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Становището е разработено въз основа на заповед №1171 от 24.07.2018 г. на

Ректора на ВСУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна, съгласно която съм

назначен за член на Научното жури по процедурата за защита на

дисертационен труд с автор арх. Жечка Великова Илиева.

Представеният от арх. Жечка Великова Илиева дисертационен труд съдържа

155 стр. и 220 стр. приложения. Състои се от въведение, изложение в четири

глави и заключение. Библиографията включва 38 източници на кирилица, 20

- на латиница и 15 – електронна информация.

Актуалността на дисертационния труд е безспорна от гледна точка на

ограничения брой публикации и липсата на мащабни и задълбочени



проучвания за архитектурния сецесион в България и в частност за град

Варна. От друга страна както отбелязва авторът на дисертацията “все по-

често сме свидетели на изчезването на сгради, обезличаването на

пластичната украса, амортизирането до неузнаваемост на елементи и детайли

по фасади, входни врати, огради и порти“. Дисертацията създава отлична

възможност за попълване и систематизиране на наличната документация,

свързана със сградите на сецесиона, което ще подпомогне тяхното

възстановяване и запазване във времето.

Дисертацията е добре структурирана, като авторът последователно и

убедително излага тезите си. Приложените от арх. Жечка Илиева методи на

научно изследване и позволяват да постигне поставените в дисертационния

труд цели и задачи.

Към по-съществените приноси на дисертацията следва да се отнесат:

Научно-теоретични приноси

- оригинално изследване за появата и разпространението на сецесиона в

България в градовете по брега на р. Дунав и брега на Черно море;

- оригинално изчерпателно изследване за разпространението на

архитектурното течение сецесион на територията на Варна и архитектите,

които го прилагат с подробно изследване на голям брой анализирани

примери – 167 сгради;

Научно - приложни приноси

- оригинално иновативно изследване на образния инструментариум на

„варненския“ сецесион, разработен детайлно по теми (маскарони,

прозоречни рамки, пиластрова украса и др.) и представен в тематични

каталози;



- дисертацията „открива“ на вниманието на научната общност

оригинални каталози, по които в изследвания период са изработвани

дворни порти, огради и парапети от майсторите – железари във Варна

(приложените модели в каталозите могат да се използват в процеса на

реставрация на сградите);

- изработена е сравнителна таблица между съхранените оригинали и

моделите от каталозите;

- запълват се съществени пропуски в познанието за сецесиона в

България по отношение на регионалната специфика;

- осигурява се възможност за употреба на откритите оригинални

каталози на парапети, огради и дворни порти от ковано желязо в

случаите на загуба на оригиналните детайли;

- резултатите на дисертацията ще могат да се ползват от студентите по

архитектура

Дисертационният труд е разработен на високо професионално равнище като

напълно покрива изискванията за присъждане на образователната и научна

степен “доктор”. Авторът има три публикации на международни научни

конференции, с което удовлетворява нормативните изисквания.

Авторефератът представя изчерпателно научното изследване и отговаря на

нормативните изисквания. В него адекватно са изложени съдържанието,

основните постановки, постигнатите резултати и научните приноси, както и

приложимостта на дисертационния труд.

Заключение

Дисертационният труд на арх. Жечка Илиева разработва оригинална и

значима за запазване на архитектурното ни наследство тема, която в същото

време е малко изследвана в български условия. Той съдържа научни



резултати, представляващи оригинален научен и практически принос към

архитектурната теория и история, както и към особено актуалната в последно

време задача за съхраняване на сградите – културни паметници в условията

на често неконтролируемо урбанистично разрастване и преструктуриране

под стихийното въздействие на пазарните сили.

Дисертацията отговаря по убедителен начин на всички изисквания на Закона

за развитието на академичния състав в Република България, правилника към

него и съответните нормативни документи на ВСУ “Черноризец Храбър” в

тази област. Предвид гореизложеното, предлагам на почитаемото Научно

жури да присъди на арх. Жечка Илиева образователната и научна степен

“доктор” по научна специалност “Архитектура на сгради, конструкции,

съоръжения и детайли” в професионално направление 5.7. “Архитектура,

строителство и геодезия”.
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