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Представеният дисертационният труд се състои от въведение, четири
глави и заключение. Към изложението са приложени карти и таблици с
изображения,

представляващи

схеми

и

фотографии.

В

богато

структурираната рамка на изследването са включени чуждестранни
каталози и библиография. Проученият изворов материал значително
надхвърля обичайния за докторантска теза обем. Докторантката
демонстрира умело разработване на темата, основавайки се на богат на
примери сравнителен анализ с образци от почти цяла Европа.
В предоставената от Жечка Великова Илиева разработка за първи път в
историята на българската архитектура е направен обстоен преглед и
анализ на варненския сецесион. Този факт определя несъмнено
дисертабилния характер на темата.
Изследването се основава на селектирания от авторката

значителен

брой сгради (167), с повече или по-малко характерни черти на

архитектурното течение. Насочеността му към конкретни регионални
форми проправя пътя към последващи проучвания по темата за други
части на България.
В работата си арх. Илиева се основава на дългогодишната си
практика по създаването и поддържането на електронен архив на
варненското архитектурно наследство. Натрупаният богат практически
опит при документирането на голямо количество примери ú позволява да
си постави значими цели и да реши належащи за времето ни задачи.
Съхранената ценна информация за множество сецесионови обекти, които
междувременно са заплашени от унищожение или тотално обезличаване
подготвя пътя към сполучливия избор на темата ú, която несъмнено е
актуална и значима. Многообразието на засегнатите проблеми и
очертаването на причините, водещи до възникването им допринася за
набелязване на възможни пътища за преодоляването им. Възприетите
подход и методика на изследването са напълно съвременни и са
доказателство за професионалното и научно израстване на докторантката.
В дисертацията са извличени най-наболелите и актуални проблеми,
свързани с проучването и опазването на сецесионовото наследство на
Варна. В резултат се запълва една голяма празнина в съвременната
историография на архитектурното наследство предвид липсата на
мащабни и задълбочени проучвания.
Една от най-значимите цели, които арх. Илиева си е поставила е
установяването

на

местни

ателиета,

осигурявали

специфичните

елементи и детайли. Темата за ателиетата, разработвали сецесионовата
украса не е поставяна на дневен ред в българските научни изследвания.

Безспорният успех на начинанието е откриването на едно от
варненските ателиета за ковано желязо, както и издирването на
оригинални френски и немски каталози, по които са работили местните
майстори. Така дисертационният труд има както научен, така и
научно-приложен характер, което безспорно обогатява палитрата на
приносите.
Изборът на изследователските методи – исторически и емпиричен - е
особено

подходящ

предвид

подчертания

двупластов

характер

на

проучването - както породения от резултатите на научното изследване,
така и по отношение на приносите. Прилагането на емпирични методи за
натрупване

на

изворов

и

доказателствен

материал,

безспорно

свидетелстват за добрата професионална подготовка на арх. Илиева.
Най-яркият пример за тези ú качества е издирването и установяването на
контакти с наследниците на собственика на едно от железарските ателиета
във Варна. Така е установено местоположението на работилницата му,
както и на ред други, функционирали в първата половина на ХХ век във
Варна. Резултат от прилагането на емпиричния метод е съпоставянето на
примери на решетки от ковано желязо с издирените от арх. Илиева
каталози, използвани от варненските майстори-железари.
Темата за ателиетата, изработващи различните видове сецесионова
украса се начева за първи път в България. Тя би могла да се обогати с
бъдещото проучване на специализираните скулптурни и стъкларски
ателиета и дърводелски работилници. Не по-малко важен е и въпроса за
изработването на многоцветни витражи и сецесионови мозайки.

Дефинираните от арх. Илиева критерии за оценка на елементите на
пластичната украса и разработения от нея списък с конкретни обекти,
нуждаещи се от законова защита допринася за завършеността на
докторантската теза.
Постигнатите резултати не надхвърлят замислените от автора. Те и без
това са много добре структурирани още в самото начало на тезиса. В
последната,

най-съществена

част

на

изследването,

се

вижда,

че

очакванията несъмнено са осъществени. Те оформят богата палитра от
голям брой умело и последователно подведени резултати.
Дисертационният труд на арх. Жечка Илиева предоставя несъмнено
голям брой възможности за нови и многостранни проучвания на
българския сецесион. Той проправя пътя към задълбочени изследвания на
специфичните регионални сецесионови форми, характерни за едно или
друго населено място, до съпоставяне на приложението им в различните по
големина населени места и пр. Предвид високите научни качества на
докторската дисертация на арх. Илиева и слабото проучване на сецесиона
в България е препоръчително скорошното ú публикуване. С основание
разработката на докторантката може да послужи като образец за
подготвянето на сходни изследвания.
Въз основа на горе изложеното становище, предлагам на Уважаемото
Научно жури да присъди на арх. Жечка Великова Илиева образователната
и научна степен “ДОКТОР”.
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