


мироглед и степентта на своята образованост. Поставената тема сама по себе си е  

многостранна и част от отговорите могат да бъдат намерени в теоретическите 

постановки на съвременната реставрационна методология. Това обаче не е достатъчно 

и затова авторът навлиза в полето на архитектурната социология и семиотика. Той 

правилно стига  до извода, че в основата на всеки от аспектите за единство на средата 

стои социо-културното единство на протичащите в нея жизнени процеси. Културата се 

явява работното поле за осъществяване на човешките дейности, включващи в себе си 

сложна и многопластова система от механизми за стимулация и реализация.  

Според нас, ретроспективния преглед на културните преходи за цивилизационно 

развитие и отношение на обществото към наследството през вековете представлява 

голям интерес. Авторът е проследил доинституционалното развитие по поставената 

тема от Древните култури до началото на 21 в. Считаме за особено ценен приноса на 

труда по отношение на класифицирането на обектите в техния исторически контекс и 

категоризирането на факторите, влияещи върху изграждането и развитието на типа. 

Приносите на докторантския труд са приложими в няколко направления. В 

методологически аспект те подпомагат историко-познавателната същност на 

проблематиката за културното наследство. Също така  имат приложение в сферата на 

образованието по опазване и историята на архитектурата. Теорията на урбанизма като 

по-висше ниво на научни изследвания е особено облагодетелствана в случая. В този 

смисъл приносите имат и научно-приложен характер в устройственото планиране на 

територии с историческо наследство. От голямо значение са приложените на конкретни 

места в труда анализи по поставената тема, които характеризират съвременното 

отношение на обществото и разбирането му за културните процеси и перспективи за 

развитие на културното наследство. Друг принос на настоящия труд се явява 

прецизната систематизация на данни, които могат да бъдат използвани в тясно 

професионалната сфера на юридическата защита на наследството при създаването на 

национални нормативни документи в областта на опазването.  

  Лично за мен голям принос на докторантския труд е изследването на жизнената 

среда с исторически ресурс в хронологичен ред през вековете. Текстът като цяло 

спомага за повишаване на цялостния социално-икономически статус на историческите 

територии, тяхната популярност и привлекателност.  

Приложеният метод при разработването на дисертационния труд е правилен 

и включва огромна събирателска дейност по отношение на характеристиките в 

историческото градоустройство чрез изчерпателен литературен анализ. Иследванията  
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