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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
(ОСНОВНИ И ТЕМАТИЧНО ОБВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ) 

от д-р арх. Емил Момчилов Йорданов 

 

 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ НА ЖИЗНЕНА СРЕДА С ИСТОРИЧЕСКИ РЕСУРС 

Дисертационният труд е фокусиран върху  обективно съществуваща, но формално оценявана и 

недостатъчно изследвана проблематика: противоречията между съхранението на качествата на 

историческата среда и нуждата от тяхната промяна с въвеждането на нови стандарти при адаптирането 

ѝ в съвремието. Негативни явления: занемара на исторически обекти; спад на интереса към тях; 

постепенната им физическа и морална деградация; инфраструктурни, функционални, естетически и 

други конфликти със заобикалящата ги среда, се приписват на предимно субективни фактори: 

национална и местна неангажираност; липса на финансови, експертни ресурси; пропуски в 

образование и популяризация; непрофесионализъм и др. Дългогодишните наблюдения върху тях са 

пораждали в автора на дисертационния труд разнопосочни размисли за причините за възникването им, 

които са подложени на изследване в този материал. Той е изграден според последователността на 

възникване на идеи, чрез емпирично натрупване на впечатления и появата на хипотези, до 

формулиране на изводи. Преминава от явни констатации към конкретизиране на проблематиката и 

трансформиране на изводите във възможни начини за преодоляване на конфликтите, породени от 

установени и най-общо упоменатите „противоречия“. 

 

СТАТИИ В ТЕМАТИКАТА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЯ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВОЛЮЦИОННИЯ МОДЕЛ НА ГР. СОФИЯ В 

СЪВРЕМЕННОТО МУ УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – публикация в бр. 70 на сп. „Българска 

наука“, 2014 г. 

СЪВРЕМЕННАТА УСТРОЙСТВЕНА СТРУКТУРА НА СОФИЯ – АНАЛОЗИ С 

ДРЕВНОБЪЛГАРСКИ ПРИМЕРИ – доклад на юбилейния форум на сп. „Българска наука“, София, 

2012 г.; публикация на доклада в юбилейния бр. 50 на сп. „Българска наука“ 

Евристични изследвания, производни на междинни резултати от научен проект 

„Пространствената памет на гр. София като инструмент за неговото изследване и стратегическо 

планиране”, 2010-2013 г. Изводите са интерпретирани в аспекти на рядко засягана проблематика, 

касаеща континюитета в развитието на исторически територии. Резултатите от изследванията дават 

допълнителни насоки на научния проект, но и представят авторови тези, някои от които доразвити и в 

последващи публикации, както и в докторската дисертация. Основна тема е преносът на устойчиви 

урбанизиращи фактори в историческа среда, независимо от тяхната прикритост, или само 

фрагментарна изява в определени периоди – тяхното наличие, идентифициране, валоризация, влияния 

върху бъдещото развитие на средата. 
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МОНОГРАФИЯ 

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КУЛТУРА И ПРОФЕСИЯТА НА АРХИТЕКТА  

Материалът е аналитично, и не толкова фактологично изследване по тема, считана за производна 

на цивилизационното развитие на общностите, но която авторът – напротив, счита за водеща го и 

определяща фундаментални явления в човешката история. Преценена е изявата ѝ в няколко основни 

аспекта, което предполага представянето им в поредица, или като самостоятелни изследвания, поне 

първото от които – настоящото, е оформено в стила на научна монография. Тя е концентрирана върху 

най-малко познатите и изучавани периоди от познатата ни история, като изводите от тях се прехвърлят 

в характеристиките на последващи цивилизационни етапи, в стремежа не да се преразкаже всичко, 

считано за необходимо, а да се проследи като червена нишка формирането на полиморфния базис на 

дейността и професията – не просто изява на прагматизъм, занаятчийство, търговски нюх и малко 

естетика, а сложно съчетание между социални предпоставки, идеологии (религии), психосоматични 

особености, новаторство и др. 

Двете приложени рецензии и уводните части на монографията дават допълнителна представа за 

нейното съдържание. 

РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р арх. Тодор Петров Цигов 

за монографията на д-р арх. Емил Момчилов Йорданов 

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КУЛТУРА 

И ПРОФЕСИЯТА НА АРХИТЕКТА 

 

В съответствие с тематиката, предположена в заглавието, монографията на арх. Йорданов (първа 

част от планирана трилогия) изследва професията на архитекта, в контекста на европейското културно 

развитие от праисторията до началото на ХХ в., с кратък коментар в заключението за най-новото 

време, до ХХІ в. Подобна панорама за историята на архитектурната професия (не на самата 

архитектура) разкрива значимостта и културно-историческия принос на строителите през вековете; а 

това, че авторът я обобщава в 119 страници (145 стр. с приложенията и речника, и 8 стр. 

информационни източници) прави монографията достъпен ориентир за студентите, навлизащи в 

архитектурата. За тях монографията разкрива възможност да започнат обучението си с вникване в 

отговорността на професията и осъзнаване високата цена на грешките й за обществото. Съответно, 

необходимата правилна дидактична последователност е: 1) култивиране на отговорно отношение; 2) 

придобиване на нужните знания и умения. В този смисъл монографията е ценен принос към 

архитектурното образование: авторът е водещ преподавател по въвеждащата учебна дисциплина 

Основи на архитектурното проектиране, в Архитектурния факултет на Университета по архитектура, 

строителство и геодезия, София. 

Изтъквайки, че през вековете са формулирани много позиции за това що е архитектура (с. 3), арх. 

Йорданов посвещава на праисторическите й начала почти една трета от монографията. В педагогичен 

аспект това е конструктивен подход, тъй като – при толкова разноречиви мнения – успешното 

въведение в архитектурата може да се осъществи като се възпроизведе и съпреживее професионалната 

й история. Лекционни курсове за отделни етапи от историята на архитектурата (а не на професията), 

колкото и да са необходими, не могат да изведат до подобно посвещаване. За него е нужен синтезен 

обзор, какъвто монографията предлага. Архитектурното обучение следва да започне с вникване в 

значимостта на професията – от нейните начала, за които позицията на арх. Йорданов е, че те налагат 

нов етап в еволюцията на психиката: «Именно разсъдъкът, а не първичният инстинкт, е придал форма 

на новото, неподготвено от природата, или недостижимо чрез атавистичните заложби; разсъдъкът, но 

и още нещо, не присъщо на животните – образното мислене, са довели до съзнателно развитие на 

проявената абстрактна идея в модел...» (с. 14). В същия смисъл арх. Йорданов въвежда понятието 

«строителна култура» (с. 14), разбирана и като корен на културата изобщо. Въведена в архитектурното 

образование, подобна позиция би била мотивираща. Тя се проследява като тенденция в цялата 

монография. 
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Тълкувайки формотворчеството на праисторическия човек като проява на «...нетипични за 

останалите организми склонности...не просто да променя материалната обстановка, но и да я 

„преразказва“ – да пресъздава елементи от света около себе си...влагайки в това начинание 

изключително голяма ангажираност...» (с. 18), арх. Йорданов набелязва връзка между поселищното 

устройство и общуването – езика, речта – а следователно и образуването на разума (с. 20-21), и отделя 

особено внимание на мегалитите (с. 21-26). Тези загадъчни композиции от огромни каменни монолити, 

за чиято обществена ценност – независимо от още неясното им предназначение – можем да съдим по 

неимоверния труд, вложен в изграждането им, получават в монографията коректно тълкуване: като 

значими актове за заемане на антропоцентрична позиция спрямо природата, също изискващи 

«...качествено друго съзнание, каквото строителят на колиби по същото време не притежава. Както и 

умения, за които не се досещаме.» (с. 24), т.е. следващ етап в еволюцията на психиката (вж. и с. 28-36: 

за поселищното устройство, изискващо ниво на съзнание, сходно с това при мегалитите). 

В раздела за Античността, с ретроспекции за Древен Египет и Месопотамия (с. 42-78), 

монографията съпоставя архитектурната професия с историческите обстоятелства на развитието й. 

Анализира се античното мислене – съобразно проявилата се класова сегрегация на обществото – и 

преоткриването на архитектурата като инструмент на властта; в паралел с игнориране ресурса на 

народното строителство (с. 52). Формулират се кратки и ясни обобщения – с потенциал да дадат на 

читателя обхватен ориентир относно историята на архитектурата – например: «Като че ли на древна 

Гърция не ѝ достига време и оставя на Рим да довърши започнатото, но като че и не научава 

достатъчно от Египет, бързайки да се изяви.» (с. 63). Тук в едно изречение се набелязват отношения 

между три древни култури, отразени в архитектурата. Посочва се и съществена особеност на римските 

градове – че се развиват като опорни пунктове за разрастване на империята (с. 67), в отличие от 

древногръцките градове – културни средища. От това, съответно, следват различия в професионалните 

изисквания и подготовката на архитектите. 

Разделът за средновековието (с. 79-99) изследва връзката на църквата, манастирите, църковните 

ордени – особено тамплиерите – с развитието на строителството и съответно професията: новия тип 

строително майсторство. Специално внимание се обръща на готиката – една от най-вдъхновяващите 

тенденции в строителството и професионалната история – която, според арх. Йорданов, «...е не просто 

архитектурен стил, притиснат между Романиката и Ренесанса, а се превръща във философия, влияла 

векове по-късно, включително и днес, върху не само архитектурата, но и в други културни сфери.» (с. 

97). Не случайно в периода на романтизма (паралелен с този на еклектизма) готиката е призната за 

единствения автентичен европейски стил, отразил европейския мироглед. Набелязва се връзка с 

масонството (с. 91-92), изказва се интригуващ възглед, че началото на капиталистическите отношения 

е свързано със строителните сдружения, противопоставящи се (включително и с богатството си) на 

духовната и светската църковно-феодална власт (с. 92). 

Разделът за Новото време (с. 100-119) обхваща период от Ренесанса до ХХ в. Периодът е 

качествено различен, понеже водещ момент в култура стават личностното начало, светският живот, 

авторството; докато в предходните периоди доминират колективното начало, религиозният живот, 

анонимното майсторство. Ренесансовите архитекти (като правило) са и енциклопедисти, философи, 

поети, художници, скулптори (с. 112-113), чиято творческа и културна подготвеност би могла да е 

образец за днешните студенти. Противопоставянето между новото личностно начало и старото 

колективно начало намира израз и в ренесансовото заклеймяване и отхвърляне на готиката (с. 105-

106), с възраждане – на личностна база – на гръко-римската архитектурна традиция; а също и в 

ренесансовите градостроителни концепции (с. 113), контрапункт на стихийната средновековна 

застройка. Едва ли има друг период, в който да са се проектирали толкова много «идеални градове», 

почти всички останали неосъществени. Този период е представен и за начало на паркоустройството (с. 

116-118), разбрано като своеобразна компенсация на градостроителството. Арх. Йорданов достига 

«...до предположението, че теоретизирането на архитектурата [характерно за Ренесанса] започва с 

осъзнаването, че тя притежава силен идеологически заряд.» (с. 105); за да може, посредством 

формообразуването, да се осъществи ренесансовото противопоставяне между личностното и 

колективното начало. В периода се появяват за пръв път и съзнателно (т.е. пак личностно) 

определените, предзадазени принципи на формообразуване, както при барока (с. 118-119); което 

всъщност се отнася и за класицизма, и за производните им рококо и ампир: отбелязвайки нов етап в 
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професионалното развитие. 

Най-новото време е представено кратко, като твърде разноречив период, в заключението (с. 120-

122). Заключението е оставено отворено към бъдещите архитекти (още студенти), към които също е 

адресирана монографията: като своеобразно послание те да внесат своя нова определеност в 

професията. 

Монографията разкрива общокултурната значимост на архитектурната професия, показвайки, че 

етапите от нейното развитие са всъщност етапи в развитието на психиката и мисълта. За арх. Йорданов 

«Архитектурните стилове са еманация на конструктивно-технологичните възможности и 

художествените стандарти на дадена епоха. Като изява на качествата на материалната среда, те дават 

обобщена представа и за нивата на цивилизационно развитие на обществата.» (с. 90). Строителната 

дейност, професията на майстора строител и архитекта е показана в монографията в широкия контекст 

на социокултурните отношения и икономически фактори в съответните периоди. Важна особеност на 

изложението е анализът на названията и термините, свързани с професията, етимологията им: което 

разкрива мотивации и определящи фактори за всеки разглеждан период. Илюстрациите са 

многобройни и с подробни коментари (своеобразни малки статии); изложението постоянно прелива 

между обобщението на тенденциите и конкретиката на примерите; което образува пълноценен възглед 

в читателя. Основният текст се съпътства от подробни бележки под линия, допълнително внасящи 

яснота. Постоянно се правят съпоставки между разглеждания исторически период и съвременността, 

което прокарва връзки между предходните хилядолетия и онова, което днешният читател познава. 

Ценен момент за българския читател (студент) е и че примерите от цял свят за отделните периоди се 

съпоставят със съответни примери от българските земи и източноевропейския ареал. Всичко това 

образува педагогическия потенциал на монографията, като съществен принос към архитектурното ни 

образование, особено в началните му етапи. 

Основната педагогическа значимост на монографията е, че спомага за осъзнаване връзката на 

историята, целия обществен живот и архитектурата, която ги отразява, олицетворява и възпроизвежда 

в обществото (а с нейното разрушаване се унищожава и паметта на поколенията) в непрекъснат процес 

през хилядолетията. Това разкрива и отговорността, която следва да се поеме от всеки, припознал 

архитектурата за свое призвание. Монографията показва също високия професионализъм на автора, 

чиито позиции са интересни и полезни не само за студентите, а за цялата архитектурна колегия. 

 

София,  

17. 12. 2021 г. 

РЕЦЕНЗИЯ 
от ДОЦ. Д-Р АРХ. ВЕЛИНА АТАНАСОВА ПАНДЖАРОВА на МОНОГРАФИЯ 

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КУЛТУРА И ПРОФЕСИЯТА НА АРХИТЕКТА 
С  АВТОР АРХ. ЕМИЛ МОМЧИЛОВ ЙОРДАНОВ 

Настоящият текст е насочен към тема, която вълнува най-вече архитектурната колегия и 

свързаните с нея специалности.  Възникването  на строителната култура и респективно нейното 

развитие са неразривно свързани с историческото развитие на обществото във всички негови аспекти. 

До голяма степен строителната култура се възпитава именно в контекста на 

общественоикономическите дадености и е отражение на нивото на цивилизованост, до което е 

достигнал определен социум. 

Предложеният текст напълно логично стъпва на исторически преглед, обхващаш развитието на 

човечеството. Времевият обхват на този преглед е съсредоточен най-вече в разглеждане на периодите 

на Праисторията и Античността. В контекста на поставената от автора тема на изданието 

Средновековието, Ренесанса, Барока, Новото време и Съвременността са разгледани в различна степен 

на обхватност. В този текст, предпочитанието на автора към началните периоди от развитието на 

човешката и респективно на строителната култура, вероятно са инспирирани от намерения за 

последващо задълбочено и обхватно изследване на следващите периоди, когато в пълнота и в симбиоза 

ще бъде проследено развитието на строителната култура и професията на архитекта. Предвид факта, че 

историческата наука е обхватна и сложна, настоящият текст представя по научно-популярен начин 

еволюцията на строителното майсторство и ролята на архитекта, най-вече в контекста на 

историческите събития/явления характеризиращи периода от появата на първите обекти, които могат 
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да бъдат дефинирани като архитектурни. Акцентът е върху Праисторията. Разгледани са и 

постиженията през периода на Античността и в по-малка степен тези на Средновековието, Ренесанса, 

Барока, Новото време, Модернизма и нашето съвремие. 

Авторът на представения текст, арх. Емил Йорданов, е дългогодишен преподавател в 

Архитектурния факултет на УАСГ. Научните и  професионалните му интереси са насочени в почти 

всички полета от широкия тематичен обхват на катедра „История и теория на архитектурата”, като 

„Основи на архитектурното проектиране”, дисциплина на която той е водещ преподавател, „Опазване 

на архитектурното наследство”, както и към дисциплините, свързани с история на архитектурата. 

Освен като университетски преподавател, арх. Йорданов е познат на архитектурната колегия, както 

като практикуващ архитект, така и като активен член на Съюза на архитекти в България. Неговият 

проектантски фокус е насочен към проекти, свързани с устройствено планиране, опазване на 

културното наследство, както и към сградното проектиране. 

Широкият диапазон на интереси на арх. Йорданов се отразява и в предложения текст. Както 

самият той отбелязва, предложеното четиво се „концентрира върху пунктови изяви на човешките 

достижения, маркиращи вододели в общностната еволюция”. Тази идея, вложена в текста, се явява и 

негов своеобразен ограничител до споменатите два исторически периода. Това е така, най-вече 

предвид обхватността на историята - множеството исторически събития, техните отзвуци в 

обществено-икономическите взаимоотношения и дефинираните на тази база причинно-следствени 

връзки. 

Особено внимание в текста е обърнато на периода на най-старата, най-отдалечена от нас част от 

историята на човека и респективно, на неговата строителна култура. Разгледани са поредица 

архитектурни примери от това време – обекти, на които историческото познание, в контекста на 

архитектурната история, все още е длъжник. Вероятно обхватността на темата, както и множеството 

тълкувания за начало и край на определен исторически период се отразяват и върху разсъжденията на 

автора относно тези епохи. Предвид множеството интерпретации на тази тема, както в научните среди, 

така и в медийното пространство, добре би било да бъдат предложени различни препратки от страна 

на автора към изявени научни становища. Липсата на единна научна позиция за дефиниране на обхвата 

на определен период е достатъчно основание за необходимостта от авторска аргументация, което би 

било съществен принос. Също така, от автора са представени тълкувания на определени 

цивилизационни явления, архитектурни и исторически понятия и термини, които пораждат редица 

въпроси. Вероятно част от тези въпроси биха намерили свой отговор при обосновка, базираща се на 

анализ,  обобщение и препратки към приложената в текста библиография/литература, засягаща 

различните научни позиции по засегнатите теми. Считам, че би било от полза, ако поясненията под 

черта, които са обхватни и от значение за текста, бъдат интегрирани в него. Текстът в таблиците 

/приложения 1,2,3,4, който така систематизиран и обобщен, ще е от голяма полза на читателите. 

В заключение, може да се обобщи, че предложеният текст е със стремеж да обхване целия период 

от развитието на човешката цивилизация. В този контекст са разгледани архитектурни явления и 

реализации, като е обърнато особено внимание на началните цивилизационни периоди. В този смисъл, 

текстът поставя въпроси и задава не една и две теми за разсъждения, които в бъдеще могат да бъдат 

анализирани конкретно, в дълбочина и съответно да предложат изводи. Дискусионността на някои от 

предложените в текста съждения и идеи, сугестира към професионално обсъждане, научен разговор, а 

вероятно и към спор. Това може да бъде разглеждано като предимство на предложения текст - нали в 

спора се ражда истината? 

 

декември, 2021 г.  

София  
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СТАТИИ С АРХЕОЛОГИЧЕСКА ТЕМАТИКА 

НАСТИЛКИТЕ НА НОВЕ. ЕКСПОНИРАНЕ НА АНТИЧНИ НАСТИЛКИ – ПОДЦЕНЯВАН 

ЕЛЕМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА СРЕДА“ – 

публикация в бр. 99 на сп. „Българска наука“, 2017 г. 

Материалът е част от цикъл статии, доклади и презентации, посветени на античния и ранно-

средновековен град Нове, отразяващи процеса на реализация на проект за реставрацията и 

експонирането му в периода 2010-2014 г., и началните етапи на експлоатацията на експоната. 

Представена е не просто популярно-описателна и историографска информация, а отделни теми са 

развити в актуални аспекти на разкриването, рестварацията и експонирането на археологически 

ценности (съответстващи на заглавията на отделните материали). Разгледани от широк ъгъл, 

интегриращ конкретна проблематика на обекта, публикациите внасят принос към дискутирани в 

сферата подходи при работа с археологическото наследство. 

ПРОЕКТ „НОВЕ – СЪРЦЕТО НА ЛЕГИОНА. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА РИМСКИ 

ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД НОВЕ – I ЕТАП“ – публикация в българо-полски 

археологически справочник, 2014 г. 

Отделна глава от специализирано издание (второ от поредица), представящо историята, 

проучванията, експонирането на част от, и насоките на бъдещи проучвания на античния и ранно-

средновековен град Нове. Статията е концентрирана върху реализацията на проекта за реставрацията и 

експонирането му, в периода 2010-2014 г., с анализ на основната проблематика от обективен и локален 

характер при експониране на археологически структури – трудности при определяне на 

периодизацията на обектите, на принадлежността на останки във вертикална и хоризонтална 

стратификация на историческите слоеве; при идентификация на типологични и стилистични белези; 

несъвършенства на изпълнението и др. 

Публикацията е на български, на английски и на полски езици. 

СПОДЕЛЕНИ ПРАКТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО - доклад на международна кръгла маса, гр. Ахтопол, ноември 2014 г.; публикация на 

доклада в периодиката на кръг „Будител“ 

Симпозиумът - с участие на водещи наши, турски и гръцки учени и изявени практици в сферата, 

е част от поредица тематични събития, организирани от просветителски кръг „Будител“, издаващ 

ежемесечна периодика (списание, сборник с тематични материали) със същото наименование. 

Докладът (презентация) представя реализацията на проекта за реставрация и експониране на античния 

и ранно-средновековен град Нове, в периода 2010-2014 г. Освен информативно-описателната част за 

обекта, в доклада се набляга на третирането на оригинала при експониране на археологическото 

наследство – общоприети и спорни подходи, проблемът с непълните и противоречиви исторически 

данни, критерии за определяне на оптимална дата на обекта (обектите), интеграция в съвременната 

обстановка, трудности при изпълнението и др. 

Породиха се ползотворни формални и неформални дискусии между българските и чуждестранни 

участници, илюстриращи действително нееднозначни разбирания по основни (гореупоменати) 

проблеми, свързани със спецификата на археологическото наследство. Напредването на проучванията, 

въвеждането в техния инструментариум на все нови техники и технологии, оставят отворени голяма 

част от дискусионните въпроси по темата. 

МИМАР СИНАН – АРХИТЕКТ НА ИЗТОКА И НА ЗАПАДА – доклад на международна конференция 

Одрин, Турция, април 2016 г.; публикация в изданието на конференцията 
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АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СИНАН ОТ ЧУЖДЕСТРАННА ГЛЕДНА ТОЧКА – доклад 

на международна конференция Одрин, Турция - април 2011 г., под общо заглавие „Архитектурното 

наследство на отоманците на Балканите, от чуждестранна гледна точка“; публикация в изданието на 

конференцията 

Доклади (презентации) и публикации на международни конференции, организирани от 

Тракийския университет в Одрин, община Одрин и Камарата на архитектите в Турция (филиал 

Одрин). Двете мероприятия не са били тематично обвързани – първото (по дата) е по-скоро в 

контекста на общото историческо наследство на Балканите. Подзаглавието на от мен представения на 

него доклад е „Произходи – сравнение между обществени, властови, защитни архитектурни и 

инженерни източно-европейски и западно-азиатски образци“. Всяка от тези типологии намира място в 

творчеството на изявения османски средновековен архитект Синан (Мимар Синан 1490-1588 г.) В 

представения материал обосновавам теза за по-скоро регионални, отколкото религиозни или 

народностни предпоставки за формиране на националните архитектурни традиции – с някои доказани, 

и други хипотетични (сасанидо-ахименидски) общи произходи. Материалът за последващата 

конференция засяга по-задълбочено формирането на архитектурно-строителни школи в периода на 

творчеството на Мимар Синан. 

Мероприятията бяха съпътствани от международни студентски стажове (три летни училища) в 

Одрин и край Кърджали, като материали от тях и от двете конференции са включвани в последствие в 

няколко събития у нас и в Турция по теми за балканската архитектура и наследството на Мимар 

Синан. В някои от събитията има и гръцки участници. 

ТРАКИЙСКОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ - КАКВО 

ДА ПРАВИМ С НЕГО? - доклад на национален археологически форум 2005 г.; публикация в юбилейно 

издание за проф. М. Чичикова 

Докладът – с презентация, е поднесен в период на нарастващ обем археологически проучвания, 

допълнително подпомагани и с финансиране по предприсъединителни програми на ЕС. Изяви се 

проблемът с последващите грижи за разкриваните обекти – техните реставрация, експониране и 

поддръжка. От една страна, науката и общественото съзнание добиват все нови и нови знания за 

наследството на нацията - за неговата уникалност и значимост, но от друга, извеждайки го от средата, 

в която е било хилядолетно съхранено, то е подложено на неоценими първоначално агресии и морална 

амортизация, дори в случаи на скоро последваща консервация. Материалът противопоставя двете тези 

– за необходимостта от разкриване на археологията v/s интактност до гарантиране на последващи 

пълноценни грижи за нея. Яви се като кантрапункт на почти всички останали материали на форума, 

представящи напредъка на археологическите проучвания в страната за изтеклия сезон. Проблемът е 

актуален и днес. 
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