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Р Е Ц Е Н З И Я  

 

от проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев, 

Департамент Архитектура, Нов български университет 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на 

сградите, конструкции, съоръжения и детайли)  

 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

”доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 

 

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 61/02.08.2022 г. и в сайта на 

УАСГ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ към Архитектурен 

факултет, като кандидат участва гл. ас. д-р арх. Вихрен Костадинов Бакърджиев. 

 

 

1. Кратки биографични данни  

 

Гл. ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев се дипломира като магистър - архитект през 1989 г. 

в УАСГ, Архитектурен факултет. През 2010 г. той завършва успешно докторантура по 

научна специалност 02.17.01 „Теория и история на архитектурата“ в УАСГ, Архитектурен 

факултет, катедра „История и теория на архитектурата“ като защитава дисертация на тема 

„Рационалност и експресия в немската архитектура от периода на модернизма (модел на 

еволюцията на архитектурния език)ʺ. От 2012 г. арх. Вихрен Бакърджиев е редовен 

преподавател – главен асистент в УАСГ, катедра „История и теория на архитектурата“, 

Архитектурен факултет.  

 

2. Общо описание на представените материали  

 

Кандидатът гл. ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев участва в конкурса с:   

• Монография - 1 брой: 

- хабилитационен труд „Канон и стил в архитектурата: Нов опит за теоретично 

осмисляне на архитектурната история“,  Издателство Изток-Запад, София, 2021, 

ISBN 978-619-01-0838-2 

• Научни публикации в нереферирани списания с научно рецензиране или в 

редактирани колективни томове – 5 броя: 

• гл.ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев участва в конкурса и с реализирани авторски 

проекти в областта на архитектурата и дизайна – 5 броя 
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Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и на вътрешните нормативи на УАСГ. Процедурата по конкурса е коректно 

спазена. 

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 

цитирания)  

 

Според представените по конкурса наукометрични показатели (Приложение 1) гл. ас. 

д-р арх. Вихрен Бакърджиев отговаря на изискванията по показатели Група Д (цитирания и 

рецензии за реализирани авторски продукти) 

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

4.1. Учебно-педагогическа дейност  

Арх. Вихрен Бакърджиев активно участва в учебно-педагогическата дейност - 

според представените по конкурса наукометрични показатели (Приложение 1) гл. ас. д-р 

арх. Вихрен Бакърджиев отговаря на изискванията по показатели - Група Ж (разработване 

на програми и работа със студенти) – дейности, свързани с въвеждане на електронно 

обучение и актуализация на учебна програма. През академичната 2021/2022 година арх. 

Вихрен Бакърджиев провежда лекции по курсове „Изобразителни средства“, и 

„Съвременни явления в архитектурата“ за специалност „Архитектура“ и упражнения по 

курсове „Изобразителни средства“ и „Основи на архитектурното проектиране“ в обем, 

значително превишаващ годишната норма за длъжност „главен асистент“. 

 

4.2. Научна и научно приложна дейност  

 Научната и научно-приложната активност на гл. ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев е 

съсредоточена в областта на проблеми от архитектурната история и теория, архитектурната 

типология (архитектура на сгради за граждански и религиозни ритуали). Представената на 

конкурса монографии на кандидата също е в горепосочената област. 

 

4.3. Приноси (научни, научно приложни, приложни)  

Приносите на гл. ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев се отнасят предимно към областта 

на архитектурната история и теория. Те са актуални, разглеждат теми от голям 

професионален интерес и отговарят на академичните критерии.  

В хабилитационния си труд „Канон и стил в архитектурата: Нов опит за теоретично 

осмисляне на архитектурната история“ кандидатът прави изключително амбициозен опит 

за разглеждане на архитектурната история от древна Гърция до наши дни през понятията 

„канон“ и „стил“. В книгата си арх. Вихрен Бакърджиев изследва историко-теоретични 

проблеми, свързани с еволюционната изменчивост на архитектурната форма, разгледана в 
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контекста на диалектиката на канона и стила. Поради поставената амбициозна цел, 

монографията е с внушителен обем от 334 страници, като включва 257 илюстрации. 

Цитирани и проучени са 70 специализирани литературни източника. 

Според автора стилът в архитектурата и другите изкуства винаги е бил свързан с 

видимото и материалното в художествена форма, а канонът представлява абстрактната 

формообразуваща схема. Стилът винаги е бил временното и преходното, а канонът - 

вечното и неизменното. Ето защо една и съща канонична формообразуваща схема е имала 

множество стилистични модификации. От друга страна, според автора, в съвременната 

епоха се случва обратното - архитектурната форма получава много разнообразни 

канонични модификации, постигнати на базата на едни и същи съвременни материали и 

технологии. В миналото художествените допълнения (орнамент, релеф, стенопис, 

скулптура) са прикривали каноничната структура на съграденото, а днес самата канонична 

структура става "украшение" в архитектурата, определящо я като изкуство. Ето как 

исторически наложилите се понятия канон и стил разменят смисъла си и вложеното в тях 

съдържание. 

Монографията на арх. Вихрен Бакърджиев е научен текст, фокусиран върху 

динамиката и  взаимозависимостта на понятията канон и стил в архитектурното творчество. 

Склонен съм да се съглася с рецензента на книгата проф. д-р арх. Г. Станишев, че без да има 

претенции за всеобхватност на анализа, арх. В. Бакърджиев се стреми да установи 

очертанията на една проблематика, която няма аналози в българската изкуствоведска и 

теоретико-архитектурна литература. Тя със сигурност ще събуди научен интерес и 

любопитство сред широките слоеве на хуманитарни и технически специалисти, 

изкуствоведи и архитекти. 

 

 

5. Препоръки  

 

Успешното завършване на процедурата по хабилитация на арх. Вихрен Бакърджиев, в 

което авторът на становището няма съмнение, ще създаде допълнителни предпоставки за 

успешно продължение на научно-изследователската дейност и публикационна активност 

на автора в областта на неговите интереси. Широкият обхват на разглежданите теми в 

монографията на арх. Бакърджиев, както и оригиналните гледни точки и богатството на 

предложените трактовки и оценки на анализираните архитектурни явления в тяхното 

взаимодействие с цялостния обществен контекст, според мен дава убедителни основания за 

последващо развитие на авторските изследвания в областта на историята и теорията на 

архитектурата.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След като се запознах с представените в конкурса материали оценявам еднозначно 

положително съдържащите се в тях научно-теоретични приноси, като на тази основа 

предлагам гл. ас. д-р арх. Вихрен Костадинов Бакърджиев да бъде избран за „доцент“ по 

професионално направление 5.7.Архитектура, строителство и геодезия. 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2023 г.    Изготвил рецензията:        

  проф. д-р арх. Георги Георгиев  
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