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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.изк. СВИЛЕН ИВАНОВ СТЕФАНОВ, НХА  

на основание: Заповед на Ректора на УАСГ № 484/21.10.2022 г. и решение на 

първо заседание на НЖ - протокол №1 за представените материали за участие 

в конкурс за „доцент” по професионално направление 5.7 Архитектура, 

строителство и геодезия – научна специалност „Теория и история на 

архитектурата” за нуждите на катедра „История и теория на 

архитектурата”, обявен в ДВ. бр. №61/02.08.2022 г. и на сайта на Университета 

по архитектура, строителство и геодезия. 

Единствен кандидат в конкурса е доктор арх. Вихрен Костадинов 

Бакърджиев, редовен преподавател/главен асистент в катедра „История и теория 

на архитектурата” на Архитектурния факултет на УАСГ. 

Кратки биографични данни. Вихрен Бакърджиев е роден в Пловдив на 1 

април 1963 г. Завършил е висше образование по архитектура в УАСГ, София през 

1989 г., а от 2010 г. е придобил и образователната и научна степен „доктор”. През 

2013 г. с конкурс Бакърджиев е постъпил на работа като главен асистент в катедра 

“История и теория на архитектурата“ на УАСГ. Общият преподавателски стаж 

като редовен преподавател на Бакърджиев е приблизително 9 години. Преди 

относително късната си преподавателска кариера архитект Бакърджиев има 

относително кратка практика, но притежава значителен проектантски опит. 

Общо описание на представените материали. Кандидатът д-р Вихрен 

Бакърджиев участва в конкурса с: Монография - 1 брой; Архитектурни проекти - 

3 бр.; Публикации /статии - 21 броя.  

Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания). От приложената справка може да се види, че са налични 

13 бр. цитирания в eдна монография, статии в Годишник на УАСГ и сп. 

„Архитектура“. 
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Обща характеристика на дейността на кандидата. Учебно-педагогическа 

дейност (работа със студенти и докторанти) на д-р Вихрен Бакърджиев. 

Кандидатът чете лекции, ръководи курсови проекти и задачи към катедра 

„История и теория на архитектурата“. Водените от него лекции и упражнения 

включват курсовете: 

- История на архитектурата на 19 и 20 век – лекции. /Курсът осигурява 

нормативното изискване за 30 часа лекции. 

- Съвременни явления в архитектурата – лекции /споделен курс. 

- Изобразителни средства в архитектурата – 15 часа лекции и различен брой 

упражнения. 

- Основи на архитектурното проектиране – упражнения /непостоянен курс - 

частично. 

Научна и научно приложна дейност. Доминиращите дейности на кандидата д-р 

Вихрен Бакърджиев са научна/теоретична, научно-приложна и творческо 

проектантска. Трябва да се има предвид и преводът на книгата на Ян Сейка за 

архитектурата на ХХ век, който Бакърджиев прави преди собствените си активни 

научни занимания. 

Анализ и оценка на монографията 

Д-р Вихрен Бакърджиев е представил монография със заглавие „Канон и стил в 

архитектурата”. Трудът разглежда проблеми от архитектурната история и 

теория, свързани с променливостта на архитектурните форми, разгледани в 

контекста на диалектиката на канона и стила. На базата на примери от почти 

цялата история на архитектурата, авторът разглежда стила като временното и 

преходното, а канонът като вечното и неизменното. Така той обяснява защо една 

и съща канонична пространствообразуваща схема в миналото е имала множество 

стилистични модификации, но днес, в епохата на модерността като че ли се случва 

обратното - в рамките на модернистичния стил архитектурната форма получава 

много разнообразни канонични модификации, постигнати на базата на едни и 
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същи съвременни материали и технологии. Така отношението на твореца към 

канона се оказва вътрешно противоречиво. От една страна, каноническите 

пространствени кодове и стилови норми осигуряват общия знаменател между 

различните творчества и позволяват поддържане на една обща пространствена 

основа. С право, авторът счита, че за да бъде индивидуалният архитектурен израз 

пластически смислен, архитектът е принуден да изобретява различни стратегии 

на съпротива срещу канонизираните системи от правила. Считам всичко това за 

разсъждения в ползотворна посока и давам много висока оценка на труда. 

Публикации – статии. Д-р Вихрен Бакърджиев участва в конкурса 21 броя 

публикации (статии), предимно в професионални периодични издания. Те 

категорично допълват доброто впечатление от монографичния труд. 

Архитектурно творчество. Д-р Вихрен Бакърджиев е проектирал предимно 

жилищни сгради, както и обществени сгради, промишлени сгради и 

градоустройствени планове. Като изкуствовед мога да преценя, че 

архитектурното творчество на кандидата е на много високо равнище.  

Внедрителска дейност. В резултат на архитектурното творчество на арх. д-р 

Бакърджиев са внедрени архитектурни проекти с очевиден принос в градското 

изграждане, художественото моделиране на града, които притежават сериозен 

социален ефект. 

Приноси (научни, научно приложни, приложни) на книгата/монография 

“Канон и стил”. В нея могат да се открият следните постижения: 

1. Авторът формулира и обосновава диалектиката на понятията 

“канон“ и “стил“ в архитектурната теория и практика по 

оригинален начин. 

2. В работата си авторът доказва аргументирано и със значителен 

брой средства и примери, съществени нови страни в 

съществуващи научни проблеми и теории за архитектурата 
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(това е нов опит за теоретично осмисляне на архитектурната 

история). 

3. Значимостта на приносите за науката и практиката се състои в 

теоретичното осмисляне на важни процеси в архитектурата и на 

еволюционното историческо развитие на самата архитектура. 

Оценка на личния принос на кандидата. Представените рецензирани 

материали притежават оригинален характер и са лично дело на кандидата. 

Критични бележки. Няма критични бележки. Научноизследователската и 

проектантската дейност на арх. д-р Вихрен Бакърджиев е на високо равнище. 

Лични впечатления. Личните ми впечатления от монографията и 

цялостното представяне на арх. д-р Вихрен Бакърджиев са много добри и бих 

препоръчал книгата на моите колеги и студенти от Националната художествена 

академия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Предвид направените положителни оценки предлагам доктор арх. 

Вихрен Костадинов Бакърджиев да бъде избран за „доцент” по 

професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, 

научна специалност Теория и история на архитектурата. 

 

02.12. 2022 г. Член на научното жури: ...................... 

       София                                                    проф. д. изк. Свилен СТЕФАНОВ 
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