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сламен покрив на лабораторията на проф. Окабе - Татеяма, Япония

Over the period October 2013 - October 2014, arch. Antonina 
Ilieva successfully completed a one-year PhD research 
student exchange under the AUSMIP+ Program at Chiba 
University, Graduate School of Engineering, Department of 
Architecture. Arch. Ilieva's motivation to participate in the
mobility was the opportunity to visit and study first-hand the 
objects of her research - Japanese contemporary private
houses within their original context, and to gain access to 
academic sources which establish the position of Japanese
architectural thought within worldwide phenomenology in 
architecture.
 
This is what arch. Antonina Ilieva shared briefly about her 
participation in the AUSMIP+ Program:

The exchange period certainly broadened my perspective on
my research topic and Japanese architecture immensely. 
Over the course of my stay at Chiba University, through the 
workshops of Professor Okabe's Urban Lab and various 
valuable conversations with professors, architects and 
architecture students, through the opportunity to visit many 
of the houses on site, to hear the objectives of their architects 
first-hand in lectures or in interviews I had the chance to carry 
out, through the access to informative library materials on the 
matter, I grew aware of the wide versatility of the discussion 
on the future of residential environments within Japan beyond 
any discourse I had previously encountered by observing
Japanese architecture from afar. I was able to reach a clearer
definition of the role of the architect in the philosophical pro-
cedures of connecting modern-day people to their physical
environment. I also made a point to research more profoundly 
urban context as the defining background of the objects of my 
study, as well as causality of historical architecture in shaping 
perception. Furthermore, it is my belief, the opportunity to 
attend lectures and workshops under a different,

на ролята на историческата архитектура за форми-
ране на човешкото възприятие. Освен казаното дотук, 
вярвам, че лекциите и работилниците в рамките на 
една различна образователна система и стажът в едно 
от ключовите за изследването ми архитектурни 
студия имат своя важен принос за разбирането ми
за образователния и творчески процес в 
архитектурата.
В тази връзка бих искала сърдечно да благодаря на 
всички, които допринесоха за осъществяването на този 
ценен академичен и културен обмен: проф. Б. Пеетерс, 
доц. д-р арх. Е. Димитрова, доц. д-р арх. Б. Георгиев, 
доц. д-р арх. М. Металкова-Маркова, проф. А. Окабе, 
проф. М. Андо. Искрени благодарности и на всички 
архитекти и студенти по архитектура за незабрави-
мото приятелство и безценната гледна точка върху 
японската архитектурна и културна действителност.

very well established education system, as well as to do an
internship at one of the key architecture studios in the
context of my research, has provided me with better under-
standing of the teaching and learning processes, as well as a 
fresh outlook on design strategies in architecture.
I would therefore like to express my utmost gratitude to 
everyone who contributed to a valuable academic and 
cultural experience in Japan: Prof. B. Peеters, Assoc. Prof.
Arch. E. Dimitrova, Assoc. Prof. Arch. B. Georgiev, Assoc.
Prof. M. Metalkova-Markova, Prof. А. Okabe, Prof. M. Ando. 
I would furthermore like to thank all architects and 
architecture students who provided unforgettable friendship 
and valuable insight into Japanese architecture and culture.

В периода октомври 2013 - октомври 2014 арх. Антонина 
Илиева взе участие в обмен за докторанти в рамките на 
програма AUSMIP+ в Университета в Чиба, Япония, 
Висше училище по инженерни науки, Департамент по 
архитектура. Мотивацията на арх. Илиева за реализиране
на мобилността е възможността за посещение и 
изследване на място на обектите на нейното проучване -
японски съвременни еднофамилни жилищни сгради в
техния оригинален контекст, както и възможността за
достъп до академични източници, които изясняват пози-
цията на японската архитектурна мисъл в международ-
ния контекст на феноменологията в архитектурата.

Ето какво арх. Антонина Илиева сподели накратко 
относно своето участие в програма AUSMIP+:

Периодът на обмена разшири значително погледа ми 
върху темата на моето изследване и върху японската 
архитектура. В рамките на престоя ми в Универси-
тета в Чиба, чрез работилниците на лабораторията 
на проф. Окабе и множество ценни разговори с профе-
сори, архитекти и студенти по архитектура, чрез 
възможността да посетя много от къщите на място, 
чрез личния контакт и лекциите на архитектите, 
чиято работа проучвам, чрез достъпа до информатив-
ни библиотечни материали, добих представа за изклю-
чителното разнообразие на дискусията за бъдещето на 
обитаването от японска гледна точка, отвъд всички
тези, с които бях имала възможност да се запозная, 
проучвайки японската архитектура от разстояние. 
Изясних дефиницията си за ролята на архитекта във 
философските процедури на свързване на съвременния 
човек с физическата му среда на обитаване. Също така 
се убедих във важността на задълбоченото проучване
на градския контекст на изследваните от мен сгради и
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ни библиотечни материали, добих представа за изклю-
чителното разнообразие на дискусията за бъдещето на 
обитаването от японска гледна точка, отвъд всички
тези, с които бях имала възможност да се запозная, 
проучвайки японската архитектура от разстояние. 
Изясних дефиницията си за ролята на архитекта във 
философските процедури на свързване на съвременния 
човек с физическата му среда на обитаване. Също така 
се убедих във важността на задълбоченото проучване
на градския контекст на изследваните от мен сгради и
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