
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

от  проф. д. изк. Свилен Стефанов за дисертационния труд на кандидата за 

образователната и научна степен „доктор” Гергана Наскова Стефанова.  

 

Гергана Стефанова представя дисертационен труд на тема „Дизайн 

чрез светлина на архитектурното пространство” за защита на 

образователната и научна степен „доктор”. Научен ръководител е доц. д-р 

арх. Анна Аврамова. Дисертацията е разделена на увод, три основни глави (с 

подзаглавия), заключение и библиография. Приложено е богато 

илюстративното приложение. Авторефератът отговаря на съдържанието на 

дисертационния труд.  

Интересите на докторанта са свързани с проблемите на съвременната 

архитектура и дизайн и връзката им с начините на използване на 

светлинните източници в интериорното пространство. Докторантът има осем 

публикации по темата на дисертацията в различни научни сборници, както и 

участия в различни творчески проекти. 

 В увода Гергана Стефанова изяснява обекта, целите и задачите, като 

подчертава, че цел на дисертацията e да докаже, че светлината е най-важния 

фактор при възприемането на архитектурното пространство. Тя пише за нов 

тип психологически и духовен фактор при изграждането на пространството 

на интериора. Ролята на светлината е изведена каато основен фактор, като в 

първата глава е разгледана в исторически план – от Древен Египет до ХХ 

век. Втората глава се занимава с теоретични (предимно психологически) 

аспекти на въздействието на светлината върху човека. Вероятно най-

приносен характер има главата, наречена „Архитектурни композиционни 
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средства, свързани с естествената светлина. В нея се разглеждат конкретни 

архитектурни средства за постигане на психологическото въздействие на 

светлината.  

Трябва специално да се отбележи, че в дисертацията се извежда и 

изяснява специфична терминология. 

  Трудът на Гергана Стефанова показва значението на светлината в 

архитектурното пространство, като я извежда до основен компонент на 

психологическо въздействие. Може с основание да се каже, че в тази 

дисертация се съдържат значими тези и богата фактология. Поради това 

убедено предлагам на уважаемото научно жури да присъди на докторанта 

Гергана Стефанова образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

проф. д. изк. Свилен Стефанов 

 

08. 06. 2014 г. 


