До
Председателя на научното жури
назначено със заповед
№155/14.12.2012 г.
на Ректора на НБУ
доц. д-р Пламен Бочков

СТАНОВИЩЕ
от доц. Мирян Стефанов Мирянов, външен член за НБУ

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми членове на научното жури,
Във връзка с представения дисертационен труд на тема “Корпоративна
идентичност в интериора” от Софрони Георгиев Върбев, щатен преподавател по
графичен дизайн и интериор в департамент “Дизайн и архитектура” в НБУ изразявам
следното становище за получаване на научната и образователна степен “доктор”:
Темата на дисертационния труд е обусловена от динамиката на съвременната
икономическа среда. Навременна, недостатъчно анализирана и систематизирана,
изследването

в

тази

сфера

несъмнено

ще

допринесе

за

практикуващите

професионалисти и обучението на студенти.
Представената разработка се състои от:
1. Дисертационен труд - 252 страници
Съдържа

увод,

три

глави,

заключение

и

справка

за

приносите

и

приложимостта на резултатите. Коректно е изредена библиография от литературни
и интернет източници и списък с публикации по темата - 5 броя.
2. Автореферат, който отговаря на съдържанието и структурата на дисертационния
труд
3. Приложение, включващо 1210 броя снимков и графичен материал
Първото впечатление е респектиращата графична култура на поднесените
материали.
Подходът на докторанта е класически академичен - стартира от теоретично
изследване и стига методично до избор на темата. Определено актуална и
изследователски смела, защото е необхватна, трудна и недостатъчно изследвана.

Третира специфични уникални решения и интензивни промени, в повечето случаи
обвързани с конфиденциалността на фирмената политика.
Дисертацията

има

приносен

характер,

защото

изследва

генезиса

на

корпоративната идентичност. Особено полезни са дефинираните средства за
постигане на корпоративната идентичност в интериора.
Съставянето на таблици с приложен характер са много ценна професионална
разработка

и

ще

подпомогнат

в

креативна

посока

професионалната

и

преподавателска дейност.
Много важна част е присъствието на български примери подкрепени от лични
наблюдения и снимков материал на докторанта.
Сериозен принос на докторанта би било и издаването на труда. Разбира се,
след редуциране и намаляване на поднесения изследователски труд. Снимковият
материал, макар и графично естетски поднесен е труден за възприемане

поради

малкия размер на изображенията. Подходящо би било поднасянето им в дигитален
вид и в редуциран вид отчасти поднесен в основния текст.
Поради изложените по-горе причини, впечатления, научните и приложни
приноси на докторантския труд, моето категорично становище е, че на Софрони
Георгиев Върбев може и трябва да бъде присъдена научната и образователна
степен “доктор”.
08.01.2013 год.

......................................

гр. София

доц. Мирян Мирянов

