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Дисертационният труд на Яна Стефанова Василева е посветен
на интересна и особено актуална проблематика, а именно
приложение на графичния дизайн в съвременната модна индустрия.
Още по-значима е разглежданата проблематика на фона на
оскъдната литература, третираща графичния дизайн и неговата роля
в съвременната модна индустрия.
Дисертацията е структурирана в увод, три глави, заключение,
библиография и приложения. В уводната част авторката е
формулирала целта, като: “цялостно разглеждане на графичния
дизайн в модата” – цел амбициозна и доста пространна.
За по-голямо уточнение в шест подточки са изброени
задачите, които се разглаждат в текстовата част, като всяка една от
тези задачи може да бъде развита в самостоятелен дисертационен
труд. Те обаче са разгледани дотолкова, доколкото отговарят на
формулираната цел.
Като цяло целта е постигната, задачите са изпълнени,
използвана е огромно количество съвременна информация. Особено
се откроява използването на съвременните софтуерни продукти при
реализацията на идейните проекти на дизайнерите, които работят в
областта на модната индустрия.
Авторката отделя специално внимание на съвременните
технологии, които се влагат в различните тъкани и платове. Набляга

на използването на екологично и биологично чисти материали и
мастила при създаване на модно облекло. Анализирани са
възможностите за създаване на модни артикули от рециклиране
материали и възпроизвеждането им с помощта на съвременни
методи и устройства.
Особено
внимание
заслужава
приложението
към
дисертационния труд. То е оформено със завидна графична култура,
ясен и точен език и с изключително добри композиционни
решиения.
Приносните моменти са скромно формулирани от
докторантката и те заслужават много по-голямо внимание, още
повече че подобен труд в българската специализирана литература не
е известен.
Разработката ще бъде полезна както за студентите, изучаващи
моден дизайн, така и за всички проектанти в тази област.
Въз основа на представената, особено качествена дисертация и
определените в нея приноси, си позволявам да предложа убедено на
членовете на Научното жури да присъдят на Яна Стефанова
научната и образователна степен “доктор”.
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