СТАНОВИЩЕ
от
Доц. д-р арх. НЕДЯЛКО БОНЧЕВ
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
УАСГ, София
ОТНОСНО:

Дисертационния труд за получаване на образователната и

научна степен “доктор” на арх. Надя Стаматова Стаматова по научната
специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и
детайли“ - Архитектурен факултет, Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”
Становището е изготвено на основание на Заповед на Ректора на ВСУ
„Черноризец Храбър” № 1602 от 10.05.2011 год. в качеството ми на член на
Научното жури.
Дисертационният труд е на тема: „Влияние на новите информационни технологии върху архитектурните пространства на библиотеките”.
Дисертационният труд включва : увод, три глави, заключение,
библиография и приложения.
Обща оценка на дисертационния труд
Направените проучвания в дисертационния труд отразяват актуални
процеси при навлизането на новите информационни технологии в сферата
на библиотеките - в техния концептуален и пространствен контекст.
Осъществените задълбочени анализи на теоретични и приложни
разработки през последните години дават ясна обосновка и формират
аргументирано целевия обхват на дисертационния труд.
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С необходимия научен и научно-приложен подход са формулирани :
обектът на изследването, предметът на изследването, основната цел

-

установяване на влиянието на новите информационни технологии върху
архитектурните пространства на библиотеките - и свързаните с нея задачи.
В методологично отношение дисертантът прилага успешно анализи от
различен вид - сравнително-исторически, системен, нормативен - както
и отделя необходимото внимание на анализа на реализирани обекти, на
проекти и на специализирани документи.
В структурата на дисертационния труд основните проучвания са
добре систематизирани в трите глави :
І. „Преглед на съществуващите правила и норми за оформяне на
архитектурните пространства на библиотеките”
В тази глава дисертантът прави обзор в историко-аналитичен аспект
на развитието на библиотечната сфера, показвайки възможностите си за
абстрактен анализ и систематизация на основните проблеми.
ІІ. „Анализ на влиянието на информационните технологии върху
архитектурните пространства на библиотеките”
Във втората глава на дисертационния труд е включен основният
изследователски материал
разглежданата

сфера

при

-

поява и развитие на новите тенденции в
прилагането

на

новите

информационни

технологии, проучване на съвременните класификации и на очакваните
сценарии за развитие. Високо могат да бъдат оценени възможностите на
автора за анализ и за обобщаване на основните насоки за развитие на
архитектурната типология на тези специфични обекти.
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ІІІ. „Принципни насоки при проектиране на библиотечните
сгради

в

условията

на

динамичното

развитие

на

новите

информационни технологии”
В тази част дисертантът успешно прилага направените теоретични
проучвания за систематизиране на проектни изисквания и насоки при
изграждане на архитектурните пространства в библиотечните комплекси от
различен вид.
Констатира се, че включеният в трите глави материал е представен
компетентно, като направените изводи аргументират ясно препоръките и
насоките за развитие на архитектурните пространства в библиотеките във
връзка с приложението на новите информационни технологии.
Резултатите от направените анализи са обобщени в заключителната
част на труда, като са формулирани и съответните приноси от теоретичен
и архитектурно-приложен аспекти.
От наша гледна точка

-

обобщените приноси вярно отразяват

качествата на постигнатите резултати в труда - които се отнасят предимно
до :
- Развитие и обогатяване на съществуващите познания и опит в
областта на библиотечните сгради и комплекси ;
- Успешно прилагане на научни методи за определяне на
перспективните сценарии за развитието на библиотеките - вкл. в
концептуален и в структурен аспекти.
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Препоръки към дисертационния труд
Към представения дисертационен труд могат да се направят и някои
препоръки - без те да имат съществено влияние върху неговите качества
като изследователски труд :
-

До известна степен - в техническо отношение - илюстративният
материал е разнороден и изисква допълнително графично
систематизиране - особено ако се предвижда бъдеща публикация.

- В обзорното изследване може да се подобри баланса в
представянето

на

европейския

и

не-европейския

опит

в

библиотечната област.

Заключение
В заключение - представеният дисертационен труд отговаря изцяло
на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в
Република България , на Правилника за неговото прилагане и на
изискванията на Висшето училище.
Това ми дава основание за положителна оценка на труда и
основание да предложа да се даде образователната и научна степен
„доктор” на архитект Надя Стаматова Стаматова.

София, 04.06.2011 год.

Доц. д-р арх. Н. Бончев
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