СТАНОВИЩЕ
От: доц. д‐р арх. Асен Методиев Писарски
Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
(Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли, Синтез на
архитектурата с другите изкуства, Интериор и Архитектурен дизайн).
Кандидат:

Д‐р арх. Станчо Цеков Веков, гост‐преподавател в

Архитектурен факултет/ ВСУ „Черноризец Храбър”.

Представените материали от кандидата д‐р арх. Станчо Цеков Веков за
заемане

на

академичната

длъжност

„доцент“

показват

значими

постижения в трите основни направления – преподавателска, научно‐
изследователска и проектантска дейност.
Преподавателската дейност
аудиторна

заетост

сочат

ефективна

и представената справка за
ангажираност

по

важни

в

архитектурното образование дисциплини като „Търговски и бизнес
сгради”, „Дизайн за архитектурата” и „Интериор”. Дисциплините
„Реконструкция на сгради”,

„Дизайн за градска среда”, „Дизайн за

историческа среда” и „Градска ревитализация” се преподават от кандидата
и на студенти от новата за България специалност „Дизайн за архитектурна
среда”, която ще подготвя специалисти със специфични знания по дизайн
и широка платформа от знания за архитектурните пространства.
Д‐р арх. Веков има петгодишна преподавателска практика и в
чуждестранен университет – Белградски университет УНИОН.
Прави добро впечатление активната извънаудиторна заетост на арх.
Веков. Съставител е на изложби на студентски/дипломни проекти, във ВСУ

„Черноризец Храбър” и САБ Варна, повечето от които са показани и в
Централния дом на САБ София. Подготвя участието на студентски проекти
на 12 и 13 Триенале на архитектурата INTERARCH, София 2009 и 2012 г.
Подготвя задачи с прагматична насоченост и реални възможности за
реализация –

конкурс „Реконструкция на Мебелна палата ЛАЗУР”, 22

декември 2011‐ 31 януари 2012 г.
Инициатор и създател е на оригинална експозиция в Архитектурния
кабинет на факултета, с архивни материали – Курсови проекти от
специалности „Архитектура” и „Строителство” на Варненския държавен
университет от 1947/53 г.
Научно‐изследователската дейност е основана на очевидно
богатата проектантска работа на кандидата за един по‐дълъг период,
предшестващ активната преподавателска дейност. Значима изява в тази
насока е ръководството на

дългосрочния интердисциплинарен проект

„Изчезващите къщи/хубавите къщи” 2007/2009, на САБ Варна, което е част
от Национална кампания „Наследство в риск” на Съюза на архитектите в
България.
Д‐р арх. Веков има активно участие с доклади в различни форуми с
изследователска и практическа насоченост. Оценявам положително и
публикациите в електронни издания като е‐journal на ВСУ „Черноризец
Храбър” и LITERNET, който факт сочи откритост за много по‐широка
аудитория, отколкото е тясно професионалната.
През 2011 г. защитава докторска степен по архитектура, на тема
„Новият живот за старите улици и квартали” с р‐л проф. д‐р арх. Р.
Никифорова.
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През
Екстериорни

2012

г.

издава

пространства”

„Реконструирани
(Университетското

пространства/I

част

издателство

ВСУ

„Черноризец Храбър) като учебник по дисциплината „Реконструкции на
сгради” за студентите от 5 курс, специалност Архитектура както и за
студентите от 4 курс, специалност „Дизайн за архитектурна среда” по
дисциплината „Дизайн за историческа среда”.
В научно‐изследователската дейност на кандидата е налице принос
в създаване на нова методика („Изчезващите къщи/хубавите къщи” и
докторската теза) и в обогатяване на съществуващо знание. Стремежът
към популяризиране на постиженията му е добър пример за разширяване
на кръга на ползвателите на специализирани знания.
Д‐р арх. Станчо Веков не представя пълен списък на архитектурни
реализации на обекти, но те са познати от публикации в архитектурни
издания и участия в изложби. Считам, че тези му изяви го характеризират
като активен практикуващ архитект със значителен опит в областта на
професионалната практика.
След прегледа на представените материали установявам качества на
кандидата д‐р арх. Станчо Веков, които ми дават основание да
препоръчам избора му за заемане на академичната длъжност „доцент“ по
професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия.

Доц. д‐р арх. Асен Писарски
09.03.2012
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