аспекти на разработката на Захарина Петрова. Нейните анализи имат за цел
да ни насочат и задълбочат в областта на естетико-художествената функция
на проблема. Този аспект е недооценяван у нас от чисто научната му страна.
Често се смята, че в художествената оценка критериите са „това ми седи”,
„това не ми седи”, „една идея по-насам” или „по-натам” и т.н. В този труд се
срещаме със задълбочено професионално познаване на състоянието на
проблема от докторантката. Смятам, че особено ценен научен принос е
изследването и анализа на развитието на българското лого от появата му в
България до наши дни. Важна тема с научно-приложен характер е
намирането на паралел между развитието на българското лого и световното
му развитие. Не по-малко важно е и разглеждането на приемствеността
между поколенията в развитието на логото в България. Сериозен принос
представляват изследваните и анализирани в пета глава съвременни
тенденции в дизайна на световното лого. Докторантката е проучила обширен
материал от последните 20 години и е направила задълбочен анализ както на
световните тенденции, така и в развитието през този период на българското
лого. Професионално и критично е отбелязано и систематизирано развитието
му от гледна точка на промените във всички области на живота, навлизането
на нови технологии в изразните средства и ползването на крайния продукт в
съвременните средства и системи за общуване между хората.
Както във всички дисертации и в настоящата докторантката се базира и
коректно цитира различни публикации и автори. Искам да подчертая нейната
творческа интерпретация на литературния материал. Изследвайки
различните публикации, авторката целенасочено създава своята концепция
за методика, чрез която решава задачите в своето изследване. А те са много.
На първо място: да обхване изследваният проблем от гледна точка на
съвременния художник и графичен дизайнер. Да изясни понятията и
прецизира термините в областта на лого дизайна. Да извърши самостоятелно
проучване чрез метода на експертната оценка, за да се оформи цялостната
картина в тази огромна област. Да се съберат и каталогизират съвременни
образци на лого дизайна в България за целият период на това изкуство у нас,
включително последните 20 години. Да се съпостави мнението на експерти с

