
С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. Григори Григоров за хабилитациония труд на доц. 

д-р Бисерка Пенкова на тема „ Боянската църква – 

архитектура и стенописи”                   

   Хабилитационият труд се състои от 358 стр. с въведение , 

пет глави, заключение и библиография.Намирам 

конструкцията на труда много добра –логична,стегната, 

която дава възможност за бърза ориентация според 

интереса на читателя към този труд. 

   Професионалните ми познания за Боянската църква, 

нейната архитектура,стенописи и история се оказаха 

повърхностни в сравнение с изключителната разработка на 

доц. д-р Бисерка Пенкова в нейния труд.  

   Интересът, който предизвиква авторът към темата започва 

още с въведението , а именно – Боянската църква между 

митологията и науката. Тук майсторски са вплетени 

митовете, научните разработки и емоциалните отношения 

към паметника от края на 19 в. до наши дни.  Цитирани са 

различните тези по темата от автори през този период. 

Във въведението също така подробно е разработен 

проблемът с посвещението на църквата и ктиторите. 

 След въведението в пет глави са разглидани стенописите 

последователно в църквата „Св. Никола” и „Горната” църква 

„Св. Пантелеймон”. Сцените, отделните светци и 



декоративните елеманти (marginalia) са проучвани обширно 

и в дълбочина чрез композициони и колоритни описи, 

съпоставка с евангелския текст,сравнения с други църкви с 

композиции по този текст. Тук трябва да се спомене освен 

иконографските изследвания и цитираните така важни 

заключения на редица български и чужди учени по всяка 

тема , която доц. д-р Бисерка Пенкова проучва. 

   Като се прочете този труд, човек може да остани с 

впечатлението , че на този етап няма какво да се каже 

повече за Боянската църква. Много хубаво ще бъде ако 

работата на доц.д-р Бисерка Пенкова бъде отпечатана в 

една книга с необходимите илюстрации. Такава книга ще 

бъде много полезна както за професионалисти така и за 

студенти , любители на средновековното изсуство ,а така 

също и за онези , които мислят , че талантът на Джото е от 

въздуха на Боянските ливади. 

   Като имам предвит качествата на представения  труд и 

голяма част от други творчески изяви на доц.д-р Бисерка 

Пенкова , които познавам , убедено предлагам на Научното 

жури и Научния съвет  да бъде избрана за професор. 

          

22.04.2016г.                                   проф. Григори Григоров : /П/ 


