
СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за професор по „Българско средновековно изкуство” 

за нуждите на катедра „Изкуствознание” на НХА 

от проф. Николай Драчев 

 

На обявения в „Държавен вестник, бр. 77 от 6 октомври 2015 г. за нуждите на 

катедра „Изкуствознание” конкурс за академичната длъжност „професор” се е 

явил един кандидат, доц. д-р Бисерка Пенкова.  

Бисерка Пенкова е утвърден изкуствовед, иследовател на средновековното 

изкуство, преподавател. Тя завършва специалност „Изкуствознание” през 1979 

г., през 1987 г. защитава докторска дисертация на тема „Стенописната украса на 

манастирските трапезарии в България (Функция и иконографска програма)”. 

През същата година постъпва в Института за изкуствознание (днес Институт за 

изследване на изкуствата) при БАН като научен сътрудник, а след това (1993) 

като старши научен сътрудник (доцент), където работи и до днес на половин 

щат. След завръщането си от дългосрочна специализация в Германия към 

фондацията „Александър фон Хумболд” тя започва да преподава в НХА на 

специалност „Изкуствознание”, първо като хоноруван преподавател, а от 2002 г. 

като редовен доцент. 

Кандидатката е представила за настящия конкурс хабилитационен труд и 

публикации от времето след последната хабилитация. Хабилитационният труд 

„Боянската църква – архитектура и стенописи” с обем от над 320 страници, 

внушителна библиография и илюстрации, допълващи и коментиращи текста, е 

плод на нейните дългогодишни проучвания на този емблематичен не само за 

българското, но и за европейското културно наследство паметник. Трудът 

разглежда подрбно и задълбочено архитектурата на църквата и най-вече 

нейните стенописи от двата периода – ХІІ и ХІІІ в. Макар че още не е 

публикуван, трудът в редица свои части е познат по редица публикации на 

авторката, част от които е представила отделно (13 бр. след 2002 г.), като по 

този начин е удовлетворено изискването на закона. Боянската църква е била 

обект на множество изследвания, но това е първото толкова мащабно и 

детайлно, което търси обективно и без патос реалните измерения на 



иконографията и стила на стенописите, както и мястото им сред съвременните 

им паметници във Византия и византийския свят.  

Освен публикациите, посветени на Боянската църква, Б. Пенкова представя и 15 

публикации, които разглеждат различни проблемите на средновековни 

паметници от различни региоди и периоди. Трябва специално да се отбележи, че 

голяма част от всички публикации са в реномирани чужди издания – в Русия, 

Германия, Сърбия, Франция. Освен това тя е съставител и редактор на няколко 

значими издания, както и главен редактор на академичното списание 

„Проблеми на изкуството”.  

От 1998 г. Пенкова преподава основно в НХА, като за това време е разработила 

4 основни и 3 специализирани курса. Чела е курсове и в Нов български 

университет и в Софийския университет. Тя е била ръководител на 12 

дипломници, а в момента е ръководител на магистърска теза в Историческия 

факултет на СУ. Научен ръководител на 5 докторанти в Института за 

изследване на изкуствата, на 2 в НХА и един в Нанси, Франция. Четирима от 

тях са защитили своите тези и се реализират успешно в научната сфера, а 

останалите са още в процес на работа. 

За последните двадесет години Б. Пенкова ръководи и реализира 5 научно-

изследователски проекта към Националния фонд „Научни изследвания”, към 

НХА и Института за иследване на изкуствата. Базата данни „Паметници на 

изкуството по българските земи от ХІ-ХІІ век. Електронен справочник” (2006-

2010) е въведена в образователния процес чрез осигурен достъп до нея в 

библиотеката на НХА. 

В заключение искам да подчертая, че доц. д-р Бисерка Пенкова е изявен учен в 

научните среди както у нас, така и в чужбина, авторитетен преподавател с 

активно отношение към студентите и докторантите, който непрекъснато 

обновява и раширява своите курсове, ръководител на научни проекти с голям 

организационен опит. Всичко това ми дава основание убедено да препоръчам на 

уважаемия Научен съвет на Националната художествена академия да избере 

доц. д-р Бисерка Пенкова на академичната длъжност „професор”. 
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