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РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. Румен Минчев Райчев 

на Хабилитационния труд на д-р Величка Георгиева Минкова  

за участие в конкурса за академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по шифър 05.08.04 

изкуствование и изобразителни изкуства ( комбинаторика, цветознание и композиция ) 

за нуждите на катедра „Дизайн за детската среда”, обявен в Държавен  вестник брой 21 

от 01.03. 2013 г. 

 

Хабилитационния труд съдържа следните пет части: 

Първа част 

1. Монография „Геометрични модели в декоративната украса на ислямската 

религиозна архитектура в периода VІІ –ХVІІ век” 

2. Учебно помагало „Форма и цвят” 

  Втора част 

  Съдържа публикации в научни и периодичви списания, сборници, международни 

и научни конференции за периода 2006 – 2012 г. 

Трета част 

Представено е съдържанието на учебните програми на учебните дисциплини по 

които д-р Величка Минкова преподава на студентите в катедра „Дизайн за детската 

среда”. Това са „Композиция”, „Комбинаторика”, „Цветознание”, „Модулно 

формообразуване”, „Текстуриране” и „Цвят и осветление”. 

Четвърша част 

Обхваща творческата дейност на кандидата със следните изложби: 

1. Цикъл „Мрежата в равнина и обем” 2008 – 10 г. 

2. Цикъл „Модуларт” 2008 г. 

3. изложба „Квадрати” 2007 г. 

Пета част 

Кандидата представя свои дизайнерски реализирани проекти: 

1. Ученически комплект „Моливче” състоящ се от комплект „Направи сам”,  

„Подаръчен комплект”, серия тетрадки и серия папки 

2. Опаковки етикети вина 1998 – 2006 

Ще се спрем на отделните части на хабилитационния труд, който като цяло 

впечатлява със своята обхватност и задълбоченост 
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Труда „Геометрични модели в декоративната украса на ислямската религиозна 

архитектура в периода VІІ – ХVІІ век” е интересен и полезен не само като натрупан 

изследователски обем от знания в резултат трудолюбиво изследване на събраната 

информация. Избора на темата е продиктуван съзнателно от творческата амбиция на 

автора да проучи онези области от художествената култура на ислямското декоративно 

изкуство, които биха разширили и обогатили морфологията на модулното 

формообразуване в практиката на дизайнерското проектиране. За да изпълни това свое 

намерение Величка Минкова не пристъпва направо към разглеждане на геометричните 

модели в декоративната украса на архитектурата. Тя навлиза в дълбочината на 

проблема, разкривайки сакралния смисъл на законите и религиозните догми на исляма 

заложени още във времето на неговото създаване като религия. Те формират насоките 

за духовно пречистване и изживяване на същността на Аллаха чрез абстрахиране от 

материалното като образ и подобие, замествайки го с абстрактни геометрични мотиви. 

Но тези мотиви носят същевременно и подсъзнателно  ново естетическо преживяване 

за хармония с безкрайно повтарящите се симетрия, ритъм, транслация и ротация. 

Ще си позволя едно кратко отклонение. Христианизацията на Источната римска 

империя изживява своите религиозни битки с езичеството на античния свят 

непрекъснато още от началото на ІІІ век и след това. Вследствие на което все повече и 

повече религията става подвластна на мистичната и спиритуалистична представа за 

божественото просветление. Така постепенно се елиминират в материалния живот 

потребностите и стимулите за развитие на научното познание. 

През VІІІ и началото на ІХ век големите културни центрове на древния свят  

стават притегателни центрове за проучване на книжовното богатство от мусюлмански 

учени като астрономи, лекари и др. Започва усилено издирване на древни ръкописи, 

значителна част от които е преведена на арабски, като трудовете на Платон, Аристотел 

и други. Всред тях и трудовете на Евклид, Архимед и Аполоний, които издигат до най-

високо равнище геометрията през ІV- ІІ в. пр. Хр. 

От анализа който прави Минкова на геометричните модели на ислямската 

декоративна украса открива, че в основата си те се подчиняват на строежа на 

правилните мрежи – триъгълна, квадратна и шестоъгълна. Може да допуснем, че това 

се основава на онова, което е установено още през ІV в. пр. Хр. от Питагор, че 

равнината около дадена точка може да бъде допълнена само с три вида еднакви 

правилни многоъгълници. Това са равностранни триъгълници, квадрати и 

шестоъгълници. 
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Много са доказателствата, че ислямската култура и наука е съхранила и доразвила 

основни научни знания от античността, които отново възкръсват за Европа чак в 

епохата на Ренесанса. 

Величка Минкова не пропуска да направи едно чудесно въведение в главата 

„Изкуство и религия” даващо отговор на въпроса защо се развива в архитектурата на 

исляма геометричния стил от безкрайно повтарящи се фигури в модулни мрежи, чийто 

край се ограничава само от рамката на равнината в която са затворени 

Главата „Архитектура и изкуство на декорацията” ни разказва за възникването на 

ислямската архитектура и нейното развитие като специфична архитектурна композиция 

отговаряща изцяло на нуждите на вярващите мусюлмани и всички ритуали свързани с 

изповядването на вярата. Минкова разглежда това обстойно и заслужава адмирации за 

своята изчерпателност. 

Главата „Геометрични измерения на ислямското декоративно езкуство” е 

посветена на многообразието на декоративните модели използвани за декорация на 

интериора и екстериора на сградната храмова конструкция на джамиите. Личи 

стремежа на Минкова да бъде изчерпателна в обхващането на огромната територия на 

ислямските културни и религиозни средища  от Азия и Индия до северна Африка и 

средновековна  Испания. Този огромен труд на събиранe, съпоставяне и анализ на 

различия и подобия в орнаменталната украса на различни епохи и народи за един 

период от хиляда и повече години е нещо изключително като намерение и реализация. 

За нас е важно не толкова дали Минкова е изчерпала проблема. Важен резултата, 

следствието – синтеза от придобитите знания които е получила. Което дава отговора на 

въпроса защо е необходимо такова изследване. 

От всички геометрични модели които ни се представят Минкова прави извода за 

безкрайните трансформации на правилните и полуправилни мрежи в равнината и 

пространството, които стоят в основата на всички построения, на теорията на 

правилните мрежи, а трансформациите прадставляват избора на автора на 

декоративната композиция как ще прдстави достойно и неповторимо своята творба.. 

Тъй като показването на повече модели на геометрични структури води до 

повтаряемост, автора обособява характерни примери. Това е важен научен подход. 

Интересен е примера с модела на „кленов лист” изразен в квадратна мрежа. Получената 

образуваща затворена линия от начупени прави заема една четвърт от лицето на 

квадрата и  образува ротация на 90 градуса с център пресечната точка на диагоналите 

на квадрата. Събирането на модула в квадратната мрежа дава точна представа за 
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ротация и транслация на фигура наподобяваща кленов лист, това представлява 

прекрасен пример за осева симетрия. 

Следствие от положения труд е обемиста папка озаглавена „Приложение”, 

съдържаща 119 вида характерни структури на мрежи от ислямската архитектурна 

орнаментика, най-често срещани примери в мюсюлманските държави, с направен от 

автора геометричен анализ на строежа им. Това представлява своеобразен каталог, 

който би бил ценно помагало, както в учебния процес, така и в творческата практика. 

Това доказва и Минкова със своето творческо представяне в следващата папка 

озаглавена „Мрежата в равнина и обеми”. Композициите са изпълнени в периода 2008 – 

2010 година и представят творческия път на кандидата . Те носят силния заряд на 

непринудено и неподправено емоционално преживяване. Разнообразието в колоритната 

трактовка на отделните творби се допълва от кратките названия като „Бездната”, 

„Слънце” и „Хартиени звезди”. Общото впечатление е, че автора се стреми към  

стилова трактовка на работите си. В тях се виждат както чувствено емоционални 

усещания, така и широката възможност за приложение на знанията в практиката на 

дизайнерското проектиране. 

Този подход се вижда и в комбинаторните възможности на кандиддата при 

решаване на представените дизайнерски проекти за ученически комплект „Моливче”, 

серия тетрадки, серия папки, опаковки и др. 

Учебното помагало „Форма и цвят” е реализирано през 2011 г. по научен проект 

на НХА за да служи на студентите изучаващи дисциплините „Комбинаторика” и 

„Цветознание” във Факултета за приложни изкуства.. Неговото съдържание отговаря на 

цикъла от лекции по съответните учебни дисциплини. 

Създаденото към лекционната част визуално помагало представлява  съществен 

принос за онагледяване на учебните задания. За улеснение на студентите помагалото е 

виртуално, презентирано е в програмата Microsoft Power Point. То съдържа девет 

презентации, в които са представени 702 визуални примера като 490 принадлежат на 

лекциите „Форма” и 212 на „Цвят”. 

Кандидата д-р Минкова ни представя седем публикации в научни и методични 

сборници, международни и научни конференции. 

В тях са разгледани редица важни проблеми, както свързани с научните методи на 

преподаване,  така и с въпроси отнасящи се до развитието на детското творчество в 

началната училищна възраст. 
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Представените и одобрени през 2011 и 2012 г., шест учебни програми  на 

учебните дисциплини „Композиция”, „Комбинаторика”, „Цветознание”,  „Модулно 

формообразуване”, „Текстуриране” и „Цвят и осветление” за нуждите на катедра 

„Дизайн за детската среда” във Факултета за приложни изкуства на НХА, представлява 

важен успех за всеобхватност на въпросите и насоките в базовата подготовка на 

студентите от специалността „Дизайн за детската среда”. Някои от дисциплините които 

д-р Минкова преподава са важни и за базовата подготовка на студентите от 

специалностите „Рекламен дизайн”,  „Метал”, „Мода” и „Резба” в НХА. 

В резултат на направените изводи  за приносите на монографията „Геометрични 

модели в декоративната украса на ислямската религиозна архитектура в периода VІІ - 

ХVІІ век”, както и на учебното помагало „Форма и цвят” идваме до заключението, че 

общото научно-творческо развитие на кандидата д-р Величка Минкова показва един 

личен успех. Неиното трудолюбие и научно-педагогичен подход се отразява 

положително, както на успехите на катедрата и най-общо на останалите катедри в 

които тя преподава учебните дисциплини „Комбинаторика” и „Цветознание”. 

Като се има предвид научното израстване на д-р Величка Минкова и приносите в 

нейната кариера предлагаме да бъде гласувана положително кандидатурата и за 

присъждане на акедемичната длъжност „ДОЦЕНТ” по шифър 05.08. 04 Изкуствознание 

и изобразителни изсуства (комбинаторика, цветознание и композиция), за нуждите на 

катедра „Дизайн за детската среда”, обявен в Държавен вестник, брой 21 от 01.03. 2013 

г. 

 

01.07.2013 г.                                        Рецензент:................................................  

 

Проф. Румен Райчев 

    


