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   На обявения в „ДВ” брой 21 от 01.03.2013 год. конкурс за 

доцент по шифър 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни 

изкуства” за дисциплините „Комбинаторика”, „Цветознание” 

„Композиция”се е явил един кандидат – д-р Величка Минкова. 

   Кандидата Величка Минкова е родена на 10.01.1971год. в гр. 

София. Придобива диплома за висше образование по „Дизайн на 

детската среда” и учителска правоспособност в НХА през 1994г. 

и научна степен „ доктор” от 2007 год. Членува в СБХ, НАДР, 

Камарата на дизайнерите в България и ISAMA – САЩ. Член е и 

на ФС на ФПИ към  НХА. От 2007 год. е хоноруван , а от 2008 г. 

редовен преподавател по дисциплините „Композиция”, 

„Комбинаторика” и „Цветознание”  към катедра ДДС, с хорариум 

720 часа общо за учебна година. По същите дисциплини води 

часове и със студенти от други специоналности от ФПИ. 

    Темата на хабилитационния труд покрива проблематиката на 

водените от нея учебни дисциплини. Представените материали, 

изясняват изчерпателно, изследователската, научната, 

педагогическата и творческа дейност на кандидата. Оформени са 

в няколко броя папки (портфолия) с писмени и визуални 

материали, разделени тематично. 

  -Монография „Геометрични модели в декоративната украса на 

ислямската религиозна архитектура в периода VII – XVII век” 

-два броя папки и СD 

  -Учебно помагало „Форма и цвят” придружено с СD с цветни 

материали издание на НХА София 

  -Публикации – девет броя - една папка 



   -Учебни програми – шест броя – една папка 

   -Свободни работи и творческа дейност – една папка 

Хабилитационния труд се състои от текстова част 103стр. и 

приложение 119 страници. 

   Текстовата част е подразделена на три части; „Религия и 

изкуство”, Архитектура и изкуство на декорацията” и 

„Геометрични измерения на ислямското декоративно изкуство”. 

Представените материали доказват една задълбочена научно-

изследователска дейност по избрания проблем, логично 

структурирана и в отличен стил. Още в първата част е 

обоснована, изключителната обвързаност и зависимост от 

религията на пластичната култура при народите и етносите 

изповядващи исляма. Това е довело формиране на оригинално, 

самобитно изкуство и формално единство, въпреки  

разпространениета му на огромни пространства на три 

континента, в продължение на столетия. Авторът изтъква, че 

религиозните догми и предписанията за морал и норми на живот,  

обединяват достиженията на изкуството и науката до 

впечатляващ визуален ефект, и както тя пише „Изкуството на 

исляма по своята същност е съзерцателно изкуство на духа.” 

Проведения анализ за връзката между религия и изкуство, за 

избора и формиране на изразнете средства и характерните им 

особености е изчерпателен и убедителен, а изводите са логични и 

добре обосновани. 

    Във втората част „Архитектура и изкуство на декорацията”, се 

разглежда и анализира мястото и връзката на декоративните 

композиции в архитектурната цялост на емблематични за исляма 

ритуални сгради. Анализът е логично последователен и добре 

структуриран във връзка с разглежданите региони и време на 

създаване на изследнваните обекти. Подчертани са 

едновременното многообразие и единство на стиловете на 

архитектурните форми и декорация. Геометрията, като отлично 

овладяна в дълбочина наука, е водеща при изграждането на тези 

забележителни сгради. Авторът сполучливо отбелязва 

„Евклидовата геометрия получава въплъщение от кирпич, камък, 

дърво и други строителни материали, в обемно –пространствени 

структури...” 



Впечатление прави, използваните и преведени характерни 

термини, което говори за задълбочен подход при разработването 

на избраната проблематика. Изтъкната е ролята на ислямската 

религия за развитието, съхранението и предаването на науката, 

особено силното навлизане на геометрията в изкуството. Авторът 

пише:„Тя е „красива наука”, не само за ума, но и за сетивата...” 

Разглеждайки различните видове архитектурни обекти, тя 

изтъква „Ислямското изкуство е не толкова изкуство на формата, 

колкото изкуство на декорацията, проявяващо се в най-висшия си 

вид в архитектурата и приложните изкуства...” 

В третата част на труда „Геометрични измерения на ислямското 

декоративно изкуство” се анализират видовете декоративна 

украса в ислямската религиозна архитектура, акцентирано е 

върху нейните геометрични измерения, закономерности и 

принципи. Авторът изяснява първопричините за художествените 

и естетически традиции. Анализирани са видовете мотиви, 

съразмерноста, развитието на системите за построение на 

художествената форма и системите на геометрични построения, 

основани на квадрата, правоъгълника, равностранния триъгълник 

и техните производни. Изтъкнато е , че естетиката на 

художествените форми не се дължи само на творчеството на 

отделните автори, а на религиозната потребност, духовност и 

изисквания и богатата традиция. Позволявам си отново цитат 

„Симбиозата между религия,изкуство и наука създава една по-

различна специфична естетическа орбита на прекрасното, 

закономерното и трансцеденталното...” 

   Направеното изследване по темата говори за професионализъм 

и сериозно отношение. Големия брой подбрани позовавания и 

цитати от източници и автори и внушителната библиография, е 

доказателство за иследователската дейност и възможности на 

кандидата, да открива и да си служи с научна литература, 

касаеща избраната тема. 

   Впечатляващо е представеното приложение, което обхваща 

изследване върху 119 вида мрежи, най-често използвани в 

декоративните мотиви при украсата на култовите сгради в 

мюсюлманските страни. Подробно са анализирани мрежите на 

геометричен принцип и са изяснени възможностите при тези 

решения за паркетиране на равнината, преливането на фон и 



форма, като равнозначни визуални стойности. Обстойно за 

изследвани и анализирани най-често срещаните цветове и 

изграждания колорит. Разкрити са характера и многообразието от 

геометрични форми, които определят характерния визуален 

ритъм, както и използваните принципите за построение, а така 

също и различните видове симетрия, транслации и ротации. 

   В представения труд, кандидатът демонстрира забележителни 

познания в областта на комбинаториката, което допринася и 

качества от теоретико-практическо естество. Горе казаното се 

потвърждава от факта, че Величка Минкова има трайни итереси в 

изследваната материя, което е видно от темата на нейната 

докторантура „Структурната комбинаторика, като предпоставка 

за развитието на детското творчество”,като и от работата й с деца 

от училище „Захари Круша”. Горното се потвърждава и от 

представените материали за творческата й дейност: Цикъл 

„Мрежа в равнината и обем”, цикъл „Модулар” и нейната 

самостоятелна изложба „Квадрати” в галерия „Ведарт”, през 2007 

год. Цикълът „Мрежа вравнината и обем” е отличен пример за 

възможностите на комбинаториката за изграждане на 

композиции на базата на модулни мрежи структурирани несамо в 

равнината,но и в обем. Една от композициите „Хартиени звезди”, 

участва в „Exhibition of Matematikal Art” – New Orlians – САЩ, 

което е и международно признание. Представените дизайн 

проекти, „Ученически комплект „Моливче”, комплект „Направи 

си сам”, серия тетрадки и папки, както и многобройните 

опаковки и етикети за вина, демонстрират разностранните 

възможности и интереси на Величка Минкова и я характеризират, 

като дизайнер и художник с изтънчена естетическа 

чувствителност за композиция, отлично овладял боравенето с 

цвят, линия ипространство, владеещ компютърни техники идруги 

изразни средсва, за да онагледи по най-убедителен начин своите 

идеи. 

Учебното помагало „Форма и цвят” представлява синтезирана 

теоретична основа за учебните дисциплини „Комбинаторика” и 

„Цветознание”, а приложения CD с цветни материали от 

студентски разработки, които са на много високо ниво, доказват 

теоретико-практическата значимост на приложеното издание. 



За сериозните научни занимания на кандидата говори и 

значителния брой публикации ( 13 на брой) по проблемите 

свързани с преподаваните от нея учебни дисциплини и 

дизайнерското проектиране н.за предметно-материалната среда 

предназначена за деца. 

Представената папка с учебни програми (шест на брой) са 

отлично изготвени и детайлно структурирани, с изчерпателна 

анотация за съответната дисциплина. Това говори за 

професионална и педагогическа вещина и отговорност. 

Показваните на годишни конферанси студентски разработки са 

доказателство за горе казаното. 

Разглеждайки творческата автобиография на кандидата, ще 

отбележа че тя е впечатляваща. За краткия период от 

завършването на НХА, тя има участия в 17 изложби, в четири 

научни проекти, четири награди, членство в четири творчески 

съюза, от които един в САЩ и многобройни публикации. Това 

представя Величка Минкова като един активен автор, 

работоспособен продуктивен млад дизайнер преподавател с 

ширики интереси в различни насоки визуалните проблеми и 

дизайнерската практика. 

   След обстойния анализ на представените материали, 

констатацията е, че така формулираните от кандидата приноси, 

напълно отговарят на качествата на хабилитационния труд. 

   Тъй като работим съвместно, като преподаватели в НХА към 

катедра ДДС, искам да изкажа личното си впечатление от 

Величка Минкова, като колега и преподавател. Тя е интелигентен  

мил и деликатен човек, любезна с колегите и студентите, с които 

поддържа дори в Fasebook- мрежата и в крайна сметка това води 

до много добри резултати. Отлично се вписва в колектива и 

допринася за много добрите взаимоотношения, а от това и за 

добрата работа в катедрата. 

   Като се позовавам на направения анализ върху представените 

материали за хабилитационен труд и гореказаното за 

преподавателската  и научна работа и личния творчески път на 

кандидата, препоръчвам на уважаемия НС на основание на 

ЗРАСРБ, да присъди академична длъжност „ДОЦЕНТ” на д-р 

Величка Георгиева Минкова, за представения от нея труд. 

                                                                        Рецензент   проф Г. Гиков 


