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доц. д-р Боян Господинов Добрев 
 
 
 

Написването на рецензия и анализирането на научната и академична дейност 
на творец, преподавател и учен като доц. Добрев не е лека работа. 
Подредените в точки и раздели изисквания поставени от Правилата за 
развитие на научния състав в голяма степен улесняват систематизацията на 
текста на рецензията, но заедно с това ограничават рецензента да прояви по-
голяма свобода в своите оценки и впечатления от творчеството на кандидата. 
Затова ще си позволя няколко въвеждащи думи: 
Безпорен факт за всички, които са се приближили , прочели или запознали с 
активностите на доц.д-р Боян Добрев, е неговото забележимо и 
забележително присъствие в съвременната културна действителност не само 
в сферата на изобразителното изкуство в България и не само в областта на 
художественото пространство, но и в академико-преподавателската 
административна активност, както и в задълбочената   историко 
утвърждаваща визуална литература. 
Има два начина за представяне оценката на рецензента : Първият е 
традиционният за следване на матрицата за рецензии, утвърдена малко или 
повече със стандарта на научните документи. А вторият -  е  излизане от 
матрицата с определена цел или със желание за по-свободен коментар . 
Аз избирам втория и по още една причина. Целта на рецензента да запознае 
Научния съвет, освен със своята оценка, и - с детайли от биографията, 
професионалния път на кандидата и събитията, несвързани с предмета на 
рецензията, в голяма степен е поета от новите информационни технологии 
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като Интернет. Особено, когато става въпрос за повече или по-малко 
публични личности. 
 
 
 
 
Доц. Добрев участва в конкурса със следните творби и разработки: 
 

• Принципи на визуалната композиция, монографична книга, издание 
2013 г., 

• Тестът на Роршарх инсталация в зала „Параклисът“ на НХГ, 2008 г., 
• „История“, инсталация в къщата на СБХ, стария град в Пловдив, 

организирана от Центъра за изксуство „Сорос“, 
• Национален музей на българското изобразително изкуство, 2011г. DVD, 

видео и виртуална разходка, 
• „Виртуална България“, продължава от 2009 г. до сега да се надгражда 

(www.bulgaria-vr.com).„ 
 
 

Биографични данни за образование и професионална реализация: 
 
Боян Добрев е роден в 1957 г. в Прага. 
Живее в София. 
Завършил е художествената гимназия през1976 г., 
Висшете му образование е завършено в НХА, специалност „Стенопис“ през 
1983 г. 
Завършил е курс по Интерактивна мултимедия в Калифорния, САЩ през 
2007г. 
Курс по мултимедийно обучение към IDEA, Манчестер, Великобритания през 
2000 г. 
 
Доктор е по Изкуствознание и изобразителни изкуства от 22.02. 2005г. по 
решение на ВАК, със защитена дисертация на тема „ Фактори, обуславящи 
визуалните критерии и принципите на визуалния език“. 
Доцент е в НХА, удостоен с това научно звание със свидетелство на ВАК от 
12.10.2005.  
Ръководител на катедра „Стенопис“ в НХА.  
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Доц.д-р Боян Добрев преподава „Принципи на визуалната композиция“ и 
„Интерактивна мултимедия " в специалност „Стенопис“ в НХА.  
Води клас по „Интерактивна мултимедия“ в магистърските програми на 
Калартс, Валенсия, Калифорния през 2007г..  
През 1998 започва да води първия курс „Мултимедия“ в НХА, като свободно 
избираема дисциплина.  
Доц. Добрев е гостуващ изследовател в Училището на Арт института на 
Чикаго през 1997-1998..   
 
Тема на творчеството му са генезиса на образите и тяхното разчитане, както и 
ролята на новите медии, разгледани в контекстта на взаимното им допълване 
и взаимодействие. Наред с това създава множество интерактивни учебници и 
представяния свързани със сферата на изкуството и образованието, като и 
сайта: www.bulgaria-vr.com. Реализира интерактивни презентации за нуждите 
на Министерство на образованието и науката, Министерство на външните 
работи, НХА, Национална художествена галерия, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, Американското посолство в София и др. 
 
Боян Добрев има самостоятелни изложби: 
  

• Тестът на Роршарх, Национална художествена галерия, 2008;  
• Изкуство – безкрайност, галерия XXL, 2003; 
• CD – Rewritable, Американски културен център, София, 1999; 
• Традиционна красота, Център за изкуство АТА, 1999;  
• Месо Център за изкуство АТА, 1997;  
• Рак, Център за изкуство АТА, 1995;  
• Самостоятелни изложби в галерия Витоша през 1995, 1993 и в 

галерията на СБХ, Шипка 6, през 1991. 
 
 
Преподавателска активност 
 
Преподавателската работа на доц.д-р Боян Добрев е широко мащабна. 
Курсовете, които е разработил и преподава са: 
 

• Принципи на визуалната композиция, 
• Стиловете на 20 век, 
• Интерактивна мултимедия 
• Стенописна композиция, 
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• Стенописни техники. 
• Със стипендия „Фулбрайт преподава Интерактивна мултимедия в 

Калартс, Валенсия, Калифорния през 2007 г. 
 
 

Художествено – творческа дейност 
 
Художествено-творческата дейност на Боян Добрев е изразена в събития, 
които са известни на неговата колегия. По-съществените от тях са: 
• Проект съвместен с Министерство на образованието и науката  по 

европейската програма в областта на мултимедийното образование 
“Open Discovery Space”, 2011 г. 

• Проектиране и реализация на 7 мултимедийни учебни приложения на 
фирмите „Анубис“ и „Булвест 2000-2011“ 

• Създава сайта „Виртуална България“ съвместно с издателска къща 
„Труд“ – 2009 

• Множество мултимедийни реализации за нуждите на Министество на 
външните работи  на Република България, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, Министерство на икономиката на Република 
България, Посолство на САЩ в България, Българо-американска 
комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и НХА в периода 2001– 
2007 

• Изложби в центъра за изкуство „Ата“ през 1995, 1996, 1997, 1999, 
сред които и инсталацията „Месо“ (1997) – дигитален принт по 
стените на трите зали на галерията, реализран с помоща на стипендия 
в Университета на Кастилия и Ла Манча, Куенка, Испания 

• Изложби живопис в галерия„Витоша“ през 1992, 1993 и „Клубът  на 
депутата“ в Народното събрание, 1992 

• Представян от галерия „Матоушек“, Висбаден, Германия  в периода 
1992–1995 

• Множество стенописни реализаци  в периода 1984–2006 
• Награда на конкурса за естетизация на София, 1987 за паното му „Дух 

и материя“ и създаване на първата холограма като изкуство в 
България 
Награда на СБХ за най-добър стенопис за 1987 г. 

• Тестът на Роршарх“ – инсталация в Националната художествена 
галерия – 2008 
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И още и още, но нека да не отнемаме цялата информационна енергия на 
Интернет търсачките и фейсбук. Там доц. Добрев е достатъчно коректно 
отразен, с неговите постижения и с присъдените му оценки като длъжности и 
награди. 
 
 
                    
 ЗА ТВОРБИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА 
 
1.“Принципи на визуалната композиция е книга – издание предназначено за 
учебен материал за студентите, но представлява значително богат 
материял, за да бъде полезно четиво за всеки интелектуалец. Исторически 
разгледана темата за етапите на проектиранито и за композицията е 
обвързана с изключително модерното мислене за визуалното възприятие, за 
неговата подчиненост, както на традиционната, така и на текущата 
култура, и още - на психологическите механизми на обработка на визуална 
информация. Използването на източници от психологичното познание, от 
комуникативните техники, от естествената еволюция на оценките и 
критериите на хората за визуалното изкуство, прави книгата образец на 
мултидисциплинна разработка. „Реализмът сам за себе си не е достатъчен, 
за да се осмисли и разбере околния свят“ е главната теза на автора. 
 
2. Тестът на Роршарх, инсталация 2008 г.в зала „Параклисът“ на НХГ. 
    Един гениално създаден тест за изследване в психиатрията отваря 
широки възможности и и за изънпатологични изследвания, както е в случая. 
С кое гледаме и с кое виждаме? Какво виждаме, според мозъка и какво е то, 
според реалността? А тази реалност коя е? Моята или твоята. В 
картината на Салвадор Дали „Изчезващия образ на Волтер“едни виждат 
бюста на Волтер, други виждат три монахини, а трети, вероятно нищо не 
виждат. 
Инсталацията и задачата, която тя си поставя, изяснява концепциите на 
доц. Боян Добрев за възприемане на визуалните структури, за работата на 
мозъка, формирана от образование, съответна култура и трениране на 
комуникацията с обикалящата реалност, с нейното разпознаване, осмисляне 
и и накрая – с нейното разбиране. 
 
3. „История“ 1996 - инсталация в Центъра за изкуство „Сорос“в Пловдив. 
Инсталация е заредена с много художествена и психологична 
емоционалност. Тази емоционалност е приплетена с проблема за 
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историческа идентификация.Знакът на полилея – хем иконичен знак, хем 
символен, тежи със значима и сгъстена смисленост. 
От семиотична гледна точка, инсталацията „История“е истинско 
постижение в семантичен и в прагматичен план , а синтактиката не е 
взаимствана от други езикови форми. Тя просто е творческо хрумване. 
 
4. DVD „Национален музей за българско изобразително изкуство“- тук 
приносните моменти акцентират върху новаторската презентация чрез 
интерактивно мултимедийно представяне – провокация не само към 
творците и документалистите, но и към възприемащите, които от тук 
нататък ще трябва да си прехвърлят думите „мултимедия“ и 
„интерактивност“ като обикновена шарена топка за игра на „дама“. 
 
5. Проект „Виртуална България“ – www.bulgaria-vr.com сайт с начало 2009г. 
и постоянно надграждане в бъдеще, като катедрала на Гауди в Барцелона. 
Защото историята ни, надяваме се, продължава. Този изумителен сайт е 
авторска работа на доц. Боян Добрев. Мултимедийна структура на безброй 
виртуални разходхи, съчетаване на видео, образи, карти, документи, музика, 
текст в различни области – история, география, изкуство, архитектура. 
Предсавяме си ролята на това богатство за депата на музеите, 
библиотеките, гимназиите, университетите. Освен това, потребителите 
няма да плащат нищо, твърди авторът, но аз го съветвам да преосмисли 
това си решение и да потърси други варианти на отношетието “продукт-
потребител“, 
макар и не в полза на автора, а в полза на образованието, училищата и 
университетите. 
 
Коментар: 
Коментарът ми е свързан с представените от автора концептуални основи на 
своите търсения и реализации. А те са семиотични, те са аргументации, 
произхождащи от теорията на семиотиката на визуалното възприятие и 
визуалните комуникации. А още по-надълбоко доц. Добрев третира  
отношението между реалност и съзнание, реалност и възприятие. 

Целта на неговата основна творба – книгата за принципите на визуалната 
комуникация, а именно да постави началото на ново разбиране за 
изобразяваната реалност и да повдигне дискусионните въпроси по тази тема е 
изпълнена. 
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Реалността не е една не само за всеки човек с различен образователен и 
интелектуален опит, но и за всеки, който иска да я отрази и изобрази, защото 
тя - нашата реалност е динамична и се променя с културните промени. Най - 
съществените културни промени настъпиха със  сътворяването на такива 
комуникативни средства, които, най-малкото, промениха представите ни за 
пространство и време. Промениха представите ни за човешки възможности за 
диктат над тази реалност. 

Както казва Боян Добрев, художникът винаги се е намесвал в представите за 
реалност – или да я копира буквално, показвайки, че не единствена, или да я 
надгражда със своето виждане със своите интенции и послания. „Новата 
действителност не е старата“. Новата действителност прави нашето мислене 
различно от старото. Новите технологии дават възможност на художника да 
отрази новата реалност по адекватен за времето начин. 

Мисленето се променя, а осмислянето на образите и знаците от реалността 
принадлежат на художника. Разбирането на това осмисляне е процес, който 
зависи от културния опит и от адаптацията на съзнанието към новата 
знаковост. 

Никога не можем да говорим за обективна визуална реалност, защото 
реалността не е на обектите, а на интерпретацията на тяхната знаковост. На 
един и същ обект могат да се препишат хиляди смисли. Един от тях 
принадлежи на художника, който с наличните в културата средства и избрани 
от него, в това число и с новите технологии, може да осмисли творчески този 
обект. Изобразителните знаци на художника надграждат реалността, 
реструктурират я и я правят по-сгъстена и уплътнена от към смисли и по този 
начин създават една нова реалност – тази на визуалното послание. 

                             

 

 

Няколко бележки към автора: 

1.От семиотична гледна точка, езикът на живопистта не е съставен от думи, а 
от знаци със съответното значение. 

2.Цитат „ Епохата на елитарните художници и на елитарните творби са 
прекалено сложни за масовия зрител“. Разбирането им може да стане с 
предварителна образованост и грамотност в сферата на изкуството. Това, 
донякъде е вярно, но не би трябвало да се слага знак на равенство между 
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неразбирането и невежеството, защото разбирането е свързано с мозъчните 
механизми на обработка на зрителна информация, зависеща от много фактори, 
от които само един е нивото на образованост. 

3. Навлизайки дълбоко в психологията на визуалното възприятие и цитирайки 
авторитетни литературни източници доц. Добрев определя две равнища на 
визуалното съзнание – вроденото и културното. Препоръчвам да бъде 
изчистена терминологията в посока на дълбинното равнище и 
повърхностното равнище, равнището но езика и равнището на речта, 
структурното – граматично равнище и равнището на образното изразяване. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

Направеният анализ на учебно-академичната, художествено-творческата и 
научната дейност на доц.д-р Боян Господинов Добрев, наличието на неговите 
безпорни приноси в художествената академичност, в съвременните 
семиотични похвати в разработките и заслугите му в учебната дейност ми 
дават основание убедено да предложа на уважаемото научно жури да избере 
доц.д-р Боян Господинов Добрев на академичната длъжност „ПРОФЕСОР. 

 

10/07/2013                                                              Подпис: 

 

                                                                                    Проф. Мария Попова д.н. 
 


