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РЕЗЮМЕ 

на представен хабилитационен труд 

  

на д-р Величка Георгиева Минкова 

 

за участие в конкурс  

за академична длъжност „доцент”  

по шифър 05.08.04 Изкуствознание 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. 

 

 

1. Хабилитационен труд  

1.1. Монография „ Геометрични модели в декоративната украса на 

ислямската религиозна архитектура в периода VІІ – ХVІІ век” 

 

Трудът „Геометрични модели в декоративната украса на ислямската религиозна 

архитектура в периода VII – XVII век” се състои от текстова част 103 страници и 

приложение съдържащо 121 страници.  

Ислямската религия е причина за възникване на самобитна и ярка култура 

неподвластна на времето, просъществувала хилядолетия. Настоящият труд си 

поставя за цел да отрази значимостта на художествената мисъл и идея преодолели 

религиозните рамки и създали невероятна геометрична образност. Направените 

анализи на съществуващи архитектурни и декоративни образци посочват 

геометричните закономерности като основни прийоми при създаване на художестве-

ната композиция. 

Периодът от време, който подлежи на анализ започва почти от появата на 

исляма през VII век и завършва с XVI век, когато геометричното декоративно 

изкуство е в апогея си.  

Монографията е в три части озаглавени „Религия и изуство”, „Архитектура и 

изкуство на декорацията” и „Геометрични измерения на ислямското декоративно 

изкуство”. 

В първата част „Религия и изкуство” е представена тази обективна и видима 

връзка, водеща до формиране на определени течения в ислямското изкуство с 

характерни особености при избора на изразните средства.  

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

мястото на декоративната композиция в архитектурната цялост на емблематични за 

исляма ритуални храмове. В потвърждение на изложените коментари във втората 

част на труда са приложени 20 страници цветни фотоси показващи едни от най-

красивите образци на ислямската архитектура и декорация строени през 

определения период. 

В третата част на труда „Геометрични измерения на ислямското декоративно 

изкуство” се разглеждат видовете декоративна украса в ислямската религиозна 

архитектура като се акцентира върху геометричните измерения, закономерности и 

принципи на проектирането й. В изкуството идеята за хармония получава 

въплащение във вид на строго разработени геометрични системи.  
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Представени са няколко изследванията на известни учени като проф. Бакланов, 

проф. Щайнхард,  проф. Кромуел, д-р Питър Лу и други върху сложната 

геометричност на ислямския орнамент тип мрежа и звездните мотиви. 

Приложението към труда представя изследване върху 121 вида декоративни 

композиции тип модулни мрежи най-често срещани в страни като Турция, Сирия, 

Иран, Ирак, Египет, Либия, Алжир, Испания, Мароко, Малта, Индия и т.н. Анализът 

на образците представя използваната модулна мрежа, видовете изграждащи 

елементи и тяхното разпространение като вид украса на определена територия от 

ислямския свят. 

При подбора на образците е взето под внимание наличието на определени 

чисто геометрични принципи, както и наличието на многообразие от звездни форми, 

важни и определящи за визуалния ритъм.  

Приложените 23 цветни изображения на декорации от Египет, Иран и Индия 

носят характерната за вкуса на мюсюлманите цветност. 

 

1.2. Учебно помагало „Форма и цвят” 

Учебното помагало „Форма и цвят” е реализрано по Научен проект на 

Национална Художествена Академия в помощ на студентите от специалности 

„Дизайн за детската среда”, „Рекламен дизайн”, „Метал”, „Мода” и „Резба”, 

изучаващи дисциплините „Комбинаторика” и „Цветознание”. То обхваща целия 

цикъл от лекции по съответните дисциплини, разделени в две части на книжното  

тяло.  

Съдържанието си поставя за цел да надгради познанията и уменията придобити 

в средните училища и да изведе учебния проблем не само до решаване на една 

задачи, но и до провокирането на индивидуална творческа дейност. Учебното 

помагало „Форма и цвят” е разделено на две части „Форма” от 69 страници и „Цвят” 

от 46 страници като общото книжно тяло наброява 115 сраници. 

В първата част „Форма” са разгледани учебни проблеми на дисциплината 

„Комбинаторика” , както следва: 

 

1. Описание на формата. Основни принципи на формообразуването 

2. Отношения в равнината  

3. Повърхнини  

4. Пространствени мрежи  

5. Едностранни повърхнини  

 

Във втората част на помагалото са представени лекции съпътстващи 

обучението на студентите от НХА по дисциплината „Цветознание”. Лекциите 

представят 10 теми както следва: 

 

1. Историческо развитие на познанието за цвета 

2. Понятие за цвят. Усещане за цвят 

3. Параметри на цвета  

4. Пространствено въздействие на цвета  

Пространственост на цвета. Цвят и движение 

5. Цветни материали 

6. Хармония и порядък 

7. Цветът в дизайна и рекламата 

8. Цветовете като символ в историята и културата на човека 

9. Цвят и психика 
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10.  Цвят и емоция при детските възприятия за цвета 

 

Към лекционната част е създадено визуално помагало, за да онагледи теорията. 

Предвид предпочитанията на съвременните студенти и за тяхно улеснение 

помагалото е виртуално на СD, презентирано в програмата Microsoft Power Point. 

Спецификата на  дисциплините „Комбинаторика” и „Цветознание” при обучението в 

Националната Художествена Академия изисква визуални примери, представящи 

примерни решения на учебни задачи. Липсата на подобни образци затруднява 

процеса на анализ и правилно решение на учебните проблеми. 

Визуалното помагало съдържа девет презентации, в които са предоставени 

общо 702 визуални примера като 490 принадлежат на лекциите „Форма” и 212 на 

„Цвят”. 

Презентациите свързани с проблемите на формообразуването представят 

следните теми във фотоси: 

1. Оптични илюзии – 34 фотоса 

2. Ритъм – 14 фотоса 

3. Паркетиране на равнината – 74 фотоса 

4. Преобразуване на правилна модулна мрежа – 39 фотоса 

5. Кръгова повърхнина – 30 фотоса 

6. Повърхнини с особена характеристика – 13 фотоса 

7. Многостени – 127 фотоса 

8. Пространствени структури – 78 фотоса 

9. Звездостени – 83 фотоса 

10. Цветознание – 212 фотоса 

В презентацията към „Цвят” са представени са творби по теми свързани с 

хармония, контрасти, цветови асоциации и т.н.   

Презентациите са подредени по съответния ред определен от Учебното 

помагало и съдържат студентски проекти както и авторски творби на членове на 

ISAMA и други. 

 

2. Публикации в научни и методични списания, сборници, 

международни и научни конференции 2006 – 2012 година 
 

Публикациите са представени в отделен албум от 76 страници. 

 

2.1. Ритъмът като формообразуващ фактор в детското творчество 

Списание „Наука”, Издание на Съюз на учените в България, брой5, година 

2007, 41с,  ISSN 0861 3362 

Резюме:  

В статията е представена значимостта на ритъма като изразно средство и 

структурен компонент в художествената композиция, което от своя страна води 

до изводи за дължимото му място в учебните програми по изобразително изкуство 

за начален и прогимназиален курс на основното училище. 

Представени са определени наблюдения регистирани в часове по изобразител-

но изкуство с деца от различни възрастови групи като грешки, успеваемост, ниво 

на разбиране на проблема и т.н. 

Не на последно място се изтъква универсалността на ритъма като формо-

изграждащ и интеграционен способ в изкуства, които децата изучават като 

изобразително изкуство, музика, танц, поезия и др. 
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2.2. Комбинаторни занимания и проява на творческа дейност в начална 

училищна възраст 
Списание „Начално училище”, Двумесечно научнометодическо списание, 

Издание на „Образование”ООД, Година ХV, 2008, Брой 1, с. 52, ISSN 1310 0572 

 

Резюме: 

В начална степен на основното училище заниманията по комбинаторика са 

пряко зависими от развитието на изобразителната и конструктивна дейност и 

това от своя страна изисква решение на задачите в два плана – конструктивен и 

естетически. 

Анализът на дейността „конструиране” води до съществен извод, че са 

налице два съзидателни процеса – изобретателски и рационализаторски. Посочена 

е необходимостта от тяхното целенасочено развиване като предпоставка за 

изучаване на комбинаторика и дизайн в по-горен етап на образование. 

Целенасочените упражнения и изпълнение на елементарни комбинаторни 

задачи целят развиване на естетическо чувство, отношение и вкус. Те провокират 

фантазията и въображението, способността за зрителни асоциации, 

трансформации на формата, пространство и цвят. 

 

2.3. Математически измерения на изкуството 

Научна конференция „Проблеми на изящните и приложни изкуства”, НХА, 

Сборник доклади -  София, 2008 

 

Резюме: 

Математиката и изкуството от векове са били противопоставяни като 

антагонистични дисциплини. Дълго време в обществото съществуваше мнението, 

че художникът и математикът са две изявени противоположност, личности 

много различни като начин на мислене и изява на два противодействащи 

стериотипа. 

В опровергаване на гореспоменатото са представени група автори и техните 

творби Джордж Харт, Карло Сегуин, Тони Смит, Ринос Роелоф и др., които 

градят своето творчество по законите на красотата на изкуството и 

математиката. Те до голяма степен разрушиха мита за несъвместимост на двете 

дарби – художествена и математическа. 

Творбите и тяхната авторска обосновка показват една качествена симбиоза 

извеждаща изкуството в поредната значимост и добавят към неговите измерения 

още едно – математическо. 

 

2.4. Цвят и форма в детската творба  

Национална научна конференция с международно участие „Цветът и 

детето”, Сборник материали - София, 2010,  ISBN: 978-954-92092-4-2 

 

Резюме: 

Цветът активизира детската сетивност и физиологичните процеси, той е 

психологически стимул пораждащ положителни емоции. В тази публикация са 

разгледани специфичните особености на детските възприятия свързани с цвета 

съобразно възрастовите характеристики. 



 5 

Анализирайки изобразителната дейност на детето са изведени такива 

сетивни връзки като форма и цвят, определени визуални схеми „шаблони”, 

комбиниран образ, асоциации, любим и не любим цвят и т.н. 

 

2.5. Цветният стимул – активен емоционален фактор на детското развитие 

Научна конференция  „Цвят и образование”, Сборник материали – София, 

2011, ISSN 1314-5142 

 

Резюме: 

Емоцията и цветът имат съществена връзка, цветовете са емоционални 

знаци способни да предизвикват определени чувства.  

Представени са различни аспекти и фактори на влияние на цвета върху 

психиката и физиологията на детето в теориите на Демидов, проф. В. Мухина, Х. 

Филинг и други учени. Цитирани са лични изследвания свързани с детските 

предпочитания към цвета на различни възрастови групи. 

Целта на подобно разглеждане и анализът на цветовите аспекти като 

асоциация, ефект, предпочитания съотнесени към детските възприятия и 

творчество са опит за потвърждаване на неговата значимост. Цветът за детето 

се явява не само като активизиращ сетивата и физиологичните процеси, но и като 

психологически стимул пораждащ преди всичко положителни емоции. 

 

2.6. Детето във виртуалния свят 

Национална научна конференция „Детето на ХХI”, 2009 г, НХА, Сборник 

доклади - София 2012, 37 с., ISBN 978 – 954 – 2988 – 09 – 0 

 

Резюме: 

Публикацията е лична реплика на родител и специалист в областта на 

дизайна за деца, след прочетените от мен заключения на немски криминалисти 

психолози цитирани в няколко интернет сайта под заглавие „Играта е виртуална, 

убиецът – реален”. Цитирани са изследванията на Адем Гюнеш преподавател в 

Университета „Фатих” Турция, на психиатъра проф. Д-р Саяр, на психолога Таня 

Браун водеща проекти на Британското правителство, на Георги Апостолов 

председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникация” и др.  

Изследванията на специалистите и личните ми проучвания показаха, че 

децата ни играят на игри с насилие с вложени високи технологии, което от своя 

страна води до идологизиране на насилника и с течение на времето до приемане на 

насилието като обикновено събитие. Децата са заплашени от все по-често 

коментирана болест – зависимост от виртуалното пространство. 

Направените изводи сочат, че е необходима спешна професионална намеса на 

специалисти в областта на дизайна на детската среда притежаващи не само 

художествени умения, но и познания в областта на детската психология и 

педагогика.    

  

2.7. Геометрични закономерности в декоративното изкуство на исляма 

през VII –  XVII век 

Научна конференция „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния 

дизайн и декоративно-приложните изкуства”, НХА, София, 2012 г. 
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Резюме: 

Публикацията представя геометричната закономерност и образност като 

един от основните прийоми при реализиране на декоративната композиция в 

ислямската архитектура. 

Дългият процес на интеграция на многообразието от художествени форми в 

обща арабо – мюсюлманска култура изисквал обобщения и създаване на 

абстрактни схеми. Абстрактното идейно естество на геометрията съвпада с 

ислямския вкус, не нарушава религиозната чувствителност, напротив чистотата, 

подредеността на моделите и симетрията пораждат усещане за красота. 

Тук са представени изследванията на д-р Питър Лу от Харвард, проф. Пауло 

Щанхард от Принстън, проф. Питър Кромуел от Ливърпулския университет и 

други върху сложните геометрични образци на ислямския орнамент тип мрежа и 

звездния мотив. 

Становището на учените както и личните проучвания сочат, че ислямът е 

трансформирал във форма на изкуство геометрията чрез постоянно променящи се 

принципи на симетрия, пропорционалност и изменение на мащаба. 

 

 

3.Учебни програми 

- Програма на учебната дисциплина „Композиция” 

- Програма на учебната дисциплина „Комбинаторика” 

- Програма на учебната дисциплина „Цветознание” 

- Програма на учебната дисциплина „Модулно формообразуване” 

- Програма на учебната дисциплина „Текстуриране” 

- Програма на учебната дисциплина „Цвят и осветление” 

 

 

4. Творческа дейност 

 

4.1. Цикъл „Мрежата в равнина и обем”, 2008 – 2010 г. 

Цикълът „Мрежата в равнина и обем” представя 22 дигитални творби 

осъществени в периода 2008 – 2009 г. Творбите носят характерни черти от 

геометричната правилност на модулната мрежа изграждаща направления, ъгли, 

обеми. 

Наименованията на картините са кратки, свързани с лични асоциации за 

абстрактна образност инспирирана от красотата на геометричната закономерност 

като „Слънце”, „ Бездната”, „Огън”, „Нарциси”, „Вода”, „Оригами”, „Мегалити”, 

„Сънища”, „Луна”, „Калейдоскоп”, „Хартиени звезди”, „Утро”, „Сблъсък”, 

„Хартиени рози”, „Пеперуди”, „Бордо”, „Плоскости”, „Пролет”, „Риби”, „Канела”, 

„Композиция”, „Конуси”. 

 

4.2. Цикъл „ Модуларт” 2008 г. 

Цикълът се състои от 30 вида композиции представящи процеса на павилно 

паркетиране на равнината с модул квадрат и равностранен триъгълник.  

При изграждане на визуалните примери са използвани закономерности като 

успоредно пренасяне (транслация), ротация (кръгова симетрия) и огледална симет-
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рия. Представени са примери на няколко вида оси на симетрия и направления, 

определящи визията на модулната композиция. 

„Модуларт” е опит да се покаже красотата на геометричните построения и 

специфична образност въпреки използваните строги математически правила.  

 
4.3. Изложба „Квадрати”, галерия „ВЕДАРТ” 2007 г. 

Изложбата представи 25 дигитални творби. Темата „Квадрати” извежда на 

преден план дигитални визуализации на авторските търсения по отношение на 

квадратната модулна мрежа като основа за създаване на визуална хармоничност. 

Геометричната последователност в изграждането на условни ритмични образи не 

нарушава визуалната естетика, а дава по-различна гледна точка върху хармоничното 

единство на елементите на творбата.  

Дигиталните творби са : „Цветни звуци”, „Вибрации”, „Шевица”, „Развитие I”, 

„Развитие II”, „Развитие III”, „Листопад I”, „Листопад II”, „Листопад III”, „Златни 

ябълки I”, „Златни ябълки II”, „Златни ябълки III”, „Пеперуди I”, „Пеперуди II”, 

„Пеперуди III”, „Концентричност I”, „Концентричност II”, „Концентричност III”, 

„Ритъм I”, „Ритъм I”, „Контрасти I”, „Контрасти II”, „Контрасти III”, „Диагонали”, 

„Мотиви”, „Шевица”. 

 

4.4. Дизайн 

Ученически комплекти „Моливче”. Бианале на Българския дизайн 2008 г. 

Комплект „Направи си сам” 

Той е предназначен за деца от 7 до 12 години, които обичат да се занимават с 

конструиране и създаване на обекти от хартия. Подобен вид занимания развиват 

умения свързани с изрязване, лепене, конструиране, които са особено полезни в 

начална степен на основното училище. 

Комплектът предлага два модела органайзери отпечатани върху картон, които 

ученикът да изрязва и лепи  по приложените указания. При правилно изпълнение на 

сглобяването се получават шестоъгълни обеми – моливи, отворени и затворени. 

Първият вид се състои от три обема с различна височина и предназначение като 

два от тях са затворени, а единият е отворен. Вторият вид от се състои от четири 

обема отново с различна височина и затворени.  

Използването на правилен шестоъгълник като основа на обемите позволява те 

да бъдат оргонизирани по различен начин и брой. 

 

Подаръчен комплект „Моливче”. Комплектът се състои от картонено 

куфарче съдържащо 3 тетрадки формат А5, два тефтера и два молива. 

 

Серия тетрадки. Серия тетрадки с широки редове, меки корици, формат А5, от 

20, 40, и 60 листа, пердлагаща седем цветни варианта. 

Серия тетрадки с квадратчета, меки корици, формат А5, от 20 и 40 листа, 

предлагаща осем цветни варианта. 

Серия папки. Формат на папката А4, осем цветни вариант 

 

 

Опаковка. Етикети вина 1998 – 2006 г. 

Представените етикети за вина са реализирани по поръчка на български и 

европейски възложители и са събразени с определени задания.  
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Необходимо е да се и има в предвид, че европейските страни имат 

регламентирани изисквания за параметрите на използваните шрифтове при 

изписване вместимост на бутилката, алкохолно съдържание и данните на 

износителя.  

 

 

 

 

 


