
СТАНОВИЩЕ 

 

По обявения конкурс за академичната длъжност „доцент” по шифър 

05.08.04 “Изкуствознание и изобразителни изкуства” /комбинаторика, 

цветознание и композиция / за нуждите на катедра „Дизай за детската среда” 

на Национална Художествена Академия 

 

  От: доц. д-р Живка Бушева 

По обявения конкурс за доцент по “Изкуствознание и изобразителни 

изкуства” /комбинаторика, цветознание и композиция/ на Национална 

Художествена Академия  се е явил един кандидат, а именно д-р Величка 

Минкова.  

Документацията, която д-р Величка Минкова е  представила за 

обявения конкурс е пълна и изчерпателна. Тя включва списък с научни 

публикации, след успешната защита на докторската й дисертация и по-

конкретно монография, учебно пособие, статии в научни сборници и 

списания, списък и изобразителен материал за творчески изяви, постижения 

и награди от конкурси.  

 

Като се отчитат нейната квалификация, професионален път и творчески 

постижения, трябва да се изтъкне, че д-р Величка Минкова е изграден 

чудесен преподавател, задълбочен изследовател и успешен творец - 

художник.  

 

Най-съществена част е монографията „Геометрични модели в 

декоративната украса на ислямската религиозна архитектура в периода 7 – 17 

век. Трудът се състои от текстова част в обем 102 страници и приложение с 

изобразителен материал, включващо 119 страници. Изследването е много 

задълбочено, оригинално и е единствено в българското изскуствознание, 

посветено на тази тематика.  

Предсавен е геометричният подход като художествен прийом при 

изграждане на декоративната композиция. Благодарение на прецизния 

анализ, комбинаториката е изведена от теоретично равнище и е намерено 

нейното място и функция в света на изкуството. Наблегнато е върху 

орнаменталните композиции, представени на принципа на модулната мрежа, 

която се явява съществен елемент на декоративното формообразуване, 

похват ползван и до днес в ислямските страни при декориране на сакрални 



сгради. Разгледани са различни аспекти на геометричната образност като 

хармония, пропорции, симетрия.  

Представено е учебно помагало „Форма и цвят”, издадено от НХА, 

което обхваща целия цикъл от лекции и визуализации на учебни дисциплини 

по комбинаторика и цветознание, които се изучават от студенти от 

специалности „Дизайн за детската среда”, „Рекламен дизайн”, „Метал”, 

„Мода и резба” в НХА. Фундаменталната по същество проблематика за 

формоизграждане и цветоизграждане е разгледана в строга логическа 

последователност, с четивно изложение и подходящ илюстративен материал, 

илюстриращ развитите теми. 

 

За хабилитацията са представени и редица доклади /7 на брой/ от 

научни конференции като например „Ритъмът като формообразуващ фактор 

в детското творчество”. Този, както и други доклади, със сериозна научна 

значимост, разкриват нейната професионална ангажираност с дизайна на 

детската среда. 

 

Представени са учебни програми па изнасяните от Величка Минкова 

лекционни курсове /”Композиция”, „Комбинаторика”, „Цветознание”, 

„Модулно формообразуване”, „Текстуриране” и „Цвят и осветление”/. Тези 

програми и теориченото й творчество е щедро подплатено с впечатляваща 

художествено – творческа дейност. Например: цикълът „Мрежата в равнина 

и обем”, който представлява 22 дигитални творби, осъществени в периода 

2008 – 2009 г. В същата посока са й творбите в самостоятелната й изложба 

/2007 г./ „Квадрати” в галерия „Ведарт” София. Величка Минкова има редица 

участия в наши и чуждестранни изложби, сред които е особено интересна 

тази в Ню Орлеанс на математическо изкуство.   

 

Въз основа на всичко гореизложено, давам категорично висока 

положителна оценка на цялостните изследователско – теоретични,  

педагогически и художествено – творчески постижения  на Величка Минкова 

и считам, че тя трябва да бъде избрана за доцент. 

     

     Доц.д-р Ж.Бушева 

   
  


