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Становище 
от проф. Ружко Челебиев 

 
Относно хабилитационния труд на доц. д-р Боян Добрев, 

кандидат по конкурса за получаване на академичната длъжност 
„Професор”, шифър 050804, 

„Изкуствознание и изобразителни изкуства” по дисциплината 
„Принципи на визуалната композиция” 

за нуждите на катедра „Стенопис” – НХА, София 
 
 Доц. д-р Боян Добрев е единстивеният кандидат по конкурса за „Професор”, 
по учебната дисциплина „Принципи на визуалната композиция”. В това няма нищо 
чудно, тъй като той е доказан специалист именно по тази дисциплина и нейн 
титулярен преподавател още от самото й създаване. 
 Разглеждайки автобиографията на кандидата, съдим за неговата много активна 
и разнопосочна творческа и научна дейност. Той е роден през 1957 г. Завършва 
специалност „Стенопис” на НХА през 1983 г. Става доцент през 2004 г. и защитава 
докторат по Изкуствознание в НХА през 2005 г.  Преподава дисциплините 
„Принципи на визуалната композиция” и „Интерактивна мултимедия” в 
специалност  „Стенопис”. През 1998 г.  започва първия курс „Мултимедия” в НХА, 
като свободно избираема дисциплина. Два пъти е носител на престижната стипендия 
„ Фулбрайт”. Доц. д-р Боян Добрев има реализирани над 8 самостоятелни изложби в 
НХГ, галерия XXL, център за изкуство АТА, галерия Витоша и галерията на СБХ 
„Шипка” – 6. Автор е на СО-ROM-ът „Bulgaria”, най-голямата дигитална 
презентация  на страната ни, CD-та на СУ „Св. Климент Охридски”, НХА и 
„Български национални паркове”. Има множество презентации за нуждите на 
Министерството на външните работи. Негови са интерактивните мултимедийни  
приложения по „История”, „Изобразително изкуство” и „Биология” за 5,6 и 7 клас. 
 Представеният хабилитационнен труд се състои от някоико части в различни 
направления,  представяйки кандидата като една личност с научно и творческо 
мислене и с отлични познания в областта на водената от него учебна дисциплина. 
  Първата основна работа от хабилитационния труд е наскоро излязлата книга 
„Принципи на визуалната композиция”. Темата на изданието е същност и етапи при 
проектирането, както и обзор на композицията от зората на изкуството до днес.  
„Принципи на визуалната композиция”, макар и с изцяло новосъздадено изложение 
е смислово продължение на дигиталното издание „Граматика на образа”.  Макар и 
малка по обем тя свидетелства, наред с емоционалността  на художник и за 
сериозните  научни  занимания  на автора.  Не бих се пуснал в подробен анализ на 
съдържанието й, но не мога да неподчертая, че книгата, без съмнение, ще бъде 
изключително полезна на студентите за водената от доц. д-р Боян Добрев учебна 
дисциплина. Струва ми се излишна скромността  на автора отбелязана в 
заключението, че „съзнава непълнотата на изложението и че важното в този 
ограничен опит е, че има принципно нови разбирания и, че някои от тях със 
сигурност ще повдигнат въпроси”. Независимо от това на какъв етап сме стигнали 
от нашето развитие, книгата си заслужава да бъде прочетена. Горещо я 
препоръчвам. 
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 Вторият хабилитационен труд на кандидата е „Тестът на Роршах”, инсталация 
реализирана в параклиса на НХГ – София. Името на теста идва от неговия създател 
– швейцарския психолог Херман Роршах.  Това е метод основан и разработен , за да 
изучи непосредствената реакция на субекта към изображенията, които вижда за 
първи път. 
 При посещение на параклиса на НХГ, даже и в отсъствие на експозиция в 
него, се усеща някаква странна атмосфера. Едва ли би имало по-подходящо място за 
инсталацията на Боян Добрев от там. 
 Вглеждайки се за няколко секунди във всеки един от десетте еднакво 
форматни принтове с изображение на мастилени петна, те придизвикват у зрителя 
подсъзнатилни фантазии.  Съдържанието и сюжетът на всяко едно от елементите на 
инсталацията е обгърнато в тайнственост. Те са отворени и може да се види каквото 
пожелаете в тях. Всеки вижда нещо свое, онова, което му подсказва неговия опит и 
неговите асоциации  за разлялото неопределено петно. Несъмнено тази инсталация е 
не само нещо различно, но и постижение в жанра. 
 Като трети обект от хабилитационния си труд доц. д-р Боян Добрев 
представлавя работа с названието „История”. Това е един полилей, реализиран от 
ренгенови плаки и разположен в къщата на СБХ в Стария град – Пловдив. В това 
произведение откриваме търсенията на художник с изострен усет за стила  на 
пространството, деликатно боравене с формата и чувство за синтез в изграждане на 
образната характеристика на творбата. Формата на полилея наподобява старинна 
лампа и отлично кореспондира със светлото пространство, което се образува между 
завесите на прозорците. 
 Както вече стана дума в биографичната справка на кандидата, доц. д-р Боян 
Добрев е автор на множество дигитални презентации. Една от първите и може би 
най-голямата е „Виртуална България” Това е четвъртата работа от хабилитационния 
труд. „Виртуална България” е съвместна  инициатива с издателска къща  „Труд” и 
МОН, стартира през 2007 г. и представлява 800 тримерни панорами от цялата 
страна. Сферичните тримерни панорами са свързани така, че човек може да прескача 
от една на друга сякаш се разхожда на самото място. Панорамите са едно от 
постиженията на Боян, защото достъпът до някои обекти е много труден. Като 
обобщение може да се каже, че културата е важна за живота  и проект като 
„Виртуална България” е необходим и има бъдеще. 
 Познавам Боян Добрев не само от годините на  съвместната ни работа в 
катедра „Стенопис”, но и преди това от студентските му години. За мен той е 
изключетилно стегнат, работлив и организиран колега, творец и преподавател, от 
когото студентите научават много. Иновативния метод, по който води учебния 
процес, мотивира студентите в техните разработки. 
 Като се позовавам на представения хабилитационен труд, творческия път, 
педагогическата и научна дейност на кандидата, препоръчвам на уважаемия  НС, на 
основание ЗНЗНС, да присъди на доц. д-р Боян Добрев научното звание „Професор” 
по научната дисциплина „Принципи на визуалната композиция”. 
 
         Проф. Ружко Челебиев 
 
10.07.2013г. 
София 


