
СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д. изк. Свилен Стефанов по процедура за присъждане на академичното 

звание „доцент“ на д-р Величка Минкова. 

 

Конкурсът за академичното звание „доцент“ е обявен от НХА от катедра „Дизайн за 

детска среда“ по шифър 05.08.04 „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ 

(Комбинаторика, цветознание и композиция). На конкурса се е явил един кандидат 

– д-р Величка Минкова, досегашен редовен преподавател в катедра „Дизайн за 

детска среда“ на НХА. Документацията по процедурата на конкурса е коректно 

състевена и без пропуски. 

Кандидатът д-р Величка Минкова е представила хабилитационните си трудове, 

тяхно резюме, списък с творческите си изяви и справка за приноси. Основните 

трудове на кандидата са CD, в което в електронен вид се съдържа труда 

„Геометрични модели в ислямската религиозна архитектура“, както и справки за 

преподавателска дейност, публикации и творчество. Текстът е научно коректен и 

със сигурност полезен за студентите на д-р Минкова. Той съдържа текстова част от 

103 страници и приложение от 121 страници. Трудът разглежда спецификите на 

ислямското изкуство, като бих обърнал специално внимание на третата му част 

„Геометрични измерения на ислямското декоративно изкуство“, който изяснява ред 

идеологически мотиви за създаване на конкретно разглежданите художествени 

образци. 

Като втори основен хабилитационен труд е приложено учебното помагало  „Форма 

и цвят“, придружено от дигитални визуализации на CD. Тази книга (издание на 

НХА) е конкретно обърната към студентите, т.е. тя е неразривна част от 

преподавателската работа на д-р Величка Минкова. По този изчерпателен и 



задълбочен труд може да се съди за степента на преподавателска полезност на 

кандидата. Тя очевидно е висока. В книгата са разгледани основни принципи на 

формата, формообразуването, комбинаториката и цветознанието – все знания, 

които водят до умения не само в сферата на дизайна. 

Не на последно място искам да изтъкна, че списъкът с публикации на д-р Величка 

Минкова е респектиращ. Принципно важно е теоретичното осмисляне на 

„правенето“ – а в това отношение, тук мога единствено да изкажа своето 

изкуствоведско задоволство. 

В заключение на това становище ще изтъкна, че трудовете на кандидата за 

академична длъжност „доцент“ напълно отговарят на така поставената цел. 

Убедено гласувам положително и предлагам да бъде присъдено академичното 

звание „доцент“ на д-р Величка Минкова. 

 

Проф. д. изк. Свилен Стефанов 

14. 07. 2013 г. 


