
 1 

СТАНОВИЩЕ 
на доц. д-р АНДРЕАНА ЕФТИМОВА,  

СУ „Св. Климент Охридски” 

 

за конкурс за доцент по шифър 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни 

изкуства (комбинаторика, цветознание и композиция), 

за нуждите на катедра „Дизайн на детската среда”,  

обявен в ДВ, бр. 21 от 01.03.2013 г. 

 

 

№1 Данни за конкурса. Всички задължителни етапи по процедурата са спазени. 

Единствен кандидат в конкурса за доцент е гл. ас. д-р Величка Георгиева Минкова. 

№2 Данни за кандидата. Д-р Величка Минкова е член на Камарата на 

дизайнерите в България, на СБХ, на Асоциация за дизайн и реклама, на ISAMA. 

Получавала е награди за най-добър дизайн на етикети и опаковки. Има около 

двадесетина участия в изложби у нас и в чужбина (САЩ, Нидерландия). Научните й 

публикации са дванадесет, както и едно учебно помагало за нуждите на НХА. 

Участвала е в пет научни проекта. 

№3 Описание на научните трудове. Кандидатката участва в конкурса с 

хабилитационен труд „Геометрични модели в декоративната украса на ислямската 

религиозна архитектура през периода VII – XVII в.”, с учебно помагало „Форма и 

цвят”, София: НХА, 2011, 116 с. и със седем публикации в научни и методически 

списания, които не повтарят представените за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор”. Освен това д-р Величка Минкова е разработила шест програми 

за университетски дисциплини, автор е на изложби, на дизайна на ученически и 

подаръчни комплекти, на серия от тетрадки и папки, на опаковки и етикети. 

№4 Научни приноси. Хабилитационният труд на Величка Минкова 

„Геометрични модели в декоративната украса на ислямската религиозна архитектура 

през периода VII – XVII в.” разглежда една съществена част от ислямското изкуство, 

която е причина за силното естетическо въздействие на архитектурните религиозни 

паметници. Още в уводните думи се подчертава силната обвързаност през 

разглеждания период на ислямското изкуство с ислямската религия, защото „не 

съществуват религия и общество, които да не са създали свое изкуство” (с.5-6). В 

първата глава „Изкуство и религия” се очертава историческия (възникването на нови 

мюсюлмански халифати), религиозния (етичен абсолютизъм, морален догматизъм) и 

културния (естетика, развита върху схващания за трансцеденталното, върху различни 

етнически традиции и вкус и върху ислямската религия) контекст на ислямското 

изкуство през изследвания период. Ислямското изкуство стъпва върху 

просъществувала векове традиция (настилки, килими, сенници и пр.) и върху 

религиозното светоусещане на мюсюлманството, което отхвърля опознаването и 

изобразяването на земния реален свят и човека, както и преклонението пред идоли, 

наследено от политеистичната религия на предислямска Арабия. Основа на това 

религиозно светоусещане е суфизмът – ислямски мистицизъм, повлиял на ислямските 

естетически принципи. Според него реалните обекти са отражение на върховното, 

божественото и затова помислите на художника трябва да са устремени към 

постигането на абстрактна, вечна, духовна, истинна красота, към схващането на 

„трансцеденталното, съдържащо се в реалното видимо битие” (с. 9) чрез силна 

стилизация и абстракция. Затова изкуството на исляма е изкуство на каноничния мотив 

и на геометричната красота заради стремежа към хармония, пропорция и симетрия, 

които носят естетическа и духовна наслада. Чрез този обзор авторката обяснява 
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причините, поради които в основата на ислямското изкуство застава геометричната 

форма.  

Тези разсъждения продължават и във втората глава – „Архитектура и изкуство на 

декорацията” –, в която се обсъжда въпросът за връзката на ислямската религия с 

науката. В хадисите на Пророка се поощрява любознателността, а към джамиите се 

изграждат медресета (училища). През 8. век се поръчват копия на Евклидовите трудове, 

в резултат на които геометрията завладява умовете на творците. Затова първоначалното 

влияние на многообразните архитектурни форми и стилове на различни етнически 

общности се съгласува с целите на общото вероизповедание – исляма – и с научните 

постижения (особено в геометрията) и се оформя своеобразен архитектурен език. 

Твърдението, че ислямското изкуство не е изкуство толкова на формата, колкото на 

декорацията, чиято цел е овладяването на пространството (заради прочутия „страх от 

празнота”) и осигуряване на визуална непрекъснатост, задава обекта на научен интерес 

на авторката. Най-голямо разпространение в ислямската декорация получават 

съчетанията на четириъгълните и осмоъгълните форми. Във връзка с това авторката 

обсъжда по-нататък и един традиционен геометричен мотив – звездата, която има 

различен брой върхове в различните региони (Близкия изток, Западна Европа, Северна 

и Южна Африка). В тази глава се разглеждат редица забележителни религиозни сгради 

в редица страни (Азербайджан, Узбекистан, Египет, Мароко, Испания, Сирия, Турция, 

Индия и др.), сред които са джамията „Купол на скалата”, Омаядската джамия, 

Великата джамия на Кайрун, Голямата джамия на Самара, Шахската джамия в 

Исфахан, мавзолея на султан Куатбай, Голямата джамия в Кордова, крепостта 

Алхамбра в Гранада, фонтанът Нежарин във Фес, джамията „Кутубийе” в Маракеш, 

джамията „Биби Ханъм” в Самарканд, Тадж Махал до Агра, Синята джамия в Истанбул 

и много други. Предлагам с оглед бъдещо издаване текстът да се снабди с препратки 

към илюстрациите, които са поставени в края на работата, както и да се откроят по-

ясно стиловете в ислямската архитектура и декорация, повлияни от регионалните 

културни традиции. 

Главата „Геометрични измерения на ислямското декоративно изкуство” систематизира 

характеристиките на арабско-мюсюлманската декорация: предпочитание към 

арабеската, към ритмичното повторение на елементи в композицията, към 

многоцветната украса; култ към симетрията. Обединявайки традициите на 

византийското, коптското, персийското, елинистичното, римското орнаментално 

изкуство, ислямската декорация включва три основни типа орнаменти: 

1) флорални елементи – стъбла, филизи, листа, цветя; 

2) арабското калиграфско писмо – изписване на думи от Корана върху тъкани, 

предмети, портали и стени; 

3) геометрична орнаментика, изградена от „правоъгълни и многоъгълни фигури, 

които изпълват равнината, образувайки модулни мрежи” (с. 60) и влизат в 

лентовидни, розетъчни, тип „мрежа” композиции.  

Ще си позволя да подкрепя някои наблюдения на авторката с познати ми опити на 

семиотици, изкуствоведи и математици за измерване на естетическата стойност на 

произведението на изкуството. Ако трябва да се изчисли степента на подреденост на 

простите геометрични фигури, каквито са многоъгълниците (квадрат, триъгълник, 

правоъгълник и др.), според американския математик Биркхоф трябва да се зададе 

въпросът какви геометрически свойства на тези многоъгълници определят 

организацията им. Такива свойства могат да бъдат например вертикалната или 

хоризонталната симетрия, наличието на център на равновесието и пр. Тези фактори за 

организация на простите геометрични фигури са отговорни за макроестетическото 

възприятие, което обаче зависи от микроестетическите решения – изборът на елементи 
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от някакъв набор от образи (Макс Бензе, Введение в информационную естетику – В: 

Семиотика и искусствометрия, Москва: Мир, 1972, 198-215). В ислямската декорация 

според настоящото изследване предпочитани модули са квадратът, правоъгълникът и 

шестоъгълникът. Интересното е, че Биркхоф, изчислявайки по своя формула 

естетическата стойност на простите плоски многоъгълници, установява, че най-висока 

естетическа стойност има квадратът, а след него правоъгълника, равностранния и 

равнобедрения триъгълник, които намират най-широко приложение в ислямското 

орнаментално изкуство. Изборът на елементи в ислямската декорация обаче се 

обогатява от четири оси на симетрия според някои изследователи (вертикална, 

хоризонтална и две наклонени под ъгъл 45 градуса), а според други се срещат още оси 

– под 10, 15, 18, 22.5, 30, 36, 60, 67.5, 72, 75 градуса. А симетрията може относително 

леко да се идентифицира от реципиента. Ако се съобразим с принципа на Биркхоф, че с 

увеличаването броя на отношенията в организацията на елементите естетическата 

стойност на произведението на изкуството нараства, тогава стойността на ислямската 

декорация е доказано висока. Затова заключението на авторката не изненадва. Тя 

говори за еволюция на системата на построение от елементарно прости форми (квадрат, 

равнобедрен триъгълник и техните производни) към по-сложни форми, което води до 

нова универсална система на геометрични отношения (с.75). Ислямът, гласи едно 

обобщение на Величка Минкова, трансформира геометрията в изкуство чрез постоянно 

променящите се принципи на симетрия, пропорционалност и изменение на мащаба.  

Учебното помагало на Величка Минкова „Форма и цвят” е необходимо четиво, за да се 

разберат основни понятия в комбинаториката и цветознанието. Съдържанието на 

учебника кореспондира с интереса на авторката към ислямската декорация и прави 

анализа й професионален и задълбочен.  

№5 Преподавателска работа. Кандидатката в конкурса е разработила шест 

програми за учебните дисциплини „Комбинаторика”, „Композиция”, „Цветознание”, 

„Модулно формообразуване”, „Текстуриране”, „Цвят и осветление”. Чрез всички свои 

публикации и творчески прояви тя се опитва да даде своя методически и научен принос 

в образованието по изкуства. 

№6 Заключение. Въз основа на научните приноси и цялостната 

преподавателска дейност на кандидатката убедено предлагам на почитаемото жури да 

гласува ЗА заемането на академичната длъжност „доцент” по шифър 05.08.04 

Изкуствознание и изобразителни изкуства (комбинаторика, цветознание и композиция) 

от гл. ас. д-р Величка Георгиева Минкова. 

 

 

 

София, 03.06.2013 г.  

      доц. д-р Андреана Ефтимова, 

      Катедра „Печат и книгоиздаване”,  

      ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски” 

 


