
СТАНОВИЩЕ 
от доц. д-р Милена Николова 

за научната и творческа дейност на д-р Величка Георгиева Минкова, 

кандидат за академичната длъжност „доцент” по дисциплината 

„Комбинаторика, цветознание и композиция” при Факултет за приложни 

изкуства”, специалност „Дизайн на детската среда”, Национална 

художествена академия, в конкурса обявен от Държавен вестник, бр. 21 от 

01.03.2013 г. 

 

 Величка Минкова завършва Националната художествена академия, 

специалност „Дизайн на детската среда” през 1994 година. През 2007 година 

защитава докторат и придобива образователната и научна степен „Доктор”. 

От 2007 година преподава в НХА отначало като хоноруван, а после и като 

редовен преподавател по „Комбинаторика, цветознание и композиция”. В 

творческата си биография тя има участие в 17 изложби, в пет научни проекта, 

има пет награди за графично оформление и опаковка. 

 Хабилитационният й труд – монографията „Геометрични модели в 

декоративната украса на ислямската религиозна архитектура в периода VІІ-

ХVІІ век” представлява едно задълбочено проучване на геометричната 

образност. Макар и взел за основа религиозната рамка, този труд показва 

един обстоен анализ на съществуващи декоративни и архитектурни образци 

и посочва принципни геометрични закономерности като основни похвати за 

създаване на художествената композиция. Той разглежда една малко позната 

проблематика на базата, на която авторката извежда основни принципи в 

комбинаториката, като показва нейното място и значение в света на 

изкуството. Показаните примери, неподвластни на времето будят 

възхищение и до днес. В труда се защитава тезата, че творците на ислямското 

декоративно изкуство чрез разглежданите похвати създават абстрактни 

образи, при предварително осмислена и изчистена до съвършенство 

структурна комбинаторика и цвят.  

Разглеждайки връзката на архитектурата и изкуството на декорацията 

Величка Минкова изявява многообразието от форми и стилове възникнали 

под влияние на различния етнически състав на ислямското общество. Тя 

раглежда основно архитектурни обекти като джамии, медресета и дворци в 

различни страни от ислямския свят. Авторката анализира примери от Иран, 

Ирак, Турция, Афганистан, Узбекистан, Мароко, Сирия, Египет, Испания. В 



тях тя изявява една от основните характеристика на ислямските сгради - 

тяхната относителна дематериализация, чрез богатото декоративно 

украсяване. Защитена е тезата, че ислямското изкуство е в голяма степен 

изкуство на декорацията, а не толкова на формата. Посочени са уникални 

сгради превърнати в дантелени структури, изградени на основата на 

симетрията, пропорционалността, логиката на композиционното решение, 

взаимна балансираност на елементите, тясно свързано с геометричната 

естетика. Анализирани са основните елементи на разгледаните сгради и 

тяхното декоративно оформление. Описанията на архитектурните обекти, в 

които са вложени декоративните елементи придават на труда й цялостност и 

пълнота и повишават значимостта му.  

 При анализа на декоративните структури авторката извежда основни 

фигури на базата, на които се гради декоративната украса, начина на ротация 

на фигурите. Тя изявява принципа на работа с правилната модулна мрежа с 

модул правоъгълник, квадрат, триъгълник, шестоъгълник, ромб, както и 

огледалната симетрия, върху които се изграждат голяма част от показаните 

декорации. Систематизирани са различни типове орнаменти – растителни, на 

основата на арабското калиграфско писмо, на основата на геометрията, като с 

това се доказва причината за невероятното разнообразие на ислямската 

орнаментика. Анализите й са подкрепени с множество примери, всеки от 

които е коментиран подробно. Това е безспорен принос към теорията на 

композицията и комбинаториката. Безспорен принос на труда е, че чисто 

теоретичните постулати на преподаваната от нея дисциплина придобиват 

жив и интригуващ вид и показват приложението й в необятния свят на 

декоративното изкуство. 

Трудът „Геометрични модели в декоративната украса на ислямската 

религиозна архитектура в периода VІІ-ХVІІ век” е получил своята 

популяризация и признание – представен е на две международни научни 

конференции, една научна конференция на НХА, а теоретичната му част е 

публикувана през 2013 година. 

Приложените от авторката публикации - учебното помагало „Форма и 

цвят” (монография), статиите публикувани в научно-методически списания 

както и докладите изнесени на научни конференции показват отговорното и 

задълбочено отношение на Величка Минкова към преподаваните от нея 

дисциплини, неуморния й стремеж към разширяване на сферата на 

компетенциите й. Учебното помагало „Форма и цвят”, резултат от научен 



проект в НХА, е задълбочен и обхватен труд, ценен източник на знания за 

студентите и подпомага учебно-методическата й дейност в специалностите 

„Дизайн за детската среда”, „Мода”, „Рекламен дизайн”. Показаните 

студентски проекти демонстрират нейните умения да преподава методично и 

да вдъхва любов на студентите към преподаваната от нея материя. 

Представените учебни програми по „Композиция”, Комбинаторика”, 

„Цветознание”, „Модулно формообразуване”, „Текстуриране”, „Цвят и 

осветление” са показателни за широкия спектър от проблеми, по които 

авторката е професионално подготвена да обучава. Творческите й изяви в 

циклите „Мрежата в равнина и обем”, ”Модуларт” са интригуващи работи на 

основата на комбинаториката и модулните мрежи, ротацията, симетрията. 

Самостоятелната й изложба „Квадрати” с показаните 25 цветни дигитални 

творби, представените дизайнерски разработки за деца, работите й в областта 

на опаковката са доказателство какъв източник на вдъхновение и 

художествено творчество може да бъде комбинаториката съчетана с отлично 

познание на композицията и на цветовете.  

Като се позовавам на качествата на хабилитационния труд, 

преподавателската и научна дейност на Величка Минкова, качествата й на 

творец с неизчерпаем творчески потенциал и разностранен талант, убедено 

предлагам да й да бъде присъдена академичната длъжност „доцент” по 

изкуствознание и изобразителни изкуства („Комбинаторика, цветознание и 

композиция”), в катедра „Дизайн на детската среда”.  

 

 15 юли 2013 г                                                          Доц. д-р Милена Николова 

 


