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Хабилитационният труд на д-р Величка Минкова обхваща една 

обширна монография по проблемите на декоративната украса на 

ислямската религиозна архитектура, учебно помагало по проблемите на 

цвета и формата, публикации, учебни програми и цикъл авторски творби, 

което удовлетворява като обем и характер всички изисквания на обявения 

конкурс. 

 

Обхватното съдържание на монографията разглежда ислямското 

изкуство през погледа на един талантлив съвременен творец, какъвто 

безспорно е д-р Минкова, като подчертава вярно неговия характер, свързан 

с религията и самобитната култура на духа, създали един свят на 

невероятна геометрична образност. 

Умелото структуриране на родствените групи в три последователни 

раздела, обхващат изчерпателно тематиката, като проследяват убедително 

ислямското изкуство като съзерцателно творчество на духа, времето и 

красотата. 

Произведенията, подчертава справедливо авторката, нямат тема. Те 

предават вътрешната структура на образа като строга стилизация, като 

геометрична форма и абстрактен знак. 

 

Втората част на монографията, „Архитектурата и изкуството на 

декорацията”, разглежда изчерпателно пространственото развитие на 

декорацията в архитектурната среда, като обхваща представителни 

ритуални комплекси от всички краища на мюсюлманския свят. 

 

Разглеждането на архитектурните комплекси по региони е логично 

структурирано, съобразно разнородния етнически състав на ислямското 

общество, различните култури, градивни методи и материали. Тази 

особеност, подчертава авторката, обяснява и многообразието на 

архитектурни форми и стилове, както и богатото съчетание на кубове, 

призми, цилиндри и други геометрични форми. 

Направените изводи, д-р Минкова убедително доказва с цветни 

приложения на архитектурни ансамбли и декоративна украса от ислямския 

свят. 



Третата част на изложението ни запознава с геометричните измерения 

на ислямското декоративно изкуство. То, подчертава вярно авторката, е 

ориентирано главно върху геометричните измерения и закономерности, 

което го свързва с ислямския дух и води към простота и симетрия. 

 

Приложението към представения труд е професионално подредено на 

геометричен принцип и убедително изяснява богатото многообразие на 

комбинаторните възможности на декорацията, ритмиката на строежа и 

хармонията на цветовите съчетания. 

Учебното помагало „Форма и цвят” е реализирано по проект на 

Националната Художествена Академия и има амбициозната цел да 

надгради познанията и уменията на студентите от група специалности като 

подпомогне извеждането на учебните проблеми и провокира 

индивидуалната творческа дейност. 

Вътрешната структура на материала е умело методически подреден, 

като започва с градивните елементи на формата, преминава през цветовите 

закони на физиката, психологията и психофизиологията и завършва с 

хармония на цветовете и тяхната съвременна символика. 

 

Представените към хабилитационния труд учебни програми на шест 

учебни дисциплини за НХА представят автора като професионалист с 

широки познания по теория на пластичните изкуства, като педагог с 

методическа компетентност в изграждането на учебния материал и 

надежден наставник за формиране на творчески личности. 

Научната и творческа дейност на д-р Минкова е богата и значима като 

обем и съдържание. Тя ни представя един автор с ярка фантазия, 

изключителна работоспособност и съвременни интереси. 

 

 

Като се позовавам на забележителните качества на хабилитационния 

труд, представен от автора, на направените в него верни изводи и 

съждения, на безспорния приносен характер на съдържанието и свързаните 

с него приложения, предлагам на уважаемата атестационна комисия, да 

присъди на д-р Величка Георгиева Минкова академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ”. 
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