
                              С Т А Н О В И Щ Е 

От проф.д-р.Здравка Павлова Василева  

преподавател в Национална художествена академия София 

на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“  

8.2 Изобразително изкуство „История на костюма, стил и мода“ 

за нуждите на катедра „Мода“ Национална художествена академия София, 

с единствен кандидат доц.д-р.Яна Георгиева Костадинова 

 

 

1.Данни за кандидата: 

Доц.д-р.Яна Георгиева Костадинова завършва специалност „Сценография“ в 

Национална художествена академия през 1996. Защитава своя 

дисертационен труд на тема“Българският моден и театрален костюм в 

проекциите и естетиката на ар нуво“, през 2003, а две години по-късно е 

назначена за редовен преподавател по „История на костюма“ в катедра 

„Мода“. През 2009 придобива академичното звание „Доцент“. От 2020 

година тя е и ръководител на катедра „Мода“. 

2. Описание на материалите по кандидатурата: 

Представения от кандидата хабилитационен труд е разделен на три части.  

Първата теоретична част „Историческият костюм и неговото място в 

системата на изкуствата“, се занимава и разяснява основни понятия като 

мода, художествен стил и художествен образ. Историческият костюм е 

разгледан като визуално- художествена конструкция свързваща минало, 

настояще и очаквано. Той е връзка мужду различните епохи, послания и 

концепции.  

Втората част представя авторски проекти за костюм в стил сецесион и 

реализацията им в материал. В тази част умело се  интерпретира  

историческият костюм в съвременната мода. Реализираните проекти за 



спектакъла „Събитие“ показват висок естетически усет,  майсторство  и 

изтънчен вкус.  

Третата част представя модна колекция облекла и авторски бижута към тях, 

вдъхновени от природни форми. Тук акцент е творческият и нестандартен 

подход към една тема - флоралните мотиви. Прави впечатление, 

изключителното отношение към детйала във всяка една посока в работата на 

Яна Костадинова. 

Тук бих обърнала и специално внимание на свободните работи- 

живописните платна на доц.Костадинова, които с пълна сила разгръщат 

творческата страна и са богато допълнение към цялостното и’ представяне. 

Отговорната и сериозна роля на преподавател, при доцент Костадинова е 

съчетана с активна и успешна творческа дейност на сценограф, дизайнер и 

художник. А личната позиция и активна професионална работа е най-

добрият пример за студентите и младите ни колеги.  

Творческата биография на Яна Костадинова съдържа голям брой 

самостоятелни изложби и участия в общи изложби в България и чужбина; 

Работа като сценограф и костюмограф в театрални постановки; Публикации 

на множество статии и издаването на двете и’ авторски книги.  

Приложени са индивидуалните наукометрични показатели и изискваните 

точки по различни показатели свързани с научни степени и академични 

длъжности. Справка за цитирания с пълно библиографско описания на 

цитараните и цитиращите публикации, както и на рецензираните и 

рецензиращите такива. Приложени са показатели свързани с научната и 

учебната дейност както и такива за създаване на произведения на 

изкуството.   

3. Приноси: 

В Хабилитационният си труд, Яна Костадинова е заявила следните приноси: 

1.  Текста на доц.Костадинова, представлява единствен по рода си в 

българската научна литература и в него е направен сериозен анализ, 

който  доказва връзката между исторически костюм, мода, 

художествен стили и образ. 



2. Втората част от хабилитационният труд представя уникални авторски 

модели изпълнени в изискванията и технологията съответсваща на 

висшата мода. 

3. Ръчно изработените модели от кашмир и коприна (в част трета на 

хабилитационният труд), сложни, трудоемки и нестандартни, са 

доказателство за висок професионализъм и принос в съвременния 

български моден дизайн. 

 

4.Заключение:  

Представените от Яна Костадинова материали по обявеният конкурс за 

заемане на академична длъжност „Професор“, са базирани върху 

задълбочени познания и умения в областа на теорията и практиката на 

сериозен и доказал себе си преподавател и художник. Подкрепям тази 

безспорна кандидатура и предлагам на уважаемото научно жури 

присъждането на академична длъжност „Професор“ на доц.д-р.Яна 

Костадинова. 

 

 

 

София                                                                                 проф.д-р.Здравка Василева 

16.10.2022                                                                                /................................/ 

 

 

 


