
   

СТАНОВИЩЕ 

От 

Проф. Димитър Делчев 

НХА, Катедра Метал 

 

По процедура  за даване на академичната длъжност „Доцент” 

по 050804 Изкуствознание и изобразително изкуство 

в катедра „Моден дизайн” в дисциплините „Модна илюстрация“ и „Моден проект“ в  НХА 

Кандидат д-р  Александър Гергинов 

 

 

 

Хабилитационният труд предоставен от д-р Александър Гергинов за конкурс за 

придобиване на научно звание „Доцент“ събира в своята цялост както теоретични и 

исторически изследвания в областа на рисунката и изразните средства  в илюстрацията, 

така и собствена творческа практика като дизайнер и автор на модни илюстарции  в 

съвкупност с преподавателската дейност от 2015 година. Има придобита образователна 

и научна степен Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства на НХА от 2007 г. 

на тема: „Живописта в модата, модни рисунки“ с научен ръководител проф. д-р Греди 

Асса.  

Алекстандър Гергинов е хонорован преподавател в катедра „Мода” във водеща 

дисциплина „Модна илюстрация” от 2015 г, като вече седем години активно работи със 

студентите и осъществява някои знакови проекти на специалността.  

Има редица самостоятелни изложби модна илюстрация, участия в съвместни 

национални и международни проекти и ревюта в Северна Македония, Австрия, 

Германия, Чехия, Русия, ЮАР. 

В представения на конкурса за Доцент хабилитационен труд „Методи и техники 

използвани в обучението по модна илюстрация“ д-р Александър Гергинов показва една 

изключително задълбочено изследвана материя, каквато е рисунката, техниките и 

методите в рисунката при модната илюстрация. Богатството на тази творческа материя е 

разгърнато в представените илюстрции и авторски проекти: „Впечатления от едно 

пътуване“ 2016,  капсулна колекция, „Пожелание  +7 hours“, „Експлозия“. 

Модната илюстрация непременно присъства в обучението по „моден проект“ в 

катедра Мода, и действително заема важно място в образованието по Моден дизайн. 

Цялостната визия за програмата, придобития професионалн опит и натрупания 



теоретичен материал от световния художествен опит по модна илюстрация създават 

стабилна база за преподавателската работа на Александър Гергинов, и в същото време 

уникални връзки и възможности в собственото му развитие и творчески потенциал.  

Считам, че хабилитационият труд на д-р Александър Гергинов покрива всички 

изисквания за заемане на академичната длъжност, и дават основание убедено да 

предложа на колегите от уважаемия научен съвет  да бъде присъдено научното звание 

„Доцент” по изкуствознание и изобразителни изкуства / Моден дизайн/  на  д-р 

Александър Гергинов. 

  

 

 

 

 

 

07.03.2022г.                                               проф. Димитър Делчев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


