
СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. д-р Динка Касабова 

/АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”/ 

                     относно 

хабилитационния труд 

„Методи и техники, използвани в обучението по модна илюстрация“ 

на 

д-р Александър Александров Гергинов  

  

за придобиване на академичната длъжност “доцент”,  

Професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, 

8.2. Изобразително изкуство. 

 

 

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 

Факултет за приложни изкуства 

Катедра „Мода”   

София  

  

I. Данни за кандидата и конкурса 

 

Д-р Александър Александров Гергинов завършва специалност 

„Конструиране и моделиране на облекло“ в Техникум по облекло „Вела 

Благоева“ в София през 1999 г. 

През 2003 г. защитава бакалавърска степен, специалност „Мода“, в 

курса на Мариела Гемишева към Националната художествена 

академия. Завършва магистърска степен, специалност „Мода“, в курса 

на Анна Аврамова към Националната художествена академия през 2005 

г. 



Научна и образователна степен „Доктор“ към Националната 

художествена академия придобива през 2015 г. Негов научен 

ръководител е проф. Греди Асса.  

Творческите му интереси са насочени към модния дизайн, 

илюстрацията и модния филм. Изявява се и в киното и театъра.  

В добре систематизирана хронология д-р Александър Гергинов 

представя своята творческа реализация: девет самостоятелни изложби, 

двадесет и седем участия в общи изложби, четири международни 

награди, две от които в областта на модния филм. Той представя 

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

"доктор" на тема: „Живописта в модата. Модни рисунки. (Модни 

илюстрации. Модни скици, Модни препратки и художествена 

практики)“ и хабилитационен труд на тема: „Методи и техники, 

използвани в обучението по модна илюстрация“. 

Трудовете на д-р Александър Гергинов са разработени подробно и 

компетентно. Изложенията са задълбочено обмислени и представени 

последователно. Приложената библиография е обширна и представлява 

стойностен принос към фонда от текстове в България, третиращи 

проблематиката на модния дизайн. Успоредно с работата по своите 

научни трудове д-р Александър Гергинов се изявява и в различни 

съпътстващи изложби и поредица уъркшопи:  

- Изложба на модна колекция и модна илюстрация – март 2021 г. 

- Изложба модна илюстрация „Усещане за дъга“ – юни 2020 г. 

- Изложба модна илюстрация „Меден ритъм“ – декември 2019 г. 

- Ръководител на уъркшоп на тема: „Използване на различни техники 

за създаване на модна илюстрация“ – април 2021 г. 

- Ръководител на уъркшоп и автор на лекцията „Креативно рисуване 

за модни дизайнери чрез използването на нови методи за 

преподаване на рисуване“ – септември 2018 г. 

- Ръководител на уъркшоп „Различни художествени техники в 

модната илюстрация” и лектор на тема „Кратка история на модната 

илюстрация, модната илюстрация като художествено произведение” 

– септември 2016 г.   



- Ръководител на уъркшоп на тема: „Опитай да откриеш личния си 

стил в модната илюстрация” – март 2015 г. 

В художественотворческата си дейност д-р Александър Гергинов 

показва професионализъм и всеотдайност. Редовно участва в  културни 

събития в България и чужбина. Той е автор с опит и динамично 

творческо поведение. Притежава сетивна артистичност и усетът му за 

отразяване на актуални теми от нашето съвремие проличава в неговата 

работа като режисьор на модния  филм „+7 часа“, получил световно 

признание. Д-р Александър Гергинов развива своята педагогическа и 

учебно-методическа дейност като преподавател на студенти от 

специалност „Мода“ в курса по „Модна илюстрация и моден проект“, 

„Художествено проектиране на облекло“, „Рисуване“, „История на 

костюма“ в Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария 

Луиза“, София. Това е добра възможност да проследи развитието на 

младите творци в областта на модния дизайн и да допринесе за тяхното 

творческо и професионално израстване. 

Публикации и участия в научни конференции в периода 2013–2018 г.: 

Александър Гергинов е публикувал научни материали, разработващи 

актуални въпроси като „Състояние на съвременната модна графика и 

илюстрация”, „Поява на първи примери за модна илюстрация и рисунка 

в женския периодичен печат в България през първата половина на ХХ 

в.”, „Специализирано рисуване за модни дизайнери”. 

Д-р Александър Гергинов е предоставил коректна и изчерпателна 

документация, съдържаща наукометрична таблица, автобиография и 

хабилитационен труд. 

 

      Предоставените данни и приложенията по конкурса за заемане на 

академичната длъжност “доцент”, Професионално направление 8.1. 

Теория на изкуствата, 8.2. Изобразително изкуство са напълно в реда на 

изискванията. Давам своята положителна /отлична/ оценка в подкрепа на ас. 

д-р Александър Александров Гергинов.  

  

  



  

  

  

   

  

   25.03.2022                                                                   С уважение: 

  

                                                                                        доц. д-р Динка Касабова  

  

      

  

  

  

  


