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СТАНОВИЩЕ 

от проф. дин Георги Велков Колев 

Педагогически факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

за преподавателската и научноизследователската дейност  

на гл. ас. д-р Ростислава Георгиева Тодорова 

кандидат за академичната длъжност „доцент” в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет 

по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика (Теория на образованието и дидактика – Теоретични аспекти на 

изразителното изкуство) 

 

 В обявения конкурс в ДВ бр. 6 от 22.02.2013 г., за нуждите на ШУ „Епископ 

Константин Преславски”, гл. ас. д-р Ростислава Георгиева Тодорова е единствен 

кандидат. 

 Комисията по допускане на кандидатите до конкурса за заемане на академичната 

длъжност „доцент”, е разгледала представените от гл. ас. д-р Ростислава Георгиева 

Тодорова документи за участие в конкурса и е констатирала, че те отговарят на 

изискванията, регламентирани от ЗРАСРБ и ПРАС на ШУ „Епископ Константин 

Преславски”. Становището на комисията е, че гл. ас. д-р Ростислава Георгиева 

Тодорова може да бъде допусната до участие в конкурса.  

 

I. Кратки биографични данни за кандидата  

 

Ростислава Георгиева Тодорова се дипломира като магистър по Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство (специализация Графика) през 2002 г. в ШУ 

„Епископ Константин Преславски”. От 2004 г. е преподавател в Катедра „Педагогика 

на изобразителното изкуство” в Педагогическия факултет на същия Университет.  

През 2008 г. защитава докторска дисертация за придобиване на образователно-

научната степен доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства.  

 

II. Описание и обща характеристика на научната продукция на кандидата 

 

Материалите, които гл. ас. д-р Ростислава Георгиева Тодорова е представила за 

участие в конкурса включват: списък на представените за рецензиране научни 

публикации, които не повтарят представените за придобиване на образователно-

научната степен „доктор”; справка за цитиранията; справка за изпълнението на 

допълнителните показатели по чл. 57а от ППЗРАСРБ и приложения към нея. 

Списъкът на научните публикации включва: 3 бр. монографии – самостоятелни; 

3 бр. учебници – самостоятелни; 1 бр. учебник – в съавторство; 1 бр. учебно помагало – 

самостоятелно; 33 бр. статии, студии и доклади – в тези научни публикации д-р Р. 

Тодорова е самостоятелен автор или водещ автор в съвместните публикации. 

Представените материали са в тематичното направление и в научната специалност на 

обявения конкурс. 

 

III. Анализ и оценка на научната продукция 

 

Съгласно приложения списък, научните публикации на д-р Р. Тодорова могат да 

бъдат обобщени по следния начин: 
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1. Монографии  

Самостоятелната монография „Теория на художественото творчество” изследва 

теоретичните постановки на процеса на художественото творчество, които 

представляват специфична област от общата теория на изкуството. Акцентът е 

поставен върху петнадесет обособени теми, засягащи най-важните проблеми на 

теорията на художественото творчество. Един от най-важните приноси в монографията 

се състои в изследването на същността и определението на изкуството като феномен на 

ноуменалната човешка способност за творчество.    

 Самостоятелната монография „Иконната перспектива” е посветена на 

изясняване на причините за употребата на уникален пространствено-изобразителен 

метод в православното изкуство, различен от ренесансовия перспективен модел, 

залегнал в основите на съвременната художествена рисунка. Акцентът в това 

интердисциплинарно изследване се поставя върху разглеждането на иконографската 

перспективна система като съзнателно решение, произтичащо от формалните 

характеристики и функционалните особености на иконния образ в неговата 

литургично-художествена същност.  

Самостоятелната монография „История на българското изобразително изкуство” 

е продукт от работата по реализирането на научноизследователския проект 

„Българската култура в многоезичието на съвременното сръбско образование”, 

финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски”. Монографията представя 

накратко основните характеристики на отделните етапи в развитието на 

изобразителното изкуство като цяло и на българското изкуство в частност. 

Изследването е структурирано на хронологически принцип, според хронологическите 

етапи в развитието на изкуството по българските земи и симултантно с основните етапи 

в развитието на световното изкуство.  

 

2. Учебници и учебни помагала 

В учебника „Перспектива” се разкриват основните постановки на теоретичната и 

практическата подготовка по задължителната учебна дисциплина „Перспектива”. 

Учебникът е съобразен със спецификата на дистанционното обучение и акцентира 

върху самостоятелната работа на студентите. Предоставен е голям набор от 

практически задачи, изключително полезни в процеса на усвояването на нови знания, а 

в заключителната част са добавени примерни тестове за текущо оценяване, както и 

хронологични таблици по история на линейната перспектива и по история на 

обучението по перспектива. 

Учебникът „Основи на художественото творчество” е съобразен със 

спецификата на дистанционната форма на обучение, като акцентът е поставен върху 

самостоятелната работа на студентите. Учебното съдържание преподава основни 

теоретични познания, които студентите трябва да придобият, за да структурират и 

развият ясна представа за същността на художественото творчество като процес, за 

отделните етапи в него, за природата на художествения талант, за същностните сили на 

творчеството, които водят до създаването на художествените произведения.  

Учебникът „Художествена критика” е съобразен със спецификата на 

дистанционната форма на обучение, като акцентът е поставен върху самостоятелната 

работа на студентите. Учебното съдържание преподава основни теоретически и 

практически познания, които студентите трябва да придобият, за да изградят и развият 

способности за критическо мислене и критическо отношение към художествените 

произведения, както и умения за тяхното изразяване.  

Учебникът „Стереохимия на органичните реакции” (в съавторство с Енчев, Д.), 

в който д-р Р. Тодорова е втори автор, е предназначен за студенти в магистърските 
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програми на Факултета по природни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

Д-р Р. Тодорова е автор на главата „Методи за изобразяване на пространствени обекти” 

(стр. 13-23), в която е представена кратка характеристика на идеята за пространство и 

са маркирани основните теории за неговото разбиране и измерване.  

Учебното помагало „Перспектива” е насочено към обогатяване на теоретичните 

познания и на практическите умения по перспектива у младите художници. То цели 

разширяване на информацията за същността, значението и историческото развитие на 

различните перспективни системи. Централно място е отделено на линейната 

перспектива като основа на съвременната художествена рисунка. Изясняват се 

взаимовръзките на дисциплината „Перспектива” с другите специални художествени 

дисциплини в процеса на обучението на студентите по изобразително изкуство.  

 

3. Статии и доклади 

Аспектите на научната дейност на д-р Р. Тодорова са отразени в публикуваните 

от нея научни статии, студии и доклади, които могат да бъдат обобщени в следните 

направления: 

3.1. Публикации, разглеждащи проблемa за произхода и семантиката на 

художествените методи за изобразяване на материалното и нематериалното 

пространство в православната иконография (статии и доклади № 9, 15, 16, 20, 22, 30, 

31, 32, 39 от приложения за рецензиране списък). 

3.2. Публикации, изследващи специфичната перспективна система на 

православната иконография (№ 19, 25, 40 от приложения за рецензиране списък). 

3.3. Публикации, свързани с проблема за съвременното разбиране на 

православното изкуство (№ 24, 38, 41 от приложения за рецензиране списък). 

3.4. Публикации, свързани с проблема за съвременните методи на преподаване 

на православното изкуство (№ 21, 35 от приложения за рецензиране списък). 

3.5. Публикации, свързани с проблема за специфичната онтология на 

светлината в православните икони (№ 23 от приложения за рецензиране списък). 

3.6. Публикации, разглеждащи теологичните основания на изкуството като 

специфична човешка дейност (№ 36 от приложения за рецензиране списък). 

3.7. Публикации, анализиращи приликите и разликите между ренесансовата 

линейно-перспективна система и уникалната перспективна система на православната 

иконография (№ 17, 18, 29, 33, 34, 37 от приложения за рецензиране списък). 

3.8. Публикации, посветени на стиловете в изобразителното изкуство (№ 26 от 

приложения за рецензиране списък). 

3.9. Публикации, разглеждащи проблема за културно-географските измерения 

на изкуството (№ 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28 от приложения за рецензиране списък). 

В представената проблематика д-р Р. Тодорова демонстрира професионални 

умения да търси, открива и разработва актуални научни проблеми в областта на 

теорията на изобразителното изкуство, в областта на теорията на обучението и 

възпитанието. Освен това, тя успява самостоятелно да си поставя цели, да анализира и 

на тази основа, да формулира научнообосновани изводи и заключения. 

Д-р Р. Тодорова е ръководител на 3 дипломанти в бакалавърска степен на 

обучение. Участва в 10 научноизследователски проекта: 1 международен, 1 национален 

(в който е ръководител) и 8 вътрешноуниверситетски. Член е на Съюза на учените в 

България. Член на Дружеството на шуменските художници и на Представителството на 

СБХ в Шумен.  

В периода 2010-2011 г. е постдокторант на Аристотеловия университет в Солун, 

Гърция. През 2012 г. е стипендиант на фондация „Пол Гети” в Американския 

изследователски институт в Истанбул, Турция. 
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IV. Анализ и оценка на учебно-преподавателската дейност 

 

От представената справка за изпълнение на допълнителните показатели по чл. 

57а от ППЗРАСРБ е видно, че д-р Р. Тодорова има стабилна аудиторна заетост и е 

разработила и води лекционни курсове по общо 8 дисциплини от учебните планове на 

специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, „Туризъм”, 

„Педагогика на обучението по география и биология” и „Педагогика на обучението по 

история и география”. Това са: „Основи на художественото творчество”, 

„Художествена критика”, „Перспектива”, „Иконопис”, „История на изкуствата”, 

„География на религиите”, „Културна география” и „Културология”. 

 

V. Заключение 

 

Въз основа на направения анализ и оценка на представените материали по 

обявения конкурс, мога да направя следното заключение: давам положителна оценка за 

кандидатурата и считам, че гл. ас. д-р Ростислава Георгиева Тодорова отговаря на 

всички законови изисквания да бъде избрана на академичната длъжност „доцент” по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на образованието и дидактика – Теоретични аспекти на 

изразителното изкуство).  

 

 

 

 

Подпис:  

 (проф. дин Г. Колев) 


