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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от професор д-р Пламен Василев Братанов 

Адрес: гр. Варна 9010, ул. “Студентска” № 1 Технически университет 

катедра “Индустриален дизайн” тел. 052/ 383-301 

 

Относно: Дисертационен труд на тема: “ЖИВОПИСТА НА ДЕБЪРСКИТЕ 

ЗОГРАФИ МИХАИЛ И ХРИСТО БЛАГОЕВИ – МУЛТИМЕДИЕН 

ИНОВАТИВЕН МЕТОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО В СОУ И ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ”  

с автор Михаил Маринов Николов, за присъждане на образователна и 

научна степен “доктор” – Професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по ...  

Научна специалност “Методика на обучението по изобразително изкуство” с 

Научен ръководител: професор Димитър Николов Чолаков. 

 

Предмет на представената за рецензиране дисертация е цялостно 

изследване на творчеството на зографите Михаил и Христо Благоеви от с. 

Тресонче – Македония, презентирано под формата на мултимедиен продукт. 

Засегнати са важни аспекти: исторически данни, живот, дейност, нови 

открития, консервация на техните произведения и значението им за 

българската култура. Изследването позволява да се изучат техниките на 

приготовление на живописните материали с технологичните процеси, 

използвани от зографите. 

Актуалността на поставения в разработката проблем се определя от 

факта, че до момента няма направено достатъчно изчерпателно изследване 

по темата на дисертацията. Избраната за изследване проблематика е актуална 

и от практико-приложна гледна точка, обединяваща задълбочено изследване 

на творчеството и постиженията на зографите Михаил и Христо Благоеви и 



2 
 

разработването на подробен и систематизиран мултимедиен продукт, 

предполагащ интерактивна форма на преподаване. Без да търси грешките на 

предишни изследователи, отстранявайки само някои неточности, Михаил 

Николов си е поставил за цел на своята разработка да изследва и 

класифицира творчеството на Благоевия зографски род, както и да приложи 

съвременен, интерактивен метод на обучение по дисциплината 

„Изобразително изкуство” в средните училища и висшите учебни заведения.  

В дисертацията е акцентирано преди всичко на неизследваните 

храмове, тяхното представяне в исторически и художествен аспект. 

Обърнато е специално внимание на живота на Михаил Благоев и църквите, 

които е изписал сам, на неизследвана досега ерминия на Христо Благоев, 

както и на развитието на характерния за двамата братя-зографи живописен 

маниер. 

Сложността и предизвикателството при разработване на тази тема се 

определя от факта, че братя Благоеви са работили в много църкви, 

разпръснати в цяла България, които до сега не са картотекирани или 

описвани в справочници. 

Приложената в рецензираната дисертация методика на изследване 

включва следните основни етапи: 

 Изследване на християнското изкуство през периода 1875 – 1918 

година и значението му за изобразителното изкуство в България; 

 Изследване на 12 църкви с новооткрити от автора подписи на 

зографите Михаил и Христо Благоеви и непубликувани досега 

документи и писма; 

 Изучаване на технологиите за приготовление на живописните 

материали и техниките за полагане на  боите, използвани от зографите; 

 Анализ на техниките и боите с които са изписвани икони и стенописи в 

проучените църкви и развитието на характерния за двамата братя-

зографи живописен маниер; 
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 Анализ на възможностите за третиране на художествени произведения 

от посочения период и необходимата документация за провеждане на 

реставрационна намеса по паметници на културата съгласно Закон за 

културното наследство; 

 Аналитичен преглед на класическите методики за обучение по 

„Изобразително изкуство” и доразвиването им в мултимедийна среда; 

Мога да отбележа, че докторантът е избрал много удачна и ефективна 

методика за постигане целта на дисертационния труд и поставените за 

изпълнение задачи. 

Представеният дисертационен труд е в обем от 299 страници от които: 

210 страници основен текст, включващ три основни глави, заключение, 

приноси, библиографска справка и приложения. 

Дисертацията съдържа 218 бележки под линия, цитирани са 166 

библиографски източници от които: 51 на български език, 21 на английски 

език, 31 на руски език, 2 на македонски език, 1 на френски език. Списъкът с 

използваните литературни източници като общ обем е напълно достатъчен, 

като тясноспециализираните заглавия и автори в областта на дисертацията са 

преобладаващи в списъка. Посочени са 20 курса - продължаващо обучение, 

19 интернет ресурси /линкове/. Използвани са документални филми и 

мултимедия от които: 8 на български език, 6 на руски език и 7 на английски 

език. Общият обем на снимковия материал, графики, таблици, схеми, е 241. 

Изложението на главите съответства на изследователските задачи.  

Приемам като убедително обосновани всички заявени от докторанта 

Михаил Николов научно-приложни приноси, а именно: 

 Направени са нови разкрития и за първи път се показват данни за 

дванадесет новоизследвани църкви, много нови непубликувани 

документи за родословието на Благоевия род, снимки, свидетелства, 

писма, скици и ерминията на зографа Христо Благоев, допълнени със 

сведенията от неговия внук. 
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 Направен е художествен анализ на живописното творчество на 

зографите Михаил и Христо Благоеви; 

 Класическите методики за обучение са доразвити в мултимедийна 

среда, като е направена съпоставка на спецификите при различните 

възрастови групи ; 

 Събраната информация за направените нови открития е представена в 

мултимедия, приложима в обучението по изобразително изкуство; 

 Разгледани са други международни практики и е определено в 

сравнителен аспект мястото на България сред тях относно въвеждането 

на мултимедийно обучение. 

 Дават се примерни практики за работа с лица със специални 

образователни потребности /СОП/ и приложението на мултимедийното 

обучение като разработка за тях. 

 Резултатите от дисертационното изследване могат да бъдат приложени 

при обучението на ученици и студенти по дисциплината 

„Изобразително изкуство”. 

От автобиографията на Михаил Николов прави впечатление факта, че е 

получил е повече от 20 награди, свидетелства и грамоти за реставрационна и 

иконографска дейност в България и чужбина. Дълъг е списъкът на 

съставените специализирани реставрационни и иконографски програми и 

мултимедия, както и реализираните различни проекти свързани с 

реставрация на паметници на културата, иконопис и стенопис за църкви и 

манастири - тяхното популяризиране в България и чужбина чрез медии, 

интернет и телевизия.  

От всичко изброено до тук мога да оценя високо професионалния над 

осемнадесет годишен опит на дисертанта, който е неоспоримо потвърждение 

на неговите компетенции в сферата на реставрацията. Впечатленията ми от 

богатата научно-изследователска и творческа биография на Михаил Николов 

и систематичността на изложението в дисертационния труд потвърждават 
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убеждението ми, че той е добре запознат с разглежданите проблеми, усвоил е 

изследователските техники и считам, че дисертационният труд и заявените 

приноси са негова лична заслуга, както и на научния му ръководител. 

Михаил Николов е автор на исторически статии, свързани с 

реставрационни дейности и технологии за реставрация на музейни предмети, 

църкви и манастири. Във връзка с рецензираната дисертация той е направил 

следните научни публикации: 

 Николов М., Ангелите – безплътни сили небесни, в. „Софийски 

занаяти“, Бр. 5/май 2006. 

 Мултимедийните технологии в помощ на обучението на ученици със 

СОП.(под печат) 

 Нови приложения на материали в областта на консервационно-

реставрационните намеси по дървесина и живопис -/Консервационно – 

реставрационно документиране, проучване и решения за 

възстановителни намеси за иконостаса с иконите в храм “Св. Троица” 

кв.„Кубратово“– София/. (под печат) 

Съдържанието на автореферата е 53 страници, и съответства на текста, 

духа и приносите на дисертацията. Той е подробен и би могъл бъде 

самостоятелно четен и разбран. Оформлението му е съобразено с 

изискванията на Правилника за прилагане на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България  и отразява коректно както целите 

и методологията на проведеното изследване, така и изводите и научните 

приноси на дисертационния труд.  

Според Правилника препоръчителният обем на автореферата е 30 

страници, а  предоставеният автореферат е от 53. Струва ми се, че стойността 

на рецензирания труд няма да намалее, ако авторефератът е по-кратък. 

Дисертацията представлява един оригинален и завършен научен труд. 

Текстовото описание е точно, логически свързано, стилистично и 

граматически коректно и представя напълно съдържанието на изследванията. 
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По всички основни резултати на дисертацията, докторанта привежда 

примери и цитирания, потвърждаващи достоверността им. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният за рецензиране дисертационен труд на Михаил Николов 

представлява цялостен труд с подчертан новаторски характер. Докторантът е 

провел необходимите изследвания и е анализирал получените резултати. 

Обемът на дисертацията е напълно достатъчен, получените резултати са 

достоверни, а проведените анализи и направените изводи са задълбочени и 

обосновани. От представените материали констатирах, че дисертационния 

труд удоволетворява всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за неговото 

прилагане и утвърдените в тях критерии за получаване на образователната и 

научна степен "доктор". 

Всичко това ми дава основание убедено да препоръчам на Уважаемото 

Научно жури да присъди на Михаил Маринов Николов образователната и 

научна степен “доктор” – Професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по ... , научна специалност “Методика на обучението по 

изобразително изкуство”. 

 

 

 Рецензент: 

 /проф. д-р Пл. Братанов/ 

 

 


