
СТАНОВИЩЕ 

 

от професор Димитър Николов Чолаков 

за присъждане на образователна и научна степен "доктор" 

научна област 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... 

 

Научна специалност: Методика на обучението по /изобразително 

изкуство/. Катедра "ПИИ", ПФ. 

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" на 

Михаил Маринов Николов. 

 

Научен ръководител: професор Димитър Николов Чолаков 

 

1. Данни за дисертанта 

Докторанта Михаил Николов е роден в град София през 1972 година. 

През 1995 година завършва СУ"Св.Кл. Охридски"магистър-теолог-учител 

по теология. През 1996 -2008 специализира иконопис, стенопис, 

консервация и реставрация в България, Македония, Гърция, Кипър.През 

2010 година специализира реставрация-теории и методи в Хорнеман 

институт в град Хилдестхайм-Германия. 2010-2011 специализира 

конкервация и реставрация в ШУ "Еп.К.Преславски"-магистър. 

През периода 2011-2014 прави стенописна украса на църквата 

"Св.Дух"-София, както участва в консервационни дейности по икони и 

стенописи на църкви в страната. 

През периода 2003-2009 работи по реставрацията и изписването на 

икони в църковни храмове и манастири като: храм "Св.Арх. Михаил"село 



Равнец, манастирски комплекс "Св.Вмч.Георги победоносец"село 

Русокастро, храм "Св.мчци.София, Вяра, Надежда и Любов" и др. 

Регистрира фирма с дейност "реставрация и консервация на паметници 

на културата"- "КАСТРО". Участва в множество изложби в България. 

2. Данни за докторантурата 

Дисертационния труд е обсъден и насочен за защита на заседание на 

катедра "ПИИ" при ПФ на ШУ "Еп.К.Преславски". На заседание на 

Катедрата проведено на 05.03.2014 година докторанта е отчислен с право на 

защита. На разширен катедрен съвет проведен на 10.04.2014 е проведено 

предварително обсъждане, като са предложени и гласувани трима външни и 

двама вътрешни рецензенти и по една резерва.Докторанта е обучаван по 

индивидуален учебен план, който включва задължителни, избираеми и 

факултативни дисциплини и докторски минимум.Изпълнен е общия 

задължителен хорариум часове, както и получените кредити. 

През целият период на обучение докторанта се е подготвял много 

добре, явявал се е редовно на консултации и изпити, които е вземал с 

отлични оценки.Изпълнявал е стриктно учебните си задължения и тази 

негова отговорност ясно личи в представения дисертационен труд. 

На проведеното предварително обсъждане на 10.04.2014 година 

докторанта представи кратка дисертация, която беше посрешната с интерес, 

обсъдена задълбочено и оценена положително от всички присъстващи на 

заседанието. Тя включваше творческия път на двамата зографи, както и 

представяне на мултимедийния иновативен метод в обучението, анализ на 

потребителя и поведението на обучаващите се. 

При крайната реализация на дисертацията няма допуснати нарушения. 

3. Данни за дисертацията и автореферата. 

Структурата на дисертационния труд се състои от увод, три основни 

глави, заключение, приноси, библиогравска справка и приложения. 



В увода се маркира началото на възникването на идеята за 

проучвателната дейност на църквите, които са изписали двамата зографи, 

което по-късно е формулирано в глава 1 на дисертационния труд, като 

предмет на изследването. 

В дисертационния труд са разгледани, проучени и обработени много 

исторически данни за живота и дейноста на зографите.Събран е 

изключително обемен снимков, филмов и текстови материал, като по време 

на изследването, докторанта е осъществил много срещи и е посетил над 180 

църкви. Дисертационният труд разглежда християнското изкуство през 

призмата на двамата дебърски зографи. За първи път са изследвани и 

открити 12 църкви с подписите на майсторите. Проследено е творческото 

им развитие, като живопис и технология. Представените по темата 

резултати са отразени в национални изложби, предавания и мултимедия. 

Църквата в изследването е разглеждана не само като молитвен дом, като е 

акцентирано по-скоро на нейното културно значение. Показана и 

изследвана за първи път е ерминията на единия зограф-Христо Благоев, 

която се различава от познатите до сега графично и описателно.Посетените 

и изследвани храмове са описани много подробно и точно. Стенописите са 

разглеждани освен като стил и технология, и като композиция и стремеж на 

майсторите към новаторство и преосмисляне на старинния образец и сюжет. 

Разгледано е сегашното състояния на стенописите, както и са представени 

използваните план-програми за консервационно-реставрационно 

документиране и проучване на стенописите. Обстойно е представено и 

разгледано родословието на Благоевия род. Целия дисертационен труд 

прави впечатление с отличните познания на докторанта в областа на 

дейностите свързани с методите и етапите за консервация и реставрация. 

Детайлно е изследвана ерминията на зограф Христо  и е представен много 

факсимилен материал. 



Глава втора представя мултимедийния иновативен метод в обучението 

по изобразително изкуство. Представени са група от технологии, които са 

свързани с обработката и поднасянето на информацията в звусов или 

визуален формат. Представен е подробен пран за реализацията на 

мултимедийния проект. Много добре са описани и самите етапи на 

реализацията, а именно : набиране на текста и заснемане на необходимите 

кадри, редакция на материала, оформяне на фоновото звучене, съставяне на 

цялостната визия и т.н. Разгледани и описани са факторите, които влияят за 

обучението и прилагането на мултимедията в изобразителното изкуство: 

добре обучени и квалифицирани учители, добре планирани и изготвени 

програми и т.н. Разгледана и представена е методиката на обучението по 

изобразително изкуство при всеки разработен мултимедиен урок. Това дава 

възможност наблюдението, беседата, разказът и лекцията да се онагледят в 

едно цяло. 

Дисертационният труд със събраната информация и направените 

открития е оригинален и приложим в обучението по изобразително 

изкуство. 

Методиката използвана от докторанта показва задълбочени познания, а 

от езикова гледна точка трудът е написан грамотно на висок, но достъпен за 

специалистите и студентите стил. 

Авторефератът е написан коректно и съответства изцяло на съдържанието 

на дисертационния труд . 

4. Научни приноси 

В следвсвие на проученото в дисертационния труд са формулирани 

основните приноси. Събрана е достатъчно информация, направени са много 

и съществени открития, които са представени в мултимедия с приложение в 

обучението по изобразително изкуство. 



Докторантът за първи път открива, обработва и представя неизследвани 

документи и ерминията на единия от зографите. Представени са много нови 

данни за двадесет църкви. 

Обстойно е изследван целият зографски Благоев род. анализирано и 

изкуствоведски представено е цялото им живописно творчество. 

Съществено място е отделено на консервационно-реставрационните 

дейности. 

Описани и представени са класическите методи на обучение, които са 

допълнени и доразвити в мултимедийна среда. Обучението е съпоставено в 

различните възрастови групи, което подпомага изследването в подкрепа на 

научната теза. 

На базата на всичките обработени и изследвани аспекти са направени 

основни изводи, които защитават убедително поставения проблем. 

Представени и изследвани са и други международни практики, като е 

констатирано необходимостта от въвеждането на мултимедийното обучение 

у нас. 

Съществен принос на дисертационния труд е разработените примерни 

практики за работа с лица със специални образователни потребности. В 

своята цялост дисертационния труд е изследване, което подпомага 

практическата работа на учениците и студентите в обучението им по 

изобразително изкуство. 

5. Публикации и участие в научни форми 

Докторантът има публикации и участия в различни международни 

форуми у нас и в чужбина. Изнася публична лекция по спучай 125 

годишнината от откриването на СУ"СВ.Кл.Охридски". 

Получил е 20 сертификата за успешно завършени курсове и онлайнкурсове. 

През периода на обучение има множество публикации в сферата на 

техниката, технологията и реставрацията. Разработил е множество 

консервационно-реставрационни планове за храмове. 



Автор и консултант е на 8 документални филма и мултимедия. 

Всички те са свързани с разработката и имат сериозен принос за 

успешното завършване на научното изследване. Участието на докторанта 

във всичките научни форуми е тясно свързано с темата на дисертацията. 

6. Заключение 

В дисертационния труд и публикациите на кандидата има оригинални 

научни и практически приложими приноси. След завършването на 

дисертационния труд и непосредствените ми впечатления през целия 

период на работа по изследваната тема и съдържащите се в нея научно-

приложни приноси намирам за основателно да дам своята положителна 

оценка и да препоръчам на Уважаемото специализирано научно жури да 

присъди на Михаил Маринов Николов научната степен "доктор" по 

Научна област 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3 

"Педагогика на обучението по ...", Научна област: Методика на обучението 

по изобразително изкуство. 

 

 

Проф. Димитър Николов Чолаков 


