
СТАНОВИЩЕ 

от  

Доцент Илия Иванов Янков 

Технически университет – Катедра: “Индустриален дизайн”  

ул. “Студентска” № 1, гр. Варна – 9010 

 

за докторска дисертация 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 – докторант към Педагогически 

факултет на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Катедра: Педагогика 

на обучението по изобразително изкуство 

 

Научен ръководител проф. Димитър Николов Чолаков за присъждане 

на образователна и научна степен “доктор” Професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по... Научна специалност: Методика на 

обучението по изобразително изкуство 

 

Представеният от Михаил Николов дисертационен труд е посветен 

на творчеството на братята Михаил и Христо Благоеви от с. Тресонче – 

Дебърско и иновативните методи на преподаване във СОУ и Висшето 

училище. Тази тема е особено актуална за студенти, ученици, научни и 

музейни експерти, учители, педагози, художници, реставратори, историци, 



археолози и др. специалисти, както и за широк кръг от хора желаещи да 

повишат познанията си в тази област.  

Михаил Николов е роден в гр. София, завършава Софийски 

университет с магистратура по теология. Повишава квалификацията си по 

консервация и реставрация в Германия и други страни, също специализира 

и в Шуменски университет. Многобройните курсове и специализации му 

помагат да развие творчеството си в няколко насоки – художествено-

консервационни, иконографски, технологични – в компютърно отношение 

и педагогичски. Майстор е по три занаята “Консервация и реставрация на 

паметници на културата”, Иконопис и стенопис”, Изработване и полагане 

на златни покрития” с Майсторско свидетелство издадено от от НЗК. Автор 

е на сценарий за документални филми излъчвани по национални телевизии. 

Изложбите в които участва са с благотворителна цел за което е получил 

над 20 награди за приноси в изкуството и опазване на паметниците на 

културата. Творческата автобиография показва, че той е специалист от 

практиката. 

Дисертационното изследване принадлежи към новите научни 

изследвания върху методиката на обучението по изобразително изкуство, 

възникващи в резултат на богатия практически опит на изследователя. 

Темата на дисертационния труд е формулирана добре. Краткият уводът 

съдържа необходимите реквизити и точно представя изследването. 

Целта на настоящата дисертация е да разгледа живописта и 

творческия път на двамата дебърски зографи Михаил и Христо Благоеви 

като се проследи последователно по години. Друга цел е да се приложат 

интерактивните методи на обучение за представяне на материалите по 

темата, както и да се представят принципите на работа с мултимедийни 

разработки и приложения, направени от автора в научния труд като нов 



метод. Дисертацията е представена в три части и съдържа увод, 

заключение, приноси, библиография и приложения. Дисертационният труд 

съдържа общо 299 страници и 241 снимки на документи, църкви, графики 

на чертежи, архитектурни планове, таблици и схеми, факсимилета от 

оригинали. Основният текст е от 210 страници с 218 бележки под черта. 

Докторантът използва 166 литературни източника, като от тях 98 на 

кирилица, 29 на латиница допълнени с 19 интернет ресурси.  

Обосновката на изследването в първата част на дисертацията е 

подробно разработена, като всяка от темите е детайлно представена с 

изследвания, документация и доводи. Намирам един интердисциплинарен 

характер – културологичен, изкуствоведчески, реставраторски, който е 

вмъкнат в педагогиката на обучението по изобразително изкуство с нов 

метод. 

Актуалността на темата е ясно обоснована. Подробно са представени 

всички изследвани църкви изрисувани от зографите с доказателствен 

материал – писма, документи, спомени на техни роднини. Последователно 

и ясно са очертани теоретичните и практически предпоставки на 

изследването. Стилът на изложението е много ясен, който ни води като 

поетичен разказ през епохата на зографите и техните творби. Във втората 

част от дисертацията, при представяне на мултимедийния метод - 

методическите указания са представени в изследването ясно и са очертани 

конкретните задачи. В съответствие с целта и задачите на изследването 

коректно и точно са формулирани последователно изводите. Резултатите от 

изследването са представени логично и последователно. При представяне 

на данните са използвани доказателства, освен снимков материал, така 

също и лични спомени на роднини на зографите. Авторефератът отразява 

адекватно съдържанието на дисертацията. В него е дадена точна справка за 



основните приноси на дисертационния труд, както теоретични така и 

теоретико-приложни. За внедряването на тези резултати в практиката 

мотивирано се изразяват препоръки към МОН за средните и висши 

училища, включващи особено ценна от моя гледна точка информация за 

допълнителното обучение – продължаващото образование и приложение за 

внедряване на метода за СОУ и Университетите. Докторантът Михаил 

Николов има три самостоятелни публикации по темата на дисертационния 

труд /две от които под печат/, както и осем реализирани проекта в 

документални филми и мултимедия на български език. 

С публикуването на този труд „Живописта на дебърските зографи 

Михаил и Христо Благоеви – мултимедиен иновативен метод в обучението 

по изобразително изкуство в СОУ и Висшето училище”, изследването ще 

може да се приложи и използва от преподаватели в средните училища и 

университетите. Този труд ще бъде полезен и за студенти и ученици с 

художествена насоченост. Дисертацията на Михаил Николов притежава 

високи научни качества. Изведените в него резултати и направените изводи 

са много полезни и необходими за усъвършенстване на образователния 

процес на студенти от висшите училища, на първо място на тези от 

специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, както 

и за студенти от други специалности близки до разработената тема. 

В заключение, трябва да подчертая, че Михаил Николов е представил 

завършено и достатъчно обемно изследване, което съдържа ценни приноси 

в методиката на обучението по изобразително изкуство за СОУ и 

Университетите. 

Участията на автора в изложби и различни международни курсове и 

специализации говорят за човек, който се стреми да получи повече знания 

в дадена област и да се развива като художник. Църквите изографисани от 



него говорят за професионализъм продължаващ древното живописното 

изкуство, което намира отзвук в нашето съвремие. 

Заключение: 

Считам, че дисертацията на Михаил Николов отговаря на най-

високите изискванията за докторска дисертация. Тя отразява неговите 

сериозни професионални умения за работа и научни изследвания. 

Съдържанието и оформлението съответства на изискванията за 

представяне на научен труд. Получените резултати имат теоретична и 

практическа приложимост в обучението на ученици и студенти, а също и 

като принос в изкуството. С оглед казаното и с убеждението, че трудът 

съдържа ценни качества, давам своята положителна оценка - предлагам на 

Михаил Николов да бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор”, по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по... Научна специалност: Методика на обучението по изобразително 

изкуство. 

 

   Подготвил становището: 

/Доцент Илия Янков/ 

 


