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„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 катедра «Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство» при Педагогическия факултет на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ 

 

с научен ръководител: ПРОФ.  ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ 

 

 

 Предложеният ми за рецензия дисертационен труд се състои от увод, 

три глави, заключение, приноси, библиографска справка и приложения. 

Библиографската справка включва 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, 19 интернет ресурси, документални 



филми и мултимедия (8 на български езки, 6 на руски език и 7 на 

английски език), 20 курса – продължаващо обучение. 

 Темата на дисертацията е актуална и с практико-приложен характер, 

защото обединява изследване на творчеството и постиженията на 

зографите Михаил и Христо Благоеви от една страна с разработванто на 

систематизиран мултимедиен продукт, приложим в обучението по 

изобразително изкуство във всички степени на образованието. 

 В увода докторантът представя  идеята и обосновката за темата на 

дисертационния  труд. 

 В Глава първа се разглежда значимостта, новостите и актуалността 

на изследването. 

 Предмет на дисертацията е цялостното изследване на творчеството 

на зографите Михаил и Христо Благоеви от с. Тресонче – Македония с 

представяне на нов начин на обучение по изобразително изкуство. 

Представени са техниките на приготовление на живописните материали с 

технологичните процеси, използвани от зографите, което позволява  

прилагането им и днес в практиката. 

 Разглежда се християнското изкуство от изледваните дебърски 

зографи в периода 1875 – 1918 година и значението му за изобразителното 

изкуство в България. Показват се неизследвани и открити 12 църкви с 

доказателствен материал непубликуван досега. Набляга се на прогреса в 

художествените произведения от майсторите, развитието им като 

живопис и боите, с които са изписвали икони и стенописи в проучените 

църкви. Показват се възможностите на реставрационната дейност за 

третиране на художествени произведения от посочения период и 

документация необходима за провеждане на реставрационна намеса по 

паметници на културата съгласно Закона за културното наследство. За 



първи път е показана ерминията на единия от дебърските зографи – 

Христо Благоев, различаваща се от познатите до сега – графично и 

описателно. Представени са принципите на работа с мултимедийни 

разработки и приложения и е предложен иновативен вариант за 

приложение на интерактивните методи при представяне на материалите 

по темата. В тази глава докторантът предлага мултимедийни разработки, 

както и реализирани сценарии за документални филми, излъчвани по 

водещи тв. канали. Представени са 25 църкви с техните стенописи и 

иконостаси, реставрационни намеси, изкуствоведчески анализ и 

изследвания на творбите на зографите. Изработена е структура на 

родословното дърво на зографите до техните пра-пра-внуци.  

 В Глава втора се представя мултимедийният иновативен метод в 

обучението по изобразително изкуство. Дава се обосновка за 

иновативните методи при преподаване на изобразително изкуство и как те 

спомагат за изграждане на уеб сайтове и мрежи, както и за достъпно 

визуализиране на материала. Проблемите и задачите при методиката на 

обучение по изобразително изкуство са разгледани от психологическа 

гледна точка. От това как да се изгради система от знания за същността, 

целта и задачите на обучението и възпитанието, чрез изобразителното 

изкуство в исторически и съвременен аспект до материалната база, 

включваща преподаване на теория на изкуствата и методика на 

преподаване. Доминиращите условия за получаване на познания се 

представят с разглеждане на същността на основните видове изкуства, 

теоретичните основи за видовете и особеностите на изобразителните 

изкуства, основните познания в областта на история на изкуството, 

съвременните средства и системи за визуална информация. Темата на 

урока е представена с определяне на целите и задачите с оглед 



възрастовите възможности на учениците или студентите. Изложението на 

учебното съдържание, чрез планиране на определен обем, визуална и 

научна информация, поставяне на изисквания към учениците за 

самостоятелна работа, обсъждане оценяване и обобщаване на резултатите, 

а дейността показва реалната възможност на учениците за затвърдяване на 

образните си представи, емоционални преживявания, творческо 

наблюдение в уроците и уменията. Представянето на темата с 

мултимедия, определя методите и похватите, които е целесъобразно да се 

използват в урока и подготовката на обучаемите за урока. Така 

методическата организация на урока включва предварителната 

подготовка, изложение и разработване на учебно съдържание, онагледено 

чрез мултимедия.  Всички дейности са свързани с усвояването, 

затвърждаването и практическото прилагане на познанието. В тази глава 

докторантът представя и стъпките за създаване на мултимедиен проект по 

определена тема за целите на обучението по изобразително изкуство. 

Подробно са разгледани факторите, които влияят върху ефективността на 

обучението чрез прилагане на мултимедия в изобразителното изкуство. В 

табличен вид е представено мултимедийното приложение в методиката на 

обучение по изобразително изкуство в различните възрастови групи. 

 В Глава трета се прави анализ на потребителя и поведението на 

обучаващите се с мултимедия чрез проследяване активността на 

потребителския интерфейс в сайтове с онлайн обучение и на база 

световен опит. Представени са възможни направления за бъдещо развитие 

и допълнение към традиционните методи. Налага се идеята за обучението 

по изобразително изкуство в учебните програми, което подобрява 

естетическото развитие на студентите и как изкуството преподавано чрез 

мултимедия намалява негативните нагласи на 



децата към училище и развива положително отношение, мотивация, 

активност и стремеж към изява. Доказва се с примери как изкуствата, 

преподавани чрез мултимедия имат по-силно въздействие върху 

студентите. Доказва се, че иновативните методи, приложени в областта на 

изобразителното изкуство водят до духовно, морално, естетическо и 

културно развитие на обучаемите. Разглеждат се предимствата на метода 

на мултимедийното обучение в продължаващото образование с 

образователна концепция “учене през целия живот”. 

 Създаването на специални софтуерни разработки е един нов подход 

и към лицата със СОП (специални образователни потребности) от най-

ранна възраст, до преходът им във висшето образование. Тук се дават 

примерни аспекти и изследвания, доказващи приложението на настоящата 

теза за тези лица. Описан е чрез диаграма нагледно 

начинът на работа. В схема за обратната връзка и подкрепа се представя 

как биха могли да се осъществят всички дейности при този вид обучение. 

 В заключението е посочено какво е постигнато, какви проблеми са 

засегнати в процеса на работа, както и кои области на актуални данни са 

засегнати. Накратко това включва и софтуерът, който се предлага да бъде 

с безплатно приложение, резултатите от 

направеното изследване и тяхното значение в педагогиката на обучение 

по изобразително изкуство, както и възможностите с приложени на 

практика действия. 

 Приносите на настоящото изследване се изразяват в информация за 

направените открития, които са представени с мултимедия, приложима в 

обучението по изобразително изкуство. 

 Класическите методики за обучение са доразвити в мултимедийна 

среда. 



 Разгледани са други международни практики и е определено в 

сравнителен аспект мястото на България сред тях при въвеждане на 

мултимедийно    обучение. 

 Посочени са примерни практики за работа с лица със СОП и 

приложението на мултимедийното обучение като разработка за тях.  

 Изследвано и класифицирано за първи път е творчеството на братя 

Благоеви, представена е неизследвана досега ерминия на Христо Благоев 

и е обърнато специално внимание на на развитието на характерния за 

двамата братя-зографи живописен маниер. 

 Изследвани са 12 църкви с новооткрити от автора подписи на 

зографите Михаил и Христо Благоеви и непубликувани досега документи 

и писма. 

 Изучени са технологиите за приготвяне и техниките за полагане на 

пигментите, използвани от зографите. 

 Предложен е анализ на възможностите за третиране на 

художествени произведения и необходимата документация за провеждане 

на реставрационна намеса. 

 Докторантът е направил задълбочен аналитичен преглед на 

класическите методики на обучение по изобразително изкуство и 

доразвиването им в мултимедийна среда, като е направена съпоставка на 

спецификите  при различните възрастови групи. 

 Предложени са практики за работа с лица със СОП и възможностите 

на мултимедийното обучение при тях. 

 Резултатите от дисертационното изследване могат да се използват в 

практическата работа  с ученици и студенти по изобразително изкуство. 

 Докторантът Михаил Николов е получил повече от 20 награди, 

свидетелства и грамоти за реставрационна и иконографска дейност в 



България и чужбина. Има множество специализирани реставрационни и 

иконографски програми, реализирани проекти, свързани с реставрацията 

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

както и тяхното популяризиране в страната и чужбина чрез медии, 

интернет и телевизия.  

 Авторефератът отразява цялостно и точно съдържанието на 

предлагания дисертационен труд. 

 Значимостта на дисертацията се определя от факта, че до момента 

не е представено пълно изследване от други автори по настоящата тема. 

Проведените научни изследвания засягат период от 14 години, за които са 

събрани необходимите данни за написването на такъв труд. 

 Основният принос на дисертационния труд е в проведените 

изследвания за двамата македонски майстори в български църкви, 

проследявайки целият им живот, развитието на живописта им и 

ерминията на единия от тях – неизследвана досега. Съществена новост е 

живота на Михаил Благоев и църквите, които е изографисал сам. 

Снимковият и графичен материал на откритията, както подписи, личен 

архив, печати по документи, икони и стенописна украса на двамата 

зографи се показват за първи път. Мултимедийният метод на представяне 

и обработка на целия материал също е новост в педагогиката на 

обучението по изобразително изкуство. 

 В докторската дисертация са направени изследвания в областта на 

творчеството на възрожденските майстори Михаил и Христо Благоеви от 

с. Тресонче – Македония, които се базират на реставрационни, 

изкуствоведчески, художествени и преподавателски проучвания, като се 

обръща специално внимание на един новоразработен иновативен метод в 

преподаването. 



 Дисертацията е оригинален научен труд с практико-приложен 

характер. 

Изложеното по-горе и факта, че предложеният  мултимедиен иновативен 

метод в обучението по изобразително изкуство в СОУ и ВУ 

има практическо и теоретично приложение в работата на преподавателите 

от всички образователно-квалификационни степени, високата ерудиция, 

компетентност и прецизност на докторанта, който е изграден специалист в 

областта не само на методиката на обучение по изобразително изкуство, 

но и в областта на консервацията и реставрацията ми дава основание, 

убедено да препоръчам на многоуважаваните членове на научното жури 

да гласуват «За» предложение пред ФС на Михаил  Маринов Николов да 

бъде присъдена образователната и научна степен «доктор» по научната 

специалност «Методика на обучението по изобразително изкуство». 

 

       

     Рецензент: 

       (проф. д.ик.н. М. Бонева) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


