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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц.Денко Тодоров Колев 

УАСГ, София 

 

Относно представените дисертационен труд, публикации и 

художествено-творческа дейност на гл. ас. Яким Николов Дейков, 

кандидат за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

 

Област от висшето образование:1. Педагогически науки 

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението 

по...(педагогика на обучението по изобразително изкуство) 

Докторска програма: „Методика на обучението по изобразително 

изкуство” 

 

Гл. ас. Яким Николов Дейков е представил всички необходими 

документи, в съответствие с държавните нормативни изисквания, които 

обхващат научната, преподавателската и художествената му дейност.  

Дисертационният труд има за тема „Изобразителното изкуство като 

академична дисциплина в учебната програма на бъдещите архитекти и 

урбанисти”. Публикациите на кандидата в периода 2012-2014 г. 

кореспондират пряко с темата на труда. Статиите и докладите на научни 

форуми се отличават с оригинална гледна точка и интердисциплинарен 

подход. 

Гл. ас. Яким Дейков, роден 1965г., има висше художествено 

образование (магистър). През 1990 г. е завършил НХА „Николай 

Павлович” София, специалност „консервация и реставрация”, а през 1995г. 

– СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Педагогика на 
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изобразителното изкуство”. Има сериозен професионален опит и в двете 

направления. Като художник-реставратор е участвал в изпълнението на 10 

монументални обекта – консервация, реставрация и изписване на 

православни храмове.  Бил е проектант и ръководител на колектив при 

престижни реализации от местно и национално значение. Педагогическият 

стаж на кандидата включва работа като учител в 52 ОУ, София; от 1997г. е 

преподавател в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия 

(УАСГ). От 2000 г. е главен асистент. 

Успоредно с работата си като преподавател и художник-реставратор, 

гл. ас. Яким Дейков изгражда значителна художествена биография. Има 

участия в 5 общи, 4 съвместни (с колеги) и 5 самостоятелни изложби в 

София, Пловдив, Карлово, Банско и Лондон. Яким Дейков е живописец със 

свой специфичен реалистичен стил, характерен с жанрово и техническо 

разнообразие, с подчертан интерес към философията в изобразителното 

изкуство. Интересът му към художествената теория е намерил израз и в 

литературна форма – сборник есета „Етюди за творчеството”. Творческата 

биография на кандидата се допълва и от други негови изяви – художник-

илюстратор на педагогически проект, художник в международна 

археологическа експедиция, участник в международни архитектурни 

школи като преподавател и организатор. 

Разнообразието от интереси и широкоспектърната художествена 

дейност на автора остават отпечатък върху представения за рецензия 

дисертационен труд. Ключовата дума, която обобщено характеризира 

разработката е „интердисциплинарност”. 

В труда са налице, добре съотнесени като обем Увод, Изложение, 

Заключение и подробна Библиография. Цитирани са Професионални 

мнения и коментари. В отделен том са изнесени Приложенията (трета 

част). Текстът съдържа 215стр., приложенията 149 фигури и 32 стр. 
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В Увода и Заключението на труда се прави коректен и добре 

формулиран самоанализ от страна на автора. Обобщени са: предмет на 

дисертацията; обект на изследване; цел на труда; научна хипотеза; задачи, 

обхват, научни методи и някои условности в представянето на текста; тези 

и идеи; приноси на дисертационния труд. 

Изложението съдържа две части. Първа част, под заглавие „Общо 

педагогическа проблематика” визира последователно три отделни 

проблема – академичното преподаване на изобразително изкуство в 

контекста на педагогическата теория; описание и анализ на учебната 

програма по рисуване в УАСГ; програма за художествено обучение на 

студенти от специалността Урбанизъм. Втора част от изложението, под 

заглавие „Художествена и градоустройствена проблематика”, съдържа 5 

теми, основа на авторски лекционен курс, които визират връзката 

изкуство-митология-архитектура-урбанизация. В третата част са събрани 

висококачествени рисунки на студенти, които илюстрират различни етапи 

от учебно-методическата работа в УАСГ и характерни задачи. Избраните 

произведения са висококачествен резултат от учебното художествено 

творчество на бъдещите архитекти и урбанисти. 

Гл. ас. Яким Дейков е отлично подготвен преподавател-практик и 

това му дава възможност умело да постави „темата в контекста на 

педагогическата теория”. Налице е задълбочен прочит на базисните 

принципи в педагогиката и дидактиката, с цел използването им в 

конкретна преподавателска практика – академично обучение по рисуване, 

адресирано не към бъдещи професионални художници, а към специалисти 

от сродни специалности като Архитектура и Урбанизъм. 

Дългогодишната ми практика като преподавател по рисуване в 

УАСГ и ръководител на екипа, който води упражнения по рисуване на 

студентите от I курс, специалност Архитектура (и свободноизбираеми за 
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специалност Урбанизъм), ми дава основание да изкажа квалифицирано 

мнение за анализа, който кандидатът прави на „учебната програма по 

рисуване за бъдещи архитекти”. Задачите са „прочетени” коректно и 

описани по начин, който позволява да бъдат разбрани тяхната специфика и 

отношението им към бъдещата професионална работа на студентите. 

Добре се откроява следната „концепция” – задачите са насочени към 

развиване на общата художествена култура, вкус и отношение към 

изкуството, а не към непосредствената приложност (архитектурни 

визуализации и проектантски сръчности). Ако се изразя с един характерен 

за дисертацията цитат – „към екзистенцията „велик човек”, не към 

„занаятчията”(стр.211). Кандидатът следва коректно художествената и 

преподавателска „политика” на катедра „Рисуване и моделиране” при 

УАСГ. 

Във втора част на дисертационния труд е обобщен значителен обем 

от познания, свързани с художествената и градоустройствена 

проблематика. Те са стабилната основа на лекционен курс, които 

гл.ас.Яким Дейков води със студенти от специалност Урбанизъм. Този 

курс има амбицията да попълни някои пропуски в програмата на 

студентите-урбанисти, които не изучават История на изкуството. Без да 

има квалификацията на изкуствовед, кандидатът поднася материала 

ерудирано, интересно и коректно като фактология и „научност”. Налице е 

позицията на практикуващ художник, а не на чист теоретик.  

От представените за рецензиране материали мога да посоча следните 

положителни изводи и данни за научни приноси: 

- Представеният дисертационен труд и публикациите имат 

отношение към професионалното направление „Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство” и към спецификата на 
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докторската програма – „Методика на обучението по 

изобразително изкуство”. 

- В дисертацията е налице сполучлив опит за цялостно описание и 

анализ на учебната програма по Рисуване в УАСГ – от 

кандидатстудентския етап до четвърти курс на обучението. Такъв 

опит досега не е правен. Постигнатото позволява да бъде откроена 

спецификата на  преподавателската работа на екипа художници, 

както и някои иновативни практики. 

- Научната хипотеза е формулирана добре, отстоявана като 

концепция в труда и „доказана” с представените в Приложенията 

учебно-творчески работи. 

- В дисертацията се съдържа авторска учебна програма  по 

рисуване за обучение на студенти-урбанисти в два учебни модула. 

Тя е създадена с педагогически опит и самочувствие; задачите са 

умело адаптирани към професионалните потребности на 

аудиторията. Разнообразието от практически упражнения и 

находчиво намерената връзка с урбанистичния контекст има за 

цел да повиши ефективността и качеството на студентската 

подготовка, да възбуди интерес към сферата на изобразителното 

изкуство, относително далечна за студентите-урбанисти. 

- Петте теми от част II, свързани с митологията и естетиката на 

Града, са успешен опит на кандидата да навлезе в нови територии, 

да разшири полето на преподавателската си работа, както и 

обхвата на настоящия труд. Цитирани са лекции (в разширен вид), 

които гл.ас.Яким Дейков изнася пред студенти. Докладът 

„Градът. Хуманитарни пространства”, изнесен на конференцията 

на катедра Градиустройство, АФ, през 2013г., обобщава 

значителна част от идеите, застъпени в дисертацията. Налице са: 
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богатство от факти, философски тези, художествени идеи, 

митологични реалии, неочаквани гледни точки, подчертана 

авторова концепция и някои иновативни формулировки, които 

имат амбицията да бъдат и „интелектуални инструменти”. 

Информацията е поднесена живо, с афинитет към литературата и 

не оставя аудиторията равнодушна. Текстът пропагандира 

„практиката на рисуването” и значението на изобразителното 

изкуство за естетизация на градската среда. 

- Всички материали, представени от кандидата са авторски; при 

цитиране и „преразказ” на други автори коректно е посочен 

източникът. Следователно – формулираните по-горе приноси са 

негова лична заслуга. 

Към представения за рецензия труд може да се отправят следните 

критични бележки и препоръки: 

- Във втората част на труда има значителен обем „литература” и 

„философия”, които кореспондират с проблематиката 

индиректно. По-лаконичното и строго изложение може би ще 

бъде по-полезно за студентите и ще съответства на сравнително 

малкия брой лекционни часове в програмата на урбанистите, 

предоставени за художествено обучение. Препоръчвам на гл. ас. 

Яким Дейков да ограничи малко обема и да структурира по-

строго своите лекции, като личните му пристрастия и 

литературни изкушения може да намерят по-подходящ израз в 

други трудове. 

- Налице е известна диспропорция между обема на Първа и обема 

на Втора част от дисертацията. 

- В Приложение 1 и Приложение 2 (част III) има значително 

количество избрани висококачествени студентски работи. В 
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Приложение 3 те са забележимо по-малко; това също създава 

впечатление за известна диспропорция. Може би фактът, че 

обучението в учебен модул „Въведение в графичния дизайн” се 

води сравнително отскоро е дал своето отражение. 

Заключение 

Документите и материалите, представени от гл.ас.Яким Николов 

Дейков отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав (ЗРАС) в Република България, на правилника за неговото прилагане 

и на съответния правилник на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

В труда на кандидата има оригинални научни и приложни приноси. 

Представителни идеи са публикувани в престижен научен сборник като 

Годишник на ШУ. Теоритичните разработки имат непосредствена 

практическа приложимост. 

Кандидатът има сериозна творческа биография; в периода 2012-

2014г. има престижни участия в изложби и други професионални 

раелизации. 

След внимателно проучване на представените за рецензия материали 

и извършеният от мен анализ на тяхната значимост и на научните им 

приноси, намирам за основателно да дам положителна оценка и да 

препоръчам на Научното жури да изготви доклад – предложение до 

факултетния съвет на ПФ при ШУ „Епископ Константин Преславски” за 

присъждане на гл. ас. Яким Николов Дейков образователната и научна 

степен „доктор” в област от висшето образование 1. Педагогически науки; 

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

 

Изготвил рецензията: 

(доц.Денко Тодоров Колев) 

 


