
РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Димитър Илиев Балкански 

 

за придобиване на образователната и научната степен “доктор ” в  област на 

висше  образование: 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска 

програма „Методика на обучението по изобразително изкуство”. 

Тема на дисертацията: „Изобразителното изкуство като академична 

дисциплина в учебната програма на бъдещите архитекти и урбанисти” 

Автор на дисертационния труд  гл. асистент Яким  Николов Дейков, 

докторант на самостоятелна подготовка в Педагогически факултет, Катедра 

”Педагогика на изобразителното изкуство” на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”   

Научен ръководител: проф. д-р Благомир Папазов, Педагогически 

факултет , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”   

 

І. Данни за дисертанта 

Гл. асистент Яким Дейков е роден през 1965 г. в град София. Завършва  

НХА „Николай Павлович”, специалност „Консервация и реставрация” през 

1990 г., а през 1995 г. СУ „Свети Климент Охридски”, специалност 

„Педагогика на изобразителното изкуство”. От 1994 г. до 1997 г. работи 

като учител по изобразително изкуство в 52 ОУ „Цанко Церковски” град 

София. От 1997 г. е преподавател в УАСГ (София) в катедра „Рисуване и 

моделиране, а от 2000 г. е главен асистент. Работи в сферата на живописта, 

консервация и реставрация на стенописи, църковната живопис, теорията и 

методиката на обучението по изобразително изкуство. Член е на секция 

„Консервация и реставрация” към Съюза на българските художници (СБХ).  

ІІ. Данни за докторантурата 

1.Гл. асистент Яким Дейков със заповед №РД-07-1068/22.03.2012 г. на 



зам.ректора на ШУ е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка. 

2. Очисляване пресрочно с право на защита, считано от 17.03.2014 г. 

3. Провеждане на обсъждане на дисертационния труд в катедра „ПИИ” 

на 10.04.2014 г. Със заповед на зам.ректора на ШУ № РД-16-023/28.03.2014 

г. катедреното заседание се разширява еднократно и с право на глас с проф. 

д.ик.н. Маргарита Бонева. 

4. Заповед на  зам. ректора за утвърждаване на състава на научното 

жури от 18.04.2014 г. и  определане на дата за провеждане на публичната 

защита на 01. 07. 2014 г.  

ІІІ. Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд се състои от два тома. Том I  включва: увод, две 

части, професионални мнения и коментари, заключение, 

библиография. Писменият текст е с обем 214 страници.  

В Увода (с. 5 - 9) е определена актуалността и значимостта на научния 

проблем. Формирани са основната теза, целта, задачите и обхвата на 

дисертационния труд, използваната методология, хипотезата, предмета и 

обекта на проучването. Уточнени са някои условности в текста. 

В Първа част (“Обща педагогическа проблематика”; с.11 - 70) се 

разглежда темата на дисертационния труд в контекста на педагогическата 

теория; учебната програма по рисуване за бъдещите архитекти; 

естетическия принос към обучението на урбаниста с необходимостта от 

художествени допълнения към учебната програма и анализ на резултатите 

от практическата работа в рамките на учебен модул 1. „Градска 

композиция” и учебен модул 2. „Въведение в графичния дизайн”. 

Анализът на изследванията, позволява да се определят общи 

положения, които трябва да се имат предвид при организацията на учебно-

възпитателния процес по изобразително изкуство в УАСГ . 

При разработването на тази глава от дисертационния труд гл. асистент 

Яким Дейков показва притежаването на задълбочена теоретическа 



подготовка и много добро ползване на литературата по въпроса. 

Във Втора част (“Художествена и градоустройствена проблематика – 

лекционни теми”; с. 71 - 203) се разглеждат 5 теми, обобщаващи 

теоретичната база на лекционния курс, насочен към потребностите на 

студентите-урбанисти. Всяка от темите съдържа обширна по обем 

информация, поднесена интересно със спонтанна асоциация и 

импровизация (интонация, жест, мимика) и необичайни гледни точки.  

В тази част на дисертационния труд гл. асистент Яким Дейков остава 

верен на себе си, запазвайки „живостта” на текста, доближавайки го 

достатъчно близо до спецификата и непосредствеността на разговорната 

реч.    

В Заключение (с. 210 - 214) докторантът представя обобщено 

постигнатото във всяка от двете части и  извежда приносите на 

дисертационния труд. 

В Библиография (с. 215 – 218) са посочени 72 единици. 

Том II (“Приложения”) съдържа 32 страници с 149 фигури и обхваща: 

Приложение I съдържа произведения на изобразителното творчество на 

кандидат-архитектите по време на кандидат-студентския етап, които са 

примери за висококачествено изпълнение на изобразителните задачи.   

Приложение II съдържа  творби от обучението на кандидат-

архитектите в УАСГ. Подбрани са високохудожествени творби на 

студентите – етюди и композиции по зададени теми, екстериорни рисунки 

на архитектурни мотиви и др. 

Приложение III  съдържа учебно-творчески произведения на студенти 

от специалност „Урбанизъм”, които представят преподавателската работа 

на автора в учебен модул „Градска композиция” и учебен модул „Въведение 

в графичния дизайн”.   

Авторефератът (60 стр.) съдържа пълноценен обзор на най-важните 

акценти в дисертационния труд. Той е структуриран и изготвен в 



съответствие със стандарта за подобен вид документация. 

Списък с публикации  на докторанта по темата на дисертацията. В 

приложения списък са посочени 4 (четири) статии в сборници от научни 

форуми. 

Представеният дисертационен труд обхваща широка 

интердисциплинарна територия; част от педагогическата теория, свързана с 

преподаването на изобразително изкуство във Висшето училище, 

преподавателската практика по рисуване в УАСГ за специалностите 

„Архитектура” и „Урбанизъм;” теоретична материя, свързана с митологията 

и естетиката на Града, както и с теорията и историята на изобразителното 

изкуство и архитектурата. Добросъвестно и отговорно набелязаната 

програма от автора на дисертацията се фокусира и върху създаването на два 

учебни модула, допълващи учебната програма на студентите от 

специалност „Урбанизъм”. 

Настоящият труд успешно запълва една ниша в теорията и методиката 

на обучението по изобразително изкуство във Висшето училище, 

продиктувана и провокирана от недостига на научни трудове с аналогично 

учебно съдържание. В своя дисертационен труд гл. асистент Яким Дейков 

демонстрира ценните за преподавателя-педагог умения да обвързва 

информация от областта на теорията, историята и методиката на 

изобразителното изкуство, на архитектурата, естетиката и философията, 

понятийния апарат на които владее превъзходно. Използваната 

разнообразна методика в експерименталното изследване е коректно 

обвързана с поставените цели и задачи и показва високата професионално-

педагогическа компетенция на автора. Научният труд впечатлява и с 

качеството на разработката в естетико-художествено отношение и 

интелигентно поднесената научна информация от езикова гледна точка.  

Словестният изказ на гл. асистент Яким Дейков е „жив” и 

„експресивен,” на някои места в текста сякаш съзнателно „накъсан и рязък”. 



Авторът не използва клишета за да изрази мисълта си. Чужд на всякакво 

плагиатство, той коректно цитира и съобщава източника, или го преразказва 

и допълва. 

Определено пристрастията на гл. асистент Яким Дейков са от 

литературни, философски, научни и художествени източници. Настоящият 

труд дължи много на цитираните автори, които са повлияли значително  

върху стила и концепцията му. 

ІV. Приноси 

Предложените теми в дисертационния труд имат подчертано приложен 

и иновативен характер. 

1. Настоящият дисертационен труд е опит да се разшири територията 

на академичната дисциплина „Изобразително изкуство” в реалната практика 

на обучението на бъдещите архитекти и урбанисти. В него се описва 

синтезирано традиционната програма в специалността „Архитектура” и 

авторска учебна програма, предназначена за допълнение към програмата на 

студентите от специалност „Урбанизъм”. 

2. Съзнателно е търсена синкретична обвързаност на теми от 

митологията, философията, педагогиката, естетиката, историята на 

изкуството и архитектурата. Формулирани са иновативни понятия 

(„мисловни инструменти”), както и някои необичайни или провокативни 

тълкувания на познати постановки – за протоурбанизацията и 

протоурбаниста, композиращият човек, надтеорията, Градът като мимезис, 

Изобразителният град, постмодерният реализъм. 

3. Интердисциплинарният характер на дисертацията е изграден на 

базата на ясна програма и целенасочени действия, на спонтанни хрумвания 

и идеи, на множество цитати в подкрепа и допълнение на авторовата мисъл, 

в една дългогодишна творческа и преподавателска практика. 

4.Теоретично е направен обширен преглед на артефакти и идеи, които 

утвърждават и доказват сред студентите концепцията, че бъдещата им 



творческа работа като архитекти и урбанисти, ще бъде носител не само на 

професионални, но и на художествени качества. 

5. Чрез интердисциплинарният подход при преподаване на принципите 

на композицията в специалност  „Урбанизъм” се акцентира върху отделни, 

знакови за културата и преустройството явления, провокирайки овладяване 

на абстрактни композиционни принципи, евристичност и креативност от 

студентите. 

6. Разработени и апробирани са цикъл от лекционни теми,  базирани 

върху територията и практиката на изобразителното изкуство като 

академична дисциплина, които са приложими към интересите и 

потребностите на студентите от специалност „Урбанизъм”. 

V. Художествено-творческа и научно-изследователска продукция  

Гл. асистент Яким Дейков притежава изключително богата 

художествено-творческа продукция. Има участие в национална младежка  

изложба – конкурс Българската идентичност в Европейския ни  път, 

София, галерия на СБХ през 2001 г. и в изложба на секция „Консервация и 

реставрация” към СБХ през същата година. Участва в множество изложби  -  

през 1994 г.(НДК, София), 2004 г. (галерия на САБ, галерия „Теа”- София), 

2008 г. (галерия „Ноема”, София), 2009 г. (галерия на Културно-

информационен център „Свети Паисий Хилендарски”, Банско), 2012 

(галерия на УАСГ, НДК – София). Организирал е самостоятелни изложби -  

2002 г. (галерия „Артамонцев”, София), 2005 г. (галерия на Музикален 

център „Борис Христов”, София), 2006 г. (галерия на Българското 

посолство, Лондон), 2013 г. (градска галерия, Карлово). Участвал е в 

изпълнението на много монументални проекти - храмовата украса на 

църквата „Свето Благовещение” в Разлог (1995-1999), в с.Eлешница (1996), 

в църквата “Свети Димитър” в с. Пещера (2003);  консервация и реставрация 

на стенописи в църквата „Свети Константин и Елена” в с. Долно Луково 

(1995-1997), в Соколския манастир – църквата „Успение на Пресвета 



Богородица”(1999), в църквата „Свети Николай Чудотворец” в гр. Варна 

(2008-2012), в църквата „Успение на Пресвета Богородица” в гр. Балчик 

(2014-2014); участие в реализацията на архитектурния проект и началния 

етап от декорацията на храм “Свети Цар Борис – Михаил Покръстител” в с. 

Светлен (2004), реализация на Културно-информационния център „Свети 

Паисий Хилендарски” в гр. Банско (2007-2008). Автор е на илюстрации в 

реализацията на педагогическия проект – „Програма за възпитание на 

детето от 2 до 7 години”(1994).  

Научно-изследователската продукция на гл. асистент Яким Дейков е 

също богата и обвързана с проблематиката на дисертационния труд. Автор е 

на книгата „Етюди на творчеството”, ИК „НИ Плюс”, София (2005). 

Участвал е в научни конференции с международно участие „Образователни 

технологии”, ШУ „Епископ К. Преславски” с доклади – „За не-простата 

проблематика при рисунъчната интерпретация на прости тела”(2012), 

„Постмодерният реализъм. Визуалното есе” и „За дидактическите принципи 

в обучението по изобразително изкуство” (2013). Издава електронен 

учебник „Професионалният учител”, посветен на проблематиката на 

кандидатстудентските изпити по рисуване за специалност „Архитектура” 

(2012). През 2013 г. участва в научна конференция „Пространствено 

планиране”, (АФ на УАСГ) с доклад „Градът. Хуманитарни пространства” и 

в първата международна научна конференция „Съвременни технологии в 

културно-историческото наследство”, (Технически университет, София) с 

доклади – “Музей на музеите” и „Съвременни възможности за проучване, 

опазване и популяризиране на културно-историческото наследство – 

научност, художественост, етика. 

VI. Препоръки  

Без да омаловажавам безспорните качества на дисертационния труд 

бих направил и някои препоръки (забележки): 

1. Илюстрациите и рисунките в Том I  би следвало да се обозначат 



(номерират), с цел да се разбере по-конкретно към коя част от текста се 

отнасят. 

2. За по-коректно и по-обективно оценяване на изобразителните 

резултати на студентите, освен представените критерии в Първа част (стр. 

32-33), е необходимо да се обособят и конкретни показатели със съответния 

инструментариум. 

3. Необходимо е за всяка лекционна тема от разработения модул  във 

Втора част да се предвиди конкретна литература, с цел студентите да се 

запознаят с цитираните източници и да се повиши тяхната културологична 

подготова. 

Бих отправил към автора на дисертацията и следния въпрос: „В много 

академии по света днес се залага предимно на концептуалните задачи, които 

са част от съдържанието на учебните програми по изобразително изкуство. 

До каква степен съвременните форми на пластичните изкуства 

(интерактивни, интердисциплинарни) са застъпени в обучението по 

изобразително изкуство, в учебните планове и учебните програми  на УАСГ 

и какво е тяхното съотношение спрямо традиционните академични форми 

на обучение?” 

VІI. Заключение 

Като взимам под внимание приносните моменти на дисертацията и 

цялостното професионално-творческо и научно развитие на автора, считам, 

че представеният научен труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

неговото прилагане и на Правилника за развитието на академичния състав в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.  

Изложеното по-горе ми дава основание да изразя убедително своята 

положителна оценка за проведеното теоретично изследване, представено в 

дисертационния труд. Предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научната степен “доктор”  на гл. асистент Яким Дейков в 



област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма 

„Методика на обучението по изобразително изкуство”.  

 

 

 Изготвил рецензията: 

 (доц. д-р Димитър Балкански) 

 


