
 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. Иван Иванов Бочев 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, катедра 

„Рисуване”,член на Научно жури  

за придобиване на научна и образователна степен „доктор“ 

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3 Педагогика на обучението по... 

катедра „Педагогика на изобразителното изкуство“ 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 

докторант на самостоятелна подготовка – гл.ас. Яким Николов Дейков /УАСГ, 

София/ 

 

1. Данни за дисертанта 

Яким Николов Дейков  е завършил Националната художествена академия, 

специалност „Реставрация и консервация“ през 1990 г., а през 1995 година 

завършва и СУ „Климент Охридски“, специалност „Педагогика на 

изобразителното изкуство“. От 1997 година той е преподавател е в УАСГ, 

София в катедра „Рисуване и моделиране“, а от 2000 година е главен асистент в 

същата катедра. От 2012 година е докторант на самостоятелна подготовка към 

катедра „Педагогика на изобразителното изкуство“ на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски”. 

2. Данни за докторантурата 

Яким Николов Дейков е зачислен като докторант на свободна подготовка 

към катедра „Педагогика на изобразителното изкуство“ на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски” с темата „Изобразителното 

изкуство като академична дисциплина в учебната програма на бъдещите 

архитекти и урбанисти“ (Област на висше образование 1. Педагогически науки, 



професионално направление1.3 Педагогика на обучението по....), с научен 

ръководител проф. д-р Благомир Кирилов Папазов. 

Докторантът е отчислен предсрочно с право на защита със Заповед 

№РД-489/24.03.2014 г. На 10.ІV.2014 г. трудът е обсъден на заседание на 

катедрата по „Педагогика на изобразителното изкуство“ и е взето положително 

решение за качеството на представения труд.  

Няма допуснати нарушения на процедурите да този момент.  

3. Данни за дисертацията и автореферата По съдържание и обем 

дисертационният труд е разработен в съответствие с изискванията на 

Правилника за развитие на академичния състав в ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. Той е в обем от 215 стр. и съдържа 3 части /като третата са 

приложения/, увод, заключение, библиография и справка за приносните 

моменти. В първата част е разгледана общо педагогическата проблематика, а 

във втората – художествената и градоустройствената проблематика. Първата 

част съдържа: 1 Темата в контекста на педагогическата теория, 2. Учебната 

програма по рисуване за бъдещи архитекти.Анализ, личен прочит и допълнения 

и 3. Естетически принос към обучението на урбаниста, а втората –  1. Въведение 

към втора част,  2. Митичното начало на урбанизацията. Древният град, 3. За 

традиционната обща теория на изобразителното изкуство и архитектурата, 4. 

Рисунка, 5. Композиция, 6. Art urben. Приложенията са разделени на три части 

като илюстрация на формулирания методически модел. Библиографията 

съдържа 72 заглавия. 

Трудът е структуриран умело с оглед на темата, като равномерно обхваща, 

както нейните теоретически, така и практическите й аспекти. Авторът е 

библиографски добре осведомен. Като цяло трудът има научна и приложна 

стойност: от една страна, това е монографично изследване на въпросите на 

изобразителното изкуство като академична дисциплина в учебната програма на 

бъдещите архитекти и урбанисти, от друга страна, той може успешно да се 

използва в обучението им, както като методическа основа при разработката на 

учебни помагала, учебни програми и пр.,  така и в организацията и 



провеждането на самото обучение. Трудът ще даде тласък на последващи 

теоретични и методически изследвания и ще послужи за подготовката на 

бъдещите архитекти и урбанисти във висшите училища. 

Авторефератът (60 стр.) изцяло съответства на съдържанието на 

дисертационния труд. 

4. Научни приноси 

Темата „ Изобразителното изкуство като академична дисциплина в 

учебната програма на бъдещите архитекти и урбанисти“ е амбициозна и има 

стойностен приложен характер. 

Приносите на дисертационния труд се състоят в установяването и 

разширяването територията на изобразителното изкуство в реалната практика 

на обучението на бъдещите архитекти и урбанисти, в разглеждането на  

академичната дисциплина „Изобразително изкуство” не само в контекста на 

утвърдени учебно-методически постановки, но и като добавя и някои 

допълнения към формулировките на класическите дидактически принципи – 

принцип на визуална убедителност; принцип на художествена убедителност; 

принцип на самоосъществяването. Интерес представлява обвързаността и 

препратките, които дисертантът прави към теми от митологията, философията, 

педагогиката, естетиката, историята на изкуството и архитектурата 

Важен принос са иновативните формулировки, които Я. Дейков подкрепя с  

факти, а също и някои необичайни тълкувания на вече познати постановки – „за 

протоурбанизацията и протоурбаниста”, „композиращият човек”, 

„надтеорията”, „Градът като мимезис”, „Изобразителният град”, 

„Постмодерният реализъм”.  

Богатата творческа и преподавателска практика на дисертанта, както и 

голямата му осведоменост е спомогнала неимоверно много за систематизиране 

на историческите факти и съществуващата информация. Стъпвайки на базата на 

класическите стойности той успява да  даде нов поглед върху темата.  

Важен принос е и направения във втората  част обширен преглед на 

артефакти и идеи, които са в подкрепа на авторовото становище, че бъдещите 



архитекти и урбанисти в своята  работа трябва да показват „не само на 

професионални, но и художествени качества“.  

Както може да се заключи, целта, която си поставя Я. Дейков, е амбициозна 

и иновативна по отношение на теорията и практиката. Във всички основни 

пунктове на труда той се е справил напълно удовлетворително,  както при 

разкриването на теоретическите, така и на практическите аспекти на темата. 

5. Публикации и участия в научни форуми 

Дисертантът има 6 публикации, първата от които е още от 2005 г. Някои от 

публикациите му са в резултат от участие в национални и международни 

научни конференции. Популярност идеите на автора набират и чрез издаването 

на електронен учебник. 

Я.Дейков е участвал в множество национални изложби, организирал е и 4 

самостоятелни изложби. Участвал е като автор и реставратор в колективи на 

редица монументални обекти. 

6. Заключение 

Изброените теоретически и практически достойнства на труда, неговият 

иновативен и зрял характер, задълбочените интерпретации по темата, 

усърдието на автора да разработи и популяризира идеите си относно 

преподаването на изобразително изкуство в учебната програма на бъдещите 

архитекти и урбанисти ми дават основания да заключа, че трудът има 

качествата на дисертация за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор”. Предлагам на уважаемото жури да гласува положително и да присъди 

докторската степен на дисертанта Яким Николов Дейков. 

 

 

Изготвил становището: 

Велико Търново                                                               Проф. Иван Иванов Бочев 

 


