
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Любомир Попов 

за дисертационния труд на Анна Веселинова  Ласкарова - Иванова на тема:  

„Социални аспекти на опазването на предмети на иконописта, 
консервацията и реставрацията на икони” за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” в  докторска програма: Теория 
на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)  от  професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 
Педагогически науки 

1. Биографични данни за кандидата. 

Г-жа Анна Ласкарова-Иванова има завършени степени на висше 
образование бакалавър (специалност Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство) и магистър (магистърска програма Педагогика на 
обучението по пластични изкуства) при ШУ „Еп. Константин Преславски” 
и придобита квалификация „учител по изобразително изкуство”. Трудовата 
ѝ реализация (от 2003 г. до сега) е в Деканата на Педагогическия факултет 
и в Студентска канцелария към ШУ. От  2014 г. е докторант към катедра 
Социална педагогика. Притежава компютърни умения и компетенции. 
Владее руски и английски езици. 

Особен акцент в творческата биография на докторанта представляват 
професионалните ѝ изяви като художник: две самостоятелни изложби, 
участие в 24 общи изложби, от които 6 национални.  

Изборът на темата за докторската дисертация е логическо следствие 
от базовата подготовка на г-жа Ласкарова-Иванова, както и от изявите ѝ 
като творец. Ето защо считам, че те са солидна методологическа база за 
качествена разработка на дисертационния труд.  

2. Съдържателно-качествени характеристики на 
дисертационния труд. 

Дисертационният труд е структуриран в Увод, четири глави, Изводи 
(с обем 240 страници), Приложения и Литература (посочени са и 
публикации по темата; общ обем 285 страници). Цитирани са общо 68 
източника. 

В Увода освен „въвеждане” в проблематиката, е представена и 
постановката на изследването. Формулировките на обекта и предмета, на 



задачите и хипотезата са приемливи и отговарят на заглавието на 
дисертацията. Липсва обаче формулиране и обосновка на целта и методите 
на изследването.  

В първите три глави са представени същността и особеностите, 
теченията, историята, техниките, технологиите на иконописта, на 
реставрацията и консервацията на икони. Своите идеи авторът съумява да 
внуши не само чрез логически обосновани мотивировки, но и чрез 
подходящи начини на онагледяване. В Четвърта глава се представя 
Концепция за социалните аспекти на опазване предметите на иконописта, 
консервацията и реставрацията на икони в съвременни условия. Считам, че 
в труда като цяло, и особено в първите три глави, докторантът е съумял да 
прояви своята задълбочена базова подготовка и професионална 
компетенция по темата. Тази компетенция се доказва и от подбраните 
образци на икони, както и цитираните в Приложенията държавни 
документи, засягащи темата. Това е важно да се отбележи, защото 
докторската степен е не само научна, но и образователна и докторантът е 
длъжен да покаже знанията и уменията си в съответната област. 

3. Забележки, въпроси и препоръки. 

В научни трудове от вида на дисертации, обикновено хипотеза се 
формулира, ако изследването е с емпиричен характер или поне има такава 
част. В случая такава част липсва, поради което мястото на хипотезата в 
труда оставя неясно. 

Редица абзаци в Увода и във Въведението на Глава четвърта се 
повтарят буквално. Посочването им може да помогне на автора да ги 
избегне при евентуална бъдеща публикация на дисертацията като 
самостоятелен труд. Такива повторения са например:  

● на с. 7-8 и на с. 188 са повторени абзаците:  
„Реставрацията има за цел…при използваните похвати, материали 

и методи за работа”;  
„Основа на съвременната консервация…методи и материали за 

обработка;  
„Реставраторът трябва да познава…не може да бъде отделен от 

цялото”; 
„Основната цел на консервацията…се преустановяват по-

нататъшни разрушителни процеси (188-189).”  



● на с. 8 и на с. 188. е повторен абзацът: „Крайната цел е 
постигане…общият експозиционен вид на обекта”;  

● на с. 15-16 и на с. 186 се повтаря абзацът: „Натрупването на 
познания…поради стойността и ценността, която носи”;  

● на с. 20 на с. 191 се повтарят абзаците: „Иконата - символ и 
реалност…какво е това икона и православно изкуство” и „Иконата се 
изписва…тя е едновременно символ и реалност”;  

● на с. 14 и на с. 16  е цитиран е два пъти чл. 9 на Международната 
харта от  1964 г. и др. 

В Автореферата според мен незаслужено е пренебрегнато 
изложението на проблематиката на първите две глави от дисертацията (те 
са представени телеграфно). Получил се е дисбаланс при представяне 
съдържанието на дисертацията. А Авторефератът има предназначението да 
бъде по-лаконична нейна форма, като същевременно и да играе ролята на 
самостоятелен научен труд, части от който да бъдат цитирани от други 
изследователи. Затова при този му съкратен вариант и читателят, и авторът 
губят. 

Въпроси: 

1. Като основен въпрос към докторанта може да се формулира 
следният: какво се разбира в дисертацията под социални аспекти? Той 
произтича от това, че заглавието и структурата на труда оформят една 
триада с взаимно свързани елементи: продуктите на иконописта (респ. 
иконите) – консервация – реставрация. В тях водещ елемент е иконата – тя 
е артефактът, на когото са подчинени другите два елемента. Именно като 
артефакт тя има социални аспекти (в труда са посочени например онези от 
тях, с които тя влияе върху хората-реципиенти). Реставрацията и 
консервацията, за разлика от иконата, са дейности (процедури), изискващи 
много специфични познания (например от природните науки). Те се 
извършват от ограничен кръг специалисти, нямат масова популярност и са 
скрити от погледа на другите хора. Възниква въпросът дали в такъв случай 
реставрацията и консервацията имат социални аспекти, подобно на 
иконите, и ако имат, кои са те?  

2. На с.15 (и с. 186) на дисертацията (и с. 4 на Автореферата) 
срещаме цитираното по-горе съждение: „Натрупването на познания по 
отношение на развитие на техниката и технологията на иконописта 



паралелно води до нарушаване на социалните аспекти в консервацията и 
реставрацията”. То заинтригува читателя поради това, че като че ли влиза в 
противоречие с две идеи, застъпени в дисертацията: 

Първо – с хипотезата (на с. 22 на дисертацията), повторена и като 
идея, послужила като „причина” за разработване на Концепцията (с. 192 на 
дисертацията): „Познаването на иконите, техниката и технологията на 
консервацията и реставрацията им ще допринесе от една страна за 
запознаване със спецификата на иконописта и особеностите на 
българските икони, а от друга – ще формира нравствени добродетели, 
свързани с доброто, от една страна, и с опазването на културно-
историческото ни иконописно наследство, от друга”.   

Второ – с идеята, че: „В индивидуален план познанието на 
иконописта, нейните особености и специфика, възможностите за 
разбиране на същността ѝ, нейното опазване се явява средство за 
социален напредък и личностно развитие” (с. 5 на Автореферата).  

Как докторантът може да обясни това „разминаване” между 
цитираното съждение и двете идеи? 

Заключение: Считам, че дисертацията притежава подчертани 
научни достойнства, поради което предлагам докторантът да бъде 
допуснат до публична защита и да му бъде присъдена образователната и 
научна степен „доктор” в  докторска програма: Теория на възпитанието и 
дидактика (Социална педагогика)  от  професионално направление 1.2. 
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки. 

. 
 
25. 03. 2018 г.                                      Изготвил становището: 
                                                                     проф.д-р Любомир Попов 
 
 


