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На дисертационен труд на тема: „ Социални аспекти на опазването на 
предмети на иконописта, консервацията и реставрацията на икони” 

Област на висше образование 1. Педагогически науки 

Професионално направление 1.2. Педагогика 

Научна специалност „Теория на възпитнието и дидактика (Социална 
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Автор: Анна Веселинова  Ласкарова-Иванова 
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І. Обща характеристика на дисертационния труд 

     Настоящата процедура се основава на Заповед №РД-16-022/22.02. 2018 
год. на ректора на ШУ „Еп. К. Преславски”. Представените от А. Ласкова -
Иванова комплект материали са в съответствие със ЗРАС и Процедурните 
правила за придобиване на научни степени и заемане на академични 
длъжности във висшето училище. Дисертационният труд е разработен с 
обща  текстова част от 285 стр. В него са включени увод, три глави, изводи 
от изследването. Информационните ресурси са представени чрез: 
кирилица – 58; латиница – 1; Интернет източници – 9. В дисертацията 
текстът е подкрепен от 2 таблици , 76 фигури и 5 приложения.   Обемът и 
технологичното оформяне отговарят на изискванията за подобна научна 
разработка. Стилът на изложението е ясен и точен. Възприетите от Анна 
Ласкарова-Иванова теоретични постановки  за иконописта, консервацията 
и реставрацията на икони са подкрепени с аргументи и приложни модели.  

ІІ. Съдържателни измерения на дисертационния труд 

     След внимателния прочит на дисертационния труд се придобива 
усещането за определена рефлективност на автора му към разглежданите 
проблеми, независимо от многоаспектността и сложността на на научната 



територия – опазването на предмети на иконописта, консервацията и 
реставрацията на икони. Именно от тази стартова позиция може да се 
„отвори” широко поле за анализиране на иконописта през историческото 
време: школи, изразни средства, особености и т.н. Необходимо е на първо 
място да се коментира целесъобразността и значимостта на избраната 
тема на дисертационния труд. Аргументацията може да бъде изведена със 
следните доказателни разсъждения. Социалното познание (чрез 
иконописта като въведен конструкт) притежава възможностите, свойствата 
за съхраняване , обработка (извличане) на информация, както за 
социалната среда, така и за социалните взаимотношения. Формулировката 
на темата е с дискусионен ракурс затова ще отделим внимание върху 
заключенията от позициите на социалната психология. В областта на 
социалното познание съществува т.н. теория за „социалните 
репрезентации” (С. Московичи). В това понятие се включват и по широк 
кръг от интелектуални форми - религия, митология (вкл. иконописта), 
разглеждани в пространството и времето.  

       Изучаването на иконите може да се пречисли към идеографския 
метод, който е характерен с разглеждането и анализирането на културното  
наследство в конкретно историческо време. А това е специфичен 
монографичен подход от автора на разработката.  От тази гледна точка в 
нея са изложени много факти и примери с описан и приложен 
доказателствен материал.  Изказваме удовлетворението си от 
разгледаните интересни проблемни области - в увода: за консервацията и 
реставрацията като професионални дейности; иконата като символ и 
реалност; в първа глава (иконописта-същност, течения, техника, 
особености); във втора глава приложението на съвременна техника и 
технология в иконописта. В трета глава се обръща по специално 
внимение на централни въпроси, ориентирани към реставрацията и 
консервацията на икони - изследвания и експертиза, документиране на 
процеса, приложение на документи и материали и др.  По специален 
коментар заслужава застъпената в четвърта глава концепция за 
социалните аспекти за опазването на предмети на иконописта, 
реставрацията и консервацията на икони. Констатацията за значимостта на 
съдържанието в посочената глава се обяснява с характера на темата и 
нейното своеобразие По наше мнение в съдържателния си вид  



концепцията не би могла да се възприеме като напълно сполучлив 
продукт в подкрепа на  обявената формулировка на дисертационния труд.  

 

ІІІ. Научни приноси 

    Специализираната научна лексика в сферата на реставрацията и 
консервацията на икони дава възможност на автора на дисертационния 
труд да се разкрие чрез следните постижения и резултати: в разгърнат вид 
е обогатена теорията, технологията и пигментацията на иконописта; 
предложена е изчерпателна ретроспекция на иконописта в исторически 
контекст; изведен е вариант за решаване на проблемите в областта на 
иконописното изкуство в съвременни условия. Посочените пуликации са 2 
и съответстват на темата на дисертацията. 

ІV. Бележки и препоръки 

      В педагогическата диагностика има утвърдено концептулното виждане 
за използване на изследователска хипотеза. В настоящето дисертационно 
изследване липсват емпирични данни за потвържение на изказаното 
предположение в хипотезата. Ето защо целесъобразно е в постановъчната 
част да се формулира конкретна  научна теза, чрез която да се определят 
изследователските намерения на автора за постигане на целта и задачите 
на разработката. В заключителния си вид дисертационното изследване е 
представено с формулирани изводи. Необходимо е изводимо заключение, 
в което да се даде обобщена представа за постигнатите крайни разултати 
от изследването. По наше мнение, съобразно тематичната определеност 
на разработката, изследователските намерения на Анна Ласкарова-
Иванова изразени в четвърта глава не намират своята обективна и пълна 
реализация.     Желанието ми е да поставя конкретен въпрос с комплексно 
съдържание. Но първо малко предисловие. Определени функции в 
социалното познание изпълнява невербалната информация, получавана 
чрез определени ефектни въздействия на човешкото тяло. В иконописта, 
така както са разгледани в дисертационния труд, обективно и със своите 
естетически дойстойнства са и изразните средства на някои компоненти на 
човешкото тяло – ръце, очи, уста, нос, коса. Към тях могат да се пречислят - 
символиката на цветовете и т.н. „цивилизационната модалност” (дрехи, 



религиозни атрибути и символи). Кои са най-характерните белези и 
характеристики на изброените компоненти; доколко те са следствие и 
носят белезите на социалната организация, на характерните социлни 
детерминанти и религиозни нагласи в определено историческо време? 
Въпрос необичаен, нестандартен, попадащ в научното поле на раздел от 
практическата психология - визуалната психодиагностика, изучаваща 
външните характеристики и облика на човека. Възможно ли е 
обособяването на проблемна област визуална психодиагностика и в 
областта на иконографията? Като теория, практика и изкуство биха ли 
могли да се разширяват и допълват познанията за естетико-
художествената и историческата ценност на иконописта,  да се открои 
система от специфични методи за анализ на иконата като символ и 
реалност?              

V. Общо заключение 

   Дисертационният труд притежава качествата на комплексно 
теоретическо изследване. Предлагам  на уважаемото научно жури да 
присъди на кандидата Анна Веселинова Ласкарова-Иванова 
образователната и научна степен „доктор“ по област на висше 
образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1. 2. 
Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” 
(Социална педагогика). 
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