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ОТЗИВ 

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент  

по Изкуствознание (поствизантийско изкуство) в професионално направление 8.1., 

обявен от Института за изследване на изкуствата при БАН в ДВ бр. 62/01.08.2017 г. 

 

от проф. д-р Бисерка Димитрова Пенкова, 

Национална художествена академия, Институт за изследване на изкуствата при БАН 

 

На обавения от Института за изследване на изкуствата конкурс за нуждите на 

изследователската група Средновековно и възрожденско изкуство на сектор 

Изобразителни изкуства се е явил само един кандидат – гл. ас. д-р Маргарита 

Атанасова Куюмджиева от същата изследователска група.  

Кандидатката се явява на конкурса с една книга – Ликът на Бога. 

Изображенията на Св. Троица в православното изкуство (под печат), 5 студии и 10 

статии в реномирани наши и чужди периодични издания и сборници. Освен тях са 

приложени 4 статии в Корпуса на стенописите от XVII век в България и 6 рецензии и 

отзиви за нови книги. Като добавим към изброените публикации участието на М. 

Куюмджиева в 5 колективни научни проекта, като на единия е била ръководител, една 

краткосрочна специализация във Варбург инситут в Лондон и почти двадесет участия в 

различни международни и национални научни форуми, ще се убедим, че Маргарита 

Куюмджиева е натрупала много сериозен професионален стаж за последните 

петнадесеттина години след защитата на дисертацията си и и постъпването си в 

института. 

Още с темата на дисертацията си (Старозаветни теми в монументалната 

живопис от XV-XVII век в паметниците на територията на съвременна България) М. 

Куюмджиева се ориентира към една проблемна област в историята на православното 

изкуство, изискваща висока степен на ерудиция и вглъбеност, каквито тя очевидно 

притежава. Една част от приложените студии и статии (студии 1, 2, 3, 4, статии 1, 4, 5) 

очертават пътя на развитие на нейния научен интерес към темата за образа на Бог в 

християнското изкуство, резултатите от който са синтезирани в представената книга.  

Основният изследователски проблем в труда, наречен Ликът на Бога. Изображенията 

на Св. Троица в православното изкуство, много точно е дефиниран от авторката в 

Увода като „начинът, по който православието визуализира доктрината за св. Троица”, 
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който касае фундаментални догматични положения на християнството и християнското 

изкуство. Книгата изгражда цялостна картина на формирането, развитието и 

модификациите на византийските представи за Бога в паметниците на изкуството. Това 

е зрял, аналитичен труд, представляващ принос не само като цяло, но и с много частни 

въпроси, които съдържа.  

Като цяло трудът респектира с идеите си и с приложените идследователски 

подходи. Той е едно уникално не само за нашето изкуствознание изследване. В 

българската литература проблематиката практически не е разработвана, а малкото 

чужди публикации изследват само отделни типове или проблеми на антропоморфните 

изображения на светата Троица. Работата на Маргарита Куюмджиева респектира с най-

широкия контекст на изследването – от връзките с другите религии до апокрифните 

текстове, което разширява методологическите рамки на изследването по посока на 

културологичните постановки, без обаче да замъглява своя изкуствоведски фокус. 

Другата респектираща характеритика е използваната литература – от античните извори 

и писанията на отците на Църквата до най-нови публикации от миналата година. И най-

важното – критичното обективно използване на всички източници. Това е едно 

изследване, осъществено в „контактните зони” между класическата история на 

изкуството, богословието, антропологията и културологията, основано върху 

задълбочено познаване и критично използване на съответната респектираща по обем и 

обхват литература.  

Текстът се отличава с терминологична прецизност, изводите на места са доста 

предпазливи, езикът е сдържан, изчистен от всякакви „украшения” и художествени 

обрати, но всичко това всъщност е само качество на текст, в който всяко и най-

невинното отклонение може да граничи с ерес. Това е един концентриран, 

съсредоточен върху главното текст. Със съзнанието за сложността на темата авторката 

внимателно търси и намира най-точните формулировки, най-убедителните 

доказателства, като се стреми (бих добавила и в голяма степен успешно) към 

максимална научна обективност, изчерпателност и коректност.  

Натрупванията си в изучаването на старозаветните теми в православното византийско и 

балканско изкуство М. Куюмджиева реализира в ред публикации (студии 5 и статии 2 и 

3), разглеждащи сравнително редки и слабо проучени въпроси на иконографията и 

интерпретацията на изображенията на Мойсей и Давид, както и на цикъла 

Сътворението. 
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Интерсно как старозаветната тема в научно-изследователския път на М. 

Куюмджиева се преплита с ангажираността й в двата големи научни проекта между 

Българската и румънската академии на науките. Така се появяват няколкото 

публикации (студия 6 и статии 6, 7, 8), обогатяващи познанията за политическите и 

художектвените връзки на ктитори и майстори от земите на двата бряга на Дунав през 

поствизантийския период. Изследването на българо-румънските връзки и отношения в 

областта на различните изкуства се очертава като перспективна посока в научното 

развитие на М. Куюмджиева. 

Целият професионален път на Маргарита Куюмджиева е свързан с Института за 

изследване на изкуствата. Завършила специалност Изкуствознание в Националната 

художествена академия през 1995 г., тя веднага постъпва в Института като редовен 

докторант, където през 2002 г. защитава докторската си степен, междувременно е 

назначена като специалист, от 2003 – като асистент, а от 2007 г. – гл. асистент. За 

всичките тези години М. Куюмджиева се изгражда не само като изявен специалист в 

проучването на поствизантийското българско и балканско изкуство, но и като активен 

и отговорен колега, който играе водеща роля в редица колективни научни проекти. М. 

Куюмджиева поема своите отговорности и в качеството си на член на Атестационната 

комисия и ръктоводител на сектор Изобразителни изкуства и на изследователската 

група Средновековно и възрожденско изкуство.  

Казаното дотук, както и още други професионални обществени активности на 

кандидата, които се съдържат в приложената документация, ми дава основание с пълна 

убеденост да предложа на уважаемия Научен съвет на Института за изследване на 

изкуствата да избере гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева на академичната длъжност 

доцент. 

 

 

14 декември 2017 г. 


