
Рецензия  

от доц. д-р Емануел Мутафов 

по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по специалността 

Изкуствознание (поствизантийско изкуство), професионално направление 

8.1 (обявен в ДВ, бр. 62/ 01.08.2017), за нуждите на сектор Изобразителни 

изкуства, ИГ „Средновековно и възрожденско изкуство“ в Института за 

изследване на изкуствата-БАН 

 

 Единственият кандидат, подал документи за конкурса, е гл. ас. д-р 

Маргарита Куюмджиева от ИИИзк-БАН. Тя е завършила изкуствознание в 

НХА през 1995 г., защитавайки дипломна работа за стенописите в 

Струпецкия манастир. Още на следващата година става аспирант в 

тогавашния Институт за изкуствознание при БАН и защитава през 2002 г. 

дисертацията си върху старозаветните теми в стенописите от XV-XVII в. 

Представена е една монография (под печат с документ от издателя), 

16 студии и статии от периода 2005-2017 г. в България и чужбина, както и 

четири корпусни статии и рецензии за книги и отзиви, които могат да се 

приемат вкупом като отговарящи на изискванията на ЗРАСС. Освен 

публикационна дейност М. Куюмджиева е участвала и продължава да 

участва в редица проекти на Института като „Корпус на стенописите в 

България от XVII век“, „Пътищата на балканските зографи“, проекти по 

спогодбата между БАН и Румънската академия, в първия ни европроект 

BYZART и пр. През последните десет години колегата е участвала в 

конференции в Румъния, Полша и у нас, а отскоро е ръководител на най-

голямата в ИИИзк изследователска група „Средновековно и възрожденско 

изкуство“. Установените цитати в България и чужбина на М. Куюмджиева 

за последните години наброяват 62. От тази година тя преподава Балканско 

изкуство в НХА, споделяйки опита си с младото поколение. С 

представените документи и цялостния ѝ принос кандидатът не само 

удовлетворява, но и надхвърля изискванията за заемане на академичната 

длъжност доцент. 

 Изследванията на Маргарита Куюмджиева през годините са 

посветени на три основни тематични кръга: сюжети от старозаветната 

традиция; префигурациите на Светата Троица и художествените връзки 



между българските и румънските земи през периода след XV в. 

Съществуват и изключения като проучването на М. Куюмджиева за един 

регионален култ към „крилатата“ св. Петка, за кръста от Свищов и др. 

Именно за периода след XV в. са и повечето публикации на колегата, 

които са почти по дефиниция с принос и отличаващи се с впечатляваща 

задълбоченост, но и извоювайки ѝ авторитет сред медиевистите.  

 Характер на хабилитационен труд, а и на своеобразен връх в 

досегашните дирения на М. Куюмджиева има монографията Ликът на 

Бога. Изображения на Света Троица в православното изкуство. Става 

дума за едно абсолютно съвременно изкуствоведско изследване, в което 

проличава интердисциплинарен подход, характерен за всички публикации 

на авторката. Особено достойнство на труда е майсторското използване на 

средновековните текстове (интертекстуалност), умно тълкувани от 

богословски и служебен аспект, както възможността да се ползва и разбира 

широк кръг от чуждоезична и най-нова литература по въпроса. В 

монографията се използват прецизни термини, разяснява се точната 

функция на троичността в изобразителното изкуство на православния 

Изток с препратки към западната традиция. Всички тези са изложени въз 

основа на наблюдения върху монументалната живопис, ръкописната 

илюстрация и иконите, т.е. разглежда се разнороден материал 

(интервизуалност). По-ранен вариант на този текст е обсъждат в ИГ като 

планов проект, получавайки висока оценка, но вече допълнен и предаден 

за печат, той изглежда достолепно. Намирам забележките относно някои 

паралели с руското изкуство за самоцелни и като желание за 

самоизтъкване на член от НЖ, отколкото за приложим съвет. 

Продукцията, присъствието и приносите на кандидата са 

неоспорими, а тази процедура доста закъсняла, но задължителна.  

 Гореизложеното ми дава основание да предложа на членовете на 

Научния съвет да изберат гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева на 

академичната длъжност доцент. 

 

18.12.2017 г. 

Доц. д-р Емануел Мутафов, 

директор на ИИИзк-БАН 


