
СТАНОВИЩЕ 

от проф. Иван Александров Билярски, дин 

секция „Средновековна история” 

Институт за исторически изследвания – БАН 

 

по конкурса за ДОЦЕНТ,  

провеждан в секция „Средновековно и възрожденско изкуство“ 

при Института за изследване на изкуствата, БАН 

 с кандидат гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева 

 

 Познавам Маргарита Куюмджиева от много години, вероятно около двадесет. 

Мога да кажа, че съм свидетел на нейното формиране като изследовател и израстването 

ѝ като такъв наистина от международно значение. Това стана някак си много бързо и тя 

сравнително отдавна е колега, призната и уважавана в медиевистичните среди. Не съм от 

конкретната гилдия на изкуствоведите, но мисля, че всички ние като медиевисти 

образуваме обща група, занимаваща се с различни и всякакви аспекти на 

Средновековието. Затова навярно, а и заради участието ни в различни съвместни 

мероприятия, форуми, проекти и дирения вярвам, че бих могъл да предложа моето 

скромно и далеч не дотам професионално от изкуствоведска гледна точка становище за 

научните постижения на д-р Маргарита Куюмджиева. В този контекст мога да кажа, че 

ме улесняват и самите нейни дирения, които далеч надминават изследването, 

интерпретацията и представянето на отделен или група паметници, а засягат вярата, 

манталитета и като цяло културата на Средновековието и пост-византийската епоха, 

общи за всички страни от европейския югоизток. 

 Д-р Маргарита Куюмджиева завърша изкуствознание в Националната 

художествена академия през 1995 г. с дипломна работа върху стенописите от старата 

църква на Струпецкия или Тържишки монастир. През периода 1996-2002 г. е докторант в 

института за изследване на изкуствата – БАН. Темата ѝ е върху ветхозаветните теми в 

монументалната живопис през XV-XVII векове, а неин научен ръководител – проф. Елка 

Бакалова. Дисертацията е защитена magna cum laude през юни 2002 г.  



 

 Научните изследвания на Маргарита Куюмджиева имат за резултат един 

забележителен списък на нейните публикации, включващи монография, статии, студии и 

други текстове, публикувани в няколко различни страни и на няколко езика. Качеството 

на тези изследвания е много високо и е получило признание както в България, така и в 

чужбина. Лично съм бил свидетел на това по време на няколкото научни форума, на 

които сме участвали заедно с кандидатката. За отбелязване е и нейното участие в 

съвместни проекти, където тя доказва качествата си да работи в екип – нещо с което не 

всеки може да се похвали. В този контекст си заслужава да се отбележи, че 

международните ѝ контакти са на много високо ниво. 

 В своите научни дирения Маргарита Куюмджиева показва забележително 

постоянство в интереса си в обектите на изследвания, което съчетава с разнообразие на 

темите. При нея няма скучно или повтарящо се. Разбира се, тя остава верна най-вече на 

изследването на ветхозаветни сюжети, изключително добре съчетавайки използуването 

както на образи, така и на текст. Бих казал, че това е и смисъла на нашите занимания, 

което ги прави не само интердисциплинарни, но и свързващи всички медиевисти в една 

общност. Разбира се, като се има предвид спецификата на изследваните теми, такъв 

подход е задължителен, но същевременно трябва да отбележим, че в текстовете на М. 

Куюмджиева той е брилянтно изпълнен. Ще си позволя да спомена за илюстрация някои 

от нейните сюжети: Иконография на вечността/Ветхий денми; Гостоприемството на 

Авраама (тук библейският разказ се съчетава с изобразяването на Бог); Пророкът 

Мойсей като модел на водач; Покаянието на цар и пророк Давид (двата последни сюжета 

са свързани с властта и нейното, включително и визуално осмисляне, а този с цар Давид 

свързва теократичната идея и покаянието); Сътворението; Изобразяването на Злото в 

книга Битие и т. н. Без да напуска сферата си на интерес, д-р Куюмджиева навлиза и в 

новозаветната тематика с изобразяването на Св. Троица, а с някои по-конкретни дирения 

(като представянето на св. Петка с крила) и в изследването на конкретни регионални 

култове.  

 Не би трябвало да се пропуска отбелязването на факта, че М. Куюмджиева 

изследва и някои конкретни обекти и има огромна заслуга за вкарването им в научно 

обръщение. Такъв е случая с кръста от свищовската църква „Св. ап. Петър и Павел“. 

Това ни насочва и към една друга сфера на интересите на кандидатката – връзките между 

страните на юг от Дунава през османската епоха и запазилите автономията си княжества 



 

Влашко и Молдова. Тук не бих могъл да изброя заслугите ѝ в това отношение, ала мога 

да кажа, че те са признати и високооценени в Румъния – страна, с която тя поддържа 

тесен контакт както в Букурещ, тъй и с Яш, Путна и Клуж при това с изкуствоведи, с 

историци и с филолози. 

 Представеният хабилитационен труд отговаря на всички изисквания на Закона, но 

това е само формалната страна. Монографията в известен смисъл представлява 

обобщение на изследванията на авторката на този етап и издигането им на по-високо 

ниво. Несъмнено, това ще бъде значителен принос към изследването на 

Средновековието и на пост-византийската епоха и то не само на изкуството, но и на 

манталитета, светът на идеите, вярата и властта. 

Смятам, че процедурата по провеждането на конкурса за заемане на длъжността 

„Доцент“ в Института за изследване на изкуството е организирана при спазване на 

всички изисквания на Закона за академичния състав и че приложените документи 

отговарят на тези изисквания. От неформална гледна точка мога да кажа, че в своите 

научни постижения д-р М. Куюмджиева не само е изпълнила, но и далеч надминала 

всички изисквания за участие в конкурса и за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“. 

Във връзка с всичко това и най-вече въз основа на професионалните и 

изследователски качества на д-р Маргарита Куюмджиева, която познавам достатъчно 

отдавна и имам наблюдение върху нейното творчество, аз давам положителното си 

становище за нейната кандидатура и убедено гласувам в рамките на научното жури за 

придобиването на длъжността „Доцент“. Позволявам си също така да призова другите 

колеги-членове на журито да гласуват по същия начин. 

 

София, 

11 декември 2017 г.                                                        проф. Иван Билярски, д. и. н. 

 


