
СТАНОВИЩЕ 

По конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 

специалността Изкуствознание (поствизантийско изкуство), 

професионално направление 8.1 (обявен в ДВ, бр. 61/ 01.08.2017), за 

нуждите на сектор Изобразителни изкуства, Изследователска група  

Средновековно и възрожденско изкуство в Институт за изследване на 

изкуствата при БАН 

От чл.кор. проф. Иванка Гергова, Институт за изследване на изкуствата 

при БАН 

 

Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. Маргарита Куюмджиева. Тя се 

представя с една монография под печат (с документ от издателя), 16 

студии и статии от периода 2005-2017 г., както и 4 корпусни статии и 

рецензии на книги и отзиви. Приемам за разглеждане и оценяване в 

конкурса всички материали, предоставени от М. Куюмджиева. 

Маргарита Куюмджиева е отдавна утвърден както в България, така и в 

чужбина, учен със собствен облик. От самото начало тя е вярна на 

избрания хронологичен отрязък на православното изкуство – 

поствизантийския, но с течение на времето разширява тематиката на 

своите изследвания и обогатява своята методология. 

Темите на кандидатката са ориентирани около три области. Първата 

хронологически е свързана и с нейната докторска дисертация: 

старозаветните теми (основно) в монументалната живопис. За българското 

изкуствознание това са и най-многобройните, и най-задълбочени 

изследвания на сюжети от Стария завет. Втората постоянна и устойчива за 

изследователската работа на М. Куюмджиева тема е Светата Троица и 

нейните превъплъщения във времето и пространството. Тази тема може да 

се определи като особено оригинална, а работите са приносни не само за 

българската литература. Третата област е проучването на връзките между 

българските и румънските изкуство и култура. Публикациите са резултат 

от дългогодишни ангажименти в българо-румънски проекти. На фона на 

една празнина в в тази сфера в българското изкуствознание от дълги 

десетилетия насам, и тук кандидатката дава свой скъпоценен принос. 



Маргарита Куюмджиева неизменно следва в своите изследвания един 

интердисциплинарен подход. Образите са представени в своята 

многофункционална обвързаност с текстове, богословски постулати и 

тенденции, идейни течения, особености на богослужението и исторически 

контекст. Тази методология е приложена в пълнота и особено убедително в 

книгата й „Ликът на Бога. Изображения на Света Троица в православното 

изкуство“. В книгата е обхванат и анализиран много голям обем от 

паметници от цялата православна територия, която сама по себе си е 

огромна, както и от западното изкуство. Само част от достойнствата на 

книгата се дължат на богатия и сполучливо избран материал и отличното 

познаване на литературата, свързана с него. Различните образни 

превъплъщения на темата за Светата Троица са прецизно назовани, 

групирани и, което е най-важно – анализирани и то с оглед на тяхната 

функция. Рядкост за българската литература е основното и дълбоко 

познаване на богословското третиране на темата за триединството на Бога 

– както на Изток, така и на Запад. Твърде интересни са и пасажите, 

свързани със свещените места и реликви на Гостоприемството на Авраам 

(Старозаветна Света Троица). 

Като цяло публикациите, представени от Маргарита Куюмджиева в 

конкурса, са изцяло приносни, многобройни и задълбочени. С тази научна 

продукция тя напълно покрива и дори надминава изискванията за 

академичната длъжност доцент. В случая важно е и нейното участие в 

колективни научни проекти в Института за изследване на изкуствата при 

БАН: „Корпус на стенописите от XVII век по българските земи“, „Корпус 

на църковната стенопис от първата половина на XIX век в България“, 

„Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено 

наследство в България“, както и българо-румънските междуакадемични 

проекти: „Discource et voir du pouvoire“ и „Модели, изображения и 

дискурси на властта през средновековието на Балканите/Modeles, images et 

discours du pouvoir au Moyen Age balkanique”.  

От 2005 до 2015 М. Куюмджиева е участвала в десетки научни форуми в 

Румъния, Полша и България, като докладите са публикувани. Като учен тя 

е добре известна в чужбина, а нейните публикации са по достойнство 

оценени и цитирани, както показва приложената справка с 62 цитата на 

нейни трудове,които сигурно реално са повече. 



Бих могла да допълня нещо липсващо в нейната автобиография – от 

първия семестър на учебната 2017-2018 тя води лекционен курс по 

балканско изкуство пред специалността Изкуствознание в НХА, София. 

Бих могла да обобщя: кандидатката се представя с много богата научна 

продукция, отличаваща се с оригиналност на тематиката, адекватна 

методология, отлична библиографска осведоменост; активно участва в 

колективни научни проекти; има несъмнен авторитет като учен в България 

и извън страната; не е маловажен и ангажиментът й като ръководител на 

изследователска група Средновековно и възрожденско изкуство в 

Института за изследване на изкуствата при БАН. 

Всичко това ми дава основание да предложа убедено на уважаемия Научен 

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

длъжност доцент. 

 

10.12.2017 

София                                                чл.кор.проф. Иванка Гергова 

 

 


