
Становище 

от доцент Илия Върбанов, катедра „Индустриален дизайн“ и „Дизайн за детската 

среда“,  дисциплина Скулптура в Национална Художествена Академия  

по конкурс за „доцент“ по  Скулптура  на катедра „Керамика“, НХА с професионално 

направление с шифър 8.2. Изобразително изкуство, 

 обявен в брой 13, 09.02.2018 г. на Държавен вестник  

 
Необходимостта от преподавател по скулптура в катедра „Керамика“, е да бъде 

професионалист, запознат с възможностите на скулптурата в класическите ѝ измерения. 

Той трябва да бъде запознат и с основите на реалистичните пластични 

формообразувания, за да изгражда в студентите една основа и възможност за 

надграждане в творчески направления.  

 Гл. ас. д-р Момчил Мирчев вече е шест години преподавател в катедра 

„Керамика“, дисциплина Скулптура. За изминалия период натрупа опит и 

професионализъм в работата със студентите в спецификата на катедра „Керамика“. 

Разбиранията и подготовката му, като професионалист са сполучливо ангажирани с 

професионалното обучение на студентите.  

В катедрата има приемственост след проф. Кънчо Аврамов и правилно 

акцентиране в съвременните творчески изисквания към скулптурата. Процесът на 

обучение там, преминава през класическото и реалистично изграждане на формата с 

акцент на творческо отваряне за конкретната скулптурна работа. М. Мирчев е с 

изградени възгледи точно в тези направления и е запознат с преминаването и 

изграждането на пластичната работа до завършването й.  

От моя личен поглед аз съм запознат, тъй като бях в комисията за конкурса за 

заемане на академичната длъжност главен асиситент в катедра „Керамика“. Виждам 

изграденото творческо израстване на М. Мирчев от тогава до сега и повишаването на 

професионалния опит при контакта преподавател - студент. Следващите години М. 

Мирчев активно се включваше във всички възможности да прави и изгражда пластични 

композиции – в симпозиуми, изложби (самостоятелни и общи) и различни конкурси и 

проекти. Той участва също в научни национални и международни конференции. За 

неговите години, натрупаният опит и професионални умения в преподавателската 

дейност са на високо ниво и завършени като посока и правилна градация. В последните 

години направеното от него е много силно в чисто лична творческа посока. Разбира се, 

изискванията му към студентите са внимателно подбрани и обосновани в обучението им. 

Важно за изграждането на студентите е постепенното навлизане на съвременните 

творчески направления, базирани върху основата на класическо-реалистичните 

постижения. Внимателно подбраните творческите изисквания в методите на 

преподаване, са овладени от М. Мирчев. Големият му опит продобит с времето в 

преподаването в НУИИ „Илия Петров“ и академичните и творчески постижения в НХА, 



са разбиране на индивидуалността на всеки творец и подтикване към личен авторски 

почерк.  

В своите лични изяви, авторът се стреми към монументално разбиране за форма 

и изграждане на творбите си. Разбира се, това натрупване е благодатно към директния 

материал, в който се изразява керамиката и към нейното максимално реализиране в 

голям обем.  

 Изграждането на кавалетната пластика, подходяща за керамична форма е 

овладяна от М. Мирчев,  като се акцентира на ясния силует, категоричните направления 

на едрата форма, изграждането на завършен и ясен силует без изпадане на дребни, 

незначими и малки пластичности. Силуетът при М. Мирчев е богат, защото той борави 

смело с ажура, процепа и разреза, от там силата и категоричността са ясни. Всичко това 

е видно в циклите „Монументална скулптура“, „Скулптури от дърво“, Скулптури от 

керамичен материал „Структури“ и „Малка пластика“ в монографичният труд. 

Основен принос на М. Мирчев в разработването на монографичния труд са 

основните акценти, посветени на иновациите и интерактивното обучение по скулптура, 

нови аспекти в преподаването и ролята на преподавателя в учебния процес. Авторът е 

отворен и възприема всичко ново и надрастващо изискванията на катедра „Керамика“ 

към други нови виждания на бъдещия творец.  

 М. Мирчев е изграден преподавател с възможности за заемане на академична 

длъжност „Доцент“.  

 Гл. ас. д-р Тодор Ламбов е завършен автор, неговите постижения са впечатляващи 

в избора на място, природа и индивидуална интерпретация на творческа идея. За 

академичното направление, е подходящо градивно изграждане на професионализъм, 

който тук не е акцентиран. Опитът му, би трябвало да поддържа изграждането на 

студенти във Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“, който не е 

пряко ангажиран с материала и изискванията на предлагания тук конкурс в катедра 

„Керамика“.  Богатството на познания, като за автор и преподавател са полезни и 

задължителни, като знания за студенти във Великотърновският университет „Св. Св. 

Кирил и Методий“. 

 Предлагам на уважаемото жури, като подходящ кандидат за заемане на 

академична длъжност „Доцент“ -  гл. ас. д-р Момчил Мирчев.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София                                                                                         доц. Илия Върбанов 

01.10.2018г.                                                                         подпис: ........................... 


