СТАНОВИЩЕ
от проф. д. изк. Лаура Иванова Димитрова,
член на научно жури по процедура за заемане на академична длъжност
„доцент“ в Област на висше образование 8. Изкуство
Професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис)
Факултет по изкуствата
Катедра ,,Изобразително изкуство“
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 52/02.07.2019 г.
Със заповед на Ректора на ЮЗУ № 1439/ 30.08.2019 г. е назначено
научно жури за съответния конкурс. На първото заседание на журито са
спазени нормативните предписания за присъствено и неприсъствено участие
в заседанието и са избрани рецензенти, както и членове на журито, които да
изготвят становища.
Процедурата на конкурса съответства на изискванията на държавните и
университетските нормативни документи относно заемането на академични
длъжности.
В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в
Професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис), Област
на висшето образование 8. Изкуство участва един кандидат – гл. ас. д-р
Диана Лъчезарова Захариева. Конкурсът е обявен за нуждите на катедра
„Изобразително изкуство“

към Факултет по изкуствата на Югозападен

университет „Неофит Рилски“.
Диана

Захариева

завършва

„Педагогика

на

обучението

по

изобразително изкуство“ – бакалавърска степен и магистърска програма

„Педагогика за работа с надарени деца и подрастващи“ в ЮЗУ „Неофит
Рилски“.
Защитава дисертация на тема „Ескизът в обучението по живопис (за
художествените специалности в университета)“.
Членува в организациите Съюз на българските художници, Съюз на
учените в България и Сдружение „Македония АРТ” – Благоевград.
Участва в множество научни форуми и е автор на редица научни
публикации в специализирани издания.
Публикува

книгата

„Ескизът

в

живописта

и

художествената

педагогика“, която се основава на защитения от нея дисертационен труд за
присъждане на образователна и научна степен „доктор“.
Автор е на четири самостоятелни изложби и участник в множество
групови и общи изложби с регионално и национално значение, участник е в
много на брой международни изложби, пленери и проекти.
Присъдени са ѝ свидетелства, номинации и награди от национални и
международни изложби.
От 2006 г. тя е редовен асистент по „Живопис“ в Катедра
„Изобразително изкуство“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, а от 2011 г. е главен
асистент.
Гл. ас. д-р Диана Захариева води лекции и практически упражнения в
специалностите „Педагогика на обученито по изобразително изкуство“ и
„Мода“ по дисциплините „Живопис“, „Живописни техники“, „Цветна задача“ и
„Изкуството на ХХ век“ за ОКС „Бакалавър“ и по дисциплината „Приложна
живопис“ в специалност „Маркетинг и реклама в модния дизайн“ за ОКС
„Магистър“.
Тя е член на Факултетния съвет и на Общото събрание на ЮЗУ през
периода 2015 – 2019 г.

Участва в комисията по изготвяне на документацията за акредитация на
ЮЗУ в професионалните направления 1.3. и 8.2.
В настоящия конкурс тя се представя с хабилитационния труд
„Живописта в нейната същност“, който включва 46 творби, изпълнени в
техниката маслени бои, платно и разделени в няколко отделни тематични
цикъла. Представя и 4 допълнителни творби.
В живописните произведения, както при тези с абстрактна обазност, така
и

при

фигуративните,

преобладават

сдържаните

колоритни

решения,

балансираните композиции и обобщеността. Диана Захариева изгражда
собствен, характерен пластичен език.
Като основни приноси на настоящия труд бих посочила: създаването на
авторска концепция за съвременна живопис; постигането на баланс на
съдържателните и формалните компоненти, изграждащи структурата на
творбите; изследването на принципите за синтез на изразните средства в
съвременната живопис.
Заключение
Имайки предвид всичко вече казано за кандидатката, авторските ѝ
постижения и високото професионално ниво на преподавателската ѝ дейност,
убедено предлагам на уважаемото научно жури да избере Диана Лъчезарова
Захариева на академичната длъжност „доцент“ в Област на висше образование
8. Изкуство, Професионално направление 8. 2. Изобразително изкуство
(Живопис) за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

25. 10. 2019 г.

Проф. д. изк. Лаура Димитрова

OPINION

by Prof. Laura Ivanova Dimitrova, DArts
Member of the Scientific Committee on the procedure for occupation of the academic
position of Associate Professor in the Area of Higher Education 8. Art
Professional field 8.2. Art
(Art Studies and Fine Arts - Painting)
Faculty of Arts
South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad
The announcement is published in the State Gazette, issue 52 / 02.07.2019.
By order of the Rector of SWU "Neofit Rilski" № 1439/ 30.08.2019, a
scientific committee was appointed. At the first meeting of the committee the
statutory requirements for attendance and non-attendance were observed and
reviewers and committee members who should formulate opinions were selected.
The competition procedure fully complies with the requirements of the state
and university normative documents regarding the occupation of academic positions.
In the competition for the occupation of the academic position "Associate
Professor" in the professional field 8.2. Fine Arts (Art Studies and Fine Arts Painting), Area of Higher Education 8. Art, announced by the Department of Fine
Arts of the Faculty of Arts at South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad,
one candidate has applied for - Chief Assistant-Professor Diana Lachezarova
Zaharieva, PhD. The competition was announced for the needs of the Department
of Arts at the Faculty of Arts at the South-West University “Neofit Rilski”.

Diana Zaharieva graduated in Pedagogy of Fine Arts Education - Bachelor's
Degree and Master's Degree Program in Pedagogy for Gifted Children and
Adolescents at South-West University "Neofit Rilski".
She defended her dissertation on "Sketch in painting education (for art
majors at the university)".
She is a member of the UBA (Union of Bulgarian Artists), the USB (Union
of the Scientists in Bulgaria) and Macedonia ART Association, Blagoevgrad.
She has participated in numerous scientific forums and has authored
numerous scholarly publications in specialized journals.
She published the book “Sketch in Painting and Art Pedagogy”, which is
based on her dissertation thesis for her Doctorate degree.
She is the author of four solo exhibitions and a participant in numerous
group and general exhibitions of regional and national importance, she is a
participant in many international exhibitions, plein airs and projects.
She has been awarded certificates, nominations and awards from national
and international exhibitions.
In 2006 she became a full-time assistant-professor in Arts at the Department
of Fine Arts at the South-West University “Neofit Rilski”, and in 2011 she became
a chief assistant-professor.
Chief Assistant-Professor Diana Zaharieva gives lectures and practical
exercises in the specialties "Pedagogy of Fine Arts Education" and "Fashion" in the
disciplines "Painting", "Painting techniques", "Color task" and „Twentieth Century
Art“ for Bachelor of Arts students and “Applied Painting” in the discipline
“Marketing and Advertising in Fashion Design” for Master of Arts students.
She has been a member of the Faculty Council and the General Assembly of
SWU during the period 2015 - 2019.

She participates in the committee for preparation of the documentation for
accreditation of SWU in the professional fields 1.3. and 8.2.

In this competition, she presents herself with the habilitation work "Painting
in its Essence", which includes 46 oil paintings, canvases and divided into several
separate thematic cycles. She also presents 4 additional works.
In paintings, both in abstract and figurative ones, restrained color choices,
balanced compositions and generalizations prevail. Diana Zaharieva builds her
own characteristic plastic language.
The main contributions of this work are: the creation of an author's concept
for contemporary painting; achieving a balance of content and formal components
that make up the structure of works; the study of the principles of synthesis of
means of expression in contemporary painting.

Conclusion
Considering all that has already been said about the candidate, her author's
achievements and the high professional level of her teaching activity, I highly
recommend that the distinguished scientific committee select Diana Lachezarova
Zaharieva as an associate professor in the Area of Higher Education 8. Arts,
Professional field 8. 2. Fine arts (Painting) for the needs of South-West University
"Neofit Rilski".

25th October, 2019

Prof. Laura Dimitrova, DArts

