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Abstract. On focus are the pedagogical projections in the art of the renowned Bulgarian graphic designer 
Stefan Kanchev – an artist with world-wide recognition but little-known in his native country. The artist’s deed 
is briefly described and analysed in its entity, certain aspects are highlighted. The key significance of the graphic 
design in the system of social communication is also highlighted. The role of the applied graphic exercises in the 
educational programme on visual arts in primary schools is emphasized. The possible interdisciplinary relations 
in the educational field are studied. The empiric material from the observations during concrete lessons is 
systematized. 
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100-годишнината от рождението на художника Стефан Кънчев (1915 – 2002) фокусира вниманието 
върху богатото творческо наследство на именития ни приложен график. Изследването „Анонимният из-
вестен” на Магдалина Станчева, публикувано през 2012 г., визира в своето заглавие един обезпокоите-
лен факт. Въпреки впечатляващото международно признание, художникът остава непознат извън тесни-
те съсловни рамки в родината си. Това явление кореспондира с неусвоените възможности за открояване 
на потенциални педагогически проекции, които биха въвели върховите постижения на Стефан Кънчев в 
пространствата на актуалната образователна практика.

Съвременната социална реалност откроява потребността да се разшири представата за творческата 
самоличност на художника, като се модифицира класическият образ, формиран в пространството на из-
ящните изкуства. Динамичният свят на приложната графика, определящ многопосочно комуникативни-
те връзки на всички обществени нива, детерминира коренно различен тип артистично присъствие. Стро-
го обвързан с обществената поръчка и конкретните предметни потребности на възложителя, графични-
ят дизайнер подчинява творческата си изява на строги функционални уравнения. При навлизането в та-
зи зона с особена актуалност, художественият педагог би открил в лицето на Стефан Кънчев яркото оли-
цетворение на този алтернативен тип художествена самоличност.

В сърцевината на настоящата разработка се разгръща педагогическият опит, натрупан при генерира-
нето и опитната проверка на педагогически стратегии за персонализацията на художествените възприя-
тия още в периода на началното образование. Открояващото се знаменателно единение на художестве-
на сила и ярки нравствени добродетели свързва лика на Стефан Кънчев с най-завладяващите черти в ко-
лективния съсловен портрет. Заедно с това зрителният лъч, насочен от пространството на художествената 
педагогика, открива впечатляващото съзвучие на неговия пример с така актуалните образователни прак-
тики за ранно разгръщане на творческите заложби в детската личност. 

Закономерно този избор отново изправя изследователя пред поразяващия контраст между неоцени-
мия принос на този забележителен художник и тягостната сянка на забравата, покрила неговото дело. Та-
ка категоричната убеденост, че неговото име трябва да бъде сред първите имена на творци, които зазву-
чават в класните стаи, естествено се свърза с тенденцията да се снижи възрастовата граница при запоз-
нанството с приложната графика. 
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Методика на обучението

Обобщаващият поглед към експерименталната стратегия позволява открояването на категоричния 
извод за плодотворните възможности, които разкрива пред начални учител педагогическото осмисля-
не на богатото творческо наследство, завещано от Стефан Кънчев. Следва да бъде откроена сърцевинна-
та идея за възможния баланс между художествено-естетическата рецепция и практическото разрешава-
не на изобразителни задачи в целия регистър на приложната графика. Именно в тази зона подлежат на 
усъвършенстване технологичните алгоритми, осигуряващи хармоничното преливане между двете фази.

Водещото послание в настоящата разработка поставя на дневен ред въпроса за академичната подго-
товка на бъдещите начални педагози и тяхната пълноценна реализация като учители по изобразително 
изкуство. Продължителният опит в работата със студенти от педагогическите специалности на Универси-
тет „Проф. д-р Асен Златаров” откроява пряката приложимост и актуалност на представената стратегия. 
Именно делото на Стефан Кънчев е сред най-ярките примери, позволяващи качествена персонализация 
на художествените възприятия в пространството на приложната графика. Този подход позволява оптима-
лен баланс при разширяването на традиционната представа за артистичната самоличност на твореца във 
визуално-пластическите изкуства. Входящата диагностика неизменно затвърждава заключението за де-
фицит на знания, касаещи превъплъщението на художника извън традиционната кавалетна рамка. Ма-
совата представа продължава да обвързва твореца преимуществено с традиционните атрибути на жи-
вописта, рисунката и тиражната графика. Палитрата и стативът, символизиращи спонтанния артистичен 
жест, изчерпват знаците за професионалното битие на художника. Тези романтични символи се превръ-
щат в препятствие за осмисляне на социалната роля, която обвързва твореца с динамиката на стопанско-
то производство и глобалната комуникация. Именно в своето академично битие бъдещите начални пе-
дагози имат възможност да осъзнаят и качествено да усвоят ролята на приложнографичните жанрове за 
пълноценната социална функция на визуално-пластичните изкуства. Първичното открояване на този про-
блем започва при прокарването на основните морфологични оси, които обособяват художествените ро-
дове. Добил академичната си подготовка в пространството на монументално – декоративните изкуства, 
Стефан Кънчев разгръща мощта на таланта си като приложен график, прокарвайки мост над една от най-
отчетливите разделителни линии във визуално – пластичните изкуства. Фокусирайки вниманието си вър-
ху неговия артистичен принос, бъдещите начални учители практически обхващат всички основни жанро-
ве в приложната графика. 

Богатият нагледен материал, достъпен в електронното информационно пространство, позволява да 
се осмислят основните качествени характеристики на запазения графичен знак, провокиращ усвояване-
то на пълноценния художествен синтез като основна характеристика на този жанр. Именно тук студенти-
те могат да усвоят съществената разлика между наподобителното възпроизвеждане и пределната кон-
центрация на съдържание във форсираната графична условност на запазения знак. Лапидарната образ-
ност, касаеща както структурното, така и хроматичното решение, променя визуалните кодове, утвърдени 
в пространството на изящните изкуства. Осмисляйки тези качествени разлики, бъдещите художествени 
педагози оценяват първостепенната важност, която има пълноценното присъствие на приложнографич-
ните задачи в учебното съдържание по изобразително изкуство в началното училище. Разглеждани в по-
добен контекст, и останалите жанрове, представени пълноценно в творчеството на Стефан Кънчев, носят 
своите качествени педагогически послания. Приносът му като шрифтописец позволява открояването на 
буквата, възприемана като графичен образ в целокупното пространство на приложната графика. Високи-
те завоевания на художника в областта на плаката и пощенската марка разширява представата за творче-
ския обхват на графичния дизайнер и обогатява педагогическия арсенал на началния учител.

Разгледано през призмата на художественото образование, творчеството на Стефан Кънчев съдър-
жан потенциални възможности за прокарване на многопосочни междупредметни връзки. Проникването 
в образния сват на неговите запазени графични знаци разкрива водещата роля на базисните геометрич-
ни фигури в тяхната структура. Осмислянето на подобна връзка с учебното съдържание по математика 
би оптимизирало познавателния потенциал на учениците. Умението да се генерират обобщени изобра-
зителни формули, провокира абстрактното мислене и способността да се концентрира есенциално твор-
ческият замисъл. Широкото присъствие на зооморфни изобразителни ядра в творчеството на художника 
трасира осите на междупредметната връзка с учебната дисциплина „Човек и природа”. Достатъчно е да 
припомним популярния запазен знак на СП „Петрол”, използван понастоящем от неговия приемник „Пе-
трол” ООД, за да откроим ролята на тези формообразуващи структури и да маркираме възможностите за 
осъществяване на интегрално педагогическо взаимодействие. Проследен в различните нива на възпри-
ятие, знакът не само подчертава ролята на горивата в целия спектър на социалния живот, но и внушава 
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идеята за разумно потребление и ясни екологични послания. Трайната връзка, която изкуството на Сте-
фан Кънчев поддържа с традиционната художествена култура, създава предпоставки за пълноценно пре-
ливане между строго естетическата проблематика и възпитанието в дух на родолюбие и пиетет към тра-
дицията. Обхващайки в широкия си творчески диапазон всички изкуства, именитият ни майстор разгръ-
ща пред художествения педагог възможността за осъществяване на творчески проекти, които модифици-
рат строгата рамка на класно-урочната система. Подобни стратегии биха позволили качествен трансфер 
на знания в целокупното пространство на учебната проблематика от т. нар. „естетически цикъл”. Негови 
творби от всички приложнографични жанрове са посветени както на визуално-пластичните изкуства, та-
ка и на литературата, музиката, сценичните и екранните изкуства. Стефан Кънчев е автор на запазените 
графични знаци на повечето от творческите съюзи, на водещи културни институции и значими културни 
форуми в целия спектър на изкуствата. В областта на пощенската марка негови творби ознаменуват кръг-
ли годишнини от рождението на бележити български творци с водещ принос в утвърждаването на нацио-
налната духовна традиция. Прилагайки качествено персонализацията на художествените възприятия, на-
чалният учител би могъл да разгърне концентрично многопосочни образователни послания.

Прилагането на подобна стратегия възстановява статута на предмета изобразително изкуство не са-
мо като учебна дисциплина, фокусирана върху релаксиращите творчески практики, а като средоточие на 
качествени импулси, активизиращи интелектуалния потенциал и носещи мощно възпитателно въздейст-
вие.

Целокупното творческо наследство на Стефан Кънчев предизвиква респект не само с внушителния 
си обем, съграждан в продължение на повече от шест десетилетия, но и с изключителното си богатство 
и безспорна художествена стойност. Съприкосновението с творец от подобна величина, извисил българ-
ското изкуство на един от най-високите върхове като световно признание, е неотменна повеля за родна-
та ни школа в художественото образование. Налице са сериозни основания да бъде издигната тезата, че 
срещата с художествения свят на бележития ни майстор следва да бъде осъществена още в периода на 
началното училищно образование. Подобен възглед обосновава необходимостта от формулирането на 
качествени академични стратегии, приложими в университетското образование на бъдещите начални 
учители. Изградени на прагматичен принцип, те следва да провокират творческа интерпретация при пре-
връщането в урочно градиво на едно внушително художествено богатство.
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