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Когато през 80-те години на ХХ в. идвах с учителката си по музика за консултации с покойната проф. 
д.изк. Елена Тончева в сградата на ул. „Кракра“ № 21, където тогава бе Институтът за музикознание при 
БАН, не предполагах, че животът ще ме свърже не само с тази къща, но и с дълголетната история на ин-
ституцията. Ако в онези години знаех, че въпреки странстванията и грешките си, ще открия през след-
ващото столетие дом за професионалната си реализация в старата жълтеникава къща, щях да внимавам 
повече, да разпитвам, да помня дори аромати и цветове. Такова невнимание, подобна предвидима амнезия 
са причините за съществуването на интереса към историята, индивидуална и общностна, заради което 
сме се заели да нахвърляме фактологията, до която имаме достъп, за да не се забравя историята на някол-
ко гилдии в познанието за изкуствата и културата на страната ни. 

Често ни се налага да се оправдаваме, че ни има, да обясняваме дори на близките си какъв е смисълът от 
такова институционализирано познание, финансирано от държавния бюджет, защо четем, защо пишем и 
само публикуваме. Отговорът, надявам се, ще откриете в следващите страници, които описват пътя на 
една институция, която не е от най-важните за БАН и страната, но съществуването на която е въпрос 
дори на националната сигурност, тъй като знанието за историята, културата и изкуството на народа 
ни е от водещо значение за определянето ни като европейци и хора със самочувствие и естетически кри-
терии. Заниманията с хуманитаристика са досег с непреходното, което лаиците не могат да разберат, 
но пък историята го доказва – непреходното остава.

Това юбилейно издание е повод и начин да си спомним за великите умове и за всички, допринесли за оце-
ляването и утвърждаването на Института за изследване на изкуствата във всичките му форми през 
изминалите седем десетилетия, както и шанс да не повтаряме грешките от миналото. В Института са 
работили и работят интелектуалци, които не го възприемат като своя месторабота, а като своя кауза, 
като кауза на европейската цивилизация в период на заплаха и профанизация.

доц. д-р Емануел Мутафов

директор на Института за изследване на изкуствата6



When in the 1980s, I would visit departed Prof. DSc. Elena Toncheva together with my music teacher for consul-
tations in the building at 21 Krakra St, which at the time housed the Institute of Musicology, Bulgarian Academy 
of Sciences (BAS), I never dreamt that life would tie me up not only with this house, but also with the decades-long 
history of the institution. If only I have known back then that for all my journeys and mistakes, the old yellowish 
house would become home to my professional career, I’d have been more attentive, I would have asked questions, 
remembering even the scents and colours. Such inattentiveness, such predictable amnesia are the reasons why in-
terest in history, of both the individual and the community, exists and why we have taken to dashing off the factual 
knowledge we have access to: for the history of several guilds in the know about this country’s arts and culture to 
be remembered. 

We’d often find ourselves forced to justify our existence, to explain even to our nearest and dearest that such in-
stitutionalised knowledge, funded from the state budget, makes all the difference and why we read, write and just 
publish. The answer is hopefully contained in the next pages, describing the path of an institution, which is far 
from being pivotal to BAS or to this country, yet its existence is a matter even of national security as knowledge of 
our nation’s history, culture and arts is of paramount significance to our identity as Europeans and people with 
self-esteem and aesthetic criteria. Delving into soft sciences is a brush with the everlasting, which is incomprehen-
sible to the laity, but then again, history has proven that the everlasting survives for all eternity. 

This anniversary edition is an occasion and a way to commemorate all the great minds and all those who have 
contributed to the survival and the establishment of the Institute of Art Studies in all its forms over the last seven 
decades and a chance to avoid past mistakes. Intellectuals have and are working at the Institute not regarding it 
just as their place of work, but rather as a cause, a cause of the European civilisation currently facing threats and 
suffering profanation. 

Assoc. Prof. Emmanuel Moutafov

Director of the Institute of Art Studies 7
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Пътят на науките за изкуствата
През институционалните метаморфози

Предисторията на Института за изследване 
на изкуствата (ИИИзк) при Българската ака-
демия на науките отвежда към 1947 г., когато 
се взема решението да се създадат две науч-
ни институции: Институтът за изобразителни 
изкуства, оглавяван от видния скулптор ака-
демик Иван Лазаров (1889–1952), и Инсти-
тута за музика (с музей) под ръководството 
на бележития композитор и общественик 
академик Петко Г. Стайнов (1896–1977). 
Първоначално посветен на изучаването на 
изящните изкуства, по-късно Институтът за 

The roots of the Institute of Art Studies (IAS), 
BAS, go back to 1947, when a resolution was 
adopted to establish two research institutions: 
The Institute of Fine Arts with eminent sculp-
tor, Academician Ivan Lazarov at the helm 
(1889–1952), and the Institute of Music with 
a museum under the leadership of the re-
nowned composer and public figure, Acade-
mician Petko G. Staynov (1896–1977). Initially, 
the Institute of Fine Arts dealt with studying 
fine arts to later broaden its scope by includ-
ing departments for research on film, theatre 

The road of Sciences OF artS
Through institutional metamorphoses

9



изобразителни изкуства разширява обсега 
на своята дейност и включва секции за из-
следователска работа в областта на театъра, 
киното и телевизията. Създаден, за да осъ-
ществява изследвания върху музикалния 
фолклор в България, Институтът за музика 
също си поставя по-широки задачи, като 
включва секции по история и теория на му-
зиката, музикална педагогика и психология. 
Обособяват се същевременно изследвания-
та и в по-специализирани области като: му-
зикален театър, етномузикология,  музикал-
на медиевистика и популярна музика. През 
1988 г. двата института се обединяват под 
наименованието Институт по проблеми на 
изкуствознанието с четири направления: из-
куствознание, музикознание, театрознание 
и кинознание. Шест години по-късно (1994 
г.) звеното е преименувано на Институт за 
изкуствознание.
През същата 1947 г., т.е. преди 70 години, 
е избран за член-кореспондент на БАН ар-
хитектът урбанист проф. Любен Тонев. Пак 
тогава е разработен и проект за организи-
рана научноизследователска дейност в об-
ластта на градоустройството и архитекту-
рата. Реалното създаване на Института по 
градоустройство и архитектура (ИГА) обаче 
се предвижда с бюджета на БАН за 1949 г. 
Първите щатни научни сътрудници на този 
институт са главният уредник арх. Георги 
Стойков и старши асистентът арх. Николай 
Попов. Първоначално ИГА се помещавал 
на бул. „Дондуков“ № 46. Първият постоя-
нен Научен съвет на Института, в състав от 
11 души, с председател чл.-кор. проф. арх. 
Любен Тонев, е одобрен от Управителния 
съвет на БАН на 12 юли 1949 г. Членове на 
този Научен съвет са: чл.-кор. Никола Мав-
родинов и архитектите Георги Стойков, Ни-
колай Попов, Александър Обретенов, Жечо 
Киселков, Милко Бичев, Атанас Попов, Йор-
дан Йорданов, Ричка Кръстанова, Георги 
Репнински. В Института за градоустройство 
и архитектура при БАН постоянна работа 

and TV. The Institute of Music was supposed to 
explore Bulgarian folk music, taking on a wider 
range of tasks, including departments of histo-
ry and theory of music pedagogy and psycholo-
gy. Research in more specific areas such as mu-
sical theatre, ethnomusicology, medieval music 
studies and popular music were undertaken. In 
1988, a resolution was passed to the effect that 
the Institute of Art History should merge with 
the Institute of Musicology and become the 
Institute of Art History Problematics with four 
areas of research: art studies, musicology, the-
atre studies and film studies. Six years later, in 
1994 the research unit was renamed Institute 
of Art History.
In 1947, i.e. 70 years ago, architect and urban-
ist Prof. Liuben Tonev was elected as a Corre-
sponding Member of the BAS. Back then a pro-
ject was drawn up to organise research in the 
areas of urban development and architecture. 
Still, the establishing of the Institute of Urban 
Development and Architecture was included 
in BAS budget planning for 1949. The earliest 
employees of this institute were Arch. Geor-
gi Stoykov (Chief Manager) and Arch. Nikolay 
Popov. Initially, the Institute of Urban Devel-
opment and Architecture was housed at 46 
Dondukov Blvd. Its earliest Academic Council 
had 11 members and the Chair, Corr. Memb. 
Prof. Liuben Tonev was elected by the Execu-
tive Council of BAS on 12 July 1949. Members 
of that Academic Council were: Corr. Memb. 
Nikola Mavrodinov and architects Georgi Stoyk-
ov, Nikolay Popov, Alexander Obretenov, Zheko 
Kiselkov, Milko Bichev, Atanas Popov, Yordan 
Yordanov, Richka Krustanova, Georgi Repninski. 
Such eminent Bulgarian architects as Yordan 
Yordanov, Atanas Delibashev, Atanas Popov, 
Konstantin Dzhangozov, Georgi Kozhuharov, 
Haralampi Zhilov, Borislav Stoianov, Shteriu 
Shterev, Stefan Stanev, Nikola Harlakov, Georgi 
Repninski, Gencho Skordev, Hristo Atanassov, 
Panteley Grekov, Ivan Ilchev as well as Geno 
Daskalov and Peter Enchevich (engineers) were 
employees at the Institute of Urban Develop-10



Протокол за създаването на Института за изобразителни 
изкуства и Института за музика (3 октомври 1947 г.)

Decree for the establishment of the Institute of Fine Arts 
and of the Institute of Music (October 3, 1947) 11



намират едни от най-изтъкнатите български 
архитекти. Сред тях се открояват имената 
на Йордан Йорданов, Атанас Делибашев, 
Атанас Попов, Константин Джангозов, Ге-
орги Кожухаров, Харалампи Жилов, Борис-
лав Стоянов, Щерю Щерев, Стефан Станев, 
Никола Харлаков, Георги Репнински, Генчо 
Скордев, Христо Анастасов, Пантелей Гре-
ков, Иван Илчев, както и на инженерите Гено 
Даскалов, Петър Енчевич. Заедно с тях в ИГА 
постъпват като щатни сътрудници и редица 
ентусиазирани млади архитекти като: Ни-
кола Каменов, Никола Николов, Владимир 
Роменски, Рашко Робев, Иван Глухаров, Ме-
тоди Класанов, Рашел Ангелова, Плама Ни-
колова, Чавдар Ангелов, Лиляна Иванова, 
Нели Чанева, Йордан Тангъров и др. При-
влечени са и външни (нещатни) сътрудни-

ment and Architecture, BAS. A number of en-
thusiastic young architects also joined the insti-
tute: Nikola Kamenov, Nikola Nikolov, Vladimir 
Romenski, Rashko Robev, Ivan Gluharov, Meto-
di Klassanov, Rachel Angelova, Plama Nikolova, 
Chavdar Angelov, Liliana Ivanova, Neli Chaneva, 
Yordan Tangurov, etc. Contributors were also 
attracted: Prof. Arch. Dimiter Tsolov, Prof. Arch. 
Alexander Obretenov, Prof. Arch. Milko Bichev, 
Arch. Racho Ribarov, Arch. Kosta Nikolov, As-
soc. Prof. Arch. Assen Stoichkov, Assoc. Prof. 
Arch. Delcho Sugarev, Assoc. Prof. Arch. Richka 
Krustanova, Arch. Liliana Bosseva, Arch. Peter 
Kantardzhiev, Prof. Arch. Peter Karassimeonov, 
Arch. Svetozar Mladenov, Arch. Ivan Avramov, 
etc., archaeologists: Acad. Prof. Krastiu Miyatev 
and Corr. Memb. Prof. Dimiter Dimitrov; histori-
ans: Acad. Prof. DSc. Dimiter Kossev, Prof. Hristo 12



ци. Списъкът им включва архитектите: проф. 
арх. Димитър Цолов, проф. арх. Александър 
Обретенов, проф. арх. Милко Бичев, арх. 
Рачо Рибаров, арх. Коста Николов, доц. арх. 
Асен Стоичков, доц. арх. Делчо Сугарев, доц. 
арх. Ричка Кръстанова, арх. Лиляна Босева, 
арх. Петър Кантарджиев, проф. арх. Петър 
Карасимеонов, арх. Светозар Младенов, 
арх. Иван Аврамов и др., археолозите: акад. 
проф. д-р Кръстьо Миятев и чл.-кор. проф. 
д-р Димитър Димитров, историците: акад. 
проф. д.и.н. Димитър Косев, проф. д-р Хрис-
то Христов, д-р Бистра Цветкова, лекарите: 
проф. д.м.н. Димитър Цончев, проф. д.м.н. 
Тодор Захариев, проф. д.м.н. Антон Черве-
наков, икономистът Димитър Бакалов, лесо-
инженерът Георги Василев и др. През 1977 
г. е възстановен първоначалният статут на 

1962 г. Проф. Иван Лазаров с колеги от Института

1962. Prof. Ivan Lazarov with colleagues from the Institute

Hristov, Bistra Tsvetkova; medical doctors: Prof. 
Dr. med. Dimiter Tsonchev, Prof. Dr. med. Todor 
Zachariev, Prof. Dr. med. Anton Chervenakov, 
Dimiter Bakalov (economist), Georgi Vassilev 
(forest engineer), etc. In 1977, the academic 
unit reinstated its initial status and a resolution 
was passed by the Council of Ministers that it 
ought to be named Institute of Urban Devel-
opment and Architectural Theory and History. 
A new structure was adopted including four 
departments: of Urban Development; of Public 
Buildings; of Housing Development; of History 
of Architecture. 
In 1994, the General Assembly of BAS decid-
ed for the Institute of Urban Development and 
Architecture to be transformed into a Centre 
for Architectural Studies. There were proposals 
to unite the structures studying architecture, 13



академичното звено, което с Постановление 
на МС е обявено за Институт по теория и ис-
тория на градоустройството и архитектурата 
(ИТИГА). Приета е и нова структура на Инсти-
тута, която включва четири секции: „Градоу-
стройство“; „Обществени сгради“; „Жилищ-
ни сгради“; „История на архитектурата“. 
През 1994 г. с решение на Общото събра-
ние на БАН Институтът по градоустройство 
и архитектура е трансформиран в Център по 
архитектурознание (ЦА). Съществуват идеи 
за обединението на структурите, изследва-

Портрет на Александър Божинов от Константин Щъркелов. 1960 г. 
Колекция на Института за изследване на изкуствата

Portrait of Alexander Bozhinov by Konstantin Shtarkelov. 1960. 
Collection of the Institute of Art Studies

literature and arts, which failed to come to frui-
tion. Still, the international accreditation of BAS 
called forth the need for reforms and the Centre 
for Architectural Studies merged with the Insti-
tute of Art History in 2010 and this new struc-
ture was named Institute of Art Studies (IAS).
The Institute of Art Studies has a long and com-
plicated history marked by ‘mergers/consol-
idations’, i.e. reductions or attempts at mar-
ginalisation of the humanities under political 
or public pressure or pressure within the aca-
demic community. The Institute though is the 

14



щи архитектурата, литературата и другите 
изкуства, но те не се реализират. Все пак в 
резултат на реформата, наложена от между-
народната акредитация на БАН, Центърът 
за архитектурознание е влят в Института за 
изкуствознание през 2010 г. и новата струк-
тура получава наименованието Институт за 
изследване на изкуствата (ИИИзк).
Институтът за изследване на изкуствата има 
сложна и нелека история, белязана от „обеди-
нения/окрупнявания“, т.е. редукции или опи-
ти за маргинализация на хуманитаристиката 

1963 г. 85-годишнина на проф. Александър Божинов 1963. 85th anniversary of Prof. Alexander Bozhinov

one institution in Bulgaria specialised in studies 
in the areas of ancient, medieval, premodern, 
modern and contemporary arts and culture. 
The research problematics is concentrated 
on both collecting and keeping informational 
material and analyses of artistic occurrences 
(professional and of everyday life), relating to 
the centuries-old Bulgarian heritage and the 
latter’s specific role in the shaping of Europe-
an culture. The Institute plays a key role in the 
development of art research in Bulgaria, includ-
ing through both offering doctoral programmes 15



70-те години. Акад. Петко Стайнов с колеги

1970th. Acad. Petko Staynov with colleagues

под политически, обществен или вътрешно-
академичен натиск. Той обаче продължава 
да бъде единствената специализирана науч-
ноизследователска институция в България за 
разработки в областта на античната, средно-
вековната, предмодерната, модерната и съ-
временната художествена култура. Научната 
му проблематика е фокусирана както върху 
събирането и съхраняването на информа-
ционни материали, така и върху анализа на 
художествени явления (професионални и 
битови), свързани с многовековното българ-
ско наследство и неговата специфична роля 
в конструирането на европейската култура. 
Институтът има централна роля в развитието 
на изследванията за изкуството и културата 
в страната, включително чрез докторант-
ски програми във всички области на изку-

in all areas of art history and in organising con-
ferences. Notwithstanding the exodus of the 
young generations from research as a whole in 
Bulgaria, the Institute of Art Studies keeps on 
attracting PhD students, some of whom build 
their careers of researchers both at home and 
abroad after successfully completing their doc-
toral studies. It is worth mentioning that sever-
al citizens of Cyprus have opted over the years 
for completing their doctoral studies in medie-
val music at the Institute. Researchers from the 
Institute are winners of prestigious awards for 
their contributions to education and sciences 
such as the Herder Prize (Prof. Elena Toncheva, 
DSc.), Pythagoras Award (Corr. Memb. Prof. Elka 
Bakalova, DSc.; Assoc. Prof. Alexander Kuium-
dzhiev); Icarus (Prof. Joanna Spassova-Divova), 
Golden Age (Prof. Kamelia Nikolova, DSc.), etc. 16



ствознанието и организирането на научни 
конференции. Въпреки отлива на младото 
поколение от научните занимания в цялост 
у нас ИИИзк продължава да привлича докто-
ранти, които след успешна защита намират 
реализация в България и чужбина. Заслужава 
да се спомене, че няколко кипърски гражда-
ни са избрали през годините да защитят ди-
сертация по средновековна музика в ИИИзк. 
Учени от Института са носители на високи от-
личия за своя принос в науката и образова-
нието, сред тях има носители на Хердерова 
награда (проф. д.изк. Елена Тончева), на „Пи-
тагор“ (чл.-кор. проф. д.изк. Елка Бакалова, 
доц. д-р Александър Куюмджиев), на „Икар“ 
(проф. д-р Йоана Спасова-Дикова), на „Зла-
тен век“ (проф. д.изк. Камелия Николова) и 
пр. Печелили са изследователски и стипен-

70-те години. 
Акад. Петко Стайнов 
с колеги от Института

1970th. 
Acad. Petko Staynov 
with colleagues from 
the Institute

We have winners of scholarships awarded by 
Alexander von Humboldt Foundation; Fulbright, 
Andrew W. Mellon Foundation, Onassis Foun-
dation, A.G. Leventis Foundation, etc. The re-
searchers are actively involved in the country’s 
cultural life: they make art but also are mem-
bers of juries at festivals, take part in events, 
curate permanent and temporary exhibitions, 
offering their expertise to the benefit of state 
institutions, standing up for the national and Eu-
ropean cultural identity.
The Institute is continuously reforming and 
modernising. Art Studies Readings, for instance 
are a specialised conference mounted in Sofia 
on a yearly basis by the Institute of Art Studies, 
BAS since 2002. Initially, the event was sup-
posed to provide a platform for researchers on 
all forms and periods of arts to share their latest 17
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Невъзможно е да се изредят в ясна последователност директорите на насто-
ящата институция поради множеството трансформации на звеното и неговите 
предшественици.
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It is impossible to list all the directors of the present Institute in a strict chronolog-
ical order because of a number of restructurings the institute itself and its prede-
cessors have undergone.
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дии за специализации на фондации като „А. 
фон Хумболт“, „Фулбрайт“, „А. Мелън“, „А. 
Онасис“, „Левендис“ и т.н. Изследователи от 
Института са активни и в художествено-твор-
ческия живот на страната: създават изкуство, 
но участват и като членове на жури на фести-
вали, форуми, курират временни изложби и 
постоянни експозиции, предоставят експер-
тизата си в полза на държавните институции, 
отстоявайки националната ни идентичност и 
принадлежност към европейската култура.
Институцията непрекъснато се реформира 
и модернизира. Изкуствоведските четения 
например са ежегодна специализирана кон-
ференция на Института за изследване на из-
куствата при БАН, която се провежда от 2002 
г. в София. Първоначалната идея за форума 
е да предостави трибуна на изследователите 
на всички видове изкуства и периоди, които 

Конференция „Изкуствоведски четения“

findings thus fostering the shaping of an inter-
disciplinary view of/dialogue about the ongoing 
processes in culture and as such, was attractive 
mostly to the researchers at the Institute of Art 
Studies as well as to doctoral students from var-
ious universities and institutes, while the col-
lections of the conference proceedings proved 
almost unsaleable due to the multidirectional 
subjects of the published papers. Steps have 
been taken since 2009 to turn the event into an 
international one.20



Art Readings conference

да споделят най-новите си проучвания с цел 
създаване на интердисциплинарен поглед/
диалог върху процесите в културата. В този 
си вид конференцията привличаше най-вече 
учените от Института за изследване на изку-
ствата и докторанти от различни университе-
ти и институти, а сборниците, поради  разно-
посочността на публикуваните в тях доклади, 
бяха трудно продаваеми. От 2009 г. се пра-
веха опити форумът да стане международен.
През 2014 г. Научният съвет на Института за 

In 2014, the Institute’s Academic Council under-
took changes in the organisation of the annual 
conference seeking its optimisation and evolv-
ing into an international event in its own right 
and mostly, rendering the published collections 
of conference proceedings more popular. That 
was the reason why the conference was divid-
ed into two modules: Old Art and New Art, and 
a theme of each of the editions to be defined. 
Art Readings have been an annual international 
thematic conference held in two sections ever 
since then. The Old Art module deals with stud-
ies in the areas of prehistoric, ancient, medie-
val, and premodern art. Apart from art histo-
rians, musicologists, architects, archaeologists 
as well as historians and anthropologists, etc., 
are encouraged to attend. The New Art mod-
ule deals with providing new information and 
interpretations of the twentieth- and the twen-21



2014 г. Изкуствоведски четения. От ляво на дясно: проф. Веселина Пеневска, Александър Донев, Любен Ботушаров, 
гл.ас. Михаил Луканов, Асен Атанасов, проф. Антон Гугов, проф. Тудор Ставиле (Молдова), чл-кор. Иванка Гергова 

изследване на изкуствата реши да направи 
промени в организацията на ежегодната кон-
ференция с оглед на нейната оптимизация, 
превръщането ѝ в истински международен 
форум и най-вече, за да направи издаваните 
сборници по-търсено четиво. Така се стигна 
до разделянето на конференцията на два мо-
дула – Старо изкуство и Ново изкуство, как-
то и до определянето на тема за всеки фо-
рум. Оттогава Изкуствоведските четения са 
ежегодна тематична международна конфе-
ренция в две части. Модул Старо изкуство е 
посветен на изследванията на праисториче-
ското, античното, средновековното и пред-
модерното изкуство. В него се канят освен 

ty-first century artistic life and, by definition, of-
fers more interdisciplinarity and a view of the 
synthesis of arts.
Since 2015, external delegates participate in the 
conference by personal invitation letters, taking 
into account the contribution of the invitees to 
the thematic areas of research of the relevant 
edition of the conference. Art Readings seek to 
provide a platform for young researchers and 
doctoral students (at least 10% of the partici-
pants). The fact that since 2015 there are key-
note speakers for the conferences, which are 
held with about 50% international participation 
lends uniqueness to Art Readings as an interna-
tional scientific event. The 2017 edition of Art 

изкуствоведи, музиковеди, архитекти, архе-
олози, но и историци, антрополози и др. Мо-
дул Ново изкуство се занимава с изнасяне на 
нови данни и интерпретация на артистичния 
живот през ХХ и ХХΙ в. и по дефиниция пред-
лага повече интердисциплинарност и поглед 
върху синтеза на изкуствата.
От 2015 г. насам участието на външни за Ин-
ститута докладчици става само с индивиду-

Readings was attended by 108 researchers from 
16 countries. Among the participants, there 
were professors from Oxford, Austrian Acade-
my of Sciences, University of Poitiers, from U.S., 
Mexico, Italy and Turkey.
The Institute of Art Studies, BAS has rich pho-
to (100,000 items), text (250,000 pages), audio 
(3,400 tapes and 3,800 gramophone records) 
and video (800 films and 200 videocassettes) 22



ална покана, която е съобразена с приносите 
на учения в областта, която касае темата на 
конференцията през съответната година. Из-
куствоведските четения се стремят да дават 
трибуна на млади учени и докторанти, кои-
то да са поне 10% от участниците във фору-
ма. От 2015 г. конференцията има пленарни 
докладчици и е с около 50% чуждестранно 
участие, което я превръща в уникален спе-
циализиран международен форум. В изда-
нието на Изкуствоведските четения за 2017 
г. участваха 108 учени от 16 страни. Сред тях 
имаше професори от Оксфорд, Австрийската 
академия на науките, Университета в Поатие, 
от САЩ, Мексико, Италия, Турция.

2014. Art Readings. From left to right: Prof. Vesselina Penevska, Alexander Donev, Liuben Botusharov, Ass. Prof. Michail Lukanov, 
Assen Atanassov, Prof. Anton Gugov, Prof. Tudor Stavile (Moldova), Corr. Memb. Ivanka Gergova 

archives, containing unique information, while 
the library holds about 70,000 volumes and 
rare editions of the late nineteenth century. 
Among the institute’s publications are the two 
quarterlies, Art Studies Quarterly and Bulgarian 
Musicology; Art Studies Readings and Art and  
Context series, as well as a Platform for Arts, an 
electronic journal for reviewing current cultural 
events; catalogues; bibliographies, encyclopae-
dias; collections and monographs. 

Art Studies Quarterly
Art Studies Quarterly is a periodical published 
by the Institute of Art Studies, BAS. It is the sole 
Bulgarian academic journal in the field of visual 

arts, theatre and film studies. Since the publi-
cation of the issue in May 1968, the journal has 
been setting the pace in the research guidelines 
for artistic practices in Bulgaria for 50 years now. 
The policy of the journal is to present different 
perspectives, to provide a platform for a wide 
range of both Bulgarian and foreign authors, 
of young and established scholars, in order to 
cover adequately all aspects of scholarly re-

Институтът за изследване на изкуствата при 
БАН притежава богат фото- (100 000 кадъ-
ра), текстов (250 000 страници), аудио- (3400 
ленти и 3800 плочи) и видео- (800 филма и 
200 видеокасети) архив, съдържащ уникал-
ни данни, а библиотечният фонд наброя-
ва близо 70 000 тома, между които и редки 
издания от края на ΧΙΧ в. Сред изданията на 
Института са двете тримесечни научни спи- 23
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сания „Проблеми на изкуството“ и „Българ-
ско музикознание“, поредиците „Изкуство-
ведски четения“ и „Изкуство и контекст“, 
както електронното издание за оперативна 
критика „Платформа за изкуства“, каталози, 
библиографии, енциклопедии, сборници, 
монографии.
 
Проблеми на изкуството е издание на 
Института за изследване на изкуствата. То е 
единственото в България академично науч-
но списание в областта на изобразителните 
изкуства, театъра и екранните изкуства. Пър-
вият му брой влиза за печат през месец май 

search. The editorial strategy of the Art Studies 
Quarterly has been for five decades now to of-
fer issues dealing with the same thematic area, 
which allows addressing thematically related 
subjects using tools and methodologies from 
different areas of knowledge. New findings and 
unpublished materials are given the highest pri-
ority. The journal focuses on research that puts 
Bulgarian arts in the context of those of Europe 
and the Balkans.

Bulgarian Musicology is the sole academic 
music and musicology periodical in Bulgaria. It 
was launched in 1977 as a musicological series 25
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1968 г. и вече 50 години изданието задава 
научния тон в изучаването на художествени-
те практики в България. Политика на списа-
нието е да представя различни гледни точки, 
да дава трибуна на широк кръг автори – бъл-
гарски и чуждестранни, утвърдени и млади 
учени – с цел адекватно и многостранно от-
разяване на научните търсения. Издателска-
та политика на списанието вече 50 години е 
насочена в посока на тематичните броеве, 
което е предпоставка за разглеждането на 
проблемите от един тематичен кръг с инстру-
ментариума и методологията на различни 
области на знанието. Приоритет имат ново-
открити и непубликувани материали. Списа-
нието акцентира върху изследвания, които 
поставят българското изкуство в контекста на 
Европа и Балканите.

2008 г. 40 години списание 
„Проблеми на изкуството“, Галерия 
„Академия“. Проф. Бисерка 
Пенкова, проф. Свилен Стефанов

2008. 40 years Art Studies Quarterly‘ 
jubilee, Academia Gallery. 
Prof. Bisserka Penkova, Prof. Svilen 
Stefanov

to evolve into a quarterly since 1981. It is a dou-
ble-blind peer-reviewed journal by both foreign 
and Bulgarian referees. The published articles 
deal with phenomena and processes in various 
areas of Bulgarian and international musical cul-
ture, using advanced analytical approaches. Pri-
ority is given to those considering newly found 
records, understudied or unstudied events, pro-
cesses, historical periods, genres, etc. Special 
issues are devoted to significant historical and 
contemporary topics. The journal welcomes ar-
ticles by both established and young musicol-
ogists from Bulgaria and abroad. The journal’s 
Debuts section provides an opportunity for 
publications by young researchers.

Platform for Arts
The Platform was designed as a specific and 27
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Българско музикознание е единстве-
ното специализирано научно издание за му-
зика и музикознание у нас. Започва да изли-
за през 1977 г. първоначално като поредица 
„Музикознание“, а от 1981 г. включва четири 
броя годишно. Материалите се публикуват 
след анонимно рефериране от български и 
чуждестранни сътрудници. Списанието съ-
държа статии, посветени на явления и про-
цеси в различни сфери на българската и 
световната музикална култура, разглежда-
ни с опора върху съвременни аналитични 
подходи. Приоритет имат материали, които 

worthy alternative to critical reviewing of cur-
rent cultural events, done usually by journal-
ists, non-expert outsiders or admirers. What 
we have here are publications by researchers 
and experts in fine arts, music, drama, film, 
architecture and cultural studies (in accord-
ance with the research areas and the accred-
ited courses of the Institute of Art Studies), as 
well as critical commentaries by professionals 
on top issues in the aforementioned cultural 
and art fields, requiring specialised response, 
interpretations and personal statements by au-
thors. The e-journal, Platform for Arts with an 29
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разкриват нови документи, непроучвани 
или недостатъчно проучени явления, про-
цеси, исторически периоди, жанрове и пр. 
Отделни броеве на списанието са посветени 
на значими теми от историята и съвремен-
ността. Сред авторите в „Българско музико-
знание“ са както утвърдени, така и млади 
български и чуждестранни музиколози. Една 
от установените рубрики, озаглавена „Де-
бюти“, разширява възможностите за публи-
куване на научни студии от млади изследо-
ватели.

Платформа за изкуства е замислена 
като своеобразна стойностна алтернатива 
на оперативната критика, съпътстваща акту-
ални културни събития, писана обикновено 
от журналисти, неспециалисти, почитатели. 
В случая автори на материалите са учени и 
специалисти по изобразителни изкуства, му-
зика, театър, екранни изкуства, архитектура, 
културология (области, които съответстват 
на научния профил и акредитираните специ-
алности в ИИИзк). Платформата предлага и 
коментари от професионалисти в изброени-
те конкретни области на изкуствата и култу-
рата върху остри, текущи теми, изискващи 
и специализиран отзвук, тълкувания, автор-
ска лична позиция. Електронното издание 
„Платформа за изкуства“, ISSN 2367-7694, 
обхваща четири отделни броя (за периода 
юни 2015 г. – май 2016 г.). В края на всяко 
тримесечие възможността за въвеждане на 
нови материали се „затваря“, а постъпилите 
и вече публикувани на платформата мате-
риали изграждат отделен брой, който може 
да бъде ползван и във формат pdf или като 
електронна флипер книга/брой на списание. 
В началото на следващото тримесечие въз-
можността за навременно публикуване на 
материали се подновява. Продължението 
на проекта (през периода юни 2016 г. – май 
2017 г.) цели, от една страна, да запази съз-
дадения интерес към електронното издание 
в публичното пространство, от друга – да 

assigned ISSN 2367-7694 to it, consists of four 
issues (June 2015 – May 2016). The option to 
upload any new publication is suspended by 
the end of each quarter and the texts already 
published on the Platform are included in a 
quarterly, available in pdf format or published 
online as an interactive flip-book/issue. The op-
tion of timely publishing of new writings is re-
newed early in the next quarter. The follow-up 
to the project (June 2016 – May 2017) seeks 
on the one hand to retain the digital edition’s 
readership, and on the other hand to widen its 
scope in the public domain, reaching new read-
erships through translation into English of each 
publication uploaded to the English-language 
version of the website and the new design of 
the planned four bilingual quarterlies launched 
with financial support by the National Culture 
Fund, Ministry of Culture of the Republic of 
Bulgaria. 

The administrative building of the Institute 
of Art Studies at 21 Krakra Street was construct-
ed ca. 1906–1908. Andrey Liapchev, Bulgaria’s 
Prime Minister (1926–1931) bought the house 
in 1923 for his family from a merchant, Lazarov. 
Prior to his death, he bequeathed all his assets 
including his debts over to the Bulgarian Acade-
my of Sciences and the Bulgarian Economic So-
ciety. In 1943 the building housed the Bulgarian 
Dictionary Service, BAS and for some time even 
a student medical centre. In 1948 it became 
home to the Institute of Fine Arts, which later 
moved at 3 G. Benkovski Street and the building 
housed the Institute of Music/Musicology. That 
is the reason why the history of the Institute 
of Art Studies and the metamorphoses it has 
undergone are closely associated with the fig-
ure and the property of Andrey Liapchev. The 
Institute marked the 140th anniversary of the 
statesman with an academic session held on 29 
November 2006 and bringing together histori-
ans, art historians, film and theatre critics to 
present the figure and deeds of the outstand-
ing politician from multiple viewpoints. Along 31



разшири неговия обхват и да достигне нови 
читателски аудитории: с превод на англий-
ски език на всеки от публикуваните автор-
ски материали, със създаване на версия на 
сайта на английски език, с новия дизайн на 
предвидените нови четири двуезични броя. 
„Платформа за изкуствата“ на Института за 
изследване на изкуствата – БАН стартира 
през 2015 г. с подкрепата на Национален 
фонд „Култура“ при Министерство на култу-
рата на РБългария. 

Административната сграда на Ин-
ститута за изследване на изкуствата, коя-
то се намира на ул. „Кракра“ № 21, е постро-
ена около 1906–1908 г. През 1923 г. Андрей 

with mounting an exhibition of documents from 
Liapchev’s personal archives, a commemora-
tive plaque was installed and unveiled on the 
front of the building in Krakra Street Liapchev’s 
house is restored on a regular basis to be adapt-
ed to the needs of the researchers along with 
maintenance and renovation of the three floors 
in block 6, the compound of BAS in Acad. G. 
Bonchev Street, Sofia, where the archives, the 
library and the labs of the Institute of Art Stud-
ies are. The building overlooking Krakra Street 
(there are two more buildings in the courtyard, 
also property of BAS), keeps Andrey Liapchev’s 
desk and an authentic armchair belonging once 
to the furnishing of the house. Among the valu-
able objects in the building are a musical box of 

Заглавната страница на „Платформа за изкуства“ The main page of the Platform for Arts
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Ляпчев, министър-председател на България 
(1926–1931), я купува за своето семейство 
от търговец на име Лазаров. Преди смъртта 
си Ляпчев завещава цялото си имущество 
ведно с дълговете си на Българската акаде-
мия на науките и на Българското икономи-
ческо дружество. През 1943 г. в сградата се 
помещава Службата за български речник 
на БАН, в нея е приютена за известно вре-
ме дори студентска поликлиника, а от 1948 
г. – Институтът за изобразителни изкуства, 
който по-късно се премества на ул. „Г. Бен-
ковски“ № 3, за да се приюти тук Институтът 
за музика/музикознание. Затова история-
та на Института с неговите метаморфози е 
тясно свързана с личността и имуществото 
на Андрей Ляпчев. На 29.11.2006 г. Инсти-
тутът за изследване на изкуствата отбеляза 
140-годишнината от рождението на българ-
ския държавник с научна сесия, която обе-
дини историци, изкуствоведи, киноведи и 
театроведи, за да представи различни глед-
ни точки към личността и делото на изтъкна-
тия политик. Наред с изложбата с документи 
от личния архив на Ляпчев беше открита и 
паметна плоча на фасадата на Института на 
ул. „Кракра“. Къщата на Ляпчев непрекъсна-
то се реставрира и адаптира за нуждите на 
учените от ИИИзк, но се полагат и грижи за 
поддръжката и обновяването на трите ета-
жа в бл. 6, ул. „Акад. Г. Бончев“ в комплекса 
на БАН, където се намират архивите, биб-
лиотеката и лабораториите на Института. В 
сграда на ул. „Кракра“ (в двора съществу-
ват още две, които са също собственост на 
БАН) се съхраняват бюрото на А. Ляпчев и 
един фотьойл от оригиналната мебелиров-
ка на дома му. Сред ценните предмети, на-
миращи се в сградата, са музикална кутия 
от края на XIX в., малка колекция от живо-
писни платна, сред които платна на Нико-
лай Павлович, Константин Щъркелов, Антон 
Митов и др. български художници. Институ-
тът притежава и колекция от народни музи-
кални инструменти, която е преотстъпена за 

the late nineteenth century, a small collection 
of paintings by Nikolay Pavlovich, Konstantin 
Shturkelov, Anton Mitov and other Bulgarian 
artists. The Institute has also a collection of 
folk musical instruments borrowed by the In-
stitute of Ethnology and Folklore Studies with 
Ethnographic Museum, BAS for display. 
The Institute of Art Studies is getting ever 
more visible in many areas of intellectual life at 
home and across Europe. In 2015 for instance, 
the Institute of Art Studies launched an annual 
Animated Heritage Award for outstanding con-
tribution to the creative interpretation of the 
traditions and values of Bulgarian and world 
cultural heritage in a contemporary artwork. 

Андрей Ляпчев, 30-те години на ХХ век
Andrey Liapchev, 1930s
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експониране на ИЕФЕМ при БАН. 
Много са аспектите на присъствието на Ин-
ститута за изследване на изкуствата в ин-
телектуалния живот на страната и Европа. 
От 2015 г. ИИИзк например учреди годиш-
на награда за особен принос в творческата 
интерпретация на традициите и ценностите 
от българското и световното културно на-
следство в съвременно произведение на 
изкуството Съживено наследство/Animated 
Heritage. Наградата е морална форма на сти-

The Animated Heritage Award is a moral incen-
tive intended to encourage the most ingenious, 
promising and true to life works in the fields 
of arts and culture, talent, creative activity in 
the context of the world and Bulgaria’s cultural 
and historical heritage. It is meant to promote 
authentic representation of the culture and 
the history of the past through using ideas, 
motifs and subject matters of the world civi-
lizations, capable to pique the young genera-
tions’ interest in the traditional and aesthetical 

2016 г. Art Hour. Студенти по хореография от 
Югозападния университет „Неофит Рилски“

2016 Art Hour. Choreography students from 
South-West University Neofit Rilski
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мулиране на най-правдиви-
те, обещаващи и интересни 
явления в областта на изку-
ството, културата, таланта 
и творческата активност в 
контекста на културно-ис-
торическото наследство на 
света и България. Тя толери-
ра автентичното представя-
не на историята и културата 
от миналото чрез използва-
не на идеи, мотиви и теми 
от световната цивилизация, 
които създават интерес у 
младото поколение към 
традиционните ценности и 
естетически стойности на 
България, Европа и христи-
янството. Наградата Съжи-
вено наследство/Animated 
Heritage се връчва за при-
нос към изграждането на 
националната и европейска-
та идентичност у възможно 
най-широк кръг от реципи-
енти на изкуство.
Инициативата ART HOUR пък 
има за цел да популяризира 
дейността на Института за 
изследване на изкуствата 
сред академичните среди и 
по-широката общественост 
чрез представяне на различ-
ни по характер безплатни 
събития, свързани с творче-
ската изява във всичките ѝ 
форми. През 2016 г. „черпи-
хме“ в Големия салон на БАН 
с два танцови спектакъла, 
показахме четири докумен-
тални филма, представи-
хме една монография, един 
сборник с диск, предложи-
хме една клавирна и една 
вокална вечер, една юби-

values of Bulgaria, Europe and 
the Christendom. The Animat-
ed Heritage Award is granted 
for contribution toward shap-
ing the national and European 
identity of as broad a range of 
art recipients as possible.

Art Hour Initiative seeks to 
promote the activities of the 
Institute of Art Studies among 
the academic community and 
the general public through 
mounting various in its nature 
free events relating to crea-
tivity in all its forms. In 2016, 
the members gave two dance 
performances at the Auditori-
um of BAS; screened four doc-
umentaries; launched a mon-
ograph, a collection with a CD; 
held a piano and vocal nights, 
an anniversary colloquium, 
entertained children at two 
art workshops and were the 
ones to celebrate in public 
the 150th anniversary of An-
drey Liapchev (12 December 
2017). A number of research-
ers and staff members of the 
Institute of Art Studies were 
involved in these thirteen 
events. In 2017, Art Hour Ini-
tiative is continuing its activi-
ties, though not on a monthly 
basis and not in Sofia alone.
The Institute of Art Studies 
works in cooperation with for-
eign academic institutions and 
organisations, and many of the 
researchers are engaged in in-
ternational research projects. 
In early May 2017, Connect-
ing Europe Facility 2014-2020 
CEF-TC-2016-3 announced 35



лейна научна сесия, забавлявахме децата 
с две арт работилници и единствени отбе-
лязахме пред публика 150 години от рож-
дението на Андрей Ляпчев (12.12.2017 г.). 
С организацията и провеждането на 13-те 
мероприятия се ангажираха безвъзмездно 
доста учени и служители на Института. През 
2017 г. инициативата ART HOUR продължа-
ва, но не ежемесечно и не само в София.
Институтът е в сътрудничество с чуждес-
транни академични институции и организа-
ции, а значителен брой негови сътрудници 
участват активно в международни научно-
изследователски проекти. В началото на м. 
май 2017 г. програмата на Европейската ко-
мисия Connecting Europe Facility 2014–2020 
CEF-TC-2016-3 обяви, че подаденият през 
декември 2016 г. проект BYZART – Byzantine 
Art and Archaeology Thematic Channel е одо-
брен за финансиране. Проектът предвижда 
обогатяване на съществуващата платформа 
EUROPEANA с около 75 500 нови мултиме-
дийни архивни единици, които представят 
византийското и поствизантийско култур-
но и художествено наследство на Стария 
континент. Водещ партньор в консорциума 
е Департаментът по история и култура на 
Университета в Болоня, Италия, с ръково-
дител проф. д-р Изабела Балдини. Другите 
участници в проектното предложения са: 
Йонийският университет, о. Корфу; Свобод-
ният кипърски университет, Никозия, Ки-
пър; Солунския университет „Аристотел“; 
Институтът за исторически изследвания 
към Националната научна фондация, Ати-
на, Гърция, и Градският художествен музей 
на Равена, Италия. Институтът за изслед-
ване на изкуствата ще участва с 37 000 ди-
гитални архивни единици в консорциума, 
т.е. има най-сериозен количествен принос 
за покриване изискванията на програмата. 
Предвиденото еврофинансиране за целия 
проект е 425 827 евро, от които една чет-
върт ще бъдат използвани за реставрация, 
съхранение и дигитализация на фотоархива, 

that the project BYZART – Byzantine Art and 
Archaeology Thematic Channel, submitted in 
December 2016, has been selected to receive 
CEF funding. The project seeks to add to the 
EU digital platform for cultural heritage Euro-
peana about 75,500 multimedia archival units, 
presenting the Byzantine and Post-Byzantine 
cultural and art legacy of the Continent. The 
team of the Department of History and Cul-
tures, University of Bologna, Italy, led by Prof. 
Isabella Baldini is the leading partner in the 
consortium; other partners collaborating on 
the project: Ionian University, Corfu, Greece; 
Open University of Cyprus (Nicosia, Cyprus); 
Aristotle University of Thessaloniki (Thessalon-
iki, Greece); the Institute of Historical Research 
(National Hellenic Research Foundation), Ath-
ens, Greece and the Art Museum of the City 
of Ravenna, Italy. The Institute of Art Studies 
participates in the consortium with 37,000 
digital archival units, i.e. has the most signif-
icant quantitative contribution to meet the 
programme requirements. The recommended 
CEF funding amounts to €425,827, one fourth 
of which will go for restoration, conservation 
and digitisation of the photo archive, of the 
kept glass photographic plates, architectural 
sketches, slides, recordings of church music, 
etc., Byzantine and Post-Byzantine artefacts 
kept in the collections of the Institute of Art 
Studies. The winning project is the first insti-
tutional participation of the institute in a EU 
programme. A traditional source of funding for 
the time being has been the Bulgarian National 
Science Fund (BNSF) at the sessions of which 
the Institute of Art Studies has been doing very 
well since 2014. The Institute has cooperation 
agreements with various similar institutions, 
both here and abroad, such as Municipal Cul-
tural Institute Museum Centre, Sozopol; New 
Bulgarian University; National Academy of 
Art, Sofia; G. Oprescu Institute of Art History, 
Romanian Academy; Department of History 
and Arts, University of Belgrade; University of 
New York, Tirana, Albania; Department of His-36



37



tory and Ethnology, Democritus University of 
Thrace, Komotini, Greece; Institute of History, 
Republic of Kosovo; Institute of Art, Folklore 
Studies and Ethnography of the Academy of 
Sciences of Ukraine, Lviv; Institute of Human-
ities, Gyeongsang National University, South 
Korea, etc.
Our motto in Latin is: Studemus et servamus 
pulchrum (‘Studying and protecting Beauty’).

на запазените стъклени фотографски плаки, 
архитектурни скици, диапозитиви, звукоза-
писи на църковна музика и пр. византийски 
и поствизантийски артефакти, съхранява-
ни в колекциите на ИИИзк. С това институ-
цията осъществява и първото си участие в 
европрограма. Досега традиционен източ-
ник на финансиране са сесиите на ФНИ, на 
които ИИИзк при БАН се представя особено 
добре от 2014 г. насам. Договори за сътруд-
ничество Институтът има с различни сходни 
институции от страната и чужбина като: ОКИ 
„Музеен център“ – гр. Созопол; НБУ; НХА; 
Института за история на изкуството „Г. Оп-
реску“ към Румънската академия; Катедрата 
„История на изкуството“ към Белградския 
университет; Университета на Ню Йорк в 
Тирана, Албания; Катедрата „История и Ет-
нология“ към Тракийския университет „Де-
мокрит“, Комотини, Гърция; Института за ис-
тория, РКосово; Института за етнология към 
Украинската академия на науките, гр. Лвов; 
Института за хуманитаристика към Универ-
ситета Кьонсан, Южна Корея, и пр.
Нашето мото е: „Проучваме и съхраняваме 
красивото“.
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СЕКТОРМУЗИКА

Сектор „Музика“ води началото си от 1947 г., 
когато Бюрото по изкуствата при БАН приема 
решение да бъде създаден Институт за му-
зика с музей. Своята дейност новото звено 
започва през 1948 г., като в първите години 
под ръководството на директора акад. Петко 
Стайнов работят външни сътрудници, сред 
които се открояват имената на Стоян Бра-
шованов, Райна Кацарова, Стоян Джуджев, 
Марин Големинов, Асен Карастоянов. С на-
значаването на първите щатни служители: 
Иван Качулев, Андрей Андреев (през 1949 
г.), Райна Кацарова и Елена Стоин (премина-

ли през 1950 г. заедно с архивната сбирка 
на отдел „Народна музика“ от Етнографския 
музей към Института за музика), в Института 
се обособяват два отдела: за народна музи-
ка и за музикалнонаучни изследвания и пуб-
ликации. През 1951 г. те се превръщат в му-
зикалнофолклорна  и музикалноисторическа 
секция, а през 1953 г. към тях се добавя и 
музикалнопедагогическа секция, разширила 
се по-късно в „Музикална теория, естетика 
и педагогия“. Значим резултат от работата 
на сътрудниците е колективният им труд 
„Енциклопедия на българската музикална 41



то разкриване на научни перспективи през 
годините в него се развива най-широкият в 
България спектър от разработвани в музи-
кознанието области, в това число и на та-
кива, които по една или друга причина не 
намират място в други институции у нас. 
Във времето до края на 80-те години такива 
специалности са: музикалната медиевисти-
ка, музикалната психология, изследванията 
на популярната музика, изследванията на 
музиката на ХХ в. Институтът за музика се 
превръща в двигател на значими процеси в 
българската музикална култура и вече дълги 
години е възприеман от музикалната общ-
ност като лидер в научните изследвания, 
свързани с музиката.
През 1988 г. с разпореждане на Министер-
ския съвет Институтът за музика и Институ-
тът за изкуствознание се сливат и е създаде-
на нова структура, сред чиито директори се 
откроява името на музикалния медиевист 
и носител на Хердерова награда от 1998 
проф. д.изк. Елена Тончева. В новата инсти-
туция (която след 2010 г. получава името 
Институт за изследване на изкуствата) се 
обособява сектор „Музика“, в чийто със-
тав през тези десетилетия за по-кратко или 
по-дълго се добавят имената на: Мариана 
Димитрова, Светлана Нейчева, Валентина 
Дичева, Ивелина Николова, Андриан Пер-
вазов, Драгомир Йосифов, Ружа Нейкова, 
Мариела Христова, Гергана Панова, Ману-
ела Бончева, Иванка Влаева. Ръководители 
на сектор „Музика“ между 2007 и 2016 г. са 
чл.-кор. проф. д.изк. Светлана Куюмджиева 
и проф. д-р Румяна Каракостова.
Днес в сектор „Музика“ се работи интен-
зивно във всички основни области на музи-
кологията – история на музиката, теория на 
музиката, етномузикология. Изследовате-
лите разгръщат своята мисъл от емпирично 
базираната работа с архиви и документи, 
през музикологичните аналитични техни-
ки и привличането на подходи от различни 
хуманитарни дисциплини (археография, па-

култура“ (1967 г.), както и богатата сбирка 
със записи на традиционна селска музика 
в Музикалнофолклорния архив, станала ос-
нова за множество музикалнотеоретични и 
регионални изследвания на българския му-
зикален фолклор.  
От 1977 до 1988 г. директор на Института е 
проф. Венелин Кръстев. Постепенно броят 
на сътрудниците и на изследователските об-
ласти се увеличава и през 70-те години на 
ХХ в. се достига до обособяването на пет 
секции: „Музикален фолклор“, сред най-яр-
ките представители на която са: Райна Каца-
рова, Елена Стоин, Иван Качулев, Николай 
Кауфман, Тодор Тодоров, Тодор Джиджев, 
Михаил Букурещлиев, Анна Илиева, Верги-
лий Атанасов, Елена Кутева, Любен Ботуша-
ров, Димитрина Кауфман, Петър Льондев, 
Ценка Йорданова; „История на българската 
музика“ със сътрудници: Венелин Кръстев, 
Андрей Андреев, Агапия Баларева, Елена 
Тончева, Павлина Койчева, Искра Рачева, 
Лъчезар Каранлъков, Светлана Куюмджи-
ева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Кристи-
на Япова, Клер Леви, Светла Стоянова, Бо-
жидар Карастоянов, Асен Атанасов; „Теория 
и естетика“ с Димитър Христов, Стоян Стоя-
нов, Светлана Захариева, Божидар Спасов, 
Багряна Илиева, Любомир Кавалджиев; 
„Музикална психология и педагогика“ със 
служители: Лиляна Витанова и Генчо Гай-
танджиев; „Музикалноизпълнителско из-
куство“ с Розалия Бикс, Виолета Консулова, 
Румяна Каракостова, Анелия Янева. Специа-
листи, работили в Института за музика през 
тези десетилетия, са: Данка Заякова, Румяна 
Томалевска, Свобода Стоянова, Иван Куми-
чин, Радка Попова, Маргарита Попова, Да-
ниела Нушкова, Явор Димитров, Мира Пе-
шева, Пенчо Линов, Йорданка Диева, Фани 
Константинова, Маня Иванова и др. 
Институтът за музика е първопроходец в ус-
тановяването на академичното музикозна-
ние като важна за музикалната ни култура 
сфера на дейност. По пътя на непрестанно-42



Иван Качулев, автопортрет, 1947

Ivan Kachulev, self-portrait, 1947 43



Горе: Елена Стоин в кабинета си; 
долу: Елена Стоин на терен в с. Таваличево

Above: Elena Stoin in her cabinet; 
Bottom: Elena Stoin on fieldwork in Tavаlichevo village

леография, естетика, лингвистика, културо-
логия, културна антропология и мн.др.), до 
нивата на фундаменталните музикологични 
изследвания, базирани върху философия на 
науката и философия на музиката. Обектите, 
върху които учените от сектора съсредото-
чават вниманието си, включват широк кръг 
явления и проблеми с много голям времеви, 
териториален, жанров и стилов обхват: пра-
вославна църковна музика от Средновеко-
вието до наши дни; традиционна българска 
селска музика и музика на малцинствата; ев-
ропейска ренесансова светска и религиозна 
музика; азиатска музика; музикален и танцов 
театър от различни исторически периоди, 
популярна музика, българско композиторско 

творчество, музиката на ХХ в. в български и 
световен контекст, образователни музикал-
ни практики, музикалнокултурни процеси 
на Новото време, медийна музика и др.
Сред най-значимите колективни проекти 
на учени от сектора в последните десетиле-
тия са: „История на българската музикална 
култура. Том първи. Фолклорът“ на Искра 
Рачева, Анна Илиева и Светлана Захариева 
(1998 г.); четиритомната поредица „Бъл-
гарски музикален театър“ с автори Розалия 
Бикс, Анелия Янева, Румяна Каракостова, 
Миглена Ценова-Нушева, Емилия Жунич 
(1999, 2005, 2008, 2015 г.); „Музикалните 
ръкописи в Църковно-историческия и ар-
хивен институт при Българската патриар-
шия: проучване и създаване на дигитална 
библиотека“ с ръководител Светлана Куюм-
джиева (2007–2008), „Музикалнотеоретич-
на систематика на актуални понятия и тер-
мини“ с ръководител Любомир Кавалджи-
ев (2006–2009); „Музикално-ръкописното 
наследство на Рилския манастир. Славян-
ски музикални ръкописи – дигитализация и 
изследване“ с ръководител Светлана Куюм-
джиева (2009–2011); „Теоретично-инфор-
мационен анализ на субстанциални и тер-
минологични аспекти в музикалнокултур-
ните практики (идея, текст, почерк)“ с ръко-
водител Любомир Кавалджиев (2009–2012) 
и др. Значителен престиж сред музиколози-
те в България и в чужбина имат и публику-
ваните от членовете на сектора повече от 
40 монографии и стотици студии и статии.  
От особена важност за развитието на музи-
кологията в България е „Българско музико-
знание“, започнало да излиза през 1977 г. 
като поредица и установило периодичност 
от 4 броя годишно през 1981 г. Днес то е 
единственото в страната академично музи-
кологично списание и дава трибуна на из-
следователската работа не само на учените 
от сектора, а и на всички, сериозно работе-
щи в полето на музикознанието. Списание 
„Българско музикознание“ е един от факто-
рите, които превръщат сектор „Музика“ в 
център на българската музикологична нау-
ка.44



Елена Стоин с информаторки

Elena Stoin with informants

Изследователи от сектора работят в областта 
на музикалната критика и музикалната жур-
налистика, други са практикуващи музиканти 
с редовна концертна дейност. Учените от сек-
тор „Музика“ на ИИИзк са канени като лекто-
ри в университети в България и в чужбина, 
някои от тях имат постоянна преподавател-
ска дейност или ръководят докторанти в СУ 
„Св. Климент Охридски“, НМА „Проф. Панчо 
Владигеров“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, 
Нов български университет, АМТИИ – Пло-
вдив, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Великотърнов-
ски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Русенски университет „Ангел Кънчев“ и др. 
Учени от сектора са канени като експерти в 
експертни комисии и съвети в системата на 
БАН, към Министерството на културата и към 
Министерство на образованието и науката. 
Важна част от международните изяви на 

учените от сектора е свързана с членствата 
в международни научни организации като: 
Международната група по стара музика 
“Cantus Planus” към Международното музи-
коведско общество със седалище в Будапе-
ща, Унгария; Международната група по стара 
музика на Източна Европа “Musica Antiqua 
Europae Orientalis” със седалище в Бидгошч, 
Полша; Международната група за византий-
ска музика със седалище в Хернен, Холандия; 
Международното общество за православ-
на църковна музика в Йоенсу, Финландия; 
Международната асоциация за византийска 
музика и химнография със седалище в Пит-
сбърг, САЩ, Британското общество на лютни-
стите, Международния съвет за традиционна 
музика към ЮНЕСКО. Двама от членовете на 
сектора са Фулбрайтови стипендианти, а не-
малка част преподават или изнасят лекции в 45



1986 г. Казанлък. Участници в научната сесия, 
посветена на Петко Стайнов. От ляво на дясно: 
Янина Богданова, Светлана Захариева, Вене-
лин Кръстев, Лидия Анастасова, Елена Тонче-
ва, Лилия Гюлева, Евгений Аврамов, Тодор 
Тодоров, Нева Кръстева, Божидар Спасов

1986. Participants in the Colloqium dedicated 
to Petko Staynov at Kazanlak. From left to right: 
Yanina Bogdanova, Svetlana Zacharieva, Venelin 
Krastev, Lidia Anastassova, Elena Toncheva, Lilia 
Giuleva, Evgeniy Avramov, Todor Todorov, Neva 
Krasteva, Bozhidar Spassov

1971 г. Годишнина на акад. Петко Стайнов в 
Института за музика

1971. Anniversary of Acad. Petko Staynov in the 
Institute of Music

1971 г. Годишнина на акад. Петко Стайнов в 
Института за музика

1971. Anniversary of Acad. Petko Staynov in the 
Institute of music
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1977 г. Научна конференция в Смолян  

чужбина (Европа, Азия, САЩ). Между 2007 и 
2016 са отбелязани трайни контакти на сътру-
дниците от сектора с престижни европейски 
институции: Виенския фоноархив, Института 
за музика към Белградската академия на на-
уките и изкуствата, Института за музика в Бу-
дапеща към Унгарската академия на науките, 
Архива за музика на ХХ и ХХІ в. на фондация 
„Паул Захер“ в Базел, Московската консер-
ватория, Музикалната академия „Гнесини“ в 
Москва и Института за изкуствознание към 
РАМ, Университета за изпълнителски изку-
ства във Виена, немското издателство „Бе-
аренрайтер“, френското издателство „Сала-
бер“ в Париж, Музикалния департамент на 
Университета Роял Холоуей в Лондон, Музи-
калния департамент на Университета в Саар-
брюкен, Музикалните департаменти на аме-
риканските университети Харвард и Стан-
форд, Европейското общество за когнитивни 

науки и музика в Белгия, Международното 
общество за музикално възприятие и когни-
тивност в САЩ–Канада–ЕС, Американското 
общество за византийска музика и химноло-
гия, Международната асоциация за изучава-
не на популярна музика, Международните 
изследователски групи по стара музика и т.н.   
Много от докторантите на сектора намират 
своята реализация в научната му общност. 
Други продължават развитието си в различ-
ни висши училища – сред тях са: доц. д.н. 
Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“), доц. д-р Николай Градев („Проф. Пан-
чо Владигеров“) гл.ас. д-р Клара Мечкова 
(ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Докторан-
ти на сектор „Музика“ преподават у нас и в 
чужбина (в РУ „Ангел Кънчев“, АМТИИ – Пло-
вдив, НУИ „Добри Христов“ – Варна, ДМБУЦ 
„Илия Николовски-Луй“ – Скопие, Македо-
ния, в Гърция, Кипър и САЩ).

1977. Academic conference in the city of Smolian
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Сектор „Музика“ в ИИИзк днес е структури-
ран в 4 изследователски групи: 

Изследователска група „Етномузикология“ 
доц. д-р Венцислав Димов, ръководител
проф. д-р Горица Найденова
гл.ас. д-р Галина Денкова 
гл.ас. д-р Румяна Маргаритова
асоциирани членове с мандат 4 години:
доц. д-р Гергана Текат 
проф. Дона Ан Бюканън 
гл.ас. Любен Ботушаров
проф. д.изк. Розмари Стателова
докторант:
Петър Керкелов

Изследователска група „Музикална съвре-
менност“
проф. д.изк. Милена Божикова, ръководител
проф. д.изк. Кристина Япова
проф. д-р Ангелина Петрова
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева
асоциирани членове:
доц. д-р Ценка Йорданова
докторант:
Иван Янакиев
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2009 г. Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 
Научна конференция, изложба и концерт, посветени на 540 
години от пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски от 
Търново в Рилския манастир

2009. National library St. St. Cyril and Methodius. Academic 
conference, exibition and concert, dedicated to 540 
Anniversary of the Transfer of St. John of Rila‘s Relics from 
Tarnovo to the Rila Monastery 

Изследователска група „Музикална култура 
и информация“
чл.-кор. проф. д.изк. Светлана Куюмджиева
проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова
доц. д-р Росица Драганова, ръководител
доц. д-р Явор Генов
гл.ас. д-р Диана Данова-Дамянова
гл.ас. д-р Полина Антонова
гл.ас. д-р Михаил Луканов
асоциирани членове:
доц. д-р Иванка Влаева 
доц. д-р Любомир Кавалджиев 
доц. д.н. Марияна Булева
докторант:
Ива Янчева

Изследователска група „Музикален театър“ 
проф. д.изк. Анелия Янева, ръководител
доц. д-р Миглена Ценова-Нушева
гл. ас. д-р Емилия Жунич
асоциирани членове:
проф. д.изк. Клер Леви 
проф. д-р Румяна Каракостова 
докторанти:
Илиана Саласар
Росен Николов
Петър Дундаков

Ръководител на сектора в момента е проф. 
д-р Горица Найденова. 49



The history of the Music Studies Depart-
ment goes back to 1947, when the Bureau 
of Arts, BAS adopted a resolution to estab-
lish an Institute of Music with a museum. 
The new unit began functioning in 1948, 
when, under the leadership of Academician 
Petko Staynov, such external contributors 
as Stoian Brashovanov, Rayna Katsarova, 
Stoian Dzhudzhev, Marin Goleminov, Assen 
Karastoianov worked for it in those early 
years. With the new full-time staff mem-
bers Ivan Kachulev and Andrey Andreev 
(hired in 1949), Rayna Katsarova and Elena 
Stoin (who joined the Institute of Music in 
1950 coming from the Ethnographic Mu-
seum with the collection of archives of the 
Folk Music Department), two departments 
were formed at the institute: of Folk Music 
and of Musical Research and Publications. 
They became in 1951 Folk Music Depart-
ment and History of Music, and in 1953 a 
Music Department Pedagogy was estab-
lished, which later evolved into a Depart-
ment of Theory, Aesthetics and Pedagogy 
of Music. A significant outcome of the joint 
efforts of the team was an Encyclopaedia 
of Bulgarian Musical Culture (1967) as well 
as a rich collection of recordings of tradi-
tional music from rural areas kept at the 
Folk Music Archive, which provided a basis 
for a number of theoretical and regional 
studies on Bulgarian folk music.  
Prof. Venelin Krustev was at the helm of the 
institute in the period 1977–1988. Gradu-
ally, with the increase in the staff members 

MUSIC STUDIESDEPARTMENT

2016 г. Големия салон на БАН. Представяне на изда-
ние, посветено на 100-годишнината от рождението 
на Елена Стоин

2016. Ceremonial Hall, Bulgarian Academy of Sciences. 
Presentation of book dedicated to the 100th anniversary 
of Elena Stoin50



MUSIC STUDIESDEPARTMENT
and broadening the areas of research, five de-
partments were formed in the 1970s: Folk Music, 
where the most eminent members were Rayna 
Katsarova, Elena Stoin, Ivan Kachulev, Nikolay 
Kaufman, Todor Todorov, Todor Dzhidzhev, Mi-
hail Bukureshtliev, Anna Ilieva, Vergiliy Atanasov, 
Elena Kuteva, Luben Botusharov, Dimitrina Kau-
fman, Peter Liondev, Tsenka Yordanova; of His-
tory of Bulgarian Music (Venelin Krustev, Andrey 
Andreev, Agapia Balareva, Elena Toncheva, Pav-
lina Koycheva, Iskra Racheva, Luchezar Karan-
lakov, Svetlana Kuiumdzhieva, Elisaveta Valchi-
nova-Chendova, Kristina Yapova, Claire Levi, 
Svetla Stoianova, Bozhidar Karastoianov, Assen 
Atanassov); of Theory and Aesthetics (Dimiter 
Hristov, Stoian Stoianov, Svetlana Zacharieva, 
Bozhidar Spasov, Bagriana Ilieva, Liubomir Kav-
aldzhiev); of Psychology and Pedagogy of Music 
(Liliana Vitanova and Gencho Gaytandzhiev); 
of Music Performing Art (Rozalia Bix, Violeta 
Konsulova, Rumiana Karakostova, Anelia Yane-
va. Over the decades, experts Danka Zaiakova, 
Rumiana Tomalevska, Svoboda Stoianova, Ivan 
Kumichin, Radka Popova, Margarita Popova, 
Daniela Nushkova, Yavor Dimitrov, Mira Peshe-
va, Pencho Linov, Yordanka Dieva, Fani Konstan-
tinova, Mania Ivanova, etc., were members of 
the institute’s staff. 
The Institute of Music was a pioneer in estab-
lishing musicology as an academic subject area 
of activity vital to Bulgarian musical culture. By 
continuously opening up research perspectives, 
a whole gamut, the widest in Bulgaria, areas of 
musicology were studied including such that 
have never been covered for one reason or an-

other by other Bulgarian institutions until the 
late 1980s: medieval music studies; music psy-
chology; popular music studies; twentieth-cen-
tury music studies. The Institute of Music was 
behind processes vital to Bulgarian musical 
culture and has been deemed by the Bulgarian 
music community to be leading in musical re-
search for a long time now.
In 1988, a resolution was passed by the Coun-
cil of Ministers that the Institute of Art History 
should merge with the Institute of Music. One 
of the outstanding figures at the helm of the 
new structure was Prof. DSc. Elena Toncheva, a a 
scholar of medieval music and Herder Prize win-
ner (1998). Within the new institution named 
in 2010 Institute of Art Studies, a Music Stud-
ies Department was established, including over 
the decades for longer or briefer stints Mariana 
Dimitrova, Svetlana Neycheva, Valentina Diche-
va, Ivelina Nikolova, Andrian Pervazov, Dragomir 
Yosifov, Ruzha Neikova, Mariela Hristova, Gerga-
na Panova, Manuela Boncheva, Ivanka Vlaeva. 
Between 2007 and 2016 Prof. Corr. Memb. Svet-
lana Kuiumdzhieva and Prof. Rumiana Karakos-
tova headed the department.
Presently, the Music Studies Department works 
intensively in all major fields of musicology: 
history and theory of music, ethnomusicology. 
The researchers broaden their horizons from 
the empirically-based work on archives and re-
cords to musicological analytical techniques, 
borrowing approaches from a variety of disci-
plines associated with the humanities (arche-
ography, palaeography, aesthetics, linguistics, 
cultural studies, cultural anthropology, etc.), 51



to the levels of fundamental musico-
logical research based on the philos-
ophy of science and the philosophy of 
music. Their research focuses on and 
includes a wide range of phenomena 
and problems of a broad scope of peri-
ods, territories, genres and styles: Or-
thodox church music from the medie-
val times until now; traditional Bulgar-
ian music from rural areas and music 
of minorities; European Renaissance 
secular and sacred music; Asian mu-
sic; musical and dance theatre of var-
ious historical periods; popular music; 
Bulgarian composer works; the twen-
tieth-century music in a Bulgarian and 
international contexts; educational 
music practices; processes in musical 
culture of modern times, media music 
and so on.
Among the most significant collabora-
tive projects implemented by the re-
searchers from the department over 
the last decades were as follows: His-
tory of Bulgarian Musical Culture. Folk-
lore, vol. 1 by Iskra Racheva, Anna Ilie-
va and Svetlana Zacharieva (1998); the 
four-volumed series Bulgarian Musical 
Theatre by Rozalia Bix, Anelia Yaneva, 
Rumiana Karakostova, Miglena Tsen-
ova-Nusheva, Emilia Zhunich (1999, 
2005, 2008, 2015); Music Manuscripts 
at the Ecclesiastical Historical and Ar-
chival Institute of the Patriarchate of 
Bulgaria: Studying and Creating a Digi-
tal Library led by Svetlana Kuiumdzhie-
va (2007–2008), Theoretical Systema-
tisation of Relevant Musical Terms led 
by Liubomir Kavaldzhiev (2006–2009); 
Music Manuscripts Heritage at Rila 
Monastery. Slavonic Music Manu-
scripts: Digitising and Studying led by 
Svetlana Kuiumdzhieva (2009–2011); 
Theoretical and Informational Analysis 
of Substantial and Terminological As-
pects of Music Cultural Practices (idea, 
lyrics, manner) led by Liubomir Kav-52



2012 г. Софийска градска художествена галерия. 
Научна конференция, посветена на акад. Петко 
Стайнов. На снимките в дясно: доц. Росица 
Драганова, проф. Стефан Хърков, проф. Ангелина 
Петрова

2012. Sofia City Art Gallery. Academic conference in 
honnor of Acad. Petko Staynov. On the photographs on 
the right: Assoc. Prof. Rositsa Draganova, Prof. Stefan 
Harkov, Prof. Angelina Petrova 53



aldzhiev (2009–2012), etc. Over forty books, 
hundreds of articles and studies published by 
the researchers have been critically acclaimed 
both nationally and internationally.
Bulgarian Musicology journal, launched in 1977 
as a series, has played a critical role in the de-
velopment of the scholarly research of music in 
Bulgaria. Since 1981, it is a quarterly. Presently, 
it is the sole academic journal of music in the 
country, which provides a tribune not only for 
the institute`s researchers but for all those who 
conduct intensive studies in the area of musi-
cology. Bulgarian Musicology journal is a factor 
in the department`s evolving into a centre of 
Bulgarian scholarly music research.
Our researchers contribute as music reviewers 
and music journalists; others are musicians giv-
ing concerts on a regular basis. Some of them 
are visiting lecturers at home and abroad, or 
are teachers and/or PhD supervisors at the Uni-
versity of Sofia; National Academy of Music, So-

fia; NATFA; NBU; Academy of Music, Dance and 
Fine Arts, Plovdiv; SWU; University of Veliko 
Tarnovo, University of Russe, etc. Researchers 
from the department are invited on a regular 
basis in their capacity of experts to join expert 
committees and councils within BAS, the Min-
istry of Culture and the Ministry of Education 
and Science. 
An important part of the international activities 
of the researchers is related to the member-
ships in international research organizations 
such as: Cantus Planus International Musico-
logical Society Study Group, Bucharest, Hunga-
ry; Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgo-
szcz, Poland; International Byzantine Music, 
Hernen, the Netherlands; International Society 
for Orthodox Church Music (ISOCM), Joensuu, 
Finland; American Society of Byzantine Music 
and Hymnology, Pittsburgh, US; British Viola So-
ciety; UNESCO International Council for Tradi-
tional Music (ICTM). Two of the researchers got 54



2016 г. Юбилейна научна сесия „120 години от рождението 
на Петко Стайнов“. На снимките: проф. Елисавета Вълчино-
ва-Чендова и проф. Румяна Каракостова, доц. Росица Драга-
нова, доц. Диана Данова-Дамянова, доц. Марияна Булева, 
проф. Румяна Каракостова

2016. Academic Session 120th Anniversary of Petko Staynov. 
On the photos: Prof. Elisaveta Valchinova-Chendova and Prof. 
Rumiana Karakostova, Assoc. Prof. Rossitza Draganova, Assoc. 
Prof. Diana Danova-Damianova, Assoc. Prof. Mariana Buleva, 
Prof. Rumiana Karakostova 55



Fulbright scholarships and many others teach 
or lecture abroad (in Europe, Asia, USA). Be-
tween 2007 and 2016, researchers from the 
department have maintained permanent 
contacts with prestigious European institu-
tions such as Vienna Phonogrammarchiv; In-
stitute of Musicology of the Serbian Academy 
of Sciences and Arts, Belgrade; Institute for 
Musicology, Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest; Archive and Research Center for 
the Music of the Twentieth and Twenty-First 
Centuries, Paul Sacher Foundation based in 
Basel; Moscow Tchaikovsky Conservatory; 
the Gnesins Russian Academy; Institute of 
Archaeology and History of Art, Romanian 
Academy; University of Music and Perform-
ing Arts, Vienna; German Bärenreiter Verlag; 
Salabert, Paris/United Music Publishers Ltd; 
Music Department at Royal Holloway, Univer-
sity of London; Institut für Musikwissenschaft 
der Universität des Saarlandes, Saarbrücken; 
Harvard University Music Department; Music 
Department at Stanford University; European 
Society for the Cognitive Sciences of Music 
(ESCOM), Belgium; Society for Music Percep-
tion and Cognition (SMPC), Canada; Interna-
tional Association for the Study of Popular 
Music, US-Canada-EU branch, International 
Study Groups on old music, etc.   
Many PhD students, after successfully com-
pleting their doctoral studies, join the re-
search team of the department, while others 
opt for careers in teaching at various uni-
versities: Assoc. Prof. DSc. Mariana Buleva 
(University of Veliko Tarnovo), Assoc. Prof. 
Nikolay Gradev (National Academy of Music, 
Sofia); Asst. Prof. Klara Mechkova (University 
of Veliko Tarnovo). Our PhD students are now 
teaching here and abroad after successfully 
completing their doctoral studies (University 
of Ruse, Academy of Music, Dance and Fine 
Arts, Plovdiv; Dobri Hristov National School 
of Arts, Varna; Ilia Nikolovski Luj State Music 
and Ballet Educational Centre, Skopje, Mace-
donia; in Greece, Cyprus and USA).
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2008 г. Съюз на 
архитектите в България. 
Представяне на том 3 
на Български музикален 
театър
2008. Union of Bulgarian 
Architects. Presentation of 
the third volume of the book 
Bulgarian Musical Theatre 57



The Music Studies Department, Institute of Art 
Studies comprises four research groups: 

Ethnomusicology research group: 
Assoc. Prof. Ventsislav Dimov, PhD, Head
Prof. Goritsa Naydenova, PhD
Ass. Prof. Galina Denkova, PhD
Ass. Prof. Rumiana Margaritova, PhD
Affiliated for a four-year period:
Assoc. Prof. Gergana Tekath 
Prof. Donna A. Buchanan
Ass. Prof. Liuben Botusharov
Prof. DSc. Rosemary Statelova
PhD student:
Peter Kerkelov

2007 г. Галерия „Вера Недкова“, представяне 
на книгата на Кристина Япова 
Музика на горните сърца 

Contemporary Music research group:
Prof. DSc. Milena Bozhikova, Head
Prof. DSc. Kristina Yapova
Prof. Angelina Petrova, PhD
Assoc. Prof. Stefka Venkova-Mosheva, PhD
Affiliated members:
Assoc. Prof. Tsenka Yordanova, PhD
PhD student:
Ivan Yanakiev

2007. Vera Nedkova Gallery. Представяне of the book 
by Kristina Yapova Music of the Upper Hearts 
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Musical Culture and Information 
research group:
Corr. Memb. Svetlana Kuiumdzhieva
Prof. DSc. Elisaveta Valchinova-Chendova 
Assoc. Prof. Rositsa Draganova, PhD, Head 
Assoc. Prof. Yavor Genov, PhD
Ass. Prof. Diana Danova-Damianova, PhD
Ass. Prof. Polina Antonova, PhD
Asst. Prof. Michail Lukanov, PhD
Affiliated members:
Assoc. Prof. Ivanka Vlaeva, PhD
Assoc. Prof. Liubomir Kavaldzhiev, PhD
Assoc. Prof. DSc. Mariana Buleva
PhD students:
Iva Yancheva

Musical Theatre research group:
Prof. DSc. Anelia Yaneva, Head
Assoc. Prof. Miglena Tzenova-Nusheva, PhD
Asst. Prof. Emilia Zhunich, PhD
Affiliated members:
Prof. DSc. Claire Levi 
Prof. Rumiana Karakostova, PhD 
PhD students:
Iliana Salasar 
Rosen Nikolov
Peter Dundakov

Presently, Prof. Goritsa Naydenova heads the 
department.

2017 г. Учени от сектор „Музика“ 2017. Researchers from Music Studies Department

59



ИЗОБРАЗИТЕЛНИИЗКУСТВА FINE ART STUDIES DEPARTMENT ИЗ-
КУСТВА STUDIES DEPARTMENT СЕК-

ТОР FINE ИЗОБРА-
ЗИТЕЛНИ ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛНИИЗКУСТВА FINE ART STUDIES DEPARTMENT ИЗ-
КУСТВА STUDIES DEPARTMENT СЕК-

ТОР FINE ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛНИ ART STUDIES ИЗКУСТВА 

1. проф. Иван Лазаров
2. проф. Атанас Божков
3. проф. Асен Василиев 
4. проф. Иван Маразов
5. чл.-кор. Елка Бакалова
6. чл.-кор. Атанас Стойков
7. проф. Лиляна Мавродинова

1

2

3

4

5
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1. Prof. Ivan Lazarov
2. Prof. Atanas Bozhkov
3. Prof. Assen Vassiliev 
4. Prof. Ivan Marazov
5. Corr. Memb. Elka Bakalova
6. Corr. Memb. Atanas Stoykov
7. Prof. Liliana Mavrodinova



СЕКТОРИЗОБРАЗИТЕЛНИ
ИЗКУСТВА

Основите на сектор „Изобразителни изку-
ства“ са положени в далечната 1947 г., кога-
то към Литературно-художествения клон на 
Българската академия на науките е създаден 
Институт за изобразително изкуство. Днес 
секторът е наследник на неговите традиции 
и дългогодишна история. В първоначалния 
състав на Института влизат четирима ака-
демици – художниците Стефан Иванов, Ни-
колай Райнов, Александър Божинов и Иван 
Лазаров, който е определен за научен ръко-
водител на звеното, а по-късно става и не-
гов щатен директор.

Първият научноизследователски план на Ин-
ститута е изготвен през ноември 1947 г. На-
учната работа е в областта на историята и 
теорията на българското изобразително изку-
ство. Конкретните насоки са към проблемите 
на съвременното изобразително изкуство, 
изследването на произведенията на бъл-
гарските занаяти, отражението на историче-
ските събития в творчеството на български-
те художници, монографични изследвания 
на отделни автори от периода преди и след 
Освобождението. Научноизследователската 
дейност е отразена и в структурата на Ин-61



70-те години. Проф. Асен Василиев с колеги

1970s. Prof. Assen Vassiliev with colleagues62



ститута, която претърпява много промени 
през годините. През 1953 г. са обособени 
две секции – „Теория и история на българ-
ското изобразително изкуство“ с ръководи-
тел Николай Райнов и „Приложни изкуства“ 
с ръководител Иван Пенков. През 1959 г. 
се обсъжда въпросът за нова структура на 
Института. На следващата година секциите 
вече са три – „Съвременно изкуство и тео-
рия на изкуството“, „История на изкуството“ 
и „Приложни изкуства“. На 25 януари 1963 
г. с Решение на Бюрото на Президиума на 
БАН са утвърдени секциите „Теория на изоб-
разителното изкуство“, „Изобразително из-
куство“ и „Приложно и изкуство“. През съ-
щата година към секция „Изобразително 
изкуство“ е обособен сектор „Театрознание 
и кинознание“, който в края на 1966 г. е от-
делен в самостоятелна секция. С обособява-
нето на новата секция се поставя въпросът 
за промяна на името на Института. Първо-
началната идея е новото наименование да 
бъде Научен институт по история и теория 
на изкуството. Въпросът е решен на 19 ап-
рил 1968 г. на заседание на Президиума на 
БАН, когато Институтът за изобразителни 
изкуства се преименува на Институт за из-
куствознание. През 1970 г. към утвърдените 
четири секции е създадена група „Синтез 
на пластичните изкуства“. Нови промени 
в структурата на Института настъпват през 
1973 г., когато секция „Изобразително изку-
ство“ е трансформирана в две нови секции 
– „Антично, византийско и старобългарско 
изкуство“ и „Ново и съвременно българско 
изкуство“, а секция „Приложно и изкуство“ 
е преименувана на „Приложни изкуства и 
дизайн“. През 1981 г. „Теория на изкуство-
то“ е закрита и на нейно място е създадена 
секция „Социокултурни проблеми на жизне-
ната среда“. На следващата година секции-
те „Антично, византийско и старобългарско 
изкуство“ и „Ново и съвременно българско 
изкуство“ са обединени в секция „Изобра-
зителни изкуства“. В секцията са обособени 

три изследователски групи – „Антично из-
куство“, „Средновековно изкуство“ и „Въз-
раждане“. Секция „Приложни изкуства и 
дизайн“ е преименувана на „Изкуства на 
жизнената среда“, като в нея са създадени 
две изследователски групи „Приложно из-
куство“ и „Дизайн“. През 1987 г. в секция 
„Изобразителни изкуства“ е създадена из-
следователска група „Ново и съвременно 
изкуство“. През същата година настъпват 
промени и в секция „Изкуства на жизне-
ната среда“, където двете изследователски 
групи са обединени под името „Дизайн и 
приложни изкуства“ и е създадена група 
„Ново и възрожденско изкуство“. Две годи-
ни по-късно Институтът за изкуствознание 
е обединен с Института за музикознание 
под наименованието Институт по пробле-
ми на изкуствознанието. В контекста на но-
вата структура от секциите „Изобразителни 
изкуства“ и „Изкуства на жизнената среда“ 
са създадени новите секции „Старо и сред-
новековно изкуство“ и „Ново българско из-
куство“. На 21 февруари 1994 г. Институтът 
по проблеми на изкуствознанието отново 
е преименуван на Институт за изкуствозна-
ние. Последната голяма структурна промя-
на е от 2007 г., когато двете секции „Старо 
и средновековно изкуство“ и „Ново българ-
ско изкуство“ са обединени под настоящото 
наименование на сектора, в който са обо-
собени три изследователски групи – „Старо 
изкуство“, „Средновековно и възрожденско 
изкуство“ и „Ново българско изкуство“. От 
2009 г. насам Българската академия на на-
уките е подложена на сериозен политиче-
ски натиск за осъществяване на структурна 
реформа. Като следствие от тенденцията за 
окрупняване на научните звена Центърът 
по архитектурознание при БАН, наследил 
създадения през 1949 г. Институт по градоу-
стройство и архитектура, е закрит през 2010 
г. и влят в Института за изкуствознание. В 
резултат на това институцията се преимену-
ва на Институт за изследване на изкуства-63



90-те години. Работа на терен в Северозападна Бълга-
рия. От ляво на дясно: Милан Миланов (директор на 
Чипровския музей), неизв., проф. Бисерка Пенкова, 
неизв., чл.-кор. Иванка Гергова, чл.-кор. Елка Бакалова, 
проф. Оксана Минаева, неизв., проф. Георги Геров

та и е създаден нов сектор „Архитектура“. 
През 2016 г. споменатият сектор е закрит и 
учените от него постъпват в две от изследо-
вателските групи на сектор „Изобразителни 
изкуства“.
От самото начало в Института са привлече-
ни едни от най-изтъкнатите изследователи 
на българското изкуство. Голямо значение 
за развитието на звеното на този ранен 
етап имат както приемствеността в науч-
ното изследване на художественото ни 
наследство, така и личностните връзки с 
преструктурирания след преврата на 9 сеп-
тември 1944 г. Народен археологически му-

зей. През февруари 1948 г. е взето решение 
да бъдат присъединени като нещатни съ-
трудници академици и член-кореспонденти 
от Историко-филологическия клон на БАН, 
повечето от които са професионално свър-
зани с музея. Сред тях са Андрей Протич, 
Никола Мавродинов, Кръстю Миятев, Иван 
Гошев, Димитър Димитров. По-късно са 
привлечени Асен Василиев, Васил Захариев, 
Мара Цончева, Борис Колев, Димитър Дру-
мев, Милко Бичев, Венета Иванова, Цанко 
Лавренов, Крум Кюлявков, Любен Белмуста-
ков. През 60-те и началото на 70-те години 
на ХХ в. в Института вече работят учени като 

1990s. Fieldwork in North-West Bulgaria. From left to 
right: Milan Milanov (Director of Museum of Chiprovtsi), 
unknown, Prof. Bisserka Penkova, unknown, Corr. Memb. 
Ivanka Gergova, Corr. Memb. Elka Bakalova, Prof. Oksana 
Minaeva, unknown, Prof. Georgi Gerov
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произведения, като отделно се закупуват 
фотографии на културни ценности. Една от 
първите откупки се състои от 35 стъклени 
негатива от стенописите на скалните църк-
ви в Иваново. Командировките на сътруд-
ниците в страната също имат важно зна-
чение за бързото натрупване на огромен 
фотографски материал. Първият фотограф 
в Института е Димитър Карадимчев, назна-
чен през месец април 1960 г. През 1950 г. се 
поставя началото и на мащабна картотека с 
библиография на българското изобразител-
но изкуство. През 60-те и 70-те години вече 
работи група от проучватели, които издир-
ват архивни материали и библиография за 
български художници. 
Натрупването и опазването на ценни ар-
хивни фондове продължава и до днес. 
През 2013 г. е придобит личният архив на 
професор Стефан Бояджиев, а през 2016 
г. е спасен внушителният архив от дома на 
професор Лиляна Мавродинова, в който се 
съдържат документи, фотографии и научни 
разработки, свързани с дейността на три 
поколения изследователи на старото бъл-
гарско изкуство. 
Изданията на Института имат водещо зна-
чение за развитието на изкуствознанието 
в България. През първите години резулта-
тите от научната работа на изследователите 

Атанас Божков, Дора Панайотова, Димитър 
Друмев, Вера Динова, Димитър Станков, 
Лиляна Мавродинова, Елка Бакалова, Мар-
гарита Коева, Валентин Ангелов, Костадинка 
Паскалева, Анна Рошковска, Иван Маразов, 
Аксиния Джурова и др. 
Едновременно с изпълнението на първия 
научноизследователски план започва съ-
биране и систематизиране на научна доку-
ментация, свързана с българското изкуство. 
Основите на днешния архив „Изобразител-
ни изкуства“ са положени от Асен Васили-
ев, който е първият щатен сътрудник в Ин-
ститута, назначен през 1950 г. Той развива 
системна събирателска дейност, която води 
до натрупването на голям масив от архив-
ни документи, фотографии и артефакти. 
През 50-те години на ХХ в. Асен Василиев 
извършва посещения и анкети в домовете 
на редица български художници, записва 
спомени и автобиографии, получава сним-
ки и документи от техните лични архиви. Ар-
хивът на Института за изобразителни изку-
ства се обогатява и от експедиции и работа 
на терен, както и с материали, събирани за 
монографиите на сътрудниците на Инсти-
тута, посветени на значими паметници на 
старото българско изкуство или на отделни 
художници. През 50-те години започва сис-
тематично заснемането на художествени 65



„Каменна пластика“ с автори Асен Василиев, 
Татяна Силяновска, Николай Труфешев и Ива 
Любенова е първата издадена книга от по-
редицата. 
Като резултат от работата на учените в Инсти-
тута по индивидуални или колективни про-
екти през годините са отпечатани внушите-
лен брой монографии, сборници, каталози, 
библиографии. Поради липсата на средства 
обаче много от разработките на учените 
в сектора не са издадени и днес са част от 
архива на Института. Един от тези мащабни 
проекти е „История на българското изоб-
разително изкуство“. Идеята възниква още 
през 50-те години, като през 1960 г. е приета 
за основна двугодишна планова задача. В 
проекта е включена голяма част от състава 
на Института. Сред авторите са Асен Васи-
лиев, Васил Захариев, Атанас Божков, Вера 

се публикуват в „Известия на Института за 
изобразително изкуство“. На 6 юли 1951 г. 
Научният съвет на Института определя Ни-
кола Мавродинов за главен редактор на из-
данието. Първият том на Известията обаче 
излиза едва през 1956 г. под редакцията на 
тогавашния директор Иван Пенков. Поре-
дицата съществува до 1973 г., като са изда-
дени 17 тома. През месец май 1968 г. вли-
за за печат първият брой на тримесечното 
научно списание „Проблеми на изкуството“. 
Атанас Стойков е първият главен редактор. 
До днес списанието продължава да бъде 
единственото академично научно издание 
в България в областта на изобразителните 
изкуства. През 70-те години започва да из-
лиза поредицата „Българско художествено 
наследство“, посветена на тематични про-
учвания в областта на приложните изкуства. 

2003 г. Художествена галерия „Димитър Добрович“, Сли-
вен. Проект Корпус на гръцките зографи в България. 
Доц. Александър Куюмджиев и чл.-кор. Иванка Гергова

2003. Dimiter Dobrovich Art Galery, Sliven. Research project 
Corpus of Greek Icon Painters in Bulgaria. Assoc. Prof. 
Alexander Kuiumdzhiev and Corr. Memb. Ivanka Gergova
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2003 г. Рилски манастир, проект Корпус на гръцките 
зографи в България. Доц. Александър Куюмджиев и 
доц. Емануел Мутафов

Динова, Вера Иванова, Васил Пандурски, 
Димитър Друмев, Иванка Акрабова-Жандо-
ва, Лиляна Мавродинова и др. Във връзка с 
изданието в началото на 60-те години са ре-
ализирани редица командировки в страната 
за проучване и документиране на значими 
културни ценности. Първият и единствен 
том излиза през 1976 г. В началото на 90-те 
години на ХХ в. започва нов проект „История 
на българското изобразително изкуство“ с 
ръководител Иван Маразов. Предвидените 
пет тома са подготвени до 1994 г., но така и 
не са отпуснати средства за издаване. През 

1960 г. започва работа и по Енциклопедичен 
речник на българското изобразително и при-
ложно изкуство. Изданието излиза в 3 тома 
като „Енциклопедия на изобразителните из-
куства в България“ (1980, 1987, 2006). 
Идеята за пълното документиране на памет-
ниците на монументалната живопис в Бълга-
рия се превръща в един от най-мащабните и 
амбициозни проекти на учените от сектора. 
Проектът е наречен „Корпус на монумен-
талните изкуства по българските земи“, като 
работата започва още в края на 70-те годи-
ни от учените в изследователска група „Ан-

2003. Rila monastery, research project Corpus of 
Greek Icon Painters in Bulgaria. Assoc. Prof. Alexander 
Kuiumdzhiev and Assoc. Prof. Emmanuel Moutafov
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2003 г. Художествена галерия, 
Бургас. Проект Корпус на 
гръцките зографи в България. 
От ляво на дясно: проф. Елена 
Попова, Пенка Захариева-
Седларска (директор на 
Бургаската художествена 
галерия), доц. Емануел 
Мутафов, чл.-кор. Иванка 
Гергова, проф. Елена Генова, 
доц. Александър Куюмджиев

тично изкуство“. Двата тома „Корпус на късноантичните 
и раннохристиянските стенописи в България“ (1999 г.) и 
„Корпус на късноантичните и раннохристиянските мозай-
ки в България“ (2016 г.) са издадени на немски съвместно с 
Австрийската академия на науките под редакцията на Ваня 
Попова. В края на 80-те години учените от секция „Старо и 
средновековно изкуство“ започват работа по многотомен 
корпус на паметниците на църковната живопис в Бълга-
рия. До този момент са издадени „Корпус на стенописите 
в България от XVIII век“ (2006) и „Корпус на стенописите от 
XVII век в България“ (2012). След спечелен проект от Фонд 
„Научни изследвания“ през 2015 г. започна работа върху 
корпус на стенописите от първата половина на XIX в. Пред-
стои издаването и на корпуси на стенописите от XV и XVI 
в. В периода 2007–2009 г. учените от група „Старо изку-
ство“ работят по проект „Дигитален корпус на тракийско-
то изкуство“. Резултатите от проучванията са представени 
в електронна форма. „Корпус на зографите в България“ е 
друг всеобхватен проект на сектора, по който се работи в 
периода 1998–2003 г. В същия период е разработен про-68



2003. Bourgas Art Gallery. 
Research project Corpus of Greek 
Icon Painters in Bulgaria. From 
left to right: Prof. Elena Popova, 
Penka Zacharieva-Sedlarska 
(Director of Burgas Art Gallery), 
Assoc. Prof. Emmanuel Moutafov, 
Corr. Memb. Ivanka Gergova, 
Prof. Elena Genova, Assoc. Prof. 
Alexander Kuiumdzhiev

ект „Гръцки зографи в България след 1453 г.“, резултатите от който 
са публикувани в двуезично издание през 2008 г. 
Идеята за разглеждането и позиционирането на българското из-
куство в по-широк културен контекст през последните години на-
сочва все повече учени от сектора към изследването на паметни-
ци от съседните балкански държави. През 2015 г. екип от сектора 
започна теренни проучвания на църкви от периода XV–XVII в. на 
територията на България, Гърция, Сърбия и Македония по проект 
„Пътища на балканските зографи и поствизантийското художест-
вено наследство в България“. Като част от проекта се разработва 
електронна платформа, в която предстои да бъдат представени 
научните резултати. Към разширяването на границите на изслед-
ване на българското културно наследство са насочени и между-
академичните проекти с Македонската академия на науките и 
изкуствата – „Изкуството на XVIII и XIX в. Дебърска и Самоковска 
художествена школа“ и „От паганизъм към християнство – ритуал 
и изкуство (балканските провинции през III–VI в.)“ и с Румънската 69



академия на науките – „Художествени взаи-
модействия между българските и румънски-
те земи през XIV–XX век“. 
Преподаването е неотменна част от дейност-
та на учените в Института още от неговото 
създаване. Академиците Стефан Иванов, 
Николай Райнов и Иван Лазаров имат дъл-
гогодишен педагогически стаж в тогавашна-
та Художествена академия. Грижата за фор-
мирането и подготовката на специалисти 
са особено ценни в годините преди да има 
самостоятелно обучение по изкуствознание 
в България. От създаването на специалност 
„Изкуствознание“ през 1970 г. до днес голя-
ма част от курсовете се водят от учени от сек-
тора. Освен в Националната художествена 
академия изследователи от сектора препода-
ват в най-престижните учебни заведения в 
България като Софийския, Пловдивския и Ве-70



ликотърновския университет, Нов български 
университет, Университета по строителство 
архитектура и геодезия. Грижата за подготов-
ката и изграждането на специалисти е свър-
зана и с обучението на докторанти. Всеки 
докторант се обучава по индивидуален план 
под ръководството на специалист от съответ-
ната изследователска група и с широкото съ-
действие на целия научен състав. Днес голя-
ма част от обучаваните в сектора докторанти 
са пълноценно реализирани изследователи 
и преподаватели. През последните години в 
изследователска група „Ново българско изку-
ство“ се разработват образователни проекти, 
насочени към най-малките членове на бъл-
гарското общество. Организираните работни 
ателиета в столицата и страната приобщиха 
много деца към творческите достижения на 
значими български художници.

2015. St. Nicola Church in the town of Elena. 
Research project Corpus of the Church Mural Painting 
from First Half of the 19th Century in Bulgaria. From 
left to right: Assoc. Prof. Alexander Kuiumdzhiev, 
Assoc. Prof. Emmanuel Moutafov, Ivan Dimitrov − 
Director of the Museum of National Revival (town of 
Elena), Tereza Bacheva, Ass. Prof. Maya Zacharieva, 
Prof. Elena Popova, Diana Toteva, Ass. Prof. Margarita 
Kuiumdzhieva, Assoc. Prof. Ivan Vanev

2015 г. Църквата „Св. Никола“ в гр. Елена. Проект 
Корпус на църковната стенопис от първата 
половина на ХIХ век в България. От ляво на дясно: 
доц. Александър Куюмджиев, доц. Емануел 
Мутафов, Иван Димитров − директор на Музей 
на Възраждането, гр. Елена, Тереза Бачева, гл.ас. 
Майя Захариева, проф. Елена Попова, Диана 
Тотева, гл.ас. Маргарита Куюмджиева, доц. Иван 
Ване
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Сектор „Изобразителни изкуства“ винаги е имал 
важна роля в политиката за опазване на култур-
ното наследство на България. Много от учените 
участват в експертни комисии към министер-
ства, музеи, държавни и общински институции 
още от 50-те години на ХХ в. От създаването на 
Съвета за опазване паметниците на културата 
(сега Специализиран експертен съвет за опаз-
ване на недвижимите културни ценности към 
Министерството на културата) през 1952 г. в не-
говия състав винаги са участвали учени от сек-
тора. Дълги години с тази задача е натоварен 
Асен Василиев. Запазените протоколи от това 
време са свидетелство за неговия принос в ре-
шаването на съдбата на значими паметници на 
старото българско изкуство. Експертна работа 
на учените от сектора при подготовката на на-72



ционални и международни изложби също 
има голямо обществено значение. 
Сектор „Изобразителни изкуства“, като 
носител на традициите на Института за 
изкуствознание, продължава да бъде 
единственото специализирано научноиз-
следователско звено в България за раз-
работки в областта на античната, средно-
вековната и съвременната художествена 
култура. В неговите изследователски групи 
през изминалите десетилетия са изградени 
десетки български учени, получили между-
народен престиж и признание, като е съз-
дадена огромна по обем научна продукция. 

2015 г. Скална църква на манастира 
„Св. Безсребърници“ до гр. Агия, Гърция. 
Проект Пътищата на балканските зографи 
и поствизантийското художествено 
наследство в България. От ляво на дясно:  
гл.ас. Цвета Вълева,  ас. Мария Колушева, 
Любен Колев, гл.ас. Майя Захариева, гл.ас. 
Маргарита Куюмджиева, гл.ас. Цветан 
Василиев, доц. Иван Ванев 

2015. The hermitage of Monastery of The Saints 
Anargyroi (The Holy Unmercenary Doctors) near 
Agia town, Greece. Research project The Path of 
the Balkan Icon Painters and the Post-Byzantine 
Artistic Legacy in Bulgaria. From left to right: 
Ass. Prof. Tzveta Valeva, Ass. Maria Kolusheva, 
Liuben Kolev, Ass. Prof. Maya Zacharieva, Ass. 
Prof. Margarita Kuiumdzhieva, Ass. Prof. Tsvetan 
Vassiliev, Assoc. Prof. Ivan Vanev 73



Състав на сектор „Изобразителни изкуства“
Изследователска група „Старо изкуство“
гл.ас. д-р арх. Димитрина Попова
проф. д-р арх. Малвина Русева
гл.ас. д-р Марина Колева
гл.ас. д-р Руслан Стойчев, ръководител

Изследователска група 
„Средновековно и възрожденско изкуство“
чл.-кор. проф. Иванка Гергова
проф. д.изк. Елена Попова
проф. д-р Елена Генова
проф. д-р Бисерка Пенкова
доц. д-р Александър Куюмджиев
доц. д-р Емануел Мутафов
доц. д-р Ива Досева
доц. д-р Иван Ванев
доц. д-р Ралица Русева
гл.ас. д-р Маргарита Куюмджиева, ръководител
гл.ас. д-р Майя Захариева
гл.ас. д-р Станислав Станев
гл.ас. д-р Христо Андреев
гл.ас. д-р Цвета Кунева
ас. д-р Мария Колушева
Докторанти:
Кристина Динева
Дарина Бойкина 

Изследователска група „Ново българско изкуство“
проф. д-р Ирина Генова
проф. д-р Милена Георгиева
доц. д-р арх. Веселина Пеневска
доц. д-р арх. Стела Ташева
гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова
гл. ас. д-р Катерина Гаджева
гл.ас. д-р Мария Митева, ръководител
асоциирани членове с мандат 4 години:
доц. д-р Виолета Василчина 
доц. д-р ланд. арх. Юлия Радославова
Докторанти:
арх. Веселина Мирева
арх. Нона Цекова
арх. Христо Тонев
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The basis for the Department of Fine Arts 
Studies goes back to 1947, when the Institute 
of Arts was established with the Literary and 
Art Branch of Bulgarian Academy of Sciences 
(BAS). Presently, the Department is the suc-
cessor to that institute’s traditions and long 
history. Initially, the institute’s staff comprised 
of four academicians, the artists Stefan Ivanov, 
Nikolay Rainov, Alexander Bozhinov and Ivan 
Lazarov; the latter was appointed to serve as 
the research unit’s head to later become its 
full-time director.
The earliest research plan of the Institute was 
mapped out in November 1947. Research ac-
tivities were performed in the areas of histo-
ry and theory of Bulgarian fine arts such as 
in particular the issues of contemporary fine 
arts; exploration of Bulgarian traditional arts 
and crafts; historical events as covered in the 
works of Bulgarian artists; monographic stud-
ies on certain authors of the periods prior to 
and after the National Liberation. The insti-
tute’s structure underwent many changes over 
the decades to be consistent with the research 
activities. Two departments were established 
in 1953: Theory and History of Bulgarian Fine 
Arts headed by Nikolai Rainov and Applied 
Arts headed by Ivan Penkov. In 1959, a new 
structure of the institute was deliberated. The 
next year the institute had already three de-
partments: Contemporary Art and Art Theory, 

2014. Изкуствоведски четения: 
проф. Милена Георгиева, проф. Ирина Генова

2014. Art Readings Conference:
Prof. Milena Georgieva, Prof. Irina Genova

FINE ARTS STUDIES DEPARTMENT

75



76



History of Art, Applied Arts. On 25 January 1963, the depart-
ments Theory of Fine Arts, Fine Arts and Applied Arts were 
endorsed by a resolution of the Presidium of the Academy of 
Sciences. In the same year, Theatre and Film Studies section 
was established within the Department of Fine Arts to be 
then, in the late 1966 become an independent department. 
The establishing of this section raised the issue of renaming 
the institute. Initially, the name Research Institute for His-
tory and Theory of Art was proposed. On 19 April 1968, at 
a session of the Presidium of the Academy of Sciences the 
Institute of Fine Arts was renamed Institute of Art History. 
Beside the four existing departments, a Synthesis of Plastic 
Arts group was formed in 1970. Further changes in the insti-
tute’s structure were made in 1973, when the Department 
of Fine Arts was transformed into two departments: of An-
cient, Byzantine and Old Bulgarian Art and of New and Con-
temporary Bulgarian Art, while the Department of Applied 
Arts was renamed Applied Arts and Design. In 1981, the De-
partment of Theory of Art was closed to be replaced with a 
Department of Socio-cultural Issues and Living Environment. 
In the next year, the Department of Ancient and Byzantine 
Art merged with that of Old Bulgarian Art to form the De-
partment of Fine Arts. Three research groups were formed 
within that department: Ancient Art, Medieval Art and Art 
of the Period of Bulgaria’s National Revival. The Department 
of Applied Arts and Design was renamed Department of Arts 
of Living Environment and two research groups were formed 
within it on Applied Arts and on Design. In 1987, a research 
group on New and Contemporary Art was formed within the 
Department of Fine Arts Studies. In the same year, the two 
research groups at the Department of Arts of Living Environ-
ment united into one, Design and Applied Arts and a new 
research group on New Art and Art of the National Revival 
Period was formed. Two years later, the Institute of Art Histo-
ry merged with the Institute of Musicology as an Institute of 
Art History Problematics. In the course of the restructuring, 
on the basis of the Department of Fine Arts Studies and that 
of Arts of Living Environment new departments were estab-
lished: of Old and Medieval Art and of New Bulgarian Art. 
On 21 February 1994, at a session of the Presidium of the 
Academy of Sciences the Institute of Art History Matters was 
given back its former name Institute of Art History. The insti-
tute underwent the latest major restructuring in 2007, when 
the Department of Old and Medieval Art merged with that of 
New Bulgarian Art under the present name, where three re-
search groups were formed: on Old Art; Medieval Art and Art 
of Bulgaria’s Revival Period and on New Bulgarian Art. Ever 
since 2009 strong political pressure has been exerted on BAS 
to carry out a structural reform. As a result of this trend to-

2017 г. Археологически 
музей  − Кавала, Гърция. 
От ляво на дясно: гл.ас. 
Маргарита Куюмджиева, 
доц. Емануел Мутафов, 
гл.ас. Руслан Стойчев, 
д-р Ставрула Дадаки, 
директор на музея

2017. 
Archaeological Museum 
of Kavala, Greece. From 
left to right: Ass. Prof. 
Margarita Kuiumdzhieva, 
Assoc. Prof. Emmanuel 
Moutafov, Ass. Prof. 
Ruslan Stoychev, and Dr. 
Stavrula Dadaki, Director 
of the Museum
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2017 г. Археологически музей 
− Кавала, Гърция. Ас. Мария 
Колушева представя памет-
ници на световното културно 
наследство на Юнеско от 
Несебър

2017. Archaeological Museum 
of Kavala, Greece. Ass. Maria 
Kolusheva representing the 
UNESCO World Heritage from 
Nessebar, Bulgaria
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wards amalgamating research units, the Centre of Ar-
chitectural Studies, BAS, a successor to the Institute of 
Urban Planning and Architecture, established in 1949 
was closed in 2010 to merge with the Institute of Art 
History. Consequently, the institute was renamed In-
stitute of Art Studies and a Department of Architec-
ture was established. In 2016, the Department of Ar-
chitecture was closed and its researchers joined two 
of the research groups within the Department of Fine 
Arts Studies.
Since its earliest days, the institute has brought into 
the fold some of the most renowned Bulgarian art re-
searchers. Paramount to the development of the insti-
tution at that early stage were both continuity of re-
search in Bulgarian art heritage and personal ties with 
the National Museum of Archaeology, which was re-
structured following the coupe of 9 September 1944. 
It was decided in February 1948 to affiliate academi-
cians and corresponding members of the Historical 
and Philological Section of BAS as non-staff employ-
ees, most of who were professionally related to the 
museum such as Andrey Protich, Nikola Mavrodinov, 
Krustiu Miyatev, Ivan Goshev, Dimiter Dimitrov. Later, 
Assen Vassiliev, Vassil Zachariev, Mara Tsoncheva, Boris 
Kolev, Dimiter Drumev, Milko Bichev, Veneta Ivanova, 
Tsanko Lavrenov, Krum Kiuliavkov, Liuben Belmustak-
ov also joined the institute. Throughout the 1960s and 
the early 1970s, such researchers as Atanas Bozhkov, 
Dora Panaiotova, Vera Dinova, Dimiter Stankov, Liliana 
Mavrodinova, Elka Bakalova, Margarita Koeva, Valentin 
Angelov, Kostadinka Paskaleva, Anna Roshkovska, Ivan 
Marazov, Axinia Dzhurova, etc., were members of the 
institute’s staff. 
Along with implementing the first research plan, col-
lecting of scientific records related to Bulgarian art 
was initiated. It was Assen Vassiliev, the first full-time 
employee of the institute hired in 1950, who laid the 
foundations for what are now fine arts archive hold-
ings. He performed systematic activities, collecting a 
vast body of archival records, photographs and arte-
facts. In the 1950s, Assen Vassiliev visited a number 
of Bulgarian artists, who answered his questionnaires, 
recording their memoirs and life stories and receiving 
photos and documents from their personal archives. 
Expeditions, fieldwork and material gathered for stud-
ies by the institute’s staff on significant monuments of 
Old Bulgarian art and particular painters further en-
riched the archive holdings of the Institute of Fine Arts. 79



Systematic photographing of artworks began 
in the 1950s along with acquisition of photo-
graphs of cultural assets. An early acquisition 
comprised 35 glass plate negatives of the 
murals at the rock-hewn churches in Ivanovo. 
Trips of institute’s employees to the country 
were of paramount importance to the rapid 
storing of a vast amount of photographic ma-
terial. The first photographer, who joined the 
institute in 1960, was Dimiter Karadimchev. 
In 1950 an extensive card catalogue began to 
be compiled of publications on Bulgarian fine 
arts. During the 1960s and the 1970s, a group 
of researchers was already searching for ar-
chival material and publications on Bulgarian 
artists. 
Collecting and keeping valuable archive hold-
ings is what the institute has been doing 
ever since then. In 2013 the personal archive 
of Prof. Stefan Boiadzhiev was acquired; in 
2016, the impressive archive at Prof. Liliana 
Mavrodinova’s house, containing documents, 
photographs and studies by three genera-
tions of researchers of Old Bulgarian art. 
The journals published by the institute have 
had a considerable significance to the devel-
opment of art studies in Bulgaria. In the ear-
ly years, research results were published in 
the Journal of the Institute of Fine Arts. On 

6 July 1951, Nikola Mavrodinov was elected as 
editor-in-chief of the Journal by the institute’s 
Academic Board. The first issue of the Journal 
was, however, released as late as 1956 under 
the editorship of the then institute’s director, 
Ivan Penkov. The Journal had 17 issues until 
1973. In May 1968, the first issue of Art Quar-
terly went to press, Atanas Stoykov being its 
first editor-in-chief. The journal is to this day the 
sole academic journal in Bulgaria in the area of 
fine arts. In the 1970s, the series Bulgarian Art 
Heritage was launched dealing with thematic 
research in the area of applied arts. The first 
book in the series was Stone Statuary by Assen 
Vassiliev, Tatiana Silianovska, Nikolay Trufeshev 
and Iva Lubenova. 
As a result of the researchers’ work on indi-
vidual or collaborative projects an impressive-
ly large number of studies, collections, cata-
logues and bibliographies have been published. 
For shortage of money though, many studies 
by researchers have failed to come out and are 
now kept at the institute’s archive holdings. 
Such a large-scale project was the History of 
Bulgarian Fine Arts, conceived as early as the 
1950s. In 1960, it was adopted as a two-year 
planned task. Many of the institute’s employ-
ees joined the project with Assen Vassiliev, 
Vassil Zachariev, Atanas Bozhkov, Vera Dinova, 
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2008 г. Софийска градска художествена галерия. 
Представяне на брой на сп. „Проблеми на 
изкуството“, посветен на София

Vera Ivanova, Vassil Pandurski, Dimiter Drumev, 
Ivanka Akrabova-Zhandova, Liliana Mavrodino-
va among others. In the course of compiling the 
series, a number of trips were made around the 
country in the early 1960s to study and record 
significant cultural monuments. The first and 
sole volume was published in 1976. In the early 
1990s, a new project was launched, History of 
Bulgarian Fine Arts led by Ivan Marazov. The five 
volumes of the History were all compiled until 
1994, but the project never saw financing. In 
1960, compiling of an encyclopaedic dictionary 
of Bulgarian fine and applied arts began. It was 
published in three volumes as an Encyclopaedia 
of Fine Arts in Bulgaria (1980, 1987, 2006). 
The idea of comprehensively recording the 
monuments of Bulgarian monumental painting 
evolved into one of the most large-scale and 
ambitious projects of the institute’s research-
ers. Researchers from Ancient Art research 
group began work on this Corpus (Index and 
Repertorium) of the Mural Painting in Bulgari-
an Lands as early as the end-1970s. A Corpus 
of the Late Antique and Early Christian Murals 
in Bulgaria (1999) and a Corpus of the Late An-
tique and Early Christian Mosaics in Bulgaria 
(2016) were published in German jointly with 
the Austrian Academy of Sciences under Vania 
Popova’s editorship. Researchers from the De-

2008. Sofia City Art Gallery. Presentation  of 
the Art Studies Qarterly‘ issue dedicated to 
Sofia

partment of Old Art began in the late 1980s 

work on a many volumed series on Bulgarian 
church mural painting. A Corpus of the Mural 
Painting in Bulgaria of the Eighteenth Centu-
ry (2006) and a Corpus of the Mural Painting 
in Bulgaria of the Seventeenth Century (2012) 
have come out for the time being. A project on 
a Corpus of the Church Mural Painting in Bul-
garia of the First Half of the Nineteenth Centu-
ry won funding by the National Research Fund 
of Bulgaria in 2015 and the work on it is un-
der way. Corpora of the murals of the fifteenth 
and the sixteenth centuries are coming up. Re-
searchers from Old Art research group worked 
in the period 2007–2009 on a digital corpus 
of Thracian art and published the results of 
their studies in a digital format. A Corpus of 
the Icon-painters in Bulgaria was yet another 
comprehensive project implemented in the 
period 1998–2003. At the same time, another 
project, Greek Icon-painters in Bulgaria after 
1453 was implemented and the results were 
published in a bilingual book in 2008. 
Recently, the idea of viewing and position-
ing of Bulgarian art in a broader context in-
creasingly sends more researchers exploring 
the monuments in the neighbouring Balkan 
countries. A team began fieldwork in 2015 at 
churches of the period between the fifteenth 81



and the seventeenth centuries in Bulgaria, Ser-
bia, Greece and Macedonia under the project 
The Paths of Balkan Icon-painters and Post-Byz-
antine Art Legacy in Bulgaria. An e-platform is 
being developed under the project to present 
the results. The inter-academic projects with 
the Macedonian Academy of Sciences and Arts, 
The Eighteenth- and Nineteenth-century Art of 
the Schools of Debar and Samokov and From 
Paganism to Christianity: Rituals and Art in the 
Balkan Provinces of the Third through the Sixth 
Centuries as well as with the Romanian Acad-
emy, Art Interplays between the Bulgarian and 
Romanian Lands between the Fourteenth and 
the Twentieth Centuries are also meant to ex-
tend the boundaries of studying Bulgarian cul-
tural heritage. 
Teaching has been an indelible part of the ac-
tivities of the institute’s staff ever since it has 
been established. Academicians Stefan Iva-
nov, Nikolay Raynov and Ivan Lazarov were 
long-standing teachers at the then Academy of 
Arts. Taking care of shaping and training spe-
cialists was vital in those times prior to the es-
tablishing of proper specialised courses in art 
history and art studies in Bulgaria. Ever since 
establishing Art Studies as a new discipline in 
1970, many of the scholars at the department 
have conducted these courses. Apart form 
the National Academy of Art, they have been 
teaching at Bulgaria’s best universities such as 
the ones in Sofia, Plovdiv, Veliko Tarnovo, the 
New Bulgarian University and the University of 
Architecture, Civil Engineering and Geodesy. 
Taking care of training specialists means also of-
fering doctoral programmes. Each PhD student 
has an individual curriculum plan under the tu-
telage of the respective supervisor from the re-
spective research group and is widely support-
ed by the entire academic staff. Now, the best 
students who have completed their doctoral 
courses at the department, are fully-fledged 
teachers and researchers. In the recent couple 
of years, the New Bulgarian Art research group 
has devised educational projects for the young-
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2011 г. Научна конференция 80 години Дружество на Новите художници. 
Съвместно със Софийска градска художествена галерия. 
На снимката гл.ас. Мария Митева

2011. Academic conference 80th Anniversary of the Association of New Artists. 
In collaboration with Sofia City Art Gallery. 
On the picture Ass. Prof. Maria Miteva
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est. The workshops conducted in Sofia and 
in the country have familiarised many kids 
with the achievements of great Bulgarian 
artists.
The Department of Fine Arts Studies has 
inevitably played a major role in the pol-
icies of preserving Bulgaria’s cultural her-
itage. Ever since the 1950s, many of the 
researchers have been members of expert 
committees at ministries, museums, state-
run and municipal institutions. Ever since 
the National Council for Protection of Mon-
uments of Culture has been established in 
1952 (now Specialised Expert Council for 
protection of tangible cultural assets, a 
consultative body affiliated to the Minister 
of Culture), researchers from the depart-
ment have always been its members. As-
sen Vassiliev has been such a member for 
years. His contribution to the protection 
of significant monuments of Old Bulgari-
an Art is evidenced by the minutes of that 
time. The expert work of researchers from 
the department on the mounting of na-
tional and international exhibitions is also 
of paramount public significance. 
The Department of Fine Arts Studies be-
ing the successor to the traditions of the 
Institute of Art History has been ever 
since the sole research unit in this country 
conducting studies in the area of the an-
cient, medieval and contemporary culture. 
Many Bulgarian researchers have formed 
their careers in the research groups over 
the decades, gaining international pres-
tige and recognition and producing a vast 
number of research outputs.

Department of Fine Arts Studies: Staff
Old Art research group
Ass. Prof. Arch. Dimitrina Popova, PhD
Prof. Arch. Malvina Russeva, PhD
Ass. Prof. Marina Koleva, PhD
Ass. Prof. Ruslan Stoichev, PhD, 
Research Group Head

Medieval Art and Art 
of the National Revival Period 
Prof. Corr. Memb. DSc. Ivanka Gergova
Prof. DSc. Elena Popova 
Prof. Elena Genova, PhD
Prof. Bisserka Penkova, PhD
Assoc. Prof. Alexander Kuiumdzhiev, PhD
Assoc. Prof. Emmanuel Moutafov, PhD
Assoc. Prof. Iva Dosseva, PhD
Assoc. Prof. Ivan Vanev, PhD
Assoc. Prof. Ralitsa Russeva, PhD
Ass. Prof. Margarita Kuiumdzhieva, PhD, 
Research Group Head
Ass. Prof. Maya Zacharieva, PhD
Ass. Prof. Stanislav Stanev, PhD
Ass. Prof. Hristo Andreev, PhD
Ass. Prof. Tsveta Kuneva, PhD
Ass. Maria Kolusheva, PhD
PhD students:
Kristina Dineva
Darina Boykina 

New Bulgarian Art research group
Prof. Irina Genova, PhD
Prof. Milena Georgieva, PhD
Assoc. Prof. Arch. Vesselina Penevska, PhD
Assoc. Prof. Arch. Stela Tasheva, PhD
Ass. Prof. Arch. Iliana Ovcharova, PhD
Ass. Prof. Katerina Gadzheva, PhD
Ass. Prof. Maria Miteva, PhD, 
Research Group Head

Affiliated with the department 
for a four-year period:
Assoc. Prof. Violeta Vassilchina, PhD
Assoc. Prof. Arch. Julia Radoslavova, PhD
PhD students:
Arch. Vesselina Mireva
Arch. Nona Tsekova
Arch. Hristo Tonev
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2017. Workshop for children in the framework of the project Bulgarian Artists for Children. Binka Vazova. 
UniArt Galery at New Bulgarian University, moderators Ass. Prof. Maria Miteva and Ass. Prof. Katerina Gadzheva

2017 г. Детско  ателие по проeкта Българските художници за децата. Бинка Вазова. 
Галерия „УниАрт“ на Нов български университет, модератори гл.ас. Мария Митева и гл.ас. Катерина Гаджева 85
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1. Prof. Georgi Saev
2. Prof. Liubomir Tenev
3. Prof. Gocho Gochev
4. Prof. Vassil Stefanov
5. Prof. Chavdar Dobrev



СЕКТОРТЕАТЪР

Сектор „Театър“ в Института за изследване 
на изкуствата към Българската академия на 
науките е основното специализирано звено 
за театрални изследвания в България. Той се 
появява през 1963 г. под формата на посто-
янна научна група в рамките на Института 
за изобразителни изкуства, която след 1966 
г. съществува като отделна секция под име-
то „История и теория на българския театър 
и кино“. От 1974 г. секцията се отделя като 
самостоятелен сектор, изследващ полето на 
театъра. През годините секторът придоби-

ва различни наименования, но задачите му 
остават по същество близки: да архивира и 
анализира историята на театъра и актуал-
ните театрални процеси в страната, като ос-
мисля  връзката им с развитието на театъра 
в Европа и по света.
В състава на сектора винаги са работели 
водещи български театроведи. От средата 
на 60-те до средата на 80-те години на ми-
налия век активна научноизследователска 
дейност в сектор „Театър“ развиват театро-
ведите проф. Гочо Гочев, проф. Любомир 87



пейското сценично изкуство. 
Приоритетна научна задача на сектора е на-
писването на история на българския театър. 
В началото на 90-те години на миналия век 
от нея са публикувани първите три тома, 
обхващащи времето от появата на българ-
ския театър към средата на ХІХ в. до края на 
Първата световна война. Значителна част 
от работата на настоящия научен състав на 
сектора е фокусирана върху проучването на 
различни  аспекти на театралната практика 
в България през следващите сто години – 
от 1918 г. до наши дни. През 2011 г. е пуб-
ликуван и четвъртият том от историята на 
българския театър, плод на дългогодишен 
колективен проект „История на българския 
театър. Том 4. Българският театър между 
двете световни войни на ХХ век“ с автори 
Н. Йорданов, Р. Попилиев, К. Николова, В. 
Дечева, Й. Спасова-Дикова, издаден от Ин-
ститута за изследване на изкуствата.
Повечето от изследователските проекти, 
осъществявани в сектора в последващите 
години, са в две основни посоки: 1) изслед-
ване на българското сценично изкуство в 
периода на комунизма и 2) документиране 
и изследване на най-новия български те-
атър след 1989 г. Сред най-значимите из-
следвания в тези посоки са „Съпротивата на 
драмата в драмата за съпротивата“ на проф. 
д.изк. Ромео Попилиев (2013), „Българският 
театър след 1989 и новата британска драма“ 
на проф. д.изк. Камелия Николова (2013); 
„Мелпомена отвъд желязната завеса“ на 
доц. д-р Йоана Спасова-Дикова (2015), „Теа-
търът в България 1989–2015“ на проф. д.изк. 
Николай Йорданов (2016). 
Най-новите изследователски проекти на 
учените в сектора продължават да се пола-
гат в тези времеви ориентации („Актьорско-
то изкуство в България от средата на 50-те 
до края 60-те години на ХХ век“ на Йоана 
Спасова-Дикова, „Модел на функциониране 
на българския театър в периода 1956–1989“ 
на Румяна Николова; „Тенденции в театрал-

Тенев, проф. Чавдар Добрев, доц. Лада Па-
нева, проф. Невяна Инджева,  доц. Йосиф 
Конфорти, проф. Георги Саев (който е и ди-
ректор на Института за изкуствознание от 
1992 до 1996 г.), проф. Васил Стефанов, доц. 
Кристина Тошева, проф. Стефан Танев и др. 
От втората половина на 80-те и началото 
на 90-те години на ХХ в. в сектора навлиза 
нова вълна от театрални изследователи в 
лицето на Елена Владова, Светлана Байчин-
ска, Светла Бенева, Ромео Попилиев, Виоле-
та Дечева. В следващите няколко години в 
него постъпват Йоана Спасова-Дикова, Ка-
мелия Николова, Николай Йорданов, Агли-
ка Стефанова. Ръководителите на сектора 
от неговото създаване до днес са: проф. 
Гочо Гочев (1966–1981), проф. Невяна Ин-
джева (1982–1989), проф. Васил Стефанов 
(1989–1994; 1997–2006), проф. Стефан Та-
нев (1995–1996), проф. Ромео Попилиев (от 
2007 г.).
И днес членове на сектора са едни от най-яр-
ките и най-изявените историци и теорети-
ци на театъра у нас, както и редица млади 
учени. Важна част от дейността на сектора 
е обучението на докторанти, някои от кои-
то след успешна защита на своите дисерта-
ционни трудове остават в състава му. 
Работата на сектора е съсредоточена върху 
проучването и съхраняването на театрал-
ното наследство и върху анализа на съвре-
менното сценично изкуство. Спецификата 
на драматургичните и сценичните практики 
в България се осмисля като част от евро-
пейската културна мозайка. Значимо място 
заема и теоретичното разглеждане на ос-
новните елементи на сценичната дейност 
(изкуството на актьора, на режисьора, на 
сценографа), на отношението между дра-
матургичния текст и представлението, на 
зрителската рецепция и т.н. Обект на изсле-
дователски интерес са и сравнителните про-
учвания на различни театрални култури, на 
отделни естетически направления, на важни 
проблеми и явления в българското и евро-88



2003 г. Сектор „Театър“. От ляво на дясно: проф. Ромео Попилиев, н.с. Аглика Стефанова, доц. Йоана Спасова-Дикова, 
проф. Светлана Байчинска, проф. Васил Стефанов, н.с. Светла Бенева, проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов, 
Барбара Олшевска

2003. Theatre Studies Department. From left to right: Prof. Romeo Popiliev, Ass. Prof. Aglika Stefanova, Prof. Joanna Spassova-
Dikova, Prof. Svetlana Baychinska, Prof. Vassil Stefanov, Ass. Prof. Svetla Beneva, Prof. Kamelia Nikolova, Prof. Nikolay Yordanov, 
Barbara Olszewska

ната критика на НРБ през 70-те години на 
ХХ век“ на Милена Михайлова) или се съ-
средоточават върху неизследвани досега 
тематични полета в контекста на цялото ис-
торическо развитие на театъра в страната 
(„Режисьорски стилове в театъра в България 
след Втората световна война“ на Камелия 
Николова, „Българският драматургичен ка-
нон“ на Николай Йорданов, „Траектории на 
родното и чуждото в българския театър“ на 
Ромео Попилиев).
Тези изследователски посоки в работата 
на сектора продължават усилията на не-
гови членове от предходни години, чиито 
най-важни постижения са: „Енциклопедия 
на българския театър“ (първият по рода си 
опит за съставяне на справочник за театъра 

в България и неговите творци, първоначал-
но с ръководител Ч. Добрев, впоследствие 
завършен и отпечатан през 2005 г. от ко-
лектив с редакционна колегия в състав: Кр. 
Тошева, В. Стефанов, Св. Байчинска, Св. 
Бенева и Й. Спасова-Дикова, подкрепени 
от активната дейност на членовете на сек-
тора и външни сътрудници); „История на 
българския театър. Т. 1. От зараждането до 
1878“ на Васил Стефанов (1997); „История 
на българския театър. Т. 2. 1878–1904“ на 
Георги Саев (1997); „История на българския 
театър. Т. 3. 1904–1918“ на Кристина Тоше-
ва (1998), както и някои по-значими инди-
видуални планови проекти като „Реализмът 
на Вахтангов“ на Ч. Добрев, „Радиотеатърът 
и неговата специфика“ на Л. Панева, „Кон-89



защитените през последното десетилетие 
дисертационни трудове са изследванията 
„Постмодерната драматургична адаптация“ 
на Мирослава Тодорова и „Що е то съвреме-
нен танц“ на Ани Васева. В момента в секто-
ра се обучават трима докторанти. 
Членовете на сектор „Театър“ имат много-
бройни индивидуални и колективни участия 
в национални и международни научни фору-
ми и научноизследователски проекти. Сред 
най-значимите от тях са: съвместният проект 
с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ „Създаване и 
управление на специализирана е-библиоте-
ка с научен текстов и визуален архив в об-
ластта на сценичните и екранните изкуства“ 
към ФНИ с ръководител проф. д.ф.н. Миро-
слав Дачев (2015–2016); „Българският ХХ век 
в изкуствата и културата“ към ФНИ с ръково-
дител проф. д.изк. Клер Леви (2014–2015); 
проектът „Учени от Обединеното кралство 

фликт и герой в съвременната драматургия 
– реални и мними конфликти“ на Г. Гочев, 
„Театърът на абсурда“ на В. Стефанов, „Общи 
проблеми на развитието на българския теа-
тър между двете световни войни“ на Н. Ин-
джева, „Театралната критика 1917–1948“ на 
Г. Саев, „Фронтовите театри в България“ на 
Кр. Тошева, „Диктатура и театър“ на Ст. Та-
нев, „Театрално-критическата мисъл в Бълга-
рия и кукленият театър“ на Е. Владова, „От 
многострадална Геновева до Хамлет“ на Св. 
Байчинска и др.
От началото на настоящия век в състава на 
сектора се включва нова група млади теа-
троведи – Румяна Николова, Милена Михай-
лова, Албена Тагарева. Съществен принос в 
научноизследователската работа на сектора 
има и значителният брой докторанти, обу-
чавани в него през годините под ръковод-
ството на доказани учени. Сред успешно 

2005 г. Варна. Учени от Сектор „Театър“ на Нацио-
налната теоретична конференция Българският те-
атър днес в рамките на Международния театрален 
фестивал „Варненско лято“.

2005. Varna. Researchers from Theateг Studies Department, 
participating in the National Theoretical Conference 
Bulgarian Theater Today in the framework of the Varna 
Summer International Theatre Festival.
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2012 г. Награда „Икар“ за том 4 на История на българ-
ския театър. От ляво на дясно: проф. Ромео Попилиев, 
проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов

и България за Шекспир. 400 години от рож-
дението на Уилям Шекспир“ на Института за 
изследване на изкуствата с подкрепата на 
Британския съвет с ръководител проф. д.изк. 
Камелия Николова (2014); международният 
изследователски проект върху новата евро-
пейска драма “Janus” (2005); международ-
ният проект “Digital Theatre Words” (2011–
2014); проектът “Theatre, Masks and Theatre 
Anthropology from East to West” на Холанд-
ския институт за академични изследвания 
(NIAS); „Болгарское искусство ХХ века“, Госу-
дарственый институт искусствознания с ръ-
ководител Валерия Федотова (2010–2014); 
“Literature and Multimedia in Late 20th and 21st 
Century Europe” – международен проект на 
Commonwealth University, САЩ, с ръководи-
тел проф. Марсел Корнис-Поуп; “European 
Theatre Iconograph” – международен проект 
към Научната мрежа на Европейската научна 
фондация (ESF), ръководител проф. Робърт 

Иренстейн; „Художествени взаимодействия 
между българските и румънските земи през 
XIV–XX век“ с ръководител проф. д-р Инге-
борг Братоева-Даракчиева – съвместен меж-
дународен проект с Румънската академия на 
науките и др. 
Научноизследователската работа на члено-
вете на сектор „Театър“ от създаването му до 
днес е съпътствана от активна преподавател-
ска и критическа практика. Учени от сектора 
са преподаватели в редица висши учебни 
заведения в страната като НАТФИЗ, СУ „Св. 
Климент Охридски“, НХА, НБУ, ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ и др., както и имат лекции 
в редица университети в чужбина – Литовска 
академия за театър, музика и кино, Театрален 
институт към Амстердамски университет, 
Академия по изкуствата, Маастрихт, Нидер-
ландски институт за академични изследва-
ния (NIAS) и др. 
Членове на сектор „Театър” са главни редак-

2012.  Ikarus Award for the 4th volume of History of Bulgarian 
Theatrе.  From left to right: Prof. Romeo Popiliev, Prof. 
Kamelia Nikolova, Prof. Nikolay Yordanov
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА ПРОФ. ЛЮБОМИР ТЕНЕВ

19 ноември, четвъртък, 2015
 от 10.00 ч. до 17.00 ч.

КОНФЕРЕТНА ЗАЛА 
на Института за изследване
на изкуствата, БАН
София, ул. „Кракра“ 21

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА
към Българската академия на науките – 
Сектор „Театър“

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ 
ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО 
„Кръстьо Сарафов“ – 
Катедра „Театрознание“
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2015 г. Юбилейна научна конфeренция, посветена на проф. Любомир Тенев

„Следва“ и водещ на страница „Сцена“ в 
Литературен вестник. Проф. д.изк. Николай 
Йорданов е редактор и съставител на спе-
циализираното списание за театър “Homo 
Ludens” и член на редколегията на „Годиш-
ник на НАТФИЗ“. Проф. д.изк. Ромео Попи-
лиев е член на редколегията на сп. „Театър“. 
Някои от учените са също съставители и чле-
нове на редколегии на научни книги, сбор-
ници, енциклопедии и речници. 
Членове на сектора вземат участие в раз-
лични комисии и експертни съвети в помощ 
на държавните и местните власти и на раз-
лични институции. Те са експерти към НАОА, 

тори, редактори и членове на редакционни-
те колегии на редица престижни издания в 
областта на театралната наука и критика в 
България и чужбина. Проф. д.изк. Камелия 
Николова е член на редакционния борд на 
международното е-списание за театрал-
на теория и критика “The Theatre Times” и 
на академичното списание „Papers of BAS. 
Humanities and Social Sciences”, тя е замест-
ник-главен редактор на списание „Пробле-
ми на изкуството“ и главен редактор на ака-
демичното издание „Годишник на НАТФИЗ“, 
член на редколегията на специализираното 
списание за театър “Homo Ludens”, на сп. 

2015. Jubilee conference dedicated to the 100th anniversary of Prof. Liubomir Tenev 93



Столична община, към Министерство на кул-
турата, към Европейската комисия, както и в 
други програми и институции. Участват и в 
редица научни органи и заемат ръководни 
позиции в БАН, в Института за изследване на 
изкуствата и в университети по изкуствата в 
страната и чужбина.
Прякото участие в културния живот на стра-
ната на членовете на сектора е свързано с 
активното им присъствие в театрални жури-
та и комисии, като селекционери, куратори и 
организатори на фестивали, изложби, крити-
чески дискусии, творчески срещи и др.
Учените от сектора членуват в различни 
международни организации като Между-
народната организация на театралните кри-
тици (IATC), Международна федерация за 
театрални изследвания (IFTR), Комисията по 
комуникации и публикации на OISTAT (PCC), 

Международната организация за европей-
ска драма THE FENCE. Холандски институт за 
академични изследвания (NIAS). Членовете 
на сектора са носители на различни награди. 
За редица от своите индивидуални и колек-
тивни изследвания повечето от тях са удос-
тоявани (някои многократно) с националната 
награда ИКАР за театрална теория и критика 
на САБ. Проф. д.изк. Николай Йорданов и 
проф. д.изк. Камелия Николова са носители и 
на държавната награда „Златен век“ за при-
нос към българската култура.  
През своето повече от половинвековно съ-
ществуване сектор „Театър“ убедително до-
казва своята важна роля за развитието на 
театралната наука, съхраняването на култур-
ната памет и осмислянето на актуалните про-
цеси в сценичните изкуства.

 

2017 г. Античният театър във Филипи, Гърция. От ляво на 
дясно: проф. Йоана Спасова-Дикова, проф. Ромео Попи-
лиев, проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов

2017. Ancient theatre of Philippi, Greece. From left to right: 
Prof. Joanna Spassova-Dikova, Prof. Romeo Popiliev, Prof. 
Kamelia Nikolova, Prof. Nikolay Yordanov
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The Department of Theatre Studies, Insti-
tute of Art Studies, BAS, is the main special-
ised research unit for theatre studies in Bul-
garia. It appeared in 1963 as a permanent 
research group within the Institute of Fine 
Arts to evolve into a Department of History 
and Theory of Bulgarian Theatre and Film. 
In 1974, the Department of Theatre Studies 
established itself as an independent unit for 
theatre research. Its name has changed over 
the years, retaining though the essence of 
its goals: archiving and analysing the history 
of theatre and current theatrical processes 
in this country through comprehending the 
relationship between them and the devel-
opment of theatre in Europe and across the 
world.
Leading Bulgarian theatre theoretitions have 
been members of the department right from 
the outset. In the period between the mid-
1960s and the mid-1980s, such figures as Prof. 
Gocho Gochev, Prof. Liubomir Tenev, Prof. 
Chavdar Dobrev, Assoc. Prof. Lada Paneva, 
Prof. Neviana Indzheva, Assoc. Prof. Iosif Kon-
forti, Prof. Georgi Saev (director of the Insti-
tute of Art History in 1992–1996), Prof. Vassil 
Stefanov, Assoc. Prof. Kristina Tosheva, Prof. 
Stefan Tanev, etc., conducted their research 

as members of the department. A new genera-
tion of researchers came in the department in 
the second half of the 1980s and the early 1990s 
such as Elena Vladova, Svetlana Baychinska, 
Svetla Beneva, Romeo Popiliev, Violeta Decheva. 
A next group of young scholars, Joanna Spasso-
va-Dikova, Kamelia Nikolova, Nikolay Yordanov, 
Aglika Stefanova followed suit in the next years. 
Prof. Gocho Gochev (1966–1981), Prof. Nevia-
na Indzheva (1982–1989), Prof. Vassil Stefanov 
(1989–1994; 1997–2006), Prof. Stefan Tanev 
(1995–1996) Prof. Romeo Popiliev (since 2007) 
have headed the department over the years.
Presently, members of the department are tra-
ditionally among the most prominent and well-
known historians and theoretitions of drama and 
theatre arts in this country, along with a number 
of young researchers. An important aspect of 
the department’s activities is training PhD stu-
dents, some of whom join the department after 
successfully completing their doctoral studies. 
In its work, the department focuses on studying 
and preserving the theatrical legacy and ana-
lysing contemporary theatrics. The specifics of 
playwriting and performing practices in Bulgar-
ia are treated as part of the European cultural 
mosaic. The theoretical treating of the major el-
ements of stage activities such as acting/direct-
ing/scenographic skills; the text-performance 
relationship; spectatorial reception, etc., is given 
a particular emphasis. The department has also 
made comparative studies on various theatrical 
cultures; on particular art movements, on par-
amount problems and occurrences in Bulgarian 
and European dramatic arts the focus of their re-
search interest. 
The department has set as its priority research 
goal to compile a history of Bulgarian theatre. 
The three volumes of the History, dealing with 
the period from the outset of Bulgarian thea-
tre in the mid-19th c. until the end of World War 
One, were released in the early 1990s. Presently, 
the staff has focused on theatre practices in this 
country in the next period of hundred years, i.e. 
from 1918 onwards. In 2011, the Institute of Art 

THEATRE STUDIESDEPARTMENT
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Studies published the fourth volume of the His-
tory, an outcome of a long-running collaborative 
project, History of Bulgarian Theatre. Vol. 4. The 
Twentieth-century Bulgarian Theatre between 
the World Wars authored by N. Yordanov, R. 
Popiliev, K. Nikolova, V. Decheva and J. Spasso-
va-Dikova. 
Most of the research projects carried out by the 
department over the past years have pursued 
two avenues of research: 1) Studying Bulgari-
an theatre arts under communism; 2) Record-
ing and exploring Bulgaria’s latest theatre after 
1989. Below are given some of the most signifi-
cant of them: Resistance of Drama in Resistance 
Movement Drama by Prof. DSc. Romeo Popiliev 
(2013); Bulgarian Theatre after 1989 and the 
New British Drama by Prof. DSc. Kamelia Nikolo-
va (2013); Melpomene behind the Iron Curtain 
by Assoc. Prof. Joanna Spassova-Dikova (2015); 
Theatre in Bulgaria in 1989–2015 by Prof. DSc. 

Nikolay Yordanov (2016). 
The latest research projects by scholars from the 
department were further oriented toward three 
particular periods (The Art of Acting in Bulgaria 
between the mid-1950s and the late 1960s by 
Joanna Spassova-Dikova; The Functioning Mod-
el of Bulgarian Theatre in the Period 1944–1956 
by Rumiana Nikolova; Trends in Theatre Criti-
cism in the People‘s Republic of Bulgaria of the 
1970s by Milena Michaylova) or unstudied for 
the time being thematic fields took centre stage 
in the context of the development of Bulgarian 
theatre in its entirety (Directorial Styles in Bul-
garia after Word War Two by Kamelia Nikolo-
va, Bulgarian Dramaturgic Canon by Nikolay 
Yordanov, Trajectories of Own and Foreign in 
Bulgarian Theatre by Romeo Popiliev).
These lines of research conducted by the de-
partment are a follow-up to the efforts of its 
members over the previous years whose great-96



2017 г. Античният театър във Филипи, Гърция. 
Проф. Камелия Николова за постановките 
в древногръцкия театър

2017. Ancient Theatre of Philippi, Greece. 
Prof. Kamelia Nikolova for ancient greek 
drama staging

est achievements were: Encyclopaedia of Bul-
garian Theatre (the first ever endeavour of its 
kind to compile a compendium about theatre 
and theatrical figures in this country led ini-
tially by Chavdar Dobrev and later completed 
and published in 2005 by an editorial board 
comprising Kristina Tosheva, Vassil Stefanov, 
Svetlana Baychinska, Svetla Beneva and Joanna 
Spassova-Dikova, actively assisted by the rest 
of the staff and external contributors); History 
of Bulgarian Theatre, vol. 1. From the Outset 
until 1878 by Vassil Stefanov (1997); History of 
Bulgarian Theatre, vol. 2. 1878–1904 by Georgi 
Saev (1997); History of Bulgarian Theatre, vol. 
3. 1904–1918 by Kristina Tosheva (1998) as well 
as such significant individual projects as Vakh-
tangov’s Realism by Chavdar Dobrev, Radio The-
atre and Its Specifics by Lada Paneva, Conflict 
and Character in Contemporary Plays: Real and 
Invented Conflicts by Gocho Gochev, The The-

atre of the Absurd by Vassil Stefanov, General 
Problems of Bulgarian Theatre’s Development 
between the World Wars by Neviana Indzhe-
va, Theatre Criticism 1917–1948 by Georgi 
Saev, Bulgarian Theatricals on the Frontline 
by Kristina Tosheva, Dictatorship and Theatre 
by Stefan Tanev, Theatrical-Critical Thought in 
Bulgaria and Puppetry by Elena Vladova, From 
Longsuffering Genoveva to Hamlet by Svetlana 
Baychinska to name but a few.
A group of young theatre theorists joined 
the department early this century: Rumiana 
Nikolova, Milena Michaylova, Albena Tagare-
va. Many PhD students have been tutored over 
the years under the supervision of renowned 
scholars to then contribute to the ongoing re-
search. Among the theses successfully passed 
in the last decade are Post-modern Drama Ad-
aptation by Miroslava Todorova and What Con-
temporary Dance Is by Annie Vaseva. Presently, 97



2016 г. Заседание на сектор „Театър“. От ляво на дясно: 
гл.ас. Румяна Николова, проф. Йоана Спасова-Дикова, 
проф. Николай Йорданов, проф. Ромео Попилиев, проф. 
Камелия Николова, Зорница Каменова – докторант, гл.ас. 
Милена Михайлова

2016. Working meeting of Theatrе Studies Department. 
From left to right: Ass. Prof. Rumiana Nikolova, Prof. Joanna 
Spassova-Dikova, Prof. Nikolay Yordanov, Prof. Romeo 
Popiliev, Prof. Kamelia Nikolova, Zornitsa Kamenova – PhD 
student, Ass. Prof. Milena Michaylova

three PhD students are tutored at the depart-
ment. 
Members of the department, both individually 
and collectively, take part on a regular basis in 
national and international events and research 
projects the most significant of which are: jointly 
with NATFA: Setting up and Management of an 
e-library of Textual and Visual Research Archive 
in the Areas of Dramatic and Screen Arts; Bul-
garia’s Twentieth Century in Arts and Culture led 
by Prof. DSc. Miroslav Dachev (2015–2016) with 
funding by the National Research Fund of Bul-
garia; Bulgaria’s Twentieth Century in Arts and 
Culture (2014–2015) led by Prof. DSc. Claire Levi 
with funding by the National Research Fund; UK 
and Bulgarian Scholars about Shakespeare on 
the occasion of Shakespeare’s 400th anniversa-
ry implemented by the Institute of Art Studies 
with the support of the British Council and led 
by Prof. DSc. Kamelia Nikolova (2014); the inter-
national research project on new European dra-
ma, Janus (2005); Digital Theatre Words (2011–

2014) international project; Theatre, Masks 
and Theatre Anthropology from East to West, 
the Dutch institute for Advanced Study in the 
Humanities and Social Sciences (NIAS); Bulgar-
ian Art of the Twentieth Century (2010–2014), 
the State Institute of Art Studies, Russian Acad-
emy of Sciences led by Valeria Fedotova; Liter-
ature and Multimedia in the Late 20th – and 21st 
century Europe of the Commonwealth Univer-
sity, US led by Marcel Cornis-Pope; European 
Theatre Iconography, an international project 
of the European Science Foundation (ESF), led 
by Prof. Robert Erenstein; Art Interplays be-
tween the Bulgarian and Romanian Lands be-
tween the Fourteenth and the Twentieth cc., 
led by Prof. Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva, a 
project under a bilateral agreement with the 
Romanian Academy, etc. 
Research work done by the members of the 
department has from the outset gone hand in 
hand with active teaching and reviewing. They 
teach at a number of universities and acade-
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mies in the country such as NATFA, University 
of Sofia, National Academy of Art, NBU, Uni-
versity of Tarnovo and so on, lecturing at many 
foreign universities such as the Lithuanian 
Academy of Music and Theatre; Theatre Stud-
ies, University of Amsterdam; Maastricht Acad-
emy of Performing Arts; the Dutch Institute for 
Advanced Study in the Humanities and Social 
Sciences (NIAS), etc. 
Researchers from the department are edi-
tors-in-chief, editors and/or members of edi-
torial boards of a number of prestigious jour-
nals in the field of theatre studies and criticism 
both at home and abroad. Prof. DSc. Kamelia 
Nikolova is a member of the international ed-
itorial board of The Theatre Times, a glob-
al portal for theatre news and of Papers of 
BAS, Humanities and Social Sciences; deputy 
editor-in-chief of Art Studies Quarterly jour-
nal and editor-in-chief of the NATFA Annu-
al; a member of the editorial board of Homo 
Ludens, a journal specialised in theatre, and 
of Sledva journal; she is in charge of the Stage 
section of Literaturen Vestnik weekly. Prof. DSc. 
Nikolay Yordanov is the editor and compiler of 
Homo Ludens, a journal specialised in theatre, 
a member of the editorial board of the NATFA 
Annual. Prof. DSc. Romeo Popiliev is a member 
of the editorial board of the Theatre journal. 
Some of the scholars are also compilers, au-
thors and members of the editorial boards of 
scholarly books, collections of articles and/or 
conference proceedings, encyclopaedias and 
glossaries. 
Members of the department are engaged in 
various commissions and expert panels assist-
ing the central and local authorities and dif-
ferent institutions. They contribute as experts 
to the National Evaluation and Accreditation 
Agency, Sofia Municipality, Ministry of Culture, 
the EC as well as to other programmes and/
or institutions. They are members of academic 
bodies or hold key positions at BAS, at the In-
stitute of Art Studies and at universities both in 
the country and abroad.

The researchers are directly involved in the 
country’s cultural life as members of juries and 
commissions in their capacity of selectors, cu-
rators and organisers of festivals, exhibitions, 
critical discussions, ‘An Evening with...’ events, 
etc.
Scholars from the department are members 
of various international organizations such as 
the International Association of Theatre Critics 
(IATC); International Federation for Theatre Re-
search (IFTR); the Publication and Communica-
tion Commission (PCC), International Organ-
isation of Scenographers, Theatre Architects 
and Technicians OISTAT (PCC); The Fence, an 
international network for playwrights across 
Europe and beyond; the Dutch Institute for 
Advanced Study in the Humanities and Social 
Sciences (NIAS). Members of the department 
are winners of various awards. For a number 
of their individual or collaborative studies 
most of them have been awarded the national 
Icarus prize for theatre theory and criticism by 
the Union of Bulgarian Actors (some of them 
repeatedly). Prof. DSc. Nikolay Yordanov and 
Prof. DSc. Kamelia Nikolova received the Gold-
en Age Award by the Ministry of Culture for 
their contribution to the national culture.  
For over half a century now, the Department 
of Theatre Studies has convincingly proved to 
play a vital role in the development of theatre 
studies, preservation of cultural memory and 
comprehension of the current processes oc-
curring in theatre arts.
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1. Стоян Стоименов 
2. Александър Александров
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СЕКТОРЕКРАННИ 
ИЗКУСТВА

ващите се сфери в съвременното общество 
и са неразделна част от актуалните културни 
процеси. В състава на сектора от основава-
нето му досега винаги са работили водещи 
и утвърдени български специалисти в об-
ластта на кино изследванията, но и млади, 
надеждни учени. В Института съществува 
благоприятен климат и продуктивна твор-
ческа атмосфера, която стимулира бързата 
адаптация на докторантите към колектив-
ния научен живот.
Изследванията за кино в Института за изоб-
разителни изкуства започват още през 1966 

Сектор „Екранни изкуства“ към Институ-
та за изследване на изкуствата е с основен 
предмет на научна дейност: кинознание и 
медиазнание, история и теория на аудиови-
зуалните изкуства (кино, телевизия, видео, 
нови технологии, нови дигитални среди и 
др.), история и теория на средствата за ма-
сова комуникация, съвременни технологии 
в аудиовизуалните изкуства, документация 
и информационни фондове за екранните 
изкуства в България. Обектите на научно из-
следване в сферата на кинознанието и ме-
диазнанието са сред най-динамично разви- 101



През 1973 г. секцията става самостоятелно 
научно звено в Института под името „Кино 
и телевизия“ с ръководител Неделчо Милев. 
Работи се върху важни за българското киноз-
нание проекти, от които излизат монографи-
ите на малобройния научен екип, към който 
за кратко се присъединява Лиляна Черноко-
лева с разработките си в областта на доку-
менталното кино. Неделчо Милев продъл-
жава теоретичните си изследвания с книгите 
„Относителност и екран“ (1978), „Българският 
исторически филм“ (1982), „Драматичният 
екран“ (1995), „Теория за елементите на кино-
то“ (1998), „Теория на киното“ (2006) и много 
други, които излизат през годините. 
От 1985 година изследванията в областта на 
екранните изкуства вече се провеждат в две 
самостоятелни секции – „Кино“ с ръководи-
тел проф. Александър Александров и „Телеви-
зия“ с ръководител проф. Стоян Стоименов. 
Двете секции, въпреки различния си профил, 
работят в тясно сътрудничество и започват 
да провеждат нова политика за привличане 
на млади изследователи и докторанти. Мно-

година, когато се обособява нова постоянна 
научна група – „История и теория на българ-
ския театър и киноизкуство“. В групата към 
Александър Александров скоро се присъе-
диняват фигури като Неделчо Милев, Стоян 
Стоименов, Неда Станимирова, Александър 
Грозев. Първите разработки са в полето на 
историята на българското кино: „История на 
българското киноизкуство“ (български игра-
лен филм след 9.ІХ.1944 г.)“ на Александър 
Александров, монографиите „Певец на браз-
дите“ за Дако Даковски на Неделчо Милев, 
„Кино и героика“ (1970) на Неда Станимиро-
ва. Не по-малко важни и основополагащи за 
българската кинонаука са и фундаменталните 
теоретичните изследвания на Неделчо Ми-
лев. Монографията му „Пътят към психо-фи-
зическия монолог“ (1970) е призната за при-
нос в световната теория на киното. Неделчо 
Милев е съставител и автор на предговора 
на тритомното издание „С.М. Айзенщайн“  
(1973), а Стоян Стоименов започва постоян-
ните си изследвания за спецификата на ки-
носценария.

2006. Манастир „Св. Йоан Предтеча“, Серес. Д-р Петър 
Кърджилов, проф. Александър Янакиев, доц. Димитър 
Кабаиванов

2006. Seres Monastery of St. John Prodromos (Forerunner). 
Dr. Peter Kardzhilov, Prof. Alexander Yanakiev, Assoc. Prof. 
Dimiter Kabaivanov
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го от тях впоследствие продължават работата 
си в Института. Сред тях са Мая Димитрова, 
Александър Янакиев, Ингеборг Братоева, 
Надежда Маринчевска, Димитър Кабаива-
нов, Магдалена Венкова, Людмила Холевич, 
Цветан Ангелов и др. Тематиката на провеж-
даните изследвания също се разширява с 
текстове за европейското и световно кино, 
за различните видове екранно творчество, 
за особеностите на телевизията като част от 
екранните изследвания и т.н. Продължават 
теоретичните разработки и проучванията в 
областта на историята на българското кино. 
Принос в работата на секциите е текстът от 
1989 г. „Развитие на проблематиката и стило-
вете в българския игрален филм (1950–1970) 
на Неда Станимирова за сложната игра меж-
ду творците и властта, написан преди пада-
нето на Берлинската стена. Впоследствие 
изследването беше издадено след доста го-
дини под името „Кинопроцесът – „замразен 
временно“ (2012).
През 1989 г. научните звена бяха подложени 
отново на структурна реорганизация. Инсти-

тутът за изкуствознание беше обединен с 
Института за музикознание под наименова-
нието Институт по проблеми на изкуствозна-
нието. Вследствие на това двете секции 
„Кино“ и „Телевизия“ отново бяха слети в 
една под ръководството на проф. Неделчо 
Милев. През 1992 към екипа се присъеди-
нява и Владимир Михайлов със сериозния 
си принос към историята и теорията на теле-
визията, а през 1993 г. Александър Янакиев 
оглавява научното звено. Работата и в двете 
направления – историческо и теоретическо 
продължава, но вече се обогатява и с принос 
в изследването на европейското кино („Ав-
торското кино“, Мая Димитрова, 1995).
Сред най-значимите колективни проекти на 
учените от сектора от този период е „Кино-
то в България след Втората световна война“, 
разработен от Александър Янакиев, Димитър 
Кабаиванов, Ингеборг Братоева-Даракчиева 
и Надежда Маринчевска. Проектът е завър-
шен успешно през 1998 г., а части от него 
стават основа за публикуването на няколко 
приносни за историята на българското кино-

2014 г. Посещеие на Аруна Васудев, президент на NETPAK 
(Network for the Promotion of Asian Cinema)

2014. Visit of Aruna Vasudev, President of NETPAC (Network 
for the Promotion of Asian Cinema) 
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сектора продължават да бъдат българистич-
ните изследвания. Това включва издирване, 
систематизиране и анализиране на филмо-
вите произведения, оценка и осмисляне на 
цялостния културен контекст, обективно из-
следване на историята и кинематографичния 
и медиен процес в България.
Работата на сегашните членове на сектора, 
продължава търсенията на предишните по-
коления и ги надгражда. В сектора съществу-
ва дух на сплотеност и чувство за екипност. 
Именно затова има приемственост между 
„старите“ и „младите“, а атмосферата на ра-
бота е позитивна и градивна. През годините 
на съществуване на сектор „Екранни изку-
ства“ в редиците му са влизали най-изтък-
натите киноведи, киноисторици и кинотео-
ретици, които имат принос за развитието на 
кинонауката в България.
Интересите на учените от сектор „Екранни из-
куства“ са разнообразни и обхващат широки 
научни полета от областта на кинознанието 
и киноисторията. Един от акцентите сред за-
дачите на сектора е написването на истори-
ята на българското кино. Освен посочените 
досега енциклопедични издания, колективен 

монографии („Синема-bg“, 2003; „Българско 
игрално кино от „Калин Орелът“ до „Мисия 
Лондон“, 2013; „Българското анимационно 
кино 1915-1995“, 2001). Проф. Александър 
Янакиев е инициатор, основен автор и редак-
тор на енциклопедичния труд „Енциклопедия 
Българско кино“ (2000), включващ в себе си 
повече от 1200 заглавия и биофилмографски 
статии за повече от 800 кинематографисти. 
Сътрудници на енциклопедията са членове-
те на сектора Мая Димитрова, Надежда Ма-
ринчевска, Андроника Мартонова, Владимир 
Михайлов, Деян Статулов, Росица Лазарова, 
Светлана Лазарова.
След структурната реформа на Института 
през 2007 научното звено е преименовано в 
сектор „Екранни изкуства“. Новото име този 
път отговаря много по-точно на разширена-
та тематика на изследванията, които се про-
веждат в сектора. В тематичния интерес на 
учените вече се включват дигиталните изку-
ства, хибридните форми на екрана, теория-
та на аудиовизуалната комуникация, култур-
ните политики и маркетинговите измерения 
на екранния феномен, новите технологии, 
интернет комуникацията и т.н. Приоритет на 

2016. Доц. Андроника 
Мартонова като член на 
жури на Международния 
фестивал на анимационния 
филм „Златен кукер“ – София, 
с носителя на „Златна палма“ 
от Кан Румен Петков, Ник 
Фелпс, Нанси Деней-Фелпс и 
Збигниев Жмудски

2016. Assoc. Prof. Andronika 
Martonova as a jury member at 
the International Animation Film 
Festival “Golden Kuker“ – So-
fia, with ‘Golden palm’ winner 
animator Rumen Petkov, Nick 
Phelps, Nancy Denney-Phelps and 
Zbigniew Zmudzki
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проекти и три монографии тук може да се по-
сочи приносът на докторанта на сектора д-р 
Петър Кърджилов с книгите му „Загадките на 
филма „Балканската война“ (2006) и „Озаре-
ния в полите на Витоша. Летопис на ранното 
кино в София 1896–1915“ (2016). Значителна 
част от работата на настоящия научен със-
тав на сектора е фокусирана върху проучва-
нето на различни аспекти на съвременната 
българска практика в областта на игралното, 
анимационното и документалното ни кино. 
Деян Статулов провежда изследвания върху 
взаимодействията на цензурата и киното по 
време на тоталитарния режим у нас. Важен 
фокус на изследванията са европейските и 
балканските проучвания. Ингеборг Братое-
ва-Даракчиева и Мая Димитрова имат реди-
ца изследвания, посветени на артхаус киното 
в балкански, европейски и световен контекст 
(книгите „Метаморфози в общуването. Ав-
тор-екран-зрител“ на Мая Димитрова, 2006; 
„Европейско кино – глобално и локално“, Ин-
геборг Братоева-Даракчиева, 2013). Андро-
ника Мартонова е признат специалист по 
азиатско кино. Монографията ѝ „Йероглифът 
на киното“ (2007), както и останалите ѝ раз-

работки прокарват жалони в изследването 
на далекоизточната култура.
Жанровото разнообразие във филмовото 
изкуство също е в полезрението на изслед-
ванията. Димитър Кабаиванов работи ед-
новременно в областта на документалното 
кино, но и има сериозни разработки за ки-
берпънка като жанр и за новите виртуални 
технологии. Радостина Нейкова проучва дет-
ското кино в контекста на новите технологии, 
както и комикса като културен феномен.
Теоретичният аспект в изследванията оста-
ва актуален и през последните десетилетия. 
Надежда Маринчевска се фокусира върху те-
орията на анимационното кино с „Квадрати 
на въображението. Естетика на анимацион-
ните техники“ (2005), а „Анимационните хи-
бриди“ (2015) разглежда всеобщото преоб-
ладаване на хибридните форми във всички 
видове кино. Йосиф Аструков също обръща 

2015. Доц. Радостина Нейкова и проф. Анри Кулев, детска работилница за 
анимация на Световния фестивал на анимационния филм, Варна

2015. Asosoc. Prof. Radostina Neykova and Prof. Anri Koulev at Children Animation 
Workshop, World Festival of Animated Film Varna

2015. Доц. Радостина Нейкова и 
София Илиева получават награда на 
международния фестивал за късометражно 
кино „В двореца“ за филма Как Сърдел 
направи ремонт

2015. Assoc. Prof. Radostina Neykova and Sofia 
Ilieva receiving the award at “In the palace” 
International Short Film Festival for the film 
Grumpy Does Repairs
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престижните държавни, професионални и 
образователни институции в страната, а чес-
то и в чужбина. Те редовно сътрудничат на 
Министерство на културата, фонд „Култура“, 
Национален филмов център, Национална 
агенция за оценяване и акредитация, Българ-
ска национална телевизия, Столична община 
и др., на редица национални и международ-
ни филмови фестивали, където са членове на 
журита и на селекционни комисии. Членове 
на сектора са куратори на изложби, ръково-
дители на творчески работилници, сценари-
сти и режисьори на филми.
Учени от сектор „Екранни изкуства“ са редак-
тори и членове на редакционните колегии 
на редица престижни издания в областта на 
киното. Надежда Маринчевска е редактор 
на академичното издание „Изкуствоведски 
четения“, член на редколегията на „Пробле-
ми на изкуството“ и член на редакционния 
съвет на Papers of BAS. Humanities and Social 
Sciences; Ингеборг Братоева-Даракчиева е 
член на редколегията на „Проблеми на изку-
ството“; Мая Димитрова е редактор на ака-
демичното издание „Годишник на НАТФИЗ“ и 
т.н.
През своето съществуване сектор „Екранни 
изкуства“ остава единственото специализи-
рано научно звено за издирване, системати-
зиране и анализиране на филмовите произ-
ведения, за оценка и осмисляне на цялостния 
културен контекст, обективно изследване на 
историята и кинематографичния и медиен 
процес в българските и световните екранни 
изкуства. Интересът към сектора е висок и 
кандидатите да бъдат обучавани за докто-
ранти с всяка година стават все повече. За 
малко повече от 50 години сектор „Екранни 
изкуства“ доказа своята водеща роля за раз-
витието на кинематографичната наука, съхра-
няването на културната памет и осмислянето 
на процесите в аудиовизуалните изкуства.

внимание върху хибридността в екранно-
то творчество („VideoDance“, 2015). Теодора 
Дончева („Дискретният чар на рекламата. 
Продуктовото позициониране на екрана“, 
2015), Александър Донев и Александър Стай-
ков обхващат актуалните днес реклама, мар-
кетинг, разпространение и пазарни меха-
низми на аудиовизуалния продукт.
Членовете на сектора участват в редица наши 
и международни проекти – „Art Interactions 
between Romanian and Bulgarian Lands (15th – 
20th Century)“, „100 години българско игрално 
кино – факти, практики, рефлексии“, БААРТИ 
(Български арт архиви), съвместно с НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов” – „Създаване и управле-
ние на специализирана е-библиотека с нау-
чен текстов и визуален архив в областта на 
сценичните и екранните изкуства“, „Българ-
ският ХХ век в изкуствата и културата“ и др.
Освен конкретните си научни занимания, 
свързани с индивидуални или екипни проек-
ти в сектора, учените от сектор „Екранни из-
куства“ се занимават активно и с множество 
практически дейности в областта на киното 
и филмовата критика. Те са търсени и дъл-
гогодишни преподаватели в редица висши 
учебни заведения в страната като НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“, СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и др., както 
и са били канени да изнасят лекции в редица 
университети и институти в чужбина – САЩ, 
Румъния, Казахстан и др.
Изследователите от сектор „Екранни изку-
ства“ са членове на световни научни и про-
фесионални организации като FIPRESCI (Меж-
дународната организация на филмовите 
критици), Bulgarian Studies Association, USA, 
Society for Animation Studies, Европейски 
център за култура (със седалище в Женева) и 
др. Десетки студии и монографични изслед-
вания на сътрудниците от сектора са излезли 
у нас и в чужбина през последните години. 
Традиционно членовете на сектор „Екранни 
изкуства“ са високо ценени и редовно са ка-
нени като експерти в областта на киното от 106



2015. Проф. Мая Димитрова и гл.ас. Йосиф Аструков на 
Националния фестивал на документалния и анимационен 
филм „Златен ритон“, Пловдив. Йосиф Аструков получава 
Първа награда в конкурса за млади изследователи

Състав на сектор „Екранни изкуства“
доц. д-р Андроника Мартонова, ръководител
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
проф. д. изк. Мая Димитрова
проф. д-р Надежда Маринчевска
доц. д-р Димитър Кабаиванов
доц. д-р Радостина Нейкова
гл.ас. д-р Деян Статулов
гл.ас. д-р Йосиф Аструков
гл.ас. д-р Теодора Дончева
д-р Александър Стайков

докторанти:
Янчо Михайлов
Катерина Ламбринова

Асоциирани членове:
д-р Анна Шойлева-Чомакова
д-р Елица Гоцева 
гл.ас. д-р Гергана Дончева
д-р Петър Кърджилов
д-р Петър Одаджиев
доц. д.изк. Петя Александрова

2015. Prof. Maia Dimitrova and Ass. Prof. Iosif Astrukov at 
“Golden Rython” National Festival for Documentary and An-
imation Films, Plovdiv. Iosif Astrukov receives the First prize 
for best young researcher
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SCREEN ARTSSTUDIESDEPARTMENT

ander Alexandrov; the monographs The Bard of 
the Furrows about Dako Dakovski by Nedelcho 
Milev and Neda Stanimirova’s Film and Heroics 
(1970). No less important and fundamental to 
Bulgarian film studies were Nedelcho Milev’s 
seminal theoretical works. His book The Route 
to the Psycho-physical Monologue (1970) has 
been hailed as contributive to the world film 
theory. Nedelcho Milev compiled and prefaced 
a three-volumed S.M. Eisenstein (1973), while 
Stoian Stoimenov took to studying the specifics 
of screenwriting on a regular basis.
In 1973, the Institute’s section evolved into an 
independent research unit, Film and TV studies 
led by Nedelcho Milev. Projects vital to Bulgarian 
film studies were developed to produce books 
by the small research team joined for a short 
time by Liliana Chernokoleva with her research 
works on documentary film. Nedelcho Milev 
proceeded with his theoretical studies publish-
ing the books Relativity & Screen (1978), Bulgar-
ian Historical Movies (1982), Dramatical Screen 
(1995), Theory of Film Elements (1998), Theory 
of Cinema (2006) to name but a few published 
over the years. 
Since 1985, research on screen arts has been 
conducted by two independent sections: Film 
led by Prof. Alexander Alexandrov and Television 
led by Prof. Stoian Stoimenov. Despite their dif-
ferent activity profiles, the two sections worked 
in close collaboration pursuing new policies to 
attract young researchers and doctoral students. 
Many of the latter such as Maia Dimitrova, Alex-
ander Yanakiev, Ingeborg Bratoeva, Nadezhda 
Marinchevska, Dimiter Kabaivanov, Magdalena 
Venkova, Liudmila Holevich, etc., later joined the 
Institute’s staff. The thematics of the conduct-
ed research also broadened to include studies 
on European and international film, on various 
types of audiovisual creativity, on TV specifics 
as part of screen studies, etc. Researchers were 
continuously engaged in a wide range of theo-
retical developments in the history of Bulgarian 
film. Neda Stanimirova’s Development of Prob-
lematics and Styles in Bulgarian Feature Film 

The Screen Arts Department, Institute of Art 
Studies engages in a wide scope of research ac-
tivities such as film and media studies, history 
and theory of audiovisual arts (film, TV, video, 
innovative technologies, innovative digital en-
vironments, etc.), history and theory of media 
communications, state-of-the-art technologies 
in audiovisual arts, information collection of 
screen arts in Bulgaria. Research in the area of 
film and media studies is among the most dy-
namically developing areas in contemporary so-
cieties being an indivisible part of the contem-
porary cultural processes. Leading and highly 
regarded Bulgarian film experts as well as young 
promising researchers have been members of 
the Department’s staff ever since it has been es-
tablished. The Institute offers favourable atmos-
phere and productive and creative environment 
encouraging doctoral students to rapidly fit into 
the collaborative research developments.
Research on film began at the Institute as ear-
ly as 1966, when a new permanent research 
group was formed, History and Theory of Bul-
garian Drama and Film. Such prominent figures 
as Nedelcho Milev, Stoian Stoimenov, Neda 
Stanimirova, Alexander Grozev soon joined the 
group headed by Alexander Alexandrov. The 
initial research was conducted in the area of 
the history of Bulgarian film: History of Bulgar-
ian Motion Picture Arts dealing with Bulgarian 
feature film after 9 September 1944, by Alex-108



(1950–1970) of 1989, written prior to the fall 
of the Berlin Wall and dealing with the filmmak-
ers’ intricate cat-and-mouse play with the au-
thorities was an outstanding contribution to the 
endeavours of the sections. The book was pub-
lished years later under the title Film Processes: 
Temporarily Shelved (2012).
In 1989, the research units underwent yet an-
other restructuring: the Institute of Art History 
merged with the Institute of Musicology as an 
Institute of Art History Problematics. As a re-

sult, the section of Film merged again with that 
of TV under the management of Prof. Nedelcho 
Milev. In 1992, Vladimir Michaylov joined the 
team with his major contribution to the histo-
ry and theory of TV. In 1993, Alexander Yanakiev 
headed the research unit. Work both in theoret-
ical and historical areas continued, but already 
enriched with studies on European film (Auteur 
Cinema by Maia Dimitrova, 1995).
A major collaborative project conducted by the 
scholars in that period was Film in Bulgaria after 

2013 г. Проф. Надежда Маринчевска и номинираният за „Оскар“ аниматор Теодор Ушев на СФАФ, Варна
2013. Prof. Nadezhda Marinchevska and the “Oscar” nominee Theodor Ushev at the WFAF, Varna
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Lazarova, Svetlana Lazarova contributed for the 
compiling of the Encyclopaedia.
Following the restructuring of the Institute in 
2007, the research unit was named Department 
of Screen Arts. The new name was much more 
relevant to the broadening themes of the re-
search work conducted in this area. The themat-
ic scope of the researchers included digital arts, 
hybrid forms of filmmaking, theory of audiovis-
ual communication, cultural policies and mar-
keting dimensions to screen phenomena, inno-
vative technologies, online communication to 
name just a few. Bulgarian studies are still the 
main priority of the department, which includes 
finding, systematising and analysing film works; 
evaluation and comprehension of the cultural 
context in its entirety; objective exploration of 

WW2 (Alexander Yanakiev, Dimiter Kabaivanov, 
Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva and Nadezh-
da Marinchevska). The project was completed 
successfully in 1998, and parts of it provided a 
basis for publishing several monographs with 
contribution to the history of Bulgarian film: 
Cinema-bg by Alexander Yanakiev, 2003; Bulgar-
ian Feature Film from Kalin the Eagle to Mission 
London, 2013; Bulgarian Animated Film 1915–
1995, 2001). Prof. Alexander Yanakiev was the 
initiator, main author and editor of the encyclo-
paedic work, Encyclopaedia. Bulgarian Cinema 
(2000), including over 1,200 pictures and bio-
graphical and filmographic entries of about 800 
or so filmmakers. Researchers Maia Dimitrova, 
Nadezhda Marinchevska, Andronika Martono-
va, Vladimir Michaylov, Deian Statulov, Rositsa 

2014 г. Кино „Одеон“. Представяне на книгата на проф. 
Ингеборг Братоева-Даракчиева „Европейско кино: 
глобално и локално“

2014. Odeon Cinemateque Cinema. Presentation of the book 
by Prof. Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva European Film: 
Globally and Locally
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the history and the cinematic and media pro-
cesses in Bulgaria.
Presently, the members of the department pro-
ceed with and build on the quests of generations 
of film researchers. Now the department enjoys 
a sense of unity and cohesion and team spirit. 
That is the reason why continuity between the 
‘old’ and the ‘young’ has not been broken and 
the climate at work is positive and constructive. 
Over the years, the most renowned film schol-
ars, film historians, film theorists with contribu-
tion to the development of film studies in this 
country have joined the Department of Screen 
Arts.
Research interests of the members of the De-
partment of Screen Arts vary to include vast ar-
eas of the history and studies of film. One of the 

tasks of the department is to focus on compil-
ing the history of Bulgarian film. Apart from the 
above mentioned encyclopaedic editions and 
the three books, the list may well include the 
works by the doctoral student Peter Kardzhilov 
The Mysteries of the Balkan Wars Movie (2006) 
and Insights into the Foothills of Vitosha, A 
Chronicle of Sofia’s Earliest Cinemas 1896–1915 
(2016), etc. A focal point of a major part of the 
production by the scholars is studying various 
aspects of contemporary Bulgarian practices in 
the national feature, animated and documenta-
ry filmmaking. Deian Statulov conducts research 
on the interplay between censorship and film-
making under the totalitarianism in this country. 
A major focus of research is also on European 
and Balkan studies. Ingeborg Bratoeva-Darak-

2015 г. Гл.ас. Теодора Дончева, д-р Елица Гоцева и 
продуцентът Христо Христов на премиерата на филма 
Блян за щастие в Дома на киното

2015. Ass. Prof. Theodora Doncheva, Dr. Elitsa Gotseva and 
the producer Hristo Hristov at the film premiere of Dream of 
Happiness
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Apart from their immediate scholarly work on 
individual and/or collaborative projects, scholars 
at Screen Arts Department are actively engaged 
in a number of practical activities in the fields 
of film and film reviewing. They are in high de-
mand as teachers of long standing at a number 
of universities and academies across the country 
such as NATFA, University of Sofia, New Bulgari-
an University, South-West University, etc., being 
also visiting lecturers at a number of universities 
and institutes in USA, Romania, Kazakhstan, etc.
Researchers from the Department of Screen 
Arts Studies are members of such internation-
al research and professional organizations as 
FIPRESCI; Bulgarian Studies Association, USA; 
Society for Animation Studies; the Geneva-bas-
es European Centre for Culture, etc. Dozens 
of books and monographic studies by scholars 
from the department have been published at 
home and abroad over the last years. Tradition-
ally, the members of the Department of Screen 
Arts Studies are highly appreciated and invited 
on a regular basis as film experts by prestigious 
state-run, professional and educational institu-
tions both in the country and often abroad. They 
also work on a regular basis for the Ministry of 
Culture, Culture Fund, National Film Center, Na-
tional Evaluation and Accreditation Agency, Bul-
garian National Television, Sofia Municipality, 
etc., as well as at a number of national and inter-
national film events in their capacity of jury and 
selection commissions members. Scholars from 
the department curate exhibitions; conduct cre-
ative workshops; contribute to film productions 
as writers/directors.
Researchers from the Department of Screen Arts 
Studies are editors and/or members of editorial 
boards of a number of film journals and confer-
ence proceedings. Nadezhda Marinchevska is 
the editor of the academic edition of Art Stud-
ies Readings, a member of the editorial boards 
of Art Quarterly journal and of Papers of BAS. 
Humanities and Social Sciences; Ingeborg Bra-
toeva-Daraktchieva is a member of the editorial 
board of Art Quarterly journal; Maia Dimitrova is 

tchieva and Maia Dimitrova have conducted a 
number of studies dealing with arthouse film in 
Balkan, European and international context by 
publishing the books Metamorphoses in Com-
munication. Author-Screen-Viewer (Maia Dim-
itrova, 2006); European Film: Globally and Lo-
cally (Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva, 2013). 
Andronika Martonova is known for her thor-
ough knowledge of Asian film. Her book The Hi-
eroglyph of Cinema (2007) along with her other 
works set a benchmark for other researchers of 
Far-East culture.
Studies are also devoted to genre diversity in 
filmmaking. Dimiter Kabaivanov works both in 
the areas of documentary film and cyberpunk 
and innovative virtual technologies. Radostina 
Neykova has focused her research on children’s 
film in conditions of innovative technologies as 
well as on comics as a cultural phenomenon.
The theoretical dimension to research has re-
tained its topicality over the recent decades. 
Theory of animated film forms is Nadezhda 
Marinchevska’s focal point in her Frames of Im-
agination. Aesthetics of Animation Techniques 
(2005), while Animation Hybrids (2015) deals 
with the general prevalence of hybrid forms in 
all cinematic genres. Iosif Astrukov also takes to 
hybridism in screen productions (VideoDance, 
2015). Theodora Doncheva (The Discreet Charm 
of Advertising. Onscreen Product Positioning, 
2015), Alexander Donev and Alexander Staykov 
encompass the topical these days advertising, 
marketing, distribution and market mechanisms 
of audiovisual production.
The scholars are members of teams carrying out 
a number of international projects such as Art 
Interactions between Romanian and Bulgarian 
Lands (15th–20th cc.); The Centenary of Bulgar-
ian Film: Facts, Practices, Reflections; BAAART 
(Bulgarian Art Archives and Advanced Research 
Technologies); jointly with NATFA: Creating and 
Management of an e-library of Textual and 
Visual Research Archive in the Areas of Dramatic 
and Screen Arts; Bulgaria’s Twentieth Century in 
Arts and Culture, to name but a few.112



the editor of NATFA Annual, etc.
Ever since it has been established, the De-
partment of Screen Arts Studies has been 
the sole specialised research unit engaged 
in collecting, systematising and analysing 
film, in evaluating and comprehending the 
cultural context in its entirety, in studying 
objectively the history and cinematic and 
media processes in Bulgarian and interna-
tional screen arts. The department piques 
keen interest attracting an increasing num-
ber of PhD candidates on a yearly basis. 
Over the fifty years of its existence, the 
Screen Arts  Studies Department has proven 
itself to play a leading role in the develop-
ment of film studies, in the preservation of 
cultural memory and comprehension of the 
processes in audiovisual arts.

Department of Screen Arts staff: 
Assoc. Prof. Andronika Martonova, PhD, 
Head
Prof. Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva, PhD
Prof. DSc. Maia Dimitrova
Prof. Nadezhda Marinchevska, PhD
Assoc. Prof. Dimiter Kabaivanov, PhD
Assoc. Prof. Radostina Neykova, PhD
Ass. Prof. Deian Statulov, PhD
Ass. Prof. Iosif Astukov, PhD
Ass. Prof. Theodora Doncheva, PhD
Alexander Staykov, PhD

PhD students:
Yancho Michaylov
Katerina Lambrinova

Affiliated with the department:
Anna Shoyleva-Chomakova, PhD
Elitsa Gotseva, PhD
Ass. Prof. Gergana Doncheva, PhD
Peter Kardzhilov, PhD
Peter Odadzhiev, PhD
Prof. DSc. Petia Alexandrova

2015. Д-р Елица Гоцева получава Втора награда в конкурса 
за млади изледователи, Национален фестивал на 
документалния и анимационен филм „Златен ритон“, Пловдив

2015. Dr. Elitsa Gotseva receives the Second prize for best young 
researcher at “Golden Rython” National Festival for Documentary 
and Animation Films, Plovdiv 113





НАУЧНИ
АРХИВИ

НАУЧНИ АРХИВИ НА ИНСТИТУТА 
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВА-
ТА, съхранявани в Национал-
ния център за опазване на 
културно наследство към 
ИИИзк – БАН
Научните архиви на Института за изследва-
не на изкуствата съдържат материали от ра-
ботата на учените и специалистите от пред-
шестващите го институции и са филиал на 
Научния архив на БАН (първите четири фи-

лиала на НА – БАН са обособени през 1974 г. 
с решение на ръководството на Академията 
и единият от тях е към Института за музика). 
След последното преструктуриране през 
2010 г. тогавашният директор проф. д.изк. 
Александър Янакиев създава Национален 
научен център за опазване на културно на-
следство (ННЦОКН), обединяващ архивите 
на всички сектори. Центърът се ръководи от 
проф. А. Янакиев до лятото на 2015 г. Днес 
структурата на този общ архив следва раз-
личния произход на сбирките и съответства 
на различните изкуствоведски специално-
сти, в които се работи в Института. 115



АРХИВ МУЗИКА
Включва архивни материали, наследени от 
Института за музика и събирани от сътруд-
ниците в сектор „Музика“ на ИИИзк, обеди-
нени в три основни масива – Музикалноф-
олклорен архив, архив „Църковна музика“ и 
архив „Музика на Новото време“.
Музикалнофолклорният архив съдържа 
материали от края на ХІХ в. и е събиран в 
продължение на десетилетия от редица из-
тъкнати фолклористи: Ангел Букорещлиев, 
Константин Загоров, Павел Стефанов, Васил 
Стоин (20-те – 30-те години на ХХ в.), Райна 
Кацарова (от 1928 – до 60-те години на ХХ 
в.), Иван Качулев, Елена Стоин, Вергилий 
Атанасов, Николай Кауфман, Тодор Тодоров, 
Тодор Джиджев, Петър Льондев и други съ-
трудници в секция „Музикален фолклор“ 
към Института за музика. Първоначално се е 
съхранявал в Народния етнографски музей 
(НЕМ). След 1949 г. е прехвърлен към Ин-
ститута за музика (впоследствие Институт за 
музикознание), където значително се обога-
тява.
Материалите в него са предимно от терен-
ната работа на музикалните фолклористи 
(експедиции, командировки, документира-
не на различни събори на народното твор-
чество, в т.ч. и на издания на Националния 
събор в Копривщица, надпявания, надсвир-
вания и т.н.). Съдържа масиви на различни 
носители.
Материали на хартиени носители – най-ран-
ният документ от този масив е от 1891 г. 
Съхраняват се оригинали на материали от 
теренната работа на музикалните фолкло-
ристи: нотограми, текстове на песни, ръко-
писни тетрадки със записки от теренни про-
учвания, бележници, нотни тетрадки, също 
и дешифрации, преписи, описи, копия. Запа-
зени са и програми от фестивали и събори. 
Фономатериали. 
Плочи – включват около 160 плочи с терен-
ни звукозаписи на песни и инструментални 
мелодии, правени от Райна Кацарова, Иван 

Качулев и Елена Стоин между 1938 и 1954 г., 
и 1152 плочи, записвани вероятно през 50-
те и 60-те години на ХХ в. (неописани).  
Магнетофонни ленти – с теренни звукозапи-
си (при командировки, експедиции, по вре-
ме на събори и надпявания), правени меж-
ду 1954 и 80-те години, 4778 бр.
Аудиокасети – със звукозаписи от теренна 
работа на сътрудници на Института след 
1990 г., 125 бр. 
Дигитални носители (компактдискове) – ди-
гитализирани копия на записи от плочи и 
магнетофонни ленти; звукови материали от 
теренна работа на сътрудници на Института 
след 2000 г., 310 бр.
Наличните каталози на Музикалнофолклор-
ния архив са: 1) Селищен каталог. Постъпва 
през 1948 г. от Народния етнографски му-
зей. Съдържа информация за постъпили-
те материали от всички селища, където са 
правени теренни записи – както в България, 
така и в чужбина (Украйна, Румъния, Турция 
и др.). 2) Каталог на инструменталните мело-
дии. Съставен в края на 70-те и началото на 
80-те години на ХХ в. Съдържа информация 
за инструменталните мелодии, подредени 
по функции, по области и по размер на ме-
лодията на двама от теренистите – Тодор 
Тодоров и Иван Кумичин. 3) Каталози на за-
писите (подредени по селищен принцип), 
правени на магнетофонни ленти от някои от 
фолклористите в Института за музика като 
Иван Качулев, Тодор Джиджев, Иван Куми-
чин, Йорданка Диева, Йорданка Еленкова. 
В Музикалнофолклорния архив се съхраня-
ват още и фото- и видеоматериали (кино-
ленти, видеокасети), които са в процес на 
дигитализиране и описване. 
В много случаи информацията в този масив 
е разпределена в различни допълващи се 
помежду си носители (теренна тетрадка-де-
шифрации-преписи; звукозапис-хартиени 
документи; видеозапис-хартиени докумен-
ти; видеозапис-звукозапис-хартиени доку-
менти и т.н.).116
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80-годишният юбилей на Райна Кацарова

80th anniversary of Rayna Katsarova
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Архив „Църковна музика“ включва: 1) Фо-
ноархив – теренни звукозаписи на магнето-
фонни ленти на църковни песнопения, запа-
зени благодарение на Елена Тончева, Верги-
лий Атанасов, Светлана Куюмджиева, Асен 
Атанасов, Анна Илиева, Петър Льондев и др. 
Записите са правени през 60-те и 70-те го-
дини на ХХ в. 2) Каталог „Църковна музика“, 
съставен по реда на службите в църковната 
година (от септември до август). 

Архив „Музика“ съхранява и няколко персо-
нални архивни фонда – на музикалните фол-
клористи Райна Кацарова и Тодор Тодоров 
и на музикалния медиевист Елена Тончева. 
През 2016 г. в ИИИзк бяха приети и нотните 
ръкописи на композитора и музиколог Три-
фон Силяновски. Описването и сигнирането 
на тези фондове предстои. 

АРХИВ 
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА
Началото на този архив се свързва с името 
на проф. Асен Василиев. Като научен сътруд-
ник в Института за изобразителни изкуства, 
той развива системна събирателска дей-
ност, която води до натрупването на голям 
масив от архивни документи, фотографии 
и артефакти. През 50-те години на ХХ в. той 
осъществява посещения в домовете на ре-
дица български художници, записва споме-
ни и автобиографии, получава снимки и до-
кументи от техните лични архиви. По-късно 
голяма част от тези материали е предадена 
в Научния архив на БАН и днес е в основа-
та на сбирка № XIII (Изкуствознание). Друга 
част от архива на Асен Василиев (предимно 
снимки) се съхранява в ЦСВП „Акад. Иван 
Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“.
Архивът на Института за изобразителни из-
куства се обогатява и от експедиции и рабо-
та на терен, както и с материали, събирани 
за монографии на сътрудниците на Институ-
та, посветени на значими паметници на ста-
рото българско изкуство или отделни худож-

ници. Теренната работа е важна и за натруп-
ването на огромен фотографски архив. 
През 60-те и 70-те години е създадено зве-
но от проучватели, които издирват архивни 
материали и библиография за български ху-
дожници. 
В момента архив „Изобразителни изкуства“ 
съхранява следните масиви:
Фотоархив (негативи, диапозитиви, стък-
лени плаки, черно-бели фотографии). Фон-
дът съдържа над 100 000 кадъра, датиращи 
от средата на миналия век до наши дни. В 
архива се съхраняват фотографии на сред-
новековни църкви и манастири, стенописи, 
икони, иконостаси, църковна утвар, щампи, 
ръкописи, антични художествени паметни-
ци, кавалетни и монументални творби на 
български художници. От 60-те години на ХХ 
в. до наши дни системно са документирани 
колективни и индивидуални изложби, както 
и творби на български художници от раз-
лични поколения. Значителен принос във 
формирането и обогатяването на архива 
имат редица фотографи, работили в ИИИзк, 
като Димитър Карадимчев, Мария Радева, 
Константин Шестаков, Людмил Донков, Ека-
терина Зашева, Анатоли Михайлов, Антон 
Петков и др. 
Архиви на хартиени носители (документи, 
ръкописи, писма, рисунки, машинописни 
копия, ксерокопия, статии от периодичния 
печат). 
Библиографски архив за художници. 
Съдържа около 20 000 фиша, подредени по 
азбучен ред, с информация за български 
художници (ОХИ, общи и групови излож-
би, репродукции, статии за тях, издирени 
в периодиката, или за споменаването им в 
общи статии за българското изкуство от съ-
щия период).
Персонални фондове и сбирки
В момента се работи по описването и сиг-
нирането на колекцията „Боряна и Благой 
Дживджанови“. Те са български реставра-
тори със значителен принос в областта на 119



опазването на културното наследство. Ко-
лекцията съдържа фотографии и иконограф-
ски схеми на реставрирани от тях обекти.
През 2016 г. беше приет семейният фонд 
„Мавродинови“, съдържащ материали от 
живота и работата на забележителните бъл-
гарски учени Йордан Иванов (литературен 
историк и фолклорист), Никола Мавроди-
нов (изкуствовед и археолог), Вера Ивано-
ва-Мавродинова (историк и археолог) и Ли-
ляна Мавродинова (изкуствовед). Неговата 
обработка предстои.

АРХИВ АРХИТЕКТУРА
Архитектурните научни фондове са били 
притежание на Института по градоустрой-
ство и архитектура (ИГА), който е създаден 
през 1949 г. От 1994 г. създаденият Център 

по архитектурознание (ЦА) става приемник 
на ИГА и ИТИГА. През 2008 г. Научният съвет 
на ЦА създава ново звено – Информацио-
нен център с библиотека и архив като част 
от приоритетите му. Оттогава се системати-
зират наличните архиви и се събират нови 
(както лични фондове, така и документи, 
собственост на Института). 
Фондoвете, които са били притежание на 
ЦА, са събирани в продължение на десетки 
години. Документите, заснеманията, фото-
графиите и албумите са били правени и съх-
ранявани от служители на ИГА, ИТИГА и ЦА 
към БАН. Част от фонда е била притежание 
на архитекти от Института, друга част е била 
събирана от дарения, от водени кореспон-
денции или при командировки.
Архивът включва:120



1973 г. Окръжен събор в местноcтта Кенана, Хасково 

1973. Regional Fair in the Kenana locality, Haskovo district

Материали на хартиен носител: 
1) Чертежи и заснемания: а) чертежи на 
паус; б) чертежи на хартия; в) хелиографни 
копия; г) ксероксни копия; д) ръчни скици 
и е) архитектурни заснемания в скицници 
на отделни листове. Обхващат годините от 
1953 до 1979 и включват скици, обяснител-
ни записки, архитектурни заснемания на 
чешми, мостове, църкви, къщи и джамии. 
Подредбата на материалите е по населени 
места. 
2) Текстови документи – този фонд съдър-
жа ръкописни и машинописни чернови на 
непубликувани научни разработки на архи-
текти и оригинали на текстове, свързани с 
изграждането, историята и архитектурата на 
различни паметници на културата. Текстове-
те са писани от учените арх. Рашел Ангелова, 

арх. Ст. Ангелов и арх. Георги Стойков. Друга 
част от документите в този фонд предста-
вляват административни и други докумен-
ти и екземпляри от справочна литература, 
ползвана от учените в работата им.
Фотоархив (фотоматериали). Част от този 
фонд включва фотографии на градоустрой-
ствени решения, къщи, манастири, учили-
ща, врати, порти, ракли, сандъци (снимани 
в България, Полша, Германия, Русия и Румъ-
ния), някои от които са обединени в албуми. 
Друг раздел от фонда е колекцията от око-
ло 8500 фотографии от страната и чужбина 
от периода 1945–2014 г., като най-голям 
дял в колекцията имат черно-белите сним-
ки, правени от служители на ИТИГА и на 
ЦА – БАН. Документирани са къщи, улици, 
паметници, манастири, църкви, катедрали, 121
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1973 г. Събор на Цигов чарк, Батак. Любен 
Ботушаров журира и записва изпълнения 
на фолклорни състави

1973. The fair of Tzigov chark area, near Batak 
dam. Liuben Botusharov is recording the 
songs of folklore ensembles

джамии, чешми, мостове, каменни плочи, 
врати, порти, маази, интериори, изгледи 
от градове и села, заснемания, проекти, 
ситуации, паркове, болници, училища, биб-
лиотеки, музеи, административни сгради, 
дворци, часовникови кули, археологически 
разкопки, надписи и лични фотографии на 
архитекти.  Изображенията се съхраняват 
на следните носители: снимки, негативи и 
диапозитиви.

Персонални фондове и сбирки
Фонд „Петър Морозов“ 
Фондът обединява 22 творби на художника 
Петър Морозов, постъпили в Института по 
градоустройство и архитектура (ИГА) на 22 
декември 1952 г. Това са графики в техни-
ките офорт, акватинта и аквафорт с изгледи 
от градовете Брацигово, Варна, Велико Тър-
ново, Габрово, Пловдив, Самоков, Смолян, 
Созопол и Шумен.
Фонд „Христо Кабакчиев“ 
Фондът съдържа 40 акварела, изобразя-
ващи улици, интериори от къщи от Велико 
Търново, Копривщица и Трявна. По-голяма-
та част от тях са постъпили в Института по 
градоустройство и архитектура (ИГА) на 30 
октомври 1959 г.
Фонд „Панайот Калчев“ 
Фондът съдържа 138 цветни заснемания 
на различни архитектурни детайли. Голяма 
част от тях са правени в Смолян и смолян-
ските села Широка лъка, Черешово, Буково, 
Момчиловци. Има цветни заснемания от 
старите български градове Битоля, Прилеп, 
Охрид, Копривщица, Карлово, Пловдив, Па-
зарджик, Елена, Тетевен, Сливен, Троян и от 
Троянския манастир. Заснеманията са по-
стъпили в Института по градоустройство и 
архитектура през 1949 г. 
Фонд „Никола Мушанов“ (в процес на об-
работка)
Фондът съдържа личните архитектурни зас-
немания, оригинални чертежи на паус, хе-
лиографни копия, снимки, диапозитиви и 
негативи, цветни и черно-бели архитектур-123



ни детайли, изготвени от арх. Мушанов и 
арх. Кирова за проекти за консервация, рес-
таврация и експониране на архитектурни 
паметници. Част от архива съхранява лич-
ните фотоалбуми на арх. Мушанов от бъл-
гарски паметници в Цариград, негови не-
публикувани изследвания върху ислямската 
архитектура на Балканите и конкретно по 
българските земи, научните му проучвания 
за всеки един от паметниците, върху които е 
работил, обширна библиография върху раз-
лични теми, обхващащи проблемите, които 
културното наследство поставя пред съвре-
менното общество.
Предстои обработването и на фонд „Стефан 
Бояджиев“.
 
АРХИВ ТЕАТЪР 
Този архив в момента съхранява един пер-
сонален фонд.
Фонд „Любомир Тенев“ 
Фондът съдържа: документи от биографи-
чен характер, лична кореспонденция, ориги-
нални бележници със записки от обществе-
ната и творческа дейност на Л. Тенев, статии 
от вестници и списания, пиеси, преводни 
материали от френски език и документи на 
други лица, свързани с фондообразувателя.

АРХИВ ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
Включва колекция от видеоматериали (538 
видеокасети, DVD и дискове от сбирката на 
Александър Янакиев), както и следните пер-
сонални фондове:
Фонд „Костадин Костов“
Съдържа общо 71 архивни единици. Мате-
риалите не са публикувани и са на хартиен 
носител, съдържат копия на периодика (ста-
тии от вестници и списания) на тема киното 
на ХХ в.; реперажи, хронология и история на 
българското и руското игрално и научно-по-
пулярно кино.
Фонд „Александър Александров“ (в процес 
на обработка). 
Обработката на този фонд е започнала от 

м. март 2015 г. Документите са на хартиен 
носител и са разнородни по състав. Съдър-
жа: документи от следването на Ал. Алексан-
дров в Русия, статии, изрезки от вестници и 
списания за различни режисьори, сценари-
сти и актьори, статии и публикации за исто-
рия на киното от различни държави, лични 
документи от изследването на български 
режисьори и артисти, картички, автографи, 
бюлетини, покани от фестивали, дипломни 
работи, разработени лекции, писма, списа-
ния и вестници с публикации на фондообра-
зувателя и на различни кинокритици.
Фонд „Александър Янакиев“ постъпва в Ин-
ститута през 2016 г. В момента се подготвя 
предварителният му опис.
Количественото изражение на съхранявани-
те в ИИИзк материали е: хартиени матери-
али – 136,5 л.м.; грамофонни плочи – 1 300 
бр.; магнетофонни ленти – 4 778 бр.; ауди-
окасети – 125 бр.; дигитални фононосите-
ли – 1 214 бр.; киноленти – 1 500 бр.; DVD и 
видеокасети – 736 бр.; негативи – 100 000 
кадъра; фотографии – 8 500 бр.
Архивите на ИИИзк са сред най-сериозните 
сбирки на данни за изкуствата и най-общо 
за културата в страна. Обработената част от 
тях се използва в научни и приложни разра-
ботки на учени от Института, предоставят се 
и за ползване при специален ред на други 
изследователи от страната и чужбина. За об-
работването им и тяхната социализация са 
разработвани проекти (БААРТИ – ч. 1: 2006–
2008 г., ч. 2: 2007–2009 г., ч. 3: 2008–2011 г.), 
закупува се уникална за България техника 
(ELP Laser Turntable) и се полагат целенасо-
чени усилия за адекватното им съхранение. 
В ННЦОКН, който се намира на ул. „Акад. Г. 
Бончев“, бл. 6 в комплекса на БАН, работят 
15 служители, а работата им се координира 
от Архивен съвет, в който на мандатен прин-
цип има по един хабилитиран представител 
от сектор.
От 2015 г. ръководител на ННЦОКН е проф. 
д-р Горица Найденова.124



1978 г. На теренни снимки в 
с. Добродан, Ловешко

1978. On photo documentation 
fieldwork, Dobrodan village, 
Lovech district
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Music Archive, Modern Age Music Archive.
The Folk Music Archive contains material of the 
late 19th century gathered over the decades by 
such renowned folklorists as Angel Bukoresh-
liev, Konstantin Zagorov, Pavel Stefanov, Vassil 
Stoin (1920s–1930s), Rayna Katsarova (from 
1928 until the 1960s), Ivan Kachulev, Elena Sto-
in, Vergiliy Atanassov, Nikolay Kaufman, Todor 
Todorov, Todor Dzhidzhev, Peter Liondev and 
other employees of the Folk Music section, In-
stitute of Music. Initially, the archive was kept 
at the National Ethnographic Museum. After 
1949, the holdings were transferred to the In-
stitute of Music (named later Institute of Mu-
sicology) to be considerably enriched over the 
years.
Its holdings contained mostly records in various 
formats of fieldwork done by music folklorists 
(expeditions, trips, recordings made at various 
folk fairs, including editions of Koprivshtitsa 
Folk Fair, of singing competitions and folk mu-
sicians’ competitions, etc.).
Handwritten, typewritten and printed materi-
al: the earliest record here is of 1891. Originals 
of folklorists’ fieldwork are kept such as sheet 
music, lyrics, notebooks containing handwrit-
ten records of fieldwork, diaries, music books, 
as well as decipherments, copies, inventories, 
transcripts along with programmes of festivals 
and fairs of folk music. 
Phonorecords: 
Gramophone records: around 160 gramo-
phone disks of fieldwork recordings of songs 
and instrumental tunes made by Rayna Katsa-
rova, Ivan Kachulev and Elena Stoin between 
1938 and 1954, and 1,152 gramophone disks, 
made probably in the 1950s and the 1960s (cur-
rently uncatalogued). 
Magnetic tapes: a total of 4,778 fieldwork 
sound recordings made between 1954 and the 
1980s during trips, expeditions, folk fairs and 
singing competitions.
Audio cassettes: a total of 125 sound record-
ings of fieldwork conducted by Institute’s staff 
after 1990. 

Archives of the Institute of Arts 
Studies kept at the National Research 
Centre for Safeguarding of Cultural 
Heritage (NRCSCH) at the Institute, BAS

The Archives of the Institute of Arts Studies 
house material of the studies conducted by 
researchers and experts from its predecessor 
institutions, being a subsidiary of the Scientific 
Archives (SA) of BAS (the earliest four subsidi-
aries of the SA of BAS were established in 1974 
by virtue of a resolution passed by the Presidi-
um of BAS, one of them being that of the Insti-
tute of Music). Following the last restructuring 
of the institute in 2010, the then director, Prof. 
DSc. Alexander Yanakiev established a Nation-
al Research Centre for Safeguarding of Cultur-
al Heritage (NRCSCH), housing the archives of 
all the Institute’s sectors. NRCSCH was headed 
by Prof. A. Yanakiev until the summer of 2015. 
Presently, the archives are structured in ac-
cordance with the provenance of the collec-
tions to conform to the research in various arts 
conducted at the Institute. 

Music Archives
The music archives include material both inher-
ited from the Institute of Music and generated 
by researchers from the Music Studies Depart-
ment, Institute of Art Studies, divided in three 
main categories: Folk Music Archive, Church 
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Digital formats (CDs): a total of 310 digital cop-
ies of gramophone disks and cassettes; sound 
recordings of fieldwork conducted by insti-
tute’s staff after 2000.
Available catalogues at the Folk Music Archive: 
1) A catalogue by towns and villages. In 1948, it 
was transferred from the National Ethnograph-
ic Museum. The catalogue contains information 
about materials from all the towns and villages 
where fieldwork recordings have been made 
both in Bulgaria and abroad (Ukraine, Romania, 
Turkey, etc.). 2) A catalogue compiled between 
the late 1870s and the early 1980s and con-
taining information about instrumental tunes. 
The entries are arranged by functions, districts 
and length by two of the fieldworkers, Ivan Ka-
chulev and Todor Todorov. 3) Catalogues of the 
tape recordings (arranged by place names), 
made by such folklorists from the Institute of 
Music as Ivan Kachulev, Todor Dzhidzhev, Ivan 
Kumichin, Yordanka Dieva, Yordanka Elenkova. 
The holdings of the Folk Music Archive con-
tain also photos and videos (footage, video-
cassettes) that are now being digitised and 
catalogued. The information in this category is 
on more than one occasion divided between 
various complementary formats (diaries, mu-
sic books, as well as decipherments, copies, in-
ventories, transcripts along with programmes 
of festivals and fairs of folk music; a fieldwork 
notebook-decipherments-copies; sound re-
cording − records on paper; video records on 
paper; a video-sound recording − records on 
paper, etc.).
The Church Music Archive includes: 1) Phon-
oarchive: fieldwork tape recordings of Ortho-
dox chants made in the 1960s and the 1970s 
and preserved owing to Elena Toncheva, Ver-
giliy Atanassov, Svetlana Kuiumdzhieva, Assen 
Atanassov, Anna Ilieva, Peter Liondev, etc.; 2) A 
catalogue of Church Music compiled following 
the order of the liturgical year (from Septem-
ber to August). 
Music Archives contain also personal archives 
of folklorists Rayna Katsarova and Todor Todor-

ov and of medieval music researcher Elena 
Toncheva. In 2016, the Institute of Art Studies 
received music manuscripts by composer/mu-
sicologist Trifon Silianovski. The description,  
cataloguing and creation of reference codes of 
these archives is still pending. 

Fine Arts Archives
The beginnings of the archive are associated 
with Prof. Assen Vassiliev. As a researcher at 
the Institute of Fine Arts he took to collecting 
on a systematic basis, which resulted in exten-
sive holdings of archival records, photos and 
artefacts. In the 1950s, Assen Vassiliev visited 
a number of Bulgarian artists, recording their 
memoirs and life stories and receiving photos 
and documents from their personal archives. 
Later, the bulk of the holdings were transferred 
to SA of BAS, being presently the core of No. 
XIII Collection in the category of art studies. An-
other part of Assen Vassiliev’s archive (mostly 
photographs) is now housed within Prof. Ivan 
Dujčev Centre for Slavo-Byzantine Studies, Uni-
versity of Sofia.
Finds of expeditions and fieldwork as well ma-
terial gathered for books by the staff members, 
dealing with significant monuments of old Bul-
garian art or individual painters have been add-
ed to the holdings of the Institute of Fine Arts 
on a regular basis. Fieldwork resulted also in an 
extensive photographic archive. 
Throughout the 1960s and the 1970s, a new re-
search unit was formed to search for archival 
material and bibliography on Bulgarian artists. 
Presently, the holdings of the Fine Arts archive 
contain as follows:
Photo archive holds over 100,000 negatives, 
slides, glass plates and b & w photographs 
taken from the mid-twentieth century to the 
present day. The archive contains photographs 
of medieval churches and monasteries, mu-
rals, icons, iconostases, church plate, prints, 
manuscripts, ancient art monuments, easel 
and monumental paintings by Bulgarian art-127



ists. One-man shows and group exhibitions 
along with works by Bulgarian artists of all gen-
erations have been recorded on a regular basis 
ever since the 1960s. Such photographers staff 
members of the Institute of Art Studies as Dim-
iter Karadimchev, Maria Radeva, Konstantin 
Shestakov, Liudmil Donkov, Ekaterina Zasheva, 
Anatoli Michaylov, Anton Petkov among others 
have played a vital role in the forming and ex-
panding of the collection. 
Hard copies of records, manuscripts, letters, 
drawings, typescripts, xeroxes, articles from 
periodicals. 
The bibliographic archive on artists contains 
around 20,000 catalogue cards in alphabetical 
order featuring information about Bulgarian 
artists (general art exhibitions, one-man shows 
and group exhibitions, reproductions, reviews 
found in periodicals or mentions in round-up 
articles about Bulgarian art of the relevant pe-
riods).
Personal holdings and collections: presently, 
cataloguing and creation of reference codes 
are underway of the Dzhivdzhanovs’ collection. 
The Dzhivdzhanovs, Boriana and Blagoy were 
Bulgarian restorers, who contributed much to 
the protection of Bulgaria’s cultural heritage. 
Their collection holds photographs and icono-
graphic schemes of sites where they have con-
ducted restoration works.
The Mavrodinovs’ collections were received in 
2016 containing records and materials about 
the life and work of such remarkable Bulgari-
an scholars as literary historian and folklorist 
Yordan Ivanov, art historian and archaeologist 
Nikola Mavrodinov, historian and archaeologist 
Vera Ivanova-Mavrodinova and art historian Lil-
iana Mavrodinova. Cataloguing the collections 
is still pending.

ARCHITECTURE ARCHIVE 
The holdings of the architectural collections 
were formally housed by the Institute of Urban 
Development and Architecture established 
in 1949. In 1994, the Centre for Architectural 

Studies was home to the archives of the Insti-
tute of Urban Development and Architecture 
and the Institute of Urban Development and 
Architecture Theory and History. In 2008, the 
Scientific Council of the Centre for Architectur-
al Studies established a new unit as part of its 
priorities: Information Centre with an archive 
and a library. Ever since then, the holdings 
have been catalogued and new collections 
have been acquired and received (both per-
sonal archives and collections and records be-
longing to the institute). 
The holdings of the Centre for Architectural 
Studies have been formed for decades. Re-
cords, papers, sketch plans, photographs and 
albums have been made, compiled and kept 
by staff members of the Institute of Urban 
Development and Architecture, Institute of 
Urban Development and Architecture Theory 
and History and the Centre for Architectural 
Studies, BAS. Part of the holdings belonged 
to architects from the institute and part was 
formed from donations or has been collected 
during trips or by conducting correspondence. 
The archive includes:
Hard copies: 
1) Designs and sketches; a) sketches on trac-
ing paper; b) sketches on paper; c) heliograph-
ic copies; d) xeroxes; e) hand drawn sketches; 
f) architectural sketch plans on single sheets 
from sketchbooks. These holdings span the pe-
riod between 1953 and 1979, including sketch-
es, explanatory notes, architectural sketches 
of fountains, bridges, churches, houses and 
mosques. The items are arranged by place 
names. 
2) Text records: handwritten and typewritten 
drafts of unpublished studies by architects 
and original texts relating to the construction, 
history and designs of various sites of cultur-
al significance by Arch. Rashel Angelova, Arch. 
St. Angelov and Arch. Georgi Stoykov. Part of 
these holdings comprises administrative and 
other records and copies of reference books 
used by the researchers.128



1976 г. На теренни снимки 
в с. Костандово, Пазарджишко

1976. On photo documentation 
fieldwork, Kostadinovo village, 
Pazardzhik district
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Part of the photo archive contains negatives, 
slides and photographs of urban solutions, 
houses, monasteries, schools, doors, chests, 
coffers (made in Bulgaria, Poland, Germany, 
Russia and Romania); some of them are placed 
in albums. 
The photo archive contains also a collection of 
about 8,500 photographs from Bulgaria and 
abroad made in the period between 1945 and 
2014; most of these are black-and-white pho-
tos taken by staff members of the Institute of 
Urban Development and Architecture Theory 
and History and the Centre for Architectur-
al Studies, BAS and featuring houses, streets, 
monuments, monasteries, churches, cathe-

1978 г. На теренни снимки в с. Яребковица, Самоковско 1978. On photo documentation fieldwork, Yarebkovitsa 
village, Samokov district

drals, mosques, fountains, bridges, stone slabs, 
doors, basements, interiors, views of towns 
and villages, sketch plans, designs, situations, 
parks, hospitals, schools, libraries, museums, 
administrative buildings, palaces, clock towers, 
archaeological excavations, inscriptions and 
personal photos of the architects. 

Personal archives and collections
Peter Morozov’s collection contains 22 art-
works by artist Peter Morozov received by 
the Institute of Urban Development and Ar-
chitecture on 22 December 1952. These are 
etchings made using aquatint and aquafortis 
techniques featuring views of Bratsigovo, Var-130



Karlovo, Plovdiv, Pazardzhik, Elena, Teteven, 
Sliven, Troyan and the Monastery of Troyan. 
The collection was received by the Institute of 
Urban Development and Architecture in 1949. 
Nikola Mushanov’s collection, which is in the 
process of cataloguing, contains personal ar-
chitectural sketches, original designs on trac-
ing paper, heliographic copies, photographs, 
negatives and slides, colour and black-and-
white architectural details made by Arch. 
Mushanov and Arch. Kirova for projects of 
conservation, restoration and exposing of ar-
chitectural monuments. The collection holds 
also Arch. Mushanov’s personal albums of pic-
tures of Bulgarian monuments in Istanbul; his 

1975 г. На теренни снимки в с. Скобелево, 
Хасковско

1975. On photo documentation fieldwork, 
Skobelevo village, Haskovo district

na, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Plovdiv, Samokov, 
Smolian, Sozopol and Shumen.
Hristo Kabakchiev’s collection contains 40 wa-
tercolours picturing streets, interiors of hous-
es in Veliko Tarnovo, Koprivshtitsa and Triavna. 
Most of them were received by the Institute 
of Urban Development and Architecture on 30 
October 1959.
Panaiot Kalchev’s collection contains 138 col-
our sketches of various architectural details 
most of which have been made in Smolian and 
the villages of Shiroka Laka, Chereshovo, Buk-
ovo, Momchilovtsi in the region of Smolian as 
well as colour sketches from the old Bulgarian 
towns of Bitola, Prilep, Ochrid, Koprivshtitsa, 131



by the institute in 2016. At present a prelimi-
nary inventory of the collection is made. 
The holdings of the Institute of Art Studies ex-
pressed numerically: 
Papers: 136,5 typed pages; 1,300 gramophone 
disks; 4,778 tapes; 125 audiocassettes; 1,214 
items in digital audio formats; 1,500 reels; 736 
DVDs and videocassettes; 100,000 negatives; 
8,500 photographs.
The archives of the Institute of Art Studies 
are now home to the most substantial collec-
tions on arts and generally, on culture in this 
country. The catalogued holdings are used by 
the institute’s staff members in their research 
and are available for consultation by other Bul-
garian and foreign researchers under specif-
ic conditions. Projects were implemented for 
their cataloguing, digitising and socialisation 
(Bulgarian Archives: Research Resources and 
Technologies, BARRT, part. 1: 2006–2008; part 
2: 2007–2009; part 3: 2008–2011 г.); unique to 
this country equipment (ELP Laser Turntable) 
was acquired and concentrated efforts were 
made to keep them adequately. The work of 
the NRCSCH staff based at the compound of 
BAS in block 6, Acad. G. Bonchev Street, Sofia 
is coordinated by a Council on Archives, where 
each member holds the venia docendi (dr. ha-
bil. degree) and represents one of the sectors, 
taking a turn in rotation. 
Since 2015, Prof. Goritsa Naydenova heads the 
NRCSCH.

unpublished studies on Islamic architecture on 
the Balkans and particularly, on the Bulgarian 
lands; his studies on each of the monuments 
he explored; an extensive bibliography on vari-
ous topics covering the problems posed by cul-
tural heritage to the contemporary society.
Presently, Stefan Boiadzhiev’s collection is be-
ing catalogued.

Theatre Archive 
Presently, the archive holds one personal col-
lection.
Lubomir Tenev’s Collection contains records 
of biographical nature, personal letters; note-
books with notes about L. Tenev’s public and 
creative activities; articles from periodicals; 
plays; translations from French; documents of 
other persons relating to the provenance.

Screen arts Archive
The Screen Arts Archive includes the collection 
of Alexander Yanakiev containing reels and vid-
eos (a total of 538 videocassettes, DVDs and 
CDs along with the following personal collec-
tions:
Kostadin Kostov’s collection contains a total of 
71 unpublished items. The papers include cut-
tings of reviews of the twentieth-century films 
from periodicals; repérages (shoot location rec-
ce); timelines and history of Bulgarian and Rus-
sian feature and popular-science films.
Alexander Alexandrov’s collection has been 
catalogued since March 2015. The miscellane-
ous papers comprise documents about Alexan-
drov’s studies in Russia, articles; cuttings from 
newspapers and periodicals about directors, 
writers and actors; articles and publications 
on the history of film from different countries; 
personal documents from a study on Bulgari-
an directors and actors; postcards; autographs; 
newsletters; invitations to festivals; graduation 
theses; lectures; letters; newspapers and peri-
odicals with publications by both the authors 
and film reviewers.
Alexander Yanakiev’s Collection was received 132
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КНИГИТЕ И 
ЛИЧНОСТИТЕ

Днешната библиотека на Института за из-
следване на изкуствата съдържа в двата си 
отдела библиотеките на бившите Институт за 
изкуствознание и Институт за музикознание, 
обединени през 1988 г. Тя се попълва посто-
янно чрез абонаменти, покупки и дарения.
Отдел Музикознание възниква през 1948 г., 
когато композиторът Петко Стайнов създава 
Института за музика с музей и библиотека 
към него. Чрез откупки и дарения се събират 
книги, архиви и вещи, принадлежали на из-
тъкнати музикални дейци. По-късно архив-
ните и предметните материали се насочват 

към новосъздадения Музикално-фолклорен 
архив на Института, към Научния архив на 
БАН или са предадени на различни музеи. 
Очилата и капелмайсторският жезъл на проф. 
Добри Христов, куклите от „народния куклен 
театър“, изследван от Райна Кацарова, и др. 
могат да се видят и сега в изложбената ви-
трина на Института.
Първоначалната задача на Института за му-
зика е издирване, съхранение и изследване 
на българския музикален фолклор, но скоро 
след това се обхващат всички области в из-
следването на българската музикална култу-135



български народни пѣсни“ ( 1918).
Открояват се фундаменталните сборници с 
дешифрации на музикален фолклор от раз-
лични региони. Сред периодичните издания 
има българска музикална периодика до 1945 
г. и след тази година до днес; издания на Ин-
ститута, музиковедски монографии и сбор-
ници от конференции; Известия на Институ-
та за музикознание, енциклопедии и др. 
Детските сборничета с песни на Райна Каца-
рова „Азбуката в песни“ и „Дули-дули гайда“ 
са богато илюстрирани от Бинка Вазова и се 
допълват с новите книжки, изготвени в Изда-
телския център при Института, посветени на 
творчеството на тази художничка.
През 2007 и 2008 г. е поставено началото на 
колекциите с електронни носители в библи-
отеката. 
Отдел „Изобразителни, сценични и екран-
ни изкуства“ възниква през 1951 г. като са-
мостоятелна  библиотека към Института за 
изкуствознание. Началото на фонда е поста-
вено с лични дарения от основателите на Ин-
ститута – художниците Стефан Иванов, Ни-
колай Райнов, Александър Божинов и Иван 
Лазаров – албуми, книги и периодика, свър-
зани с изобразителното изкуство. По-късно 
се правят антикварни откупки и така се наба-
вят много ценни и редки книги и периодич-
ни издания.
През 1962 г. в Института за изкуствознание се 
формира секция „Театър и кино“, а през 1986 
г. – секция „Телевизия“, което разширява те-
матичния обхват на отдела. Комплектува се 
литература по теория и история на изобрази-
телните изкуства, театъра, киното и медиите, 
археология, тракология, културология, есте-
тика, фотография, фолклор и архитектура.
Обособени са специализирани сбирки на 
албуми; каталози от художествени излож-
би (края на  XIX в. до 1950 г.);  периодични 
издания за изкуство до 1945 г., сред които: 
„Българска илюстрация“, „Съвременна илюс-
трация“, „Художник“, „Художествена култу-
ра“, „Щурец“ и др.; справочници;  поредици 

ра, което формира един по-широк профил за 
комплектуване на библиотечния фонд: тео-
рия и история на музиката, етномузикология, 
органология, музикални жанрове и произве-
дения, музикалносценични жанрове и про-
изведения, музикална естетика, музикална 
психология, музикална философия, музикал-
на педагогика, културология, естетика, фило-
софия, история, етнология и фолклористика. 
Обособени са няколко лични библиотеки, по-
лучени като дарения от наследниците на ком-
позитора акад. Добри Христов, етномузико-
лозите Райна Кацарова, проф. Тодор Тодоров, 
акад. Петко Стайнов. Ценност представляват 
книги, ноти и периодика, принадлежали на 
владетелите от Третото българско царство. В 
тези лични библиотеки от особен интерес са 
не само някои книги, които са библиографска 
рядкост, но и такива, които носят белезите на 
творческия процес на притежателите им като 
нотиране на стихове от композитора Добри 
Христов, автографи в библиотеката на Райна 
Кацарова от Филип Торнтън, Бела Барток, Ал-
берт Л. Лойд.
Във фонда на музикалния отдел на библиоте-
ката има някои редки старопечатни и невме-
ни издания, първото издание на песните на 
братя Димитър и Константин Миладинови 
от 1861 г. (на заглавната страница има над-
писи: „№ 103, Антоновъ; Werthvolle Lieder 
samlung; Prof. Weselofsky. Arch. I. 608“). Пътят 
на книгата може да се проследи и в редкия 
невмен сборник Δοξαςτικα на Петър Лампа-
дарий, издаден в Константинопол през 1835 
г., на гърба на заглавната страница на който 
е написано „Ахтополъ, 21. VIII. 914 г. Наме-
рена въ Акцизното управление. Стоянъ. Н. 
Славейковъ“,  и в Славика на Ангел Иванов 
Севлиевеца от 1864 г., където има надпис, 
с който се посочва, че е принадлежала на 
свещеник Трифон Георгиев от с. Гложене, а 
в края има приписки и ръкописна вкладка.  
С печат „Фондация Анка Евстатиева Гешова 
1934 г.“ е двутомникът на Антон П. Стоилов 
„Показалецъ на печатанитѣ прѣзъ XIX. вѣкъ 136
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– „Известия на Института за изкуствознание“, 
„Изкуствоведски четения“, „Изкуство и кон-
текст“, сп. „Проблеми на изкуството“;  моно-
графии на учените от Института, планови за-
дачи, дисертации и автореферати.
Важни са изданията, отразяващи работата 
по международни проекти с други институ-
ции, каквито са: Corpus der spätantiken und 
frühchristlichen Wandmalereien Bulgariens. 
Pillinger, Renate, Vanja Popova, Barbara 
Zimmermann (Hgs.). 1999.; Corpus der 
spätantiken und frühchristlichen Mosaiken 
Bulgariens. Pillinger, Renate,  Vanja Popova, 
Barbara Zimmermann (Hgs.).  2016. Vol. 1/2., 
съвместно с Австрийската академия на нау-

ките, и Мутафов, Емануел,  Иванка Гергова, 
Александър Куюмджиев, Елена Попова, Еле-
на Генова, Димитриос Гонис. Гръцки зографи 
в България след 1453 г., 2008., резултат от 
проект на Института, финансиран от фонда-
ция „А.С. Онасис“. 
Сред изданията, плод на фундаменталния 
труд на учените от Института в различните 
изкуства, са: Гергова, Иванка, Елена Попова, 
Елена Генова. Корпус на стенописите в Бълга-
рия от XVIII век. С., 2006; Корпус на стенопи-
сите от XVII век в България. С., 2012;  История 
на българския театър – в четири тома; Енци-
клопедия на изобразителните изкуства в Бъл-
гария, т. 1/3; Янакиев, Александър. Енцикло-
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педия  Българско кино. А–Я. 2000 и мн.др. 
В книгите от фонда и на този отдел се разпоз-
нават екслибриси, печати и посвещения на 
изтъкнати личности като акад. Иван Евстати-
ев Гешов, проф. Никола Мавродинов, проф. 
Васил Захариев, проф. Асен Василиев, проф. 
Димитър Аврамов, чл.-кор. Елка Бакалова; 
екземпляри, някои от които много редки, от 
библиотеката на царската фамилия. Уника-
лен е поръчаният от княз Фердинанд албум 
с карикатури от немски периодични издания 
(1887–1901), на които главен герой е сами-
ят той. Посветен на княгиня Елеонора е ек-
земплярът от  сборника на Вашков, С. Рели-
гиозное искусство. Сб. работ церк. и гражд. 
утвари. Москва, 1911., който сам по себе се е 

много рядък. Изключително красиви и ред-
ки книги, издадени в Германия, Австрия и 
Франция от царската библиотека, имат печат 
Bibliothèque de Son Altesse Royale le Prince de 
Bulgarie и екслибриси на Фердинанд I. 
И в този отдел има обособени лични биб-
лиотеки, завещани или получени като даре-
ние: на проф. Любомир Тенев – театровед, 
на проф. Александър Александров – кино-
вед, архитект Никола Мушанов, киноведа 
проф. Александър Янакиев и последното по-
стъпление – библиотеката на Лиляна Мав-
родинова и нейната фамилия.
В годините на своето съществуване биб-
лиотеката на Института за изследване на 
изкуствата има сложна съдба. Не един са 
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През 2007 г. започна дигитализацията и 
ретроконверсията на фонда чрез сканиране 
и описване на старопечатни, редки и цен-
ни издания по проекта „Български арт ар-
хиви, ресурси и технологии на изследване“ 
(БААРТИ) и с въвеждане на записи в ALEPH 
с участие в проект на фондация НАБИС през 
2014–2015 г. 
В условията на новите технологии и интернет 
много интензивно се развива дистанционно-
то обслужване със справки и сканирани ма-
териали. 
Броят на инвентарните единици на библио-
теката в края на 2016 г. е 49 027 тома – за  от-
дел „Изобразителни, сценични и екранни из-
куства“ е 23 944 т.; за отдел „Музикознание“ 
– 25 083 тома.
Читателите имат достъп до електронен ка-
талог на ретроконверсираните и постъпили-
те след 2003 г. материали чрез http://aleph.
cl.bas.bg и http://primo.nalis.bg.

случаите на аварии, наводнения, евакуации 
и преместване. Загубихме немалко ценни из-
дания. 
Независимо от трудните условия и пробле-
мите, да сме в полза на читателите, е осно-
вен приоритет. Наши читатели са учените от 
Института, докторанти и сътрудници на БАН, 
учени от различни научни звена, любители 
и творци от всички изкуства, от България и 
света, с които имаме добро сътрудничество. 
Така в Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Serie: 
Beaux-Arts. Tome LII., 2015, румънските уче-
ни, гости на нашия Институт, споделят своите 
впечатления от посещението си в библиоте-
ката и публикуват снимки от нашата читалня.
В библиотеката се провеждат семинарни 
занятия на студенти от УНИБИТ. Правят се 
посещения с цел обучение на студенти от 
специалност „Библиотечно-информационни 
науки“ към Философския факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. 
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philosophy, musical pedagogy, cultural studies, 
aesthetics, philosophy, history, ethnology and 
folk studies. 
There are several personal collections received 
as donations by the heirs of composer Acad. 
Dobri Hristov, ethnomusicologists Rayna Katsa-
rova, Prof. Todor Todorov, Acad. Petko Staynov. 
Valuable items are books, published music and 
periodicals of the Third Bulgarian Kingdom’s 
dynasty. These collections feature some rare 
books as well as items marked by the creative 
processes of their owners such as lyrics notated 
by composer Dobri Hristov; autographs in Rayna 
Katsarova’s collection by Philip Thornton, Béla 
Bartók, Albert L. Lloyd.
The Department of Musicology holds rare incu-
nabula and printed neumes, the earliest pub-
lication of the Miladinov Brothers Collection 
of Folk Songs of 1861 (the title page features 
inscriptions: ‘No. 103, Антоновъ; Werthvolle 
Lieder samlung; Prof. Weselofsky. Arch. I. 608’). 
The story of some of the books is discernible 
also in the rare collection of neumes Δοξαςτικα 
by Peter Lampadarius, published in Constan-
tinople in 1835, where on the back of the title 
page there is an inscription: ‘Ахтополъ, 21. VIII. 
914 г. Намерена въ Акцизното управление. 
Стоянъ. Н. Славейковъ’ (‘Achtopol, 21 Au-
gust 914. Found at the Excise Office, Stoyan. N. 
Slaveykov’) or in Slavica by Angel Ivanov from 
Sevlievo of 1864, where an inscription makes 
it clear that the book belonged to priest Trifon 
Georgiev from the village of Glozhene, and at 
the end there is an adscript and a handwrit-
ten inset. Anton P. Stoilov’s two-volume book 
Показалецъ на печатаните презъ XIX векъ 
български народни песни (An Index of the 
Printed in the 19th c. Bulgarian Folk Songs) of 
1918 bears the stamp of Anka Evstatieva Gesho-
va Foundation 1934.
Highly valuable are fundamental collections of 
decipherments of folk music from various re-
gions. There are Bulgarian music periodicals 
until 1945 and beyond until today; books and 
journals published by the Institute of Art Stud-

Presently, the library of the Institute of Art 
Studies with its two departments contains the 
holdings of the libraries of the former Institute 
of Art History and the Institute of Musicology, 
merged in 1988, and the physical collections are 
receiving additions on a regular basis through 
subscriptions, purchases and bequests.
The Department of Musicology was formed in 
1948, when composer Petko Staynov estab-
lished the Institute of Music with a museum 
and a library. Books, archives and paraphernalia 
belonging to eminent musicians and compos-
ers were collected through purchases and be-
quests. Later, the archival and physical objects 
were redirected to the newly founded folk mu-
sic archive of the Institute, to the Scholarly Ar-
chive of BAS or submitted to various museums. 
The glasses and the conductor’s baton of Prof. 
Dobri Hristov along with the puppets of the ‘folk 
puppetry’ studied by Rayna Katsarova are pres-
ently on display in the exhibition case of the In-
stitute of Art Studies.
Initially, the Institute of Musicology dealt with 
searching, keeping and studying Bulgarian folk 
music to soon cover all areas of Bulgarian musical 
culture studies which shaped a broader scope of 
library acquisitions: theory and history of music, 
ethnomusicology, organology, music genres 
and works, musical theatre genres and works, 
music aesthetics, musical psychology, musical 

THE BOOKS 
AND THE PERSONALITIES
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ies, musicological monographs and 
collections of conference proceed-
ings; Proceedings of the Institute of 
Musicology, encyclopaedias, etc. 
Collections of nursery rhymes by 
Rayna Katsarova, The Alphabet in 
Songs and Blowing-Blow the Bag-
pipe are lavishly illustrated by Binka 
Vazova and new additions of books 
promoting the oeuvre of the artist 
are received from the Publishing 
Centre of the Institute of Art Stud-
ies.
From 2007/08 onwards, digital col-
lections are being launched. 
The Department of Fine, Screen 
and Theatre Arts was formed in 
1951 as a library of the Institute of 
Art History from donations of art al-
bums, books and periodicals by the 
Institute’s founders Stefan Ivanov, 
Nikolay Raynov, Alexander Bozhinov 
and Ivan Lazarov. Later, purchases 
were made to acquire antique and 
rare books and periodicals.
In 1962, a Department of Drama 
and Film was established at the In-
stitute of Art History and in 1986, 
a Department of TV, which broad-
ened the thematic range of the li-
brary collections. These were ex-
tended with a number of additions 
of literature on theory and history 
of fine arts, theatre, film, media, ar-
chaeology, Thracian Studies, cultur-
al studies, aesthetics, photography, 
folklore and architecture.
Special collections were formed of 
albums; catalogues of art exhibi-
tions (the late nineteenth centu-
ry until 1950); art periodicals until 
1945 such as Bulgarska Ilustratsia 
(Bulgarian Illustration), Suvre-
menna Ilustratsia (Contemporary 
Illustration), Hudozhnik (Artist), 144



145



(Вашков, С. Религиозное искусство. Сб. работ 
церк. и гражд. утвари. Москва, 1911), a rari-
ty in itself, is dedicated to Princess Eleonora. 
Marvellous rare books published in Germany, 
Austria and France from the royal library bear 
the stamp Bibliothèque de Son Altesse Royale 
le Prince de Bulgarie and ex-libris bookplates of 
Ferdinand I of Bulgaria. 
This department also holds personal collections 
bequeathed or donated to the library: of Prof. 
Liubomir Tenev (theatre historian), of Prof. Al-
exander Alexandrov (film historian), of Nikola 
Mushanov (architect), of Prof. Alexander Yanak-
iev (film historian) and a recently received ad-
dition, the library of Liliana Mavrodinnova and 
her family.
Over the decades of the library’s complicated 
history, a number of valuable books were lost or 
ruined in floods, emergences, evacuations and 
transfers. 
Our major priority though is to serve our read-
ership, whatever the conditions and problems. 
Among our readers are researchers from the In-
stitute of Arts Studies, PhD students, research-
ers form BAS, from various research units, con-
noisseurs and artists in all areas of arts from 
Bulgaria and abroad, with whom we are cooper-
ating very well. In Revue Roumaine d’Histoire de 
l’Art. Serie: Beaux-Arts. Tome LII., 2015, for in-
stance, Romanian scholars visiting the Institute 
of Art Studies shared their impressions of the 
library and published photographs of the read-
ing room.
The library hosts seminar classes for students 
from the University of Library Studies and Infor-
mation Technologies (ULSIT). Visits are made to 
train students in Library and Information Stud-
ies, Faculty of Philosophy, University of Sofia. 
In 2007, digitisation and retro-conversion of the 
records began using scanning and description of 
the incunabula, rare and valuable books under 
a Bulgarian Archives: Research Resources and 
Technologies (BARRT) project and publishing 
of records in ALEPH with the participation of 
the National Academic Library and Information 

Hudozhestvena Kultura (Art Culture), Shturets 
(Cricket), etc.; reference books; series and col-
lections of conference proceedings such as the 
Proceedings of the Institute of Art History. Art 
Studies Readings, Art and Context, Art Studies 
Quarterly; monographs by researchers from the 
Institute of Art Studies, planned tasks, doctoral 
theses and auto-abstracts.
Important are the books and collections cov-
ering the work on international collaborative 
projects such as: Corpus der spätantiken und 
frühchristlichen Wandmalereien Bulgariens. Pill-
inger, Renate, Vania Popova, Barbara Zimmer-
mann (Hgs.). 1999; Corpus der spätantiken und 
frühchristlichen Mosaiken Bulgariens. Pillinger, 
Renate, Vania Popova, Barbara Zimmermann 
(Hgs.). 2016. Vol. 1–2, in conjunction with the 
Austrian Academy of Sciences as well as Greek 
Icon-painters in Bulgaria after 1453 by Emma-
nuel Moutafov, Ivanka Gergova, Alexander Kui-
umdzhiev, Elena Popova, Elena Genova, Deme-
trios Gonis, 2008, an outcome of the work on a 
project of the Institute of Art Studies funded by 
Onassis Foundation. 
Among the books, which are an outcome of fun-
damental research done by the scholars in the 
areas of various arts are: Corpus of Murals in 
Bulgaria of the 18th c., 2006 by Ivanka Gergova, 
Elena Popova, Elena Genova; Corpus of Murals 
in Bulgaria of the 17th c., 2012; History of Bulgar-
ian Theatre (four-volumed); Encyclopaedia of 
Fine Arts in Bulgaria, vol. 1–3; Encyclopaedia of 
Bulgarian Film by Alexander Yanakiev, 2000, etc. 
Some of the books in this department also bear 
ex-libris bookplates, stamps and dedications by 
such renowned figures as Acad. Ivan Evstatiev 
Geshov, Prof. Nikola Mavrodinov, Prof. Vassil 
Zachariev, Prof. Assen Vassiliev, Prof. Dimit-
er Avramov, Corr. Memb. Elka Bakalova; there 
are some rare copies from the library of the 
royal family. An album of caricatures featur-
ing Prince Ferdinand from German periodicals 
(1887–1901) commissioned by the prince him-
self is a unique item. The collection of Vashk-
ov of church art published in Moscow in 1911 146
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Библиотекарите на Института за 
изследване на изкуствата:
 Райна Михайлова, Цветелина Петкова, 
Анна Вергиева

The Librarians of the Institute of Art 
Studies: Rayna Michaylova, Tsvetelina 
Petkova, Anna Vergieva

http://aleph.cl.bas.bg и http://primo.nalis.bg. 
http://primo.nalis.bg/primo_library/libweb/ac-
tion/search.do?dscnt=2&fromLogin=true&d-
s t m p = 1 5 0 0 9 4 4 2 1 5 2 1 3 & v i d = N A L I S _
VIEW&vid=NALIS_VIEW&backFromPreferenc-
es=true

System Foundation (NALIS Foundation) in 
2014–2015. 
In the context of the new technologies and the 
Internet, remote services are developing very 
intensively offering references and scanned ma-
terial. 
By the end of 2016, the number of the phys-
ical items stood at 49,027 volumes: 23,944 in 
the Department of Fine, Stage and Screen Arts 
Studies and 25,083 volumes in the Department 
of Musicology.
Readers have access to the electronic catalogue 
of the retrospectively converted records and to 
the catalogues of editions received after 2003 at 149





ИЗДАТЕЛСКИ,
ИНФОРМАЦИОНЕН
И ПРОЕКТЕН ЦЕНТЪР
Издателският, информационен и проектен център на Инсти-
тута за изследване на изкуствата е създаден през 2006 г. по 
инициатива на тогавашния директор проф. д.изк. Алексан-
дър Янакиев. Идеята, с която той основава такъв център, е 
да бъдат реализирани тук, в Института, специализирани пе-
чатни издания в областта на изкуствознанието, музиката, те-
атъра, киното и архитектурата, като с това се създадат повече 
възможности за улеснен и динамизиран процес: наука–кни-
га–читател. Едновременно с това се стига до решението из-
дателската дейност да бъде съчетана (или по-скоро да бъде 
взаимнодопълваща се) с една наложила се от финансовите 
обстоятелства в науката дейност като подготовката на проек-
ти, с които се участва в конкурси за субсидиране на издания, 
финансиране на научноизследователска дейност и пр. Тре-
тият сегмент е връзката с обществеността и медиите: осигу- 151
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ряването на информационна среда, без която днес би било 
възможно, но безполезно провеждането на инициативи, съ-
бития, проекти, представяне на издания. Затова през 2006 
г. е проектиран и сайтът на Института, с който да бъдат пуб-
лично представени учените, секторите, изследователските 
групи, както и да бъдат оповестявани конференции, събития, 
проекти, издания. 
Самостоятелна издателска дейност Институтът осъществява 
още от 1968 г., когато излиза за първи път списание „Пробле-
ми на изкуството“, а по-късно, през 1981 г. – и списание „Бъл-
гарско музикознание“. Най-старите издания продължават да 
излизат и сега четири пъти годишно, без прекъсване за пери-
од от почти половин век. Първите книги, които се реализи-
рат в Издателския център, са томовете на „Изкуствоведски 
четения“ със статии от едноименната конференция, която се 
провежда от 15 години насам. Издадените томове са от 2005 
до 2016 г., общо 12 годишници. За изминалите десет годи-
ни са отпечатани над 20 монографии от всички области на 
изкуствата, в които се провеждат научни изследвания. Една 
много важна част в издателската програма са корпусите на 
църковните стенописи в България, върху които работят ня-
колко поколения изкуствоведи. Вторият корпус (ХVII век) е 
издание на Института, третият (първата половина на ХIХ век) 
се подготвя за печат.  „Корпус на гръцките зографи в Бълга-
рия XIV–XVII век“ е вече библиографска рядкост. „Софиорама 
(1928–1948)“ е енциклопедично издание за културни съби-
тията от живота на българската столица за две десетилетия. 
В реда на енциклопедичните издания, които се подготвят в 
издателството на Института, е и том ΙΙΙ на „Български музика-
лен театър“, както и том IV на „История на българския театър“. 
През 2014 г. започва да излиза и малката серия биографични 153



издания, посветени на български художници, от която вече 
има три тома: Стефан Баджов, Пенчо Койчев, Бинка Вазова. 
В сътрудничество с фондация „Петър Увалиев“ е издаден 
първият том със статии на популярния български журналист. 
Една специфична част в издателската програма е серията от 
детски книжки „Българските художници за децата“ – про-
ект, по който се работи от няколко години със специалисти 
по изобразително изкуство от ХХ в. и с който Институтът за 
изследване на изкуствата заявява своята ангажираност в 
търсенето на по-добри образователни модели за децата.
През 2016 г. стартира онлайн списанието „Платформа за из-
куства“ с материали за актуални събития в културния живот 
на страната. 
В дейността на Центъра са включени също така организа-
цията на събития като конференции, представяния на кни-
ги, концерти, прожекции и др., както и изготвянето на не-
обходимите за целта рекламни материали (плакати, покани, 
брошури).
В десетгодишната история на центъра като преводачи ра-
ботят Любов Палиева – немски, Илина Амер – английски. 
Координатори на проекти: Гаро Марукян, Маргарита Раде-
ва, Василена Василева. Връзки с обществеността: Ася Асе-
нова, доц. д-р Андроника Мартонова, Виолета Григорова, 
гл.ас. д-р Деян Статулов, Галина Жекова. Специалисти по 
дизайн и предпечат: Екатерина Такова, Константин Коцев, 
Христо Христов, Йоанис Меймарис, Любомира Горчева. 
Част от екипа са Маня Иванова – библиограф, д-р Невена 
Димитрова – коректор. 

Екип: 
Тереза Бачева, редактор, ръководител  
Ваня Петкова, редактор 
д-р Анна Шойлева-Чомакова, координатор проекти
Арети Асприди, координатор събития
Калоян Коравски, дизайн и предпечат
Любомир Маринчевски, дизайн и предпечат 
Майа Лачева, дизайн и предпечат
Светлана Лазарова, преводач
Милена Лилова, преводач
Маргарита Керпичиян, 
координатор разпространение на печатни издания
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The Publishing, Information and Project Centre was established 
in 2006 at the suggestion of Prof. Alexander Yanakiev, the then 
director of the Institute of Art Studies. His idea was the Insti-
tute of Art Studies to release such in-house publications as ac-
ademic journals and books covering the areas of the history of 
arts, music, drama, film and architecture, thus creating more 
opportunities for an easier and dynamised science-book-read-
er process. At the same time, the financial situation of research 
called forth a decision to combine (or rather to be complemen-
tary to each other) the publishing activities with drawing up 
projects for funding competitions for publications, research, 
etc. The third segment is the public relations with society and 
the media, i.e. to provide an information environment or else, 
though possible, it would be pointless nowadays to hold events 
or launch initiatives, projects and promotions of books. That 
was the reason why in 2006, the Institute built its website to 
serve as a professional platform for promoting the researchers, 
departments, research groups and announcing conferences, 
events, projects and released publications. 
The Institute has issued publications ever since 1968, when 
the first issue of Art Studies Quarterly came out and later, of 
Bulgarian Musicology in 1981. These earliest quarterlies have 
been released ever since on a regular basis, without interrup-
tion whatsoever, for almost half a century now. The first in-
house publications issued by the Centre are the conference 
proceedings of the Art Studies Readings conferences held for 

PUBLISHING, INFORMATION  AND PROJECTCENTRE
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fifteen years now. A total of 12 annuals have been published 
containing the conference proceedings for the period 2005–
2016. Over 20 monographs covering all areas of arts, where 
research work is conducted, have been published in a decade. 
An important aspect of the Centre’s publishing programme is 
the Corpora of the Church Mural Painting in Bulgaria, on which 
generations of art historians have been working. The second 
Corpus (17th c.) was released by the Institute and the third (the 
first half of the 19th c.) is in pre-press preparation. The Corpus of 
Greek Icon-painters in Bulgaria, 14th–17th cc. has become a rar-
ity. Sofiarama (1928–1948) is an encyclopaedia of the cultural 
events held in Sofia in those two decades. Among the encyclo-
paedias expected to come out soon are Bulgarian Musical The-
atre, vol. 3 and History of Bulgarian Theatre, vol. 4. In 2014, a 
series of short biographies was launched, of which three books 
about the lives and careers of Stefan Badzhov, Pencho Koychev 
and Binka Vazova are already out. In cooperation with Peter 
Uvaliev Foundation, the first volume of articles by the popular 
Bulgarian journalist was published. A specific aspect of the Cen-
tre’s publishing programme is the Bulgarian Artists for Children 
series, a project launched several years ago involving experts 
in the twentieth-century fine arts and demonstrating the Insti-
tute’s commitment to the cause of better teaching strategies 
for working with children.
In 2016, A Platform for Arts, a scholarly electronic journal was 
launched to review current cultural events in Bulgaria. 
The activities of the Centre include also mounting of such events 
as conferences, book launches, concerts, film screenings, etc., 
as well as providing promotional posters, invitations, leaflets, 
flyers, booklets for these events.
During the decade since its establishment, members of the 
Centre’s team have been: translators: Liubov Palieva (German), 
Ilina Amer (English); project coordinators: Garo Marukian, Mar-
garita Radeva, Vasilena Vasileva; PR Department: Assia Assen-
ova, Assoc. Prof. Andronika Martonova, Violeta Grigorova, Ass. 
Prof. Deian Statulov, Galina Zhekova; design & pre-press: Eka-
terina Takova, Konstantin Kotsev, Hristo Hristov, Giannis Mey-
maris, Liubomira Gorcheva; other members of the team: Mania 
Ivanova (bibliographer), Dr Nevena Dimitrova (proofreader). 
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Team: 
Tereza Bacheva, Editor, Head  
Vanya Petkova, Editor 
Anna Shoyleva-Chomkova Ph.D, Project 
Coordinator
Areti Aspridi, Events Coordinator
Maya Lacheva, Design and Prepress 
Kaloian Koravski, Design and Prepress 
Liubomir Marinchevski, Design and Prepress
Svetlana Lazarova, Translator
Milena Lilova, Translator
Margarita Kerpichian, Books 
Marketing&Distribution 157





От 1947 до 1955 г. Институтът за изобра-
зителни изкуства е част от Отделението за 
изобразителни изкуства и култура на БАН, от 
1955 до 1962 г. – Отделение за изобразител-
ни изкуства, музика и архитектура, от 1962 
до 1971 г. – Отделение за езикознание, лите-
ратурознание и изкуствознание; от 1971 до 
1988 г. влиза в състава на Научното обеди-
нение за изкуствознание заедно с Института 
за музика, Института по фолклор и Института 
за теория и история на градоустройството и 
архитектурата. Първоначално Институтът се 
състои от четирима академици. През 1948 г. 
е изготвен и първият научноизследовател-
ски план. През 60-те години на ХХ в. Инсти-
тутът вече има установена административ-
на структура. 

Фрагменти 
от административната 
история на 
Института за изследване 
на изкуствата 

Заместник-директори от началото досега са: 
Николай Райнов, Александър Божинов, Асен 
Василиев, Атанас Стойков, Димитър Тъпков, 
Любомир Тенев, Чавдар Добрев, Васил Сте-
фанов, Стоян Стоименов, Иван Маразов, 
Агапия Баларева, Георги Геров, Георги Саев, 
Лъчезар Каранлъков, Александър Янакиев, 
Иванка Гергова, Клер Леви, Надежда Михай-
лова (Маринчевска).
Научни секретари: Васил Захариев, Атанас 
Божков, Чавдар Добрев, Стоян Стоименов, 
Вера Динова-Русева, Незабравка Иванова, 
Георги Саев, Методи Класанов, Агапия Ба-
ларева, Георги Геров, Иванка Гергова, Мая 
Димитрова, Анелия Янева, Йоана Спасо-
ва-Дикова, Емануел Мутафов, Миглена Це-
нова-Нушева, Стефка Венкова, Радостина 159



Нейкова.
Администрация: Мара Грозева, Митя Гон-
чарова (Янулова), Светла Петрова, Румяна 
Стойкова, Надежда Динева, Ирена Стефа-
нова.
Машинописци: Надежда Маринова, Мара 
Грозева, Люда Мустакова, Грозданка Ляп-
чева, Цветанка Даскалова, Антония Кирова 
(Балканска), Лилия Грънчарова, Мариела 
Стефанова.
Фотографи: Димитър Карадимчев, Екатери-
на Калимаева, Снежана Базлянкова, Кон-
стантин Шестаков, Мария Радева, Екатери-
на Зашева, Антон Петков, Людмил Донков, 
Пенчо Линов, Анжела Калчишкова, Анатоли 
Михайлов.

Библиотекари: Олга Николова, Елизабет Ме-
синг, Донка Паскалева, Радка Казанджиева, 
Райна Михайлова, Анна Вергиева, Цветели-
на Петкова.
Счетоводители: Веселин Линков, Дора Ива-
нова, Красимира Маркова, Мария Симео-
нова, Елка Гицова (Симончева), Иванка Пет-
рова, Жана Горчева,  Деница Тодорова.
Касиери: Илинка Стоичкова, Ваня Георгиева, 
Невена Накова, Малинка Чипева, Валентина 
Павлова-Тодорова.
През 1961 г. Институтът за изобразителни 
изкуства е със следната структура: ръковод-
ство (директор и научен секретар); 4 секции 
(„Съвременно изкуство и теория на изку-

2007 г. Централен държавен архив. Изложба по 
случай 60-годишнината на Института. От ляво на 
дясно: Ирена Стефанова, проф. Александър Янакиев, 
Надежда Динева, проф. Клер Леви 

2007. Central State Archive. Exhibition dedicated to the 
60th anniversary of the Institute. From left to right: Irena 
Stefanova, Prof. Alexander Yanakiev, Nadezhda Dineva, 
Prof. Claire Levi 
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ството“, „Приложни изкуства“, „История на 
изкуството“,„Театрознание и кинознание“); 
фотолаборатория, администрация. А през 
1962 г. е създаден отдел „Документация и 
фотоархив“.
През 1968 г. с решение на Президиума на 
БАН Институтът за изобразителни изкуства 
се преименува на Институт за изкуствозна-
ние със следната нова структура: Секция за 
теория на изкуството, Секция за изобрази-
телно изкуство, Секция за приложно изку-
ство, Група за синтез на пластичните изку-
ства, Отдел за библиография и фотоархив. 
През същата година за първи път в доку-
ментацията се споменава списание „Про-
блеми на изкуството“ и Вертер Хлебаров 
като негов литературен сътрудник, вероят-
но нещатен.
През 1970 г. в Института се обучават и 
първите аспиранти (докторанти): Аксиния 
Джурова, Евридика Цокова, Екатерина Ва-
силева, Милан Миланов.
През 1971 г. в структурата на Института е 
включена редакцията на списание „Пробле-
ми на изкуството“ с щатен редактор Вертер 
Хлебаров.
През 1973 г. има шест секции: „Антично, 
византийско и старобългарско изкуство“, 
„Ново и съвременно българско изкуство“, 
„Театър“, „Кино и телевизия“, „Приложни из-
куства и дизайн“, „Теория на изкуството“.
Помощните звена са: отдел „Библиография 
и фотоархив“, канцелария, библиотека и 
фотолаборатория.  Списание „Проблеми на 
изкуството“ вече има редакционна колегия: 
главен редактор проф. Атанас Стойков, зам. 
главен редактор ст.н.с. Димитър Аврамов, 
Вертер Хлебаров, литературен редактор. 
През 1974 г. Научният съвет приема Перс-
пективен план за развитие на Института за 
изкуствознание за VІІ Петилетка и Насоки на 
развитие: „Да се създаде секция по пробле-
мите на балканското изкуство и връзките 
му с изкуството на съветските народи... Да 
се създадат два научни съвета, един по въ-
просите на театъра, киното и телевизията и 
втори по въпросите на изобразителните из-
куства... Институтът за изкуствознание да се 
раздели на две: история и теория на театъ-
ра, киното и телевизията и история и теория 

на изобразителните изкуства“.
Състав на Научния съвет: чл.-кор. проф. Алек-
сандър Обретенов, чл.-кор. проф. Атанас 
Стойков, проф. Гочо Гочев, проф. Мара Цон-
чева, проф. Васил Пандурски, проф. Любо-
мир Тенев, проф. Иван Венедиков, чл.-кор. 
проф. Кръстьо Горанов, ст.н.с. Христо Вака-
релски, проф. Анастас Михайлов, ст.н.с. Ди-
митър Друмев, доц. Любен Прашков, доц. 
Венета Иванова, ст.н.с. Димитър Станков, 
ст.н.с. Чавдар Добрев, инж. Веселин Венков, 
ст.н.с. Стоян Стоименов, ст.н.с. Васил Стоя-
нов, ст.н.с. Ирина Михалчева, ст.н.с. Дими-
тър Аврамов, ст.н.с. Неделчо Милев, ст.н.с. 
Александър Лилов, ст.н.с. Атанас Славов, 
ст.н.с. Вера Динова-Русева, ст.н.с. Николай 
Труфешев, ст.н.с. Васил Стефанов.
В края на 1988 г. Научно обединение за из-
куствознание, Институтът за музикознание 
и  Институтът за изкуствознание са разфор-
мировани и закрити. С Разпореждане на Ми-
нистерския съвет е създаден Институтът по 
проблеми на изкуствознанието.  
Секциите през 1989 г. са: „Старо и среднове-
ковно изкуство“, „Ново българско изкуство“, 
„Теория и история на театъра“, „Кино и теле-
визия“, „Социалният живот на изкуството“, 
„Етномузикознание“, „История на музиката“, 
„Теория на музиката“.  Помощните звена са: 
Финансово-счетоводен отдел, Администра-
тивен отдел, Информационно-обслужващ 
отдел, Технически отдел, изкуствоведска и 
музикална библиотека; списания „Пробле-
ми на изкуството“ и „Българско музикозна-
ние“. Административният отдел е в състав: 
организатор административно-стопански 
въпроси – Надежда Динева, организатор 
международна дейност – Ирена Стефанова, 
организатор научна дейност – Маргарита 
Керпичиян, плановик – Румяна Стойкова, до-
макин – Цветанка Лозанова.
През 1994 г. с Решение на Общото събра-
ние на БАН Институтът по проблеми на изку-
ствознанието е преименуван в Институт за 
изкуствознание. През юни 1996 г. за дирек-
тор е избрана ст.н.с. І ст. д.изк. Елена Тонче-
ва, заместник-директор е н.с. І ст. д-р Алек-
сандър Янакиев, научен секретар – ст.н.с. 
II ст. д-р Иванка Гергова. Секции: „Старо и 
средновековно изкуство“, „Ново българско 161



изкуство“, „Теория и история на театъра“, 
„Кино и телевизия“, „Социалният живот на 
изкуството“, „Етномузикология“, „Инфор-
мационни системи в музикалната култура“, 
„Музикална съвременност“, „Музикален 
театър“, „История на музиката“.
През юни 2004 г. ст.н.с. II ст. д-р Александър 
Янакиев е избран за директор, заместник- 
директор е ст.н.с. д-р Клер Леви, научен се-
кретар е ст.н.с. II ст. д-р Анелия Янева.
През 2006 г. е създаден Издателски, инфор-
мационен и проектен център.
В началото на 2007 г. е приет нов Правил-
ник за дейността на Института. Обособяват 
се четири основни направления (сектори): 
„Изобразителни изкуства“, „Музика“, „Теа-
тър“, „Екранни изкуства“. Към по-големите 
сектори са създадени изследователски 
групи. С решение на Научния съвет двете 
библиотеки се сливат в една. През втората 
половина на 2007 г. стартира сайтът на Ин-
ститута, който експонира многообразната 
информация, свързана с дейностите му.
През 2010 г. с решение на Общото събра-
ние на БАН към Института за изкуствозна-
ние се присъединява Центърът по архи-
тектурознание и новият институт получава 

името Институт за изследване на изкуства-
та. През същата година в структурата на ин-
ститута е включен сектор „Архитектура“ и 
Национален научен център за опазване на 
културно наследство. Сектор „Архитектура“ 
е закрит през 2016.
През 2014 г. за директор е избран доц. д-р 
Емануел Мутафов, заместник-директор е 
Надежда Маринчевска, научен секретар е 
доц. д-р Миглена Ценова-Нушева (по-къс-
но доц. д-р Стефка Венкова, а понастоящем 
доц. д-р Радостина Нейкова). През Предсе-
дател на Научния съвет е проф. д.изк. Нико-
лай Йорданов, а председател на Ообщото 
събрание става проф. д-р Ингеборг Братое-
ва-Даракчиева.

Данните за изготвянето на тази историческа справка са 
взети от Летописа на Института за изкуствознание за пе-
риода 1947–1987 г., ведомостите, щатните разписания, 
протоколите от заседания на НС и годишните отчети на 
Института.

2017 г. Доц. д-р Емануел Мутафов, директор на ИИИзк, 
и Цветан Симеонов, председател на Българската 
търговско-промишлена палата, подписват меморандум 
за сътрудничество

2017. Assoc. Prof. Emmanuel Moutafov, Director of IAS, 
and Tsvetan Spasov, President of the Bulgarian Chamber of 
Commerce, signing a memorandum of collaboration
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From 1947 to 1955 the Institute of Fine Arts 
was part of the Fine Arts and Culture Division 
of the Bulgarian Academy of Sciences; from 
1955 to 1962 – part of the Fine Arts, Music 
and Architecture Division, from 1962 to 1971 
– part of the Linguistic, Literature Studies 
and Art Studies Division; from 1971 to 1988 
it was included in the structure of the Scien-
tific Union of Art Science along with the In-
stitute of Music, the Institute of Folklore and 
the Institute of Theory and History of Urban 
Planning and Architecture. Initially, in the 
structure, there were only four academicians. 
In 1948 the first scinetific research plan was 
prepared. In the 1960s the Institute already 
had established an administrative structure. 
From the establishment of the Institute to the 
present days deputy directors: Nikolay Rayn-
ov, Alexander Bozhinov, Assen Vassilev, Ata-
nas Stoykov, Dimiter Tapkov, Liubomir Tenev, 
Chavdar Dobrev, Vassil Stefanov, Stoian Stoi-
menov, Ivan Marazov, Agapia Balareva, Georgi 
Gerov, Georgi Saev, Lachezar Karanlakov, Al-
exander Yanakiev, Ivanka Gergova, Claire Levi, 
Nadezhda Michaylova (Marinchevska).
Scientific secretaries: Vassil Zachariev, Atanas 
Bozhkov, Chavdar Dobrev, Stoian Stoimenov, 
Vera Dinova-Russeva, Nezabravka Ivanova,  
Georgi Saev, Metodi Klassanov, Agapia Balare-
va, Georgi Gerov, Ivanka Gergova, Maia Dimi-
trova, Anelia Yaneva, Joanna Spassova-Dikova, 
Emmanuel Moutafov, Miglena Cenova-Nou-

sheva, Stefka Venkova, Radostina Neykova.
Administration: Mara Grozeva, Mitia Gon-
charova (Yanoulova), Svetla Petrova, Rumiana 
Stoykova, Margarita Kerpichian, Nadezhda Di-
neva, Irena Stefanova. 
Typists: Nadezhda Marinova, Mara Groze-
va, Liuda Mustakova, Grozdanka Liapcheva, 
Tsvetanka Daskalova, Antonia Kirova (Balkans-
ka), Lilia Grancharova, Mariela Stefanova.
Photographers: Dimiter Karadimchev, Ekater-
ina Kalimaeva, Snezhana Bazlyankova, Kon-
stantin Shestakov, Maria Radeva, Ekaterina 
Zasheva, Anton Petkov, Liudmil Donkov, Pen-
cho Linov, Angela Kalchishkova, Anatoli Mi-
chaylov.
Librarians: Olga Nikolova, Elizabeth Messing, 
Donka Paskaleva, Radka Kazandzhieva, Rayna 
Michaylova, Anna Vergieva, Tsvetelina Petkova.
Accountants: Vesselin Linkov, Elka Gitsova (Si-
moncheva), Ivanka Petrova, Zhana Gorcheva,  
Dora Ivanova, Krassimira Markova, Maria Sim-
eonova, Denitsa Todorova.
Cashiers: Ilinka Stoichkova, Vaia Georgieva, 
Nevena Nachkova, Malinka Chipeva, Valenti-
na Pavlova-Todorova. 
In 1961 the Institute of Fine Arts had the fol-
lowing structure: Governing body (director 
and scientific secretary); 4 sections (Contem-
porary Art and Theory of Arts; Applied Arts; 
History of Arts; Theatre and Cinema Studies), 
photo laboratory, administration. A Docu-
mentation and Photo archive Unit was estab-

FRAGMENTS  FROM  THE  

ADMINISTRATIVE  HISTORY  OF 
THE INSTITUTE  OF  ART  STUDIES
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2016 г. БАН. Съвет на директорите на хуманитарните 
институти. От ляво на дясно: проф. Александър Костов 
(директор на  Институт за балканистика с център по 
тракология), доц. Елка Трайкова (директор на Институт 
за литуратура), проф. Светла Коева (директор на 
Институт за български език), проф. Йоана Спасова-
Дикова (научен секретар на БАН), доц. Лучия Антонова 
(Институт за български език), доц. Емануел Мутафов 
(директор на Института за изследване на изкуствата), 
доц. Петко Христов (директор на Институт за етнология 
и фолклористика с етнографски музей), доц. Даниел 
Вачев (и.д. дир. Институт за исторически изследвания)

2016. Bulgarian Academy of Sciences.  Council of the 
directors of the institutes of humanity sciences. From left 
to right: Prof. Alexander Kostov (Director of the Institute 
of Balkan Studies and Centre of Thracology), Assoc. Prof. 
Elka Traykova (Director of the Institute of Literature), 
Prof. Svetla Koeva (Director of  the Institute of Bulgarian 
Language), Prof. Joanna Spassova-Dikova (Scientific 
Secretary, Bulgarian Academy of Sciences), Assoc. Prof. 
Lucia Antonova (Institute of Bulgarian Language), Assoc. 
Prof. Emmanuel Moutafov (Director of the Institute of Art 
Studies), Assoc. Prof. Petko Hristov (Director of the Institute 
of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic 
Museum), Assoc. Prof. Daniel Vachev (Acting Director of 
the Institute of History)

lished in 1962. 
In 1968 with a Dessision of the Presidium of 
BAS the Institute of Fine Arts was renamed In-
stitute of Art Studies with the following new 
structure: Theory of Arts Section, Fine Arts 
Section, Applied Arts Section, Synthesis of 
Plastic Arts Section, Bibliography and Photoar-
chive Unit. In the same year it was mentioned 
for the first time in the documentation the 
Art Studies Quarterly and Verter Hlebarov as 
its literary contributor, probably non-perma-
nently enrolled. 
From 1970 the first PhD students graduated: 
Axinia Dzhurova, Evridica Tsokova, Ekaterina 
Vassileva, Milan Milanov.
In 1971 within the structure of the Institute 

was included the editorial staff of Art Studies 
Qarterly with a permanent editor Verter Hle-
barov. 
In 1973 the sections were six: Ancient, Byzan-
tine and Old Bulgarian Art; New and Contem-
porary Art; Theatre; Cinema and Television; 
Aplied Arts and Design, Theory of Art. 
Auxiliary unit were Bibliography and Photo ar-
chive, office, library and photo laboratory.  The 
Art Studies Qarterly has already had an edito-
rial staff: Editor-in-Chief Prof. Atanas Stoykov, 
Deputy Editor-in-Chief Assoc. Prof. Dimiter 
Avramov, Verter Hlebarov, literary contributor. 
In 1974 the Scientific Council accepted a Plan 
of perspective development of the Institute of 
Art Studies for the 7th Petiletka (five-year plan) 164



ics changed its name into Institute of Art Stud-
ies. From June 1996 Prof. Elena Toncheva was 
elected as Director of the Institute. Deputy 
Director Ass. Prof. Alexander Yanakiev and Sci-
entific Secretary Assoc. Prof.  Ivanka Gergova.

Sections: Old and Medieval Art, New Bulgari-
an Art, Theory and History of Theatre, Cinema 
and Television Studies, Social Life of Arts, Eth-
nomusicology, Information Systems in Musical 
Culture, Musical Modernity, Musical Theater, 
History of Music. 

In 2006 Information, Publishing and Project 
Centre was established. 

In the beginning of 2007 new Statute for the 
Institute’ activities was accepted.  There are 
four new research ranges (Fine Arts Stud-
ies Department, Music Studies Department, 
Theatre Studies Department, and Screen Arts 
Studies Department). Within the larger de-
partments research groups were made. With 
a Decision of the Scientific Council the two 
libraries were combined into one. In the sec-
ond half of 2007 the Institute’s web site start-
ed, which exhibits the diverse information 
connected with its activities. 

In 2010 with a Decision of General Assembly 
of BAS the Center of Architect Studies joined 
to the Institute of Art Studies. In the same year 
the new Department of Architectural Studies 
and National Scientific Center for Preservation 
of Cultural Heritage were included in the insti-
tute’s structure. The Architecture Department 
was closed in 2016.

In 2014 г. Assoc. Prof. Emmanuel Moutafov 
was chosen as Director, Prof. Nadezda Ma-
riinchevska as a Deputy Director, and Assoc. 
Prof. Miglena Cenova-Nusheva as a Scientific 
Secretary (later on Assoc. Prof. Stefka Venko-
va, and Assoc. Prof. Radostina Neykova pres-
ently). Chairmen of the SC is Prof. Nikolay Yor-
danov, and Chairmen of the General Assembly 
is Prof. Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva.

The historical data for the article has been taken from the 
Institute of Art Studies Chronicles from 1947 to 1987, staff 
lists, registers, Scholarly Council`s protocols and yearly re-
ports. 

and a Development Directions: “To establish a 
section for research in Balkan Arts and its rela-
tions with the Soviet nation’s arts... To estab-
lish two academic councils, one for the cases 
in theatre studies, cinema and television, and 
second – for the cases in fine art studies... The 
Institute of Art Studies shall split in two: his-
tory and theory of theatre, cinema and televi-
sion, and history and theory of fine arts.“
Structure of the Academic Council: Corr. 
Memb. Prof. Alexander Obretenov, Corr. 
Memb. Prof. Atanas Stoykov, Prof. Gocho Go-
chev, Prof. Mara Tsoncheva, Prof. Vassil Pan-
durski, Prof. Liubomir Tenev, Prof. Ivan Vene-
diktov, Corr. Memb. Prof. Krustio Goranov, 
Assoc. Prof. Hristo Vakarelski, Prof. Anastas 
Michaylov, Assoc. Prof. Dimiter Drumev, Assoc. 
Prof. Liuben Prashkov, Assoc. Prof. Veneta Iva-
nova, Assoc. Prof. Dimiter Stankov, Assoc. Prof. 
Chavdar Dobrev, Ing. Vesselin Venkov, Assoc. 
Prof. Stoian Stoimenov, Assoc. Prof. Vassil Ste-
fanov, Assoc. Prof. Irina Michalcheva, Assoc. 
Prof. Dimiter Avramov, Assoc. Prof. Nedelcho 
Milev, Assoc. Prof. Alexander Lilov, Assoc. Prof. 
Atanas Slavov, Assoc. Prof. Vera Dinova-Russe-
va, Assoc. Prof. Nikolay Trufeshev.

At the end of 1988 the Scientific Union of Art 
Studies, Institute of Musicology and the Insti-
tute of Art Studies were disbanded and closed. 
With an Order to the Bugarian Government 
an Institute of Art History Problematics was 
established. 

In 1989 the sections were: Old and Medieval 
Art; New Bulgarian Art; Theory and History of 
Theatre; Cinema and Television Studies; Social 
Life of Arts; Ethnomusicology; History of Mu-
sic, and Theory of Music. Auxiliary units were 
Financial Department, Administrative Depart-
ment, Information Department, Technical De-
partment, Art Studies and Music Library; Art 
Studies Quarterly and Bulgarian Musicology 
Journal. Administrative Departments had the 
following structure: administrative and eco-
nomic activities organizer Nadezhda Dineva; 
international activities organizer  Irena Ste-
fanova; scientific activities organizer Margar-
ita Kerpichian, science activities planning Ru-
miana Stoykova; services Tsvetanka Lozanova.

In 1994 by Decision of the General Assembly 
of BAS the Institute of Art History Problemat- 165



СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАС!
През десетилетията Институтът за изследване на 
изкуствата се е утвърдил като привлекателно мяс-
то за повишаване на квалификацията на младите 
хора чрез обучение по докторски програми. До 2020 
г. ИИИзк има валидна шестгодишна акредитация за 
обучение по пет научни специалности: 
Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1.
Теория и история на културата, 8.1.
Музикознание и музикално изкуство, 8.3.
Театрознание и театрално изкуство, 8.4.
Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4.

Обучението на докторанти се провежда под ръковод-
ството на високо квалифицирани хабилитирани учени 
от Института и се радва на популярност сред млади-
те магистри от хуманитарните специалности.
През 2016 г. и в първата половина на 2017 г. на пет-
надесет докторанти на Института беше присъдена 
образователната и научна степен доктор, а през из-
миналите три години научната степен доктор на из-
куствознанието е присъдена на трима хабилитирани 
учени. Докторска степен в ИИИзк са придобили коле-
ги, които в момента имат успешна кариера в НАТФИЗ, 
НБУ, ВТУ, ДМА, НХА и др.
В Института се акцентира върху израстването на 
учените чрез обявяване на конкурси за заемане на 
по-висока академична длъжност в изпълнение на при-
оритетите в работата му: да осъществява фунда-
ментални и приложни научни изследвания в областта 
на изобразителните изкуства, музиката, театъра, 
екранните изкуства и архитектурата; да изследва 
историята и развитието на изкуствата, архитекту-
рата и културата и жизнената среда; да разработва 
теоретични проблеми в посочените области; да съ-
бира, систематизира, описва, анализира и съхранява 
архивни фондове, като създава условия за тяхното 
ефективно използване и експониране; да разработва 
проекти за консервация, реставрация, ревитализация 
и социализация на обекти на изкуствата и архитек-
турата; да подготвя висококвалифицирани специа-
листи и да разработва образователни програми; да 
публикува и популяризира  резултатите от научните 
изследвания; да осъществява сътрудничество с науч-
ноизследователски, образователни и други сродни ор-
ганизации в страната и в чужбина; да осъществява 
експертна и консултантска дейност към вътрешни и 
външни за БАН организации и институции.
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BE PART OF US!
Over the decades, the Institute of Art Studies has proven 
itself as an attractive place for the academic development 
of young people through doctoral programs. The Institute 
has a six-year valid accreditation till 2020 for five academic 
subjects: 
Art Studies and Fine Arts, 8.1.
Theory and History of Culture, 8.1.
Musicology and Musical Art, 8.3.
Theatrical Studies and Theatre Art, 8.4.
Film Studies, Film Art and Television, 8.4.

The education of PhD students is conducted under the su-
pervision of highly qualified academic researchers from the 
Institute of Art Studies and has enjoyed popularity among 
the young master degree holders from the humanities.  
In 2016 and in the first half of 2017 fifteen PhD students 
from the Institute were awarded with the educational and 
academic degree doctor, and during the three past years, 
Doctor of Art Studies degree has been awarded to three ac-
ademic scholars. Colleagues, who have now a successful ca-
reer in NAFTA, New Bulgarian University, State Music Acad-
emy, and the National Academy of Arts, have acquired their 
PhD degrees at the Institute.
The accent in the Institute is on the researchers’ develop-
ment through competition announcements for higher aca-
demic positions in line with the implementation of its prior-
ities:
•	to accomplish fundamental and applied research in the 
field of fine arts, music, theatre, screen arts and architec-
ture; 
•	to examine the hisory and development of arts, architec-
ture and culture of the environment;
•	to elaborate theoretical problems in the mentioned areas; 
•	to collect,  systematize, describe, analyze and preserve ar-
chives, establishing conditions for their effective usage and 
exposition;
•	to  develop conservation, restoration and socialization 
projects for art and architectural objects; 
•	to prepare highly qualified specialists and to elaborate ed-
ucational programs;
•	to publish and to popularize the results of scientific re-
search;
•	to establish cooperation with scientific, educational/aca-
demic and other related organizations in the country and 
abroad;
•	to implement expert and consultancy activities to institu-
tions in the framework of BAS and other academic institu-
tions. 167
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