
СТАНОВИЩЕ 

Във връзка с конкурса за академичната длъжност „доцент“ по Кинознание, 
киноизкуство и телевизия (българско документално кино), професионално 
направление 8.4.  Театрално и филмово изкуство за нуждите на сектор Екранни 
изкуства на Института за изследване на изкуствата при БАН, обявен в ДВ 
№60/29.07.2022 г. и на интернет страницата на ИИИзк,  

с кандидат гл. ас. д-р Теодора Емилова Стоилова-Дончева,  

от доцент д-р Александър Донев Ангелов, Институт за изследване на изкуствата, 
специалност 8.4. Теория на изкуствата Театрално и филмово изкуство, в качеството на 
член на научното жури по конкурса, съгласно Заповед № 512 -РД/15.09.2022 г. на 
Директора на ИИИзк. 

 

I. Общо описание на представените материали 

1. Данни за кандидатурата 

Приемат се за разглеждане следните научни трудове на кандидатката, които не са 
използвани за придобиване на образователната и научна степен „доктор“:  авторска 
монография Българско посттоталитарно документално кино: Похвати, тенденции, 
автори, филми, анализи (София: ИИИзк-БАН, 2021, 263 с.), и още 11 статии, 
публикувани в академични сборници (Изкуствоведски четения. Модул Ново 
изкуство. /2021, 2020, 2019, 2018, 2017 / и др.) и специализирани списания като сп. 
Проблеми на изкуството и сп. Кино. От приложения списък на цитиранията се вижда, че 
кандидатката има общо 11 цитирания в монографии, научни сборници и статии.  

Представени са също заявление за допускане до участие в конкурса, професионална 
автобиография по европейски образец, дипломи за завършено висше образование 
(магистър), диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“, общ 
списък на публикации (с анотации) и копие на хабилитационния труд, справка за 
оригиналните научни приноси на хабилитационни труд, карта от НАЦИД, 
удостоверяваща изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал.2 и 
3, и на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, както и на минималните изисквания на 
ИИИзк – БАН.   

Предоставените документи отговарят на всички изисквания и дават достатъчно пълна 
информация за приносите и публикациите на кандидатката. 

2. Данни за кандидата 

Кандидатката има 11 годишен опит от работата си в ИИИзк-БАН, където придобива 
научната степен доктор и от 2015 заема длъжността главен асистент в сектор „Екранни 
изкуства“.   

 



3. Обща характеристика на научните трудове и постижения на кандидата 

Кандидатката работи и е представила публикации в следните области от тематиката на 
конкурса: 

- Теоретични и естетически аспекти на документалното кино с акцент върху 
документалната възстановка и проблемите на идентичността; 

- Историческа и художествена специфика на българското документално кино след 
1989. 

Спазени са количествените показатели на критериите за заемане на академичната 
длъжност доцент – общо по ЗРАСРБ и по-конкретно по Правилника за условията и реда 
за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института 
за изследване на изкуствата.   

Не е установено плагиатство в представените по конкурса научни трудове. 

4. Характеристика и оценка на работа по проекти и други дейности 

За времето, в което е заемала длъжността главен асистент кандидатката има изнесени 
7 доклада на ежегодната международна конференция Изкуствоведски четения, 
организирана от Института за изследване на изкуствата-БАН. Участвала е в множество 
други конференции и научни форуми, проведени в България. 

Кандидатката участва общо в 3 научни проекта, един проект с научно-популярна 
насоченост  (Изложбата „Васил Гендови. Живот между театъра и киното“). Авторка е на 
два сценария за игрални филми и осем за документални филми и сериали, подкрепени 
за реализация от НФЦ. Участва активно в научния живот и организационната дейност 
на ИИИзк-БАН. 

5. Съдържателен анализ на научните и научно-приложните постижения на 
кандидатката, съдържащи се в материалите за участие в конкурса 

Научните трудове на кандидатката са по тематиката на конкурса, представени като 
доклади на реномирани научни конференции или публикувани в научни списания. 
Основният принос на тези трудове е свързан със задълбочаване и обогатяване на 
знанието за съвременното българско документално кино. Неговите постижения и 
проблеми са анализирани в тясна връзка с интерпретацията на актуални социални и 
исторически процеси в развитието на съвременното българско общество. Важно е да се 
отбележи характерното за кандидатката умение да пренася опита си от научните 
изследвания в своята художествено–творческа дейност като сценарист на игрални и 
документални филми.    

Хабилитационният труд  Българско посттоталитарно документално кино: Похвати, 
тенденции, автори, филми, анализи (София: ИИИзк-БАН, 2021, 263 с.) представлява 
принципно и качествено нов етап от научното развитие на кандидатката. Той изследва 
различно, много по-широко и значително по-сложно поле от тематиките, разработвани 
от  гл. ас. д-р Теодора Дончева в нейната докторска дисертация, озаглавена 
Българският телевизионен сериал от 21-ви век в социо–културен контекст. 



Продуктовото позициониране в българските телевизионни сериали. 
Взаимоотношения и социо–културен контекст. (2015) както и в първия й планов 
проект като главен асистент, посветен на възстановките като похват в документалното 
кино. Изследването, проведено при разработването на хабилитационния труд, е 
резултат от участието на кандидатката в научния проект Посттоталитарното 
българско кино – модели и идентичности, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ 
на МОН, с ръководител проф. Надежда Маринчевска.  

Представената за оценка от научното жури на конкурса монография със същото 
заглавие представлява първо по рода си цялостно изследване на българското 
документално кино в периода след 1990-а година. То се опитва да обхване филмовите 
явления от конкретния вид кино в тяхната пълнота и в същото време достатъчно 
задълбочено. Методологията на научния труд е интердисциплинарна, излизаща от 
рамките на класическото кинознание и история на киното, ползваща изследователски 
концепции от областта на историята, социологията, политологията, културологията и 
изследванията на другите изкуства. Това позволява на авторката да анализира не само 
конкретни филми, тематични ядра, жанрови тенденции  и творческите почерци на 
отделни режисьори, но и да очертае цялостния културен и кинематографичен контекст 
на документалното филмово творчество през разглеждания период. Тя достига да 
заключения и обобщения, които надхвърлят характеризирането само на 
документалното кино, а създават по-обща панорама на процесите в българското 
изкуство и общество след 1990-а година.       

6. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки към рецензираните трудове и дейността на кандидатката, 
както и за бъдещото използване на научните и научно-приложни приноси на 
кандидата. 

7. Лични впечатления за кандидата 

Познавам кандидатката от преди повече от 10 години и имам отлични впечатления от 
нейната скромност, трудолюбие, чувство за отговорност, научна компетентност и 
колегиалност. Тя притежава всички необходими лични и професионални качества за 
заемане на длъжността доцент и е един от колегите, които са пример за уважение и 
които съдействат за поддържане на високия научен и обществен престиж на ИИИзк-
БАН. 

8. Заключение за кандидатурата 

След като се запознах с представените в конкурса материали и научни трудове и въз 
основа на направения анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и 
научно-приложни приноси, потвърждавам, че научните постижения отговарят на 
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и Правилника за 
условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 
длъжности в Института за изследване на изкуствата при БАН. 



В частност кандидатът удовлетворява минималните национални изисквания в 
професионалното направление и не е установено плагиатство в представените по 
конкурса научни трудове. 

Давам своята положителна оценка на кандидатурата. 

 

II. Общо заключение 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 
тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и научно-приложни приноси, давам 
напълно убедено своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да 
предложи на Научния съвет на ИИИзк-БАН да избере гл. ас. д-р Теодора Емилова 
Стоилова-Дончева да заеме академичната длъжност „доцент“ в област на висшето 
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово 
изкуство, научна специалност Българско документално кино.   

 

дата: 16. 12. 2022 г.     Изготвил становището: 

        (доц. д-р Александър Донев) 


