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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Емануел Мутафов 

ПО КОНКУРСА 

за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ 

ПО ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

(римско изкуство) , 8.1., обявен в ДВ бр. 62/01.08.2017 г., 

с кандидат  

гл. ас. д-р 

МАРИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА 

 

За конкурса за доцент, обявен за нуждите на изследователска група 

„Старо изкуство“ към Института за изследване на изкуствата при БАН, са 

подадени документи само от един кандидат – гл. ас. д-р Марина Николова 

Колева. Тя е главен асистент от 2009 г. и оглавява ИГ „Старо изкуство“ в 

ИИИзк до 2015 г. 

Подадените от кандидата документи по конкурса отговарят на 

условията, описани в чл. 24 на Закона за развитието на академичния състав 

в Република България (ЗРАСРБ), и в чл. 53 на Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ. Става дума за 20 статии (19 публикувани, 1 в съавторство + 1 под 

печат), които не повтарят темата на дисертационния ѝ труд ”Ранна римска 

пластика от територията на България от Август до Хадриан (Проблеми на 

възникването и развитието ѝ)” от 2006 г. Нужно е да се уточни, че статията 

на М. Колева, The Visual Language of Roman Art and Roman Thrace. В: 

Изкуствоведски четения 2016 – Текстове, надписи, образи (Модул „Старо 

изкуство“, I), С., 2017, 17-26, е индексирана в Web of Science заедно с 

целия сборник. Приложен е и хабилитационен труд „Римска идеална 

скулптура от България“. С., 2017 (392 стр.), ISBN 978-954-8594-68-4, който 

е препоръчан за издаване от НС на ИИИзк-БАН и подготвен за печат от 

Издателския център на звеното. 

Монографията на д-р Марина Колева „Римска идеална скулптура от 

България“ съдържа увод, три глави, списъци на ползваната литература и на 

приложените илюстрации, както и обширно резюме на английски език. В 

първата част на труда са разяснени основните понятия и термини; 

използвана за аргументация е съвременната специализирана литература; 

представени са основните теории и методи в изучаването на римската 
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скулптура; разяснява се терминът „идеална скулптура“; представят се 

феномените копиране и колекционерство още през античността и пр. От 

страниците на монографията, представена за хабилитация, личи познаване 

на основната в световен мащаб литература по темата и предпазливо 

заемане на позиции от автора. Определени резерви относно „идеалността“ 

на римските копия и най-вече за адекватността на термина в българска 

среда бяха изразени от мен още по време на приемането на темата на М. 

Колева като планов проект, но неговото използване не намалява 

стойността на представеното изследване, а е и симптом на научна 

последователност и храброст на кандидатката, които са особено 

необходими в областта на хуманитаристиката напоследък. 

Приносна и най-обемна е втората глава на монографията, която 

разглежда основните скулптурни типове, намерени в съвременна България. 

Тук най-важна, освен типологията на паметниците, е предложената от 

авторката картина на разпространението, предназначението и спецификата 

на провинциалната скулптура от римската епоха. Тук всичко е поставено в 

необходимия контекст, което е безспорно достойнство на книгата, защото 

я отличава от фактографския подход на чисто археологическото 

изследване. 

Третата и последна част на монографията пък доказва, че Марина 

Колева функционира в изкуствоведска среда и не се задоволява единство с 

това да отхвърли или потвърди една вече изказана теза. В нея авторката се 

занимава колкото с твореца и неговото положение в социума, толкова с 

посветителите и рецепцията на продукцията им, за да стигне до проблема с 

модата/модите и отношението център-периферия. 

В заключение може да се отбележи, че хабилитационният труд на 

Марина Колева е завършено, оригинално и интердисциплинарно 

изследване, което превръща авторката си във водещ за България експерт 

по скулптура и пластика от римската епоха. Освен това трябва да се 

отбележи, че традиционно заниманията с римско изкуство у нас не са 

особено популярни и всяко публикуване на материал, особено качествен, 

са позитивно събитие. Конкретната монография е гордост за ИИИзк-БАН и 

ще бъде предложена за научно достижение на институцията за 2017 г. 

Не на последно място смятам, че хабилитирането на д-р Марина 

Колева ще подейства оздравително и стимулиращо на ИГ „Старо 
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изкуство“, ще позволи на кандидата да възпита свои докторанти и да 

развие експертизата си. Колегата вече се е представяла на международно 

ниво чрез публични лекции в Австрия (2009) и Германия (2012), а като 

хабилитиран учен вярвам ще бъде още по-търсен лектор. 

Въз основа на гореизложеното убедено предлагам на членовете на 

НЖ и НС на ИИИзк-БАН да гласуват за избора на гл. ас. д-р Марина 

Николова Колева на академичната длъжност доцент.   

 

 

 

13.12.2017 г. 

 

 

 

доц. д-р Емануел Мутафов, 

директор на ИИИзк-БАН 


