
СТАНОВИЩЕ 

за научно-изследователската и преподавателската работа  
на доц. д-р Андроника Мартонова – участник в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“ по Кинознание, киноизкуство и 
телевизия (теория и история на екранното изкуство) 

по област на висшето образование 8. Изкуства,  
професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство,  

обявен в ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.,  
Институт за изследване на изкуствата, сектор Екранни изкуства,  

Българска академия на науките 
 

от доц. д-р Искра Генчева Мандова,  
Катедра „Класически и източни езици и култури“,  

Филологически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
 член на научно жури (Заповед на Директора на ИИИзк № 537-РД/ 

07.10.2022) 
 

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА 

Становището е изготвено на основание решение на Научния съвет на 

Института за изследване на изкуствата, протокол №8, т.4/ 30.09.2022 г.  за 

избор на членове на научното жури, формирано със Заповед № 537-РД/ 

07.10.2022) на Директора на Института за изследване на изкуствата, 

Българска академия на науките. Настоящото становище е възложено с 

решение на Научното жури – протокол № 1 от 18.10.2022 г. 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „професор“ по 

Кинознание, киноизкуство и телевизия (теория и история на екранното 

изкуство), област на висшето образование 8. Изкуства, професионално 

направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, обявен в ДВ, бр. 

65/12.08.2022 г. е за нуждите на сектор Екранни изкуства, ИИИзк, БАН. 

Единствен кандидат по обявения конкурс е Андроника Мартонова, 

понастоящем доцент в същия сектор.   



От приложената документация по конкурса е видно, че кандидатът 

отговаря на минималните национални изисквания за научната, 

преподавателската и художествено-творческата дейност за научната 

област Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово 

изкуство за заемането на академичната длъжност „професор“, 

определени в чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ и допълнителните изисквания в 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в ИИИзк, БАН (ДВ, бр. 56 от 2018 г., в 

сила от 06.07.2018 г.). Няма допуснати нарушения по процедурата на 

конкурса. Научното жури е определено по необходимия ред, при 

съблюдаване на срокове, квоти и професионални компетенции. 

Подготвената документация, до която получих достъп в качеството си на 

член на журито, е прецизна и информативна, и е достъпна на интернет 

страницата на ИИИзк, което осигурява прозрачност и проследимост на 

административните и съдържателни етапи от развитието на процедурата. 

След като се запознах подробно с хабилитационния труд и 

публикациите на кандидата, заявявам, че не съм установила наличие на 

плагиатство по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ, както и че до мен, като член на 

научното жури, не са постъпвали подобни сигнали. 

 

2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

 

Доц. д-р Андроника Мартонова притежава диплома за придобита 

ОНС „доктор“ по научната специалност 05.08.03 Кинознание, 

киноизкуство и телевизия с тема на дисертационния труд: Киното на 

Далечния Изток: жанрово-повествователни структури и културно-

естетически взаимодействия (краят на XX и началото на XXI век). 

Завършила е магистърски програми по специалностите Кинознание в 

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Източноазиатски култури в СУ „Климент 



Охридски“. Участвала е в проекти и е специализирала в Китай, Франция, 

Сърбия, Чехия и пр. Владее френски, английски, руски, ползва японски и 

корейски език. Ръководител е на сектор „Екранни изкуства“ в ИИИзк от 

2015 г.  

 

3. ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

 

Доцент Мартонова участва в конкурса за професор с 1 

хабилитационен труд, 6 статии и 1 студия, публикувани в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация, както и 26 статии и 3 студии, издадени в научни списания и 

сборници у нас и в чужбина.  

От приложения списък с публикациите на доц. Мартонова е видно, 

че тя развива активна научно-изследователска и експертна дейност: 

участва в над 60 научни форума и конференции, членува в редакционни 

колегии на национални и международни научни издания, носител е на 

редица награди за високи научни постижения, участва като член на жури в 

престижни филмови фестивали у нас и в чужбина, член е на СБФД – 

гилдия критика, на Международната асоциация на филмовите критици и 

пр. 

Неоспорим е приносът на Андроника Мартонова в 

популяризирането на азиатското кино в България както с научните й 

изследвания, посветени на проблематиката, така и като член на 

Международната асоциация за промотиране на Азиатското кино. 

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ  

Научната продукция на кандидата се отличава с множество 

неоспорими приноси, а именно интердисциплинарно и широкоспектърно 

изследване на китайското, корейското и японското кино, чието проучване 



е обвързано с задълбочена архивна работа: тя издирва, анализира и 

интерпретира съвършено непознати, неизследвани артефакти от екранната 

и перформативната практика, свързани с диалога между културите на 

Източна Азия и България. 

Хабилитационният труд на доц. Мартонова, свързан с образа на 

Чужденеца в новото българско кино, е авторско изследване с висока 

научна стойност. Фокусът е поставен върху формирането на образа на 

екзотичния, а и много далечен Друг във филмовата ни култура, върху 

рецепцията на чуждата култура и потребността да погледнем в огледалото 

на Другия. За мен като китаист, разбира се, най-голям интерес 

представлява IV глава, а именно „Алтернативният поглед към Далечния 

изток“, където по изключително интересен и информативен начин 

авторката ни представя азиатската другост в контекста на родната 

действителност и националната кинематография. Темата за идентичността 

и мултикултурните различия през различни филмови образци (на 

игралното, документалното, късо- и пълнометражното кино) е изведена 

изчерпателно, широкоаспектно и в съпоставителна перспектива. 

Впечатление правят множеството бележки под линия и богатият научен 

апарат, които максимално улесняват читателя и обогатяват текста откъм 

факти, термини, авторски позиции и пр. допълнителна информация по 

темата.  

В своите статии и студии доц. Мартонова следи актуалните 

тенденции и постиженията на източните кинематографии, представя на 

читателя разнообразните жанрове азиатско кино, като същевременно 

борави изключително прецизно с транслитерацията на съответните имена 

на български език, следвайки наложените правила от българските 

специалисти по съответния език, което заслужава адмирации. Темите, по 

които тя работи, досега не са изследвани в такава дълбочина в България и 

обогатяват съществено научното познание. Бих искала да акцентирам 



върху статиите и студиите, представени за разглеждане в конкурса, 

свързани с филмовата култура на Китай. Изследванията обхващат широк 

периметър и показват не само разнородните интереси на кандидата, но и 

неговата способност в дълбочина да анализира различни тематични 

кръгове: нови медии, независимото филмотворчество и социалната среда 

(„Подценената реалност (Пост-Тянанмън в китайското независимо 

документално кино“); приемствеността на художествените практики и 

екранното функциониране на връзките „традиционно-съвременно“ 

(„Прозирни светове (или за аспекти от естетиката на традиционната 

живопис в класическата китайска анимация и не само)“; наративни 

стратегии в специфичните контексти на жанровото кино и културните 

напластявания в източноазиатския регион („Към фантастичното в 

„Легенда за котката демон“ (2017)“. Подчертавам и задълбочената 

архивна работа, свързана с издирване и поставяне в научно обръщение на 

неизвестна информация от различни исторически декади, показваща 

взаимодействието между българската култура и източноазиатските 

изкуства („Забравената лента: из архивите и историята на българо-

китайския документален филм „С песен по Китай“ (1955)“; „Ханако: 

една Кабуки актриса из България и Трансилвания в началото на ХХ в.)“.  

Научната продукция на кандидата в конкурса за професор е 

цитирана най-малко 100 пъти у нас и в чужбина. 

 

5. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

 

От автобиографията става ясно, че доц. Мартонова има над двадесет 

години стаж по специалността, а понастоящем води лекционни курсове по 

дисциплини като „История на азиатското кино“, „Аудиовизуално 

творчество“, „Визуална култура на Източна Азия“ и др., както в 



бакалавърски, така и в магистърски програми за нуждите на СУ, НАТФИЗ, 

и НБУ.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След като се запознах с резултатите и приносите на единствения 

кандидат в конкурса, в заключение заявявам убедено, че доц. д-р 

Андроника Мартонова отговаря на всички формални и съдържателни 

изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“, 

формулирани в ЗРАСРБ, в Правилника за прилагането му (ППЗРАСРБ) и в 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в ИИИзк на БАН. Всичко изложено 

дотук ми дава пълно основание да гласувам ЗА избирането от Научния 

съвет на Института за изследване на изкуствата на доц. д-р 

Андроника Мартонова за професор по Кинознание, киноизкуство и 

телевизия (теория и история на екранното изкуство), област на 

висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. 

Театрално и филмово изкуство.  

 

 

07.01.2023 г.    Автор на становището:  

В. Търново      (доц. д-р Искра Мандова) 

 

        


