
С Т А Н О В И Щ Е 
 

на проф. д-р Йоана Минкова Спасова-Дикова, 
сектор „Екранни изкуства”,  

Институт за изследване на изкуствата – БАН, 
e-mail joanasd@yahoo.co.uk 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”  
по „Кинознание и филмово изкуство“,  

научно направление 8. 4. „Театрално и филмово изкуство”,  
с единствен кандидат доц. д-р Андроника Мартонова,  

сектор „Екранни изкуства”,  
Институт за изследване на изкуствата – БАН 

 
Представената документация е в съответствие с изискванията за заемане на 

академичната длъжност „професор”, съгласно ЗРАСРБ. 
 

*** 
Богатата биографията на доц. д-р Андроника Мартонова като киновед, 

кинокритик и педагог определя нейното заслужено място като доцент в Институт за 
изследване на изкуствата – БАН и е предпоставка за нейното кариерно израстване и 
заемане на академичната длъжност „професор“. Научните ѝ интереси са в областта на 
историята и теорията на киното; екранните, визуалните и перформативните изкуства на 
Азия; българското кино; нямото и ранното кино; анимационното и документалното кино; 
естетиката на визуалния образ; държавните политики в областта на културно-
историческото наследство и филма; социализма и филмовия показ; аудиовизуалните и 
филмотечните архиви; етнографията и религиознанието в кинематографа; традиционния 
азиатски театър и филмовото изкуство; междукултурната комуникация между България 
и Азия през екрана. 

Кандидатката завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов” през 2001 г., специалност 
кинознание. През 2008 г. става магистър по кореистика, Източноазиатско културознание 
в СУ „Климент Охридски”. През 2006 г. защитава докторска дисертация на тема „Киното 
на Далечния Изток: жанрово-повествователни структури и културно-естетически 
взаимодействия (краят на ХХ и началото на XXI век)“, Институт за изследване на 
изкуствата – БАН, с научен ръководител проф. д. изк. Александър Янакиев.  През 2012 
г. става доцент в ИИИзк. 

Доц. Мартонова е носител на редица награди за научни постижения. Ще спомена 
три нейни номинации: за последната ѝ книга от 2022 на СБФД и за Оперативна критика 
на Българска филмова Академия (СБФД) от 2015 и 2016 г. и награда за най-добра книга 
за 2008 г. „Йероглифът на киното“. Мартонова има и няколко награди и отличия като 
докторант и млад учен от 2007 на СУБ за високи научни постижения на докторанти, 
отличие „Проф. Марин Дринов” на БАН за високи научни постижения на млади учени 
от 2008 и Специална награда на Център „Ikuo Hirayama / Икуо Хираяма”, Япония от 2011 
г.  

*** 
Общият брой на научните публикации на доц. Мартонова след доцентура за 

периода май 2012 – октомври 2022 са:  1 монография, 56 статии и студии от които 7 са в 
WoS и Scopus и 4 са в ERIH PLUS. Има над 100 цитирания за последните 10 години. За 
същия период тя има около 80 научнопопулярни публикации. За десетилетие доц. 
Мартонова е участвала и в повече от 60 международни и национални форума. 

mailto:joanasd@yahoo.co.uk
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За конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ са представени 
една монография: Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско 
кино (Към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса 
Свой/Чужд). София, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2021, 230 с. и 11 студии 
и статии. 

 
*** 

Ще се спра малко по-подробно на монографията. Книгата е  част от проекта на 
сектор „Екранни изкуства“ в Института за изследване на изкуствата – БАН 
„Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности“, реализиран с 
финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“, ДН 20/4 от 11.12.2017 г., с 
ръководител проф. д-р Надежда Маринчевска. Изданието е в обем от 230 страници, има 
20 илюстрации – снимки от филми, обширна библиография от 287 източници. Изготвени 
са филмография с показалец на 200 заглавия на филми и индекс на имената на кирилица 
и латиница. 

Изследването е посветено на темата за другостта в българската кинематография 
най-вече от второто десетилетие на XXI век. Обсъждат се проблемите за Непознатия / 
Другия / Пришълеца. Основен акцент е поставен върху присъствието на персонажи, 
стилове и артистични практики, произхождащи от културните традиции на Африка, 
Средния и Далечния изток. Очертани са образите на мигрантите, засегнати са 
проблемите за бежанската криза и деформациите на крайния национализъм в контекста 
на българското кино. Специален обект на анализ е азиатската другост на екрана, което е 
свързано с дългогодишния траен изследователски интерес на Андроника Мартонова към 
азиатските екранни изкуства и култура. Темата е разгледана в рамките на изобразяването 
на Другия както в игралното, така и в документалното кино в различните му форми 
(късометражни и пълнометражни). За първи път в българското кинознание проблемът за 
Другия се разглежда толкова задълбочено и систематично. На базата на сравнителен 
подход са проследени различни авторските стилове, практики, художествени 
постижения и взаимни влияния. 

Книгата е структурирана в четири глави с подглави и заключение. Авторката ни 
въвежда в темата за родното и чуждото посредством една ярка провокация, свързана с  
образа на Алековия Бай Ганьо – олицетворение на нашенеца, който през годините 
няколкократно се е появявал на родния екран в различни интерпретации. Мартонова 
припознава този персонаж като  „еманация на дивия Балканец“ в контекста на 
опозицията Ние / Те. Посредством този роден (анти-) герой тя обособява специфичния 
ареал на самоидентификация и самоекзотизация в българската култура и извежда 
своеобразен модел за механизмите на рецепция на своето и на чуждото. Според 
Мартонова Бай Ганьо е ключов първообраз, в ранните, модерни процеси на културна 
идентификация чрез който се въвежда темата за кроскултурното сравнение: как ние 
виждаме чужденците и как те нас; как се оформят и съответно преодоляват стереотипите 
към различието; дали покриваме представите си един за друг; погрешни, верни или 
въобразени образи-следи оставят Те, а и Ние след себе си; какви сме или какви не искаме 
да бъдем както навън, така и вътре, в комуникацията си с останалите общности в 
родината (населявана не само от българи, но и от други етноси). По-нататък авторката 
разширява контекста на тази опозиция Ние / Те в посока на анализ на проблема за диалога 
между идентичностите в световния съвременен кинопроцес като се стреми да очертае 
глобален портрет на българското кино в посттоталитарния период. В тази част се 
дискутира „другостта“ като понятие, където от една страна другият е чуждият, 
непринадлежащият на общността, екзотичният, далечният. От друга страна акцент се 
поставя и върху женската екранна другост в нашата филмова култура от последното 
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десетилетие в така наречения women`s cinema (кино на жените) като се обръща 
внимание на режисьорките, които напластяват идеята за различие, като дават своя 
принос в интерпретирането на Екзотичния друг / Чужденеца / Пришелеца. 

Следващите две глави са най-приносната част на изследването. Те са построени 
по принципа на case studies (анализ на знакови филмови заглавия) и key studies  
(проследяване на важните изследвания в областта). В тях авторката в рамките на две 
обособени тематични полета анализира конкретни филмови творби от второто 
десетилетие на ХХI век. В първата категория влизат игрални, документални, 
пълнометражни и късометражни филми, в които чужденецът е видян в динамиката на 
движение и установяване, усядане, по пътя на преодоляване на културните граници. 
Дискутират се важни теми в българското съвременно кино, свързани с бежанската криза 
и с обособяването на невидими малцинства. В обсега на внимание попадат филмите: 
„Съдилището“, „Пътуващо кино“, „Да живее България!“, „Пощальонът“, „Преселение“, 
„Алаа“, „Изпит“, „Добри“, „Страх“, „Жената на моя живот“. В някои от продукциите са 
потърсени сходства с модели от световното кино по посока на типологията и 
транспозицията на персонажите в някои драматургични решения, избора на локации и 
места на действие, горещите зони на драматургичния конфликт, отношенията между 
персонажите, речта на омразата. 

Вторият кръг от анализирани филми е обособен съобразно техния алтернативен 
поглед към Далечния изток. Тук Мартонова разграничава три различни варианта на 
поглед на нашата кинематография от последните десетилетия към азиатската другост: 

• като сблъсък между българското и азиатското в контекста на родната ни 
действителност в „Жълто куче“, „Снимка с Юки“, „Екшън“, „Тай дзи“, 
„Лунен сладкиш“; 

• като абсолютно потапяне в чужда културна среда в „Ага“, „Затънтен“, 
„Изневяра“, както и „Намнам Букнъо“, „Като захарен памук“, „Ноември 
ще бъде май“, „Тук и сега“ на Яна Лекарска; 

• като контаминация между българското и екзотичната другост в малко 
познати или съвсем непознати култури на Азия и Океания в „Истинско 
щастие“, „Здравей, Папуа!“ и „Дългият път на крокодила“. 

В заключението Мартонова насочва вниманието към съвременните 
интерпретации на другостта на малкия екран, прави редица изводи и очертава бъдещи 
перспективи на развитие на българското кино в глобализиращия се свят. 

Едно от големите достойнства на труда е, че авторката успява да конструира една 
базисна теоретична и методологична рамка, в която се полага образът на Чужденеца в 
новото българско кино, където във фокус попада сполучливо наречения от нея 
„екзотичен друг“. Той е Другият, онзи, който битува в чужди, далечни, непознати 
пространства, през морета и океани, който носи духа на някакви южни или източни 
причудливи, странни, необичайни светове. В изследването границите на културното 
поле са достатъчно широки. В същото време то е центрирано върху един основен образ 
– този на мигриращия милениум човек (homo mobilis), разпънат между делокализация и 
уседналост. 

Приносен момент е, че Мартонова изследва българските кинотворби в един по-
разгърнат европейски и световен контекст, в съпоставителна перспектива, основаваща 
се на интердисциплинарни подходи. Проведените анализи за кинорефлексията на 
другостта, маргиналността, културните сходства и различия ползват сложен теоретичен 
инструментариум. Методологическата рамка очертава както специфични за 
кинознанието естетико-художествени и технологични параметри, така и 
антропологични, социално-политически, културологични аспекти, провокирани от 
идеите за динамиката на развитие на обществото и културата във време на 
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технологизация и глобализация на Арджун Ападурай, Зигмунд Бауман, Томас Елзасер, 
Божидар Йезерник, Юлия Кръстева, Маделин Сю, Цветан Тодоров, Мария Тодорова, 
Майкъл Херцфелд, Хеерт Хофстаде, Лоренцо Киеза, Афред Шютц и др.  

Актуалността на изследването е безспорна. Авторката съсредоточава своите 
проучвания именно върху проблеми, свързани с перспективите на развитие на киното в 
силно динамичната епоха на глобализация, когато се наблюдава детериториализация на 
балканската, на европейската и въобще на световната култура като цяло. В случая един 
от най-важните въпроси, които се дискутират, е този за локалното и глобалното, за 
идентичността в полето на екранните изкуства, която се конструира чрез различни 
визуални и наративни стратегии. Мартонова аргументирано подчертава съвременните 
тенденции в българското кино за търсене на мултикултурен диалог, в който да се говори 
човешки, нормално и с разбиране към различията. Тя е категорична, че родните 
кинотворци се опитват да се включат в дебата за културния плурализъм. Авторката 
подчертава, че досега подценяваната тема за съдбите на мигриращия човек у нас и по 
света през последните години се превръща в извор на творчески вдъхновения. През 
призмата на Екзотичния друг Мартонова очертава един актуален портрет на новото 
българско кино, което очевидно напоследък навлиза в непознати културологични 
пространства, търси отговори на въпроси от рода на: „Защо сме такива?“, „Какви сме 
всъщност?“, „Какви бихме искали и какви можем да бъдем?“ – българи, балканци, 
европейци или глобални граждани на света. 

Книгата на доц. д-р Андроника Мартонова представлява сериозно научно 
изследване, написано с творческо вдъхновение. Тя е увлекателно четиво, което би 
представлявало интерес не само за специалисти от областта на екранните изкуства, 
източните изследвания, културологията, антропологията, социологията, за студентите, 
но и за всички изкушени да надникнат в света на Екзотичния друг и на неговите 
превъплъщения на български екран.  

 
*** 

Доц. Мартонова е била научен ръководител на докторанти, 4 от тях са от 
Казахстан и са защитили успешно (в съръководство). Има две специализантки от 
Казахстан. Водила е 3 майсторски класа в Казахстан. Ръководител е на бакалаври и 
магистри в наши ВУЗ-ове: дипломирани 12 души. През годините е водила 7 дисциплини 
в НАТФИЗ, СУ и НБУ. 

 
*** 

Доц. Мартонова участва и в национални и международни проекти. Сред 
последните проекти, в които доц. Мартонова участва са: „Топоси на паметта. Изкуствата 
в България през ХХ век“ по Националната научна програма за развитие и утвърждаване 
на българистиката в чужбина (ННП „Българистика“) – Институт за изследване на 
изкуствата, БАН, РМС № 205 от 7.04.2022, координатор, проф. д-р Йоана Спасова-
Дикова, 2022-2025 – текущ; „Кинокултура, изкуства и национални образи в България 
(КИНО.БГ) . Формиране на обществената значимост на филмовата култура в периода 
между двете световни войни“. - Институт за изследване на изкуствата, БАН, субсидия от 
ФНИ, ръководител – доц. д-р. Александър Донев, 2021-2024 – текущ; „Посттоталитарно 
българско кино – модели идентичности“. – Институт за изследване на изкуствата, БАН, 
субсидия от ФНИ, ръководител – проф.д-р. Надежда Маринчевска, 2017-2021.  

Тя осъществява и съставителска и редакторска дейност. 
 

 
 



 5 

*** 
 
Напълно съм съгласна с изтъкнатите научни приноси посочени от кандидатката в 

авторска справка, свързани с проучване на актуална проблематика, засягаща миграцията, 
идентичността, чужденците, пътуващия българин, пришълецът от далечни земи, 
следване на интердисциплинални подходи, съчетаващи инструментариумите на 
кинознанието, културологията, социологията, българистиката, антропологията, 
етнологията, фолклористиката, изтокознанието, провеждане на анализи, приоритетно 
фокусирани върху взаимовръзките между традиционно-съвременно и върху 
тенденциите в развитието на кинематографа в контекста на еволюцията на зрелищните 
изкуства, философо-религиозното и визуалното наследство на Изтока, историята, 
културните политики и съвременната социална среда, сериозната архивна 
изследователска работа, в различни периоди на българската, балканската, европейската, 
азиатската и световната филмови култури. 

 
*** 

С оглед на представената от мен положителна оценка за цялостната дейност на 
кандидата като учен, критик и педагог, гласувам „за” и предлагам на Научния съвет да 
вземе решение доц. д-р Мартонова да заеме академичната длъжност „професор” по 
„Кинознание и филмово изкуство“ в Института за изследване на изкуствата – БАН.  

 
4. 01. 2023                       проф. д-р Йоана Спасова-Дикова  
               


