
РЕЦЕНЗИЯ 

от 

проф. д-р Емилия Ангелова, НАТФИЗ Кр. Сарафов относно научните 

трудове и цялостната дейност на доц. д-р Йоана Спасова-Дикова, 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

професор, научно направление 8. 4. Театрално и филмово изкуство, научна 

специалност Театрознание и театрално изкуство, обявен от Института за 

изследване на изкуствата, БАН в ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г. 

 

 

I. Обща характеристика на трудовете на кандидата. 

Познавам доц. Йоана Спасова-Дикова от самото начало на нейния 

творчески път: като студентка във ВИТИЗ по актьорско майсторство 

(1982-1986 г.), по-късно имах възможността да следя нейното 

професионално развитие като актриса във Великотърновския музикално- 

драматичен театър, през защитата и на докторска дисертация в СПГИТМиК 

(1992 г.), постъпването и като научен сътрудник (1993 г.) и по-късно 

академичното и израстване като ст.н.с. II ст. (доцент) в Института за 

изкуствознание на БАН през 2006 г. 

Участието на доц. Спасова-Дикова в обявения конкурс, според мен, е 

напълно логично и бих казала наложително, с оглед на представените 

многобройни и със сериозен научен принос монографии и изследвания в 

областта на театъра и преди всичко върху актьорското изкуство и неговото 

развитие във времето, на фона на историческите социални и политически 

промени и етапи. Творческата и биография и научните разработки са 

доказателство за това, че пред нас е един сериозен учен с многостранни 

научни интереси и търсения в областта на театъра, което не може да остане 

незабелязано, още повече, че тя не се ограничава в някакви регионални 

граници, а напротив, в трудовете и присъства стремежа за съизмерване със 

световните тенденции и опита на световните образци и творци на модерните 

школи. В нейните статии и студии се усеща амбицията на сериозния учен да 
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обхване, колкото се може повече области и явления в театъра, да потърси 

общите корени, да покаже общия генезис на театралното изкуство и да 

проследи пътя на обособяването на националните култури, респективно 

националния театър. 

Доц. Йоана Спасова-Дикова е автор на общо 3 монографии (една в 

съавторство): За две актьорски съзвездия (София, Камея, 2004 г.), История 

на българския театър. Българският театър между двете световни войни на 

ХХ век (в колектив, София, Институт за изследване на изкуствата, 2011 г.), 

Мелпомена зад желязната завеса (София, Камея, 2015 г.), отличена за 

най-добра книга на годината с награда Икар на Съюза на артистите в 

България. Съавтор и редактор е на 4 енциклопедични издания, 7 студии (в 

чужбина и у нас). Има общо 83 научни публикации, от които 76 научни 

студии, статии, рецензии. 

След конкурса за старши научен сътрудник II степен (доцент) нейните 

публикации са: 1 самостоятелна монография, 1 монография в съавторство и 

общо 61 студии, статии и рецензии, от които 7 в чужбина. Отбелязани са над 

70 цитирания на 30 нейни публикации, като 18 от тях са в чужбина. 

В конкурса за професор участва с монографичните трудове: 

1. Мелпомена зад желязната завеса (София, Камея, 2015 г.) 

2. История на българския театър. Българският театър между двете 

световни войни на ХХ век. (в колектив, Институт за изследване на 

изкуствата, 2011 г.), 

както и с още 16 студии и статии, публикувани след нейната 

хабилитация. 

II. Характеристика на научно-изследователската, експертна, 

преподавателска и организационна дейност на кандидата. 

1. Научни области и проблеми, по които кандидатът е работил и 

продължава да работи. 
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От изброените публикации и научни изследвания правим заключение, 

че доц. д-р Йоана Спасова-Дикова близо четвърт век се занимава с изучаване 

на различни аспекти на теорията и историята на актьорското изкуство у нас и 

в чужбина. Нейните научни компетенции изцяло отговарят на условията на 

обявения от Института за изследване на изкуствата конкурс за заемане на 

академичната длъжност професор за нуждите на сектор Театър в областта на 

теорията и историята на актьорското изкуство. 

В това отношение, много сериозен е приносът на последната и книга 

Мелпомена зад желязната завеса (с която участва в конкурса), отличена с 

награда Икар 2016 за кртически текст на Гилдията на театроведите и 

драматурзите, Съюз на артистите в България. 

Работата е структурирана в пет глави. Първите две глави са с 

теоретико-методологичен характер. Те очертават проблемите, свързани с 

изучаването на изкуството на актьора, методите на работа на актьора върху 

ролята. В следващите две глави се изследват основните политически и 

социално културни фактори, които влияят върху развитието на актьорското 

изкуство, процесите на изграждане на социалистическите канони, свързани с 

налагането на идеологизираната версия на Системата на Станиславски 

Щрихирани са отделни режисьорски и актьорски фигури от второто и 

третото поколение артисти в Народния театър. 

Тази монография е сериозно и едно от малкото по рода си 

систематично проучване на изкуството на актьора в България през първите 

десетилетия след Втората световна война, а именно късния 

сталинизъм(1948-1953 г.). Това е един от аспектите, свързан с историческите 

проучвания на доц. Спасова на периода на социализма, който авторката 

разглежда от дистанцията на времето, което и дава възможност за по-голяма 

обективност. В края на изследването авторката очертава перспективите за 

по-нататъшното развитие на актьора през 60-те и 70-те години, с 
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настъпилите след 1956 г. политически промени, така наречения период на 

размразяване. Това са години, когато българският театър се включва 

по-свободно в културния диалог най-вече със страните от Централна и 

Източна Европа. Тези промени влияят изключително много върху нашия 

театър. 

Книгата е насочена към изследователи, преподаватели, студенти, 

които се интересуват от българския театър и неговите проблеми. Тя 

представлява едно логично продължение на изследването за актьорското 

изкуство в България между двете световни войни, което е съществена част 

от колективния 4 том на История на българския театър. Българският театър 

между двете световни войни на ХХ век. (Николай Йорданов, Ромео 

Попилиев, Камелия Николова, Виолета Дечева, Йоана Спасова). Приносът 

на Йоана Спасова-Дикова в том 4 е в подробния анализ, който авторката 

прави на актьорското изкуство през разглеждания период. Тази книга 

представлява аналитичен поглед към един от най-интересните периоди от 

историята на българския театър, когато театърът става неразделна част от 

модерния начин на живот у нас. Проучванията на Дикова са свързани със 

събирането и анализирането на значително количество изследователски 

материал открит в монографии, мемоари, рецензии и т.н. Основна цел на 

тези трудове е набелязването на най-главните процеси, проблеми и 

тенденции и очертаването на естетическите, психологически, 

социокултурни и политически аспекти, на динамиката на взаимодействието 

между личността на актьора и обществото, които определят етапите в 

развитието на сценичните изкуства в България. 

Важно поле на изучаване в изследванията на доц. Спасова е 

взаимоотношенията актьор-роля-зрител, свързано с изграждане на 

сценичния образ в зрителското съзнание. Част от основните тези, които се 

отнасят до този аспект на театралния процес, са изложени в представените за 
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конкурса текстове Похватът театър в театъра и театрлната илюзия. Близост и 

дистанция между актьори и зрители; Идеалният и реалният зрител в театъра; 

ДИВ(н)ият ТЕАтър и др. Проблемите са разгледани в конкретен 

исторически контекст като са проследени представите за театър, 

театралност, актьор и зрител от древността до наши дни, чиято смяна през 

вековете се движи от сакралното, през сетивното към социалното. 

Смятам за много съществен принос в науката за театър, изследванията 

на кандидатката в областта на сравнителното театрознание. Приносни в тази 

сфера в международен мащаб са интердисциплинарните изследвания на доц. 

Спасова по проект Театрални маски и театрална антропология Изток-Запад в 

рамките на антропологично теренно проучване на международен екип от 

учени в поредица от посещения на островите Бали и Ява, Индонезия. В 

представените текстове Театърът на Бали и Ява, Ваянг - куклата сянка на 

Индонезия се разглеждат съществени аспекти на театралните практики на 

островите Бали и Ява. Подчертава се, че всички театрални форми, имат 

дълбоко сакрален характер и са част от религиозните церемонии на 

различните общности. В друг текст по проекта Театър, маска, ритуал в 

българската и балийската култури е направен опит за очертаване на някои 

специфики на тези театрализирани ритуални форми, характерни за 

традиционните култури на България и Бали, по отношение на връзката 

ритуал - театър и на съвременните процеси на ритуализация на театъра и 

театрализиране на ритуала, видени през очите на европееца на базата на 

сравнителен анализ между българските обичаи от рода на лазаруване, 

кукерски игри (джамал), нестинарство и др. И техните аналози в балийската 

култура като легонг, баронг, топенг, кечак, огнен танц и др. 

Международното утвърждаване на доц. Спасова като учен през 

последните години е свързано най-вече с нейните интердисциплинарни 

разработки в сферата на пост-хуманизма и дигимодернизма в 
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перформативните изкуства като член на екипа по проект Нови литературни 

хибриди в епохата на мултимедийно изразяване. Нейните търсения са 

насочени към изследване на взаимодействието между новите технологии и 

перформативните изкуства, при което се създават нови сценични хибриди. 

По-конкретно в предложения текст се обсъждат проблеми, свързани с 

играещия човек (актьор) и неговото тяло в някои нео-авангардни 

представления, когато пред очите на зрителите се появяват и оживяват 

фантастични същества, чудовища, роботи, киборги, клонинги и пр., които се 

намират на границата на виртуалния и реалния свят. Студията е номинирана 

за награда Икар 2015 за критически текст на САБ. В рамките на конкурса за 

академична длъжност професор е представен и друг текст, свързан с 

проекта: Дигимодернизъм и нови сценични хибриди, в който се разглеждат 

ключови понятия като постхуманизъм, трансхуманизъм, дигимодернизъм, 

киборгизъм, хибридизация и др. Анализират се някои по-ярки примери в 

посока на създаване на нови сценични хибриди, посредством използване на 

нови технологии в България и по света. 

Още една тема в полето на изследователските интереси на доц. 

Спасова е изкуството по действителен случай, което се базира на документа, 

а не на фикцията, плод на въображението. В статията Театърът на факта е 

разгледана една от тези специфични нови форми. Наричан още 

документален театър или театър на факта, който е доста близък до 

политическия театър, публицистичния театър, както и до популярното в 

последно време реалити шоу. Във фокуса на внимание попадат два 

политически ангажирани спектакъла от последното десетилетие: В търсене 

на изчезналия служител и Nordost, приказка за разрушението (Младежки 

театър, реж. Василена Радева). Авторката провежда задълбочен анализ на 

тези невероятно актуални представления, които засягат едни от 

най-наболелите теми на нашето време и задават въпроси за това какво става 
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в днешния свят. 

2. Професионална подготовка и научно-приложна, преподавателска, 

организационна и експертна дейност на кандидата за исканата длъжност. 

Биографията на доц. Спасова е твърде разнопосочна. Тя обхваща не 

само нейната научно публикационна дейност, но и специализаците и в 

чужбина, участието и с доклади в научни конференции, в проекти у нас и в 

чужбина, научноприложната, преподавателската, организационната и 

експертната и дейност. 

Доц. Спасова е специализирала в Оксфорд (1994) и в Холандския 

институт за академични изследвания (NIAS) през 1997 по програма TRIS, а 

през 2005-2006 като Mellon стипендиант. 

Спасова-Дикова е била научен секретар на институт за изследване на 

изкуствата от 2008 до 2013 г., от 2013 г. е научен секретар на направления 

Културно-историческо наследство и национална идентичност и Човек и 

общество на БАН, а от 2017 е научен секретар на направление Културно- 

историческо наследство и национална идентичност в БАН. От 2013 до сега е 

член на Управителния съвет (УС) на БАН. 

Тя е ръководител, координатор и член на екипа на около 20 научни 

проекта. Шест от тях са към Фонд Научни изследвания. Член е на екипа на 

четири проекта в чужбина. 

Съставител и редактор е на научни книги, сборници, списания, 

енциклопедии, речници, брошури. Експертната и дейност е многообразна: 

експерт към НАОА; към Министерство на културата; национално контактно 

лице по рамкови програми на ЕС за научни изследвания и иновации 

Хоризонт2020, национален експерт по програма ERIH PLUS NSD, 

председател и член на научни комисии и жури на международни театрални 

фестивали и др. 

Тя е автор на 2 учебни пособия, на близо 50 публикации в научно-
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популярни издания и редица интервюта и участия в медиите. Осъществява 

дейност като преводач на научна и художествена литература от английски и 

руски език. 

Доц. Спасова-Дикова преподава различни курсове, свързани с теория, 

история и мениджмънт на театъра, изкуствата и културата в Амстердамски 

университет, Театрален институт, Нидерландия; Софийски универсистет Св. 

Климент Охридски; Нов български университет; Университет по 

библиотекознание и информационни технологии; Югозападен университет 

Неофит Рилски, Благоевград; Варненски свободен университет; 

Великотърновски университет и др. 

III Лични впечатления и становище за дейността на кандидата. 

Научната, организационата и експертната дейност на доц. д-р Йоана 

Спасова-Дикова са респектиращи. Невъзможно е да се обхванат и 

анализират всички области в театралната сфера, на които кандидатката е 

посветила цялата си изследователска и творческа енергия. Същественото в 

случая е, че тя е намерила верния поглед към съвременното развитие на 

театъра и стъпвайки на здравите основи на неговите исторически традиции, 

успява авторитетно и последователно да надгражда и открива нови аспекти в 

развитието на театъра, който се съобразява с новите технологии и 

изисквания на новото време. Това е и нейният най-сериозен научен принос в 

българската театрална култура. И ако имам някакви препоръки, то те са в 

посока на това, че тя трябва да продължи своите изследвания и в най-новата 

история и днешния ден на българския театър. Това е една невероятно 

интересна ниша, характеризираща се с изключителна динамика и много 

изненади! А доц. д-р Йоана Спасова- Дикова има талант да улавя 

същественото и да му придаде научна стойност. 

С всички научни разработки, които е представила за обсъждане и с 

целия и научно педагогически и изследователски интерес в областта на 
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театралното изкуство доц. Йоана Спасова-Дикова се доказва като един 

сериозен и задълбочен учен. Смятам, че академичната длъжност професор е 

напълно заслужена и без колебание подкрепям и препоръчвам на Научния 

съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН нейната кандидатура. 

 

 

 

05.05.2017 г. Рецензент: 

Проф. д-р Емилия Ангелова-Петкова 


