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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Румяна Каракостова, 

Институт за изследване на изкуствата при БАН, 

относно цялостната дейност и научните трудове на 

доц. д-р Йоана Спасова-Дикова, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност професор, 

професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, 

научна специалност Театрознание и театрално изкуство, 

обявен в ДВ. бр. 101 от 20.12.2016 г. 

 

I. Академична кариера. Основни данни за активностите и публикационната 

дейност на кандидата 

Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова, единствен кандидат в конкурса за заемане на 

академичната длъжност професор по специалността Театрознание и театрално изкуство 

(теория и история на актьорското изкуство), е придобила необходимите научни 

компетенции, в резултат на целенасочено академично образование и допълнителни 

специализации, и на успешно длъжностно израстване в системата на БАН. 

След последователно завършване на специалностите Актьорско майсторство за 

драматичен театър и Театрознание в НАТФЗ Кръстьо Сарафов, защитава докторска 

дисертация в Санкт-Петербургския държавен институт за театър, музика и 

кинематография (СПГИТМИК), Русия (1992). През 1993 печели конкурс за научен 

сътрудник II степен в секция Театър на Института за изкуствознание/Института за 

изследване на изкуствата при БАН. Специализира в Оксфорд (1994) и в Холандския 

институт за академични изследвания NIAS (1997) по програма TRIS, а през 2005 - 2006 

като Mellon стипендиант. Хабилитира се за старши научен сътрудник II степен/доцент 

през 2006. В периода 2008 - 2013 е Научен секретар на Института за 

изкуствознание/Института за изследване на изкуствата. От 2013 е Научен секретар на 

направления Културно- историческо наследство и национална идентичност и Човек и 

общество, а от 2017 е Научен секретар на направление Културно-историческо наследство 

и национална идентичност в БАН. От 2013 е член на Управителния съвет (УС) на БАН. 

В периода след заемането на академичната длъжност доцент, Йоана 

Спасова-Дикова е ръководител, координатор и член на екипа на около 20 проекта, 4 

от които са към ФНИ (Българският ХХ век в изкуствата и културата; Изработване на 

художествено-документален албум по творби на Феликс Каниц; Срещу кризата в 

образованието. Стратегия за интелигентен растеж чрез нов комуникативен подход за 

мултидисциплинарно интерактивно обучение; Български арт архиви. Ресурси и 

технологии на изследване/Bulgarian Art Archives and Advanced Research Technologies 

(BAAART / БААРТИ, 1-3). Паралелно с това е член и на екипа на проекта по Оперативна 

програма Развитие на човешките ресурси на ЕСФ Дистанционно обучение по 

библиотечно информационни науки, печатни комуникации и науките за културното 

наследство. 

Ще отбележа индивидуалните й участия и като член на изследователски 

екипи в престижни международни проекти: Literature and Multimedia in Late 20
th

 and 21
st
 

Century Europe - международен проект по инициатива на Commonwealth University, САЩ; 

Theatre Masks and Theatre Anthropology East-West - международен проект по инициатива 

на Театрален институт при Амстердамския Университет; The Comparative History of East 

and Central Europe Literary Cultures: Cultural Junctures and Disjunctures in the 19
th

 and 20
th

 

centuries - международен проект по инициатива на университета в Торонто, Канада; 

European Theatre Iconography - международен проект към Научната мрежа на 

Европейската Научна Фондация (ESF) и др. 
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Оделно внимание заслужава и активната й експертна дейност: експерт към 

Министерство на културата по Стратегия за развитие на културата 2014-2020 в експертна 

група Проекти и програми; член на УС на Регионален център за опазване на 

нематериалното културно наследство, под егидата на ЮНЕСКО; член на УС на Фондация 

за развитие на българската наука; национално контактно лице по рамкови програми на ЕС 

за научни и изследвания и иновации Хоризонт 2020; Национален експерт по програма 

ERIH PLUS, NSD; представител на БАН по COST Action CA15137 ENRESSH; член на 

различни комисии към УС на БАН; председател и член на жури за присъждане на научна 

степен и заемане на академични длъжности в БАН и ВУЗ-ове; председател и член на 

научни комисии и жури на международни театрални фестивали. 

Не по-маловажна е и дейността на доц. Йоана Спасова-Дикова като член на 

международни научни организации: тя е научен сътрудник на NIAS (Холандски 

институт за академични изследвания), член на IFTR (International Federation for Theatre 

Research/Международна федерация за театрални изследвания), както и на Г илдията на 

театроведите, критиците и драматурзите към Съюза на артистите в България. 

Преподавателската й дейност е свързана с различни лекционни курсове по 

теория, история и мениджмънт на театъра, изкуствата и културата (по покана на: 

Амстердамски университет, Театрален институт, Нидерландия; СУ Св. Климент 

Охридски; НБУ; Университет по библиотекознание и информационни технологии; ЮЗУ 

Неофит Рилски - Благоевград; ВСУ; Великотърновски университет и др). 

Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова е автор/съавтор на 3 монографии: За две 

актьорски съзвездия (София, Камея, 2004), История на българския театър. Българският 

театър между двете световни войни на ХХ век (в колектив, София, Институт за изследване 

на изкуствата, 2011), Мелпомена зад желязната завеса (София, Камея, 2015). Последните 

две книги са отличени в категорията Най-добра книга за годината с наградата Икар на 

САБ). Тя е съавтор и редактор на 4 енциклопедични издания, 7 студии (2 в тематични 

сборници в чужбина peer reviewed, 1 в реферирано списание - ERIH PLUS, 4 в български 

издания), 67 статии (8 в тематични сборници в чужбина - 1 в списание с импакт фактор, 5 

peer reviewed, 59 в български издания). Има общо 83 научни публикации (3 монографии - 

една в колектив, 4 енциклопедични издания и 76 студии, статии, рецензии - 10 в чужбина), 

2 учебни пособия, близо 50 публикации в научо-популярни издания и редица интервюта и 

участия в медиите. 

Обобщаващата справка за публикациите на кандидата, в периода след 

доцентурата включва: 1 самостоятелна монография, 1 монография в съавторство и общо 

61 студии, статии и рецензии, от които 7 в чужбина. Доц. Спасова-Дикова има повече от 

30 изнесени доклада на конференции в чужбина (над 20 след 2006 г.) и над 100 в България 

на национални и международни форуми (над 70 след 2006 г.). Отбелязани са над 70 

цитирания, от които 18 в чужбина. 

II. Оценки за хабилитационния труд. Полета на изследователски интереси - 

акценти и научни приноси 

В конкурса за заемане на академичната длъжност професор по специалността 

Театрознание и театрално изкуство (теория и история на актьорското изкуство), доц. д-р 

Йоана Спасова-Дикова представя като хабилитационен труд 16 научни публикации, които 

по тематичен признак условно биха могли да се обособят в две основни категории: I. 

Изкуството на актьора и II. Изкуството на театъра. Същевременно конкретните 

разработки и в двете категории засягат театроведска проблематика от различни 

изследователски полета, и по-конкретно: 

1. История на актьорското изкуство в България през ХХ - XXI век: 1) Актьорското 

изкуство между двете световни войни; 2) Актьорското изкуство през периода на 

социализма; 3) Актьорското изкуство след демократичните промени; 4) Актьорското 
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изкуство през първите две десетилетия на XXI век. 

2. Теоретико-метдологически разработки: 1) Методологически 

проблеми на историческото научно изследване на изкуствата и на актьорското изкуство в 

частност; 2) Разработване на методология за научно изследване на актьорското изкуство; 

3) Изследване на взаимоотношението актьор-роля-зрител, свързано с изграждане на 

сценичния образ в зрителското съзнание. 

3. Интердисциплинарни изследвания и разработки: 1) 

Интердисциплинарни изследвания на подходите за изучаване на театралните публики; 2) 

Изследвания и разработки в областта на театралната иконография - театрални плакати, 

картини, снимки, портрети, карикатури и др.; 3) Изследвания и разработки в областта на 

театралната антропология и сравнителното театрознание - Изток-Запад, свързани с 

теренни проучвания на индонезийските ритуално театрални практики на о- в Бали и о-в 

Ява; 4) Изследвания и разработки в областта на пост- драматичния театър, 

пост-хуманизма и дигимодернизма в перформативните изкуства; 5) Изследвания и 

разработки в областта на документалния театър и театъра на факта като форми на 

изкуство по действителен случай. 

Очертаният кръг от исторически, теоретико-методологически и 

интердисциплинарни изследвания, свидетелства преди всичко за стремежа на 

кандидатката към всеобхватност на обекта (театъра) и субекта (актьора) в научните й 

публикации, характеризиращи се с нарастваща задълбоченост в периода след 

доцентурата. Но в центъра на нейните научни интереси безспорно стоят системните 

разработки в областта на актьорското изкуство в България през ХХ век (и в частност - по 

времето на социализма), квинтесенция на които е и последната й монографична книга 

Мелпомена зад желязната завеса. част I. Народен театър: канони и съпротиви, 

отличена с наградата Икар’2016 на САБ за критически текст. Още повече, че в нея е 

направен опит за преосмисляне от съвременна гледна точка на същностните противоречия 

в развитието на сценичните изкуства в България през втората половина на ХХ век, 

свързани с трайно унаследените идеологеми, митологеми, постановъчни клишета и 

стереотипни оценки. Това ми дава основание да я откроя и като най-актуална публикация 

в представения хабилитационен труд. 

Текстът на изследването (в общ обем 304 стр., илюстриран и с архивни снимки, 

обобщаващи таблици, графични схеми и пояснителни списъци), е конструиран в пет 

смислово допълващи се глави. В концептуален план, първите две от тях представят 

теоретичната основа (положена в световен и европейски контекст) на по-общата 

проблематика, свързана с изкуството на актьора, структурата на актьорския образ, 

методите на работа на актьора върху ролята - принципно поставени в светлината и на 

методологичните въпроси за сложността на историческите изследвания и 

реконструкцията на неуловимото изкуство на актьора, което се случва hic et nunc. В 

следващите две глави - на базата на солидно проучени исторически документи и 

впечатляващ масив от издирени публикации и архивни източници (в т.ч. - аудио и 

аудиовизуални записи), с позовавания и на най-новите театроведски разработки върху 

българска проблематика, се дискутират политическите и социокултурни фактори, които 

непосредствено влияят върху развитието на актьорското изкуството. И най-вече върху 

нееднозначния процес на формиране на социалистическите театрални канони, 

кореспондиращи с налагането на идеологизираната, профанизирана версия на т. нар. 

система на Станиславски, както и с търсенията на нова театрална експресия. Специално 

внимание е отделено на определящите тенденции в репертоара на Народния театър (с 

директивно вменените му идеологически функции през късния сталинизъм) и на реалните 

сценични достижения на най- забележителните актьори от първото и второто поколение, 

като: Кръстьо Сарафов, Георги Стаматов, Константин Кисимов, Владимир Трандафилов, 

Иван Димов, Олга Кирчева, Петя Герганова, Зорка Йорданова, Ирина Тасева. С още 
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по-голяма фактологична плътност (и с разбираемо пристрастие) са портретирани и 

най-ярките представители от следващото, трето актьорско поколение: Андрей Чапразов, 

Рачко Ябанджиев, 

Маргарита Дупаринова, Таня Масалитинова, Апостол Карамитев, Славка Славова, Спас 

Джонев, Мила Павлова. Ясно диференцирани са и методите за работа с актьора на 

най-влиятелните режисьори в Народния театър, сред които: Николай Осипович 

Масалитинов, Боян Дановски, Александър Иконографов, Стефан Сърчаджиев, Моис 

Бениеш, Кръстьо Мирски, Филип Филипов, както и на поканените чужди режисьори: 

Николай Петров, Раша Плаович, Борис Бабочкин, Такис Музенидис. Изтъкнато е 

значението и на водещите професионални театрални школи у нас, както и на установената 

в последствие система на специализирано висше театрално образование. В отвореното 

заключение са очертани и научните перспективи за по-нататъшно историографско 

проследяване на процесите в изкуството на актьора през 60-те години, в резултат на 

настъпилото размразяване на статуквото в българската културна ситуация, след 

политическите промени от 1956. 

В обобщение: Монографичният труд е приносен като първо по рода си специално 

систематично проучване на актьорското изкуство в България (с. 12), с адекватно 

разработена методология за неговото научно изследване и с дискурсивно изведените от 

емпиричния материал политически и социо-културни противопоставяния на разделена 

Европа след края на Втората световна война, които пряко засягат и творчеството на 

актьорите от Народния театър, особено до средата на 50-те години. Но паралелно с това, 

авторката акцентира и на индивидуалните актьорски подходи към ролята, и на 

режисьорските методи, както и на определящите културни кодове на времето в 

зрителски рецепции и критически рефлексии - интерпретирани през динамиката в 

отношенията на цялостния комплекс: актьор-роля-зрител (по Бърт Стейтс, Йежи 

Гротовски и Анатолий Василиев). 

Монографията Мелпомена зад желязната завеса представлява не само съхранена 

историческа памет за актьорското изкуство в България през първите десетилетия на 

социализма, но и естествено продължение на предишно мащабно изследване на 

кандидатката, включено в колективния 4 том на История на българския театър. 

Българският театър между двете световни войни на ХХ век, отличен от САБ с 

наградата Икар’2012 за критически текст. В самостоятелен раздел (с обем над 100 стр.), 

доц. Спасова представя детайлен анализ на актьорското изкуство през разглеждания 

исторически период - на неговата многообразна събитийност, на стилистичните влияния 

преди всичко от руския и немскоезичния театър, и на появилите се през 20-те години 

множество български театрални студии и драматични школи (между които с най- дълъг 

живот остават БДШ на Константин Сагаев и ДШ към НТ на Николай О. Масалитинов). 

Главният принос на разработката обаче, се съдържа в историзирането на сценичния път на 

най-талантливите представители от застъпилите се две звездни актьорски генерации на 

сцената на Народния театър, и на групата театрални режисьори с по-авангардни 

реформаторски идеи (Гео Милев, Хрисан Цанков, Исак Даниел, Николай Фол, Боян 

Дановски). Отбелязана е съществената роля и на отделни авторитетни личности от 

извънстоличните театри в процесите на професионализация и модернизация на българския 

театър. 

В семантично близък контекст е и по-ранната разработка на доц. Спасова - 

Модерност, театрална режисура, социализъм и след това (2010), с принос за 

проблематизацията на връзката между политическите и естетическите идеи, 

исторически проследени в ракурса на световния и на българския театър от времето на 

модерността до посттоталитарния период. Изследователската теза за предопределеността 

на режисурата като модерен естетически проект от разгръщането на социализма като 

политически проект на XX век, е аргументирана и със самия факт, че най- известните 
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режисъорски системи за обучението на актьори (на: Станиславски, Мейерхолд, Брехт и Г 

ротовски) възникват именно в страни с комунистически режими, а оглавяването на 

експериментални театрални студии е позволено единствено на партийни членове. 

Като приносна за хабилитационния труд ще посоча още една ранна публикация на 

доц. Спасова - Актьорското изкуство и възгледите за него (2008), която е част от 

по-голямо нейно изследване с подчертано теоретичен профил. Тук за първи път 

хронологично и систематизирано са представени: типовете възгледи за актьорското 

изкуство (дескриптивни, нормативни и перформативни), свързани с 

взаимообусловеността на театралната теория и практика от древността до днес; игровата 

ситуация/структурата на театралното действие (по Манфред Браунек); трите 

актьорски ролеви модела в театъра (по Бърт Стейтс) и актьорските образни схеми 

(според театралните методологии на Михаил Чехов, Станиславски, Мейерхолд, Брахт, 

Гротовски и Анатолий Василиев). 

Много убедително е представянето на доц. Йоана Спасова-Дикова и в полето на 

методологическите научни разработки, с два актуални като тематика текста, включени в 

настоящия хабилитационен труд: Концепцията за пресечните точки в съвременното 

историческо изследване на изкуствата (по проекта Българският ХХ век в изкуствата и 

културата, спечелил конкурс на Фонд Научни изследвания към МОН) и Идеи за развитие 

на националните театри в променяща се Европа (по проекта Националните театри в 

променяща се Европа, с участието на изтъкнати учени от цял свят). Без да омаловажавам 

европейската перспектива за развитието на националните театри, ще акцентирам главно 

върху приносния характер на първия текст. В него се задава по-обща методологическа 

рамка с проследяването на основните съвременни стратегии в областта на 

историографското изследване (традиционно академични, херменевтични и рецептивни, 

постструктуралистки, дискурсивни и феноменологични, постмодерни и 

деконструктивистки), както и на съответните научни подходи към днешното наложително 

преосмисляне на съществуващите истории - предшествано и от детайлно критическо 

проучване и филтриране на фактологичната информация от автентичните документи и 

първоизточниците на историографското познание. Според авторката, от решаваща 

важност при реконструирането и преосмислянето на миналото е и проблемът за 

емпиричния материал, особено когато става дума за перформативните изкуства, които 

не оставят артефакти, а само текстови и иконографски интерпретации. Наред с 

възможността за комбинативно прилагане на посочените стратегически методи, в опита за 

пренаписване на историята на изкуствата в България през ХХ век, изследователското 

внимание с основание е фокусирано върху иновативната концепция за пресечните точки - 

разработена и успешно апробирана в колективен мултидисциплинарен проект на 

Международната организация за сравнителна литература, с участието и на доц. Спасова 

(неин авторски материал върху историята на българския театър е включен и в 

четиритомното издание: История на литературните култури на Източна и Централна 

Европа. Културни пресечни точки и разминавания през Х1Х и ХХ век). 

Друга определяща област за изследванията на доц. Спасова, свързана с 

изграждането на сценичния образ в зрителското съзнание, е взаимоотношението 

актьор-роля-зрител. Представените в хабилитационния труд три авторски текста: 

Идеалният и реалният зрител в театъра, Похватът театър в театъра и театралната 

илюзия. Близост и дистанция между актьори и зрители, ДИВ(н)ият ТЕАтър, 

всъщност са тематично свързани публикации по проекта Viewing the Theatre Audiences 

(финансиран в рамките на спечелената с конкурс от авторката стипендия Mellon, NIAS, 

Холандия, 2005/2006). Основните изследователски проблеми в публикациите се 

концентрират върху социалнопсихологическите аспекти в процеса на идентификация и 

дистанциране между различните субекти, които участват в театралния процес - 

разгледани през призмата на етимологичните значения и историческите представи за 
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театър, театралност, актьор и зрител от древността да наши дни. А заключителната 

изследователска теза е, че тези представи претърпяват коренна смислова промяна в 

резултат на функционалното им преозначаване в онтологичното движение на древното 

театрално изкуство от сакрално, през сетивно към социално. Разбира се, отделено е 

подобаващо място и на българската театрална ситуация от последните десетилетия, 

когато се наблюдава и усилване на тенденцията за все по-активното въвличане на 

зрителите в представлението. 

Към полето на интердисциплинарните изследвания на доц. Спасова се отнасят и 

научните й интереси към театралната иконография, представени в хабилитационния й 

труд с публикацията Театралният плакат - прозорец към друг свят, която коментира 

ролята му на символно-информационен посредник в отношението театър - публика. 

Приносните моменти в текста са свързани както с историческото проследяване на 

комуникативните функции, композиционните елементи, целите и специфичния 

художествен език на театралния плакат (от неговото зараждане през Х1Х век до днес), 

така и с анализа на емблематични творби от известни български плакатисти, като: 

Божидар Икономов, Велко Велков, Людмил Чехларов, Николай Младенов, Ралица 

Станоева, Стефан Десподов и др. 

Приносни за сравнителното театрознание в световен мащаб, са и 

интердисциплинарните изследвания на доц. Йоана Спасова-Дикова по проекта Theatre 

Masks and Theatre Anthropology East-West (Театрални маски и театрална антропология 

Изток-Запад), в рамките на проведено антропологично теренно проучване на 

международен екип от учени на островите Бали и Ява - Индонезия. В представените 

текстове: Театърът на Бали и Ява, Ваянг - куклата сянка на Индонезия се разглеждат 

съществени аспекти на традиционните за островите ритуални практики. Подчертава се, че 

независимо от религиозните различия на Бали и Ява, всички традиционни театрални 

форми имат дълбоко сакрален характер и са част от религиозните церемонии на 

отделните общности. В друг текст по проекта - Театър и ритуал в българската и 

балийската култури, е направен опит за очертаване на някои специфики на 

театрализираните ритуални форми, характерни за традиционните култури на България 

и остров Бали, по отношение на връзката ритуал-театър и на съвременните процеси на 

ритуализация на театъра и театрализиране на ритуала, интерпретиране през погледа 

на европееца - на базата на сравнителен анализ между българските обичаи лазаруване, 

кукерски игри (джамал), нестинарство и техните аналози в балтийската култура като 

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

Но категоричното утвърждаване на доц. Йоана Спасова-Дикова в международната 

научна общност през последните години, е свързано най- вече с нейните 

интердисциплинарни разработки в областта на пост- хуманизма и дигимодернизма в 

перформативните изкуства, като член на международния екип по проекта New Literary 

Hybrids in the Age of Multimedia Expression. Crossing borders, Crossing genres (Нови 

литературни хибриди в епохата на мултимедийно изразяване). Студията и по темата: 

Communicating Posthuman Bodies in Contemporary Performing Arts (номинирана за 

награда Икар’2015 за критически текст на Съюза на артистите в България), е ориентирана 

към изследване на взаимодействието между новите технологии и перформативните 

изкуства, при което се създават нови сценични хибриди. В предложения текст се 

дискутират важни етически и естетически проблеми, свързани с играещия човек (актьор) 

и неговото тяло в някои нео-авангардни представления, когато на сцената оживяват 

фантастични същества: чудовища, роботи, киборги, клонинги, биомашини, включващи 

тялото на актьора в съвършени перформативни инсталации (Стеларк, Марсел-ли Антунес 

Рока, Венелин Шурелов). 

В рамките на конкурса за академичната длъжност професор, по същата тема е 

представена и още една, по-теоретична авторска разработка Дигимодернизъм и нови 
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сценични хибриди, в която се разглеждат ключови понятия, като: постхуманизъм, 

трансхуманизъм, дигимодернизъм, киборгизъм, хибридизация и пр. Анализират се и 

някои по-ярки примери в посока на създаване на нови сценични хибриди, посредством 

използването на нови технологии в България и по света. 

Не по-малко актуална в широкия кръг от изследователски интереси на доц. 

Спасова, е темата изкуство по действителен случай което се базира на документа, а не на 

драматургичната фикция (плод на авторско въображение). Приносна в този смисъл е и 

последната публикация от хабилитационния й труд - Театърът на факта. Наричан още 

документален театър, театърът на факта по същество е доста близък до политическия 

театър, публицистичния театър (newspaper theatre), както и до популярното в последно 

време reality show. В текста по-детайлно са разгледани два абсолютно актуални 

политически ангажирани спектакъла от последното десетилетие: В търсене на изчезналия 

служител и Nordost, приказка за разрушението. Сценичните им реализации, по думите на 

авторката, представят две истински трагедии от нашето съвремие, превърнали случилото 

се в реалността в театрално случване. Парадоксално размивайки границите между театър 

и живот, и в двете представления действителният ужас се трансформира в 

катарктично преживяване чрез изкуството, а фактите се превръщат в артефакти. 

III. Заключение: Въз основа на изтъкнатите приноси в публикациите от 

представения хабилитационен труд и на високата ми оценка за активностите на 

кандидатката в пряката научноизследователска и в останалите съпътстващи 

дейности, убедено давам своя положителен вот (Да) за заемане от доц. д-р Йоана 

Спасова-Дикова на академичната длъжност професор по специалността 

Театрознание и театрално изкуство (теория и история на актьорското изкуство), 

професионално направление 8.4., за нуждите на сектор Театър в Института за 

изследване на изкуствата при БАН. 
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