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СТАНОВИЩЕ 
по конкурс за академичната 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. 

с единствен кандидат 
доц. д-р Йоана Минкова Спасова-Дикова 

от проф. д.изк. Ваня Б. Лозанова-Станчева 
Институт за балканистика с Център по тракология, БАН 

Единственият кандидат по обявения конкурс, доц. д-р Йоана Минкова Спасова- 

Дикова, отговаря на изискванията за участие в конкурса по чл. 29 на ЗРАСРБ (ДВ бр. 

35 от 22.04.2014 г) и чл. 60-61 от Правилника за прилагането му (ДВ, бр. 19 от 

08.03.2011). Тя работи като научен сътрудник от 1993 г. в Института за изследване на 

изкуствата - БАН. Хабилитира се като старши научен сътрудник II степен (доцент) през 

2006 г. Специализирала е в Оксфорд (1994 г.) и в Холандския институт за академични 

изследвания (NIAS) през 1997 по програма TRIS, а през 2005-2006 като Mellon 

стипендиант. Научните й интереси, както и публикациите и в областта на историята на 

българския театър, теория и история на актьорското изкуство, аспекти на модернизма в 

театралното изкуство и др. отговарят на тематиката на конкурса. 

За участие в конкурса доц. д-р Йоана Минкова Спасова-Дикова е представила 1 

самостоятелна монография, една глава в монография в съавторство, 7 студии (2 в 

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

български издания), 41 статии (5 в тематични сборници в чужбина - 4 peer reviewed, 

36 в български издания), 9 рецензии, общо 59 публикации. 

С най-голяма значимост за конкурса е предложената монография Мелпомена зад 

желязната завеса. Народен театър:канони и съпротиви (София, 2015, 

ISBN:9786197084207, сс. 304), отличена като най-добра книга за годината с наградата 

Икар на Съюза на артистите в България. Изследването, първо по рода си систематично 

проучване, е фокусирано върху дискурсивен анализ на театралните практики с особено 

внимание към актьорското изкуство в Народния театър като водещ в театралния 

живот на страната през XX в., респ. след Втората световна война, периода на 

социализма - по-специално през втората половина на 40-те и през 50-те години. 

Паралелно на това са анализирани доминиращите режисьорски подходи към 

актьорските средства и към процеса на работа с актьора, както и зрителската 
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рецепция, взаимодействието актьор - публика, актьор - социум, критическите 

рефлексии и др. в сложната политическа и социокултурна ситуация в България през 

разглеждания период на фона на цялостното европейско театрално и културно 

развитие. Изследователският модел е изграден около напрежението между двата 

полюса: установяването на тоталитарните театрални догми, налагането на 

изкривените и идеологизирани канони - профанизиран вариант на системата на 

Станиславски, одобрен след Петия конгрес на Българската комунистическа партия 

(декември 1948 г.), и нейното приспособяване към доктрината за социалистическия 

реализъм, от една страна; и своеобразните форми на съпротива спрямо тези процеси. 

Тематично и хронологически монографията е естествено продължение на 

заложените търсения в текста Актьорското изкуство в обем повече от 100 стр., подготвен 

от Йоана Спасова-Дикова като част от том четвърти от поредицата История на 

българския театър, която предлага анализ на актьорското изкуство през периода между 

двете световни войни. Изданието също е отличено като най-добра книга за годината с 

наградата Икар на Съюза на артистите в България. 

В същата група дирения върху историята на българския театър попадат редица 

студии и статии на кандидатката като Тенденции болгарского театра 1950-1960-х годов 

(Сборник Болгарское искусство ХХ века, Государственьш институт искусствознания, 2015, 

ISBN:9785982870889, 115-132); Канони и/или съпротиви? (Годишник на Народния театър Иван Вазов, 

Народен театър "Иван Вазов", 2016, ISSN:1313-2164); от раздела Статии у нас в автосправката за 

публикации: № 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24 и др.; както и от раздела Статии в 

чужбина: № 1 - 5. 

Изследванията на въпросите на актьорското изкуство на българска сцена от 

съвременна гледна точка са продължени в един по-широк теоретичен (ДИВ(н)ият 

ТЕАтър (Homo Ludens, бр. 11, 2005, ISSN 2080 4555, 257-266); Актьорското изкуство и 

възгледите за него (Шести изкуствоведски четения, 15-17 май, Институт за 

изкуствознание при БАН, 2008, ISSN:1313 2342, 135-143); Похватът театър в театъра и 

театралната илюзия. Близост и дистанция между актьори и зрители (Изкуствоведски 

четения, Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2007, ISSN:1313 2342, 221-227) и 

културно-исторически, както и в общоевропейски контекст. 

Една друга посока на театроведските изследвания на Йоана Спасова-Дикова 

очертават изследванията и в областта на съвременните перформативни изкуства и техния 

потенциал в експерименталните театрални форми и новите сценични хибриди, които 
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логично са вписани в макрорамката на модерността и театъра на модернизма. 

Представително за тези изследователски аспекти е участието на Йанна Спасова-Дикова в 

проекта Mirabilia: чудеса и чудовища с темата Фантазни същества в перформативните 

сценични изкуства, което продължава в новия етап на проекта с проблема за чудесното и 

магическото в перформативните изкуства - една провокативна сфера на дирения, която 

отваря нови изследователски хоризонти. 

Очертаният проблематичен кръг в изследванията на доц. д-р Спасова-Дикова 

рефлектира и в големия брой научно-популярни публикации (18) и изяви в мас-медиите 

(12) за рецензирания период. 

Практическото приложение на теоретичните идеи, разработвани в публикациите на 

доц. д-р Спасова-Дикова, са заложени в нейната преподавателска работа, фокусирана 

върху теория, история и мениджмънт на театъра, изкуствата и културата: в Амстердамски 

университет, Театрален институт, Нидерландия; Софийски университет Св. Климент 

Охридски; Нов български университет; Университет по библиотекознание и 

информационни технологии; Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград; 

Варненски свободен университет; Великотърновски университет и др. 

Доц. Спасова-Дикова има (след 2006 г.) 21 изнесени доклади на форуми в чужбина, 

25 изнесени доклади на международни форуми в страната и 47 участия на национални 

форуми. Отбелязани са над 65 цитирания, от които 17 в чужбина на 28 публикации от 

2005 до 2017 г. 

През периода след конкурса за старши научен сътрудник II степен доц. 

Спасова-Дикова е ръководител, координатор и член на екипа на 11 проекта у нас. Има 

индивидуални участия като член на изследователски екипи в 4 проекта в чужбина. Член е 

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. 

Доц. Спасова-Дикова е съставител и редактор на научни издания, експерт към 

НАОА; 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  
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София, 08.05.2017 

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 университетски звена; председател и член на научни комисии и жури 

на международни театрални фестивали. Член е на международни научни организации: 

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 гилдията на театроведите, критиците и драматурзите към Съюза 

на артистите в България. Научен секретар на направления Културно-историческо 

наследство и национална идентичност и Човек и общество - БАН от 2013 г. 

Съгласна съм с представената справка за приносите. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: От представените материали по конкурса, както и от личните ми 

впечатления от кандидатката, съм напълно убедена, че тя изцяло отговаря на 

изискванията за заемане на академичната длъжност професор, което ми дава основание 

да дам положителна оценка като член на научното жури и да препоръчам на Научния 

съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН да я избере на тази академична 

длъжност. 

 

 

 

 

проф. д.изк. Ваня Лозанова 


