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ОТЧЕТ 

на катедра „Театрознание”  

за 2020 г.  

 

През 2020 г. в катедра “Театрознание” преподавателската и научно-

изследователската дейност имаха устойчиво развитие. Те бяха бързо и успешно 

съобразени и адаптирани към условията на онлайн обучението по теоретичните 

дисциплини, въведено през трудната и сложна годината на пандемия, която 

изпратихме. 

  

Преподавателски състав.  

През изтеклата година продължи устойчивата политика на поддържане и 

развитие на добре изграден и балансиран преподавателски състав, включващ както 

утвърдени и доказани специалисти по всички основни теоретични дисциплини, така и 

опитни преподаватели и нови млади асистенти.  

През 2020 г. в катедрата има професионално израстване на един от 

преподавателите, а един  е пенсиониран и продължава преподавателската си дейност 

като професор доайен. На 15 януари 2020 г. се проведе обявеният през 2019 г. конкурс 

за доцент по История на европейския театър. Документи беше подал един кандидат – д-

р Асен Терзиев, дотогава главен асистент в катедрата. Той издържа успешно конкурса и 

беше назначен като доцент. В края на 2019 г. в катедра „Театрознание” беше назначен  

и нов млад асистент по История на българския театър на ½ основен трудов договор – 

Елена Ангелова (р. 1993), която през настоящата година успешно защити докторската 

си дисертация (септември, 2020). От август 2020 проф. д.н. Анна Топалджикова – 

дългогодишен преподавател по История на българския театър се пенсионира на 68-

годишна възраст след 3 продължения на трудовия й договор.   

В момента в катедрата има 3 професори, 2 доценти и 2 асистенти на 

основен трудов договор като средната възраст на преподавателския състав е 47,9 г.  

 

Образователна и преподавателска дейност.  

Преподавателският състав на катедрата като цяло и през тази година, в 

която обучението по теоретичните дисциплини от март до декември се провеждаше 

онлайн, осигуряваше високо квалифицирано и добре адаптирано към условията на 

дистанционното преподаване, обучение както за студентите по театралната теоретична 

специалност “Театрознание и театрален мениджмънт” и магистърската специалност 

„Театрално изкуство”, така и по основните теоретични дисциплини, изучавани от 

театралните специалности във Факултет “Сценични изкуства”. Проф. д.н. Камелия 

Николова (История на европейския театър), доц. д-р Борис Минков (История на 

европейската литература) и проф. д-р Калина Стефанова (История на американския 

театър) са включени и в преподавателския екип на Модул „Световна култура”, 

изучаван във  Факултет „Екранни изкуства”.  
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Проф. д.н. Камелия Николова – ръководител на специалност „Театрознание 

и театрален мениджмънт” и проф. д-р Венета Дойчева – ръководител на специалност 

„Театрално изкуство” професионално и умело организираха и координираха 

преминаването към дистанционно онлайн обучение на целия преподавателски състав и 

на студентите в ръководените от тях специалности.  

Катедрен живот. През 2020 г. катедрата провеждаше редовно своите 

заседания. Проведени са 9 заседания. На тези срещи и през 2020 г. катедрата продължи 

своето регулярно задълбочено и професионално обсъждане на учебните програми на 

отделните преподаватели и дисциплини. Продължи и практиката на подробното 

разглеждане на заседанията на катедрата на дипломните работи на завършващите 

бакалаври, магистри и докторанти и насочването им към защита.  

Поради изтичане на 2 поредни мандата на досегашния ръководител на 

катедра „Театрознание” проф. д.н. Камелия Николова от Декана на Факултет 

„Сценични изкуства” чл. кор. проф. Пламен Марков през  декември 2020 г. беше обявен 

конкурс за нов ръководител на катедрата. Документи бяха подадени от един кандидат – 

доц. д-р Асен Терзиев. На проведеното на 16.12.2020 г. заседание на Катедрения съвет 

той беше избран с тайно гласуване като от гласувалите 7 щатни преподаватели в 

катедрата 7 бяха гласували с „Да”. 

През календарната 2020 г. в специалност „Театрознание и театрален 

мениджмънт” (през втория семестър на учебната 2019/2020 и първия семестър на 

учебната 2020/2021) година се обучават общо 24 студенти. След края на втория 

семестър на учебната 2019/2020 3 дипломанти от ІV ТТМ завършват успешно, а на 

останалите 2-ма дипломанти от същия курс предстои дипломиране в рамките на 

регламентирания в правилника на НАТФИЗ възможен срок. 1 студент от І ТТМ 

прекъсва поради незаверен семестър. Така към 31 декември 2020 г. в специалността се 

обучават общо 18 студенти. 

2 докторанти също така се обучават в катедрата – Пламен Радев с научен 

ръководител проф. д-р Калина Стефанова и Миряна Димитрова с научен ръководител 

проф. д.н. Камелия Николова.  

Новоприети студенти и кандидатстудентска кампания за 

специалността „Театрознание и театрален мениджмънт”. Въпреки усложняващите 

приемната процедура условия на онлайн кандидатстването и провеждането на изпитите 

и сега, през май, беше проведен утвърдилият се през последните години 

предварителен кандидатстудентски изпит за специалност „Театрознание и театрален 

мениджмънт”, на който се явиха 5 кандидати. При редовния кандидатстудентски 

прием през септември 2020 г. за 5 обявени места кандидатстваха 6 човека, от които 

бяха приети 6.  

 

Научноизследователска дейност. Работа за академичната общност. 

ГОДИШНИК на НАТФИЗ. Двама от щатните преподаватели в катедрата 

– проф. д.изк.н. Камелия Николова е главен редактор, а проф. д-р Венета Дойчева и 

един от хоноруваните преподаватели - проф. д.изк.н. Николай Йорданов участват в 5-
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членната редакционна колегия на академичното издание „Годишник на НАТФИЗ”. 

През 2020 г. излезе от печат по утвърдената традиция и в определения срок 

ГОДИШНИКА за 2019 г. В процес на подготовка е новият брой на Годишника за 

2020 г. Редовните годишни обяви за приемане на текстове от преподаватели, 

докторанти и дипломанти в Академията, високопрофесионалната им научна редакция 

от доказания редакционния екип и доброто издаване на Годишника осигурява 

регулярна възможност за научни публикации на членовете на академичния състав, на 

докторантите и на най-добрите работи на дипломантите. 

Участие във фестивали, практики и стажове за студентите  

от специалност „Театрознание и театрален мениджмънт”  

Поради разбираеми причини през 2020 г. студентите в специалност 

„Театрознание и театрален мениджмънт” участваха значително по-малко в 

професионални практики и стажове. Няколко от тях бяха ангажирани в онлайн 

изданията на Международната платформа „Световен театър в София” и на 

Международния театрален фестивал „Варненско лято”.  

Студентите от ІV курс „Театрознание и театрален мениджмънт” и от 

магистърската специалност „Театрално изкуство” Михаил Тазев, Румяна Моллова, 

Александър Христов публикуваха през изтеклата 2020 г. свои критически текстове в 

специализираната рубрика „Сцена” на „Литературен вестник” по покана и под 

редакцията на проф. Камелия Николова, както и докторантите Елена Ангелова и 

Пламен Радев – в Годишник на НАТФИЗ 2019 и 2020 (под печат);  Проф. Камелия 

Николова също така е инициатор на съвместната работа на катедра „Театрознание” с 

културния сайт „Въпреки” за публикуване в него на текстове и рецензии на студенти и 

докторанти по Театрознание и театрален мениджмънт, което продължи и тази година с 

текстове на Михаил Тазев и др.  

 

Публикации в научни издания, цитирания в научни издания, 

участия с доклади в научни конференции, издадени книги 

През 2020 г., както и досега, повечето от членовете на катедрата имат 

научни публикации в международни и български специализирани издания, канени са 

като експерти, гост преподаватели и публични лектори в други наши и чужди 

университети, главни редактори и членове на редколегиите са на редица научни или 

специализирани международни и български театрални издания и участват активно в 

международни конференции, фестивали и други форуми у нас и извън страната.  

Научните публикации в международни и български издания в катедра 

„Театрознание” през 2020 г. са общо 27, а научно-популярните - 23:  

Проф. Камелия Николова има 9 научни публикации в международни и 

български специализирани издания, както и 8 научно-популярни статии. Тя е 

съставител на брой 3 за 2020 на единственото индексирано у нас  списание за история и 

теория на изкуствата – сп. „Проблеми на изкуството”,  на сп. „Изкуствоведски четения” 

2020 и на Годишник на НАТФИЗ 2020. Тя е подготвила 6 рецензии и становища по 

конкурси за научни процедури и има 41 цитирания в научни изследвания и 
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дисертации. Участва, включително и като водещ и модератор в няколко онлайн научни 

конференции. 

Проф. Венета Дойчева има 5 научни публикации в специализирани 

български издания, между които "Две пиеси за войната на сцената на Народния театър 

в Годишник на НАТФИЗ 2019, публикуван през 2020. 

Проф. Калина Стефанова има 4 публикации в специализирани издания в 

Китай и 2 научно-популярни статии, има 2 цитирания в научни издания и е 

съставител на 2 книги с пиеси – 1 представяща съвременната китайската драматургия 

на български език и 1 представяща избрани пиеси от Източна Европа в Китай.  

Доц. Асен Терзиев има 3 научна публикации и 2 превода в научни 

издания, той има 7 цитирания в научни текстове и дипломни работи, както и 2 

рецензии за дипломни работи. Участва, включително и като модератор, в научни 

онлайн конференции. 

Доц. Борис Минков има 3 научни публикации в български и чужди 

издания, както и е един от авторите на 2 учебника по литература – за 11 клас и за 11 и 

12 клас. Участва в научни онлайн конференции. 

Гл. ас. Ангелина Георгиева има 7 научно-популярни публикации в 

български издания, както и участия, включително и като модератор, в няколко онлайн 

конференции 

Ас. Елена Ангелова има 3 научни публикации и 4 научно-популярни 

статии в български издания, както и участия в онлайн конференции 

Гост преподавателите в катедрата също имат активна публикационна 

дейност: Проф. д.н. Николай Йорданов има 4 научни публикации и 4 научно-

популярни статии, както и 15 цитирания в научни изследвания;  доц. д-р Румяна 

Николова има 5 научни публикации, между които и 1 изследователска книга, както 

и 4 научно-популярни статии и 2 цитирания.  

 

Списъците с пълната библиография на публикациите и участието в научни 

конференции са в индивидуалните отчети на всеки един от преподавателите, които се 

прилагат към Отчета на катедрата.                                    

                                        

                        Ръководител на катедра “Театрознание” (до 3.12.2020):                                                                                                                                                   

Проф. д.изк.н. Камелия Николова 


