
 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

от проф. д.изк. Свилен Стефанов за хабилитационните трудове на 

кандидата за академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р Мария 

Андиркова. 

 

Конкурсът на тема „Ново българско изкуство (История на българската 

художествена критика 1878 - 1944 г.)” е обявен за нуждите на катедра 

„Изкуствознание“ в НХА. На обявения конкурс се се явил кандидатът гл. ас. 

д-р Мария Андиркова, настоящ преподавател в катедра „Изкуствознание” на 

НХА. 

Гл ас. д-р Мария Андиркова е сред утвърдените автори в българското 

изкуствознание, зад когото стои видима професионална активност. В своята 

работа в НХА от 2006 г. насам, тя води лекционни курсове, които 

респектират със своята разностранност – от критика и рецензиране или 

западноевропейско изкуство от ХVІ и ХVІІ в., до най-ново българско 

изкуство. Гл. ас. д-р Мария Андиркова е един от главните организатори на 

научните и докторантските конференции в Академията. Всички тези 

активности на кандидата могат да бъдат видени в приложените подробни 

справки.  

Най-важният хабилитационен труд в този конкурс е публикуваната 

книга на тема «Цивилизационният избор. Българската изкуствоведска мисъл 

от Възраждането до средата на ХХ век». Това е подчертано стойностен 

научен труд, посветен на особеностите на художествената критика в някои 

извънредно противоречиви за културата ни периоди. Той разглежда началото 

на системното проучване на художественото наследство по българските 

земи, както и художествената критика през ХІХ в. Проследена е полемиката 
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около структурирането на академичното образование у нас. Така 

художествената критика е разгледана не само през първото десетилетие на 

ХХ век, но и през следващите, например с критиците около „Родно 

изкуство“ и „Новите художници“. 

Освен книгата, важен принос в професионалната работа на гл. ас д-р 

Мария Андиркова се състои в нейните участия с доклади в национални и 

международни научни форуми, в публикации, монографии и каталози, 

посветени на модерното и съвременно изкуство в България и неговата 

критическа рефлексия. Кандидатът има досттъчно убедителен списък с 

научни публикации. Напълно коректно, в едно книжно тяло са събрани (от 

2006 до 2016 г.) основните научни публикации, учебните помагала, 

изготвени за нуждите на обучаваните студенти, докладите от конференции и 

др. Научните трудове са сериозни и задълбочени, помагалата за студенти – 

изключително полезни. 

 

В заключение, убедено предлагам на уважаемото научно жури 

(както и на уважаемия научен съвет) да присъди академичната 

длъжност “доцент” на кандидата гл. ас. д-р Мария Андиркова. 

 

 

проф. д. изк. Свилен Стефанов 

 

10. 10. 2016 г. 

София 


