Съюзът на артистите в България
с прискърбие съобщава, че на 17.07.2009 г. се разделихме със
Снежина Панова-

изключителен човек, театрален историк и изследовател, преподавател и колега!

Проф. д. изк. СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ПАНОВА
(16.I.1933 г. – 17.VII.2009 г.)
Сега, когато вече я няма всички ние – нейните колеги, приятели и студенти разбираме
колко важно и незаменимо място е заемала тя в живота ни, в живота на Академията, в
българското театрознание и в българския театър.
Снежина Панова ще остане в културната история на България като един от найерудираните, широкоскроени и уважавани театрални специалисти и любими
преподаватели на поколения театроведи, режисьори, актьори, киноведи, сценографи.
Завършила българска филология в СУ “Климент Охридски” през 1956 г. и театрознание
във ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов” през 1959 г., тя защитават докторат върху рецепцията на
Молиер у нас (1967), а през 1978 г. получава и научната степен “доктор на
изкуствознанието” за изследването “Стъпала на комедията”. От 1967 г. до смъртта си е
преподавател в НАТФИЗ по история на европейския театър и по теория на драмата, както
и дългогодишен ръководител на катедра “Театрознание”. След пенсионирането си е
избрана за професор-доайен.
Многостранните, изпълнени с артистична свобода и интелектуални предизвикателства
лекции на Снежина Панова, както и неповторимото й умение да събужда и активизира
личните креативни способности и жаждата за натрупване на нови знания у студентите
формират много от днешните значими имена в българската театрална теория и практика.
Книгите й “Теория на драмата” (1973), “Молиер на българска сцена” (1975), “Смях и
присъда” (1978), “Стъпала на комедията” (1980), “Пиеса срещу пиеса” (1984), “Ст. Л.
Костов” (1987), както и множеството й студии, статии и рецензии в специализирани и
популярни издания остават не само като съществен принос във фонда на културното ни
наследство, но и като ценен актуален източник на информация и оригинални научни
хипотези и изводи.
ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА Й!
Поклонението ще се състои на 20 юли 2009 година (понеделник) от 12,00 часа в
Църквата на Софийски централни гробища.

