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МІЛА САНТОВА

В Інституті мистецтвознав-
ства, фольклористики та етно-
логії (ІМФЕ) ім. М. Т. Рильського 
НАН України з радістю сприй-
няли звістку про обрання про-
фесора, доктора Міли Сантової 
членом-кореспондентом Бол-
гарської академії наук. Можна з 
упевненістю сказати, що в ІМФЕ, 
де високо цінують міжнародний 
науковий авторитет нашої коле-
ги, давно чекали на таке рішення, 
яке не стало для нас несподіва-
ним. І сьогодні ми раді привітати 
М. Сантову з високою відзнакою. 
Цим рішенням авторитетної нау-
кової спільноти було високо оці-

нено вагомі наукові здобутки вченої, широко знаної як у Бол-
гарії, так і у світі.

В Україні давно знають і цінують усебічну діяльність 
М. Сантової як фахівця в галузі мистецтвознавства, як націо-
нального експерта з нематеріальної культурної спадщини, як 
президента ICOM Болгарії. Науковий досвід М. Сантової вті-
лено в ґрунтовних працях, пов’язаних зі збереженням немате-
ріальної культурної спадщини, комплексними дослідження-
ми в галузі культурної антропології як у національному, так 
і міжнародному контексті. Її увагу завжди звернуто до най-
актуальніших проблем сучасності, серед яких – дослідження 
культурної ідентичності та інтеркультурних взаємин, теоре-
тичні та прикладні аспекти збереження нематеріальної куль-
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турної спадщини, що своєю чергою передбачає залучення ін-
тердисциплінарних методів дослідження  – фольклористики, 
етнології, етномузикознавства, соціології, культурної антро-
пології тощо. Як керівник і учасник багатьох міжнародних 
проектів, серед яких – спільні з ІМФЕ проекти «Фольклор у 
сучасному культурному контексті (болгарсько-українські па-
ралелі)» і «Етнокультурна спадщина та ідентичність у контек-
сті сучасних соціокультурних процесів у Болгарії та Україні» – 
М. Сантова брала участь у проведенні спільних конференцій 
та круглих столів, була учасником низки спільних видань.

Завдяки сприянню М. Сантової та її ініціативі вийшли дру-
ком спецвипуски журналів «Народна творчість та етнографія: 
болгарська фольклористика» та «Български фолклор: фолк-
лористика в Украйна». Високою честю для нас стала участь 
М. Сантової як зарубіжного члена редколегії в підготовці фа-
хового щорічника ІМФЕ ім.  М.  Т.  Рильського НАН України 
«Українське мистецтвознавство». 

Ми високо цінуємо наукову і громадянську позицію нашої 
болгарської колеги щодо ситуації в Україні. Виступ М. Санто-
вої на Круглому столі «Гуманітарні виклики та соціальні наслід-
ки військових дій на Сході України», що відбувся 22  вересня 
2015 року в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, мав широкий резонанс 
і засвідчив щиру стурбованість долею регіону – як людей, так і 
нематеріальної культурної спадщини на Сході України.

Сердечно вітаючи М.  Сантову з обранням членом-корес-
пондентом Болгарської академії наук, щиро бажаємо нашій 
дорогій колезі міцного здоров’я, нових вагомих досягнень і 
звершень. Переконані, що дружні стосунки та наукові контак-
ти між ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України й Інститутом 
етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН 
матимуть новий імпульс для подальшого розвитку на благо 
науки і культури в Україні й Болгарії, сприятимуть поглиблен-
ню культурного діалогу обох країн.  


