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СТАНОВИЩЕ 

за научната и академична дейност на доц. д-р Александър Кьосев 

 

по повод конкурс за академична длъжност “професор” по 3.1. Социология, антропология 

и науки за културата (европейска културна история ХIХ-ХХ век) в СУ “Св. Климент 

Охридски”, обявен  в ДВ, бр. 90/ 16.02.2012 г. 

 

от доц. д-р Даниела Любенова Колева, катедра “История и теория на културата”, 

Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” 

 

 

I. Обща характеристика на трудовете на кандидата. 

Доц. Кьосев кандидатства за академичната длъжност “професор” в споменатия конкурс с 

монографията Караниците около четенето (Сиела 2013), електронно учебно помагало 

по обща европейска история на културата за бакалаври, един авторски сборник, едно 

съставителство и 25 статии и студии, от които 7 на чужди езици. Представената научна 

продукция съответства на профила на обявения конкурс и отразява изследователските 

интереси и приноси на кандидата в областта на културната история на Европа, Балканите 

и България през ХIХ-ХХ век. Допълнително доц. Кьосев представя списък от над 80 свои 

публикации, имащи отношение към темата на конкурса.  

 

II. Обща характеристика на научноизследователската, научно-приложната, културно-

организационната и педагогическата дейност на кандидата. 

Александър Кьосев е кандидат на филологическите науки от 1989 г. и доцент в катедра 

“История и теория на културата” от 1998 г. Специализирал е във Великобритания (1990), 

Франция (1997) и Унгария (2000-01). Участвал е в много международни научни форуми. 

Преподава в бакалавърски, магистърски и докторски програми на Софийския 

университет. Преподавател по български език и литература в университетите на 

Гьотинген и Саарбрюкен; гост-преподавател в университети в Лондон, Виена, 

Франкфурт, Будапеща, Сибиу, Гьотинген, Американския университет в България, ПУ и 

НБУ. От 2004 до 2008 г. е ръководител на катедра “История и теория на културата”.  

Освен в академичната и изследователската сфера, доц. Кьосев има широка културно-

организационна дейност като директор на Културния център на СУ, главен редактор на 

сп. “Пирон”, член на обществено експертния съвет към Столична община и на 

експертната група за четенето към Министерството на културата. Всички тези 

разностранни активности убедително подкрепят кандидатурата му за най-високото 

академично звание.   

II.1. Научни области и проблеми. 

Приносите на доц. Кьосев са в областта на европейската културна история ХIХ-ХХ век и 

по-конкретно: културна история на четенето и науките за него; история на модерните 

европейски литература в културно-исторически контекст; балканска културна история и 

въображаеми географии и културна история на посткомунистическия преход.  

II.2. Характеристика на научно-приложната дейност. 
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Доц. Кьосев изигра съществена роля за въвеждане на редица изследователски подходи, 

понятия и методи в областта на хуманитарните науки през последните две десетилетия. 

Със своята мащабна и енергична изследователска, проектна, съставителска, лекционна и 

научно-организационна дейност той допринесе за оформяне на съвременното състояние 

на хуманитаристиката у нас, в частност историята на културата на модерността и 

посткомунистическите изследвания. За отбелязване е и приносът му за научното 

израстване на редица млади изследователи в рамките на няколко големи проекта като 

международните NEXUS и PLEXUS и подкрепените от МОМН/ФНИ РЕАС и “Модели 

на тревожност”. Като ръководител на катедра “История и теория на културата” доц. 

Кьосев положи много усилия за актуализацията на учебния план на специалност 

културология в съответствие със съвременните европейски стандарти.  

II.3. Педагогическа подготовка и дейност. 

Доц. Кьосев има над 20-годишен преподавателски стаж в бакалавърската програма по 

културология към Софийския университет, където е титуляр на основен курс по история 

на модерната европейска култура и е предлагал няколко избираеми курса, свързани с 

текущите му изследователски проекти в сферата на история на културата, история и 

теория на национализмите и др., включително методологически курс по дискурсивен 

анализ. Доц. Кьосев е основател, ръководител и преподавател в магистърската програма 

“Изкуства и съвременност” в Софийския университет. Преподавал е в докторантското 

училище към Философски факултет на СУ, където през 2009-10 г. ръководи много 

успешен семинар. Има шестима докторанти, една от които защити успешно докторската 

си дисертация на двойно ръководство в университета на Ница, а на трима други 

предстои защита. 

Преподавателската работа на доц-.Кьосев е солидно основание за придобиване на 

званието професор.  

 

III. Основни научни и научно-приложни приноси. 

Научните приноси на доц. Кьосев са в няколко области. Най-добре познавам тези в 

изследванията на комунизма и посткомунистическия преход. Доц. Кьосев 

последователно полемизира с т. нар. ревизионистка школа, влиятелна в историята на 

всекидневието и културната антропология. Опирайки се на фукоянската идея за 

нормализацията и нормализиращата власт и на Хавеловото противопоставяне на “живот 

в истината” и “живот в лъжата” като парадигмални съответно за западния и 

източноевропейския подход към търсенето на истината, той разработва своя оригинална 

концепция за “патоантропологията” на социализма, т. е. изкривяванията на 

всекидневието и менталността вследствие на паноптичната колонизация на жизнения 

свят. Развитието и защитата на тази концепция минават през детайлни изследвания на 

частни и публични дискурси в медиите, художествената продукция и мемоарната 

литература, на автобиографични идеологии и затруднения при биографизирането на 

собствения живот, дължащи се на посткомунистическата семантическа криза, за да 

стигнат до изработването на морална координатна система за оценка на близкото минало, 

изградена около понятието за истина (респ. “живот в истината”) като морален, а не 
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методически императив. Особено бих подчертала в това отношение идеите за езика като 

несправедлива институция, за публичните дискурси на прехода, както и усилията за 

разработка и лансиране на понятия-мостове в търсене на семантичен и нормативен 

консенсус по отношение на близкото минало. С тези свои трудове и аргументираните в 

тях позиции доц. Кьосев авторитетно се намесва не само в българския, но и в 

международния изследователски и интелектуален дебат за комунизма. 

Широко признание, вкл. международно, получават приносите на доц. Кьосев към 

културната история на Балканите, в частност културното конструиране и 

репрезентациите на региона. Тук на първо място откроявам влиятелната идея за 

самоколонизиращите се култури, която има висока евристична стойност за изучаването 

на модернизацията “отгоре” в наваксващите общества, като позволява да се осмислят 

несъответствията и взаимните напасвания между привнесените институции и местните 

практики. Намирам, че тази идея е оригинално преосмисляне на теорията за културната 

хегемония по отношение на обществата със закъсняла модернизация. На второ място 

заслужава да се отбележи творческото преосмисляне на понятието на М. Хърцфелд за 

културна интимност. ﾑ аналитичната метафора за “тъмната интимност” на Балканите доц. 

Кьосев превръща в изследователски предмет сходствата във всекидневните култури в 

региона, съществуващи независимо от конфликтите между официалните патриотични 

национални култури. В тази връзка откроявам третия ключов принос на доц. Кьосев в 

областта на балканската културна история – анализа на символните географии и в 

частност на противопоставянето на конструктите на “чисти” територии от една страна и 

“нечисти”, т.е. мултикултурни градове, от друга.  

Четенето като културна практика е една от темите в работата на доц. Кьосев през 

последните няколко години и предмет на монографията, представена за участие в 

настоящия конкурс. За първи път у нас тази монография очертава широко 

трансдисциплинарно изследователско поле, идентифицира основни подобласти и фигури 

в него и предлага критичен прочит на съществуващите подходи: филосфски, 

литературоведски, културно-критически, социологически, исторически, когнитивен, 

психологически, педагогически. Доколкото ми е известно, начинание с  подобен мащаб и 

комплексност не е предприемано досега и в международната хуманитаристика. Освен 

със своя принос историята на съвременната хуманитаристика от втората половина на ХХ 

и началото на ХХI век с нейните институционални, социални и интелектуални контексти, 

монографията е забележителна и с детайлното критично разглеждане на приложните 

изследвания на четенето през последните години, които служат за основа на 

формулирането на образователни политики (напр. големия международен проект PISA).  

Иновативността и високата стойност на приносите на доц. Кьосев се дължи на неговия 

многопластов подход към обектите на изследване и прекрачването на границите между 

дисциплините с всички рискове, които крие всяко подобно начинание.  

Тези акценти не изчерпват научните приноси на Александър Кьосев, но, надявам се, 

достатъчно убедително демонстрират високата им стойност като основание за 

присъждането на академичното звание “професор” на техния автор.  

 

IV. Цитирания. 
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Към документацията за конкурса е приложена справка от Университетска библиотека за 

намерените цитирания на трудове на Александър Кьосев в авторитетни международни 

бази като SCOPUS, Google Scholar и др. Липсва справка за цитирания в българоезични 

издания, както и монографии и сборници на чужди езици.  

 

V. Критични бележки. 

Някои публикации на доц. Кьосев страдат от известни неточности или липси в 

позоваванията и библиографиите. Небрежната коректорска работа върху монографията 

му е достойна за съжаление, но най-важният пропуск в нея е липсата на заключителна 

глава, която да резюмира иначе оригиналните и ценни заключения в труда и да открои 

по-релефно авторовата концепция.  

 

VI. Лични впечатления и становище за дейността на кандидата. 

Познавам Александър Кьосев от близо 20 години като колега, изследовател, организатор 

на научни събития и проекти и ментор на млади колеги-участници в тях. Работих заедно 

с него в замисления и ръководен от него проект “Модели на тревожност”, подкрепен 

през 2009 г. от Фонд “Научни изследвания”. Впечатлена съм от неизчерпаемата му 

енергия и високо ценя интелектуалната му щедрост.  

 

VII. Заключение. 

Въз основа на цялостната академична и научно-изследователска дейност на кандидата, 

осъществявана в Софийския университет и убедително представена в конкурсната 

документация, без колебание ще гласувам като членка на Научното жури за присъждане 

на званието “професор” на Александър Кьосев.  

 

 

09. 04. 2013 г.   

 

 


