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РЕЦЕНЗИЯ 

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

Кьосев 

 

по повод конкурс за академична длъжност «професор» в 

интердисциплинарното поле 3.1. Социология, антропология и 

науки за културата (Европейска културна история на ХIХ-ХХ 

век) в СУ «Св. Климент Охридски», обявен в ДВ, бр. 

90/16.11.2012 г. 

 

от проф. д-р Красимира Петрова Даскалова, катедра 

«Библиотекознание, научна информация и културна 

политика», Философски факултет на СУ «Св. Климент 

Охридски» 

 

I. Обща характеристика на трудовете на кандидата. 

Двата основни труда, с които доц. Кьосев кандидатства в 

гореспоменатия конкурс за професор са 1. наскоро 

излязлата му книга «Караниците около четенето» (София: 

Ciela, 2013) и 2. Електронното учебно помагало по 

европейска история на културата (София, 2013), 

ориентирано към културолози от бакалавърската степен. 

Свързани с темата на конкурса са общо 29 публикации 

(авторства на книги, съставителства, студии и статии), 

издадени в годините след 1998 г. (когато Александър 

Кьосев e избран за доцент). Представените трудове попадат 

в пет тематични области: Обща културна история на Европа 

в Модерната епоха (5 публикации, от които една 

електронна); Културна история на науката.  Културната 

история на четенето и науките за него (6 публикации, от 

които една електронна); История на модерните европейски 

литератури в културно-исторически контекст (5 

публикацции, от които една на немски език); Балканска 

културна история, въображаеми географии (6 публикации, от 

които една електронна и две на английски език); Културна 

история на прехода (7 публикации, от които две на 

английски език). 

 Освен горните публикации по темата на конкурса, 

Александър Кьосев е автор на около 30 други публикации: 

авторска книга, съставителство на том, съ-съставителство 

на осем сборника (единият от които заедно със 

световноизвестната Гаятри Спивак), авторство на още 19 

студии и статии на български, английски и немски език. 

 Цялата научна продукция на доц. Кьосев се вписва 

тематично в интердисциплинарното поле на модерната 

културна история на Европа и отразява неговите различни 

приноси. 

 

II. Обща характеристика на научноизследователската, 

научно-приложната и педагогическата дейност на 

кандидата. 
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Александър Кьосев е доктор от 1989 г. и доцент в катедра 

«Културология» от 1998 г.; специализирал е и преподавал в 

редица европейски (немски, австрийски, английски, 

френски, унгарски, румънски) академични институции и 

университети (и в Тайланд); участник и ръководител на 

международни изследователски проекти в областта на 

модерната и съвременна европейска културна история. 

Университетската дейност на доц. Кьосев включва 

разработване и преподаване на тематично разнообразни 

курсове за бакалаври, магистри и докторанти; научно 

ръководство на докторанти; ръководство на магистърската 

програма. Изключително активното «академичното 

гражданство» на кандидата е видимо в участието му в 

специализирани комисии на различни нива, в цялостната му 

научна, културно-организационна и ръководна дейност. 

 

 II.1. Научни области и проблеми: 

Приносите на доц. Кьосев са в широкото поле на историята 

на модерната европейска култура. Тематично те попадат в 

няколко под-области, всяка от които сама по себе си 

огромна: обща европейска културна история на ХIХ и ХХ 

век; новите - за българските условия - полета на история 

на науката и история на четенето; история на различни 

европейски литератури в културно-историческия контекст на 

модерното време; културна история на Балканите, 

включително въображаеми географии; културна история на 

източноевропейския преход след 1989 г. 

  

 II.2. Характеристика на научно-приложната дейност: 

Доц. Александър Кьосев е движещата сила на значителен 

брой научни форуми, които имат отзвук не само сред 

академичните среди, но и сред широката общественост. 

Неговата изключителна инициативност и енергия личат в 

ръководството на и участието – в последните седем години 

- в широкомащабни колективни изследователски проекти, 
национални и международни. 

 Сред отговорните академични и административни 

позиции, заемани от Александър Кьосев трябва да бъдат 

откроени директорството на лятната школа по хуманитарни 

науки в Сантяго де Компостела (1997-1999); директорството 

на Центъра за академични изследвания в София (2000-2003); 

ръководството на катедра «История и теория на културата» 

към Философски факултет на СУ (2004-2008); директорството 

на Културния център на Софийския университет (от 2009 г. 

до днес), работата му в специализирания научен съвет по 

социология, антропология и науки за културата към БАН. 

Забележителният интелектуален потенциал на доц. Кьосев 

личи в организирането на множество авторитетни научни 

събития – университетски, национални, международни, в 

неговото запомнящо се участие във впечатляващ брой 
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международни конференции. От 2009 г. той е и главен 

редактор на електронното  списание «Пирон». 

 Александър Кьосев членува в международни и 

национални научни, професионални и неправителствени 

организации, между които: в International Comparative 

Literature Association (ICLA) и Института за съвременно 

изкуство (София); бил е член на управителния съвет на 

Център за изкуства “Сорос” (1997-2002) и член-основател 

на група “Синтез” (1987-1989). 

 При така очертаната мащабна дейност съвсем 

закономерно идва номинацията (2005 г.) на издателство 

“Хр. Г. Данов” за представяне на българска книга; 

удостояването (2012 г.) на Александър Кьосев със званието 

“Рицар на книгата” за цялостен принос в областта на 

българската книжовна култура и наградата на асоциация 

“Българска книга” за популяризиране на книгата и четенето 

в България. 

 

 II.3. Педагогическа подготовка и дейност: 

Доц. Кьосев преподава в Софийския университет «Св. 

Климент Охридски» повече от три десетилетия, най-

продължително – в катедра «Културология» към Философски 

факултет. (От 1980 до 1989 г. – в катедра «Българска 

литература» на факултета по Славянски филологии.) Сред 

разработените и преподавани от него осем бакалавърски 

курса са такива върху Европейското просвещение и 

Френската революция; върху културата на европейския ХIХ 

век; върху колективните идентичности и историята и 

теорията на национализмите; върху масовото четене като 

белег на модерността; върху дискурсивния анализ; върху 

дебата за Европа; върху тоталитарното изкуство; върху 

понятието за истина във философията на Ницше. Доц. Кьосев 

е ръководител на успешната и популярна сред студентите 

магистърска програма «Изкуства и съвременност». 

Преподаваните от него магистърски курсове във Философски 

факултет (специалностите «Културология» и «Социология») 

включват «Изкуства, култура и културни институции», 

«Литературни явления и процеси на ХХ и ХХI век», 

«Магистърско ателие» и «Градът като визуална медия». 

Кандидатът има разработени няколко докторантски курса, 

които преподава към докторантското училище на Философски 

факултет. Той е ръководител и на шест докторантури, една 

от които е вече успешно защитена, а други две са пред 

защита. През последните 20 години, доц. Кьосев е 

преподавал още в Нов български университет и в 

Пловдивския университет «Паисий Хилендарски». Сред 

чуждестранната му педагогическа дейност трябва да се 

отбележи цикъла лекции в Тайланд - в Tonbury Radjabat 

University (Bangkok), преподаването в университетите на 

Гьотинген и Саарбрюкен и еднократните академични лекции, 
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четени в Лондон, Виена, Франкфург, Будапеща, Сибиу, в 

Американския университет-Благоевград. 

 

 III. Основни научни и научно-приложни приноси. 

1. Монографията «Караниците около четенето» е първото в 

България интердисциплинарно представяне на сплетеността 

на различни изследователски полета, свързани с четенето: 

историята на книгата и историята на четенето; новото 

литературознание; културните изследвания; социологията на 

четенето; педагогиката; четенето в изследванията на 

психология, неврофизиология и когнитивна наука. Според 

моите собствени интереси и компетентност ще се спра по-

подробно на частта, занимаваща се с историята на книгата 

и четенето. 

 Родените в резултат от развитието на историята на 

книгата макро- и микроанализи носят белезите на 

различните исторически традиции: макроанализите 

преуспяват във френския контекст, поради изключително 

силната «нова» количествена история, инспирирана от 

«Аналите» и се прехвърлят в други европейски страни, 

където изворите позволяват правенето на подобни 

количествени изследвания; микроанализите можем да открием 

във всички национални изследователски традиции, както на 

Стария континент, така и в Новия свят. 

 Както е добре известно на специалистите, историята 

на четенето се появява като един по-късен, втори етап в 

развитието на интердисциплинарната история на книгата, на 

тази своего рода тотална интелектуална и културна 

история. В началото историята на четенето се опитва да 

отговори на по-лесните въпроси «кой», «какво», «къде» и 

«кога» чете, за да може по-късно да се насочи към по-

трудните питания – «защо» и «как» се чете. Най-изявените 

историци на четенето, изкушени от различни теоретични 

подходи (Р. Дарнтън и Р. Шартие, например) още през 90-те 

години на ХХ век настояват за свързване на това поле с 

литературната теория, за една стратегия, съчетаваща 

текстуални анализи и емпирични исторически изследвания; 

за сравняването на имплицитните читатели на текстове с 

реалните читатели от миналото като по този начин се 

разгърне една историята и теорията на читателския 

отговор. Историците на четенето обръщат внимание и върху 

връзката между историята и социологията на четенето, 

между историята на комуникацията и историята на четенето, 

между културологичните изследвания и различните социални 

маркери за оразличаване на читателите и произведените от 

тях смисли на прочетеното. И още: ясно е, че историците 

на четенето не са единни, когато очертават обекта на 

полето, но най-значимите от тях настояват за използване 

на различни теоретични подходи в изследването на миналите 

читателски практики, нещо, което се противопоставя на 

прогнозите за «пълзящ исторически емпиризъм» (с. 85). 



 5 

Някак неоправдани са и страховете/критиките на доц. 

Кьосев, че «[к]омплексността на полето заплашва да прелее 

в обща културна история и с това да обезсмисли 

спецификите си» (с. 82). Защото ако това е вярно за 

ранната история на книгата от 80-90-те години на ХХ век 

(вж дебатите за културната история с участието на Дарнтън 

и Шартие), днешното поле на историята на четенето до 

голяма степен е еманципирано от подобни страхове, тъй 

като е достатъчно отделено от историята на книгата и 

достатъчно теоретично подплатено. И още: всяка една 

теория би била претенциозна форма без съдържание, ако не 

е предшествана от необходимата доза исторически 

емпиризъм. Това, което ми се струва е, че Алексъндър 

Кьосев някак неправомерно слага знак за равенство между 

ранната история на книгата (и нейните проблеми и 

претенции за всеобхватност) и днешната история на 

четенето и се страхува от емпиризма, който е все още 

необходим поне на една значителна част от 

източноевропейските изследователски традиции, които 

правят първите си стъпки в това поле, българската 

включително. 

 Следващите две глави «Литературознание и философия: 

от недоверието към четенето до недоверието към текста» и 

«Културните изследвания: рискове на радикалното 

политизиране», по моя преценка, съдържат най-силните и 

убедителни анализи на литературоведа и културолога 

Александър Кьосев. Тръгвайки от старото литературознание 

и критиките на «литературоцентризма» , авторът проследява 

лъкатушенията в литературоведското недоверие към 

четенето, трудностите около «автономната творба», спира 

се на обрата в европейската феноменология на четенето и 

рецептивната естетика, отбелязва деконструкцията и 

теорията на читателското реагиране в американски 

контекст, за да завърши с кратък екскурс в марксистката 

критика на теориите на четенето и интересна 

реконструкция-закачка с образа на четенето, създаден от 

британския теоретик на литературата Тери Игълтън. Главата 

за културните изследвания е не по-малко интересна и 

информативна, открояваща политическите основания за 

тяхната поява в условията на мултикултурализма и новата 

политизация на академичното знание при създаването на 

една антиелитистка, ангажирана наука в полза на 

доминираните слоеве. Изключителната с дълбочината си 

критичност на Александър Кьосев е видима по-нататък в 

представянето на съществуващите в полето на културните 

изследвания противоречия и парадокси, и поредицата 

скандали, довели до значителна загуба на престиж 

(специално онзи с автора на “Fashionable nonsense” - Алън 

Сокъл). С удоволствие се четат умело поднесените синтези 

на контекстуализираните идеи на ред изследователи на 

четенето – от Мишел дьо Серто и Стюърт Хол, през Едуард 
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Саид, Гаятри Спивак, Ирмгард Маасен и Колин Мърсър до Б. 

Бенуел, Дж. Проктър и Джема Робинсън. 

 Макар и загатнато на няколко места в текста, това, 

което на мен лично ми липсва в тази глава е представянето 

на феминисткото - «съпротивляващо се» на очакванията на 

канона («resisting”, «against the grain») – четене; 

четене, чудесно анализирано в текстовете на авторки като 

Джудит Фетърли и Сара Майлс, например. Едно по-разгърнато 

представяне на тази (полово сензитивна) перспектива в 

културните изследвания, обогатено с примери от историята 

на четенето не би оставило Александър Кьосев с 

впечатлението, че феминистките текстове «не предвиждат да 

бъдат четени от мъже» (с. 229), така както 

пропагандираните от канона четива не изключват 

експлицитно – струва ми се – жените-читателки. 

 Поради ограниченият обем на жанра «рецензия» не мога 

да се спирам подробно на всички глави в прелюбопитното 

изследване на Александър Кьосев. Само ще отбележа високия 

професионализъм и забележителната лекота на стила, с 

която се отличава този специализиран текст. Това касае 

както вече дискутираните части от книгата, така и главата 

на социологията на четенето и другите, занимаващи се с 

изследванията на психология, невробиология и когнитивна 

наука. По-практически ориентираните шеста и седма глава 

окръглят представянето на феномена «четене» и очертават 

американски и световни (PISA) образователни политики за 

един дълъг период от време. Авторът предлага промислена 

критика на партикуларизма и ограниченията на 

представените в книгата изследователски полета, свързани 

с четенето и артикулира нови посоки за изследователските 

търсения. 

 Освен разгледаната тук приносна нова монография на 

доц. Кьосев, към областта «Културна история на науката. 

Културна история на четенето и науките за него» могат да 

бъдат отнесени и неговите чудесни анализи, третиращи 

новия статут на четенето в епохата на Интернета и 

виртуалната революция («Online култура, Online природа» и 

«Виртуални общности срещу въображаеми общности. Празници. 

Четене. Бъбрене») и идеите за либерално университетско 

образование в края на ХХ и началото на ХХI век и 

плюсовете му в българската академична ситуация («Artes 

Liberales: Възможности, перспективи, опасения»). 

 

2. Електронното учебно помагало върху европейската 

история на културата, разработено от доц. Кьосев, включва 

Power Point лекции, съответно 14 за първия (върху 

«Европейската култура на Просвещението и Френската 

революция») и 13 за втория семестър (върху «Културата на 

ХIХ и ХХ век»). Прави впечатление изключителното 

разнообразие на теми и проблеми, включващи както 

методологически аспекти на културната история, така и 
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емпирични знания и елементи от историята на идеите, на 

науката, историята на (високата) култура и изкуствата. 

Адмирации заслужава и разглеждането на някои въпроси, 

неразработвани лекционно в българския академичен 

контекст, гравитиращи около щрихираната от кандидата 

«културна история на истината» (по-скоро на «истините»), 

между които научната революция и развитието на 

университетската институция; статута на науката и 

знанието-власт; интелектуалните парадигми и модели на 

знание, предхождащи Просвещението; ограниченията на 

просвещенския проект; полифоничността на разказите за 

Френската революция; културният отзвук на революцията; 

символната география и градовете на ХIХ век;  изкуствата 

на ХIХ и ХХ век и пр. 

 Към тематичния кръг на електронното учебно помагало 

(обща културна история на Европа в модерната епоха) 

гравитират и още няколко приносни публикации на кандидата 

като напр. «Чакане и надежда» и «Нощите на Микеланджело», 

издържани в най-добрите традиции на съвременната 

българска хуманитаристика. 

 

3. Третата тематична област на интереси и приноси на доц. 

Александър Кьосев се помества в историята на модерните 

европейски литератури, разположени в културния контекст 

на модерното време. Тя е представена с няколко 

публикации, между които статии (от книгата «Индигото на 

Гьоте»), интерпретиращи теми и герои на различни – 

източно и западно - европейски автори и историко-

теоретични изследвания (едно от които публикувано на 

немски език) върху литературния канон. Оригиналността в 

текстовете на кандидата се състои в създаването и 

отстояването на концепцията за «самоколонизиращия се 

канон», в интерпретиране на ролята на ключови българси 

литературни фигури в процеса на неговото създаване и в 

локализирането на «времето на класиката», чрез 

модифициране на теорията на Райнхард Козелек за 

темпоралните пластове. 

 

4. Балканската културна история и проблематиката на 

имагинерните географии оформят следващата приносна област 

в творчеството на кандидата. Сборникът «Подвижните 

Балкани», чийто съставител и редактор е Александър Кьосев 

съдържа не само два негови иновативни (теоретико-

методологически) текста, но предлага и ред интересни 

ракурси към културната история на Балканите, дело на 

други автори, но включени в тома благодарение на 

селекцията, осъществена от съставителя. Към тази 

проблемна област принадлежи и интересният разомагьосващ 

текст на Кьосев, третиращ българските образи на реформите 

на Танзимата. 
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5. Петата и последна тематична област на интереси и 

приноси, в която работи Александър Кьосев, третира 

културната история на българския и източноевропейските 

преходи след 1989 г. Към нея принадлежат 7 текста, между 

които «Голямото недоразумение. Запад и Изток, паресиасти, 

философи, политици и медии в икономиката на истината»; 

«Чудовища» и «хорица» на везните. Българската дискусия за 

сътрудниците на комунистическите тайни служби и 

възможността за морална оценка, прошка или заклеймяване»; 

«Crimes Against Everyday Life, or on the 

Pathoanthropology of Socialism”; и                                                     

“Battles for Truth in ‘a Country in Clinical Condition’”. 

Ценността на предложените от доц. Кьосев внимателни 

анализи нараства не на последно място и от това, че те са 

правени от антропологическата позиция на “участващо 

наблюдение”. 

 

 IV. Цитирания. 

Документацията за конкурса съдържа и справки за 

индексирани в националната библиография на Република 

България трудове на Александър Кьосев; също на такива, 

индексирани в Central and Eastern European Online 

Library; представени са доказателства за използване на 

текстове на доц. Кьосев в преподавани курсове в чужди 

университети; има сведения за анотации на негови текстове 

в руски бази-данни; показани са значителен брой цитирания 

на негови трудове в престижни интернационални бази-данни 

като Google Scholar и Web of Knowledge. И това далеч не 

са всички позовавания на негови текстове, тъй като поради 

несъвършенствата на информационната ни система те няма 

как да бъдат представени изчерпателно. 

 

 V. Препоръки. 

Препоръките ми се отнасят към Електронното учебно 

помагало. Като човек който се занимава с половите аспекти 

на модерната култура считам, че курсът върху европейската 

история на културата би спечелил много от включването на 

знания от историята на жените и взаимоотношенията между 

половете през ХIХ и ХХ век, едно историческо поле 

несправедливо пренебрегвано от историците на мейнстрийма. 

Би било полезно да се обърне внимание на студентите какво 

се случва с достъпа на женския пол до публичната сфера 

след 1789 г.; как точно трябва да се разбират 

апели/обещания като «свобода, равенство, братство»; как 

бащите на революцията се отнасят към личности като Олимп 

дьо Гуж, авторката на «Декларация на жената-гражданка»; 

как «новият режим» дефинира позициите на женския пол в 

Наполеоновия «Code Civil» и какви са последиците от това; 

как представителките на женския пол от средната и 

работническата класа реагират на своето изключване от 

публичната сфера през ХIХ и началото на ХХ век; какво 
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представлява феминизмът като идеология и социална 

практика и пр. и пр. С една дума въпросите на 

взаимоотношенията между половете и различните «полови 

режими» не са маловажни, защото касаят половината от 

всяко исторически съществувало общество: през Античността 

и Средновековието, през модерната и съвременната епоха. 

 

 VI. Лични впечатления и становище за дейността на 

кандидата. 

Познавам Александър Кьосев от повече от 20 години, след 

като той се присъедини към екипа на катедрата по История 

и теория на културата, оглавявана тогава от проф. Николай 

Генчев. Винаги ме е впечатлявала неговата неизчерпаема 

интелектуална енергия, изключителна ерудиция и готовност 

за дискусии; също неговата всеотдайност в работата със 

студентите. Той е в истинския смисъл на думата 

интелектуалец: не само “кабинетен учен”, но и сред 

малкото български “мандарини” (С. дьо Бовоар), които са 

винаги с ясна и активна гражданска позиция. 

 

 VII. Заключение. 

Въз основа на казаното досега, на цялостната му научно-

изследователска и университетска дейност в рамките на 

Софийския университет, която е последователно 

документирана в представените материали по конкурса, ще 

гласувам убедено за присъждане на званието “професор” на 

доц. д-р Александър Д. Кьосев. 

 

 

1 април 2013 г.       

        (Кр. Даскалова) 


