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РЕЦЕНЗИЯ 

 

относно конкурса за професор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

(Европейска културна история ХІХ-ХХ век), обявен в ДВ, бр. 90/ 16.11.2012 г., с 

единствен кандидат доц. д-р Александър Динов Кьосев, катедра „История и теория 

на културата”, ФФ на СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

Професионалната биография на доц. д-р Александър Кьосев включва 33 години 

преподавателска и научна работа в СУ „Св. Климент Охридски” (ФСФ, Катедра по 

българска литература  и ФФ, Катедра по история и теория на културата). През 1989 г. 

получава академичната степен „доктор по филология” (в оригинала на дипломата – 

„кандидат на филологическите науки”) за дисертацията си „Пролетен вятър” на Никола 

Фурнаджиев в художествения контекст на своето време”, а хабилитацията му през 1998 

г. е основана на публикации от периода 1989-1998 г. и главно на труда „Опити върху 

културната история на прехода”. Кандидатурата за настоящия конкурс за професор 

включва преподавателска дейност, научни изследвания, публикации и други 

академични дейности, датирани след 1998 г.  

Наличната документация по конкурса за професор, представена от доц. Кьосев, 

показва изрядност на процедурата и прозрачност на приложенията, обвързващи 

преподавателската и научната му дейност. Прави впечатление прецизността, с която 

кандидатът преценява зададената от конкурса рамка „Европейска културна история 

ХІХ-ХХ век” като твърде широка и затова точно и тематично картографира областите 

на своите преподавателски и изследователски интереси и приноси вътре в тази рамка: 

1. Обща културна история на Европа в модерната епоха 2. Културна история на 

науката. Културната история на четенето и науките за него 3. История на 

модерните европейски литератури в културно-исторически контекст 4. Балканска 

културна история, въображаеми географии. 5. Културна история на прехода. На това 

картографиране са подчинени както списъкът на публикациите, представени за 

конкурса, така и самооценката на приносите в тях, която е напълно коректна. 

Такова формулиране и развиване на тематичните области е впечатляващо поне 

поради няколко причини: първо, то показва значителния мащаб на академичните 

интереси на доц. Кьосев; второ, всеки от тези интереси е защитен с дългогодишен труд 

и несъмнено висока компетентност, проявяваща се в приложените публикации и 

разработените лекционни курсове към областите; трето, то илюстрира много тясната и 
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ангажирана връзка между преподавателската и изследователската дейност на 

кандидата. Затова и разделянето им по-надолу в тази рецензия е направено главно 

заради прегледността на приносите и тяхната оценка – и е до голяма степен условно. 

Заявената преподавателска дейност на доц. Александър Кьосев към настоящия 

момент включва осем курса за студенти бакалаври, четири курса за магистри, два – за 

докторанти и един докторантски семинар, което е повече от достатъчно за 

хорариумното осигуряване на длъжността професор. Наред с това кандидатът е 

ръководител на магистърската програма „Изкуства и съвременност”, а в момента 

ръководи и разработките на петима докторанти. Преподавателската му активност 

включва и лекторати, цикли лекции, отделни лекции в ред чужди университети и 

изследователски центрове, а също и лекционни курсове в Пловдивския университет и 

НБУ. За качеството на преподавателската му работа свидетелства и приложеното 

Електронно помагало по европейска история на културата (за културолози-бакалаври), 

ключващо 27 разработени лекции в курсовете „Европейска култура на Просвещението 

и Френската революция” и „Култура на ХІХ и ХХ век” (това е и един от основните 

трудове, представени за конкурса). Авторът разглежда културната история на Европа 

„през понятието за истина”, т.е. през конструктите, консенсусно приемани като 

саморазбиращи се, а това е подход, който освен като иновативен, се доказва и като 

твърде продуктивен и евристичен, тъй като едновременно обхваща широк кръг от 

културни явления и позволява прецизното им аналитично фокусиране. Освен 

многообразието на източниците (от свещените текстове до демографските 

инструменти, през различни философски системи, твърдения на научни общности и 

т.н.) помагалото се занимава и с историята на институциите и социалните групи, които 

генерират и правят публични „идеите за истина”, прояснени от един мултикаузален 

подход, разчитащ на комплексно разследване на културните ефекти като идващи от 

различни сфери и хетерогенни фактори. В различните си тематични места курсът 

систематично наслоява и културноисторически синтези от постиженията на различни 

науки в хода на производството на „идеи за истина” в модерната европейска култура. 

Виждам приносите на помагалото поне в две отношения: от една страна – 

прозрачността, осведомителността и натрупванията на знание, нужни за обучението; от 

друга страна, курсът е безспорно авторски и иновативен във всеки смисъл, а 

мултикаузалността и метанаучността му го присъединяват и към изследователските 

постижения на кандидата. 
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Научната работа на доц. Кьосев тук ще разгледам по отношение на заявените за 

конкурса проекти, конференции, специализации и публикации. През периода 2003-2012 

той ръководи и/или участва в общо 10 проекта в различни години – ръководи 

международния изследователски проект Roles, Identities and Hybrids (към Центъра за 

академични изследвания – София), ръководител е на секция, разработваща 

проблематиката на литературните канони в международен балкански проект по 

сравнително литературознание на Bilgi University – Истанбул и Югоизточно-

европейска академична лига. Към академичната лига доц. Кьосев ръководи още 

националните проекти „Предизвикателствата на национализмите” и „Евроинтеграция и 

национализъм на микро-ниво”; освен това кандидатът ръководи и колективния проект 

„Модели на тревожност. Житейски разкази и наративни модели в социалистическите и 

постсоциалистическите общества”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на 

МОМН и др. Правят впечатление широкият интердисциплинарен диапазон на 

проектите и пряката ангажираност на някои от тях с образованието (проект за 

международната магистърска програма ТЕМА, „Европейски територии”), а също и с 

осмислянето на различни съвременни културни практики и културни политики 

(проектите „Четене и читателски практики в България”, „Публична експертиза и 

академична промяна”, „Визуален семинар”). 

Разширяването на параметрите на научното изследване отвъд локалното му 

битуване е очевиден приоритет в работата на Александър Кьосев. Това личи както в 

проектните инициативи, така и от участията в конференции, посветени на разнородни 

теми и проблеми: само в краткия период 2008-2011 г. той е участвал в 13 

международни конференции (в Будапеща, Фрайбург, Лондон, София, Трявна, Париж, 

Брюксел и др.). Стабилният опит на кандидата в прокарването и координирането на 

международни академични начинания очевидно е подготвен и от специализации и 

изследователска работа в академични центрове в чужбина (Будапеща, Париж, Йорк, 

Кардиф), както и от споменатите вече лекции, изнасяни в чужди университети. 

След хабилитацията си през 1998 г. доц. Александър Кьосев е публикувал 

монографията „Караниците около четенето” (2012), авторските сборници със статии 

„Лелята от Гьотинген” (2005) и „Индигото на Гьоте” (2008). Самостоятелно той е 

съставител и редактор на два сборника (2009-2010) и в съавторство на още пет 

сборника (1999-2009) от трудове на международни и национални колективни научни 

проекти. През периода 1998-2012 г. излизат и 55 отделни статии и студии, от тях около 

половината на чужди езици (текстове на Александър Кьосев са публикувани на 
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английски, немски, френски, холандски, полски, унгарски, руски, румънски, 

македонски, сръбски и албански език). Ако и тези данни да са красноречиви сами по 

себе си, необходимо е да отбележим и същинското им съдържателно влияние в 

академичната среда: според приложената справка трудовете на кандидата са цитирани 

248 пъти (а общо 106 негови публикации са индексирани). Сигурна съм обаче, че тази 

цифра далеч не е пълна – тя със сигурност не включва например позоваванията на 

трудовете на доц. Кьосев в българската академична среда и особено на ранните му 

трудове, публикуваната през 1989 г. дисертация и още около 30 статии и студии върху 

българска литература, които кандидатът не е отбелязал дори в общия списък на 

публикациите си, въпреки че и до днес те са активно цитирани, коментирани и 

дебатирани в многобройни нови трудове на литературоведската българистика. 

Съвсем не всички трудове след хабилитацията през 1998 г. (3 книги, 7 

съставителства и 55 статии и студии) участват в настоящия конкурс за професор. От 

тях доц. Кьосев е подбрал една монография, едно съставителство (с редакция и 

предговор) и 26 статии от авторски книги със статии, сборници и академична 

периодика, имащи пряко отношение към заявените от него пет области на 

изследователски интерес. Главният научен труд, представен за конкурса, е обемната 

монография „Караниците около четенето: научни дискусии, публични дебати и 

институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-

2012” (2013). Без съмнение това е първо по рода си изследване в българската наука, а е 

отчетливо приносно и далеч отвъд нейните граници.  

В монографията авторът формулира мащабна изследователска задача – да 

проследи проблематиката на четенето така, както е поставяна и разрешавана в различни 

хуманитарни и социални науки и всред разноречията на парадигмите им: историята на 

книгата и четенето, литературознанието и философията, културните изследвания, 

социологията на четенето, психологията и когнитивната наука, педагогиката. Задачата 

е предизвикателство, защото такива типове изследвания „не само нямат обща 

методологическа рамка, но и не съществуват на една и съща научна плоскост, нито 

дори в едно и също комуникативно и политическо пространство” (с. 13), което налага 

контекстуализирането на идеите им „като се навлиза в политическия дух на едно или 

друго десетилетие или в доста различни национални контексти, да се изследват 

комуникативни канали, научни общности и институционални структури, 

интелектуални моди и публични скандали” (с. 14). Така, в самия ход на изложението и 

аргументацията трудът удържа едновременно хоризонтите на мета-теоретичността, а и 
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на компаративистиката в историята на теоретическите идеи, също и на едно 

последователно контекстуализиране, което захожда към мрежова културна история на 

науките – както се казва в предговора, „хибрид, теорио-история”.  

Първата част на монографията се занимава с проблематиката около четенето, 

застъпена от науки, които се занимават „с комплексната цялост на читателския акт” 

(с. 64), чийто подход е хуманитарно холистичен, историзиращ и лишен от точно 

измерима прагматика и доказателственост на изследователските процедури – историята 

на книгата и четенето, философията, литературознанието и културните изследвания. 

Трите глави на тази част не просто задават обичайна интердисциплинарна перспектива 

на монодисциплинарни области, просто защото поне две от тези области – историята на 

книгата и четенето и културните изследвания – са мултидисциплинарни по 

определение. Затова и анализът протича, конструирайки и реконструирайки 

непрекъснато една хетерогенна мултикаузалност на връзките, проявяваща се в 

преследването на аналитичната цел, в търсенето и проблематичното разпознаване на 

предмет, какъвто е четенето, в качеството му на евентуално възможен като общ и 

надредно-епистемологически постижим. 

От тази част на труда ще спра за момент вниманието си върху главите 

„Литературознание и философия: от недоверието към четенето до недоверието към 

текста” и „Културните изследвания: рискове на радикалното политизиране”. 

Страниците, отделени на проблематиката на четенето в литературознанието и 

философията, започват от възхода на формалните методи, презиращи всички 

контекстуални, психологически или социални фактори при възприемането на текста, а 

с тях и четенето като зависимо от тези фактори в индивидуалността, ситуативността и 

историчността на самия си акт; като в произхода на тази тенденция авторът търси не 

само литературоведска (формалистична), но и философска (феноменологична) следа 

(връзката Хусерл-Ингарден, Мукаржовски, Уелек и Уорън и т.н. до Ролан Барт). Следва 

обратът от 1970-те (феноменологията на четенето на Пуле, немската рецептивна 

естетика) и фокусирането на теоретическия интерес върху читателя, от своя страна 

последвано от обрата в американския контекст, където се оспорва самата предпоставка 

за културния авторитет на текста и автора; по различни начини това оспорване се прави 

в деконструкцията, в теорията на читателското реагиране и в марксисткото 

литературознание. Оттук преходът към построенията на културните изследвания е 

плавен и методологически издържан: разгледани са в дълбочина политическите 

проекти и антиелитизмът на ангажираната наука, стремяща се да демаскира символно-
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властовите отношения, но и нейният политически редукционизъм, и парадоксите и 

„пукнатините” в проекта й. Понятието за четене, разработено от културните 

изследвания, е проследено от Мишел дьо Серто (и неговата англоезична рецепция), 

през генерализирането на четенето до универсалните семиотични процеси при Стюарт 

Хол, постколониалното четене при Едуард Саид и съпротивата срещу колониалния 

езиков ресурс при Гаятри Спивак, четенето на феминизма при Ирмгард Маасен, 

редукционисткото пренасочване на четенето към културните практики и всекидневни 

употреби при Колин Мърсър. Критическата перспектива на автора чертае цялата 

амплитуда на четенето в културните изследвания – от предпоставката „всичко е 

култура, всичко се чете” до политическата апология на нечетенето (при Бенуел, 

Проктър и Робинсън). (Впрочем, освен аналитична сила и дълбочина, тези две глави от 

монографията според мен най-ясно демонстрират и стиловите регистри в академичното 

писане на Александър Кьосев – от самопризнатата ирония в критическите коментари 

към постановките на Тери Игълтън до неприкритата горчивина, с която се обосновава 

движението на културните изследвания „към безкритично утвърждаване на 

глобалните културни индустрии и моделите на консумация, които те налагат” – с. 

188-189). 

Втората част на монографията се занимава с проблематиката на четенето в 

социологията, психологията, неврофизиологията, когнитивната наука и педагогиката – 

науки, които използват точни методи в изследването и се стремят към емпирично 

постижими доказателства (авторът признава и обосновава поместването на 

социологията на четенето в тази група науки като условна, защото определени нейни 

постижения са силно хуманитарни и теоретизиращи) и завършва с глава върху проекта 

PISA. Основната критическа рефлексия на Александър Кьосев тук е насочена към 

изследователските ефекти от хуманитарния недостиг и самодостатъчността на 

емпиричното наблюдение. Така монографията всъщност завършва като изследване, 

което детайлно и аналитично демонстрира несговорчивостта на науките, парадигмите и 

техните аналитични инструменти; изследване, което ги среща теоретически, за да 

прояви тяхната (засега) невъзможност да се срещнат и инструментално. Монографията 

е лишена от заключение, което да систематизира изводите, но пък обещава следваща 

монография – в тази област на изследователските си интереси Александър Кьосев 

прилага и резултатите от ръководения от него проект „Четене и читателски практики в 

България” (2009-2011), така че хуманитарният теоретизъм и емпиричното изследване 

обещават още една възможност за среща, която тепърва предстои. 
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Третата област от изследователските интереси на Александър Кьосев е плътно 

защитена от ред публикации (раздела от книгата „Индигото на Гьоте” със статии върху 

Андрей Платонов, Милан Кундера, Самюел Бекет и др), както и с публикациите върху 

понятия като „литературен канон” и „класика”, които съдържат ред важни приноси – за 

съвместяването на „класиката” с Козелековата теория на темпоралните пластове, за 

„самоколонизиращия се” канон, за конструирането на българския литературен канон. 

Интересът на автора към балканската културна история и въображаемите географии е 

най-ясно изразен в съставителството на „Подвижните Балкани” (2009) и теоретическия 

предговор към тома, както и в публикации върху възлови научни дискусии върху 

Балканите, напрежения между „антропологическите култури” и „високите държавни 

култури” в региона, „тъмната интимност” на неофициалните балкански родства, 

убягващи на националистическите или европоцентричните идеологии и т.н. Петата 

тематична област – културната история на прехода – съдържа приноси като 

конструирането и разминаването на „образите на истината” за Изтока и Запада (през 

фигурите на Фуко и Хавел), анализирането на публичните дискурси на прехода и т.н. 

Освен действително значимите си постижения в академичната работа – учебна и 

научноизследователска, доц. Александър Кьосев е и публична фигура с важни 

културно-организационни и експертни отговорности. С днешна дата той е член на 

обществено-експертния съвет към Столична община; директор е на Културния център 

на Софийския университет (чиято активност днес е осезателна и той все повече се 

налага като едно от наистина емблематичните културни средища на столицата), главен 

редактор е на електронното списание „Пирон” за визуална култура и др. И в 

академичната работа, и в обществените си ангажименти той е доказал способността си 

да интегрира изследователи от различни науки и хора на изкуствата в обща екипна 

работа, да мотивира публики и участници, да генерира дебати, които надхвърлят 

рамките на обичайното академично занимание. 

Въз основа на казаното досега изразявам категоричната си убеденост във 

високите академични качества на кандидатурата на доц. д-р Александър Динов Кьосев. 

Като споделям колегиалното си възхищение от преподавателските качества, 

дългогодишната задълбочена научна работа и обществената значимост на неговите 

постижения, безрезервно заявявам пред уважаемото научно жури своя глас ЗА 

избирането му на академичната длъжност „професор”. 

10 април 2013 г. 

София      Проф. дфн. Албена Хранова 


