
Становище  

от проф. Ангел Валентинов Ангелов, дн 

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

кандидат в „Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата (05.08.33 Teopuя и история на културата) в СУ „Св. Климент 

Охридски”, обявен в ДВ бр. 90/16. ХІ. 2012 

 

Доц. д-р Александър Кьосев кандидатства за академичната длъжност 

„професор” с трудове в няколко изследователски области:  

1) Обща история на културата на Европа в модерната епоха. 

2) Културна история на четенето и на науките за него. 

3) История на модерните европейски литератури. 

4) Балканска културна история, въображаеми географии 

5) Културна история на прехода 

 

Представените трудове (монография, учебно помагало, съставителство, 25 

статии и студии) съответстват на профила на конкурса и отразяват 

изследователските интереси и приносите на кандидата. Както трудовете, 

така и педагогическият опит на доц. д-р Александър Кьосев му дават всички 

основания да кандидатства за академичната длъжност „професор”. 

 

Двата основни труда, с които доц. Александър Кьосев кандидатства за 

конкурса за професор са:  

1. Караниците около четенето. Научни дискусии, публични дебати и 

институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-

2012 г., монография, 463 с., С., 2013 

2. Електронно учебно помагало по обща европейска история на културата – 

ХІХ и ХХ в. 

 

Ще се спра обстойно на монографията, защото тя представя цялостно 

изследователската нагласа, методиката и резултатите, до които достига 

кандидатът. 



Заглавието (Караниците около четенето) и описателното подзаглавие 

(дискусии, дебати, конфликти) представят с четири синонима, но в различен 

стилов регистър, подхода и предмета на изследването. Александър Кьосев 

възприема научната дейност като състояща се от теоретични постижения, 

евристични концепции и интелектуална свобода, но също и от борба за престиж 

и за финансиране, от властов натиск, интриги и враждебност. И най-

евристичните и въздействащи концепции са част не само от научно, но и от 

конфликтни институционални и медийни полета. Взаимодействието и 

разбирането между концепциите е почти невъзможно, ако понякога се постига 

„примирие”, то е чрез политическа воля, а не чрез стремеж към взаимно 

разбиране. (с. 52) Съзнавано или не, за разбиране или за примирие в заглавието 

не става дума.  

Заглавието и подзаглавието не изтъкват обаче изследователската нагласа на 

автора – да съпоставя чрез критическо разбиране рефлексии върху четенето, 

принадлежащи към различни научни области, „да търси мостове” между групи 

от теории и от емпирични изследвания върху четенето. Авторът проявява 

принципна склонност да разбира и способност да обобщава с яснота 

резултатите, до които е достигнал. Ал. Кьосев вижда, основателно, приноса си в 

опита за концепция, която да обсъжда „възможностите за сътрудничество и 

синтез на полето. Настоящият труд рискува такъв синтез или по-точно казано – 

прави първи стъпки към него.” (с. 51); ”… необходимостта от синтез не е моя 

приумица: тя се налага от съвременния свят и неговите приоритети.” (с. 33) 

Концепциите, предмет на изследването са: история на науката, 

литературоведска и философска херменевтика, феноменология и 

деконструкция, културологични, постколониални и феминистки изследвания, 

социология и книжен пазар, неврофизиология и когнитивна наука, педагогика, 

мениджмънт, проектът „ПИЗА” и още социални и политически обстоятелства, с 

които изброените области са обвързани. Авторът на няколко места в 

монографията заявява, че областите са много повече и че само поради 

некомпетентност не ги представя. Ал. Кьосев си е поставил задача, която реално 

е по силите на изследователски екип. При подобна теоретична постановка и 

изследователска нагласа непълнотите са предвидени, авторът знае това, не е 

нужно да питам защо липсва една, а е включена друга теория за четенето.  



Методиката, която авторът използва е проста: той сбито излага съответната 

концепция, критиката е в края на изложението; съотношението е в полза на 

представянето; критиката е по-скоро умерена, усилието за разбиране е по-

важното. Основното му възражение към много от концепциите за четенето е: те 

лишават четенето от спецификата му; изводите, до които достигат, се отнасят и 

за други социални дейности. Това е модерно възражение, което не се примирява 

с постмодерното заличаване на специфики и отказ от разграфени територии? 

Други концепции обаче са критикувани заради тяхната 

„литературоцентричност”, заради елитарния характер на предпоставките им, 

заради предвидимостта на изводите им, следващи от догматично прилагане 

върху различен материал на общи положения.  

На много места в книгата Кьосев обосновава своята позиция, че научните 

концепции се създават в социална среда, изпитват въздействията й и сами 

въздействат върху нея. Убедителен довод в подкрепа тази му позиция е 

включването и анализът на изследването „ПИЗА” (Programme for International 

Student Assessment; с. 402-43), както и главата върху педагогиката на четенето 

(с. 351-401).  

Способността на автора да разбира и критикува концепции от различни 

области е впечатляваща. Както при представянето, така и при критиката на 

концепциите за четенето, мисълта на автора достига до обобщения, 

впечатляващи със своята аналитичност и проницателност. Ерудицията му в 

много области също е изключителна; тя не само не потиска, а е условието, за да 

се прояви оригиналността на мисъл на автора. Искам да подчертая качество 

„евристичност” на постановките и на тяхното обосноваване в монографията. 

Подчертавам също, че това качество се отнася изобщо за публикациите на Ал. 

Кьосев.  

Каква е обаче неговата позиция спрямо тези, които той анализира? На едно 

място тя е заявена, но без да е разгърната: „.   аз самият стоя на либерални 

позиции”. (с. 162) Все пак позицията на автора е ясна: тя либерално-

хуманистична, отчитаща многото критики към тази позиция. Ал. Кьосев вярва в 

значимостта на индивидуалния избор и поведение, в ценността на 

художествената литература и на четенето като социално формиращо дейност. 

Позицията му получава допълнителна сила от ясното й разполагане в 



определена социална, институционална, историческа и географска среда 

(особено силни в това отношение са с. 37-55). 

Сред приносите на книгата е т. нар. от автора „несъизмеримост № 2”, за 

разлика от „несъизмеримостта” на Кун. (с. 27) Отчитайки динамиката и 

несигурността на социалните и на институционалните промени, авторът 

предлага „маршрутът”, при това предварително неизвестен, да замени 

позиционирането по Бурдийо. Усилието да се въведат и да се мисли в 

динамични категории, в категории на промяната, смятам за важно и трудно. Все 

пак ако не се знае какво се променя, няма как да отчетем и промяната; така че 

съчетанието между маршрут и позиция, струва ми се, е за предпочитане.  

 

Бележки: 

Авторът не назовава критерия, по който е предпочел концепциите за 

четенето, които е включил в изследването си. Всички са равнопоставени, но по 

какъв критерий? Защото се занимават с четенето? Но тогава защо едни 

концепции за четенето липсват, а други са резюмирани в няколко абзаца? 

Концепция, развита в няколко монографии и в продължение на десетилетия и 

друга, състояща се от една студия получават еднакво внимание. Но 

синтезиращите начинания са демократични. В два случая обаче привързаността 

на Ал. Кьосев е забележима – към Жорж Пуле и към Мишел дьо Серто; 

анархизмът в позицията на Серто му изглежда особено близка.  

Гадамер пише „Истина и метод” през 1950-те, изпреварвайки опитите за 

политическо „размразяване” през втората половина на същото десетилетие. 

Авторът твърди, че това става през 1960-те. Уточнението ми се вижда важно 

заради промяната в политическите отношения по време на Студената война. „… 

възродената от Гадамер през 60-те години на ХХ век херменевтична традиция 

…” (с. 104)  

Кьосев употребява „хоризонт на очакването” (Erwartungshorizont) само в мн. 

ч. – „на очакванията”. Макар и неточност, тя е основателна. През последните 

десетилетия мислим не за една, а за повече читателски публики, с различни 

предварителни знания и съответно – несъвпадащи хоризонти на очакванията 

при четенето. 



В основния текст се споменават имена, които липсват в библиографията. На 

Т. Игълтън е посветена подглава, но Кьосев препраща към несъществуваща в 

библиографията единица „Йгълтън”. По същия начин за Флук.  

Част от т. нар. „Афера Сокъл” е публикувана на български – сп. Летературата, 

№ 29 от 2002, което авторът изглежда е забравил и затова към тази „афера” няма 

библиографска препратка.  

Смятам за неоснователно промъкващото се в книгата пренебрежение към 

изследванията, посветени на конкретни проблеми, които не си поставят 

глобални задачи. Има нужда и от емпирични, и от теоретични, и от локални, и 

от глобални изследвания.  

Ал. Кьосев не знае или не желае да знае, че за концепциите на Бурдийо, 

Гадамер, Пол де Ман и др. на български има публикувани съчинения. Те не са 

посветени пряко на четенето Но Кьосев анализира най-напред обобщаващо 

концепциите на тези мислители, а после преминава към връзката между 

концепция и четене. Начинът, по който осъществява своя анализ е една от най-

силните страни на изследването на Кьосев. Защо той не желае да свърже своето 

изследване с изследвания на свои колеги в България? Случайно или не, 

приложена справка от библиотеката на СУ „Св. Климент Охридски” за 

цитиранията възпроизвежда това съотношение: цитиранията са само от 

международни бази, докато справка за цитирания в български издания (където 

според мен Ал. Кьосев е цитиран многократно) липсва.  

Каква е географията на рефлексията върху четенето според монографията на 

Ал. Кьосев? Най-много са размишлявали над четенето в САЩ. А в Канада 

напр.– хич. „Понеже дискусиите в американската педагогика са добре 

документирани, а и документацията е най-достъпна, тук съм  избрал за пример 

историческото развитие на американското образование по четене …” (с. 367-68) 

Основна характеристика на хегемонното знание е, че е най-достъпно. 

Монографията на Ал. Кьосев го потвърждава. Днес е по-трудно да намериш, но 

и да проявиш интерес към публикация на колега, с когото работите в една 

образователна институция, отколкото да попаднеш на публикация от 

издателството на университет, в, да кажем, щата Централен Айоминг.  

Както се разбира от бележките ми, книгата на Кьосев подтиква към дискусия, 

което, смятам, е част от приносите й. Т. нар. „неоспорими учени, мнения и 



концепции” просто не участват във (пре)формирането на научните пространства 

(„пространства” е термин, предпочитан от Ал. Кьосев). 

 

В заключение:  

Смятам монографията „Караниците около четенето. Научни дискусии, 

публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието 

на четенето 1960-2012 г.” за изключително постижение на българската 

хуманитарна и социална наука.  

Монографията, многото допълнителни, представени за конкурса публикации, 

преподавателската дейност на доц. д-р Александър Кьосев, но също така 

социалното му присъствие и въздействие в различни научни среди в продължение 

на много години ми дават основание да гласувам с пълна убеденост за 

кандидатурата му за академичната длъжност "професор" по професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (05.08.33 

Teopuя и история на културата) в СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

 

11. ІV. 2013  


