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Относно: Конкурс за заемане на научна длъжност „професор” по 

професионално направление 3.1. социология, антропология и науки за културата 

(европейска културна история XIX – XX век) в катедра „История и теория на 

културата“ на ФФ на  Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обявен в 

Държавен вестник, бр. 90 от 16 ноември 2012 г.  

 

В предвидения от Закона за развитието на академичния състав в Република 

България срок документи е подал единствен кандидат - доц. д-р Александър Динов 

Кьосев. Документите,  които кандидатът  е представил, отговарят на изискванията на 

закона и дават възможност да се прецени дали кандидатът отговаря на условията за 

заемане на тази длъжност. 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

 

Доц. д-р Александър Динов Кьосев преподавател по история на модерната 

култура. Той е изявен специалист в областта на науките за култура. Неговите 

преподователски,  изследователски  интереси и дейност се свързват със следните 

проблемни полета: 

 - Културна история на науката. Културна история на четенето и 

науките за него. 

- Обща културна история на Европа в модерната епоха. 

- История на модерните европейски литератури в културно-исторически 

контекст. 

- Културна история на прехода. 

- Балканска културна история. 

 

Доц. Кьосев преминава през различни нива на практическа, изследователска и 

преподавателска дейност в цитираните области като натрупва значителен 

професионален опит в различни институции и експертни групи – Центъра за 

академични изследвания, като академичен директор (2000-2003); Секцията по културни 

политики – СУ, ФФ (2005-2006) – ръководител; Катедра „История и теория на 

културата – СУ, ФФ (2004-2008) - ръководител; Обществения експертен съвет към 

Столична община (2012-), Експертна група по съдбата на четенето към Министерството 

на културата (2011-), Директор на Културния център на Алма Матер (2009-), 

ръководител е на магистърска програма „Изкуства и съвременност“  и др.  

 



Колегата Кьосев е на трудов договор в Софийския университет от 1980 г. 

Получава образователната и научна степен доктор през 1989 г., доцент е от 2002 г.                                                                                                                                                                 

 

Има редица специализации в чужбина с различна продължителност - във 

Великобритания (1990), Франция (1997), Унгария 2000-2001), както и сериозен 

преподавателски опит в университети в други страни - Германия (1990-1995), Тайланд 

(2006), Великобритания, Австрия, Унгария, Румъния, Испания и др.  

 

В хода на своята динамично развиваща се кариера доц. А. Кьосев изгражда 

сериозни организационни умения, които го налагат като експерт и организатор на 

дейностите в областта на културната политика. Като такъв той е привличан в 

Министерството на културата, Фондация “Отворено общество”, Софийския 

университет, Столична община - София, Готе институт, Полския културен институт, 

Чешкия културен институт и др. Членува в международни научни и професионални  

организации: International Comparative Literature Association, Център за изкуства 

„Сорос“, Института за съвременно изкуство и др. Избиран е за член на научния съвет 

по социология, антропология и науки за културата към БАН (2005). 

 

Доц. д-р Александър Кьосев е титуляр на основни лекционни курсове в 

бакалавърската степен на обучение: 

- Култура на XX век; 

- Централната културна техника на Модерността – четенето; 

- Култура на Европейското просвещение и Френската революция; 

- История и теория на национализмите; 

- Въведение в дискурсивния анализ; 

- Дебатът за Европа – катедра „История и теория на културата“ 

- Тоталитарното изкуство катедра „История и теория на културата“ 

- Понятието за истина на философията на Ницше (в екип с доц. Д. Зашев). 

 

Той води следните курсове и в магистърски програми: 

- Литературни явления и процеси XX и XXI век; 

- Изкуства, култури и културни институции; 

- Магистърско ателие; 

- Градът като културна медия. 

 

Чете курсове и на докторанти: 

- Докторантско ателие – докторантско училище към ФФ 

- Визуални изследвания и др. 

 

Колегата Кьосев е ръководител на 6 докторанти. Едната докторантура е 

защитена във Франция, останалите докторантски разработки са в процес на подготовка 

и на защита. 

 

Доц. А. Кьосев е инициатор, организатор, участник или ръководител в редица 

университетски, национални и международни инициативи със значение за успешното 

вписване на българското културно пространство в европейското културно и 

образователно пространство. Сред тях трябва да се отбележи участието му във; 

творческата група към Асоциация за развитие на София за кандидатурата на София за 

културна столица на Европа (2011-); проекта „Визуален семинар“, финансиран от 

немска организация (2003-2006); проекта „Публична експертиза и академична 



промяна“ (2005-2006), програма „Хора“ към Седма рамкова програма на Европейския 

съвет (2006) и др. Съдейства и сам взема участие със студенти и преподаватели в 

международни школи като Лятната школа по хуманитарни науки – Сантяго ди 

Кампостела (1997-1999).  

 
 

НАУЧНА И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА И ПРОЕКТНА 

ДЕЙНОСТ 
 

Доц. д-р А. Кьосев е представил за участие в конкурса многобройни 

публикации, отразени в Приложение № 7 (а и б - публикации за конкурса). 

Приложените публикации, които се оценяват са след придобиването на званието 

„доцент“ (1988). Те са насочени към основните пет области на научен интерес и 

дирения на автора - общо 30 документа, 9 от тях са в чуждестранни издания).  

 

С оглед на обявения конкурс ще откроя на първо място двете му  самостоятелни 

монографии: Караниците около четенето (София, Сиела, 2013. - 463 с.) и 

Електронно помагало по обща европейска история на културата. То е 

предназначено за студенти и съдържа два цикъла от лекции: Европейската култура на 

Просвещението и Френската революция; Култура на XX и XXI век. 

 

Главното постижение на автора в първият от тези два документа (Караниците 

около четенето) е извършването на критика на парткуларизма в изследванията на 

четенето по отношение на различните и научни направления. Предлага се и синтетичен 

подход при изследванията на читателските практики. Направено е първото у нас 

цялостно интердисциплинарно сравнение между отделните научни области, 

изследователските подходи и методологии, които имат отношение към процесите на 

четенето – литературознание, история на книгата, социология на четенето, когнитивни 

науки, педагогика, психология и др. Извършен е анализ на изследователския проект 

PISA. Коректно са отчетени неговите ограничения и причините за това. Реализиран е 

принос към еволюцията на схващанията, корелиращи с печатната култура - история на 

многообразните становища за четенето в годините между 1970-2012 в национални, 

политически, исторически и академични  измерения. Принос на автора е и извеждането 

на въпросите към културната история на хуманитарните науки в посочения период. 

Анализиран е „институционалният и академически, а също и социалният, политически, 

и технологичен контекст, в който се развиват те“ в оценявания времеви порядък. 

Потърсени са и мотивите за възникналите напрежения в дадени области в 

хуманитарните и природните науки. В монографията се правят задълбочени оценки на 

възловия въпрос за четенето в съвременния свят, а именно за съдбата на четенето и на 

читателя.  

Имам сериозна критична бележка към изданието в сегашния му вид. Липсва 

заключение, което принизява неговата съдържателна стойност и ни лишава от крайните 

оценки на автора. Разбирам, че това е грешка на издателството. Независимо от всичко 

самият автор би трябвало до компенсира с допълнително приложение този недостатък. 

 

Вторият труд на доц. Кьосев, представен за конкурса представлява курс от 27 

лекции (Електронно помагало по обща европейска история на културата). Той е 

насочен към проблемите на „културната история на истината“. Тема, която не е 

разработвана в нашата страна. Лекционният курс е предназначен за въвеждането на 

студентите от специалност Културология в културната история на „Модерната епоха“. 



Сред приносите на автора могат да бъдат посочени следните. Дава се обосновка на 

„история на истината“. В предлагания контекст като постижение в работата може да се 

счита изразената методологическа концепция, която допуска множествения и 

хетерогенен характер на „истините“ и „способността им за исторически колизии, 

конфликти и трансформации“. В представените материали е използван мултиказуален 

подход. Посредством него авторът налага търсенето на комплексни културни ефекти, 

които са резултат от разнообразни фактори на влияние като развитието на науката, 

образованието, публичността, технологиите и др. Заслужава добра оценка и следния 

подход на автора. В лекциите той анализира едновременно културната история на 

модерните идеи за истина и културната история на институциите и социалните групи, 

които създават и осъществяват идеите. Именно в тази бинарност на оценката е 

приносът.             

 

В останалите три научни полета, доц. Кьосев също има несъмнени приноси на 

доказал се изследовател.  

 

Научните достижения на колегата Кьосев са подкрепени и със солидна цитатна 

справка по отношение на неговите публикации. Не са много изследователите в нашата 

страна, които работят в областта на хуманитаристиката, имащи подобна картина за 

оценка на тяхната дейност от чуждестранната колегия. Съгласно справката, 

предоставена от авторитетен орган, в случая Университетската библиотека на 

Софийския университет доц. Кьосев има: 26 библиографски цитирания от 23 цитиращи 

публикации в „ISI of Knowledge -  Web of Science“; 1 индексирана публикация; 202 

цитата в Google Scholar Books; индексирани публикации – 4 в ИНИОН, 78 в ТНБ на 

България и 23 в C.E.E.O.L. Общият брой на библиографските цитирания възлиза на 248 

бр., на индексираните публикации – 106 бр., на рецензираните – 2 бр. 

 

Като специфична особеност на изследователската дейност на доц. А. Кьосев  

трябва да изтъкна нейната тясна обвързаност с практиката, с подготовката и 

реализирането на ред значими проекти. 

 

Специално искам да отбележа и активната дейност на доц. д-р А. Кьосев  за 

неговото участие при организирането на редица международни  и институционални 

конференции и инициативи. Само в периода 2008 -2012 г. той е взел участие в 14 

международни форума.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преподавателската, научноизследователската и научно-приложната   дейност 

на доц. доц. д-р Александър Динов Кьосев отговаря на всички изисквания за 

заемане на академичната длъжност „професор”, посочени в Закона за развитието на 

академичния състав в Република България  и в Правилника за прилагане на Закона. 

Затова с убеденост подкрепям избора му за „професор“ по професионално 

направление 3.1. социология, антропология и науки за културата (европейска културна 

история XIX – XX век) в катедра „История и теория на културата“ на Философския 

факултет  на  Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

 

              

                                                          Проф. д-р Александър Димчев 



 

 

София, 28. 02.2013 г. 

 

 

 


