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Монографичнията „Караниците около четенето” (2013) осъществява 

интердисциплинарно сравнение между различни науки, методологии и изследователски 

методики, занимаващи се с основната културна техника на Модерността - четенето. Тя 

представя в детайли и едновременно критикува един съществуващ научен разнобой, 

съпоставяйки многобройни дисциплинарни и интердисциплинарни полета: история на 

книгата, литературознание, културни изследвания, социология, педагогика, когнитивна 

наука, споменати са и някои аргументи на невробиологията на четенето.   

Науките обаче не се разтледани като изолирани научни „лаборатории”, нито 

дори само като научни парадигми и изолирани научни общности,  в смисъла на Кун  – 

като сложни и хетеротенни организации, състоящи се от живи хора, личности и идеи.  

Оригиналните им приноси, са поместени в сложни академични, институционални и 

политически контексти, демонстрирана е тяхната обвързаност със сложни исторически 

обстоятелства, влияението, коеото им оказват различни обазователни и публични 

нужди или моди. Ето защо перспективата на настоящата книга ги наблюдава много 

.често във състояние на взаимни конфликти и недоразумения, които не винаги са чисто 

научни – това обяснява и заглавието на монографията. Монографията не говори само за 

научни дискусии, а за най-различни контроверсии, конфликти в рамкита на академията, 

за публични дебати на различни равнища, за напрежения между манталитети и дори – 

на дълготрайни вражди между „двете  култури” (Чарлз Пърси Сноу) -  на природните 

науки от една страна и хуманитарните и социални науки от друга: това объркано кълбо, 

надскачащо границите на научен конфликт и наистина заслужава името „караници”, е 

истинският обект на анализа.  

В центъра е аргументираната критика на партикуларизма в изследванията на 

комплескния феномен „четене” от страна на различните науки. Като подстъп към нея е 

използвана известната притча за слепците и слона, които имат знания за неговите 

части, но така и не успяват да постигнат цялостния му образ: ето защо монографията 

има за цел да бъде не само теоретично излагане на отделните научни програми, но и 

мета-теоретичен анализ, който се концентрира върху точките на разлома.   

Композиционно книгата е поделена на глави, като в първата си част всяка глава 

предсавлява история на научните идеи и дисусии в съответното научно поле, а във 



втората си част – критика на тези идеи и демонстрация на „несъизмеримости” с други 

полета.  

В увода, озаглавен  „Траектория”, е разработен оригинален методологически подход, 

който коментира и развива известните идеи на Томас Кун за „несъизмеримост между 

парадигмите” и на Бурдийо за позиционирането на учените в научното поле, за 

интелектуалния капитал и социалния стутус на homo academicus – като идеята за 

статично научно поле със собствени „несъизмеримости” е ревизирана чрез идеите за 

мобилност и „маршрут”. Описана е биографична територия на специфичен учен от 

Източна Европа, политически и академичен номад, който прекосява разни научни 

територии и споява техните разлики чрез собствения нестандартен и евристичен опит. 

Той напуска ограниченията на комунистическото литературознание и читателските 

практики свързани с него и като член на международната научна диастора попада в 

разни университети, разни научни полета, разни парадигми. Това му създава уникална  

динамична перспектива (тя има научни, политически и екзистенциални измерения), 

която може да бъде използвана като посредник между тези полета. Рефлексивно 

осмислен, маршрутът му може да стане нова интердисциплинарна възможност -  да се 

премине отвъд очевидностите на различни научни общности. Според монографията 

при съответната рефлексия и критика съществува щанс чисто личния опит, 

(„маршрутът”, „траекторията”)  да бъде трансформиран в интердисциплинарен 

методологически капитал.  

Освен това обаче марщрутът не засяга само методологията, а и самите читателските 

практики – описана е основополагаща разлика между два типа четене и кризата, която 

преживява подобен мобилен литературовед, принуден да ги съвмести. Единият тип е 

характерното за източно-европейското „предано” четене на класиците, чрез което се 

осигурява известна духовна свобода срещу тоталитарната  държава и нейния 

идеологически контрол. Другият е  деконструктивното и субверсивно четене на 

каноните, осъществявано по същото време от неговите западни колеги, обикновено 

мислещи себе си като академична левица. Поставен е не само въпросът за тяхната 

съвместимост и синтез, но са анализирани и за причините, факторите и условията, 

които са довели до тях.     

 

В първата част на книгата, наречена шеговито „Слон без доказателства” е разгледан 

подходът на няколко хуманитарни науки, които виждат в четенето винаги комплексно 



и цялостно явление (слонът от притчата)  и го изследват със свои, качествени методи, 

постигащи дълбоки и интересни, обаче трудни за верифициране резултати.  

Първата глава от тази първа част представя историята на книгата и историята на 

четенето. Там се  твърди, че за този тип изследвания четенето по правило е само един 

от елементите от голямата верига на социална продукция, промоция, разпространение, 

пазарна реализация и индивидуална или групова употреба на книгата. Тук скалата на 

изследванията варира: от най-скрупульозни изследвания на материалните книжни 

носители до историята на идеите и манталитетите: за като цяло за това научно поле е 

характерна мултикаузалност, многофакторност и опити за внимателно  историческо 

контекстуалзиране.  При все че то е огромно и многообразно (някои го наричат 

„кръстопът на науки”) , в настоящата монография се реконструира и неговия фокус -  

това е връзката между предметност на книгата и смисъл на книгата (но самият смисъл 

се раздвоява между семиозис на продукията и автономна семантика на употребите). 

Материалната структура на книгата ръководи читателя, но и самата тази структура се 

ръководи обратно от  навиците на четене: текстовете сякаш знаят предварително своя 

читател и се опитват да се нагодят към него.  

Историците на книгата и четенето разглеждат още много интересни проблеми – 

«читателските революции», престижа на печатното слово, модалностите на читателски 

практики (от устно рецитиране към самотно четене на ум), формите на на грамотност, 

нагласите, относно престижа на книгата и четенето, социалните хабитуси, сврързани с 

разпределението на социалните роли на автора, печатаря, книжаря, библиотекаря и 

читателя. Историята на книгата и четенето ясно учат, че читателските компетентности 

не съвпадат винаги с картата на традиционните социални деления, с които работи 

казионната социология: те често се подчиняват на други деления, също са социални: 

свързани по сложен начин с пола, поколенческите и групови разлики, с религиозната 

принадлежност и пр: това ги прави до известна степен отвързани от строгата социална 

детерминираност, те могат да прескачат от хабитус в хабитус.  Но едновременно те са 

свързани пряко с още една социална материалност – тази на телесността и телесното 

поведение на читателя, което има своя история с променящи се норми, навици и 

диспозиции на четящото тяло. 

За настоящия труд обаче най-продуктивна теза на историята на книгата и четенето 

обаче е едно друго твърдение (най-добре формулирано от Роже Шартие) -  нормите на 

продукцията на текстове и  нормите и конвенциите на тяхното ползване не съвпадат, 

между тях има специфични разминавания:  в следващите си глави монографията на 



няколко пъти ще се връща към това методологическо прозрение и ще го използва по 

различни начини, с различни следствия.  

 

Втората глава, посветена на литературознанието, философията и четене, описва 

сложната историческа дъга на тези науки, тръгнали в началото на XX век от 

методологическо недоверие спрямо четенето. Тогава то изглежда твърде индивидуално, 

идеосинкразно и психологически непрозрачно, недостъпно за научен анализ, склучайно 

и емпирично – ето защо руските формалисти, феноменологията, Новата критика и 

структурализмът не препоръчват да четенето и читателя да бъдат обект на анализ – на 

такъв трябва да бъде подложена идеалната предметност, нормативната структура на 

Творбата-Текст. Пътят на този вид научна рефлексия обаче завърщва през 70-те и 80-те 

години на XX век с недоверието към предишния си изходен,стабилен ориентир – 

текста. Постепенно са подложени на съмнение неговата ясна идентичност и 

възможността от него да бъдат извлечени валидни устойчиви послания и в смисли: 

акценентът на литературоведските занимания се прехвърля постепенно върху процеса 

на четене. Последният обаче е тълкуван, дори рамките само на тези науки по твърде 

различен начин.  Тук в детайли са разгледани приносите на рецептивната естетика 

(Ханс Роберт Яус), на теорията на естетическото реагиране (от умерено 

феноменологическия й, немски вариант на Волфганг Изер до радикално-прагматисткия 

й, американски вариант на Стенли Фиш), на деконструкцията (Пол де Ман) и на 

съвременното марксистко литературознание (Тери Игълтън). Чрез примерите на Пол де 

Ман и Стенли Фиш се обсъжда опасността в процеса на „разлагането на текста” да се 

изпадне в релативизъм и скептически софизъм,  а чрез анализ на тезите на Тери 

Игълтън, донякъде ироничен, е посочена опасността, която заплашва марксисткото 

литературознание - автоматизирано възпроизвеждане на собствените си идеологически 

предпоставки, свеждането на академичната наука до идеологическо подържане на 

капиталистическото статукво, превръщане на хуманитаристиката в „димна завеса” пед 

интереси и  - в последна сметка политическо абсолютизиране на подривността на 

четенето.    

Във финала на втора глава е резултатът от радикализма на 80-те години: махалото 

отива в обратна посока и се получава бавно„избледняването на теорията” – т.е. загуба 

на престиж, статус и приток на млад интелектуален капитал в литературознанието, 

своеобразна академично-институционална криза,  която води и до липса на истински 

нови идеи през последните години – включително и относно четенето, както и до де-



специфизиране на изследователските програми, преливащи към експериментална 

психология, културни и медийни изследвания.   

 

Третата глава засяга културните изследвания и тяхното понятие за четене. След кратък 

увод относно възникването на този англо-американски проект за политизирано 

изследване на популярната и медийна култура (той е свързан с атака срещу предищния 

литературоведска елитарност и с деконструкция на понятието за литературна ценност, 

освен това предполага крайно лява политика в структурите на университета), 

монографията се фокусира върху особената роля, която четенето придобива за 

културните изследвания. За тях то е елемент едновременно и от разширения 

производствено-консумативен цикъл, и от семиотичната схема на комуникацията (тук 

са анализирани влиятелни съчинения на Стюърт Хол): то се намира се на единия полюс 

(този на консумацията-декодиране) на комуникативно-производствената верига. Хол, 

също като Роже Шартие смята, че то притежава собствени правила и конвенции: общо 

взето, посочва три освновни техни типа:  1. идеологическо правоверно четене, 2. 

хибридно четене и 3. четене в съпротива.  Подобна перспектива, едновременно 

комуникативно и политически универсална, прави възможно „четенето” да бъде 

свързано и смесено с...  всичко, което се намира на полюса на потреблението. След Хол 

то често е равнопоставяно на най-различни други консумации и употреби на 

свободното време, и непродуктивно редуцирано до една културна практика между 

много други. От друга страна същият възглед отваря и възможнотста за обратна 

редукция. Той раздува функциите му и го превръща в „пан-четене” -  четене-

интерпретация-критика на всички житейски феномени. Понеже всичко е семиотично 

конструирано, културните изследвания издигат лозунга, че всичко може да бъде и 

семиотично декодирано, т.е. прочетено. От подобно едновременно деградиране и 

универсализиране на понятието за четене, има практически следствия: инвазията на 

културните изследвания в най-различни (не-традиционни за класическите хуманитарни 

изследвания) области на живота – от реториката на учебниците, вестниците и 

телевизията, през Мадона и телевизионните токшоута, през начина на пазаруване в 

моловете, продукцията на Холувуд, хип-хоп културата на младите, рап и хеви метъл 

музиката до формите на емоционалност и идентификация на домакините, гледащи 

сериали. Монографията описва как това нахлуване на културните изследвания в терени, 

които не се признават от съседните полета за техни, ядосва другите департаменти и 

факултети, то създава университетски напрежения, политически конфликти и 



финансови интриги: следствието е, че културните изследователи са обвинени 

едновременно в дилетантство и в научен империализъм и постепенно са 

маргинализирани в управлението на университетите.   

Встрани от тази англо-американска тенденция е традицията, създадена от дьо Серто, 

който посвещава специална глава на четенето в книгата си за всекидвените културни 

практики: там той му придава особен, парадигмален статут – на образцова 

трансгресивна употреба и бриколаж на доминантните кодове, на своеобразно 

бракониерство в чуждите територии, за които се е смятало, че принадлежат на автора и 

текста: но това бракониерство е и творчество, то е пълно с хрумвания и креативно 

смислопораждане и присвояване на текста.  

Оттук нататък третата глава на монотрафията се насочва към разни употреби и 

претълкувания на това културалистко понятие за четене, което все повече културни 

изследователи започват да мислят като подривна техника за справяне с хегемонни 

културни кодове. По този начин то бива усвоено от пост-колониализма и от феминизма 

(като примери са анализирани „четенето на фона” на Едуард Саид, четенето на 

катахрезите при Гаятри Спивак и особената феминистка утопия на И. Маасен, свързана 

с историческите режими на четене и ролята на жените-читателки, реконструирани през 

романите на М. Уолстънкрафт).  Във финала на тази глава анализът се насочва към две 

провокативни съчинения от късния период на културните изследвания – на Колин 

Мърсър (адепт  на подхода „културни политики”) и на трима малко известни автори 

(Бенуел, Проктър, и Робинсън), дискутиращи четенето в контекста на малцинствените 

права. От тяхната перспектива доброто четене се оказва европоцентричен, елитарен 

код, на чиято хегемония могат  да се противопоставят други равноценни културни 

практики – от гледане на телевизия и сериали, през бързото функционално четене, до 

небрежното четене, дори отказа от четене. Съчиненията на тази група автори са 

разгледани като произтекли от важен вътрешен конфликт в културните изследвания 

през 90-те години: дискусиите между „текстуалистите” и „теренисти” (едните 

представят света като съставен от кодове и текстуалности, в който всичко може да се 

чете, а другите критикуват културния текстуализъм от антропологически позииции, 

отвърлят привиегиите на четенето и поставят на негово място поставят контекстите, 

културните практики и употреби: демонстрирани са парадоксите, до които стигат и 

първия, и втория подход.   

Като цяло културните изследвания са критикувани заради своя опростенчески 

политически редукционизъм, който, при цялото многообразие на изследваните 



феномени, всъщност ликвидира спецификата на културата и слива комуникация и 

икономика; освен това заличава разликите и йерархиите между културните практики, 

лековато идеализира креативността на популярната култура и на практика лишава 

културния изследовател от легитимна позиция: всичко това отваря сериозна опасност 

от културен популизъм. Критикувани са модни понятия-панацеи като „контекст” и е 

показана тяхната теоретическа противоречивост: монографията изтъква, че във всяко 

четене има момент на транс-контекстуалност, тъй като повторимостта на употребите и 

пренасянето на знаците от контекст в контекст е иманентна характеристика на всеки 

код. Посочено е освен това, че в четенето винаги ще има нередицируема нормативност, 

но че публичната норма за „добро четене” не се се налага хегемонно, само отгоре – тя 

се поддържа, възпроизвежда и „предоговаря” и отдолу, от обикновените читатели от 

най-различни социални и етнически групи.  

В последна сметка монографията застава на позицията, че културните 

изследвания не са в състояние да изработят не-противоречиво понятие за четене. По 

тази причина подходът им „пулсира”, разтваря понятието за четене две различни, 

еднакво непродуктивни посоки –  от една страна чете се всичко и четенето съвпада с 

най-базовото и демократично декодиране, от друга страна обаче, то се оказва крайно 

елитарна, естетска дейност, която едно интелектуално малцинство поддържа заради 

своите привилегии.  

В противоположност на това, монографията подържа идеята, че всъщност 

съществува имплицитна норма на добро, внимателно четене и че тя няма непременно 

елитарен характер или консервативна политическа принадлежност, не може да бъде 

приписана на един или друг политически лагер. Концептуалният анализ на тази норма 

обаче изисква преосмисляне на клишето за „пасивност” и тълкуването на пасивността 

на читателския акт като особена форма на суспендиране на Аз-а, своеобразна светска 

аскеза и форма на допускане на  другия: така се застава на бахтианската позиция, че 

текстът и четенето са двоен израз на конститутивната диалогичност на съществуването.    

След като е разгледала рисковете на политизирането, монографията се насочва и 

към реакцията срещу него – тя разглежда социалната, публична и академична среда, в 

която се развиват културните изследвания. Разгледана е враждебната реакция на 

интелектуалната десница и „мълчаливото мнозинство” спрямо културните изследвания, 

разказани са различни академични и публични скандали около тях (с фокус върху 

„аферата Сокъл”). Тези реакции са причина за загубата на престиж: за незавидното в 

момента място на културните изследвания в академичните структури, както и за 



неблагоприятния им образ в публичното пространство – особено е подчертана е 

враждебността на „точните” науки към подобен подход.    

 

 

 

Огледално на първата, втората част на книгата е наречана „Доказателства без слон” - В 

тази част са събрани обзорите на онези подходи към читателския акт, които използват 

точни методи на изследване (измервания, статистики, експерименти) и се стремят към 

верификации и„твърди” доказателства - подходи, които изживяват разцвет след 

Втората световна война. Тук са поместени главите за социологията, психологията и 

невробиологията на четенето, представени са когнитивистиката и големият 

международен и мултидисцплинарен проект PISA: подреждането на главите в известна 

степен следи историческата логика на идейното им развитие. В по-голямата си част 

тези изследвания са насочени към микронивата на читателския процес, макар че в 

последните години повечето от тях развиват интерес към все по-комплексна 

проблематика и се отварят към социокултурни подходи. 

Четвърта глава, наречена „Социология на четенето” започва с констатацията, че 

за разлика от много добре развитите „Социология на литературата” и „”Социология на 

книгата и книжния пазар”, социологията на четенето е в предпарадигмално състояние. 

Като обща културна техника четенето далеч надскача литературните си употреби и 

съответно обхваща едно още по-нееднородно и объркано социо-културно поле, 

включващо разнообразни ползвания на ръкописни и печатни, в последно време и 

дигитални текстове. Причината за липсата на сериозни трудове в тази област е 

потърсена в невероятната хетерогенност на индивидите, групите и публиките, които 

четат (или използват текстове) с най-различни цели и мотиви, както и множеството от 

начини на четене – за традиционния социологически подход това вероятно изглежда 

просто обезкуражаващо, а освен това задачата се усложнява и от това, че  социалната 

картография на четящите  не винаги съвпада с традиционните социални деления. 

Изследванията на четенето, съдържащи социологически компоненти, имат преди 

всичко емпиричен и приложен фокус и обслужват една или друга практическа цел: 

мястото на четенето в структурата на свободното време и културната консумация; 

конкуренцията между различни медии и относителното място на четенето и печатната 

книга сред тях; изследвания на книжния пазар и потреблението; изследвания върху 

социологията на читателските предпочитания в различни групи, обслужване на 



образователни и дидактични програми. Затова възниква въпроса дали въобще 

съществува социология на четенето. Наличните изследователски усилия не се насочват 

към фундаментални социологически въпроси, а имат обслужващ характер решават 

практически проблеми. Все пак, за да станат ясното на това поле в ембрионално 

състояние са разгледани два примери – за макро- и микро-изследователски 

социологически подходи – те са пример и за експертна наутралност от една страна и за 

политическа ангажираност (близка до тази на културните изследвания) от друга.  

Първият пример е свързан с обобщаващото изследване на Хайнц Бонфадели, 

швейцарски учен, който прави обзор на социологическите изследвания на четенето в 

немскоезичния свят между края на 50-те и средата на 90-те години на XX век: при 

целия си стремеж към точност и фините статистически анализи на зависимости между 

различни фактори на читателската ситуация, се оказва, че повечето от изледванията са 

взаимно несравними – тъй като са правени с различни цели, с различни методики и 

извадки – това демонстрира доколко„точният подход” поражда разни неточни ефекти и 

доколко „точните” методики са зависими от идеологическата и методологическа рамка 

на своето задание. Въпреки това, изследването на Бонфадели е много полезно, защото 

установява инварианти за всички социологически въпросници – като ги фокусира 

около централния въпрос за читателската социализация.  – ето защо монографията го 

оценява като посока над която може да се надгражда.  От друга страна „неутрално-

експертния” подход на Бонфадели го карат твърде лесно да приеме „широко” понятие 

за четене, което го разтваря във всевъзможни медийни практики и го лишава от 

специфика.  

Другият пример е контрастен – става дума за социология на една микро-културна и 

микро-властова ситуация: четене и тълкуване на четива в класната стая „временна 

култура, която трае девет месеца” – участниците са от ученици-юноши от различни 

етноси и полове, както и техните учители. В стила на Бурдийо, но с микро-подход, 

изследователката  Синтия Луис разглежда как занятията по литературно четене водят 

до фини динамики в групата, до преподраждане на йерархии и статуси между 

участниците. По време на четене и дискусии върху текстовете се разиграва социална 

драма между разнородни позиции, инсценират се културни ритуали, в които динамично 

се предоговарят мнения и възгледи, реифицират се значения на социалния свят, създава 

се колективен етос и солидарност за съвместен живот, като паралелно асиметрично се 

разпределят роли. Задачата на социолога според Луис е да анализира динамиката на 

социално деферинцираната и допълнително социално диференцираща се чрез 



читателските практики общност,  да се изследват споровете и противоборствата на 

нейните членове, да  опише процеса по възникване на лидери и маргинали в хода на 

четенето и дискусиите, да наблюдава възникването и налагането на властващи кодове 

на интеретация. Тук ажните въпроси са доста по-различни от тези на Бонфадели. Луис 

се пита по какъв начин лидерите придобиват културна власт и налагат определен тип 

интерпретации, как това се оспорва от „периферията”, кой придобива власт над 

интерпретативната общност, кой се маргинализира, формира ли се критическа позиция, 

какво е мястото на културните съпротиви и контестациите спрямо интерпретативната 

власт. ) 

 Аз съм си позволил обаче да критикувам подобен подход – неговият основен прблем е, 

че прави четенето и литературните текстове случайни и заменими – същото 

„предоговаряне на позиции и кодове в класната стая” би могло да се постигне и по 

други педагогически начини, например с игра на баскетбол: четенето и текстовете 

губят културната си роля и незаменимост, стават случайна илюстрация на по-общи 

проблеми. Социалната драма между тези участници е сякаш една и съща, все едно дали 

става дума за спортно състезание или за четене. В заключение можем да кажем, че 

полето на социологическите изследвания, посветени на книгата, четенето, 

литературата, свободното време, читателските общности и пр., изглежда поне на пръв 

поглед непреодолимо разкъсано. Разделителните черти между макросоциология и 

микросоциология, между статистически и културологически повлияни подходи, както 

и между маркетинови и приложни изследвания, от една страна, и теоретични приноси, 

от друга, са твърде дълбоки и отделят една от друга много трудно сравними 

изследователски програми, с различни скрити политически и социологически 

предпоставки, с различни по степен на операционализируемост и „обективна точност” 

практически методики.   

В първата част на пета глава, посветена на психологията, неврофизологията и 

когнигнитивната наука, са разгледани алтернативните изследователски пътища, по 

които поемат тези експериментални и точни науки в сравнение с хуманитаристиката. 

Психологическите проучвания върху четенето (тук е използван и коментиран обзорът 

на Р.Венецки) от времете на В.Вунд и неговите асистенти са насочени към четенето 

като възприятие – към времето за разпознаване на букви, буквени съчетания и думи, 

към сложните фиксации, про- и ретро-спективни движения на очите в читателския 

процес, влиянието на формата на буквите, дължината на думата и реда, щрифтовете и 

форматите на четивото за скоростта на четене, разликите между четене наум и четене 



на глас. По късно, в началото на XX век се появяват и първи проучвания върху 

разпознаване и разбиране, памет и разбиране при четене.  

Моят коментар на Венецки изтъква, че при подобен подход понятието за четене 

трудно напуска долните, фундаментални, но елементарни етажи на читателската 

способност. Това ситнализира, че и взаимната изолация между психологията и 

хуманитарните науки не е нещо ново: тя била факт още в началото на XX век. 

Невробиологията на четенето, много актуална през последните десетилетия, се 

занимава с типовете активност на мозъчната кора, свързани с четенето:  с 

локализацията на тези процеси в различни региони на мозъка,  с времетраенето на 

разпознаването на фонеми, букви и думи,  с особеността на мозъчната структура и 

отклонения като легастения и дислексия. За да се даде само пример с 

невробиолигичните изследвания върху четенето, в монографията е разгледан бест-

селърът на френския невробиолог Stanislas Dehaene Четенето. Най-голямото откритие 

на човечеството и какво става в главите ни, докато четем” 2007. Той прави важни 

изводи за микро-четенето, показвайки, че графемите в първите мили-секунди, когато 

мозъкът още не знае с какво точно се занимава,  се обработват като визуални стимули в 

задната част  мозъка, но след като бъдат разпознати като букви, обработката им се 

прехвърлят в лявата половина, зад слепоочието, в която е възникнал особен център за 

четенето: там, без да се променя генната структура, определени мозъчни пътища са 

били вторично специализирани: което значи, че четенето не е природна способност 

като езика, а се нуждае от внимателно и трудно култувивиране, обучение на мозъка. 

Изследването на Dahane е ценно и с това, че има специална културно-историческа част, 

която разглежда характеристиката на различни азбучни системи в различни 

цивилизации и извежда някои общи характеристики от структурата и функциите на 

четяшия мозък – така невробиологичният аргумент е впрегнат срещу културния 

релатизивизъм, в подкрепа на тезата за културни универсалии, свързани и с 

биологичната природа на човека. 

Когнитивистиката стъпва на психологически и невробиологически изследвания, 

но едновремено с това се опира и на друга основна за нея традиция – тази на 

компютърните изследвания и създаването на изкуствен интелект. Тя възниква между 

40-те и 60-те години на XX век, когато чрез поредица от контакти, конференции и 

дискусии между математици, антрополози, психолози, представители на 

кибернетиката, теорията на автоматите, теорията на невронните мрежи и пр. се 

формират важни интердисциплинарни идеи: основната е, съзнанието трябва да бъде 



разгледано по аналогия с машинните процеси на обработка на информацията. Целта е 

да бъдат описани отделни когнитивни функции (памет, езикова способност, учене, 

възприятие, мислене и пр.) с математически и логически модели, да ги верифицира с 

психологически и неврофизиологически експерименти, както и да ги симулира чрез 

компютърни програми. Полето все още се преподрежда, включват се нови науки, води 

се спор между т.нар. функционалисти (те разглеждат съзнанието като комплексна 

програма от познавателни функции), и т.нар. „конекционисти” (главно 

неврофизиолози, желаещи да изследват хардуера, мозъка, неговата топография, 

биохимия, неврофизиология и функции)    

Когнитивистиката има претенцията да бъде новата глобалната и точна наука за 

познанието. Тя причислява себе си към «галилеевите» точни науки, като артикулира на 

сложните процеси на елементарни единици и нива, провежда рационален анализ, 

експериментална проверка на хипотезите и математическо моделиране – останалото 

извън този идеализиран конструкт се обявява за ирелевантно. В рамките на този подход 

се допускат само верифицируеми изследователски процедури и резултати, но за 

разлика от предищната психология когнитивната наука не се задоволява само с едно 

ниво на изследване, а търси интердисциплинарна синергия. Тя съпоставя данните на 

поведенческия анализ, психологическите експерименти, резултатите от анализа на 

топографията на определени процеси в мозъка,  възможностите читателският процес и 

разбирането да бъдат компютърно и математически моделирани и пр. Естествено, 

съмнителният принос на „смътните” хуманитарни науки е по условие изключен. 

Всичко това важи с пълна сила и за добре развитете когнитивистките изследвания на 

четенето, част от изследванията, посветени на най-важните когнитивни процеси, 

усвояването на езика и разбирането на дискурса. Изследователските посоки могат да 

бъдат условно разделени на две големи подобласти: микрологична и макрологична. 

Продължавайки психологическите традиции, първата се занимава – но на ново 

математическо, компютърно и неврофизиологично ниво – с визуалното разпознаване на 

букви, процеси на декодиране, четивност, разпознаване на думи и елементи от текста. с 

визуално лявата или дясна ориентация на буквите в пространството, с трансформацията 

на визуално-темпоралния ред на буквите във визуално-пространствена структура, 

способността или неспособността за създаване на образи при употреба на 

категоризиращи ментални схеми и пр. В това направление се изследва и азбирането, но 

отново на ниво атомарни процеси – разликите при разбирането на думи и разбирането 



на изречения, устно произнесени думи и изречения и образи; ролята на отгатването и 

антиципацията в процеса на разбиране на думи и пр. 

Второто, макрологично направление на когнитивисткото изследване на четенето се 

занимава с анализ и моделиране на цялостни процеси на разбиране -  с нивата на 

дешифриране (дума, смисъл, пропозиция, анафори и референции,  тема, 

реконструиране на „текстовата ситуация”, включваща и отсъстващи контекстуални 

елементи), с когнитивните стилове и стратегии, с читателското развитие и читателското 

поведение. Най-съществено тук е изследването на процесите на учене чрез четене и 

т.нар. метакогнитивни процеси – рефлексивно самоизследване на познавателния процес 

в случай на възникнала трудност при четенето и търсене на най-удачна нова стратегия 

за справяне. Изследват се още процесите на помнене и забравяне, конструктивистката 

активност на познанието, което чете като реорганизира и избира селективно и пр. 

 

Анализът, предложен от моята книга, възстановява социалния контекст на възникване 

когнитивната наука: след Втората  световна война САЩ имат жизнен интерес в 

разработване на нови технологии, особено такива, които могат да бъдат използвани в 

бурно развиващите се телекомуникации, в навигацията, роботиката, новите космически 

програми и военната индустрия от ново поколение. В тези десетилетия е голям 

държавният и корпоративният интерес към «интелигентните машини», способни на 

учене, автокорекция чрез обратна връзка и комплексни процеси на познание – от 

разпознаването на образи, езикови и графично-символни структури до моделиране и 

предвиждане на сложно поведение на обекти в пространството, разбиране на гласови и 

печатни съобщения, автоматичен превод и пр. Паралелно с тези високо-технологимни 

задачи, когнитивистиката, и особено нейните изследвания върху четенето, трябва да 

огговорят на други, болни педагогически нужди – на проблема с нарастващата 

функционална неграмотност след Втората световна война.  Допълнителен благоприятен 

фактор за голямото търсене на подобна еспертиза е настъплението на нова политико-

мениджърска култура, която изисква политическите решения да бъдат базирани върху 

точни данни и верифициуеми знания, на хипотези, които могат да бъдат мерени чрез 

индикатори за успех. Това ще направи решенията рационални и контролируеми, ще 

позволи да се предвиди ефективността, да се осигури ясна отчетност и пр. По тези 

причини новият тип политик-мениджър се интересува и разчита на точни изследвания, 

статистики и измеримост: нещо което още веднъж благоприятства развитието на 

когнитивистиката. В ситуация на технологична революция и огромен пазар за 



информационни устройства и продукти, това от своя страна води  до инвестиране на 

много средства и създаване на мощна изследователска инфраструктура – което и дава 

естествени предимства в академични и финансови съперничества с хуманитаристиката.  

Методологическият ми коментар от друга страна изтъква, че последните години 

сближават новата, агресивно навлязла на полето на читателските изследвания наука, с 

традиционните – всъщност когнитивистиката се движи към «точно» изследване на 

микро-процеси към все по-комплексно и сложно изследване на макро-равнища, 

включително изключително сложни контексти, които трудно се подават на точни 

експериментални изследвания. Така когнитивната наука, под влияние на социалната 

психология и културната психологтия,  постепенно е започнала да включва в обсега си 

все по-едри и комплексни психически, социални и културни структури (цялостни 

познавателни актове, сложни процеси на разбиране и ориентация, метапознавателни 

стратегии, пакети от когнитивни инструменти, цели и нагласи, мотиви и пр.). Те са така 

силно преплетени със структури на социалния и културния контекст, че е трудно да 

бъдат мислени в изолация. А това трансформира конструктивисткият подход в посока 

към социокултурен конструктивизъм. Моят анализ оценява това като позитивна 

възможност за контакт между когнитивната наука и хуманитаристиката, за отправяне 

на критики към когнитивната програма  -  добре е да се отбележи, че този когнитивният 

конструктивизъм е твърде функционален, свързан единствено с процесите на учене и 

катогорията „успех” (познавателен, образователен, практически, социален, пазарен, 

финансов) – това принципно скрива от погледа онези характеристики на зрелия 

читател, които са свързани не с учене, а със свободно удоволствие от четенето, 

понякога с практикуване на читателската автономия, с трансгресия,  бракониерств, 

бриколаж, себе-изграждане и себе-експериментиране в процеса на четене  и пр. Това се 

предопределя от водещата аналогия между мозъка и мащината – мащината няма как да 

бъде изследвана извън своята функционалност.  

 

Шестата глава е посветена на педагиката на четенето и се занимава предмно с 

практически, идеологически и политически въпроси на обучението по четене, макар че 

анализът може да извлече от тях важни теоретични и политически проблеми.   За 

разлика от другите части на книгата, тук в началото вниманието се насочва далеч назад 

в миналото и изследва през вековете разнообразни начини децата да бъдат научени да 

четат – от античните буквени, звукови и сричкови техники, през четенето на глас без 

задължително разбиране, през модерни фонетични и фонологични подходи   – до 



хуманистичния подход, игровите методи, прогресивното образование, „цялостния 

подход”, обучението за четене чрез литературни текстове – а оттам чак до научни, 

„експериментално потвъдрени” психологико-педагогически моди в обучението през 

XX  век. Изходно положение на тази глава, че обучението по четене винаги е раздвоено 

по особен начин. От една страна чрез него неминуемо се насаждат важни религиозни и 

идейни положения на властващата идеология (в този смисъл важния фактор, който 

определя задачите му е мирогледен). През различни векове и култури то неизбежно се е 

разглеждало или като част от религиозното възпитание, или като първа стъпка към 

масовото ограмотяване и просвещение, или като път за патриотично възпитание и 

приобщаване към  „великото културно наследство” на нацията; или като начална фаза 

за научно, рационално и специализирано образование; или пък като минимално 

условие за кариерно развитие и добра реализация на пазара. Т.е. обучението по четене 

никога не е било автономен методически проблем, интересуващ единствено педагозите. 

То винаги е било разглеждано като средство за постигане на идеологически цели и 

съответно им е било подчинявано, което от своя страна е определяло избора на четива, 

ценностното отношение към азбуката, композицията на букварите, христоматиите и 

учебниците.  От друга страна обаче обучението по четене винаги е  имало и не-

редуцируема техническа, методическа и дидактическа страна, която никога не е 

съвпадала напълно с идеологическите задачи и трябвало да се справи със собствени 

трудности, винаги се е налагало да се препоръчват някакви конкретни преподавателски  

техники и правила относно това как именно децата трябва да усвояват буквите, 

правописа и произношението, как да се научат да четат и пишат изречения, а после и 

текстове в различни жанрове, как да разбират и използват прочетеното, как да бъдат 

подпомагани при трудности, какви списъци с четива да бъдат използвани и 

препоръчвани и пр. През вековете между тези две страни – идеологическата и чисто 

методическата страна на обучението по четене – съществуват най-различни 

комбинации, конфликти и взаимопреливания. Това е илюстрирано с историческия 

период от няколко века, при който се случва нещо, от което обучението по четене 

пряко зависи – стандартизират се учебните институции и учебниците, възникват 

националните книжовни езици, появяват се първите речници, което кодифицира 

правоговора и правописа: това пряко води до стремеж съм стандартизация на методите 

и методиките, а след няколко деситилетия и до това, че владеенето на добър книжовен 

език е възлово условие за добра кариера: това пряко влияе върху социалния престиж и 

нормативността на обучението по четене.  



Полето на педагогическите изследвания е объркано и  по още няколко причини. В 

повечето случаи става дума за съвсем практически задачи – следователно и за дефицит 

на теория, но също и за липса на памет за резултатите от десетилетни предишни 

експерименти: освен това различните национални педагогически изследвания винаги се 

развиват  в историческо поле от конкретни задачи, валидни за съответната страна – тук 

е разгледан като пример американския случай и десетилетната конфонтация между 

„атомистите” (те смятат, че четенето не може да се осъществи, ако децата не познават 

базови елементи, най-вече връзката буква – звук) и „холистите” (които смятат, че се 

чете разбиращо – цялата дума, цялата мисъл, целия текст, целия език в комуникативна 

ситуация). Разгледани са ролята на американското прогресивно образование и 

наследилата го асоциация на учителите по английски, спора между фоници и 

«цялостници», скандалите около «Защо Джони не знае да чете?»  и загубата на престиж 

на холистите-хуманитари. Проследени са влиянието и ролята точни науки като 

експерименталната психология (изследвания върху паметта, зрителното възприятие, 

разбирането, речниците от непознати думи преди Второта световна война) и 

когнитивната наука (изследванията върху процесите на познание и учене след войната).  

Монографията издига твърдението, че тъкмо педагогиката е полето, в което се 

преплитат най-много и най-хетерогенни фактори, влияещи върху изследванията върху 

четенето: че тъкмо тя е и най-далеч от каквато и да е методологически пуризъм, и че 

отново тъкмо в нея споровете са най-яростни, а залозите – най-високи. Тя е „неточно” 

поле, което обаче в днешно време е обсадено и колонизирано от агресивни точни 

подходи, способни да верифицират и правят предвиждания в ограничени терени –  и да 

изпускат читателския слон от погледа. В последните десетилетия образованието по 

четене е любим терен на намеса на мениджърите и екпертите по образователни 

политики, които използват когнитивистки подходи и експертизи за съвсем конкретни 

цели, икономизиращи и оптимизиращи управлението на цялото образование:  това е 

свързано с с произтичащи нови концепции за грамотност, разщиряващи и 

претълкуващи това понятие в посока „икономика на знанието”.  Така методиката на 

четенето – се оказват вписани в една професионализирана и експертно базирана 

политика, в която рационалните процеси на управление (монополизирани от 

професионални политици и екперти котнитивисти) все повече изместват 

демократичното волеизразяване и целеполагане по въпросите на образованието от 

гражданите. В подобен контекст имената на Русо, Песталоци, Хумболт или Дюи почти 

не се споменават,  не се припомня, че задачата на образованието е изграждане на 



социализирани личности, а от доминиращата policy реторика отсъства съвременната 

хуманитарна алтернатива и критиките, отправени към когнитивистките и 

психометрическите подходи.  

 

  Седмата глава е посветена на големия международен проект за изследване на 

функционаланата грамотност – PISA.  

Проектът „Пиза”, едно от най-големите интердисциплинарни изследвания на 

четенето в света, е посветен на функционалната грамотност – способността да се 

използва четенето и знанията получени от него в живота и професията, за решаване на 

проблеми и постигане на цели. Моят коментар се насочва към него в седма глава на 

монографията и изтъква предимствата на този проект – долгросчността (проведен вече 

три пъти в периода 2000 – 2009), огромния мащаб (в последното издание участват 65 

страни), сравнителния подход, новото понятие за грамотност, насочеността към 

практически резултати, сложната контекстуализация, ориентацията към  ученето през 

целия живот.  

Понеже са от голяма социална важност, накратко са представени и коментирани 

нерадостните резултати на българските участници, ученици между 15-16 г. По ниво на 

читателските постижения те са в долната трета на таблицата и заемат 46-о място: 

резултатите им ги поставят близо Сърбия, Уругвай, Мексико, Румъния, Тайланд, 

Тринидад и Тобаго. Още по-тревожно е, че повече от 40% от българските ученици не 

притежават постижения и способности, които да ги класират над критичния праг на 

(второто ниво) на PISA, което ги определя като „функционално неграмотни” за 

„обществото на знанието”. PISA разкрива и други български проблеми: вместо да 

намалява и уравновесява, българаската образователна система възпроизвежда и 

увеличава социалните неравенства, между читателските постижения на момичета и 

момчета расте трудно обясним процеп, че българските ученици са по-добри в 

репродуктивните читателски способности (намиране и извличане на информация), 

отколкото в по-творческите (осмисляне и оценяване). 

В специален подраздел на седма глава са представени критиките към PISA, отправени 

от разни образователни експерти от различни страни по света. Те споделят един общ 

недостатък – колкото и да са важни и принципни, са остават чисто научни и са 

маргинални за оживените публични дискусии, предизвикани от PISA. Те могат да бъдат 

поделени на технически забележки (свързани с извадките, произхода на въпросите, 

актуалността и автентичността на текстовете и тестовите задачи и пр.)  и принципни 



възражения, засягащи философията, методологията, методиката, медийния ефект и 

политическите следствия на PISA. Понякога тези критики са така сериозни, че 

превръщат в проблем дори онова, което самата PISA и широката публика смятат за 

предимство. Мнозина осповат характера и на самото задание – според тях недоверие 

заслужава Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OИСР), която 

го е формулирала, която финансира и вдъхновява PISA. Посочва се, че тя е типичен 

агент на пазарната глобализация, критикуват се явните й скрити неолиберални 

принципи, водещи до брутално икономизиране на образованието и знанието. 

Образователни есперти от Германия, Австрия, Франция и пр. са единни в мнението, че 

принципите на оптимизацията, ефективността, тоталния контрол и отчетност не могат 

да бъдат валидни в тази сфера, а пазарните компетентности, които преследва PISA 

изключват от образователните цели важни за европейската традиция образователни 

ценности – себе-оформянето, създаването на щирок мироглед, личностно развитие, 

морално и гражданско съзнание, социалността, комуникативността и пр. 

Собственият ми коментар заема умерена позиция и се интересува от това какво 

печелим и какво губим, когато разгледаме образованието по четене през призмата на 

функционалната грамотност и ключовите компетентности: дали и доколко изследвания 

като PISA ни позволяват да се доближим до „слона” на четенето? За да отговоря на тези 

въпроси моето изследване първо се насочвам към внимателно реконструиране на 

понятията на PISA („грамотност”, „учене”, „постижения”, «умения”, „способности”, 

„вещини и компетентности” и пр. ) в тяхното развитие от последните години. Те не са 

застинали - изтъкната е тенденцията доминиращия когнитивен подход (разглеждащ 

четенето като декодиране и обработване на информация) да се развива в посока 

социокогнитивен (интерактивност при процеса на конструиране на значение при 

четенето) и социокултурен подход: изводът е, че такова усложняване на понятието за 

грамотност и производната му мрежа е по принцип е позитивно и сближава подхода на 

PISA с хуманитарните изследвания върху четенето.  

Отправени са обаче и принципни забележки. Те тръгват от явните и скрити 

ограничения на тези основни понятия:  за проекта PISA грамотност за „добро четене” 

означава нищо повече от функционалност и ефективност - придобиване на спектър от 

социално-практически способности, които ще бъдат ценени на пазара на „обществото 

на знанието” поради редица ползи за икономиките: успешна кариера, по-добър живот, 

по-голям брой образовани и специализирани работници, принос към по-

производителна и иновативна икономика, по-високи доходи, и влиянието му върху 



цялостното благосъстояние. Това изключва редица аспекти на четенето, видими от 

други, хуманитарни переспективи. В последните години екипът на PISA прави опит 

принципната функционалистко-икономическа ограниченост на подхода да бъде 

компенсирана чрез усложняващо се изследване на разширяваща се сфера от контексти, 

в които се развива читателската компетентност и грамотността.  Макар това по 

принцип да е позитивна тенденция, направен е изводът, че че колкото повече 

когнитнитивните и психометрични изследвания се движат в социокултурна посока, 

толкова по-трудно става експериментирането и «точността» на самите изследвания, 

толкова по-несигурни стават корелациите, толкова по-проблематичен става 

доказателственост – т.е. усложнаването на фактори и контексти карат проекта PISA да 

се отдалечава от собствения си идеал за точност и резултати, базирани на 

доказателства.  Особено внимание е отделено на опита на PISA да включи не-

когнитивни съставки в читателския акт: според последните версии на проекта освен 

върху процесите на учене, четенето се базира и на „ангажираност”, „мотивация” и 

„удоволствие”, въвежда се дори идея самоопределящ се, автономен читател, който е 

вътрешно мотивиран и чете заради ценността на самото четене. Това обогатяване само 

по себе си няма как да не бъде приветствано. Анализът обаче демонстрира, че във 

функционалисткия контекст на PISA тези понятия си остават празни, неразработени 

клишета. Освен че не става ясно дали те са в състава на „функционалната грамотност” 

или не, остава въпросът дали  не осигуряват по-скоро алиби на основната насоченост на 

изследването към „компетеностти”, ефикасност, функционалност и „успех”. У 

хуманитарният учен остава тягостното чувство за емпиристки подход, подходящ за 

определени аспекти на четенето, който прави опит да надскочи себе си: той започва да 

се разширява и усложнява, за да се приложи към феномени, които се намират отвъд 

границата на неговата валидност. Но на моменти усложняването има парадоксален 

резултат – то опростява и тривиализира. Това е демонстрирано, чрез анализ на 

употребите на понятия като „ангажираност” и „удоволствие” в рамките на PISA, които 

са оказват напълно не-информирани за десетилетните дискусии около тях в 

хуманитарната наука и несвободни от елементарен хедонизъм: ето защо за експертите 

на PISA те остават малкосъдържателни фрази, чиято задача е легитимационна - да 

обогатяват привидно основните понятия – („функционална грамотност”, „вещина” и 

„компетентности”) и да ги направят така приемливи и за една щирока публичност: в 

противовес на това анализът демонстрира, че основното понятие „грамотност” но може 

да обхване удоволстието, ангажираността и мотивацията.  Изводът е, че независимо от 



декларираните благородни намерения за комплексност, PISA всъщност свежда всичко 

към скрития си когнитивен и утилитарен фокус, към „целите”, „постиженията” и 

„успеха”  и невидимо дава приоритет на инструменталните за тези цели  когнитивни и 

метакогнитивните „ключови компетентности” – в ущърб на всички останали  

поведенчески, атитюдни, емоционални и пр. страни на четеното. В противовес на 

подхода на PISA моето изследване предлага преглед на различни теоретични 

тематизации на понятието „удоволствие” в отношението му към четенето. А четенето 

като познавателен процес и учене е обявено само за „половината слон” – и че 

характеристика на четенето е своеобразната му амбивалентна разположеност между 

свободното време и нерегламентираните употреби от една срана и ученето, културната 

и образователна нормативност от друга.  

 

В третата част на монографията, наречена „Домашни любимци и застрашени 

видове”  са поместени две глави.  

Главата   - разказва за научните изследвания, спорове и оживени публични дискусии, 

посветени на дигиталната революция, електронното ползване на текстове и 

предполаганата от някои „смърт на четенето”. Във фокус са дискусиите за бъдещето на 

четенето и странните противоречия, които те пораждат – и които не са достатъчно 

тематизирани и изследвани от разгледаните дотук науки.  Систематизирано е ядрото от 

аргументи на „оптимистите” (вярващи че тече демократична революция на 

електронното четене, което според тях не отстъпва на четенето на печатен носитeл, че 

дори търсачките и хипертекстовете имат множество предимства) и апокалиптиците, 

които не само предричат бърза смърт на печатната книга, но и на всички навици 

свързани с нея – най-вече на концентрацията, устойчивото внимание, задълбоченото 

разбиране. Анализът твърди, че в самата дискусия (която е едновременно научна и 

извън-научна, по медии, списания, сайтове и блогове) съществуват блокажи и че 

основният такъв блокаж е свързан с фетишисткото разглеждане на два социални 

предмета – книгата и екрана. Според автора те не трябва да бъдат разглеждани само в 

своята технологична определеност (това би довело до технологически детерминизъм), а 

като върхове на различни „айсберги” от социални отношения. Твърди се, че настъпват 

сериозни промени в глобалната ситуация на читателските практики, които могат да 

бъдат  разбрани и оценени не само като се обръщаме към бъдещето, но необходимо е да 

се обърнем към миналото и да оценим какво си отива, какво бавно губим. Тук главата 

прави радикален исторически завой и се завръща към „звездния миг” не читателските 



практики – масовизирането на грамотността и четенето през края на XVIII век. След 

кратък преглед на описани от историци на четенето пракитики, изводът е че липсва 

един важен тип четене – класическото почитащо четене на класика, т.е. на текстове, за 

които се предполага, че притежават особена дълбочина, сложност и интелектуално 

качество и изискват специално четене.  Това дава повод за кратко проследяване 

историята на възникването на класиката, разбирана като корпус от особено ценени 

светски четива, базиран върху традиции, проследени чак до XII век. Целта на 

историческата реконструкция на възникването на „каноните” е да се направи опит за 

реконструкция и на нормите на тяхното четене – класическото: след това се описва тази 

норма, чрез анализ на бродещи топоси, стереотипи и клишета: направен е извод за 

нейния сложен и противоречив характер на „мека норма” на четенето.  

Накрая главата се завръща към XXI век и описва цялостната промяна на 

институционалната и извън-институционална среда, на всички условия от които зависи 

четенето – училища, университети, библиотеки, издателства, книжен пазар, ползване на 

свободното време, темпорален ритъм на съвременния свят.  На това място спорът 

между „оптимисти” и „апокалиптици” е преценен като непродуктивен и е предложен на 

негово място съвренен подход, свързан с реалистична оценка на рисковете, които 

следват от една подобна голяма промяна. В този контекст авторът си позволява и 

умерена апология на каноните, тъй като според него днес те вече не изглеждат само и 

единствено рестриктивни норми и ригидни списъци, а имат в себе си ниши и 

възможности за свобода, които добрите читатели знаят как да използват.     

  

Във финала, наречен „Пчели: вместо заключение” е изтъкната необходимостта от 

преодоляване на китайските стени между науките и особено – от преодоляване на 

институционаланата вражда между природни и хуманитарни науки. Разработени са 

методическите изисквания за едно ново понятие за четене, което да предлага синтез 

между трудносъизмеримите подходи на отделните науки и за иницииране на нови, 

синитетични в подхода си изследвания. Тези изсисквания трябва да послужат като 

програма за един втори том на изследването, където новото понятие за четенето да бъде 

внимателно разработено и да даде възможност за сравнителен поглед на състоянието на 

читателските култури в различни страни: този планиран втори том ще представи и 

българските изследвания върху четенето, както и състоянието на българските 

читателски практики.   

 



 

РЕЗЮМЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПОМАГАЛО ПО ЕВРОПЕЙСКА ИСТОРИЯ НА 

КУЛТУРАТА 

                                                                                   Автор: доц. Александър Кьосев 

 

 

Електронното помагало представлява разработка на два лекционни курса (общо 27 

лекции, върху някои теми продължава работа), въвеждащи бакалаврите-културолози в 

културната история на Модерната епоха. Те са фокусирани около темата „културна 

история на истината”, която не е разработвана в български научен контекст. Под 

културна история на истината се има предвид история на начините, по които 

историческите агенти произвеждат и употребяват твърдения, разкази, доктрини, 

идеологии и пр., приемани консенсуално за истинни. Т.е. това е история на 

исторически променливите образи на истината в различни контексти и различни епохи; 

тази тема се проследява в свещенни текстове и екзагетични тълкувания, във 

философски и научни системи, в научни общности и лаборатории, в публични 

дискусии и общественото мнение, в статистически и демографски инструменти за 

управление на населението (т.нар. знание-власт). Методологическата концепция, зад 

помагалото допуска множествен и хетерогенен характер на „истините” и способността 

им за исторически колизии, конфликти и трансформации.   Лекционните курсове 

проследяват едновременнно културната история на модерните идеи за истина и 

културната история на институциите и социалните групи, които раждат и 

разпространяват тези идеи: това двойно измерение на анализа също трябва да се смята 

за принос. Използван е мултикаузален подход, търсещ комплексни културни ефекти, 

следствие от хетерогенни фактори – развитие на университетската институция, 

развитие на публичността, развитие на науката, развитие на образованието, развитие на 

групата на интелектуалците, развитие на комуникационните и репродукционни 

технологии.   

Търсен е културно-исторически синтез между постижения на различни науки: 

религиозната история, история на епистемологията, история на точните науки, 

историята на моралната и политическа философия, историята на публичността, история 

на изкуствата, история на печатното дело, книгата и грамотността. 

 

 



Първата част на електронното помагало представя основни идеи на английското, 

немското и френското Просвещение във философията, науката, литературата и 

културния живот на XVII, XVIII и началото на XIX век, както и социалните агенти и 

канали, по които тези идеи се разпространяват, масовизират и упражняват социално 

въздействие. Засяга се въпроса за отношението между интелектуален живот и социални 

движения, връзката на интелектуалната култура на Просвещението и Френската 

революция. Обсъжда се въпросът за  културата на революционните дни, новите 

хомогенизиращи културни политики във френската република и Наполеоновата 

империя. Обсъждат се отзвукът на Френската революция, дебатите около нея, 

философските и художествени произведения, които тя поражда.    

Теми 

1. Френската революция – въведение..  

 

2. Културна история и културно събитие – методологически бележки. Понятието “революция” 

3. Революция и идеи. За характера на връзката между Просвещението и Френската революция – 

общ преглед на проблематиката.  

4. Интелектуални парадигми, подготвящи Просвещението. Егзeгетичен модел на знанието, 

ренесансов хуманизъм и филологизъм. Рационалистическата, механистична и математическа 

картина на света Проблематизиране на библейския модел на природата и историята. 

Рационалистичен супранатурализъм, деизъм, библейска критика.  

 

5. Развитие на философията и науките и релативизирането на библейския модел. Библейска 

критика. Възход на природните  науки. Възникване на експерименталната наука и 

лабораторията. 

 

6. Култът към Разума; употребите на “разумите”. Интелектуален контекст и философски идеи на 

Просвещението, предхождащи революцията. Що е Просвещение – идеята за пълнолетието на 

разума. Култ към разума, разум и утопия, разум и демокрация, разум и философска критика, 

разум и лудост.  Статут на знанието, рационализъм и енциклопедизъм.   

 

7. Промени в моралната и политическа философия. Естественият закон, човешката природа, 

понятието за собственост, естествени права, свобода.  Религиозната толерантност. Идеята за 

обществен договор и подновяване на обществения договор. Народът като суверен.  

 

8. Нова организация на знанието и истината: научни и публични институции  и канали. Социални 

места, агенти и канали на знанието и културата.  Академии, дворове около просветени монарси, 

литературни салони, чайни, кафенета, научни дружества и пр. Литературен и художествен 

живот.  



 

9. Новата европейска публичност и формирането на демократично публично мнение. Проблемът за 

“влиянието на идеите” върху революцията: отношения между интелектуални елити и маси.  

 

10. Възникване и развитие на модерния вестник Ролята на печатната култура и засилващата се 

грамотност и новата публичност.  

 

11. Културата на революционните дни. Вълните на революцията, включването на нови радикални 

прослойки, социален състав, Ораторска култура. Френската революция и терорът. Равенството 

като утопична цел на терора. Утопически философско-управленски функции на терора и 

всекидневна реалност на терора. Институции на терора.  

 

12. Френската култура и нейната управляемост. Рационализация на обществените институции: ново 

администриране на територията, ново управление на религията, нова образователна 

структура,нова система от мерки и теглилки Опити за нов календар и летоброене. Проекти за 

нова рационална граматика. 

 

13. Културното значение на епохата на Наполеон Бонапарт 

 

14. Отзвук и дебати за революцията. Едмънд Бърк и английският дебат за революцията. Раждането 

на консерватизма. Отговорът на Томас Пейн. Немският дебат за революцията. Кант и дебатът за 

вечния мир, дебатът за съдбата на Европа.  Гьоте, Шилер, Новалис. Алтернативни немски 

културни утопии - “класическото” и “естетическото възпитание на човека”.  

 

 

 

Втората част на електронното помагало обсъжда новият социален, урбанистичен и 

технологичен контекст на културата през XIX век, както и произтичащите от това  

състояние на науката, идеите и изкуствата /нов тип институционализация на науката и  

изкуствата/.  Засягат се важни интелектуални и политически парадигми на  XIX век 

/позитивизмът, либерализмът, консерватизмът, национализмите, и европейският 

колониализъм, расизмът/. Разгледано е културното противоречие между прогресистки 

оптимизъм и декадентски катастрофизъм в края на века, както и кризисното състояние 

на културата около Първата световна война, революционната вълна и революционното 

състояние на културата.  Във финала се обсъжда възникването на некласическа наука и 

на европейския художествен авангард като своеобразна критика към буржоазната 

институции на културата.   



Теми: 

1. Крехкото равновесие. Европейската култура на прага на XX столетие 

 

2. Науко-техника и промишлени революции. Първа индустриална революция. Техниката като 

материалното наследство на Века на просвещението: индустриални и технически революции. 

Влияние на техниката върху всекидневната и публична култура: навлизане на машини и 

машинни модели на поведение.  

 

3. Градовете през XIX век. Новата организация на труда и промяна на структурата на градовете. 

Промени в преживяването на времето и пространството. Новият транспорт като културен 

проблем. Доминантни фигури на публичния дискурс: образът на машината. Промени в 

практикуването и изживяването на времето. Културни аналози на машинното време – вестникът, 

кинематографът.  

 

4. Знание и институции на знанието през XIX век. Социални агенти на високата култура. 

Структура на университетите в края на ХIX век:  преподаватели и студенти. Експерти и 

публични интелектуалци. 

 

5. Логос или Митос? Статут на науката - нови науки и нови научни идеологии. Огюст Конт и 

позитивизма. Новата класификация на знанието. Интелектуална ситуация в Европа през втората 

половина на XIX век.  

 

6. Възникване на модерните хуманитарни науки: философия, философия на образованието, 

историко-филологическия комплекс. Неохуманистичният идеал. Патриотичните хуманитарни 

науки.  

 

7. Публичност и социални агенти на високата култура.   

 

8. XIX век и статутът на изкуствата. 

 

9. Логос или Митос? Нови науки и нови научни идеологии – 2 част.  Европейски расизъм. Фройд и 

развитието на фройдизма. Влияние на фройдизма  - характерът на  интелектуалната революция.  

Направления в психонализата. (в процес на разработка)= 

 

 

10. La belle epoque като “спирка към апокалипсиса La belle epoque като “спирка към апокалипсиса” 

Двойнствеността на la belle epoque. Идеята за прогреса и цивилизаторската мисия на Европа. 

Социални придобивки, официален прогресизъм, колониални нагласи, снобско естетска 

консуматорска култура. Градската интелектуална култура – Виена като пример. Интелектуални 

кръгове, плодотворни контакти. Художествени салони. Усещане за край на века, катастрофизъм, 



сплин, живот в двоен морал, лицемерие, маски и фасади. Дендизъм. Декаданс. Не-класическата 

физика. 

 

11. Първата Световна война като културно събитие. Войната ката материална криза и като “криза на 

духа” /Пол Валери/. Залез на запада. “Окопният опит”, “общността на разтърсените”. 

“Загубеното поколение”, поколенчески разрив.   

 

12. 12-13. Европейски авангард. Революционна ситуация и култура.Що е авангард – история на 

понятието, история на явлението. Обща полит-естетическа програма на европейския авангард. 

Италиански футуризъм.  Дадаизъм. Сюрреализъм.  

 

 

 


