
Становище по дисертационния труд на Гергана Мирчева, „(А)нормалност и достъп 

до публичността: социално-институционални пространства на биомедицинските 

дискурси в България (1878-1939)“, представен за присъждане на образователната и 

научната степен „Доктор” в професионално направление „3.1. Социология, 

антропология и науки за културата” 

 

С Гергана Мирчева и с проучването ѝ съм свързан в качеството си на научен ръководител 

и от тази позиция изразявам мнение в състава на журито, свикано за защитата на 

представения неин дисертационен труд; освен протоколната преценка, то изразява преди 

всичко общото ми впечатление и моята искрена радост за постигнатото от нея. Нямам 

съавторски публикации с авторката, участия в общи проекти, нито пък сътрудничество по 

каквито и да било други съвместни начинания.  

Ценя високо нейното постижение и съзнавам ясно невъзможността в изискуемото по 

установения ред становище да бъде отразена дори приблизително изключителната 

последователност и плътността на проведената реконструкция, нито пък яркостта и 

дълбочината при аналитичното осмисляне на приведения, неизвестен никому преди нея, 

огромен исторически архив.  

Историята на осъщественото изследване се разгръща по извървения път от дисертантката 

между две заглавия – ранното „Физически и душевни страдания в нормативни режими на 

достъп до публичността: обществена хигиена и евгенични проекти в България (1878-

1939)“ и това върху първата страница на представеното за защита произведение – 

"(А)нормалност и достъп до публичността: социално-институционални пространства на 

биомедицинските дискурси в България  (1878-1939)". Двете маркират огромното 



разстояние от първоначалните намерения, свързани с обществената хигиена и евгеничните 

проекти като изолирани ситуации, до пределно широката, сложна, същевременно, 

пластична и ярка в изразителността на всеки детайл, картина на социално-

институциналните пространства на биомедицинските дискурси в България, постигната в 

завършения текст. Не бих могъл да кажа, че преди време, ориентирайки докторантката 

към избор на тема, съм подозирал далечината на откриващата се с нея изследователска  

перспектива, извървяна и постигната от нея.  

Реконструираните ключови социално-институционални пространства с валидните спрямо 

тях биомедицински норми дават посоки за ново разбиране на изследваното време – през 

социалното въобразяване и ведомствената организация на медицинските знания Мирчева 

разказва българското Ново време като универсална история на включването (или 

изключването) на човешки същества в неизбежни социални параметри и непредотвратими 

културни стандарти. Работата ѝ откроява съществена линия в историята на 

противоречията в културните значения на модернизационните изменения у нас, тя 

талантливо и вдъхновено възсъздава културно-историческия контекст и конкретното 

съдържание на несъмнено модернистичните, но далеч не така еднозначни, както в 

изкуствата, биомедицински блянове за определяща същността на човека норма и 

институционални гаранции за нейното удържане. Дисертационният ѝ труд е 

фундаментален научен принос.  

Самопреценката за собствените приноси Мирчева аргументира с трезви, бих казал, дори 

твърде сдържани, доводи. Авторефератът е изцяло представителен за нейната работа – 

издържан в стилистиката на изложението от основното произведение, той снема в 

концентриран вид и дава точна представа за методологическата основа на изследването, за 



широтата на източниците, за аналитичните техники, проведени в него, както и за 

дълбочината и значимостта на крайните изводи. 

Дисертационният труд е несъмнено постижение; това е интердисциплинарно, 

културологично историческо изследване с преки проекции върху хуманитарното 

познание, изучаващо „българското“, изобщо.  

Всъщност, едва ли е необходимо да бъдат аргументирани повече от мене достойнствата на 

постигнатото. През времето на нейната работа името ѝ се свърза с тази тематика, нейните 

публикации, участието ѝ в национални и международни проекти, нейните преподавания 

доказват разпознаваемостта и присъствието ѝ недвусмислено навсякъде.  

С пълна убеденост със завършващите становището ми думи призовавам уважаемото 

Научно жури и Факултетния съвет на Философски факултет при СУ „Св. Климент 

Охридски” да гласуват без колебание с “ДА” за присъждането на Гергана Мирчева 

образователната и научна степен “Доктор”. 
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