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Становище  

За дисертационен труд на тема:  

„Тяло и всекидневен свят: случаи на пълна загуба на зрение“ 

на Боряна Андреева Бунджулова, редовен докторант към Катедра Социология,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

От проф. дсн Майя Грекова, Катедра Социология, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, член на научното жури 

 

В самото начало ще подчертая най-значимия принос на дисертационното 

изследване, който надхвърля неговите видими и непосредствени постижения, 

коректно представени от Боряна Бунджулова в Справка за приносите. Проигран е 

методологически подход, който прави възможен диалога с Другия, въпреки 

предпоставената и социално приета негова различност до степен на изключеност 

от света на „нормалността“; проведен е опит за достигане до света на Другия като 

радикално различен и е постигнато разбиране на основанията на неговата 

различност като конституиращи негова собствена „нормалност“.  

Боряна избра като обект на своето дисертационно изследване „увреденото тяло“ 

не толкова заради проблемите на „хората с увреждания“, независимо че 

първоначалното му заглавие беше Тяло и всекидневен свят. Преосмисляне на 

понятието “увреждане”. Избра го заради възможността през „хората с 

увреждания“ – които хем са в „нашия свят“, хем са изключени от него като не-

пълноценни, защото са „не-нормални тела“ – да навлезе и изследва в дълбочина 

конструирането на „паралелен“ свят, чието съществуване се контролира и 

прониква от „света на нормалността“. Това не означава, че в хода на работата си 

Боряна е отрекла необходимостта от преосмисляне на проблемите на „хората с 

увреждания“ – означава единствено, че преосмисленото понятие „увреждане“ е 

предпоставка за водещия дисертационното изследване въпрос: възможно ли е и 
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ако да – при какви условия е възможно, практическо взаимодействие между 

двата несъизмерими свята – света на зрението и света на слепотата? Твърдя, че е 

предпоставка, доколкото единствено от гледна точка на социалния 

характер/модел на „увреждането“ този въпрос е възможен. Но не твърдя, че 

преосмислянето на понятието увреждане по необходимост води до поставянето 

на този въпрос – добре известно е, че защитата на правата на хората с 

увреждания не предполага съществуването напр. на „свят на слепотата“ и 

съответно не води по необходимост до опит за постигането на неговите 

конститутивни черти.  

Сред различните „увреждания“ Боряна избра „зрителното увреждане“ за обект 

на своето изследване, защото „модерният свят утвърждава визуалността“, 

модерното общество е „силно визуално, визуализирано и визуализиращо се 

общество“ (с. 17 от дисертацията); при това „зрителното увреждане“ в неговата 

радикална форма – слепота. Т.е. избра най-не подлежащото на „поправяне“ 

отклонение от най-силната норма на „телесна нормалност“. За да докаже 

основната си теза: несъизмерими са „светът на зрителната нормалност“ и „светът 

на слепотата“; „светът на зрителната нормалност“ доминира, управлява, 

контролира „света на слепотата“ и отвън, и отвътре, доколкото е утвърден и 

непрекъснато препотвърждаващ се като „Светът“; ако и когато поставим под 

въпрос „света на телесната нормалност“ като Светът, спрямо който сме приели 

слепотата, глухотата, немотата, обездвижеността като единствено и само 

отклонения от нормата, е възможно да разберем, че лишеността е възможно да 

бъде преодолявана чрез други, различни от „нормалните“ светови структури, 

които да конституират свят, различен от полагания като „нормален“, но също 

толкова „нормален“ за споделящите го. И ако постигнем подобно разбиране, при 

това не само на равнището на теоретичното познание, но и на равнището на 

практическото отнасяне, става възможно взаимо-действането в рамките на 

съвместно изградени всекидневни практики, които хвърлят „мостове“ през 

„границите“ на световете.  
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В структурата на дисертационния труд е въплътена логиката на изследователския 

процес. В увода са очертани проблемната рамка, методологическия подход и 

ясно е аргументирана основната теза на дисертационния труд; в първа глава е 

очертана теоретичната рамка, последователно е промислен проблема за Другия 

и проблема за „моето тяло“, основно през идеи на Хусерл, Хайдегер и Шютц; във 

втора и трета глава внимателно са подложени на анализ резултатите от съ-

изследователските усилия на Боряна и нейните два „случая на пълна слепота“; в 

четвърта глава чрез сравнителен анализ са изведени резултатите от 

дисертационното изследване; а заключението е още едно доказателство за 

удържаната в хода на целия изследователски процес рефлексивна нагласа на 

дисертантката – ясно са откроени резултатите спрямо заложените хипотези, но и 

ефекта от проблематизирането на собствените очевидности, направило 

възможно постигането на изследователските цели.     

Смятам за необходимо да подчертая още едно важно постижение на Боряна като 

изследовател: тя подготви и проведе две изключително сложни и деликатни 

„включени наблюдения“. Успехът на този изследователски метод – при неговите 

добре аргументирани модификации във всеки от двата случая – се дължи, от една 

страна, на изключителната изследователска, но и човешка чувствителност на 

Боряна, а от друга страна – на трудната за постигане, но необходима, „гранична“ 

позиция на изследователя: да „забравя“ себе си като изследовател, за да се 

потопи във всекидневните практикувания с обекта, превръщайки го със самото 

това в субект на съ-действане; и заедно с това да удържа себе си като 

изследовател, за да може в хода на съ-действане да открои спецификата на 

присъствие-участие-преживяване на Другия като изследователски обект. 

Вероятно като трети аспект, но и предпоставка за възможността на подобна 

изследователска позиция, е първоначалното доверие на двата „обекта“, което, 

поддържано в хода на съвместната работа, ги е превърнало в съ-изследователи.     

Авторефератът много добре представя логиката и съдържанието на 

дисертационния труд. Още веднъж отбелязвам, че изведените в неговия край 
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Приноси ясно и точно открояват научните постижения на дисертационното 

изследване. Боряна Бунджулова има три публикации по темата на 

дисертационния труд в утвърдени български научни издания.  

В качеството си на научен ръководител на докторантката заявявам, че 

дисертационното изследване е самостоятелно научно дело на Боряна 

Бунджулова, реализирано от отдаден на своята работа и отговорен към „обекта“ 

и към изследователския процес изследовател.  

 

Заключение:  

Като имам предвид качеството на дисертационния труд и посочените по-горе 

негови научни приноси, убедено препоръчвам на членовете на научното жури 

да вземат решение за присъждане на научната и образователна степен 

„доктор“ по социология на Боряна Андреева Бунджулова. 

       

       Подпис: 

София, 19.01.2016 г. 

 

     

 


