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1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Със заповед на Ректора на Софийския университет № РД-38-90/ 17.02.2016  г. съм 

назначена за член на научно жури във връзка с процедурата по публична защите на 

дисертационния труд на Петя Светославова Пешева, редовен докторант към катедрата 

по История и теория на културата, отчислена с право на защита. 

Представеният на нашето внимание труд е подготвен в рамките на процедура по 

докторска програма научната специалност Теория и история на културата. Градска 

антропология във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.  

Дисертацията се състои от от увод, три глави, заключение, библиография, която 

съдържа 124 заглавия на изследвания и интернет ресурси, и приложения (илюстрации 

и интервюта) в общ обем от 206 страници. Още тук за читателя става ясно, че 

докторатнтката е навлязла в изследователска територия от нов тип, преодолявайки 

древната традиция на работа в библиотеки и хранилища –  преобладаващият брой 

цитирани източници са електронни.  

2. Актуалност на тематиката 

Избраната тема показва умение за насочване на изследователската оптика към важни 

и наистина “горещи” теми; проследяването на случващото се по време и след периода 

на кандидатстване на София за ЕСК е извършено чрез реално “включване” в  събитията, 

което дава възможност за събиране на ценна информация от разнообразните културни 

агенти; това от своя страна предопределя условията за успешно осмисляне и научен 

анализ на теренния материал. Реалността, която ни заобикаля, буквално всеки ден ни 

предлага нови аргументи за важността на разработваната в дисертацията тематика и за 

необходимостта от изработване на научно обоснован подход към събитията. Отделен е 



въпросът доколко институциите биха проявили интерес към така постигнатите 

резултати, за да ги приложат в своята практика. 

3. Познаване на проблема 

Петя Пешева е успяла да съчетае необходимото за едно успешно изследване 

познаване на досегашната научна традиция в избраната област (предимно в чужбина, 

поради практически липсващата българска такава) с новаторския подход към анализа 

на собствения теренен материал. Това й дава шанс да се вгледа в него без да налага 

предзададени тези (една от предварителните хипотези дори е отхвърлена в хода на 

работата), така че да постигне обективни и адекватни научни резултати. 

4. Методика на изследването 

Избраната методика е класическата за социо-антропологичния анализ комбинация от 

обработка на научни и документални извори и качествени методи (полу-структурирани 

интервюта, включено наблюдение и т.н.). Тя дава възможност на докторантката да 

опознае в дълбочина изследвания обект и да очертае успешно своето научно поле, 

прилагайки към него (макар и неназованата пряко в текста) концепция за 

хетерогенната сдвоеност между артефакт (в случая – елементи от индустриалното 

наследство на София) и актант (в конкретния случай – представителите на т.нар. 

“независима артистична сцена” и разнообразните институции, опериращи в областта 

на културата).  

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд засяга два отделни актуални проблема: индустриалното 

наследство и развитието на независимия артистичен сектор. (с. 186). Крайният резултат 

е един интересен и безспорно полезен анализ на процесите, протичащи в изследвания 

период около територията на изоставените индустриални обекти в София.  

Според мен най-същественият принос на дисертацията е очертаването на отношенията 

между различните по функции и целеполагане социални групи, чиито интереси се 

срещат в този процес. Това дава възможност за успешно разпласяване на  сложното 

кълбо от формални и неформални “движещи сили” в него, на методите им на действие 

и постигнатите крайни резултати. Така става видим постепенният преход на 

индустриалните обекти от невидимост към видимост (в резултат на иновационните 

артистични намеси), което променя символната (а и пазарната) им “цена” и привлича 

към тях нови типове инвеститорски интереси, при които първоначалните им 

“откриватели” често се оказват маргинализирани. (“Първоначалните „откриватели” 

на водната кула за културни дейности, остават изолирани от решението на 

институцията, а обществени обсъждания за бъдещето на този и други обекти, 

представляващи ценност за града, не се провеждат” с. 113) 

Друг интересен аспект в интеракцията между “независими артисти” и институции, 

добре уловен и описан от П. Пешева, е постепенното  “доближаване на неформалната 

риторика на артистите до тази на официалните институции, които от своя 

страна я адаптират към наднационални изисквания. Тази тенденция може да се 



свърже с т.нар. проектна култура, зависеща от спуснатите „отгоре ― критерии и 

ключови думи” (с. 127) Това постепенно заличаване на разликите в дискурса на 

“център” и “периферия” е важно доказателство за липсата на реално и ясно очертано 

противостояние между доминиращите институционални структури и (привидно) 

алтернативните спрямо тях културни агенти, които предпочитат по-скоро да “спечелят 

симпатиите” на потенциалните финансови донори (и да “станат видими за 

системата” – с. 155), отколкото да демонстрират реално критична позиция. Този 

процес на “взаимно опитомяване” води до “отглеждането” на “официална 

алтернативна сцена”, която изпълнява функциите на постоянен рецепиент на проектно 

финансиране, предоставяйки като контра-дар на институциите комфортната видимост 

на успешно сътрудничество с неправителствения сектор.  “Подкрепят се не дейности, 

които предлагат предефиниране на реалността чрез артистични практики, а 

нейното поддържане чрез инициативи, свързани изцяло с комерсиален заряд и 

утвърждаване на доминантния дискурс.” (с. 134) или “Общината подкрепя 

дейности, свързани предимно с творчески начинания, занаяти и културни 

индустрии, поставяйки ги в графа „алтернативни”, използвайки опаковката на 

понятието, но не и неговото съдържание, носещо потенциал за преосмисляне и 

критика. По този начин институцията печели дивиденти, демонстрирайки 

подкрепа за развитие на съвременното алтернативно изкуство, но свеждайки до 

минимум евентуална критика към себе си” (с. 142). Доколкото този модел на 

общуване чрез “симулирана _алтернативност, залагаща предимно на „опаковката” 

(с. 182) е широко разпространен не само в София, а и не само в България, смятам, че 

неговото очертаване и анализ в рамките на дисертацията е сериозен принос. 

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Докторантът представя 2 публикации по темата на дисертацията и едно редакторство 

на брой от електронно списание, което удовлетворява формалните изисквания на 

процедурата.  

7. Автореферат 

Авторефератът отговаря на формалните и съдържателни изисквания и съответства на 

текста на дисертацията. 

 8. Въпроси, забележки и препоръки за бъдещо използване на дисертационните 

приноси и резултати 

Задължителните за жанра забележки и препоръки в случая имат по-скоро технически 

характер:  

 На фона на иначе добре овладяния език и стил на изложението, прави 

неприятно впечатление системното игнориране на правилата на пунктуацията – 

дефект, който би могъл да се отстрани с лекота.  

 Приложените снимки от личния архив на автора са обозначени с номера, без да 

се изяснява какво конкретно е заснето и защо (напр. Какво е розовото вещество 

в чиниите на сн. No 3 и с каква цел ни е показано?); не става ясно от текста и 



каква е връзката му с илюстрациите и защо са избрани точно тези, понеже 

позовавания на тях липсват; 

 И един въпрос – във връзка с опита да се дефинират употребяваните понятия – 

може ли да се приеме, че терминът “алтернативен” (с. 144) се употребява 

донякъде като  синоним на “хипстър”? 

Разбира се, тези бележки в никакъв случай нямат за цел да поставят под съмнение 

качествата на представения ни за защита дисертационен труд. Сигурна съм, че 

постигнатите в него аналитични резултати са успешно приложими в други контексти и 

затова неговата ценност ще бъде оценявана тепърва. 

В заключение убедено препоръчвам на почитаемото научно жури да присъди на Петя 

Светославова Пешева образователната и научна степен 'доктор' в област на висше 

образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата, научна специалност: Теория и история 

на културата. Градска антропология 

 

10.4. 2016 г. 
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