
Мнение за дисертационния труд на Петя Пешева 

„Нови артистични практики, алтернативни градски пространства  Адаптиране на индустриално 

наследство от независимата артистична сцена в контекста на кандидатурата на гр. София за 

Европейска столица на културата 2019 г.” 

 

Дисертацията на Петя Пешева, на която съм научен ръководител, успешно съчетава богатата 

теренна работа с проблематизирането на актуални теоретични въпроси от областта на градската 

антропология и културните изследвания. Пешева взима за повод подготвяната от Софийска 

община кандидатура за столица на европейската култура /в последствие - неуспешна/, за да 

анализира в дълбочина начина, по който у нас са мисли и социализира културното наследство и 

по-специално опитът да се остойностят подценявани и смятани до сега за непрестижни обекти 

на индустриалната история на града. Авторката установява повърхностния, украсителски, за да 

не кажем имитативен начин на инцениране на индустриалното наследство без съдържантелна 

работа върху колективната памет и с помощнта на привнесени артистични практики, които някак 

вторично да натоварят обектите със смисъл.  

Поуките от неуспеха на кандудатурата в този смисъл могат да се четат като критичен размисъл 

върху българските политики на наследството въобще – защитата на тютюневия град в Пловдив 

ни дава представа за това как биха стояли нещата, ако обществеността беше ангажирана по-

дълбоко с индустриалното наследство на града си.  

В работата се обсъждат такива важни за съвременната градска антропология теми като това 

какво е място и как то може да се конструира и обживява; как да мислим алтернативните 

културни практики в свят, където вече няма драматични забрани; какви модели на 

„европейскост” циркулират днес из нашите мениджърски елити; каква роля може да има 

изкуството за приближаване на града до неговите обитатели /какво изкуство? Защо изкуство?/.  

Казвайки това смятам, че работата е успешна и ще представлява ценен принос към нашата наука. 

Убедено гласувам „ЗА“присъждане научната и образователна степен „доктор“ по градска 

антропология на Петя Пешева. 

София 10 04 2016 

Проф дсн Ивайло Дичев   


