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Дисертационният труд на Петя Пешева, озаглавен „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.“, е структуриран в Увод, 

три глави (Въведение в изследователския проблем, Основни теоретични 

положения и терминология, Адаптиране на индустриално наследство от 

съвременни форми на артистични практики в контекста на кандидатурата на 

София за ЕСК), Изводи, Приносни моменти, Библиография от 93 заглавия и 

31интернет източника, две Приложения, от които 1 – с 23 снимки, 2 – със списък 

на посетените събития и терени, 3 – със списък на интервюираните лица. В 

началото към работата е приложена Декларация за авторство, а в края – са 

посочени публикациите на докторантката по темата на дисертацията. Целият 

текст е 206 стр. 

Уводът въвежда в темата на дисертационната работа, като представя 

основните изследователски теми, акцентирайки върху интегрирането на 

индустриалното наследство чрез алтернативните артистични дейности. Този 

фокус поставя и въпроса дали съществуват осъзнати културни политики, 

свързани с развитието на градската среда, и какви инструменти се използват от 

местната власт (в случая Община София) за тяхното изпълнение. Темата на 

дисертационния труд е изключително актуална, особено като се има предвид, че 

в последните две десетилетия концепцията за култура търпи развитие в посока 

към нейното инструментализиране с цел устойчиво развитие на териториите и 
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местните общности. Още повече, че платформата Европейска столица на 

културата, в чийто контекст е поставено изследването, се приема като средство 

за интеркултурен диалог, но и за градско развитие както чрез интегриране на 

културното наследство и придаване на нови функции, така и с използването на 

творческия потенциал на гражданите чрез създаването на артистични събития и 

културни проекти.  

Първата глава въвежда в изследователския проблем. Обект на 

изследването са „процесите, свързани с адаптиране на част от индустриалното 

наследство чрез артистични инициативи“ (с. 9). По-нататък предметът на 

изследване се определя като „няколко конкретни проекта“ (с. 9) и ми се струва, 

че той не е ясно формулиран и има смесване между изследователски предмет и 

изследователски метод. Включването на конкретните проекти, каквито са 

„Водна кула арт фест“, „UnderGara“‖, „Трамвайно депо `Клокотница`“, 

„Топлоцентралата“, всъщност представлява изследване на случаи и е 

инструмент за изясняване на проблематиката. Предметът на изследване би 

могъл да се отнася до моделите на адаптиране на индустриалното наследство, 

като се търсят особеностите на културната среда, отношенията между 

различните групи артисти и между артистите и местната власт в действието, 

водещо до интеграция на индустриалното наследство в градска среда.  

Основната изследователска цел пряко се съотнася с обекта на 

изследването: „да проследи процесите на адаптиране на индустриално 

наследство към съвременните условия, трансформиращи го чрез различни 

тактики и стратегии в оживени пространства за независими артистични и 

културно-творчески практики“ (с. 10). Произтичащите от поставената цел  задачи 

са описани само в първоначалния изследователски етап, когато се налага 

терминологично и методологично въведение. Същинските задачи, чието 

изпълнение се открива в емпиричната и аналитична част на работата, не са 

изказани ясно с изключение на общата формулировка, каквато е „Стесняване на 

фокуса на изследването от по-общите проблеми към конкретни примери за 

адаптиране на индустриалното наследство и свързаните с това трудности и 

перспективи“ (с. 10). За сметка на това основната теза и хипотезите показват 

свежо мислене и добра наблюдателност. Избраната методология, характерна за 

културната антропология, съответства  на поставената цел на проучването, 

позволява да се открои ясна снимка на разглеждания проблем и да се достигне 

до обобщения и изводи в теоретичен и емпиричен план. 

Втора глава е посветена на основните теоретични положения и 

терминология. В нея е направена ясна заявка за терминологично открояване на 

понятия и концепции, важни за изследователския проблем. Представена е 
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обширна литература, посочени са автори и школи, включващи и анализиращи 

такива културни феномени като пространство/ място/ художествено 

пространство/алтернативно пространство; арт събития/арт сцена/ алтернативна 

сцена. Те, обаче, не са изяснени докрай, т.е. не са дефинирани отчетливо, но в 

работата се забелязват техните смислови употреби. В работата се използва 

понятието „тъмно наследство“ (с. 20), без да се дава определение какво се 

разбира под това. Добре би било да се даде характеристика на тази категория. 

 При коментарите, отнасящи се към индустриалното наследство, се 

изтъква, че „Въпреки, че съществуват и цялостни научни трудове по темата, 

ориентирани предимно към туризма, свързан с индустриалното наследство […] и 

тук повечето изследвания са единични и фрагментирани“ ( с. 20). Следва да се 

уточни, че изследванията върху индустриалното наследство са свързани не само 

с туризма, но съществуват сериозни научни публикации за неговата същност, 

патримониализация и социализация поне от двадесетина години насам. 

Особено силна е френската школа, която представя емпирични и теоретични 

изследвания в тази област и дава аргументи за разработване и прилагане на 

национални културни политики в сферата на наследството, вкл. и на 

индустриалното наследство.  

Петя Пешева обръща сериозно внимание на дефинирането на 

индустриалното наследство като място на памет и оживено пространство. За 

целите на разработвания проблем това е от изключителна важност, защото на 

преден план излиза социалното взаимодействие и „обвързването на култура и 

място чрез материални, метафорични и социални концептуализации“ (с.22). 

Гледната точка към мястото като социален конструкт дава възможност на 

докторантката да потърси обяснения за съвременното състояние на 

индустриалното наследство в процесите, съпътстващи технологичните промени, 

техните икономически измерения и обществена оценка. На тази основа е 

направено много добро описание и анализ на индустриалното наследство на 

София, което е разгледано в двата основни етапа на създаване и функциониране 

– този на капиталистическото развитие на нова България и другия – , свързан с 

периода на социализма в страната.  

Направен е и сполучлив опит да се покаже инструментализацията на 

индустриалното наследство за целите на развитието на територията чрез 

включването му в културни дейности и туризъм. Представени са както някои 

теоретични разработки, така и добри европейски практики, пряко насочени към 

неговото опазване и социализиране. Специално място се отделя на 

превръщането  на стари индустриални съоръжения в алтернативни градски 

пространства за  независими артистични практики. Споделените примери 
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подчертават тяхната роля за разпространение на социални и политически идеи 

чрез художествени послания, насочени към широката публика. Много добре е 

схванат процеса на смислово взаимодействие между художествените дейности 

и алтернативните градски пространства, която става видима при осъществяване 

на артистичните акции. Това насочва вниманието към алтернативните 

пространства като независима сцена, а оттук се поставя въпросът за 

финансирането, което се оказва тясно свързано както с държавните културни 

политики, така и с желанието или нежеланието на бизнеса за спонсорство. 

Погледът, насочен към културните и творчески индустрии, позволява да се 

потърси мястото на индустриалното наследство и алтернативните дейности в 

тези относително нови форми на изява.  На преден план се изтъква тяхната роля 

като мотор и катализатор за обществено развитие, която се основава на 

теоретични разработки и емпирични изследвания. Смятам, че е добре този 

въпрос да се задълбочи, като се имат предвид и настоящите политики за култура 

на Европейската комисия, както и документите, които ги разискват. Така ще 

стане по-добър и анализът на Стратегията за развитие на културата на гр. София, 

в която намират израз местните политики. Във всеки случай развитието на 

алтернативната сцена се определя не само от желанието на артистите, но и от 

културните политики и от моделите на финансиране, утвърдени в различните 

страни. 

Третата част от дисертационния труд представя адаптацията на 

индустриално наследство от съвременни форми на артистични практики в 

контекста на кандидатурата на гр. София за ЕСК. В началото се въвежда въпросът 

за състоянието на индустриалното наследство, след което се предоставя 

информация за добри практики в САЩ и Европа за неговото реинтегриране в 

градската среда. В тази перспектива и във връзка с кандидатстването на 

българските градове за Европейска столица на културата през 2019 се 

установява необходимостта от осъществяването на нови културни политики, 

даващи възможност за разгръщане на експериментални и иновативни дейности 

и обновяване на творческата среда чрез въвеждане на неизползван досега 

потенциал, каквито са например, стари фабрики, тютюневи складове и др.  

Тази глава включва добро емпирично изследване на няколко случая в 

София, които сполучливо представят адаптиране на бивши индустриални 

пространства от независими творчески и артистични дейности. Изследването се 

вдъхновява от европейските практики в това отношение, а авторката откроява 

два модела за трансформация – единият се отнася до прилагането на специални 

културни политики от страна на местната власт, а другият се случва чрез 
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инициативата на артисти и творчески сдружения, които са осъзнали ролята на 

изкуството за промяна на средата.  

В този европейски контекст се поставя проблемът за рушащото се 

индустриално наследство в България и неговото преосмисляне в съвременните 

условия. Изключително детайлно Петя Пешева работи с няколко характерни 

примера, каквито са „Водна кула арт фест“, „UnderGara“, „Трамвайно депо 

`Клокотница`“, „Зона култура“, „Топлоцентралата“.  Техният избор е направен по 

няколко основателни причини: те са обекти с индустриален характер с 

изключение на „UnderGara“; повечето инициативи излизат от  независими 

артисти и представители на културно-творческия сектор, с изключение на 

проекта за адаптация на трамвайното депо „Клокотница“, изпълнен по 

предложение на Софийска община; всички те са свързани с кандидатурата на 

София за Европейска столица на културата.  

В изследването се пресича опитът и гледната точка на професионалисти от 

различни научни и културни сфери – архитекти, културолози, антрополози, 

артисти и т.н., което дава по-обобщаваща картина на случващото се.  Направен е 

добър анализ за живота на разглежданите проекти, който зависи от политиката 

на местната власт, начините за вземане на решения, често без обществен дебат, 

без ясни и открити правила за тяхното развитие – все въпроси, пряко свързани с 

управлението на културното, вкл. и индустриалното наследство. Струва ми се, че 

тук докторантката би могла да излезе от конкретните разкази и да се опита да 

осмисли по-добре процесите на патримониализация, валоризация и 

социализация, стоящи в основата на трансформация и интеграция, където 

основен инструмент са културните проекти, артистичните дейности с 

естетическа, експериментална, социална  насоченост. 

Изводите следват от теоретичната обосновка и задълбоченото емпирично 

проучване. Те обхващат мястото на индустриалното наследство в съвременния 

художествен процес и трансформацията им в градска среда. Смятам, че някои от 

изводите биха могли да бъдат доуточнени, ако не в момента, то във връзка с 

нови изследвания. Например, смятам, че „първоначално заложената хипотеза, 

според която индустриалните обекти са пространства, изпразнени от 

съдържание, лишени от собствен смисъл, получаващи ценност, чрез тяхното 

адаптиране за съвременни артистични дейности, се оказва нерелевантна“ (с. 

178), може да се окаже релевантна, ако се постави въпросът дали местните 

власти или артистите, провеждащи съответните художествени дейности си дават 

сметка за паметта на мястото или разглеждат съответните пространства просто 

като подходящи неизползваеми места за артистични експерименти.  По подобен 

начин може да се обсъди изводът, че „Инструментализирането на наследството 
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и културните практики е в пряка връзка с тенденция, свързана със стремежа на 

пост-индустриалните градове към трансформация в „културни столици“ (с. 178). 

Тази практика за адаптиране на индустриално или военно наследство в културни 

или развлекателни места с артистични дейности, в изследователски и 

университетски  центрове и др. под. се наблюдава  повече от 20 години в 

западноевропейските градове и се съотнася с устройството на територията и 

обновяването на градската среда чрез съхраняване на архитектурни обекти, 

носещи общностната памет и идентичността на града. Разбира се, че желанието 

да се преобразува средата и да се повиши качеството на живот на гражданите е 

основна мотивация на местната общност да преосмисли в ценностен план 

своето наследство и да използва културата като средство за промяна на 

неговите функции.  

Имам няколко бележки и към самия текст. Той е небалансиран в 

структурно отношение, като третата част натежава твърде много спрямо първите 

две глави. Разбира се, има обяснение с факта, че трета глава представя 

емпиричното изследване, което е богато на примери. Понякога се губи логиката 

на текста, като се наблюдава прескачане и връщане към разглеждан вече въпрос 

(например, от темата за места на паметта се преминава към въпроса за 

културните и творческите индустрии и след отново се връща към местата на 

паметта) или с изясняване на съдържанието на някои от понятията в различни 

части (например, „алтернативни пространства“, „независима сцена“ в първа и 

трета глава). Някои от поставените теоретични проблеми не намират място в 

емпиричното изследване (такъв е например, въпросът за паметта на  

индустриалното наследство). 

Като цяло дисертационният труд е посветен на малко изследвана тема, 

засягаща динамиката на съвременните културни процеси, породена от 

прилагането на европейски културни политики в България и по-специално 

кандидатстването за Европейска културна столица като мотор за градско 

развитие. Емпиричното изследване е изключително ценно, защото чрез него се 

изгражда познание за адаптиране на индустриално наследство  от независимата 

артистична сцена, но този опит може да бъде използван и за бъдещи идеи за 

неговото съхраняване и интеграция в градска среда за целите на общността в 

областта на културата или социалното действие. Работата поставя добър въпрос 

за това доколко интегрирането на наследството, и необходимостта от развитие 

на независимия сектор са реално осмислен проблем както на институционално 

ниво, така и от страна на гражданското общество.  

Приложеният автореферат представя коректно съдържанието на 

дисертационния труд.  Справката за приносите е обективна. Публикациите на 
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докторантката по темата на дисертационния труд са три на брой. Представеният 

дисертационен труд на Петя Пешева на тема: „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.“ отговаря на критериите за завършено 

самостоятелно научно изследване, предвидени от ЗРАСРБ и на Правилника за 

неговото приложение.   

Като имам предвид научноизследователските качества на Петя 

Светославова Пешева, предлагам да ù бъде присъдена образователната и 

научна степен „доктор“ в научна област 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата (Теория и история на културата. Градска антропология). 

 

14.04.2016 

Гр. Пловдив      

доц. д-р Красимира Кръстанова 

 

 

 

  

 

 


