
 

 

С Т А Н О В И Щ Е  

  

 

от доц. д-р Николай Вуков – Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей, Българска академия на науките (ИЕФЕМ-БАН) 

 

за дисертационния труд „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.” 

за присъждане на научната степен „доктор” на Петя Светославова Пешева – 

Катедра „История и теория на културата”, Философски факултет, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” 

   

 

Дисертационният труд на Петя Светославова Пешева e посветен на важна и 

актуална за съвременните антроположки и културологични изследвания проблематика 

– адаптирането на пост-индустриалните пространства в съвременен контекст 

посредством разгръщане на различни по своя характер културно-творчески практики. В 

центъра на работата е проблемът за конструирането на културно наследство, разгледан 

от оригинална перспектива – тази за усвояването, интерпретирането и адаптирането на 

индустриални обекти, които са загубили своята първоначална функция, но които могат 

да се рефункционализират чрез разнообразни артистични инициативи. Въпреки 

повишения интерес през последните години към проблеми, свързани с наследството, 

градската среда и градските пространства, в българската изследователска практика 

липсват системни проучвания за интерпретирането и усвояването на пост-

индустриалните, алтернативни и проблемни пространства. Настоящият дисертационен 

труд предлага оригинална и убедителна стъпка в запълване на тази изследователска 

ниша. Работата засяга значими от антроположка гледна точка теми – за интегрирането 

на изоставени индустриални обекти в градска среда, за поражданите от тях обществени 

дискусии и интерпретации, за потенциала, който имат да се превръщат в сцена и среда 

за независими творчески дейности и др. Изследването е проведено във връзка с 

кандидатстването на гр. София за Европейска столица на културата през 2019 г. и 

предлага отличен пример за разработването на сложен изследователски проблем с 

опора върху богат емпиричен материал, събран от авторката в рамките на множество 

теренни наблюдения и интервюта. 



Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, библиография 

и приложения. Първата глава въвежда в изследователския проблем и дефинира обекта 

и предмета на изследването. Целите и задачите са ясно очертани, убедително изведени 

са работната теза и хипотези. Аргументирано е представена актуалността на темата, 

нейния проблемен заряд и полагането й в съществуващата научна литература за 

антропология на града, културното наследство, паметта, съвременното алтернативно 

изкуство, масовата култура и пр. Успешно защитен е изборът на използваните методи, 

включващи  полуструктурирани интервюта с основни представители на изследваното 

поле, посещения на терен, участия във вътрешни обсъждания и публични дебати, 

неформални разговори, включено наблюдение и др. Всички те предлагат възможност 

да се проследят процесите, протичащи „отвътре” в артистичните групи и обществени 

институции, ангажирани в усвояването и адаптирането на индустриалното наследство в 

контекста на кандидатстването на града за Европейска столица на културата. 

Втората глава от дисертацията разглежда основните понятия и концепции, върху 

които се развива дисертационният труд. Представени са понятията „място”, 

„пространство”, „алтернативно пространство”, „културно-творчески индустрии” и др., 

в рамките на които се позиционират практиките, свързани с адаптиране на 

индустриалното наследство. Очертани са сложните и многоаспектни връзки между 

пространство и памет, място и не-място, памет и време. Представени са основни 

аспекти на модерната памет, свързани най-вече с нейното екстериоризиране и 

обективация в пространствени топоси и материални обекти. Въз основа на теориите на 

Льофевр и Серто за пространството се предлага подстъп за анализ на „присвоеното“ и 

„оживено“ пост-индустриално пространство. Въведена е темата за използването на 

такъв тип обекти като туристически ресурс и като привлекателни локации за 

определени групи артисти. Това позволява на авторката да разгледа в детайли 

понятието „алтернативно пространство” от гледната точка на възможностите, които 

такъв тип пространства дават за по-голяма свобода за артистична изява и създаване на 

експериментално изкуство, което не е насочено към масовата публика. Внимание е 

отделено и на финансовите аспекти на алтернативното изкуство, на възможностите за 

неговата подкрепа чрез различни фондове и на свързаните с това опасности от 

инструментализиране и комерсиализация. С богатството от теми и теоретични 

постановки, което предлага, тази част от дисертацията успява не само да положи 

изследването в широка интерпретативна рамка, но и да подготви за детайлния и 

емпирично центриран анализ в следващата глава на дисертацията.  



Третата глава синтезира резултатите от проведеното изследване и анализира 

конкретни проекти и практики, свързани с адаптиране на бивши индустриални 

пространства посредством независими творчески проекти. Основен акцент в анализа е 

ролята, която те изиграват в контекста на кандидатстването на гр. София за Европейска 

столица на културата. На фона на поредица от европейски примери за адаптиране на 

индустриалното наследство за независими артистични цели (от Берлин, Любляна, Сент 

Етиен, Ставангер, Будапеща и др.) е очертана ситуацията в България, където бившите 

индустриални предприятия не се осмислят като наследство в обществен и 

институционален план, а допреди няколко години липсваше също внимание и дебат за 

тяхната функция и преосмисляне. Вследствие от интереса на независими организации 

на архитекти и артисти, този тип сгради постепенно започват да привличат внимание с 

оглед на тяхното оценностяване като наследство и да пораждат инициативи „отдолу” за 

поддържане и функционализиране по нов начин. Кандидатстването на София за 

Европейска столица на културата предоставя благодатна възможност за активиране на 

артистичната сцена и за развитие на различни културно-творчески дейности, свързани с 

неизползваните вече индустриални предприятия. Главата разглежда подробно няколко 

модела на подобно адаптиране на индустриално наследство – фестивалът за независимо 

изкуство „Водна кула арт фест”, инициативата „UnderGara”, проектите „Зона Култура”, 

„Трамвайно депо `Клокотница`”, „Топлоцентралата” и др. Всеки един от тези 

анализирани примери свидетелства за пресичането и взаимодействията между 

творческа инициатива и институционална политика в контекста на конкретния повод 

по изготвяне на кандидатурата на града за културна столица. Това дава основание на 

авторката да разгледа пост-индустриалното наследство на града не само като 

пространство за трансформация и илюстриращо процеси в паметта за близкото минало, 

но така също като преплетено с процеси на комерсиализация, засягащи дори 

сравнително отстраненото от комерсиални мотиви алтернативно изкуство. 

Заключителната част на дисертацията синтезира изводите и обобщенията от 

проведеното изследване и откроява неговите приносни моменти. Дисертацията е 

съпроводена с богат снимков материал, справка за посетените от авторката събития и 

терени, списък с интервюираните респонденти, както и много добре подбрана и 

систематизирана библиография. Приложеният автореферат отговаря на съдържанието 

на дисертационния текст. 

Опряно на конкретен набор от случаи – пост-индустриални обекти и свързаните 

с тях артистични практики в контекста на кандидатстването на София за Европейска 



столица на културата – дисертационното изследване на Петя Пешева очертава 

индустриалното наследство като конфликтна зона и пункт за пресичане на различни 

гледни точки, на обществени, артистични и институционални проекти. Това придава на 

бившите индустриални обекти статус на места на памет, които са изгубили предишната 

си функции и значение, но продължават да пораждат реакции, дебати и визии за 

усвояване и адаптиране в съвременен контекст. Освен като индикатор за обществената 

чувствителност към такива теми и за взаимодействието между институции и 

артистични среди, опитите за творческо осмисляне на пост-индустриалните обекти 

разкриват също техния потенциал за устойчиво градско и регионално развитие, за 

културен ресурс с висока социална, символна и икономическа стойност. Тяхното 

реинтегриране дава стимул за развитието на независимия артистичен сектор и за нови 

институционални политики в сферата на културата, като свидетелства също така за 

процеси в обществената памет, за гражданското участие в преобразуването на 

градските пространства и за процедурите на превръщане в наследство. 

В заключение бих искал да отбележа отново високата актуалност на темата, 

оригиналността на изследването и много добрия синтез между концептуална рамка и 

емпиричен материал в дисертацията. Като приносен аспект може да се подчертае това, 

че проведените анализи предлагат възможност за тяхното прилагане в сферата на 

културните политики. Дисертацията отваря нови перспективи за антроположко 

изследване и силно вярвам, че успешно проведената изследователска работа на 

авторката ще продължи и занапред. Убедено подкрепям присъждането на 

образователната и научна степен „доктор“ на Петя Светославова Пешева за 

дисертационния труд „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.” 

 

София 

14.04.2016 г. 


