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СТАНОВИЩЕ 

за доц. д-р Красимира Петрова Даскалова 
по конкурс за академичната длъжност „професор” 

по 3.1. Социология, антропология и науки за културата  
(05.08.33 Теория и история на културата) 

обявен в Софийския университет „Св. Климент Охридски” 
 

от проф. д-р Ирина Иванова Генова,  
департамент „История на културата”, Нов български университет и 

Институт за изследване на изкуствата при БАН 
 

 

 

На конкурса, обявен от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, се е 

явил единствен(а) кандидат(ка) доц. д-р Красимира Даскалова. 

Доц. Кр. Даскалова е защитила докторска дисертация през 1992 г. и е избрана за 

доцент в катедра „Библиотечни и информационни науки” в СУ през 2000 г., с 

хабилитационен труд, озаглавен „Грамотност, книжнина, читатели и четене в България на 

границата между традицията и модерността”, публикуван на български през 1999 г.  

След хабилитацията си доц. Кр. Даскалова публикува редица студии и статии в 

областта на история на книгата и история на жените, по-голямата част от които на чужди 

езици (английски, немски, френски и др.) в международни издания. Наред с тях тя прави 

съставителства и преводи. 

Доц. Кр. Даскалова активно участва в програмите на катедра „Библиотечни и 

информационни науки”, провежда университетски курсове и отделни лекции в други 

програми и в чуждестранни университети в Германия, Гърция, Босна и Херцеговина, 

Унгария и другаде.  

Можем да обобщим, че изследователската и преподавателската дейност на доц. 

Кр. Даскалова е в две важни за модерната европейска социална и културна история полета: 

история на книгата и история на жените и взаимоотношенията между половете. И в двете 

области, които в отделни случаи имат пресечни точки (например в тематизирането на 
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участието на жените в книгоиздаването и на ролята на писателките) доц. Кр. Даскалова 

има приноси както за изследванията в България и включването им в световни научни 

форуми и мрежи, така и за създаването и развитието на образователни програми.  

През последните години доц. Кр. Даскалова е сред водещите фигури в 

международен мащаб в областта на историята на жените. Участва като съставителка и 

редакторка в престижния „Биографичен речник на женските движения и феминизма в 

Централна, Източна и Югоизточна Европа” / „А Biographical Dictionary of Women’s 

Movements and Feminisms in Central, Eastern and Southeastern Europe” (2006), който е 

избран за „Outstanding Academic Title” за 2006 година от американското списание Choice, в 

редакционните колегии на две академични списания, а през 2005-2010 година е 

президентка на Международната федерация по история на жените. 

 

Научни изследвания и приноси на доц. д-р Красимира Даскалова: 

В конкурса доц. Кр. Даскалова участва с монографията: „Жени, пол и 

модернизация в България, 1878-1944”, която в момента е под печат в Издателството на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Книгата е резултат от дългосрочния 

проект на авторката да разгърне една история на жените върху български материал. Наред 

с артикулирането на основни за това изследователско поле теми, като конструиране на 

половите идентичности, образование на жените, проблемът за националната идентичност 

и поведенията на гражданството, разработени върху огромен масив от архивни материали, 

периодика и други публикации по отношение на историята на жените в България, доц. Кр. 

Даскалова въвежда читател(к)ите в особено влиятелни изследвания в тази област на Запад 

и насочва вниманието към някои важни дебати през последните десетилетия. С актуален 

интерес е изследван, например, въпросът за проституцията, представен в глава VІІ 

„Сексуалност и проституция”.  

Съчетаването на български изворов материал и литература, издирени, обработени 

и осмислени, в някои случаи публикувани за първи път, с актуални и ефикасни 

изследователски подходи, разработвани другаде, гарантира значимостта и приносния 

характер на книгата.  

Освен с предлагания монографичен труд доц. Кр. Даскалова участва в конкурса 

34 студии и статии, 23 от които на чуди езици, повечето в международни издания. Наред с 
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тях тя представя 9 съставителства, 10 превода и 8 рецензии. Те, както вече обобщихме, са в 

областта на история на книгата и история на жените и взаимоотношенията между 

половете. И в двата случая текстовете и съставителствата са влиятелни, за което 

свидетелстват многобройните цитирания – общо 127 забелязани, според подадената в 

документите справка, голяма част от които в чуждестранни издания. 

По покана на доц. Кр. Даскалова съм участвала в сборник, посветен на историята 

на книгата у нас - „История на книгата – начин на живот” в чест на проф. Ани Гергова 

(2002).  Този опит ми дава основание да твърдя, че при съставителствата тя работи 

задълбочено, с ясна идея за цялостното внушение на сборника и с много енергия за 

установяването и поддържането на контакти с авторите. 

Като университетска преподавателка мога да свидетелствам, че книгите и 

сборниците, написани и съставени от доц. Кр. Даскалова, са търсени и ползвани от 

преподавател(к)и и студент(к)и в процеса на обучение. Съставителствата с нейно участие в 

областта на история на книгата, като „История на книгата. Книгата в историята”, съст. Ани 

Гергова и Кр. Даскалова (2001) са особено полезни в образованието по изкуствознание и 

визуална култура. 

 

Преподавателската и академична работа на доц. д-р Красимира Даскалова: 

Преподавателската и академична работа на доц. Кр. Даскалова в областта на 

социалната и културна история, подобно на нейните научни изследвания и публикации, 

впечатлява със своята интензивност. В СУ тя води курсове както в катедра „Библиотечни и 

информационни науки”, така и в катедра „Културология” при Философския факултет, 

както в други специалности. Голяма част от курсовете й - по История на книгата и 

четенето, История на цензурата в Източна Европа, Методологически аспекти на историята 

на жените и др. – доц. Кр. Даскалова е изнасяла след 2000 година и в чуждестранни 

университети, предимно в Германия. 

Специално внимание заслужава действащата от 2009 година съвместна 

европейска Магистърска програма по история на жените / половете (MATILDA), на която 

доц. Кр. Даскалова, заедно с проф. Даниела Колева, е създателка и координаторка от 

българска страна. До този момент това е единствената европейска магистърска програма с 

подобен профил. 
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Ще отбележа и ръководство и участието на доц. Кр. Даскалова в множество 

международни изследователски проекти, някои от които обвързани и с образованието. 

 

Заключение: 

Всичко изложено ми дава основание безрезервно да гласувам за избора на доц.   

д-р Красимира Даскалова на академичната длъжност „професор” в СУ „Св. Климент 

Охридски”. Като преподавателка и изследователка тя има убедителни приноси в 

българските и международните университетски среди. 

 

 

 

 

 

                             

София 

6 декември 2012    /проф. д-р Ирина Генова/ 

 


