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Становище на проф. днк Иван Еленков, относно научните трудове, академичните 

дейности и отговорности на доц. д-р Красимира Петрова Даскалова, участничка в 

конкурс за професор по научно направление 3.1. „Социология, антропология и науки за 

културата”, поднаправление „Ккнигознание, история на книгата, история на 

жените и половете”, обявен за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, 

специалност „Библиотечно-информационни науки” 

  

На организираното учредително заседание на научното жури през октомври 2011 г. приех 

постъпилото предложение и бях избран единодушно от неговите членове да изразя 

мнение върху научните изследвания и академичните прояви на доц. д-р Красимира 

Даскалова. Нямам съавторски публикации с кандидатката, участия в общи 

изследователски проекти, нито пък сътрудничество по каквито и да било други съвместни 

начинания.  

Конкурсът е обявен в Държавен вестник № 39 от 20 май 2011 г. и тя е единствена 

участничка в него. Приложената документация е пълна и изрядна съгласно предявяваните 

към такива случаи нормативни изисквания.  

Нейното академично жизнеописание проследява във възходяща линия завършено висше 

образование през 1981 г. в Исторически факултет на Софийския университет, последвано 

от докторантура с успешна защита и придобита през 1992 г. научна и образователна 

степен „доктор по история”, (тогава още „кандидат на историческите науки”). От 1982 

Даскалова започва работа в Софийския университет и до средата на 1990-те е 

специалистка с експертно-изследователски статут към съществуващия по онова време 

Център по история и теория на културата.  

От 1992 г. до края на десетилетието тя прехожда последователно през йерархичните 

равнища „асистент”, „ старши асистент” и „главен асистент”, упражнявайки дисциплината 

„Книгознание и история на книгата” в специалността „Библиотечно-информационни 

науки”. От 2000 г. до наши дни е „доцент” на същото място.  

В конкурса доц. Даскалова участва с монографично изследване и множество по-малки 

публикации, открояващи ярко едно забележително творческо дело в нови за българската 
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културна история изследователски полета – историята на книгата и четенето и историята 

на жените и пола. 

Освен в споменатите научни области, нейните преподавания, водените семинарни занятия 

и четените лекционни курсове, са разгърнати също в пределите и на още други все тъй 

междинно разположени дисциплини – през годините тя е готвила и държала упражнения и 

лекционни курсове в полето на историята на българската интелигенция и общи проблеми 

на историята на модерната българска култура, всички отличаващи се в своя замисъл, в 

отделните си решения, съдържание и изпълнение със сложна интердисциплинарна 

издържаност.  

Сред академичните дейности и отговорности на доц. Даскалова ярко изпъква 

плодотворното й участие в многобройни екипни и индивидуални изследователски научни 

проекти, увенчани с издания, основополагащи по изучавана материя с широк прием и 

последвала изключително висока честотност на позовавания. 

Специализациите и нейните прояви в най-престижни академични средища, докладите й, 

четени по международни научни форуми у нас, из Европа и по цял свят, високите и 

позиции в стойностни издания и активната й роля в дейни структури за изследване на 

жените, половете и техните взаимоотношения, са недвусмислено доказателство за 

извоювания и напълно заслужен неин висок научен авторитет.  

Изложеното дотук по научната дейност и преподавателската работа на доц. Даскалова  

намира завършен вид в нейното последно произведение „Пол и модернизация в България 

(1878-1944 г.), предложено като основа на кандидатурата за академичната длъжност 

„професор”. Това е убедително приложение на постигнатото от Даскалова в областта на 

историята на жените и половете върху български исторически материал, разгърнато 

мащабно в пределите на цялото изследователско поле – от принципните положения около 

пораждането на дискурса и неговата история, от установяването на категориалността и 

обособяването на историческото пространство на изучаваията, от фундаменталното 

питане за историческите източници и неговата ревизия в избраната работна зона, от 

проблема за обособяване на собствена специфична архивна база, през историческото 

конституиране на половите идентичности в българската устна и писмена традиция, през 

политическото гражданство на жените през времето на модерността у нас, до последните, 
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солидно обосновани нейни заключителни думи, указващи „...в каква насока трябва да се 

движи новата социална история на България” (вж. Вместо заключение: Държавният 

феминизъм на държавния социализъм: Contradictio in Terminis?!, с. 10). 

Изтъквайки високи резултати от научната продукция на Красимира Даскалова – нейното 

емпирично разнообразие, нейните теоретични, методологични и интерпретативни 

достойнства, посочвайки ясно видимите проекции на представеното нейно внушително 

цялостно творческо дело в науката и публичността; след посочените обстоятелства 

относно плодотворната й академична кариера, преподавателска практика и безспорен 

авторитет в колегиалната общност, с пълна убеденост, с тия завършващи становището ми 

думи, призовавам уважаемото Научно жури, както и Факултетният съвет на  Философския 

факултет на Софийския университет, да гласуват без колебание с „ДА”, избирайки я за 

професор по социология, антропология и науки за културата, специалност „Книгознание, 

история на книгата, история на жените и половете”. 

 

София           

09. 01. 2012 г.       проф. днк Иван Еленков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


