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Становище на проф. днк Иван Еленков по дисертационния труд на Нели Стоева, 

„Информационно осигуряване на политиките за култура. Институции и 

механизми”, представен за присъждането й на образователната и научната степен 

„Доктор” в професионално направление „3.1. Социология, антропология и науки за 

културата” (Приложно културознание), специалност с шифър 05 08 33, „Теория и 

история на културата” 

 

На организираното учредително заседание на научното жури през юли 2013 г. приех 

постъпилото предложение и бях избран от неговите членове да изразя становище върху 

дисертационния труд на докторантката на свободна подготовка Нели Стоева. Нямам 

съавторски публикации с нея, участия в съвместни изследователски проекти, нито пък 

сътрудничество по каквито и да било други начинания. 

Нейното академично и професионално жизнеописание проследява във възходяща линия 

придобита магистърска степен в специалност „Културология” през 2000 г., последвана от 

редовна докторантура през 2005 г. и ползотворна работа като асистент в същата 

специалност. Преподаванията й се простират в пределите на приложното културознание и 

съдържанието на водените от нея курсове стои в непосредствена връзка с него, в частност, 

с изследователската тематика на представения дисертационен труд.  

В същата връзка следва да бъде изтъкната през тези години също и работата й по 

множество проекти с пряко отношение към съвременните политики за култура у нас, 

където Стоева заема експертни, административни, организационни и координационни 

позиции. Правеното от нея там се разкрива и като важно за изследователското й 

израстване; научните резултати от тези й занимания са отразени красноречиво в нейните 

публикации.   

Становището си за постиженията и приносите в нейния дисертантационен труд бих 

започнал от полето, в което се чувствам най-подготвен, и където се разполагат някои от 

собствените ми проучвания – историята на институциите за управление на културата през 

епохата на комунизма у нас.   

Всъщност, това е важен, но съпътстващ сюжет с косвено отношение към основната 

изследователска тема. Въпреки това, Стоева провежда самостоятелно издирване на 

автентична, собствено посветена на изследването специфична архивна база и постига 
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убедителна историко-емпирична реконструкция на институциите и механизмите на 

информационното осигуряване  на политиките за култура на стария режим. При все и 

нейното скромно мнение за този дял от работата й като „частична реконструкция”, 

постигнатото от нея е самостоятелно стойностно историческо изследване, принасящо за 

разбирането на информационното осигуряване от една страна в измеренията на 

социалистическото планиране, и от друга, разбирането му като ресурс за легитимиране на 

режима, и в двата случая оставащо много далеч от същностните процеси и потребни 

практики в полето на българската култура; културна политика, подчинена на 

поддържането на статуквото в отношенията между партийното ръководство и управление, 

„творците” и „културната общественост”. Изрично следва да бъде отбелязано 

обстоятелството, че  дисертантантката пресъздава този контекст с определен усет, 

разбиране и отчитане отблизо на конкретните промени и динамика в развитието на самия 

режим, на общата политическа линия и конкретното й приложение, както и 

трансформациите на идеологическия дискурс през годините на комунизма. Постигнатата 

сложна нюансировка на представената в работата на Стоева историческа картина се 

основава на многоплановата реконструкция на действителността и нейния обстоятелствен, 

проникновен анализ. 

Това, което отличава този дял от работата от обичайните „плоскостни” историографски 

реконструктивни „изображения” е, че постигнатият от нея контекст не остава застинал в 

една историческа „приключеност”. От него тя тръгва към същността на изследването си, 

представяйки метаморфозите на унаследените от предходната епоха устойчиви нагласи, 

експертно поведение и институционални модели. Стоева не представя съвременните 

културни политики в детерминизма на наследството; за мен има голяма стойност нейното 

наблюдение за липса на промяна в сферата на културата и в българското общество като 

цяло, като определящи неприключващата актуалност на наследения историческия опит.  

Голяма стойност имат нейните експонации и анализи на съвременните модели на 

културните политики и информационното им осигуряване – в тях тя демонстрира 

убедително способността си да мисли и анализира, променяйки мащаба и оптиката на 

своето изследване – от глобалните действия в пределите на ЮНЕСКО и Европейския 

съюз, през организационните модели на национално ниво (Франция, Великобритания, 

Холандия, Канада), през международните програми и мрежи, стигайки накрая до 
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същинската приложно-културологична страна на нейната работа – възможният модел за 

информационно осигуряване на политиките за култура у нас понастоящем.  

Като цяло, структурата на обсъжданото проучване е резултат на задълбоченото познаване 

и трезвото разбиране на Стоева, както на мащабите и значението на информационното 

осигуряване като явление само по себе си, така и на и мястото му в политическите 

действия през десетилетията. 

Към своето становище бих добавил още и добрите си впечатления от самопреценката на 

дисертантката за собствените й приноси. Тя аргументира действително направеното от нея 

с трезво разбиране и с убедителни доводи обосновава очертаната от нея изследователска 

перспектива. Авторефератът може да бъде приет с пълно доверие като представителен за 

нейния труд – издържан в стилистиката на изложението от основното произведение, той 

снема в концентриран вид и дава точна представа за широката източникова основа на 

изследването и аналитичните техники, проведени в него, точна представа за 

методологията, дълбочината и значимостта на крайните изводи. 

Дисертационният труд е несъмнено постижение, изследване със значими приноси; затова 

и с пълна убеденост със завършващите становището ми думи, призовавам уважаемото 

Научно жури и Факултетният съвет на Философски факултет при СУ „Св. Климент 

Охридски” да гласуват без колебание с “ДА” за присъждането на Нели Стоева 

образователната и научна степен “Доктор”. 

 

Проф. днк Иван Еленков 

30 август 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


