
С т а н о в и щ е   

по дисертационния труд на Антон Ангелов, „Масова култура и култура за 

масите (Институционален контрол върху популярната музика в 

социалистическа България, концептуални модели, практика и социален 

контекст, 50-те -70-те години)“, представен за присъждане на 

образователната и научната степен „Доктор” в професионално 

направление „3.1. Социология, антропология и науки за културата” 

 

От проф. д.н.к. Иван Еленков 

С дисертанта и с проучването му съм свързан в качеството си на научен ръководител и 

според съществуващата традиция при научните обсъждания от позицията на това 

предзададено положение бих започнал с постигнатия от него през годините самостоятелен 

начин на работа, собствен изследователски стил. 

Като културологично историческо изследване, трудът му го показва най-напред 

през отношението на Ангелов към източниците. Овладяният гигантски емпиричен масив е 

само началната изходна точка; в неограничаваната от нищо широта на неизвестни преди 

него свидетелства той откри и обособи подходящият точно за неговата разработка архив и 

извади от там опорните точки на своята реконструкция – последователност и 

неотклонност в изследването на документите относно институционалното покритие над 

всички музикални измерения на популярното, пресъздавайки на тази основа 

същевременно и гъвкавостта и пригаждането на привидно застиналите тежки 

институционални форми по отношение развитието и промените в популярните музикални 

жанрове през изследваните десетилетия; раждането на нашата естрада в облика ѝ на 

„социалистическо вариете“; посочване на позволените представителни места за популярни 

музикални изяви, официалните носители и предаватели; съдържанието и смисълът на 

художествените послания чрез естрадата във всекидневния форматиран идеологически 

културен обмен; профилирането на публиките в рамките на откриващите се генерационни 

и културни противоречия, особено през 1960-те и т.н. Реконструктивната му работа се 

провежда системно през изследваните десетилетия по непознати досега източници, с 

което Ангелов разгръща и непознат преди него сюжет, полага началото на важна нова 



линия към съществуващите историческите разкази за българската култура през 

социализма и за епохата като цяло. 

Във връзка с това фундаментално ниво на неговите способности, предвид 

изискванията на процедурата по присъждане на научната и образователна степен 

„доктор“, ще отбележа също и други важни неща, присъстващи непряко в дисертационния 

текст, но важни достойнства на дисертанта – включването му в изследователски проекти, 

имащи пряко отношение към дисертационния труд, теренната му работа с респонденти, 

неговото участие в научни форуми и първите му публикации, като убедително начало на 

една обещаваща научна кариера.  

Вече извън отношението си към представения за обсъждане текст на научен 

ръководител, сега в качеството на равнопоставен изразител на становище в състава на 

научното жури, извън формулираните от дисертанта в автореферата приноси, които 

приемам изцяло, бих обърнал внимание още и на няколко други постижения в 

представения текст, които следва изрично да бъдат подчертани, като отбелязвам, че 

техния списък може да бъде и далече по-дълъг:  

1. Наред с плътността и широтата на институционалните режими, които водят неговия 

пряк разказ, Ангелов представя и последователността на дълбочинното проникване на 

политическата интервенция във всекидневието – след овладяването на институционалният 

контрол над професионалните изпълнителски и творчески общности, след покоряването 

на „местата“ на официален културен обмен, неговото изследване преставя мащаба на 

подмяната „актуалната популярна култура“, предхождаща комунистическия режим, с 

идеологизирана „култура за масите“. Ангелов анализира изключително задълбочено 

социалните функции на естрадата в пределно възможен широк обществен контекст от 

високите концертни събития до заведенията за обществено хранене. 

2. Описваните и анализирани от него процеси допълват съществено знанията за 

политическата репресия върху публичността – изложеното около оценката на текущия 

репертоар и неговото изменение в края на 1940-те, наред с буквалните забрани и фазите в 

установяването на контрол върху радиоефира и записания звук е тема, изцяло симетрична 

на разгръщащите се по същото време процеси на делиберализация на пазара за 

художествени произведения и цензурните чистки на „вредната литература”. 



3. Намирам за изключително важни постиженията на дисертанта във връзка с социалните 

и икономическите промени в българското общество от края на 1950-те и през 1960-те 

години, разбиранията му за обществените размествания, урбанизационните процеси, 

професионализацията на трудовите активности и новите потребности за потребление на 

материални и културни ценности, като контекст на изграждането на една нова 

социалистическа масова култура, която в един и същ момент да е и кампанийна 

политическа контракултура и перспективна идеологизирана масова култура – отпор на 

попълзновенията на идеологическата диверсия, нездравите прояви на упадъчност и още 

непреодолени остатъци от буржоазен морал у социалистическите труженици. 

Ще спра дотук, не съвсем уверен, че успявам да се дистанцирам докрай от ролята си на 

научен ръководител. Затова и с пълна убеденост със завършващите становището ми думи, 

призовавам уважаемото Научно жури да гласува без колебание с “ДА” за присъждането на 

дисертанта образователната и научна степен “Доктор”. 

 

27 април 2015 г.      Проф. д.н.к. Иван Еленков 

София 

 


