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СТАНОВИЩЕ  

от доц. д-р Десислава Лилова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград) 
за дисертационния труд на Светла Казаларска 

ПАМЕТ И ИСТОРИЯ В МУЗЕЯ: МУЗЕИФИКАЦИЯТА НА КОМУНИЗМА В ЦЕНТРАЛНА И 
ИЗТОЧНА ЕВРОПА СЛЕД 1989 Г. 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 
3.1 – Социология, антропология и науки за културата  

 

Дисертационният труд на Светла Казаларска е сериозно изследване в полето на 

социалното конструиране на колективната памет.  Той се откроява с няколко основни 

достойнства, които могат да се резюмират в следния вид:  

1. Трудът се отличава с висока теоретична компетентност. Това позволява на 

автора да се включи в актуалния дебат за музея като една от институциите, 

които контролират формирането и употребите на историческия разказ. 

Изследователката изхожда от убеждението, че колективната памет се състои от 

взаимно противоречиви версии, които се борят власт над колективното 

въображение. Огромна част от аналитичната енергия на текста е съсредоточена 

в търсене на причините за напрежението между музейните политики на 

репрезентация на миналото и техните рецепции – „приемане, оспорване или 

предоговаряне” (с. 20). В основата на изследването е залегнала представата, че 

конкуренцията между различните интерпретации е динамична и няма 

предварително определен резултат, макар че всеки музей изработва своя 

версия на миналото и я представя като нормативна. 

2. В центъра на изследването са стратегиите за музеифициране на близкото 

минало в Централна и Източна Европа със специален акцент върху България, 

Унгария, Чехия и Германия. Сравнителната перспектива е сред най-

продуктивните ресурси, върху които се опира обсъжданият дисертационен труд. 

От една страна, тази сложна оптика дава шанс на автора да наблюдава как едно 

и също събитие произвежда различни разкази и съответно различни отговори 

на въпроса „кои сме ние днес и защо сме такива”. От друга страна, 

сравнителната перспектива осигурява визия, която откроява общите механизми 

и ресурси за конструиране на колективна памет за комунизма. Това е 
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възможност за проследяване на процеса едновременно в широчина и 

дълбочина и Светла Казаларска е използвала пълноценно потенциала на 

избраната от нея перспектива. 

3. Основната хипотеза на изследването е, че музеифицирането на комунизма се 

подчинява на три различни идеологически режима, дефинирани като 

демонизация, нормализация и диснификация. Материалът, който е привлечен 

за доказване на тази хипотеза, е с впечатляващ обем. Той включва детайлни 

анализи както на няколко музейни експозиции, така и на десетки мнения на 

посетители. Интелектуалната дисциплина на структурата е инструментът, с 

който тази емпирика е овладяна адекватно и довежда до поредица от 

продуктивни наблюдения, потвърждаващи релевантността на предложената 

типология. 

Бих искала да изразя своето уважение към научния етос на Светла Казаларска, която 

изрично настоява, че изследването й няма за цел да дефинира нито „правилния” исторически 

разказ за комунизма, нито „правилния” идеологически дискурс за музеифицирането му (с. 3). 

Тя се отнася с еднакво внимание и добросъвестност към всички музейни експозиии и техните 

разнородни рецепции, анализирайки предимствата и недостатъците на гледните им точки. 

Благодарение на своята фина научна рефлексивност изследването има висок прогностичен 

потенциал и ми се струва, че той би могъл да бъде оползотворен по-пълноценно в 

заключителната част. Тук е изразено очакване, че обособените „идеални типове” на музей на 

комунизма вероятно ще породят разновидности и хибридни форми (с. 211). Означава ли това, 

че няма основание да се прогнозира появата и на алтернативни проекти? Ако все пак 

алтернативи са възможни, какъв ресурс биха могли да мобилизират и какви стратегии биха 

могли да предложат за „справяне с миналото”? 

В заключение искам да изразя убеждението си, че представеният за защита 

дисертационен труд има много сериозни качества, отговаря на законовите изисквания и затова 

заслужава уважение и висока оценка. На тази основа с увереност препоръчвам присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” на Светла Казаларска и горещо се надявам, че 

нейното изследване ще бъде публикувано, за да стигне до широк читателски кръг. 

 

 

28. 06. 2011 г.  доц. д-р Десислава Лилова 


