
Становище  по  дисертационния  труд  на  Галина  Гончарова,  представен  за  

присъждането й на образователната и научната степен „Доктор” в професионално 

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

С дисертантката и с проучването й съм свързан в качеството си на научен ръководител и 

според съществуващата традиция на изказванията от висотата на това институционално 

предзададено положение, започвам с постигнатия от нея през годините собствен начин на 

работа.

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

отношението  й  към  източниците.  Овладяният  гигантски  емпиричен  масив  е  само 

началната  изходна  точка;  в  безпределната  широта  на  непроучени  преди  свидетелства 

Галина Гончарова изнамери и обособи подобаващият точно за нейната разработка архив и 

извади от там героите на своето повествувание – „млади” и „стари”, „касти” и „партии”, 

„ветерани”,  „поборници”,  „гимнастици”,  „юнаци”,  „социалисти”,  „млади  поети”  и 

алтернативните  им  публичности,  разбирайки  през  тях  същностната  за  модерната 

българска  култура  ситуация,  изразена  проникновено  като:  „Поколения,  поколенчески 

дискурси  и  колективни  времена.  Употреби  на  генерационните  деления  в  България  от 

втората половина на ХІХ и началото на ХХ век”.  Реконструктивната й работа се води 

последователно  през  времето  от  основополагащите  именно  тази  нейна  тема непознати 

източници, с което тя възсъздаде и непознат преди сюжет, изгради нов исторически разказ 

–  не  „нов  прочит”,  не  „реинтерпретация”.  Това  и  оправдава  напълно,  както  и  ме 

примирява с нейното протекло дълго писане. 

Вече извън правомощията си на научен ръководител, сега в качеството на равнопоставен 

изразител на становище по дисертационеннния труд в състава на научното жури, извън 

формулираните от авторката приноси, които приемам изцяло, бих обърнал внимание и на 

няколко други нейни творчески постижения, които следва изрично да бъдат подчертани, 

указвайки, че техния списък може да бъде и далече по-дълъг от този, който давам нататък:

1. С  проведеното  изследване  на  „културните  политики”  в  поколенческите 

репрезентации  и  на  производните  техни  социални  послания  и  недвусмислени 

политически  внушения,  дисертацията  категорично  надмогва  обичайното 



„разследване”  на  поколенческите  идентификации,  свързано  преди  всичко  с 

поколенческите генеалогии и условията на възникването им.

2. Мисля, че разчитането на реториките за поколенията като ключови свидетелства за 

промени в социалното пространство, открива нови перспективи за изследвания на 

историци,  социолози,  културолози  и  антрополози;  под  повърхността  на 

представянето на социалните връзки като биологични, Галина Гончарова разбира 

поколенческите дискурси като „утопичен макет на социална кохезия”, като идеи и 

форми на социално взаимодействие в ранния български преход към модерността.

3. Много  стойностно  също  е  нейното  разбиране  на  генерационните  понятия  през 

граничните  на  Освобождението  десетилетия  и  като  означения  на  икономически 

състояния и израз на групови социални интереси.

4. С  особено  значение  за  мен  е  много  важното  и  ценно  нейно  наблюдение  как  в 

поколенческите  дискурси  „етическите  неравенства”  препращат  към „социалните 

неравенства”;  това  нейно концептуално  решение  говори за  нелегитимността  на 

всяко  социално  неравенство  в  българска  модерна  култура  и  непримиримост  с 

модерните социални неравенства.  От тази теза на Гончарова,  мисля,  е възможна 

нова история на ранния социализъм в България. 

Ще спра дотук, не съвсем уверен, че успявам да се държа встрани от ролята си на научен 

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

гордост представям дисертационния труд на Галина Гончарова, и призовавам уважаемото 

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

образователната и научна степен “Доктор”.
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