
 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Валентина Иванова Ганева-Маразова,  

департамент Икуствознание и история на културата, 

Нов български университет 

 

 

Относно: Дисертационен труд за придобиване на образователна и 

научно степен доктор по научна специалност  8.1., Изкуствознание и 

изобразителни изкуства, Институт за изследване на изкуствата, БАН. 

Автор на дисертационния труд: Светлана Куюмджиева, редовна 

докторантка към сектор Изобразителни изкуства, Институт за изследване 

на изкуствата, БАН, обсъден и насочен за публична защита на разширено 

заседание на ИГ Ново българско изкуство, проведено на 02.07.2015 г. 

Тема на дисертационния труд: Генезис и трансформации на 

социалистическия реализъм в българското изобразително изкуство през 50-

те и 60-те години на ХХ век. Теория и практика. 

Основание за изготвяне на становището: Заповед № 250-РД, София 

от 22 юни 2015г. на директора но ИИИзк-БАН, за назначаване на Научно 

жури и решение на първото заседание на Научното жури. 

Обща характеристика на труда 

Дисертационният труд е разработен в обем от 182 страници основен 

текст, съдържа въведение, четири глави, заключение и 21 страници 

библиография с 250 заглавия и източници (225 на кирилица, 17 на латиница 

и 8 електронни интернет източници). 

Актуалността на изследването е обусловена от факта, че 

проблематиката на социалистическия реализъм в българското изкуство е 

недостатъчно изследвана, а тя без съмнение “съдържа обяснение и 



разбиране за процеси, които са все още актуални на българската сцена“ 

(Автореферат, с. 7). 

Цел на изследването е да направи опит “да достигне до същността на 

“българския соцреализъм” и да промени настройките към него като към 

“лошо изкуство” или като към сувенир от миналото, поставяйки го 

исторически в равностойно положение спрямо останалите тенденции в 

историята на българското изкуство“ (с. 5). Затова изследването е 

фокусирано главно „върху теорията, естетиката и философията на 

социалистическия реализъм със съпоставката между съответните документи 

и текстове.“ (с. 7).  

Използваната методика е логично приложена в съответствие с 

формулираните цели, задачи и обхват. Анализите са проведени в труда 

аргументирано и последователно. “Особен акцент в метода, използван за 

изследването, представлява сравнителен анализ между художествените 

прояви, които се организират непосредствено в преходите от един етап на 

развитие към друг.“ (с. 6) 

Структурата на работата е логична и аргументирана. Авторката 

формулира обосновани тези по някои особена важни за изследването 

въпроси, по други правомерно изказва свои историко-класификационни 

хипотези. Докторантката аргументира своите постановки като демонстрира 

добро познаване както на фактологията, така и на изследванията по 

проблема. 

Всяка теоретична конструкция, разбира се, се нуждае от разширяване 

на емпиричния материал, на който се основава. Затова и това изследване би 

спечелило, ако изводите израстваха повече от анализи и сравнения на 

художествени факти. Това би допринесло за повече доказателственост на 

тезите, поддържани от докторантката, а може би и за модифициране на 

някои от тях, би придало плът и кръв на картината на реалните процеси в 

българското изкуство. По-широката в международен план база за сравнение, 

отново въз основа на художествена продукция, също би дала сигурност и 



аргументираност на тезите. Може би в такива насоки биха могли да се 

развиват по-нататъшните изследвания на С. Куюмджиева. 

1. Формулираните в заключителната част приноси са логичен 

резултат от проведеното в труда проучване.За особено стойностни 

считам приносите, свързани със стремежа към “реабилитиране“ на 

социалистическия реализъм “като пълноправно художествено явление 

със съответните влияния върху  цялостното историческо развитие на 

българското изкуство".  (Автореферат, с. 36).  

Публикациите по дисертационната тема, общо 3 на брой, 

демонстрират професионалните качества на докторантката, значимия й 

личен принос в постигнатите резултати, задълбочените и комплексни 

познания по изследваната проблематика. 

Авторефератът правилно отразява съдържанието на докторската 

теза и адекватно формулира приносите на цялостния дисертационен труд и с 

това напълно отговаря на изискванията. 

 

Заключение 

Изложеното в настоящото становище ми дава необходимите 

основания с убеденост да предложа на Научното жури да присъди на автора 

на разглеждания дисертационен труд Светлана Куюмджиева 

образователната и научна степен доктор  

 

26.12.2015г. Автор но становището: 
София       доц. д-р Валентина Ганева-Маразова 


