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РЕЦЕНЗИЯ 

 

за дисертационен труд на Светлана Куюмджиева 
Генезис и трансформации на социалистическия реализъм в българското 

изобразително изкуство през 50-те и 60-те години на хх век. 
Теория и практика 

за придобиване на образователна и научна степен доктор 
проф. направление Теория на изкуствата, 8.1. 

научна специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства 
Научен ръководител проф. д-р Милена Георгиева 

 
Рецензент доц. д-р арх. Веселина Пеневска 

 

 

Рецензията е съставена съобразно изискванията на ЗРАСРБ, Правилника към 

него и Наредба № 12 за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” и научна степен „доктор на науките” и за заемане на академични 

длъжности, в частта й отнасяща се до рецензиране на научните трудове. 

Аспектите на дисертационния труд, анализирани в рецензията, както и 

последователността им, следват тези изисквания. 

 

1. Актуалност и значимост на разработения в дисертационния труд 

проблем.  

 

Авторката предлага убедителни доводи за необходимостта да се изследват 

параметрите, развитието и спецификата на социалистическия реализъм в 

българското изкуство в първите десетилетия след 1944 година. Особено 

съществен е аргументът, че от позициите на 2015 година, четвърт век след 

падането на социализма, е необходима нова перспектива и ново осмисляне на 

процесите и събитията в нашето изобразително изкуство от предходната ера. 

Това дава и възможност да се проведе сравнителен анализ как два периода, 

различни в политически, икономически и до известна степен социален план – 

този преди и този след 1989 – виждат и оценяват едни и същи артефакти.  
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В тази връзка, целите, които авторката поставя в работата си, са оправдани – 

„да актуализира призмата спрямо социалистическия реализъм“, „да се 

идентифицират основните му характеристики“,  „да се фиксира максимално 

обективна хронология на проявленията му“, „да се направи преглед на 

различни тези и позиции по отношение на социалистическия реализъм в 

българската художествена теория и практика“, „да допълни липси в наличната 

до момента изследователска литература“ (автореферат, стр.7). От тях обаче, 

чисто изследователски или „научни“ са само първите две, защото само те 

дават ново знание. Останалите три са по-скоро средства, необходими 

дейности или подготвителни стъпки, за да бъдат постигнати първите две.  

 

2. Точност на оценката на състоянието на решаването на изследователския 

проблем към момента  

Авторката анализира няколко аспекта на настоящата ситуация, които 

очертават степента, в която целевите за работата тема и изследователски 

проблем са разработени към момента: обобщаващи монографии върху 

проблемите на социалистическия реализъм (на Димитър Остоич и Николай 

Шмиргела от края на 60-те, на Димитър Аврамов “Летопис на едно 

драматично десетилетие”, на Игор Голомщок, на Свилен Стефанов и Чавдар 

Попов от по-ново време и др.), налични теоретични дебати и документи, 

свидетелства на съвременници и критици, реакции на художниците, 

регистрирани в изказвания, критически текстове или конкретни произведения. 

Анализирани са и наличните, както и необходимите, но липсващи източници 

на информация по проблема -  музейни сбирки, архиви, партийни документи и 

др. Би могло да се заключи, че авторката добре познава теоретичната и 

емпирична основа, от която може да се оттласне, за да осъществи 

изследователските си цели. 
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3. Методика на изследването 

Работата има отчетливо изведени изходни предпоставки, цели и задачи, обект 

и предмет, методи на изследване, очаквани резултати. Прилага 

„интердисциплинарен подход, съчетаващ в себе си изкуствоведски, 

културологичен и сравнителен анализ на голям обем от различни по своята 

същност първични и вторични източници на информация“ (автореферат, 

стр.8).  

 

Към изброените по-горе цели са добавени серия задачи: да се актуализира 

хронолгията на социалистическия реализъм у нас, да се очертаят механизмите 

на налагането му на художествената сцена и проблемите на историзирането 

му,  да се проследят вариантите в стиловата му изява, да се анализира 

природата му на “единствен художествен метод”, да се изведат тенденциите в 

българското изкуство от 50-те години (като всичко това се илюстрира с 

ключови “случаи”, спорове, изложби и творби).  

 

Независимо че са наречени „задачи“, на практика това са същинските цели на 

работата. Към тях – или към под-целите, на които те може да се декомпозират 

– попадат и въпросите, изброени в раздела „Основно съдържание на 

дисертационния труд“ (автореферат, стр.11). 

 

Изведени са изследователските методи и източниците на информация: 

проучване на документи (протоколи, доклади, стенограми, програми, отчети 

на държавни институции), анализ на специализирана научна литература 

(книги, сборници, периодични издания), анализ на артефакти от периода, 

сравнителен анализ на теоретични модели и конкретни прояви в 

художествената практика, на изследователски тези и подходи. 

 

4. Същност и характер на приносите на дисертационния труд 

Като основен принос на дисертационния труд може да се приеме опитът за 

цялостно картографиране на състоянието и развитието на социалистическия 
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реализъм в българското изобразително изкуство от края на 40-те до средата на 

50-те години на ХХ век.  

 

Според авторката (автореферат, стр. 34) са изведени и анализирани основните 

теоретични постановки, касаещи социалистическия реализъм. Дискутират се и 

се преразглеждат от нова перспектива наличните тези за същността, появата, 

механизмите на развитие и влиянията му у нас – с помощта на допълнителен 

доказателствен материал, набавен от авторката. Чрез „селективен преглед на 

най-значителни паметници, изложби и произведения от периода на 40-те и 50-

те години“ се визуализират стиловите му специфики през различните етапи на 

развитието му. Уточнени са хронологическите му граници, въведена е 

аргументирана периодизация на фазите на развитието му. 

 

Би могло да се дискутира до каква степен изброеното попада в категорията 

„научни приноси“. „Преглеждам“, представям“, „проучвам“, „анализирам“, 

„актуализирам“, „набавям“ са дейности, свързани с изследователската 

работа – научен принос може да е продуктът от тях, но не всеки продукт 

предполага задължително научен принос. Проблемът тук е не в липсата на 

приноси – работата има такива – а в неумението на авторката да ги изведе и 

формулира.  

 

Дисертационният труд постига поставените цели, като предлага, обосновава и 

очертава нова перспектива към ранния стадий от развитието на 

социалистическия реализъм у нас. Извежда ролята на политическите фактори, 

вътрешни и идващи отвън, за посоките и формите на проявите му. Скицира 

националната му специфика в сравнение с други социалистически изкуства. 

Очертава спецификата му в етапите от битието му, като предлага репери за 

маркиране на стартовите и финалните им зони. Защитава тезата, че той е 

„пълноправно художествено явление със съответните влияния върху 

цялостното историческо развитие на българското изкуство“. Има стойност и 
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като опит да се издирят и систематизират източниците на информация по 

темата.   

 

5. Авторското участие в получаването на приносите в дисертационния труд  

Авторката е издирила и анализира впечатляващ брой български и чужди 

източници (библиографската справка заема около 20 стр.), което й позволява 

да очертае своя картина за генезиса, движещите сили, творческите 

превъплъщения и продуктите на социалистическия реализъм у нас, както и за 

рефлексиите от него в авторския подход на отделните творци и в 

изкуствоведските трудове. Предлага авторска периодизация на етапите на 

развитие и спецификата на социалистическия реализъм.  

 

6. Възможности за използване на получените резултати с препоръки за 

бъдещото им внедряване 

Дисертационния труд отваря врати за бъдещи приложения на получените 

резултати както в научно-изследователската сфера (прилагане на методиката 

за анализ за периодите след 1960, навлизане в дълбочина на предложената 

периодизация), така и в практиката (при съставяне и издаване на печатни 

материали, изложби, учебни курсове и др.)   

 

 Адекватност на автореферата спрямо съдържанието на дисертационния труд 

Авторефератът точно отразява структурата и съдържанието дисертационния 

труд – последователността на изложението в текста присъства изцяло и в 

автореферата, без пропуснати звена или аргументация. И обратното – 

авторефератът съдържа само елементи, налични в дисертационния труд, няма 

включени по-късно добавки с цел да се компенсират пропуски в 

съдържанието или обосновките.  

 

В автореферата са представени в резюмиран вид основните структурни звена 

на дисертационния труд, дадени в същата последователност като в текста. 

Това е довело до автореферат от 35 стр., което не само е твърде много при 
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обща дължина на дисертацията от 185 стр., но и размива същностните 

достойнства  на работата. Авторефератът би спечелил, ако акцентът в него е 

върху по-съществената от научна гледна точка логика на разгръщане на 

авторовата мисъл с акцент върху причинно-следствените връзки и приносните 

аспекти на работата.  

 

7. Критични оценки, забележки и препоръки, съпроводени с мотивирано 

предложение за насоките на по-нататъшната работа  

Основната препоръка към дисертационния труд е насочена към прецизиране 

на начина, по който са формирани и представени изследователският апарат и 

инструментариум. Необходимо е да се потърси по-коректна координация и 

дефиниране на целите, задачите и средствата/дейностите за постигането им. 

Както и да се конкретизират по-общите или метафорични формулировки – 

например, още в самото начало да се уточни какво означава „да се 

актуализира призмата спрямо социалистическия реализъм“. Обектът на 

изследване и параметрите на предмета на изследване, макар и коректно 

присъстващи „между  редовете“ в текста, са неточно експлицирани в 

съответния раздел. 

 

Добре е също да се прецизират и унифицират споменаванията относно 

времевия период, обхванат от изследването – в заглавието на дисертацията 

той е „50-те и 60-те год.“, в раздел „Актуалност на темата“ и „Обект и предмет 

на изследването“ в автореферата е „40-те и 50-те год.“, във „Въведение“ в 

дисертацията е „от средата на 40-те години до края на 60-те години“, а в 

целите е „от първите публикации и анализи на неговите теоретични 

постановки до по-късните му мимикрии като “социалистическо изкуство” 

(случващо се чак през 70-те и 80-те). Добре е и начинът, по който се цитират 

източниците от интернет, да се приведе в съответствие с общоприетите 

международни  стандарти. 
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Горните препоръки имат за цел да подпомогнат авторката при съставянето на 

програми за бъдещи изследвания и не намаляват приносите й в настоящия 

дисертационен труд. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обобщение, намирам за основателно да предложа да бъде присъдена на 

Светлана Куюмджиева образователната и научна степен „доктор” по 

научна специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства в 

професионално направление 8.1., Теория на изкуствата. 

     

Доц.  д-р  арх. Веселина Пеневска 

Институт за изследване на изкуствата, БАН 

21.12.2015 


