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ПОГНУСАТА… НО НЕ ОТ САРТЪР.  

ЗА ЕДИН КОНКУРС НА БАН И ЗА „ДРЕБНИТЕ ПРОПУСКИ“ НА 

ЕДИН ОТ КАНДИДАТИТЕ 

 

Има хора, които през целия си живот не забелязват,  
колко трудно е да бъдеш човек.  

Само да живееш не е достатъчно –  
това често е съществуване. 

Парафраза по мисъл на Ж.П. Сартър от „Погнусата” 
 

Съвсем наскоро завърши – за мен и за проф. С. Колева – конкурсът 

на БАН за избор на член-кореспонденти и академици. Тук ще ви разкажа 

за някои „дребни хитринки“ на една иначе изключително и всестранно 

активна бивша моя колежка – велик учен, според триумвирата П. 

Бояджиева – В. Петров – Р. Стоилова и всички техни „имперски 

верноподаници“.  

Тези пропуски ги забелязах почти веднага след публикуване на 

документите на кандидатите за член-кореспонденти и академици на сайта 

на БАН. Тогава не ги обнародвах, за да не бъда обвиняван в некоректна 

конкурентна надпревара, а и силно се надявах някой от рецензентите да ги 

забележи. Резултатът на проф. Колева е доказателство, че това се е 

случило. Днес, когато конкурсът за нас двамата е приключил, мога да ги 

направя публично достояние. Макар че да говориш истината в ИФС е 

престъпление, което споменатият триумвират наказва възможно най-

строго. 

В конкурса за член-кореспонденти в „Обществени науки“ Научният 

съвет на Института по философия и социология (ИФС) номинира проф. 

дсн Светла Колева. „Маргиналът“ проф. дсн Божидар Ивков бе номиниран 

от Съюза на учените, секция „Социологически науки“.  

Номинацията на проф. Колева беше гръмка, с „червени килими и 

тържествени фанфари“, с многобройни суперлативи и др.п. все в този дух. 

Само дето не прозвуча „Ода на радостта“ на Бетовен след вземането на 

решение от Научния съвет на ИФС за нейната номинация. И за да не си 

помисли някой, че се подигравам, ще приведа няколко цитата от различни 

документи. 

1. „ПРОТОКОЛ от заседание на секция „Общество на знанието: 

наука, образование и иновации”, проведено по електронната поща на 20-

21 май 2021 г.“.  
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Споменавам този Протокол, само за да се види началото на 

номинацията: 

„Проф. д.с.н. Кръстина Петкова: 

Здравейте, колеги. Пиша ви по следния повод – знаете, че е обявен 

конкурс за член-кореспонденти и се чакат предложения. Във връзка с това 

имам следната идея – какво мислите нашата секция да предложи проф. 

д.с.н. Светла Колева? Едва ли има нужда да я представям Нека да го 

обсъдим онлайн. Не, че няма и други достойни (от скромност не 

споменавам и моето име), но обективни обстоятелства не позволяват 

такава кандидатура“. 

Това предложение е прието също с „фанфари“ и словохвалебствия. 

Друг е въпросът, защо проф. Петкова все още се води на работа в ИФС? И 

има ли право точно тя да номинира когото и да било от секцията при 

положение, че отдавна е пенсионер и не заема академична длъжност? Но 

това са дребни, незначителни петънца по „шедьовъра“, които не се 

забелязват, когато става дума за „наши хора“. 

2. Следва пълна и тотална мобилизация на всички споменати „наши 

хора“. В дневния ред на заседанието на Научния съвет, проведено на 1 юни 

2021 г., са включени цели 3 точки (над 20% от дневния ред – 21,4%), 

посветени на номинацията на проф. С. Колева: 

„ПРОТОКОЛ №10/04.06.2021 г. от заседание на НС на ИФС. 

На 01.06.2021 г. се проведе заседание на НС през платформата за 

видеокомуникации Zoom при следния ДНЕВЕН РЕД: 

(…) 

6. Докладна записка от доц. д-р Алексей Пампоров, зам. зав. секция 

„Общество на знанието: наука, образование и иновации”, относно: 

издигането на кандидатурата на проф. дсн Светла Колева за член-

кореспондент на БАН 

7. Докладна записка от група учени от ИФС относно: издигането на 

кандидатурата на проф. дсн Светла Колева за член-кореспондент на БАН 

8. Докладна записка от проф. дсн Румяна Стоилова, зав. секция 

„Социални неравенства, стратификация и мобилност“, относно: 

издигането на кандидатурата на проф. дсн Светла Колева за член-

кореспондент на БАН 

3. Цитат от споменатия в т. 2 Протокол: 

Макар и доста оскъден, все пак има някакъв текст от дебата по тези 

три точки. Ето какво е отразено в Протокола: 

„По т. 6, 7 и 8: проф. П. Бояджиева сподели, че смята за 

целесъобразно точките от дневния ред да бъдат обединени в една, тъй като 
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се отнасят за едно и също предложение - номиниране на проф. дсн Светла 

Колева за участие в конкурса за член-кореспондент на БАН, обявен от 

ръководството на БАН. Проф. Бояджиева информира, че в НС са 

постъпили: мотивационно писмо, подписано от 7 професори и доктори на 

науките, както се изисква от Правилника на ИФС, протокол от секция 

„Общество на знанието: наука, образование, иновации“ и писмо в 

подкрепа на кандидатурата от секцията, ръководена от проф. Румяна 

Стоилова. 

Проф. Ст. Пенов сподели виждането си, че, за да кандидатства за 

такава позиция, човек трябва да бъде видим и в този смисъл проф. Св. 

Колева отговаря на това условие. Проф. Пенов припомни, че тя е 

дългогодишен завеждащ секция, член на ОС на БАН, била е член на НС на 

ИФС и член на Управителния съвет на БАН. 

Проф. В. Петров като сподели, че подкрепя категорично 

предложението, акцентира върху научните качества на проф. Св. Колева, 

припомни, че тя получи награда на БАН за монографията си, награда на 

Балканския социологически форум, което са доказателства за високите и 

научни качества. Според проф. Петров проф. Св. Колева ще бъде достоен 

представител в Събранието на академиците и чл. кор. на БАН. 

Проф. Р. Стоилова се изказа в подкрепа на кандидатурата на 

проф. Св. Колева както в лично, така и в качеството си на завеждащ секция 

„Социални неравенства, стратификации и мобилност“, която категорично 

подкрепя предложението. Проф. Стоилова изтъкна качествата на проф. 

Св. Колева – научни, организационни, значимост и опит в работа в 

различни органи на академията, международна видимост и активна роля 

в рамките на франкофонията. Тя изрази абсолютната си убеденост в 

силната кандидатура, подкрепя я и пожела успех на проф. Св. Колева. 

Резултати от проведеното гласуване: 

Участвали в тайното гласуване – 13 души, явно гласували – 1, 

„да“ – 14 (13 при тайното гласуване и 1 с явно гласуване), „против“ – 

1, 

Не гласували – 2 
Решение: НС на ИФС при БАН номинира проф. дсн Светла 

Колева за участие в обявения на 17.05. 2021 г. от Българската 

академия на науките конкурс за избор на академици и член-

кореспонденти за член-кореспондент в научно направление 

„Обществени науки“ в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 

1 и 3 от Правилника за избиране на академици и член-

кореспонденти на БАН“. 

4. Цитат от докладната записка на доц. А. Пампоров: 
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„Чрез отстояването на международносъизмерими професионални 

критерии във всички свои дейности проф. Светла Колева задава висок 

стандарт (висок, висок, колко да е висок?! – б.м. Б.И.) за качество на 

социологическите изследвания и публикации, на преподавателска, 

експертна и организационна работа и допринася за развитие на 

българската академична наука и за утвърждаване на националния и 

международния престиж на БАН. Цялостната ѝ дейност я прави достойна 

кандидатура за член-кореспондент на БАН“. 

5. Тук публикувам цялата (поради нейната краткост) докладна 

записка на група учени, издигнали кандидатурата на проф. Колева.  

 

„Докладна записка 
от група учени  

в Института по философия и социология при БАН 
 

Уважаеми г-н Директор, 
Във връзка с обявения конкурс за академици и член-кореспонденти на 
Българската академия на науките (на основание чл. 7 от Закона за БАН 
и чл. 52 от Устава на БАН) група учени от ИФС предлагаме проф. д.с.н. 
Светла Колева да бъде номинирана за участие в конкурса за член-
кореспонденти на БАН в научно направление „обществени науки“.  
Прилагаме мотивирано предложение, единодушно подкрепено от 
членовете на секции „Общество на знанието: наука, образование и 
иновации“ и „Стратификация, неравенства и мобилност“ на ИФС при 
БАН. 
 
Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева 
Проф. д.ф.н. Татяна Батулева 
Проф. д.с.н. Кръстина Петкова 
Проф. д.ф.н. Веселин Петров 
Проф. д.с.н. Таня Неделчева 
Проф. д.с.н. Румяна Стоилова 
Доц. д.ф.н. Стоян Ставру 
 
София, 25 май 2021 г. 

 

6. Независимо, че тази докладна е подписана и от проф. Р. Стоилова, 

това е било недостатъчно. Затова тя е внесла в НС на ИФС още една 

докладна от името на ръководената от нея секция. Нея също публикувам 

изцяло. 
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Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А   
 

от проф. дсн Румяна Стоилова 

Завеждащ-секция „Стратификация, неравенства и 
социална мобилност” 

 
Уважаеми г-н Директор, 

Във връзка с обявения конкурс за академици и член-кореспонденти на 
Българската академия на науките секция „Стратификация, неравенства 
и социална мобилност“ обсъди и единодушно се обедини около 
предложението проф. д.с.н. Светла Колева да бъде номинирана за 
участие в конкурса за член-кореспонденти на БАН в научно направление 
„Обществени науки“.  
Проф. д.с.н. Светла Колева е утвърден учен със значими приноси в 
областта на социологията През последните пет години има над 20 
публикации в престижни български и международни издания, сред 
които се откроява монографията ѝ Totalitarian Experience and Knowledge 
Production: Sociology in Central and Eastern Europe 1945-1989, Brill, Series 
Post-Western Social Sciences and Global Knowledge, volume 2, 2018, 
удостоена с отличието на БАН за изключително значими монографии от 
национално значение (ноември 2020 г.). Проф.Колева е социолог с 
международно признание и с активен принос за развитие на 
Франкофонията, за развитието на сътрудничеството в рамките на 
Балканския социологически форум. 
Цялостната ѝ научна дейност, както и ангажираността й през годините 
като член на УС на БАН, а в момента като член на ОС на БАН я прави 
достойна кандидатура за член-кореспондент на БАН. 
Основанията на секция „Стратификация, неравенства и социална 
мобилност “ съвпадат изцяло с мотивираното предложение на група 
учени от Института по философия и социология до НС на ИФС да 
номинира проф. д. с.н. Светла Колева за участие в конкурса за член-
кореспонденти на БАН. Като се присъединяваме към това предложение, 
потвърждаване решението на секцията за номиниране на проф. Света 
Колева за конкурса за член кореспондент на БАН. 

 

„Учудващо“ единодушие цари сред членовете на споменатия по-горе 

триумвират и верноподанниците.  

Публикувам всичко това, за да се види (1) как действа шуро-

баджанащината, пардон социалните мрежи, в които някои хора са 

традиционни и постоянни членове и (2) „червения фон“ и дитирамбите за 

„нашите хора – приближени на триумвирата“.  

А сега ще разгледам „малките пропуски“ на проф. Колева. 

Повтарям отново: открити в нейните документи, с които 
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тя е кандидатствала в конкурса на БАН за член-

кореспонденти и академици. 

 

I. Лично аз бях много изненадан да установя, че проф. Колева – 

кандидат за престижното звание „член-кореспондент“, повтарям отново, 

според достъпните за всеки (до самото приключване на конкурса) 

документи, подадени от нея за участие и качени на сайта на БАН под 

рубриката „Списък на допуснатите кандидати“, за дългия си 

изследователски стаж (над 30 години), е подготвила и има само около 

50 самостоятелни научни публикации. Вероятно затова списъкът 

й с публикации не съдържа номерация. 

Може би поради тази причина проф. Колева представя като свои 

публикации три тематични сборника в раздел „Монографии“ (?!?) 

 

1. Стоилова, Румяна, Кръстина Петкова, Светла Колева (съст.). 2015. Знанието като 
ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на професор Пепка 
Бояджиева. София, „Изток-Запад“, 476 с., ISBN 978-619-152-611-6. 
2. Бояджиева, Пепка, Лиляна Деянова, Светла Колева, Кольо Коев (съст.). 2006. 
Светове в социологията. Сборник в чест на проф. Георги Фотев. София, 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 576 с. 
3. Тилкиджиев, Николай, Светла Колева (съст.). 2002. Докторантурата по социология. 
Нови образователни практики. София, Кота, 194 с. 

 

и то само в качеството си на съставител, а след това самите статии в два 

от въпросните сборници добавя като отделни публикации в раздел 

„Научни публикации в специализирани списания и сборници“.  

 
1. Колева, Светла. 2015. „Африканските студенти в България: между 
образователната политика и институционалната практика на българската държава 
вчера и днес“. В: Знанието като ценност, познанието като признание. Юбилеен сборник 
в чест на професор Пепка Бояджиева. Съст. Румяна Стоилова, Кръстина Петкова, 
Светла Колева. София, Издателство „Изток-Запад“, с. 291–305, ISBN 978-619-152-
611-6.  
2. Колева, Светла, Донка Кескинова. 2006. „Диалогичността в българската 
социология (През историята на списание Социологически проблеми)“. В: Светове в 
социологията. Сборник в чест на проф. Георги Фотев. София, Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“, с. 167–184, ISBN-10 954-07-2458-9; ISBN-13 
978-954-07-2458-4. 

 

С тази „невинна хитринка“ проф. Колева увеличава изкуствено 

публикациите си с 2 броя. Два броя – два броя. Кой ти ги дава? 
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Това в количествен аспект. В качествен аспект ще спомена само, че 

сред публикациите, с които проф. Колева участва в конкурса, е статия от 

2020 г. по изключително „животрептуща“, болезнено актуална и жизнено 

значима днес за българското общество тема: „Излишният“ друг: 

африканските специалисти, формирани в България през 

1960–1990 г.“ (Пък аз се занимавам с една направо маргинална тема за 

обществото ни: здраве, заболеваемост и инвалидизация на българските 

граждани). Това всъщност е тематиката й в рамките на щедро 

финансирания от българския данъкоплатец проект по програма „Вихрен“ 

с ръководител проф. Пепка Бояджиева, като въпросната публикация е 

качена дори на неговия сайт като изготвена „в резултат на изпълнението 

на проекта“. (https://justedu2020.eu/publications/). Това до голяма степен 

звучи като измамно „отчитане на дейност“ без реално покритие, тъй като 

същата авторка, както посочих в карето по-горе, има публикувана статия 

по същата тема, само формулирана по различен начин, през 2015 г. А още 

през 2014 г. е изнесла и доклад с практически същото заглавие: 

 

• Les étudiants africains entre la politique et la pratique institutionnelle de l’Etat bulgare dans les années 
1960-1990 et après/Африканските студенти между институционалната практика и 
политика на българската държава през периода 1960-1990 г. и след това, международна 
конференция „Etudiants africains en URSS et dans les autres pays du monde 
communiste. 1960–1990. Entre histoires nationales et contexte international“, 
Фондация „Дом на науките за човека“, Париж, 20–21 ноември 2014 г. 

 

Макар и това да е класически пример за пилеене на държавни 

средства за изследователско дребнотемие и „научни постижения“, 

напълно неактуални и безинтересни за хората, а освен това с нищо не 

обогатяващи корпуса от научни знания, аз се свих в себе си от срам с моите 

скромни постижения.  

 

II. Бях изненадан, когато установих друг факт, който ме накара да си 

задам въпроса: проф. Колева знае ли какво е „цитат“ или просто хитрува 

на дребно? И това в контекста на многобройните разяснения по повод на 

атестации, попълване на данни в системата SONIX – система за отчет на 

резултатите от работата на учените за всяка календарна година, 

изчисляване на К2 – средства за ДМС на учените и пр.  

Става дума за това, че проф. Колева изброява всички позовавания 

КЪМ ЕДНА И СЪЩА НЕЙНА ПУБЛИКАЦИЯ в рамките на даден текст, 

вследствие на което представените от самата нея цитирания 

https://justedu2020.eu/publications/
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автоматично „скачат“ почти двойно – от реалните 88 на цели 154. 

Ако аз бях подходил по този начин вероятно щях да имам над 200 цитата, 

но откъде толкова акъл. 

Ето само един по-кратък пример за този „силно иновативен“ начин 

на преброяване на цитатите, изобретен от Св. Колева. За работата: Колева, 

Светла, Диана Ненкова, Симона Тренева. 2012. Социологията в България 

през погледа на поколенията (интервюта с български социолози, София, 

Пенсофт, 2012, на която проф. Колева е само съавтор, се посочват 

неправомерно 19 цитирания, а всъщност те са едва 4: 

 

 

Колева, Светла, Диана Ненкова, Симона Тренева. 2012. Социологията в България 
през погледа на поколенията (интервюта с български социолози, София, Пенсофт, 2012 

 
Цитирания (21/19 през последните пет години) в: 

• Бунджулов, Андрей. 2021. „Социологът, политологът и политическата 
игра“. В: Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи поколения. София, 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 45–58, цитиране 
на с. 46. 

• Кюранов, Деян. 2021. „От автентичния Karl Heinrich Marx до автентичня 
петър-Емил Митев“. В: Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи поколения. 
София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 113–130, 
цитиране на с. 122 – два пъти, с. 123. 

• Неделчева, Таня, Димитър Цацов. 2021. Екзистенциална история на 
социологията в България (от 50-те до края на 60-те години на XX век). София, 
Авангард Прима, ISBN 978-619-239-503-2, цитиране на с. 7. 

• Panayotov, Stanimir. 2017. Capital without Value: The Soviet-Bulgarian 
Synthesis. Journal of Politics, Gender and Culture. Vol. 14, no 1, pp. 27–61; 
цитиране на с. 47–50, 52, общо 14 позования (почернянето мое, Б.И.). 

 

III. В автобиографията си проф. Колева посочва, че е изнесла 

„пленарен доклад в тематична сесия“ (Les monuments de la mémoire ou la mémoire des 

monuments/Паметниците на паметта или паметта на паметниците, пленарен доклад в 

тематичната сесия „Monuments et mémoire/Паметници и памет“, Université du 

Québec à Montréal, Монреал, Канада, 30 ноември 2017 г.). Когато форумът не е от 

голям мащаб, а е от типа „семинар“ или „научна сесия“ без отделни 

пленарни и тематични заседания, да претендираш, че си изнесъл 

„пленарен доклад“, си е par excellence пълен nonsensе. Доколкото поне на 

мен ми е известно, днес дори от докторантите се изисква по-висока 

библиографска и наукометрична култура, какво остава за изискванията 

към един кандидат за член-кореспондент на БАН. 
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IV. При по-внимателен прочит на постиженията на проф. Колева се 

оказва, че нейната основна и единствена роля при едно, посочено за нейно 

главно научно постижение, е тази на „водещ броя“, като реално 

резултатите са на авторите на отделните статии в списанието.  

 

„Нехегемонистичната ситуация на упражняване на социологията/социалните 

науки е концептуализирана като променяща се конфигурация от актьори, 

отношения и институционални механизми, които правят така, че или условията за 

действие са дефинирани другаде или от други, или липсват средства и 

възможности за влияние върху условията (публикации 5 - Социологически проблеми. 

2015. Водещ на специален брой „Нехегемонистични социологии: от контексти 

към практики“, 6)“. 

 

Очевидно e, че дори без каквато и да било концептуална критика на 

научните приноси по същество, по такъв начин член-кореспондент трудно 

се става… 

 

V. Така стигам до развяваната като червено знаме монография от 

световна величина: Koleva, Svetla. 2018. Totalitarian Experience and Knowledge Production: 

Sociology in Central and Eastern Europe 1945-1989. Leiden, Brill, Series: Post-Western Social 

Sciences and Global Knowledge, volume 2, xviii, 298 p., ISBN 9789004322325, E-ISBN 

9789004333635 (Brill – B-publishers).  

Тук е важно да се спомене, че проф. Колева съвсем „невинно“ 

заменя годината, от която е редовен член на редколегията на серия на 

издателство „Brill“ (точно същата, която през 2018 г. публикува цитираната 

по-горе книга), посочвайки 2016 г. Същевременно в друго нейно CV от 2015 

г. упоменатата година е 2013.  

 

• Член на редколегията на Series Post-Western Social Sciences and Global Knowledge, 
Brill, от 2016 г. досега 

 

„Curriculum vitae  

2015 

Personal Data Name                   Svetla Koleva 

(…)        

Since 2013                                    …                       

                                                     Member of the Editorial Board of Brill Series Post- 

                                                     Western Social Sciences and Global Knowledge 



10 
 

Тази малка амнезия вероятно цели донякъде да прикрие 

потенциален конфликт на интереси, тъй като – знайно е – именно 

редколегията е тази, която определя в крайна сметка коя книга да се 

публикува и коя да бъде отхвърлена. Но да се върна към гениалната 

гениалност на проф. Колева. 

Въпросната монография преповтаря дословно голямата й докторска 

дисертация („Социологията в Централна и Източна Европа 1945-1989 г. 

Към рефлексивна история на социологическото минало“), която от своя 

страна в голяма степен „ревитализира“ текста на неин проект от 1999 г., 

спонсориран от фондация „Отворено общество“.  

 

 • Социологията в Централна и Източна Европа от края на 50-те години до 1989 
година: пътят към предизвикателствата на 90-те години, Research Support 
Scheme of the Open Society Foundation, Прага, юли 1999 г. – юни 2001 г. 

 
 

 

Ergo, постижението (ако има такова, разбира се – б.м. Б.И.) НЕ Е 

от последните 5 години – критично важен момент при оценката на 

кандидатурите за член-кореспондент на БАН. 

Познавам относително добре дисертациония труд на проф. Колева 

(книгата й е дословен превод на неговия текст на английски език). При 

такова гръмко заглавие очаквах една разгърната историко-

социологическа панорама за развитието на социологията в посочените 

страни, както институционално и организационно, така и предметно-

обектно и когнитивно. Такава е заявката в заглавието. Уви, такова нещо 

няма. И дисертацията, и книгата й е тържество на соросоидната 

неолиберална идеология, приложена към социологическите процеси в 

посочените страни и период. 

И за да не си помисли някой, че си изсмуквам от пръстите клевети, 

ще посоча няколко цитата от рецензиите и становищата за нейната 

дисертация, които могат да се отнесат с пълна сила и към книгата й. 

Цитатите са взети от сайта на ИФС. 

„В дисертацията се разглежда интригата и драматичните перипетии 

в отношенията власт-социология в Централна и Източна Европа. Ако се 

абстрахираме от това, че колкото и да е политизирано, обществото има 

собствени структури (т.е. взаимоотношението е: власт – общество – 

социология), не възникват ли рискове от прекомерна идеологизация и 

политизация?“ (цитат от рецензията на проф. дсн Петър-Емил Митев); 
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„Както вече посочих, аз оценявам положително евристичната 

стойност на понятието „институционелен цикъл“. Същевременно смятам, 

че центрирането на анализа около него задава една ограничена 

изследователска перспектива, защото води до „разкъсване“ на 

институционалното и познавателното развитие/институционализация на 

социологията. Акцентът при разглеждането на инстиционалните цикли е 

върху институционалното – по-точно върху организационното развитие 

на социологията: създаване на отделни изследевотелски звена, 

професионални организации, въвеждане на курсове във висшите 

училища. Налице е едно прекалено субстанционализиране на собствено 

институционалното развитие на социологията, при което сякаш се 

забравя, че институциите в науката са преди всичко условия за 

познавателното развитие на научните дисциплини. Смятам, че от особена 

важност е въпросът за взаимовръзката между собствено 

институционалното, от една страна, и познавателното 

институционализиране на социологията, от друга. По-конкретно 

например институционалната мимикрия означава ли и познавателна 

мимикрия, институционалната експанзия задължително ли води до 

познавателно развитие? На места дисертационният труд се докосва до тези 

проблеми, но това се случва несистематично и непълно“ (цитат от 

рецензията на проф. дсн Пепка Бояджиева); 

„В разработката натежава вниманието към развитието на 

социологията с оглед на политико-идеологическия дискурс и в такъв 

смисъл има определено противоречие между заявените цели и 

конкретната реализация. Развитието на самата социология е история на 

поставянето и решаването на определени социологически проблеми, а 

друга е изследователската линия, свързана със средата, в която се 

осъществява изследователската социологическа практика“ (цитат от 

оценката на проф. дсн Таня Неделчева). 

Воден от заглавието на дисертацията, потърсих оценката на 

авторката на полската социология на медицината, защото (1) полската 

социологическа школа в тази област е с много висок световен престиж; (2) 

полската социология на медицината никога не е търпяла друго влияние, 

освен на британската и североамериканската школи по социология на 

медицината. Разбира се, в дисертацията няма и дума за всичко това. А 

именно развитието на тази социологическа дисциплина – първите 

публикации в тази област датират от 1958 г. (ако не ме лъже паметта), 
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опровергава всички идеологизирани тези в дисертацията и респективно в 

книгата. 

Покойният доц. д-р Андрей Лешков насочи вниманието ми към 

бележка под линия, носеща номер 47, която е свързана със следния текст 

от дисертацията: „Доколкото данните и анализите за първите следвоенни 

години от развитието на социологията в източноевропейските страни са 

оскъдни както в познатата ни литература, така и в интервютата, 

рефлексивната ни оценка за този кратък период в историята на 

дисциплината приема формата на хипотетична интерпретация“. И под 

линия проф. Колева пояснява, какво разбира под „познатата ни 

литература“: „Невладеенето на националните езици на изследваните 

страни (с изключение на руски и български) от автора е безспорен 

хандикап, който ограничава достъпа до наличната литература. Ако не бъде 

осъзнат или бъде игнориран, неговата вреда за изследването също е 

безспорна. Както всеки друг хандикап обаче, ако бъде интегриран в 

собствения подход към реалността, той е само друг, различен начин за 

достъп до нея“. При първия прочит на тази бележка се присетих за един 

стар виц от соц. времената, когато един партиен член се изказал по 

следния начин на партийно събрание: „Другари, аз не чух доклада, но ще 

се изкажа по принцип“. Но след това си дадох сметка, че тук нещата са 

много по-дълбоки и доста трагични. 

(1) Да се поставя знак на равенство между невладеене на чужд език и 

хендикеп, е – най-меко казано – глупост и стигматизиране на всички хора, 

които не владеят даден чужд език, да не говорим за инвалидите/хората с 

увреждания/хората с инвалидност (кой, както го предпочита). Проф. 

Колева, като виден франкофон, би трябвало да знае, че във Франция 

хората с инвалидност се назовават често именно „хендикапе“. Аз съм човек 

с инвалидност, защото имам определени увреждания на ОДА, а не защото 

нямам способностите да създавам музика от ранга на Моцарт или друг 

известен композитор, или не защото не мога да рисувам и вая скулптури 

като Микеланджело, или не защото не съм полиглот и т.н. 

(2) Изказаният аргумент, целящ да защити незнанието на езиците, 

на които се разгръщат във времето предметът и обектът на изследване, 

също подсказва за невежество: „Както всеки друг хандикап обаче, ако бъде 

интегриран в собствения подход към реалността, той е само друг, различен 

начин за достъп до нея“. Това просто не е вярно. Не всеки хендикеп води 

до това, което казва авторката. Въпросът е не да интегрираш собствения си 

хендикеп в подхода си към реалността, а в мисленето си, в душевността си, 
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да осъзнаеш неговите измерения и възможностите за редуциране на 

наличните ограничения в достъпа. Дори и да го направиш по възможно 

най-добрия начин, липсата или ограниченият достъп си остават факт. 

Особено в контекста на изследването на проф. Колева. За проф. Колева би 

имало само два пътя на преодоляване на незнаенето на споменатите 

езици: (1) тяхното научаване или (2) отказ от изследване с подобни 

претенции.  

 

*** 

Ето тези дребни нещица предизвикват в мен интелектуална 

съпротива, слушайки словоблудства с похвали и ваене на дитирамби за 

великата монография на бившата ми колежка проф. С. Колева. 

Освен това в мен се пораждат огромни съмнения за качеството на 

иначе „впечатляващата“ научна биография на проф. Колева. 

И накрая, но не по важност. Тези „невинни“, „дребни“ пропуски и 

несъответствия хвърлят – малко или повече – съмнение върху доверието 

към хората, които са номинирали проф. Колева за кандидат за член-

кореспондент. А дали номинаторите не са били наясно с тези „невинни“, 

„дребни“ пропуски? Е, това вече аз не мога да зная. Това е проблем (дали?) 

на тяхната човешка съвест и научна почтеност. 

*** 

За пореден път (след номинирането на проф. Анани Стойнев и на 

проф. Димитър Цацов) Научният съвет показва, че не е в състояние да 

излъчи печеливша кандидатура.  

Хубавото е, че все пак от формирането на ИФС насам има двама 

успели колеги (акад. Димитър Димитров и чл.-кор. Ангел Стефанов). Не по 

ирония на съдбата, а съвсем закономерно, на нито един от тях 

кандидатурата през 2014 г. и 2018 г. не беше издигната от Научния съвет 

на ИФС – триумвиратът и верните му поданици не могат органически да 

понасят независими интелектуалци и утвърдени учени. За акад. Димитров 

и чл. кор. Стефанов обичайно се произвеждат клеветнически митове. Това 

обаче не попречи те да спечелят достойно и убедително позициите си в 

САЧК, независимо от жестоката неприязън и завист, която изпитват към 

тях определени кръгове от колегията ни и независимо от усилията на тези 

кръгове да ги спънат и съсипят всячески.  

Всичко това е твърде жалко и е потвърждение на факта, че в ИФС се 

толерира правенето на псевдонаука и безропотно подчинение на 

определени социални мрежи и властово налагани неморални норми и 
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гонитба на власт и пари. Науката?! Е, тя е само повод… за какво? Нека 

всеки сам си даде отговор. 

проф. дсн Божидар Ивков 

 


