
СТАНОВИЩЕ

На проф. протопр. д-р Радко Попотодоров, член на журито, назначено със
Заповед № РД-16-065 / 20. 05. 2013, по участието на Главния асистент по Теология в
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" Стефан Ненчев Стефанов в
КОНКУРСА за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по област на висше
образование 2.Хуманитарни науки, професионално направление 2.4 Религия и
теология (Теология - Литургика), обявен от Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски" в Държавен вестник, бр. 29, 22. 03. 2013 г.

Г-н главният асистент д-р Стефан Ненчев Стефанов, единствен участник в
обявения конкурс, е дал в изпратените ми от Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски" папка за себе си лична информация за професионалната си
автобиография. Тук ще отбележа само това, че е завършил Софийска Духовна
Семинария през 1989 г.; през 1993 г. - Богословския факултет при СУ „СВ. Клименти
Охридски" (откогато го познавам) със специалност „Богословско-педагогически и
пастирско-богословски профил. През 2007 г. е защитил дисертация по Теология на
тема „Социалната мисия на църквата - настояще, предизвикателства, перспективи".
От 2009 г. е редовен асистент по Теология в Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски", а от 2010 г. е главен асистент по Теология пак там. Бидейки
преподавател и в Шуменския университет, на мен Стефан Стефанов ми направи
впечатление на трудолюбив, ученолюбив, миролюбив, скромен и смирен млад човек,
който има добро отношение към другите, умее да се държи с подобаващо поведение
към колегите си, сработва се с колектива, чиито член е, и отдава всекиму дължимото.

1. От документите в папката, с които се запознах, силно впечатление ми
направиха учебните програми, които той е разработил по доктрините, които е
преподавал. Те не са стереотипни, но са осъвременени: съдържат някои нови
моменти, нова литература по някои въпроси. Например учебната програма по
Богослужение, по Литургика, по Пастирско богословие, по Омилетика. От това
заключих, че Стефан Стефанов, като преподавател, живее с дисциплините, които е
преподавал, че той е напълно отдаден на своята високо отговорна работа, и това е
една гаранция, че дейността му в бъдеще ще има добри научни плодове както за
самия него, така и за авторитета на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски", а също и за доброто на нашата църковна наука, за нашите общество и
родина.

2. Г-н Стефан Стефанов има продължителен научен и педагогически стаж и
опит като асистент и преподавател. Това е повлияло положително на качеството и
способността му - на умението му да работи академично и в академически колектив.

3. Кандидатът в обявения конкурс по Теология има участие в наши и
международни форуми със съответни доклади и сборници с подходящи статии и
студии. Тези му трудове отговарят, по моя преценка, на изискванията, предявявани
към подобни научни богословски трудове. За пример ще приведа статията му „За
светите мощи" (Догматически, богослужебни и духовно-нравствени аспекти), София,
2011, с. 62. Авторът се изявява като православен християнин, задълбочен мислител,
тълкувател и философ. Подобна е и студията му за „Жертвоприношението на Авраам"



в катакомбеното и живописно изкуство и приемствеността на това изкуство в по-
късната православна живопис, отпечатано в София, 2013, 64 страници. Преценявам и
следващата по-значителна статия на кандидата в конкурса, именно - „Литургийните
антифони в богослужебната практика и в Българската православна църква - между
традицията и съвременността", Литургическо изследване, София 2013, 62 страници.

4. Под печат са и други подобни трудове на Стефанов, и той е дал втория
екземпляр от тях. За мен бяха много интересни някои заглавия, например:
„Нестинарски култови сгради и свещени места - опит за православна визия...", в сб.
Осми Светиниколаевски православни четения, Бургас, стр. 259-278; също
„Богослужението в православната армия" в подобен сборник, или „Френска сватба в
Шумен през 1873 г. - правен и пасторологичен аспект", сб. Бургас, 2011, стр. 233-249.

Споменатите трудове са строго научно обосновани с много документи и
извори, спомени и прочие. Считам, че и те му дават правото и смелостта му да участва
в обявения конкурс и да го спечели.

5. Завършек на своето книжовно творчество до днес е последният труд на г-н
Стефан Стефанов по Литургика: „ЕВХАРИСТИЯТА В КАТАКОМБЕНОТО ИЗКУСТВО
(Образци, приемственост, литургически аспекти), София, 2012 г, 472 страници.

Най-обобщено: авторът му правилно подчертава, че катакомбеното изкуство е
ново, несравнимо с никое друго до появата му. То има за задача образно да
онагледи вероучителните истини на Христовата вяра и да ги внедри в душите на
вярващите християни по време на гоненията против тях през първите векове. Но той
умело, задълбочено и всестранно изяснява и символическия смисъл и значимост и на
другите катакомбени предмети и принадлежности, пък не само на това, но и
приемствеността им в по-късното иконописно изкуство.

Трудове като този са рядкост в нашата богословска литература или съвсем
липсват. Авторът е проучил повече от 250 научни труда по темата, изследвал е всички
основни въпроси във връзка с нея, положил е добросъвестен, упорит и продължителен
труд да поднесе на студентите, на които преподава, на нашата църковна и светска
общественост един забележителен труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Както вземам предвид изложеното в петте точки по-горе, и
познавайки и него лично от продължително време, мнението ми за него е, че той
заслужава да бъде избран от журито за доцент по Теология, профил Литургика, в
Шуменския университет.

София, 25. 07. 2013

Проф. прот


