
РЕЦЕНЗИЯ

по конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия 

(Философия), обявен от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

от проф. Красимира Венкова, дф, Педагогически факултет, Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Конкурсът за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално 

направление 2.3. Философия (Философия), област на висше образование е обявен от 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ за нуждите на катедра 

„Управление на системи за сигурност“ в Държавен вестник, бр.47 от 21.06.2016г.

Единствен кандидат по този конкурс е доц. Добромир Жечев Добрев. 

Кандидатът е представил за участие в конкурса две монографии- „Етическите търсения 

на Николай Бердяев“ (Изд. Химера ООД, Шумен, 2010) и „Философия на западния 

модел за сигурност през XXI век“ (Университетско издание „Епископ Константин 

Преславски“, 2016), едно учебно помагало „Лекции по политология“ (Университетско 

издание „Епископ Константин Преславски“, 2014). Списъкът на всички публикации на 

кандидата съдържа заглавията и на 13 статии, публикувани в български издания.

Кандидатът по конкурса Добромир Жечев Добрев е завършил в Санкт- 

Петербургски държавен университет, специалност Философия през 1993г. През 1998 

година е придобил докторска степен след защита на дисертация на тема „Николай 

Бердяев и екзистенциалната криза на европейският дух“. От 2004 година е доцент по 

Етика. В периода от 1994 до 1998 година е учител в Хуманитарна гимназия „Йоан 

Екзарх Български“- гр.Шумен, а от 1998 до 2013 година -  заема различни позиции в 

държавната и местна администрация като Директор на Хуманитарна гимназия „Йоан 

Екзарх Български“- гр.Шумен, Началник на РИО- гр.Шумен. От 2013 година е 

преподавател в ШУ„Епископ Константин Преславски“ като лектор по Политология, 

Политически науки, Етика и др. дисциплини.

Професионалната компетентност на научните изследвания, с които кандидатът 

участва в конкурса, ще представя като разгледам двете, депозирани по процедурата 

публикации и съответните проблеми, съдържащи се в тях.

Етиката на творчеството е основен предмет на изследване в монографията 

„Етическите търсения на Николай Бердяев“ (Изд. Химера ООД, Шумен, 2010).
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2Парадоксалната и дълбоко интуитивна философия на руския философ Николай 

Бердяев е представена както чрез обясненията на противоречивите идейни процеси на 

20-ти век в многообразието от учения и теории на философи като К.Ясперс, М.Шелер, 

М.Хайдегер, П.Тейар дьо Шарден, така и през критическото осмисляне на ценностната 

система и морална криза на нашата цивилизация.

Въпросите, които поражда творческата интерпретация на етическата тема са 

произведени от трите, според Н. Бердяев, модуса на етиката- различието, оценката и 

търсенето на смисъла. Анализът на тези въпроси в монографията са организирани в три 

основни теми, обособени в три отделни глави:

Първата тема за мястото на доброто и злото в историческия процес, авторът 

осъществява чрез разглеждане на онтологията на доброто и злото, според философията 

на Н.Бердяев, на проблема за свободата и диспозицията етично-социално, на идеята “за 

масите като основен фактор в съвременната история“.

Етиката на творчеството и нейните парадокси са обект на анализ във втора глава 

на представената монография. Осмислянето на етическия дуализъм на Николай 

Бердяев, съпоставителният анализ на етиката на закона и етиката на творчеството взема 

посока и аргументи във философията на В.Соловьов и Имануил Кант, Карл Попър и 

З.Бжежински. Етическите перспективи се очертават в пространството на творчеството 

като следствие от богоподобната свобода на човека. Етиката на творчеството се 

извежда като стремеж за промяна, творчеството е единствената за човека алтернатива. 

Етиката на творчеството показва индивидуалната ценност на човека и само тя може да 

му помогне в преодоляването на страха от бъдещето. Съпоставени с разсъжденията на 

В.Соловьов и Достоевски, търсенията на Николай Бердяев са показани от автора в 

своята неизбежна принадлежност към богатата руска традиция и наследство. 

Предоставената на човека свобода при разрешаването на нравствените конфликти 

бележи морала с парадоксалност. Парадоксът на етиката е разположен в 

противопоставянето не на добро и зло, а в противопоставянето на едно добро на друго 

добро, една ценност срещу друга ценност.

Моралните решения на Николай Бердяев и техните постмодерни перспективи са 

представени в третата глава на монографията. Очертаният от автора профил на 

постмодерния период от развитието на обществото открива аргументи за актуалността 

на тезите на Николай Бердяев и дава възможност за проверка на тяхната състоятелност 

от гледна точка на съвременния човек.
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Втората основна публикация на кандидата е монографията „Философия на 

западния модел за сигурност през XXI век“ (Университетско издание „Епископ 

Константин Преславски“, 2016). Тя съдържа предговор, седем части, използвана 

литература. В съдържателен план това е монография по Политология. Намерениято да 

се представи основаниято на европейската сигурност и модела на нейното бъдеще е 

заявено недвусмислено от автора още в предговора (стр.6). Структурата и начинът на 

поставяне и разглеждане на отделните теми отговарят на това намерение. Анализът на 

формирането на модела на либералната демокрация през концепцията на Дж.Лок и 

противостоящите една на друга тези на Ф.Фукуяма и С.Хънтингтън са логичен подстъп 

към въпросите за етапите на европейския модел за сигурност. Стойността и 

постиженията, обаче на този текст би следвало да се оценяват, а и могат правилно да се 

оценят единствено от позицията на политологията и политическите науки. За 

съжаление, аз не съм в състояние да го направя. Не е уважително, а и би било липса на 

отговорност присвояването на компетентности, каквито не притежавам в достатъчна 

степен. Прочитът на труда създаде у мене положителни впечатления, но те са основани 

на общонаучни критерии. Последните очевидно са недостатъчни за оценка на труд, с 

който доц. Добромир Добрев има претенцията за заемане на академичната длъжност 

„професор“.

Вероятно трудът е проява и доказателство за широка научна компетентност на 

автора в областта на политологията и политическите науки, но категорично не е 

доказателство за такава компетентност в областта на философията. Като оставим извън 

внимание обстоятелството, че никъде в текста не открих да се говори за „философия на 

западния модел за сигурност“ към каквато перспектива се насочват очакванията ми от 

заглавието на труда, все пак трябва да се отбележи следното: първите две части на 

работата носят следи на философска проблематизация и работа с понятия на етиката. 

При представянето на различни европейски и американски политолози са изведени 

понятия като „морална криза“, „морална отговорност“, „солидарност“. За съжаление, 

тези понятие, обект на изключително задълбочени анализи в трудовете на поколения 

философи, в т.ч. от периода на постмодерна, в работата на доц.Добрев те не са обект на 

философски анализ. Всичко останало, изложено в монографията- стратегически 

сътрудничества/партньорства между Европа и САЩ, изведени през отношенията 

Европейски съюз-НАТО, политическите профили на Русия, Китай, Япония и Турция, 

представени чрез различните политически процеси, политически системи и режими са
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специфични въпроси на политическите науки. А тези науки и формално и по същество 

отдавна са обособени като самостоятелна научна и изследователска област.

Относно преподавателската дейност на доц. Добрев в представената от него 

справка са посочени редица лекционни курсове, които той води за нуждите на 

Техническия и Хуманитарен факултет на ШУ- Политология, Политическа 

антропология, Етика, Регионална сигурност. Съгласно същата справка, но без 

приложения за всички изброени дисциплини са разработени учебни програми и 

курсове. В подкрепа на това е представено едно учебно пособие „Лекции по 

Политология“ (Университетско издание „Епископ Константин Преславски“, 2014). 

Това пособие е опит в достъпна за студентската аудитория форма да се представят 

основни идеи и концепции в развитието на политическата мисъл, като концепцията за 

обществения договор, либералната демокрация, мултикултурализма, футурологията и 

други.

От приложения към документацията по конкурса списък на участията на 

кандидата в научни форуми и представени публикации личи научната активност за 

периода 2009-2016 г. Списъкът на публикациите посочва 13 заглавия на статии в 

български издания. Текстът на статиите сочи твърде широк периметър от обсъждани 

въпроси: за рицарството в Русия и борбата срещу духовната буржоазност в текстове на 

Николай Бердяев; за обективната етика на Вл. Соловьов; за свободата и мястото на 

доброто в Руската религиозна философия; за зловещите събития в Париж през 2015г.; 

за либералния Запад и неговата система за сигурност; за отношението между 

Европейските страни и Турция, САЩ и Европа и пр. Както изтъкнах, посочените 

статии са публикувани единствено и само в български издания- списание „Философия“, 

Годишник на Шуменския университет, SocioBrains, сп. “Любословие“, сп. 

“Геополитика“. Липсват публикации в реферирани издания и такива с IF и IR. Към 

това, за съжаление трябва да добавя, че съгласно „Критерии за заемане на академични 

длъжности“ -  документ на Шуменски университет и неразделна част от Правилника за 

развитие на академичния състав в ШУ, от кандидатите за академичната длъжност 

„професор“ се изискват най-малко 30 такива публикации. В този смисъл посочените 

критерии не се изпълняват от кандидата.

Липсва и Справка за забелязани цитирания в български и международни 

публикации и издания.
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Посочени са участията на доц. Добрев в два национални и два университетски 

проекта. Същият е научен ръководител на един докторант, без да е уточнена 

докторската програма, по която се извършва обучението.
Справката за приносните моменти е редуцирана до кратка анотация на двете 

монографии „Етическите търсения на Николай Бердяев“ (Изд. Химера ООД, Шумен, 

2010) и „Философия на западния модел за сигурност през XXI век“ (Университетско 

издание „Епископ Константин Преславски“, 2016) и учебното помагало „Лекции по 

политология“ (Университетско издание „Епископ Константин Преславски“, 2014). В 

този смисъл, както формално, така и съдържателно не приемам тази така наречена 

Справка за приносните моменти в научно изследователския и преподавателски актив на 

кандидата.

Заключение:
Запознаването с документите и материалите по конкурса, както и с 

публикациите на Добромир Добрев очерта образован и активен учен, с ясни за развитие 

перспективи. Очевидно е обаче, че преподавателската и научна кариера, както и 

научния актив представен за участие в конкурс за „професор“ по професионално 

направление 2.3. Философия (Философия) има за приоритет сферата на политологията 

и политическите науки. Колкото и да са мобилни и оспорвани границите на 

философията и философския анализ, те все пак имат своите професионално- 

диециплинарни предели и свързаните с тях стандарти и изисквания, спрямо които е и 

възможността за оценка на нивото на компетентност на даден автор. Само ще прибавя, 

че по отношение на показателите на някои критерии за заемане на академична 

длъжност „професор“ тези на кандидата са под изисквания минимум, определен от 

документи на ШУ. На основание горепосоченото изказвам следното заключение:

Изследователската и преподавателска дейност на доц. Добромир Жечев Добрев 

не се вписва в своята цялост в полето на Философията и затова тя не е достатъчно 

основание да бъде защитена кандидатурата му за „професор“ по професионално 

направление 2.3. Философия (Философия) в Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“. Като член на научното жури не подкрепям неговия избор по 
обявения конкурс.

11.11.2016г. 

гр. Шумен /проф. Кр. Венкова, дф/
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