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1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

За всеки, който познава Петър Горанов отдавна, срещата с текста на неговата 

дисертация е натоварена с особено напрежение. Това е дълго чакан текст, който се 

появява сякаш на предела на неговото научно и човешко съзряване, за да отправи 

предизвикателство както към традиционните представи за стандартите на една докторска 

теза, така и към значително по-дълбоко вкоренени предразсъдъци. При това текстът пред-

полага за своите читатели една компетентност, която говори много за собственото ниво на 

докторанта. В този смисъл се чувствам поставена в привилегирована позиция и веднага 

ще призная, че работата ми по изготвянето на този отзив се оказа далеч по-трудна, но и 

много по-удовлетворяваща от обичайното.  

2. Актуалност на тематиката  

Избраната тема е самостоятелно „намерена“ от докторанта; липсата на указан 

„научен ръководител“ (или „консултант“) съвсем не е случайна. Дисертацията представя 

изключително личното разбиране на П. Горанов по избрания проблем до степен научната 

традиция, върху която се опират разсъжденията му, да се сплавя – на места трудно 

различимо – със собствените му мисли. А персоналните основания на автора да избере 

така формулираната „лековата и дори несериозна“ тема, са изложени ясно и доказват 

неговото устойчиво отношение спрямо случващото се в света около нас – „умората, нещо 

повече, от омерзението към (нео)либералните схеми на облъчване на „световното цяло” 

с миражите на (не)ограничения „свободен пазар“, които водят до унизителна бедност, 



до повсеместен банков феодализъм с наложен контрол над всички обитаеми 

пространства, до мащабна финансова криза“. 

3. Познаване на проблема 

 Авторът на дисертацията задълбочено познава както българската, така и чуждата 

научна традиция в изследваната област. Тoй цитира над 300 заглавия на различни езици, а 

умението, с което борави с чуждия текст, ясно свидетелства не само за дълбокото 

вникване в смисъла, но и за у-свояването на мисловните похвати, водещо до изисканост и  

лекота на изказа, рядко срещани напоследък в българския научен език като цяло и 

напълно непознати в докторантски контекст. 

4. Методика на изследването 

Изследването е резултат на дълъг период на осмисляне и напипване на адекватните 

за проблема и за обекта изследователски методи. Разбира се, те са по необходимост 

интердисциплинарни, и макар да не съм сигурна дали разбрах какво се има предвид под 

„метод на асоциативното приплъзване“, бих казала, че силно впечатление прави 

умението на докторанта да анализира на пръв поглед трудно съвместими факти/идеи/ 

понятия, улавяйки значимите за случая детайли. Подобен микроанализ изисква не само 

време и пределна концентрация, но и особена способност за вглеждане в реалността, 

която предполага едва ли не „спиране на времето“ (или поне значителното му забавяне).      

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

В резултат имаме пред себе си един дисертационен труд, който рязко се отличава 

сред потока на актуалната „научна продукция“ със своята оригиналност, с вътрешната 

свобода и ироничната само-отстраненост на автора, която издава. Повече от обичайното 

този текст е на места откровено гневен, но навсякъде – деликатен и грациозен в 

употребата на словото. И като цяло – дори без оглед на формалните изисквания към една 

дисертация – това е текст честен и по човешки почтен. 

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Като докторант „на самостоятелна подготовка“, Петър Горанов е извършил цялата 

работата по дисертацията си без подкрепата (но и без контрола) на научен консултант. 

Това му дава шанс да демонстрира без остатък своя индивидуален научен почерк. В 

представените публикации (5 статии и една монография, излязли в периода 2007-2014 



година в специализирани периодични издания и  научни сборници) процесът на 

„износването“ на неговите идеи може да бъде ясно проследен.  

7. Автореферат 

Авторефератът отговаря на формалните и съдържателни изисквания и съответства 

на текста на дисертацията. Освен това той има качествата на самостоятелен научен текст. 

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Макар да си давам сметка за трудната (на места невъзможната) преводимост на 

подобен род текстове, не мога да се въздържа да препоръчам по-голяма част от 

изследването да бъде направена научно достояние, като се публикува в периодични 

издания (включително в чужбина).  Това би допринесло за по-широката „видимост“ на 

една научна позиция по проблем с остра актуалност в съвременния свят.  

  

В заключение убедено препоръчвам на почитаемото научно жури да присъди на   

Петър  Христов Горанов образователната и научна степен 'доктор' в област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление  2.3. Философия.  
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