
С  Т  А  Н  О  В  И   Щ  Е     

 

       

                      за дисертационен труд за получаване на 

образователната и научна степен “Доктор“ 

Професионално направление „Философия» 

в С У «Св. Климент Охридски» 

 

  Тема: «Музикалното сътрудничество от  

                          гледна точка на съвременната философия» 

 

Автор: Джефри Уорън Дийн  

 

  Рецензент: проф. Желязко Д. Стоянов, д.ф.н. 

 

 

1) Данни за докторанта: 

Джефри Дийн е записан през 2013 г. в свободна докторантура в 

Програма „Философия с преподаване на английски език” във 

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Негов научен 

ръководител е проф. Александър Гънгов.  

В края на май 2015 г. той представя в катедра «Логика, етика и 

естетика»   дисертация на тема «Музиката като съвместна дейност от 

гледна точка на съвременната философия» за получаването на 

образователната и научна степен «Доктор» по научно направление 

«Философия».. Този труд е ползотворен резултат както от житейската му 

практика като професионален музикант, така и от неговата идея да 

изследва основни философски проблеми около музиката като съвместна 

дейност. . 

 

                             2) Данни за докторантурата: 

Джефри Дийн подготвя дисертационен труд върху актуалните 

проблеми около социалните практики на музикалното изкуство, както и 



за взаимодействието между музикалните произведения, музикалните 

практики и участниците в тези практики. Основната му цел е да си 

отговори на въпроса «Как музиката да се разбира като съвместна 

дейност»? Той полага успешно изпитите по докторантските минимуми, 

предвидени в учебната програма на СУ, и през пролетта на 2015 година 

представя за обсъждане в катедра «Логика, етика и естетика» 

дисертация на тема «Музикалното сътрудничество от гледна точка на 

съвременната философия». Катедрата взема единодушно решение да я 

насочи към защита пред Научно жури в СУ «Св. Климент Охридски».. 

 

          3) Данни за дисертацията и автореферата: 

Структурата на дисертационния труд е подходяща за подобен род 

изследвания - тя е в обем от 230 стандартни страници, разпредели в 

Увод, седем глави и Заключение. В дисертацията са включени и 162 

литературни източника на английски и български език..   

 Със самия избор на темата Д. Дийн си създава добри 

предпоставки за значими филоосфски и теоретико-културологични 

успехи. Първо, той успява да реализира последователно две важни 

(основни) изследователски насоки и задачи – да осъществи коректен 

философски анализ (в някои моменти главно сравнителен), основан 

върху идеи, извлечени от прагматическите и херменевтическите 

философски традиции. Да предложи и някои важни обясенния върху 

проблема за взаимния афинитет на участниците в музицирането, 

особено в ролята им на изпълнител и слушател.    

Второ, реализирането на подобни задачи го «задължават» да 

посочи и анализира и някои конкретни прояви. Той реализира 

сполучливо това свое задължение и чрез анализа си върху творчеството 

на българския композитор и изпълнител Лазар Николов, тъй като този 

творец се «възвръща към древногръцката концепция за вдъхновения от 

музите творец, който и създава, и ни съобщава за това, което създава».  

Трето, заслужава отбелязване и фактът, че Д. Дийн използва 

богата библиографска база, което не ме учудва при неговото 

професионално развитие, свързано и с междукултурните взаимовръзки. 



Благодарение и на това, той синтезира сполучливо философският и 

историко-културоведският подходи в съответните части на своята 

дисертация. И чрез широката си библиографска осведоменост Д. Дийн 

съумява да намери своето място във възможните интерпретации върху 

изследваните проблеми, да им предложи коректни решения с помощта 

на адекватни научни методи и разнообразни познавателни средства.  

Четвърто, използваният научен език демонстрира солидни 

теоретични знания на докторанта, което му създава благоприятни 

възможности да обосновава аргументирано и да защитава евристично 

поставените и от теорията, и от практиката въпроси около проблема за 

музиката като съвместна дейност.. . 

Представеният от Д. Дийн Автореферат е изготвен съобразно 

изикванията на ЗРАСРБ и Правилника на СУ за условията и реда за 

придобиване на научни степени и административни длъжности.   

 

   4) Научни приноси: 

Първо, Д. Дийн предлага ново тълкуване и разбиране за 

съществуващите съвместни форми на музициране не само чрез идеите 

на херменевтиката и на америанския прагматизъм, а и чрез своя 

професионален опит като музикант-изпълнител  Ще отбележа, че тези 

негови усилия са добре документирани и аргументирани. 

Второ, мноого добре се използва идеята за «Орфеевата 

интерсубективност» чрез въображаемата смяна на мястото на 

композитоар с изпълнителя. Тази евристична идея е добре развита при 

опитите на докторанта да доразвие два типа орфеева 

интерсубективност – съавторската и съизпълнителската.  

Трето, евристични са и наблюденията и изводите, основани върху 

дейността на Д. Дийн като професионален музикант в България, тъй 

като той се интересува от възможностите на един американски 

професионално-музикален опит в българския културен контектст. Затова 

успява да приложи интересен философски подход към редица 

специфични явления в българската музикална култура. Неговите 

ефективни усилия подкрепят в значителна степен идеята му за 



иновативни концепции при управлението на някои конкретни културни 

процеси и в цялостната българска култура. 

  

5) Публикации и участия в научни форуми:  

Джефри Дийн е автор на пет публикации на английски и една на 

български език. Тези публикации са върху темата на неговата 

дисертация и представят главните моменти от съдържанието на 

дисертационния му труд. Докторантът е не само активен участник със 

свои разработки в различни научни форуми, а и организатор на значими 

музикални прояви – артистичен ръководител е на «АмБъл». Фестивал на 

българска и американска музика в София от 1998 г. досега; Създател, 

организатор и ръководител е на «Кобра Джуниър»; и други... 

 

6) Заключение:   

Като имам предвид, първо, че представеният от Джефри Дийн 

дисертационен труд отговаря на изискванията за получаване на 

образователната и научна степен «Доктор».  

 Второ, че в него са поставени компетентно и се изследват сложни 

и актуални проблеми, които отговарят на изискванията за 

професионалното направление «Философия»;  

 Трето, че използва евристично своите знания и натрупаният 

професионален и изследователски опит, благодарение на което 

реализира в дисертационното изследване редица безспорни научни и 

научно-приложни приноси и сполуки,  

 приканвам членовете на Научното жури ДА ДАДАТ на Джефри 

Уорън Дийн автор на дисертационния труд на тема «Музикалното 

сътрудничество от гледна точка на съвременната философия» 

образователната и научна степен “Доктор“ по професионално 

направление «Философия». 

 

26 юли 2015 г.                                 Подпис: 

С о ф и я                                                       (проф. д.н. Желязко Стоянов)  


