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от проф. д.ф.н. Добрин Петков Тодоров, МГУ „Св. Иван Рилски” (София) 
на дисертационния труд на Мая Горанова Митренцева „Философските дисциплини 

в училище след 1991 г. Философия на промяната”  
за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално 

направление 2.3. „Философия”, по научна специалност „Философия на образованието” 
 

Дисертационният труд на Мая Митренцева, задочен докторант към катедра 

„Философия” във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, е в обем от 

180 страници, включително приложенията. Според описанието на авторката той се 

състои от увод, три глави и заключение, а всъщност между увода и заключението са 

обособени дванадесет параграфа, разпределени в два големи раздела „Първи период на 

промяна” и „Втори период на промяна”. В библиографията към основния текст са 

включени общо 91 заглавия на български, английски и руски език. Използвани са още 

27 документа и 9 Интернет източника. 

Представената за защита дисертация представлява исторически преглед на 

реформите в обучението по философските дисциплини в средното училище, проведени у 

нас след началото на демократичните промени и продължаващи до наши дни. Анализът 

на ключовите моменти в този процес следва тяхната хронология. В дисертацията се 

предлага описание на тази „фактическа история”, което стъпва върху богат емпиричен 

материал и се отчита влиянието на множество международни и национални документи 

от различен вид (конвенции, Конституция на Р България, закони, наредби, указания и 

пр.). Нормативната база е представена чрез чести и в редица случаи обширни цитати, а 

най-важните документи са дадени и в приложения към работата. Анотирани и 

реферирани са редица учебни програми и помагала. Регистрирани са и  най-малките 

промени в детайлите на използваната учебна документация (например варианти на 

учебни програми). Събраните конкретни данни са релевантни към темата, като създават 

много добра основа за осмисляне на разглежданите явления и процеси. 

Дисертацията няма прескриптивни претенции и нейната авторка не се опитва да 

предлага алтернатива на начина, по който са реализирани реформите във философското 

образование, а описва как реално са били проведени. В това отношение тя има 

предимството да съди за събитията от първа ръка, тъй като е била пряк участник в тях и 

може да вземе предвид и личните си наблюдения. В дисертацията си обаче тя сменя 

ролята на изпълнител с тази на изследовател, като си поставя за цел не просто коректно 

да регистрира и опише фактите, но и да потърси техните основания, за да определи 
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каква е същината на промяната. Същевременно тя полага усилия да отиде отвъд 

простото излагане на възловите моменти и тенденции в процеса на промяна на 

философското образование и да постави на критичен анализ нерешените или недобре 

решените там проблеми. 

Още тук искам да отбележа, че изследването притежава редица достойнства, 

които ще се опитам да посоча накратко. То се отличава със сериозност и 

задълбоченост, а авторката е вникнала в същината на разглежданите проблеми. 

Анализът е осъществен добросъвестно и обективно. Проведен е методично и 

последователно, като на моменти се стига до скрупульозност при излагане на нюансите 

на обсъжданите въпроси. Текстът е четивен, много добро впечатление прави простотата 

на изказа, която спомага за доброто разбиране на изложените тези. Позицията на 

авторката е ясно и категорично изразена, навсякъде в текста се демонстрира нейната 

лична ангажираност с предлаганите възгледи. Работата е убедителна и логично 

построена, отделните тези са добре аргументирани и последователно прокарани. 

Дисертантката демонстрира завидна ерудиция по темата, личащи от експертното 

познаване на коментираните въпроси. М. Митренцева детайлно познава нормативната 

база, нейните идейни основания, както и тенденциите в развитието ù. Може да се каже, 

че изследването като цяло е постигнало своите цели. 

Очевидна е значимостта на избраната тема на дисертационния труд – реформите в 

обучението по философия в българското средно училище във визирания период, 

доколкото философското образование представлява основен елемент от родната  

философска култура. Изследването е посветено на особено важна страна от 

философската публичност у нас, тъй като обучението по философските дисциплини 

играе възлова роля за изграждане образа на философията в обществото. Разглежданите 

проблеми в дисертацията са реални, а поставената за решаване задача е навременна, 

тъй като е настъпил моментът да се направи междинна равносметка на резултатите от 

продължаващия близо четвърт век процес на промяна на обучението по философските 

предмети в средното училище. Иначе казано, този труд изпълнява назряла социална 

потребност: критично осмисляне на случилото се в сферата на философското 

средношколско образование през продължителен период от време. 

В началото на своя труд дисертантката ясно е посочила теоретичните основания и 

методологическите инструменти, които прилага. Тя декларира, че използва няколко 

идейни и методологически ориентира: субектния подход – във варианта, който се 

разработва от българския философ А. Андонов; философията на образованието на Д. 
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Дюи – насочена към развитието на личността на ученика (способности, заложби, 

умения и компетентности); включените в програмата „Философия с деца” на М. 

Липман прийоми за привличане на младите хора към философстване. В работата се 

срещат позовавания на възгледи на мислители от близкото или по-далечното минало 

със световно признание – Платон, Аристотел, И. Кант, Ф. Шелинг, Г. Хегел, Ж-П. 

Сартр, М. Хайдегер и др. Дисертантката проявява интелектуална скромност и 

реализъм, като не предявява претенции за изключителност на изследователския подход 

или за безусловна истинност на своите заключения. 

М. Митренцева се ангажира с позицията на определена философия на 

образованието, разглеждаща обучението по философия като „познание на познанието”, 

според която учащите не просто натрупват определени знания, но участват в процеса 

по търсене на истината. Като стъпва върху такава идейна база тя си поставя задачата да 

реконструира реалните „философия на образованието” и „теоретични основания”, 

лежащи в основата на реформата на средното образование, респ. на тази в обучението 

по философия през посттоталитарния период. Дисертантката осъществява подробен и 

критичен анализ на редица пропуски и дефицити в нормативната база, регламентираща 

обучението по философските дисциплини в средното училище – липсващи учебни 

програми, неясен понятиен апарат и подвеждаща терминология в отделните документи 

(например приравняване на „курсови” и „учебни” програми), вътрешни противоречия в 

изискванията към учителите и пр. Тя обръща внимание и върху някои настоящи 

проблеми в практиката на философското образование на средношколците, като за част 

от тях предстои да бъде намерено решение (например въвеждането на стандарти за 

оценка). В работата се разкрива и сблъсъкът на виждания за целите и методиката на 

обучението по философия в хода на неговото реформиране. Отчита се влиянието на 

разнородни фактори за промяната му: външни (политически, социално-културни) и 

вътрешни (активност на част от професионалната колегия – учители, университетски 

преподаватели, държавни експерти). 

В дисертацията изложението се разгръща около обосноваването на няколко 

основни тези и по-конкретни изводи от тях. Една от ключовите позиции на 

дисертантката се формира около въпросите откъде идва основният подтик за промяна на 

философското образование и кои са главните ù агенти. Последните тя правилно е 

идентифицирала като представители на академичната колегия, учители и държавни 

експерти. Не е безспорна обаче нейната теза, че този подтик е предимно „вътрешен”, т.е. 

става по инициатива най-вече на част от философската колегия в страната, като 
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социалнополитическите промени само способстват за реформиране на обучението по 

философия в средното училище, но не го предизвикват. Към М. Митренцева естествено 

възниква питането дали изобщо щяха да бъдат възможни съществени промени в това 

отношение, ако не бе настъпил крахът на тоталитарния режим. Иначе казано, дали 

ентусиазмът и поривът за принципни изменения в средношколското философско 

образование, появил се у някои кръгове сред учителството и академичната колегия, 

щяха да са достатъчни, за да се премахне съществувалият почти половин век модел за 

идеологическа обработка от населението, част от който бе и преподаването на някои 

философски предмети в средното училище. 

Не буди възражения тезата на дисертантката, че на учителите по философските 

дисциплини в средното училище през посттоталитарния период е осигурено 

относително широко поле за автономен избор на учебно съдържание и методически 

прийоми. Това в особено голяма степен важи за първия етап на реформиране на 

обучението по философия през 90-те години на ХХ век, когато мнозина от тях дори 

изпитват сериозни трудности в работата си поради липсата на достатъчно методическа 

подкрепа от ресорните държавни институции. Напълно споделям и възгледа на 

дисертантката за особено значимата роля на олимпиадата по философия при 

реформиране на философското образование в средното училище. Този национален, а от 

определен момент нататък и международен форум действително играе ролята на 

първопроходец и изпълнява функцията на „фундамент на промяната” (с. 20), като 

трасира пътищата за бъдещото ù развитие. Чрез нея се налага принципно нов подход за 

въвличане на младите хора във философстването – тя се превръща в образец за 

разкрепостено мислене, спомага за създаване на критерии за оценяване на резултатите 

от техните търсения, които впоследствие биват въведени в обучението по философските 

дисциплини, при провеждане на зрелостния изпит и при кандидатстване във висшите 

училища. Съгласен съм и с наблюденията на дисертантката относно благотворното 

влияние на движението „Философия за деца” върху образователната практика по 

философските дисциплини в средното училище. 

По-скоро като пожелание за бъдещо състояние разглеждам констатацията на 

авторката, че в образованието по философия се наблюдава постепенна смяна на 

акцентите, като от получаване на знание се преминава към търсене на собствена идейна 

позиция от страна на обучаемите. Мисля, че в това отношение има да се измине още 

дълъг път. Настоящата организация на обучение в българските средни училища не 

създава благоприятни условия да се реализира такъв тип обучение, което не означава, че 
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не бива да се върви към неговото развитие в бъдеще. Споделям разбирането на 

дисертантката, че в рамите на образователния процес и в частност на този по 

философските дисциплини на учениците следва да се поставят задачи, които да 

способстват за тяхното личностно формиране, разгръщане на творческия им потенциал и 

приучване към свободно размишление. Иначе казано, да се отиде отвъд традиционната 

образователна практика, насочена към заучаване на резултати от познавателния процес, 

като се формират умения за самостоятелно изследване на проблеми и търсене на 

варианти за техни решения. При този така желан от мнозина различен тип образователен 

процес съществено следва да се трансформира ролята на учителя – от „даващ знания” в 

„поставящ проблеми”. 

При проследяването хода на реформиране на средношколското философско 

образование особена важна роля играе правилното определяне на основните етапи в този 

процес и точното датиране на времевите им рамки. Дисертантката е решила този 

проблем, като е избрала за основен критерий въвежданите чрез нормативни документи и 

учебни помагала ново учебно съдържание и различни способи за неговото преподаване. 

В резултат от прилагането на този критерий тя отчленява два основни периода в процеса 

на посочените реформи, обхващащи съответно времето между 1991 и 1999 г., и това 

между 2000 и 2012 г. Смятам приложения критерий за правилен, а получената от 

неговото прилагане периодизация за солидна и трудно оспорима. Преди да пристъпи 

към изложение на случилото се през първия от тези периоди дисертантката съвсем 

уместно се спира накратко на състоянието на обучението по идеологическите 

дисциплини в средното училище през тоталитарния период – част от което е и това по 

философия. Към момента на социалната промяна това обучение е напълно унифицирано 

и стандартизирано – води се в рамките на един и същи хорариум и по еднаква методика, 

като почти не оставя място за творчество на учителите. То има за цел да поддържа 

идейния монопол на марксизма-ленинизма в българското общество. 

В сбито изложение дисертантката очертава облика на средношколското обучение 

по философия през 1990 г., т.е. в непосредствената предистория на последвалата му 

трансформация, защото именно през тази година започва преходът към стартиралата 

през следващата година по същество негова реформа. Дисертантката регистрира 

основополагащия факт на загуба от философията на статута си на „идеологическа 

дисциплина” с основна задача да пропагандира доктрината и политиката на 

тоталитарния режим. Тя последователно маркира конкретните стъпки в прехода от 

старата към новата система на философско образование в средното училище, като 
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отделя особено внимание на изработването на първите учебни помагала по философия. 

И по-нататък в изложението дисертантката обръща специално внимание на отделните 

етапи в процеса по създаване на учебна литература за философските дисциплини, като с 

основание смята, че разширяването на набора от учебни помагала води не само до 

конкуренция между техните автори, но и благоприятства работата на учителите, 

доколкото им дава възможност за избор на най-подходящото за техните ученици 

помагало. 

Накрая ще си позволя да отправя някои бележки към дисертационния труд и 

препоръки към неговата авторка. Първо, това изследване е твърде затворено в себе си и 

не разкрива важните връзки с процесите, които протичат в българската философска 

култура през разглеждания период. Случващото се във философското средношколско 

образование у нас в посттоталитарните времена не е откъснато от радикалните 

промени, които се осъществяват във философската публичност като цяло. Без да се 

навлиза в детайли, все пак би могло да се посочи как рефлектират върху обучението по 

философия професионалните търсения на водещите фигури във философската колегия, 

някои от които активно се включват в неговото реформиране било като автори на 

нормативни документи, било като създатели на учебни помагала. В това отношение за 

подобряване на работата би спомогнало прокарването на паралел, макар и накратко, 

между процесите на трансформация на философското образование в средното и 

висшето училище. На второ място бих отбелязал, че в дисертацията се отделя 

относително малко внимание върху практиката по прилагане на реформите в 

средношколското философско образование, за сметка на подробен анализ на 

нормативната база. Убеден съм, че проблемите, възникващи при реалното внедряване 

на промените в обучението по философските дисциплини в средното училище, са също 

толкова важни, колкото и техния замисъл и въплъщение в конкретни документи. За 

основа при осмислянето на явленията и процесите от реалната педагогическа практика 

би могло да се ползват десетките статии на учители по философия, публикувани в сп. 

„Философия”, където се разглеждат конкретни въпроси относно съдържанието и 

методиката на преподаване на философските дисциплини в средното училище. В тази 

връзка би могло да се отчете и дейността на създадената през 1995 г. Асоциация на 

преподавателите по философия, доколкото чрез тази неправителствена организация се 

реализират немалко конкретни инициативи за издигане качеството на обучението по 

философските дисциплини в средния курс: провеждане на курсове за квалификация и 

специализации, организиране на семинари, реализация на проекти и пр. На трето място, 
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макар в работата да са разгледани основните извънкласни форми на работа по 

философия в средното училище – най-вече олимпиадата по философия, за 

изчерпателност на изложението в това отношение би могло да се спомене дейността и 

на някои други структури, чрез които през разглеждания период са били привличани 

към философстване средношколците у нас. Имам предвид различните философски 

клубове и общества, функционирали особено активно в началото на 90-те години на 

ХХ век, както и начинанията на Националното средношколско общество „ΠΑΝΘ ΡΕΙ”. 

Накрая искам да обърна внимание и на някои повторения в текста: основни тези на 

авторката и ключови цитати (например от Д. Дюи). Смятам, че ако те бъдат изчистени – 

както и отделни граматически и технически грешки, и след неголяма доработка в 

посочените направления дисертацията би могла да бъде публикувана като монография. 

Авторефератът представя пълно и коректно съдържанието на работата. 

Публикациите на автора по темата на дисертацията са достатъчни. Справката за 

приносите отразява вярно реалните постижения в изследването. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд „Философските дисциплини в училище 

след 1991 г. Философия на промяната” представлява солидно изследване с безспорен 

принос към изясняване на темата, отговаря на всички изисквания за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Философия на 

образованието”, което ми дава основание да подкрепя категорично и с без колебание 

нейното присъждане на Мая Горанова Митренцева. 

 

Изготвил: 

/проф. Д. Тодоров/ 

София, 25 ноември 2013 г. 


