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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” 
 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

за дисертационен труд от Климент  Христов Христов на тема: 

ПАСТИРЪТ  И  МЛАДЕЖТА. ПРАВОСЛАВНО ДУШЕГРИЖИЕ  ЗА 

МЛАДИТЕ  ХОРА  В  БЪЛГАРИЯ  В НАЧАЛОТО НА ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ 

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” 

от доц. д-р Мария Серафимова, член на научно жури 

 

 

В началото бих искала да изразя съжаление за 

тъжния повод, който доведе до моето участие в 

научното жури на Климент Христов. Приемам изцяло 

становището на професор Иван Дене. Светла му памет! 

 

 

В ситуация на промени и ценностни трансформации 

безвъпросността на настоящето преминава в серия от 

въпроси и “нещата” придобиват  различно значение. Като че 

ли “реализмът” на всекидневието не звучи оптимистично, 

особено за по-младите поколения...  
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Подобна ситуация води до усещане за съмнение, смут 

и преходност.  

Безпрецедентните трансформации в сферата на 

религията предизвикват дълбоки промени в начините на 

мислене и поведение, в религиозните практики. 

 Религиозната проблематика придобива нови измерения 

в модерните общества, както в контекста на променените 

цивилизационни реалности, така и поради динамиката на 

междуконфесионалните отношения. 

В представеният дисертационен труд  се изследва и 

анализира една многопластова и многоизмерна 

проблематика. Самият факт, че е направен опит за това е 

красноречив сам по себе си.  

Актуалността на избраната от кандидата област се 

определя от специфичния характер на религиозната 

ситуация в посттоталитарна България.  

Съдържанието на дисертационния труд е  разположено 

сравнително балансирано и е организирано по начин, по 

който да бъдат обхванати максимално изследваните въпроси.  

Избраният от докторанта подход се отличава с 

преминаване през сферите на различни научни дисциплини 

като: религиознание, богословие, психология, социология и 

др.  

Климент Христов е провел сериозно, задълбочено и 

детайлно изследване. Очевиден е неговият стремеж към 

проникване в дълбочина в изследваната материя. Той 

поставя акцент върху нуждата от навлизане в сферата на 

“вътрешните” измерения на човешкото съществуване. 
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Безспорно е авторското присъствие и наличието на 

собствена позиция при реализирането на изследователските 

и научните цели. 

В представения дисертационен труд: 

■ Първо. Прилагат се богатите възможности, както 

на богословската, така и на социологическата, философската 

и психологическата интерпретация.  

■ Второ. Въведени са диференциации, които 

обогатяват интерпретацията на религиозните 

взаимоотношения.  

■ Трето. Показано е умение  да се формулират 

изследователски хипотези и да се прониква в динамиката на 

социалните и културни процеси.  

■     Четвърто. Очертани са интересни хипотези и 

тези.  

По разбираеми причини - обем, специфичните акценти 

на работата и др. част от тях са по-скоро поставени, 

отколкото детайлно разработени. 

Комплексният характер на работата и извеждането й 

на различни структурни нива водят до съчетаване на 

обяснителни конструкции с нееднакво качество. 

Представените публикации са свързани с темата на 

дисертационния труд.  

Дисертантът е определил адекватно своите цели-

приноси. 

 Авторефератът не съответства на някои от 

формалните изисквания и се нуждае от допълнения.  

В определени части от работата  присъстват различни 

слоеве, обединени в по-голямата си част органично. 
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Последователно се разглеждат проблемните полета, които 

конституират феноменологията на проблема. 

Забележките, които имам към дисертацията са 

свързани с подобряване на стила,  прецизиране на 

постановките и редакция на места. 

Като имам предвид изследователските постижения и 

научната стойност на дисертационния труд,  предлагам на 

уважаемите членове на научното жури да гласуват за 

присъждане на научната степен „доктор” на Кирил Христов 

Христов. Лично аз ще гласувам с „да”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  02 септември, 2014 г.   Член на научно жури: 

Благоевград   (доц. д-р Мария Серафимова) 

 

 


