
 

СТАНОВИЩЕ 

по конкурса за заемане на академична длъжност професор по професионално 

направление 2.3. Философия (Онтология, Предметна онтология, Субектна онтология) в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”, обявен в ДВ бр. 44/29.05.2018 г. с 

единствен кандидат доц. д-р Веселин Дафов 

Доц. Веселин Дафов е преподавател в кат. Философия на СУ „Св. Климент 

Охридски” от 1999 г. Защитил е докторска дисертация на тема „Мислещо и 

действителност” през 2002 г. Преминал е последователно през научните 

длъжности асистент, ст. асистент и гл. асистент. Хабилитирал се е през 

2013 г. През годините е водил упражнения по дисциплината Онтология в 

спец. Философия и, по едно или друго време, значителен брой лекционни 

курсове във ФМИ, във ФП, в магистърски програми. Понастоящем е 

титуляр на задължителния курс по Предметна онтология в спец. 

Философия, както и на избираеми курсове „Теория на категориите” и 

„Философия на природата” в същата специалност, на задължителни и 

избираеми курсове в МП „Философия”, на курс на английски език 

„Онтология на субектното действие” в МП Философия с преподаване на 

английски език, на курсове „Философска антропология” на български и на 

английски език в спец. Медицина. Научен ръководител е (или е бил) на 

общо 7 докторантури. 

От конкурсната документация се вижда, че кандидатът е публикувал 5 

книги (от които след хабилитацията – 3), 10 статии в научни списания (от 

които 1 след хабилитацията), 14 студии и статии в научни сборници (5 

след хабилитацията). Участвал е общо в 22 научни проекта, като в някои от 

тях – като ръководител. Според приложената справка от Университетска 

библиотека има 17 цитирания в Central and Eastern European Online Library 

и 6 индексирани публикации. Автор е на оригинален метод за работа по 

Философия с деца, наречен „Философски чудения”, който се прилага в 

занятия в 8 детски градини и училища (обхващащи годишно около 200 

деца). Занимава се професионално и с философско консултиране, като 

досега има повече от 200 случая. 

В конкурса доц. Дафов участва с новите си (след хабилитацията) 3 книги. 

Публикуваната най-рано, „Моменти. Онтология”, е съставена предимно от 

текстове от доклади, представяни на конференции, които са обединени от 



неотклонно прилагания от автора субектен подход към онтологическите 

проблеми. Втората във времето, „Онтологически проектории”, съдържа 

пет глави от предимно теоретично естество, в които се изясняват две 

важни за творчеството на В. Дафов категории – онтологизация и 

проектория. И по-нататък, повече от десет глави, в които се демонстрира 

осъществяването на „проектории”. Най-новата книга, „Ставания и 

направи”, има собствено монографичен характер. В нея авторът развива 

многостранно своята концепция за проективна онтология. 

Опитвайки се да дам накратко цялостна характеристика на 

изследователските постижения на доц. Дафов, както са представени в 

трите книги, ще ги определя като развиване на парадигмата на субектната 

онтология, от която той изхожда в своите работи, в проективна. 

Признавам, че поради известни парадигмални несъизмеримости, аз не съм 

в състояние да разгледам тук по същество проективната онтология, но 

заедно с това не мога да не оценя по достойнство задълбочения подход на 

В. Дафов към тази материя и неговата личностна ангажираност с този вид 

онтология като кауза. В публикациите на кандидата, особено в последната 

монография, личи неговата амбиция за преосмисляне на цялата 

онтологична проблематика през „призмата” на проективността и това 

придава внушителни измерения на неговото начинание – все едно, дали 

споделяме, или не, неговите философски пристрастия. 

По мое мнение публикациите, с които доц. Дафов участва в конкурса, 

изправят читателя пред две сериозни предизвикателства. И двете се дължат 

на обстоятелството, че техният автор не полага особени усилия – разбира 

се не от леност, или небрежност, да ситуира своите теоретични позиции в 

отправната система на философски концепции, които са понастоящем 

добре познати. С други думи, с малки изключения, той не прави онова, 

което обикновено всички ние правим, когато представяме на 

професионалната публика някоя своя идея – разграничавайки я от едни 

добре известни философски позиции и изтъквайки близостта й с други. 

Наистина, В. Дафов се оттласква в своите теоретични търсения от Хегел и 

от основоположника на субектния подход в онтологията Ал. Андонов. 

Като „репери” му служат в някои случаи Аристотел и Евклид, а що се 

отнася до Философия с деца – и М. Липман. Но това като че ли е всичко. 

Останалото са самобитни негови разработки. 



Едното предизвикателство за читателя в случая е, че така той/тя се 

затруднява да разбере онтологическите „послания” в текстовете на автора, 

тъй като не може да използва паралели с теории, които вече познава. 

Другото е, че възникват затруднения с „легитимирането” на тезите, които 

са изказани в публикациите на В. Дафов. Те в малко случаи биват 

аргументирани по стандартния начин – чрез позоваване на престижни 

чужди текстове, което позоваване обикновено кара читателя, ако не да се 

съгласи с автора, то поне да се отнася към неговите тези сериозно. 

Това, обаче, което поне на мен дава основание да разглеждам резултатите, 

до които доц. Дафов достига в своята работа, като сериозни 

изследователски постижения, е тяхната връзка с неговите практически 

дейности в областите на философия с деца и на философско консултиране. 

Както вече споменах по-горе, по линия и на обученията в детски градини и 

училища, и на философското консултиране, той има реални успехи. А 

текстовете му в „Онтологически проектории”, представящи 

методологиите, с които работи в тези две области (глави 7 и 8 и 10, 11 и 

12), не оставят място за съмнение, че в тях той прилага непосредствено 

своята проективна онтология, като по този начин я верифицира. 

Отвъд изследователския аспект на академичните постижения на доц. В. 

Дафов си заслужава да се отбележат неговото авторитетно присъствие в 

спец. Философия на Софийския университет – фактът, че той е титуляр на 

една от базовите дисциплини в спец. Философия, успешното научно 

ръководство на седем докторантури, ролята му на по същество инициатор 

и най-активен участник в подготовката на бакалавърската програма по 

философия на английски език. 

Изхождайки от всичко това, аз без никакви резерви оценявам 

изследователските и преподавателските резултати от работата на доц. 

Веселин Дафов в спец. Философия като даващи всички основания той да 

заеме научната длъжност професор по философия в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”. 

 

24.10.2018 г.     проф. дфн Пламен Макариев 

 


