
СТАНОВИЩЕ 
 

за трудовете на гл. ас. д-р Калоян Кирилов Смилков, единствен кандидат в 

конкурс за доцент по професионално направление 3.3 Политически науки, 

за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” /катедра „Международна 

икономика и политика” към факултет „Международна икономика и 

администрация/, обявен в ДВ, бр. 39/20.05.2011 г. 

 

1. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на 

кандидата за исканата длъжност. 

Д-р Калоян Смилков има достатъчен педагогически опит като 

асистент и главен асистент към различни структурни звена на ВСУ 

„Черноризец Храбър”. Водил е и продължава да води лекции и упражнения 

в областта на политическите науки (към настоящия момент – 

„Политическа антропология”, „Политически организации и институции”, 

„Политически конфликти”, „История на политическите идеи”, 

„Политическа география”).  Бил е научен ръководител и рецензент на 

дипломанти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” в няколко специалности 

във ВСУ „Черноризец Храбър”. Ръководил е и ръководи учебни стажове и 

практики на студенти.  

Като главен асистент на ОТД към ВСУ „Черноризец Храбър” 

кандидатът има достатъчна професионална преподавателска практика и 

трудов стаж по специалността, както и необходимия хорариум аудиторна 

заетост за заемане на конкурсната длъжност и успешно справяне с нейните 

изисквания. 

 



2. Оценка на научните резултати и приноси на кандидата. 

Представените по конкурса публикации включват:  

- една монография – „Властта и човекът. (Изследване на властовия 

опит)”; 

- четиринадесет самостоятелни статии (включително и една в 

чуждестранно издание) с общ обем от 105 страници; 

- осем доклада от международни научни конференции; 

- две on-line публикации („Постмодерните герои” и „Агонистичният 

опит”); 

- автореферат на дисертационен труд; 

- четири тридесетминутни научнопопулярни филма на чужд език; 

Всички представени трудове са в тематичното поле на 

политическите науки и отговарят на изискванията за обявената в конкурса 

длъжност. Същевременно те са различни по обем (което показва 

способността на гл. ас. д-р Смилков да се справя с „тежеста” на 

монографичното изследване, а също и да разглежда - в детайли или по-

общо - спецификата на отделни проблеми на историята, политиката, 

властта и постмодерните им измерения и предизвикателства), 

разнообразни по съдържание, демонстрират солидни познания в областта 

не само на политическите науки, но и на философията, историята и 

психологията. Тяхната оригиналност не е самоцелна, вписва се в 

съвременния политико-антропологичен дискурс и заявява ясна авторова 

позиция (достойно аргументирана и логично подредена). 

Приносите в публикациите на д-р Калоян Смилков се изразяват в 

следното: 

Първо, в монографията „Властта и човекът. (Изследване на 

властовия опит)” гл. ас. д-р Калоян Смилков не само дефинира 

теоретичния конструкт „властови опит” (в по-широк смисъл и в другите му 

публикации – „политически опит”), но и го анализира в целия диапазон на 



неговата „широта” и „дълбочина” в историята, теорията и политическата 

практика. 

Второ, в същата монография (но и в други трудове) гл. ас. д-р Калоян 

Смилков подхожда към властта от семиотична гледна точка и в 

семиотичния анализ стига до извода, че двойнствеността и 

нерефлективността на властта „оформят” нейната културна 

организираност. 

Трето, в редица публикации на кандидата се разглеждат новите 

възможности за класифициране на системните й елементи и се привеждат 

аргументи в полза на концепцията, че трансформациите и новите 

политически форми на властта са характерни за ситуацията в модерното и 

постмодерното общество.  

Четвърто, достойнство на публикациите е и разкриването на 

противоречията между формите и отношенията на власт, което е в 

основата на всеки латентен конфликт, но и чрез което се осъществява 

между структурното и антиструктурното в сферата на политиката.. 

Пето, задълбочено познаване и отговорна работа показват и 

статиите, докладите (в не малка степен - и филмите) на д-р Смилков, 

приносните моменти на които той е изтъкнал лаконично, точно (а и 

скромно) в приложената към документацията справка. 

Шесто, методическата подготвеност на д-р Смилков личи от 

разработените учебни програми  в областта на политическите науки, както 

и в участието му в проекта за разкриване на специалност „Управление на 

културното наследство”. 

Седмо, наред с всичко казано дотук, искам да изтъкна и следните 

положителни страни на публикациите: отлично познаване на 

историческите факти и на съвременния политически дискурс, високи 

интерпретативни възможности, точна аргументация, компетентен език и 

терминология, оригинална мисъл. 



Представените трудове (и като количество, и като качество) 

удовлетворяват изискванията на обявената в конкурса длъжност. От една 

страна те имат актуално и адекватно присъствие в съвременната 

политическа, политологична и културологична мисъл, а от друга – 

практическа приложимост както в образователния процес, така и в 

непосредствената политическа практика. Дори и някои от позициите на д-р 

Смилков да са дискусионни, мисля че той достойно отстоява становищата 

си. 

3. Критични оценки, забележки и препоръки. 

Единствената ми забележка (по-скоро – препоръка) е свързана с 

малкото „учебни” материали и пособия в публикациите на д-р Смилков. 

Вярвам, че интелектуалният му ресурс може за известно време да бъде 

„пренасочен” към разработването на учебни и методични материали, които 

да са в помощ на студентите. 

4. Заключение. 

Въз основа на изтъкнатото в становището, приемам че представените 

материали съответстват напълно на конкурса за доцент по професионално 

направление 3.3 Политически науки, за нуждите на ВСУ „Черноризец 

Храбър”. 

Убеден съм, че кандидатът гл. ас. д-р Калоян Кирилов Смилков 

притежава необходимата квалификация, научен капацитет, професионална 

компетентност, лични качества и отговаря на изискванията на ЗРАС и 

Правилника за неговото приложение. Предлагам на уважаемите членове на 

Научното жури по конкурса да го изберат за доцент по професионално 

направление 3.3 Политически науки, за нуждите на ВСУ „Черноризец 

Храбър”. 

 

03. 11. 2011 г.    доц. д-р ........................... 

Гр Варна     /Бойчо Й. Бойчев/ 


