Становище
За научното творчество на гл. ас. д-р Калоян Кирилов Смилков,
За конкурса за доцент в научното направление „политически науки”
Обявено от ВСУ „Черноризец Храбър”

На 17.10.2011 бях избран за председател на научното жури за провеждането на
конкурс за академичната длъжност „доцент” в научното направление „политически
науки”, обявен от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” в ДВ №39
от 20.05.2011. Единственият кандидат е главен асистент д-р Калоян Кирилов Смилков.
Лични данни
Д-р Смилков е роден на 17. 04. 1970 г. Той завършва специалностите
„политология” и „право” на ВСУ и е от неговия първи випуск. През 2005 г. защитава
успешно дисертация по политология и същата година е избран за главен асистент. Като
непосредствен негов колега мога да отбележа, че неговата научна кариера протича във
възходяща линия. С течение на времето той натрупва знания и опит в областта на
политическите науки. Много активно участва в национални и международни
конференции, както и придобива специфични умения в множеството научни проекти, в
които участва. Той е харесван и от колегите и от студентите, което говори за неговата
способност да работи в екип, качество изключително необходимо за един хабилитиран
педагог.
Общо описание на представените материали
Колегата Калоян Смилков кандидатства за конкурса с внушително творчество, а
именно: една самостоятелна монография, 15 статии, от които една е на английски език,
7 доклади на научни конференции и 2 материала в онлайн-списания. Много добро
впечатление

правят

четирите

научнопопулярни

филми,

които

демонстрират

оригиналния начин на мислене и мултидисциплинарния творчески подход.

Учебно-педагогическа дейност
Гл. асистент д-р Смилков има необходимия хорариум за своята натовареност в
рамките на специалността „международни отношения”, в която той е титуляр. В
същото време е необходимо да се отбележи, че той е ангажиран като атрактивен
преподавател и в специалността „защита на националната сигурност”, а през годините
и в много други специалности. Той води лекции и упражнения по „политически
организации и институции”, история на политическите учения – I-ва и II-ра част”,
„политическа антропология”, „политически конфликти” и „политическа география”.
Много добро впечатление прави и широко разгърната експертно-приложна
дейност. Д-р Смилков много успешно съчетава не само добра теоретична подготовка,
но и способността за нейното осъществяване в условията на българския партийнополитически и институционален плурализъм. Прави чест на колегата, че в това
отношения той създава условия за реализацията на много студенти, в това число и за
организирането на ползотворни и кариерноангажиращи стажове.
Обща характеристика
Безспорно монографичното изследване „Властта и човекът” бележи моментната
кулминация на творческите дирения на д-р Смилков. Тя е своеобразно обобщение на
огромните научни познания и умело изработен методологически подход през неговата
13- годишна преподавателско-изследователска кариера. Всяка една от трите глави на
труда си има своите достойнства. Ако обаче първата част „Гледни точки на властовия
опит” е своеобразна ретроспекция на сложните взаимоотношения „власт- човек
/институции/”, то втората глава „Двойнственост и нерефлексивност на властовия опит”
представлява анализ на функционирането на властовата система. Д-р Смилков прави
дисекция на сложния, дори в определени моменти противоречив механизъм на властта.
Според мен особено впечатляващи са размислите в параграфа „Властовите
нормализация и легитимация”. В тяхното излагане проличава много добре съчетаването
на политологичното и юридическото образование на кандидат-доцента. В тях колегата
Смилков прави интересни изводи за структурата и ролята на понятието „норма” –
властовата, правната, морално-етичната, културната, религиозната, антропологичната,

природната и други. Тяхната амалгама и постепенен синхрон обославя и състоянието
на „нормалност”, което също е сериозен обект на изследване от автора.
Добро впечатление правят и множеството статии на д-р Смилков в научни
области, които граничат с проблематиката на политическите науки. Такива са
сигурността, сравнителното религиознание, психологията, културологията и др.
Особено високо оценявам статиията „Манипулативното проектиране на свободата като
проблем на сигурността в постмодерните общества”. В нея се чувства оригинално
намерената пресечна точка между политиката и сигурността.
Основни приносни моменти
Основните приносни моменти могат да се групират в четири области:
1. Политическата антропология, в която д-р Смилков се опитва да изясни
предмета, обекта и методологията на научната материя.
2. Политическата конфликтология.
3. Политическата семиотика
4. Ретроспекция на сравнителната политическа теория
Критични бележки и препоръки
Наред с безспорните качества на творческата и педагогическата дейност на гл.
асистент д-р Калоян Смилков могат да се дадат и някои препоръки. Най-вече с цел
оптимизирането на неговата бъдеща дейност и най-вече обогатяването на неговото
научно творчество. Бих му препоръчал да изведе на преден план акценти от другите
направления в „политическите науки”. Също така за „международната политика към
културното наследство или международните аспекти на културната политика. Това ще
разшири неговите научни хоризонти.
Заключение
Направените препоръки не омаловажават сериозната научноизследователска,
научно-приложна и научнопреподавателска дейност на гл. ас. д-р Калоян Смилков. Той
показва достатъчна по обем и достойнство за академичната длъжност „доцент” научна
продукция. Заедно с това д-р Смилков притежава и необходимия интелектуален

потенциал, езикова подготовка и преподавателски стаж. В тази връзка убедено
препоръчвам на колегите от научното жури да изберат и да препоръчат на факултетния
съвет на факултет „Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец
Храбър” избирането на гл. ас. д-р Калоян Смилков за „доцент” в научно направление
„политически науки”.
София,
18.10.2011

С уважение:
(проф. д.ик.н. Владимир Чуков,
председател на научното жури )

