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СТАНОВИЩЕ 

от  доц. д-р Симеон Койчев Кацаров, катедра „История“, 

Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

по област на висше образование 2. Хуманитарни науки,  

професионално направление 2.2. История и археология  

(Нова и най-нова обща история - История на религиите) 

 

 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 46 / 09.06.2017 г. и в 

интернет-страница на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за нуждите на катедра 

„История и археология“ към Философско-исторически факултет, като единствен кандидат 

участва гл. ас. д-р Пламен Василев Славов от Пловдивски университет "Паисий 

Хилендарски". 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата. 

Със заповед № P33-4364 от 08.09.2017 г. на Ректора на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски" (ПУ) съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане 

на академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ по област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление История и археология, обявен за нуждите на „История и 

археология“ към Философско-исторически факултет. 

За участие в обявения конкурс документи подава единствено гл. ас. д-р Пламен 

Василев Славов от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". В подготвените 

материали по конкурса са налични всички необходими документи, които се изискват от ПРАС 

на ПУ „Паисий Хилендарски“: автобиография, дипломи и документи, списък на 

публикациите, авторска справка за научните приноси, а също и самите публикации. 

Гл. ас. д-р Пламен Славов е приложил 16 научни публикации: две монографии, две 

студии и дванайсет статии, излезли от печат в периода 2008-2017 г. Четири от статиите са на 

руски език; останалите публикации са на български език. Справката за спазване на 

специфичните изисквания на ФИФ дава информация, че наукометричните критерии са 

изпълнени и дори превишават необходимия минимум (титуляр на дисциплини, участие в 
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проекти и договори, публикации). Това показва отлична академична активност и участие в 

националната и международна научна общност. 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата. 

Включените в конкурса текстове открояват научните интереси на д-р Пламен Славов в 

полето на историята. Те се отнасят към проблеми, които са пряко свързани с тематиката на 

конкурса (История на религиите), което свидетелства за целенасочен интерес към тематиката 

от страна на кандидата. Разработки ни насочват към интересни проблемни полета, в които се 

обсъждат въпросите за: поклонничеството в исляма (2., 3., 4., 6., 10.); историческият поглед 

към религиозната толерантност (5., 7., 8., 13., 15.) , българите мюсюлмани в Средните Родопи 

(9., 12.) и ролята на Българската православна църква (11., 14, 16.).  В теоретичен и 

методологически аспект се открояват приносите свързани с целенасоченото проучване и 

анализиране на историческите и съвременните измерения на разглежданата проблематика.  

Монографичното изследване „Историческата традиция и съвременни реалии на 

православното подвижничество и поклонничество от Русия в Света Гора (ХVІІІ-ХХІ в.)“ е 

специално подготвен хабилитационен труд в резултат от няколкогодишна задълбочена 

работа. То е актуално и е опит да се синтезира и анализира историята на православното 

подвижничество и поклонничество от Русия в Света Гора. Изследването на събития, 

съчетаването на подходи, задълбоченият анализ на емпиричния материал дават възможност на 

изследователя чрез разнообразие от примери да разкрие връзки и взаимодействия между 

различните исторически периоди в развитието на руското подвижничество и поклонничество. 

Изследването е структурирано в увод, три глави, като в всяка от главите са с по три раздела, и 

заключение. Уводът уточнява мястото и ролята на Света Гора като най-големият център на 

православното монашество. Първата глава прави сериозен анализ на формирането и 

утвърждаването на Света Гора като център на православното подвижничество и 

поклонничество. Разгледаните са факторите, които обуславят разцвета на монашеството в 

Атон и възприемането му като единно монашеско общество и братство, в което важна роля 

изиграват уставните правила. Задълбочено се проследяват контактите на руските християни 

със светогорската обител, които започват с поклонничество, както и установяването на вече 

официалните отношения. Втората глава съдържат богат материал, върху който е направен 

сериозен анализ на историческата традиция на православното подвижничество и 

поклонничество в периода ХVІІІ-ХІХ век. Изключително важно е проследяването на 

причинно-следствената връзка между контактите със Света Гора и Руско-турските войни. 

Сериозно внимание е отделено и на ролята на най-известните старци, изследователи и 

поклонници в монашеската светогорска обител. Последната глава е посветена на осмислянето 
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на историческото наследството през тежките десетилетия след Първата световна война, 

възстановяване на връзките между Руската църква и Света Гора и политиката за съхраняване 

на руското присъствие, както и представяне на процеса на непрекъснатото увеличаване на 

руското братство и разрастване на поклонничеството в края на ХХ и началото на ХХІ век. 

Монографията има приносен характер с актуалността на проблематиката, свързана със 

съвременните реалии на руското  подвижничество и поклонничество, като част от духовното и 

културното възраждане на руския народ в началото на ХХІ в., с богатия исторически 

материал, с подхода, който проблематизира историческото наследство не само като идващо от 

миналото, но и неговото включване в съвременността. Изследването предлага синтезиран и 

анализиран голям по обем източници (публикации, дневници, мемоари и пътеписи) за 

историята на подвижничество и поклонничество от Русия в Света Гора.  

Пламен Славов е участвал в 2 национални проекти и 1 международен, което разкрива 

неговия капацитет за изследователска работа, работа в екип, включване в различни научни 

мрежи. Това се потвърждава и от участието му в 11 национални и международни научни 

конференции. Самият д-р Славов е организатор на научни конференции и семинари. Неговата 

експертна дейност е богата и е свързана с различни научни и културни дейности, особено като 

член и председател на Комисията по вероизповеданията на Народното събрание и работата му 

в Интерпарламентарната православна асамблея. 

Гл. ас. Пламен Славов е титуляр на 8 дисциплини и е разработил 10 учебни програми. В 

момента води основни курса в бакалавърските програми по История, Археология, История и 

чужд език, Български език и история. Основните курсове, които води, са пряко свързани с 

изследователските му интереси, което позволява да се прилагат резултатите от проучванията в 

преподаването. Работата му със студенти от всички степени на обучението се оценява високо 

от колегите в катедра „История и археология“, което проличава от множеството бакалавърски 

и магистърски тези, ръководени от него и успешно защитени.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Пламен Василев Славов, 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий 

Хилендарски“. Кандидатът в конкурса е представил значителен брой научни трудове, 

публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’. В работите на 

кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са получили признание като 

представителна част от тях са публикувани в списания и научни сборници. Теоретичните му 
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разработки имат практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към 

учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на д-р Пламен Славов е 

несъмнена и не може да се постави по съмнение.  

Постигнатите от Пламен Славов резултати в учебната и научно-изследователската 

дейност, напълно съответстват на специфичните изисквания на Философско-исторически 

факултет, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на 

Философско-исторически факултет за избор на гл. ас. д-р Пламен Василев Славов на 

академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ „П. Хилендарски“ по професионално 

направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история - История на 

религиите). 

 

 

13. 11. 2017 г.   Изготвил становището: .................................. 

     (доц. д-р Симеон Кацаров) 
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