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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р ист. н. Иван Динев Русев –  

Катедра „Социални и хуманитарни науки“ при Икономически университет – Варна  

за 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 

наименование на научна специалност:   Нова и най-нова обща история 

         (История на религиите) 

В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 46 от 09.06.2017 г. и в интер-

нет-страницата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за нуждите на Катедра 

„История и археология“ към Философско-исторически факултет, като кандидат участва гл. ас. 

д-р Пламен Василев Славов от Катедра „История и археология“ към Философс-

ко-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Със заповед № P33 – 4364 от 8.09.2017 г. на Ректора на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ (ПУ) съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на ака-

демичната длъжност „доцент“ в ПУ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност: Нова и най-нова 

обща история (История на религиите), обявен за нуждите на Катедра „История и археология“ 

към Философско-исторически факултет. 

За участие в обявения конкурс е подал документи като единствен кандидат гл. ас. д-р 

Пламен Василев Славов от Катедра „История и археология“ към Философско-исторически 

факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

Представените от гл. ас. д-р Пламен Славов материали на хартиен и електронен носител 

са окомплектовани в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на 

ПУ. Кандидатът е приложил общо 16 научни труда, от които 2 книги и 14 научни статии и 

доклади от конференции. Считам, че могат да се приемат за рецензиране всичките приложени 

16 научни труда, тъй като са публикувани след защитата на дисертацията на кандидата (из-

дадени са в периода 2008–2017 г.) и представляват нови приноси. Разпределението на науч-

ните трудове в зависимост от езика и мястото на публикуване е както следва: 12 са на бъл-

гарски, издадени в България; 4 са на руски, публикувани в Русия. 
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Д-р Пламен Славов завършва висше историческо образование със степен „магистър“ във 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1985 г., а през 1991 г. защитава 

докторска степен по история на религиите в Института по религиознание на Академия за 

обществени науки в Москва. През последвалите 26 години той работи като учител и универ-

ситетски преподавател, заема висши обществени длъжности: заместник-кмет на община и на 

няколко пъти е народен представител. Вече 12 години е преподавател в ПУ, като понастоящем 

е главен асистент. Всичко това ми дава основание да считам, че кандидатът е натрупал нужния 

преподавателски и научен опит във връзка с обявения конкурс. 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Д-р Пламен Славов представя учебната документация на 10 дисциплини, препода-

вани в Катедра „История и археология“ на ПУ, задължителни и избираеми, чийто титуляр е 

самият той. По-голямата част от тях (8 курса) са по теми, които напълно отговарят на научната 

специалност, по която е обявен конкурсът. Следва да се споменат някои от дисциплините, 

преподавани от д-р Славов: История на религиите“, „Религиозният фактор в България и на 

Балканите през XX в.“, „Ислямската цивилизация“, „Традиционни вероизповедания и кул-

турно-историческо наследство“ и др. Учебната документация е изготвена професионално, 

снабдена с подробни библиографии към всеки от курсовете. 

Научната продукция, с която кандидатът се явява в конкурса, най-общо може да бъде 

разделена в следните две тематични насоки. На темата за поклонничеството, както в христи-

янството, така и исляма, са посветени 6 от неговите публикации (№№ 1, 2, 3, 4, 6, 10 от при-

ложения списък). Останалите публикации третират различни религиозни проблеми в бъл-

гарското историческо развитие, в българското общество (№№ 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16). 

Сред трудовете на д-р Пламен Славов следва да откроим последната му публикация – 

монографията „Историческа традиция и съвременни реалии на православното подвижничес-

тво и поклонничество от Русия в Света гора (XVIII–XXI в.)“, която е представена в конкурса в 

качеството на хабилитационен труд. На базата на литературни източници авторът проследява 

руското присъствие в манастирската общност Света гора Атонска. Изложението започва с 

най-ранните сведения за възникването на селението, респективно за началото на руското 

присъствие в него, но акцентът е поставен върху последните няколко века (XVIII–XXI в.), 

когато връзките на Светогорието с руската нация, излъчила в Атон свои монаси или изпратила 

там поклонници, с Руската православна църква и с Руската държава са най-динамични и 

преминават през различни периоди, понякога изпълнени със сериозни трудности. Авторът 

представя обемна фактологична информация по темата, която със сигурност е слабо позната 

за българския читател, и търси най-точните обяснения и анализи. Затвърждава се убеждени-
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ето, че въпреки усилията на държавите (османската, гръцката) в миналото да поставят под 

свой контрол манастирската общност, то тя възниква, развива се и просъществува до днес като 

основно духовно средище на целия православен свят. В този процес принос има и руското 

православие. Следва да се отбележи и още едно достойнство на монографията – текстът й е 

написан увлекателно, чете се с лекота. 

Макар насочени към историята на религиите, публикациите на д-р Славов се опитват да 

дадат отговори на проблеми, свързани със съвременността – какъв е пътят към националната 

сигурност, каква е цената на религиозната толерантност, на междурелигиозния диалог. 

Безспорна е връзката между научната продукция на кандидата и неговата преподава-

телска дейност. В същата област са и научните проекти, по които той работи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, предоставени от д-р Пламен Славов, отговарят на всички 

изисквания 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 предоставил достатъчен брой научни трудове, публикувани 

след материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор“. В публикациите на кандидата 

има оригинални приноси. 

Постигнатите от д-р 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. Те съответстват 

на областта и професионалното направление, в които е обявен конкурсът и главно на конк-

ретната изискуема специализация: „История на религиите“. 

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

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни приноси, намирам за основателно да дам 

своята положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви док-

лад-предложение до Факултетния съвет на Философско-исторически факултет за избор на гл. 

ас. д-р Пламен Василев Славов на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в ПУ „Паисий Хи-

лендарски“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направ-

ление 2.2. История и археология, научна специалност: Нова и най-нова обща история (Исто-

рия на религиите). 

 

11.11. 2017 г. Изготвил становището: …..................................... 

        проф. д.и.н. Иван Русев 


