
Становище 

по конкурса за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ 

в ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ, бр.57/2020 г. 

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки 

Професионално направление: 2.1. Филология 

Научна специалност: Литература на народите в Европа, Африка, Азия и 

Австралия /сравнително литературознание/ 

Кандидат: гл. ас. д-р Младен Влашки  

 

Изготвил становището: проф д-р Запрян Козлуджов – катедра „Българска 

литература и теория на литературата“ към Филологическия факултет на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ 

 В обявения конкурс участва като единствен кандидат гл.ас. д-р Младен 

Влашки от катедрата по история на литературата и сравнително литературознание при 

Филологическия факултет на ПУ. 

Представените от кандидата документи по конкурса са изготвени прецизно, в 

съответствие със законовите изисквания и дават много добра възможност да се 

изгради пълна и всеобхватна представа за качествата на научната продукция на д-р 

Влашки и да се направи оценка, съответстваща на изискванията на ЗРАС. Към това бих 

добавил и конкретните си преки впечатления от над 30-годишната ни съвместна 

професионална преподавателска и научна дейност. С д-р Влашки сме състуденти, 

съвипускници и започнахме почти едновременно съвместната си научна кариера. В 

конкурса той участва със солиден като обем и качество хабилитационен труд и 

десетина студии и статии, непредставени в предходни процедури. Някои от тях са 

публикувани в авторитетни чужди издания в Австрия и Германия. Към всички това бих 

добавил и успешната му оперативнокритическа дейност, която го направи с основание 

изключително популярна фигура не само сред читателската аудитория, но и като цяло в 

българското културно поле. Макар че тази дейност е извън обсега на настоящата 

процедура  - за мен тя е още едно изключително сериозно основание за участие в този 

конкурс. Съдържанието на всички предложени за рецензиране работи напълно 

съответства на обявената конкурсна научна специалност. Подчертавам, че не съм 



забелязал заимстване от чужди работи или некоректно цитиране. Трудовете са  в 

голяма степен свързани с конкретната преподавателска дейност на д-р Влашки. 

Академичен статус, преподавателска и академична дейност 

Представените публикации убедително показват и доказват развитието и 

стабилността на академичния статус на кандидата в научно и преподавателско 

отношение. Приложената автобиография ясно откроява основните етапи на това 

развитие.  Специално искам да откроя иновативната преподавателска практика на д-р 

Влашки, чрез която успява да стимулира интереса на студентите към преподавания 

материал, а когато е необходимо, и да ги задължи да придобият необходимия 

минимум от емпирични знания. /Имам предвид използването на семинарните 

протоколи за прочит и предварителното тестово изпитване за прочит/. Кандидатът над 

30 години води упражнения и чете лекции по дисциплината „Антична и 

западноевропейска литература“ и се е утвърдил като авторитетен и респектиращ със 

знанията и изискванията си преподавател. От 1986 година до момента той е на щатна 

работа в ПУ. 

Процедурни изисквания, научни резултати и приноси 

Спазени са всични нормативни и процедурни изисквания на ЗРАС и ПРАС на ПУ 

за придобиване на академичната длъжност „доцент“. 

Солидният характер на публикациите е достатъчно основание кандидатът да се 

яви на обявения конкурс. В достатъчна степен са покрити и надскочени минималните 

наукометрични изисквания на ЗРАС за заемане на длъжността „доцент“. Представената 

продукция красноречиво защитава високия професионален и научен статус на 

кандидата. В периода  2015 – 2020 година той е участвал с доклади в 10 национални и 

международни конференции, издал е 3 авторски книги и е съставител и редактор на 3 

научни сборника.  

Хабилитационният труд „Рецепция на Кафка в България до 1989 година“ има  

висока литературоведска стойност и красноречево онагледява специфичните научни 

интереси на кандидата в областта на рецептивните проучвания. В тях чрез целенасочен 

анализ се открояват взаимодействията и взаимооглеждането на една национална 

литература с литературата на чужд народ, както и продуктивните резултати от тези 

процеси. Като използва теорията на Пиер Бурдийо за „литературното поле“ 

изследването проследява своеобразията в рецепцията на Кафка в България. 



Убедително се защитава тезата, че тя е в пряка зависимост от условията и 

възможностите, предоставени от българското литературно поле в различните времеви 

етапи от развитието му. Изключително интересни са съпоставките със спецификите на 

литературните полета на страни от Източна и Западна Европа и начините, по които те 

представят и екстраполират творчеството на Франц Кафка. В резултат на тези 

съпоставки и целенасочения анализ на реакцията на българското литературно поле /в 

зависимост от условията и обстоятелствата на развитието му/ спрямо творчеството на 

Кафка, работата изпълнява успешно и основната си цел. Тя успява наистина 

аргументирано да покаже и докаже своеобразната, но и закъсняла рецепция на Кафка 

в България. 

Специално искам да подчертая, че трудът е много добре структуриран от гледна 

точка на своята последователност и аргументативна логика. За мен особена стойност 

има и приложението, което за пръв път дава цялостна библиографска справка за 

рецепцията на Кафка в България до 1989 година. 

В представената според процедурните изисквания самооценка кандидатът е 

анотирал още няколко статии, чиито обединяващ принцип „е разширяването на 

рецептивистките проучвания в България към литературно-социологически подходи“. 

Резюметата също целенасочено и и синтетично защитават високата литературоведска 

стойност на представените работи. 

Заключение 

Всичко споменато по горе ми дава основание да заявя, че са изпълнени 

изискуемите от нормативните документи условия и изисквания, въз основа на които 

единственият кандидат в конкурса гл. ас. д-р Младен Влашки може да заеме 

длъжността „доцент“. Давайки висока положителна оценка на кандидата, убедено 

препоръчвам на уважаемото научно жури да предложи на ФС при Филологическия 

факултет на ПУ да избере за академичната длъжност „доцент“ по област на висше 

образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 

/Литература на народите на Европа, Африка, Азия и Австралия – сравнително 

литературознание/ гл. ас. д-р Младен Влашки. 

 

26.10.2020 г.    Член на научното жури: 

Пловдив       /проф. д-р Запрян Козлуджов/ 


