
С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертационния труд на Симеон Асенов Танчев, редовен докторант към 

секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в ИИОЗ – БАН, на тема: 

„Съвременни технологични утопии и дистопии (специфики, социални 

функции и философски основания)“ за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“ 

 

Дисертацията се състои от 191 страници, които съответстват на около 250 

стандартни страници. Тя включва увод, три глави, заключение и 

литература. Списъкът с литературата съдържа общо 162 източника, от 

които 108 са на кирилица, 44 – на латиница и 20 са източници по Интернет. 

Темата на дисертацията е изключително многоаспектна и поради това 

трудна за обхващане. Въпреки това Симеон Танчев е успял да открие и 

обоснове своя оригинална визия, която придава на дисертацията му 

подчертано творчески характер. 

Танчев добре познава жанра на утопиите и дистопиите и особено тяхната 

технологична разновидност. Освен тях, в дисертацията са анализирани 

основни и представителни научни изследвания върху този жанр. Авторът 

показва достатъчна информираност, като се има предвид, че изчерпателна 

информираност по тематиката на дисертацията е нещо практически 

невъзможно. 

Главното достойнство на дисертационния труд обаче не е в богатството на 

емпиричната база на изследването, а в оригиналността на нейното 

теоретично осмисляне. Танчев открива диалектическа връзка между 

утопия и антиутопия, една динамична връзка помежду им, която има 



системоформиращ характер. Базисно теоретично разграничение е 

концептуалното обособяване на екзистенциални и литературни утопии, 

което предопределя насоката на изследване в цялата дисертация. За 

дълбочината на анализа в дисертацията достатъчно добре говори фактът, 

че анализът на съвременните технологични утопии и дистопии се свързва с 

фундаментална философска проблематика и в частност с концепцията на 

Хайдегер за Ge-stell. Едно от интересните следствията при това е 

изтъкването на една връзка между базисни когнитивни структури, от една 

страна, научни и социални практики – от друга.  

Освен със своите постижения, дисертацията се откроява с очертаването на 

нови полета на възможни изследвания. Една от най-интересните идеи в 

това отношение е преосмислянето на значението на утопиите, които 

според Танчев съдържат в себе си много по-висш смисъл, отколкото се 

предполага от тривиалното им схващане като нещо неосъществимо и по 

същество безпредметно. 

Авторефератът съответства на съдържанието на дисертацията. Приносите 

в изискуемата справка са коректно формулирани. 

Въз основа на гореизложеното смятам, че разглежданият дисертационен 

труд отговаря на всички изисквания за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“ на Симеон Асенов Танчев. Гласувам с категорично 

„Да“. 
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