
СТАНОВИЩЕ 

от 

д-р Калоян Методиев 

във връзка с конкурс за „доцент”, обявен в Държавен вестник, бр. 94/2016, 

по „2.3. Философия”, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и 

прогнози” в Института за изследване на обществата и знанието на БАН 

 

Уважаемо научно жури, 

Благодаря за написаните рецензии и становища, които много 

внимателно изчетох. Оценявам високо изложените в тях мнения, 

препоръки и критични бележки по отношение на моето участие в 

настоящата конкурсна процедура. Много от тях ще са полезни и в 

бъдещата ми работа.  

Реших да участвам в конкурса за доцент на секция „Социални 

теории, стратегии и прогнози”, воден от разбирането, че наименованието й 

в много голяма степен се доближава до политическата наука. Убеден съм, 

че социалните теории следва да се прилагат, стратегиите да се изработват и 

прогнозите да се правят в интерес на обществото и държавата. 

Единственият начин това да се случва е през политическото. Последната 

ми монография се подчинява именно на подобна идея, а моето 

образование, компетенции, публикации и опит в най-голяма степен 

отговарят на подобни цели и задачи.  

В началото на конкурсната процедура никъде не бе упоменато, 

включително в Държавен вестник, че секцията има нужда от изследване на 

„левия радикализъм“. Разбрах за подобно условие от някои от 

становищата. Левият радикализъм попада в учебната програма по 

политически науки и в най-голяма степен е въпрос на политически идеи и 

идеологии. От друга страна, специализацията ми по национална сигурност 

също включва компетенции по радикални движения и организации.  В този 

смисъл мога да разгледам редица проблемни страни на „левия 

радикализъм”, стига от мен да не се изисква да ставам негов изразител.  

Произведения на мнозина от членовете на научното жури попадат в 

различни курсове, които съм посещавал и които до днес се преподават на 

студентите по политология, социология, европеистика, философия. 



Участвал съм в конференции и научните сборници, издавани от членовете 

на тази секция, както и колеги от секция „Социални теории, стратегии и 

прогнози” са участвали в научни прояви и издания, на които аз съм бил 

основен организатор. Мисля, че основите да сътрудничество и обща работа 

следва да са повече от възможни разделения, които пречат за реализиране 

на успешни и приложими научни проекти.  

 

18 април 2017 

С уважение: 

Д-р Калоян Методиев 

 

 

 

 


