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СПРАВКА 

за 

приносните моменти в публикациите  

на  

д-р Калоян Методиев 

 

Конкурсната процедура за доцент по професионално направление „2.3 Философия“ за 

нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Института за 

изследване на обществата и знанието към БАН. 

 

I. МОНОГРАФИИ 

 

1. “Западните Балкани и България (политика, дипломация, сигурност)“, изд. 

Българско геополитическо дружество / Балкански институт за стратегически 

прогнози и управление на риска, София, 2016 

 

За първи път се разглежда по нов начин и в нова конфигурация политиката на 

България по отношение на Западните Балкани в контекста на българския преход и 

членството на страната в Европейския съюз. Приносен момент е първото изследване на 

българо-хърватските политически отношения. Българо-косовските отношения са 

изследвани от нов ъгъл, като тук за първи път се засяга и въпросът за косовските бежанци 

на българска територия по време на Косовската криза. В книгата за първи път се 

публикуват документи и сведения свързани с историята на българо-македонските 

отношения. Направен е детайлен анализ на новият доминиращ лидер в сръбската 

политика – Александър Вучич и е разгледан възходът на неговата партия – Сръбска 

прогресивна партия.  

 

 

„Калоян Методиев съчетава в характерния си оригинален стил класическия 

анализ на международните отношения с поколенческия и маркетингов анализ. 

Методът за по-широко използване на последния има приносен характер, поради 

дълбокото навлизане на маркетинга в съвременната политика като инструмент за 

управление, който на моменти се смесва с идеологиите, а понякога дори замества 

политическите идеи, програми и рационалния поход, който пък е водещ за 

„политическия реализъм“ на геополитиката.“ 

Д-р Бисер Банчев (БАН) 
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"Изследването на Калоян Методиев разглежда по нов и оригинален начин много важни 

политически процеси в страните от Западните Балкани през последните няколко 

десетилетия, които са неразривно свързани с България и нейните интереси.“ 

Д-р Антон Панчев (СУ „Св. Климент Охридски“) 

 

2. „Поколения и възраст в политиката. Българският преход.”, изд. Фабер, 

Велико Търново, 2012  

 

С монографията се създава цяло ново направление в политологията – 

възрастова/генерационна политология.  За първи в България систематично се разглежда 

и изследва въпросът за възрастта и поколенията в политиката. Даден е отговор на 

въпросите как те влияят като фактори в политическия процес; как се сменят поколенията 

в политиката;  как това влияе на динамиката на българския преход (1989-2007). В книгата 

са взети 48 интервюта от политици от различни поколения, възрасти и периоди на работа, 

които обогатяват използваните източници на информация за изследването.  

 

Това е отчетено в рецензиите за книгата на водещи учени и изследователи като 

проф. Петър-Емил Митев, доц Мария Пиргова, доц. Михаил Груев, доц. Васил Пенев, д-

р Филип Буров.  

 

„Калоян Методиев в своята книга се изявява едновременно като продължител на 

младежките изследвания в нашата страна и като несъмнен новатор. Социологията на 

младежта в България получи международно признание през 70-те и 80-те години на 

миналия век. По време на прехода социологическите проучвания продължиха, макар и 

без да е запазена институционната основа. Сега Калоян Методиев открива нова 

страница, разработва ново направление – възрастова политология, политология на 

младежта.“ 

Проф. дсн Петър-Емил Митев   

„Специално е  необходимо да се подчертае, че Калоян Методиев вижда историческия 

процес в развитие, той преодолява много често срещаната практика (особено в 

политологията) личностите да се появяват с нови биографии, с липсващи цели 

исторически етапи в живота на личности и поколения. От такава практика страдат 

най-вече изследвания на прехода и биографични или автобиографични публикации, на 

които сме свидетели през целия пeриод.“  

Доц. Д-р Мария Пиргова  

„Изследването на Калоян Методиев е прецизно и синтетично, със забележителен вкус 

към детайла. С него той полага на българска почва основите на нов клон на познанието 

- този на генерационната политология.“ 

Доц. д-р Михаил Груев  

„Темата на книгата е интересна, все по-актуална и практическо-политически значима. 

Нещо повече, макар и тя да присъства в историята на социалните науки, нейните 

разработки досега са предимно в журналистическото поприще или присъстват в 
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историко-романистката литература. Така че самото й поставяне в лоното на 

политическата наука представлява принос. И то не само в българския или Балкански 

контекст.“ 

Доц. д-р Васил Пенев  

„Изследването представлява амбициозен опит за систематично представяне на 

ролята, мястото и връзката на биологичновъзрастовите и генерационни въпроси с 

политиката. Както цялата обществена динамика, и поколенческите процеси се 

ускоряват в преломни времена като българския преход. Темата за ролята и влиянието 

на възрастовите и поколенческите фактори в трансформационните процеси в 

разглеждания период има широк интердисциплинарен характер. Освен безспорно 

политическото ядро, в нея са преплетени редица въпроси, свързани със социологията, 

историята, демографията, биологията, антропологията, философията, медиите и др. 

Тази широкообхватност на темата предопределя и голямото разнообразие на извори, 

използвани от Методиев – множество автобиографични и биографични книги, 

български и чуждестранни професионални изследвания в областта на историята, 

социологията, психологията и други, периодичен печат, официални протоколи на 

Централната избирателна комисия (ЦИК), устави на политически партии, 

социологически изследвания, официални уебстраници на институции, партии и 

международни организации. Авторът характеризира като най-интересни в 

изследователския процес интервютата и срещите с участници в политическите 

събития. 

Д-р Филип Буров (сп. Исторически преглед) 

 

II. СТАТИИ 

 

“Заплахи за Европейския съюз от региона на широката Югоизточна Европа“, 

в сборника „Ще се разпадне ли Европейският съюз“, изд. Фабер, Велико Търново, 

2016, с. 159-167 

 

В публикацията е направен анализ на евентуалните заплахи за ЕС в региона на 

Югоизточна Европа със силен прогностичен елемент.  

 

 

„Южен поток – край или ново начало: политически измерения на газовите 

проекти на Балканите“, в сборник „Газовата геополитика в Югоизточна Европа“, 

изд. Българско геополитическо дружество, 2015, с. 44-52 

 

„Уроците на „Южен поток““, сп. Геополитика, изд. Българско 

геополитическо дружество,  бр. 1/2015, с.5-17 

 

Това са първите публикации, в които се анализира краят на проекта „Южен 

поток“, геополитическите развития и проблеми, които го съпътстват. Във втората се 

прави прогноза за крехкостта на руско-турските отношения в енергийната сфера и 

евентуалния общ конфликт до който могат да стигнат. Два месеца по-късно турската 
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страна сваля руският изтребител в Сирия и отношенията между двете държави са 

замразени.  

 

 

“Парламентарните избори в Сърбия и българското малцинство”, сп. 

Геополитика, изд. Българско геополитическо дружество,  бр. 3/2014, с.19-22 

 

Това е първата публикация за участието и проблемите на българското малцинство 

на парламентарните избори в Сърбия през 2014 година.  

 

 

„Арабската икономическа активност в Югоизточна Европа“, сп. 

Геополитика, изд. Българско геополитическо дружество, бр. 2/2014, с. 20-30, в 

съавторство: Антон Панчев, Марко Марков.  

 

Това е първото изследване, което на базата на сравнение между всички балкански 

страни установява, че в голяма част от декларираното желание за мащабни инвестиции 

от страна на правителства и бизнесмени от Персийския залив не почива на реални 

намерения и е подчинено на други цели с геополитически характер.  

 

 

“Възрастовият фактор и радикализацията на Френската революция” в 

сборник Гражданският протест. Минало, настояще, бъдеще. УИ “Неофит 

Рилски“, Благоевград, 2012, с. 28-35  

 

На базата на метода на възрастов анализ се доказва, че възрастовите 

характеристики са в пряка връзка с радикализацията на определени моменти от 

Френската революция.  

 

 

„Младежкото политическо участие в събитията от 1990 и 1997 година”, сп. 

Политически изследвания, Българска асоциация за политически науки, 1-2/2011, 

с.133-142 

 

Това е първата статия, която прави сравнение между двата големи младежки 

протестни процеса от 1990 и 1997 година.  

 

 

„Пенсионерите, занимавали се с политическа дейност, и остаряването 

(1990-2010)”, сп. Население, изд. на Центъра за изследване на населението, БАН, 

кн.1-2/2010, София, с. 161-176 

 

Статията в рецензираното списание на БАН изследва въпросът за влиянието на 

политиката върху процеса на стареене. Авторът доказва, че заниманието в политическа 

дейност е фактор удължаващ продължителността на човешкия живот.  
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„Възрастта на лидера”, сп. Понеделник, кн.9/10, София, 2009, с. 85-92 

 

Това е първият анализ на възрастовите трансформации в политиката и 

остаряването във властта на дългогодишният лидер на България – Тодор Живков. 

„Исторически, културни и религиозни аспекти на връзките между 

поколенията и тяхното значение в съвременния свят”; в сб. „Ейджизмът като 

проблем – отношения между поколенията“,  проект на Холандско посолство, 

София, 2004, с. 47 – 76 

 

 С този сборник за първи път излиза книга посветена на ейджизмът като 

социален и политически проблем. За първи път се организира форум на който се 

обсъжда въпросът и на него присъстват представители на всички младежки 

политически партии в България и дебатират по него.  

 

„Debata o vojnoj neutralnosti: iskustvo Bugarske”, u: Uticaj vojne neutralnosti 

Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, Institut za medjunarodna politika i privreda/ 

Hanns Seidel Stiftung, 2016, Beograd, Serbia, 76-96 

 

В статията за първи път се прави преглед на дебата за и против неутралитета на 

България от началото на прехода до влизането на страната в НАТО през април 2004 

година. Разгледани са основните субекти в този процес – неправителствени организации, 

политически партии и държавни институции.  

 

 

“Podela Istok-Zapad u EU u kontekstu izbegličke krize”, Međunarodna politika, 

Institut za medjunarodnu politiku i privredu, broj 1162-1163, 2016, Beоgrad, Serbia, 20-

29 

 

Това е първото изследването в Европа за появилото се на Европейските съвети и 

в публичното пространство разделение по линията Изток-Запад в Европейският съюз в 

контекстът на бежанската криза от 2015 година.  

 

 

"British Diplomacy in Bulgaria: 1989 to the Present", "Przegląd Geopolityczny" 

(Geopolitical Review), Tom (Volime) 15: 2016, Czestochowa, Poland, 153-165 

“British Diplomacy in Bulgaria During the Cold War”, International Journal of 

Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol 2, No 6, December 2015, 

Hamburg, Germany, 181-192 

В тези две свързани логически и хронологично статии за първи път се прави 

последователен преглед на британската политика по отношения на България по време на 

Студената война и прехода чрез дейността на дипломатическата мисия на страната в 

София. За целта са открити и публикувани нови архивни документи и спомени на 

дипломати, които са работил в София.   

http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo1Y6-2ZHPAhVFPRoKHXYcBlMQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomacy.bg.ac.rs%2FmPolitika_sr.php&usg=AFQjCNELvlzLumzpsFv8K6rF5Zsm3CrvwA&bvm=bv.132479545,d.d2s
http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo1Y6-2ZHPAhVFPRoKHXYcBlMQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomacy.bg.ac.rs%2FmPolitika_sr.php&usg=AFQjCNELvlzLumzpsFv8K6rF5Zsm3CrvwA&bvm=bv.132479545,d.d2s


 
6 

 

“Gjenerata e vitit 1968: nga rebelimi i të rinjëve deri në politikë ”MALËSIA”, Nr. 9, 

2014, Podgoricë, Malit të Zi,295-302 

 

Разгледано е поколението на 1968 година в западноевропейската политика, 

неговите особености, идейната трансформация, която преживява от пацифизъм до 

милитаризъм и интервенционизъм (Бил Клинтън, Йошка Фишер, Бернар Кушнер, Тони 

Блеър и други) 

 

 

“Bulgarian transition: generational discourse”, Теме, 2/2010, XXXIV, стр. 413-751, 

април-jун, 2010. изданje универзитет у Нишу, Ниш, Србија, с.463 – 478 

 

Дефинирани са политическите поколения и техните особености, които си отиват, идват 

и заменят политическия елит в началото на българския преход.   

 

 

 

23 януари 2017 

Гр. София 

 

        ……………………….. 

        /д-р Калоян Методиев/  

 


