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С Т А Н О В И Щ Е

За научните трудове и дейност на гл. ас. д-р Андрей Лешков, единствен участник в конкурса за академична длъжност „доцент” по специалност „Философия”, шифър 2.3., за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности”, обявен в ДВ бр. 5 от 15.01.2019 г.

1. Общо описание на представените материали
Единствен кандидат по обявения конкурс е гл.ас. д-р по философия Андрей Лешков. Кандидатът представя значим брой публикации за участието си в конкурса: една монография, 4 студии и 4 статии. 
Общата публикационна научна дейност на кандидата е внушителна: 3 монографии и 22 студии и статии. 
Д-р Лешков има и богат експертен опит – видно от биографичната справка. Активно се занимава със съставителство и научна редакция на значими научни произведения. Заслужава да се отбележи и преводаческата му дейност.
Има един успешно защитил докторант.
Трудовият стаж и опит на кандидата е в областта на конкурса. От приложената справка се вижда, че той напълно покрива минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия.

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата
Научната дейност преобладава в работата на гл.ас. д-р Андрей Лешков. Онова, което се наблюдава във всички негови работи и впечатлява, е, (а) мултидисциплинарния подход – умело вплитане във философско-естетическия анализ на методологични и методични елементи от социология на изкуството, социална и културна антропология, етика и др., (б) ясната и многоаспектна аргументация на издиганите от него тези. Например в „Границите на естетизма“ освен „чисто“ философските и естетически рефлексии върху естетизма, се промъква и един, на пръв поглед, „замъглен“ социологически анализ на естетизма като формиращ и едновременно посредничащ в социо-културните отношения в социума и реалността, разкриват се сложните плетеници на влиянието на естетизма в личния и социалния живот на хората. Четенето – една от най-важните човешки дейности, формираща личността, идентичности, качество на отношения и поведение и др., е предмет също на мултидисциплинарен анализ в „Естетика откъм четенето“. 
Темите, които проблематизира и изследва д-р А. Лешков са значими: например ролята на музиката в живота на човека и нейното разбиране (в „Звукът като смисъл“), памет и мисъл (в „Паметта като проблем пред мисълта“), въпросите, свързани с феноменологията и херменевтиката в основния хабилитационен труд „Действителността на недействителното“ и др. 
Информацията от представената справка показва, че научната дейност и публикационната активност на кандидата покриват изискванията за заемане на научната длъжност „доцент“.

3. Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му
Може да се каже, че докторантът има добър преподавателски опит. В периода 2000 г. – 2003 г. е бил хоноруван преподавател по „История на културата (Европа на новото време)“ в Софийския университет, където чете лекционни курсове по: „Култура на Ренесанса и Реформацията“, „Основни моменти на бароковата култура“, „Религиозност и рационализъм“. Отново в СУ е водил през 2016 г. спецкурс „Живо и мъртво в естетическата култура“.
Има успешно защитил един докторант в ИИОЗ при БАН през 2017 година, чиято дисертация е на тема: „Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство“.

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна характеристика на научните приноси:
Научните приноси на гл.ас. д-р Андрей Лешков са определени и формулирани ясно и коректно. Те отразяват по същество неговата научна работа.
Особено внимание, според мен, заслужават следните приноси (както според самооценката на кандидата, така и според моя прочит):
1. Обосноваването на „необходимостта от феноменологично-херменевтичен подход спрямо историческата цялост модерна култура…“ (с.29-88) е много важен принос, защото освен тематизирането на тази култура в нейните естетически измерения, „определими чрез взаимодействията между интенционалните присъственост и представимост“, този подход, така както е представен от д-р Лешков, е много ефективен и рационален, и изгражда мостове към едно по-широко философско-естетическо и социологическо изследване на взаимовръзките между култура и психопатологично. Като приемам идеята на Георги Ончев (виж Култура и психопатология. Антропология на психичната болест. ИК „Рива“, 2017) за това, че култура и психопатология представляват „надбиологични интерпретативни системи, а не онтологични реалности“, смятам, че подходът на д-р Лешков дава възможност за много детайлно изследване на взаимното проникване между двете системи в процеса на тяхното взаимодействие. И особено на проникването на психопатологичното в изкуството и естетиката, а също и в науката, и влиянието му – опосредено именно чрез естетика и етика, върху социеталните реалии и рационалност на личността и обществата. 
2. Предлаганият подход и проблематизацията на „скуката, като основно интелектуално умонастроение, отличаващо модерността“, е също значим принос. Като акцентира върху идеите на Зимел, Биърд и др. изследователи, Лешков разкрива съвременния образ на скуката, като „екранира“ от мъглата на незнанието възможностите за изследване на релациите скука и хронична физическа болка. Без да споменава Ернст Юнгер, за когото скуката не е нищо друго „освен разтворена във времето болка“, д-р Лешков, анализирайки скуката, отново гради мостове към проблематизиране и анализ на социално значими теми и проблеми, разширявайки възможностите за анализ чрез възможния и философски методологически арсенал. Макар и експлицитно да не го показва, в анализа се открива идеята, че разсъждавайки за болката неминуемо се стига до скуката (по Г. Хайдарова). И ако болката концентрира в себе си времето, а скуката го убива, то в късната модерност, в обществото на анестезията, започва доминацията на скуката над болката, а това според мен е един от сериозните източници за отчуждение, за отхвърляне на другостта и различието, за изграждането на огромни дистанции между хората, дори когато са един до друг, на едно и също място. 
3. Не по-малко значим, според мен, е научно-теоретичния принос, свързан с „условията, които правят възможни феномените изкуство и естетика“, като същността им се търси в „проблематизиране собствените интелектуални самоличности на питащите относно изкуството или естетиката в светогледната им значимост“. Извеждането на преден план на субекта, на публиката, в които и чрез които се осмисля и се открива смисъла на съществуване на изкуството и естетиката е изключително важно именно поради приписването на тази социално и екзистенциално значима роля на човека и публиката-потребител на изкуството и естетиката. Това, разбира се е и пряко свързано с „феноменологично-херменевтичен подход спрямо историческата цялост модерна култура“, както и със свързаните и едновременно с това нови изследователски пространства, за които стана дума по-горе.

5. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната литература
Кандидатът посочва 10 цитирания и рецензии на негови работи. Макар и не много като количество, това, което впечатлява, е че всички те са в произведения на утвърдени български изследователи: проф. Николай Михайлов, проф. Наташа Япова, проф. Владимир Градев и др.

6. Критични бележки
Кандидатът гл. ас. д-р Андрей Лешков притежава енциклопедични знания в областта на хуманитаристиката и обществознание, които успешно и креативно използва при разработването на своите научни трудове. Единствената ми критична бележка е свързана със склонността му на моменти да маниерничи в текстовете си, като по този начин затруднява четенето им. Същевременно обаче, преодолявайки тази маниерност, читателят разбира, че тя дава възможност за по-добро разбиране на материята. Това може да се наблюдава във всички представени по конкурса публикации. Тази специфика в работата на д-р Лешков в никакъв случай не омаловажава или не вреди на качеството на неговите разработки, които трябва да бъдат оценени много високо от научна гледна точка.

7. Лични впечатления за кандидата и други данни, непосочени в предходните точки
Познавам гл. ас. д-р Андрей Лешков от постъпването му в ИИОЗ при БАН, т.е. от април 2015 г. Д-р Лешков е отзивчив и коректен колега и изследовател, винаги готов да помогне с богатите си знания на колега. Познавам го и като принципен учен, отстояващ докрай своите научни позиции и схващания. Д-р Лешков е интересен, самобитен, нестандартен и високо интелигентен изследовател, който на моменти проявява ексцентричност и екстравагантност в текстовете си, но всяка негова научна теза е ясно формулирана и много сериозно защитена със солидно количество и качество научни аргументи, което й дава естествено и пълно право на съществуване.


8. Мотивирано и ясно формулирано заключение
На основата на казаното по-горе убедено и без никакви съмнения призовавам уважаемите членове на Научното жури по конкурса да гласуват единодушно НЖ да препоръча на НС на ИИОЗ при БАН кандидатът гл. ас. д-р Андрей Лешков да бъде назначен на научната длъжност „доцент“ в секция „Култура, естетика, ценности“ към ИИОЗ при БАН.



доц. дсн Божидар Ивков: …………………………………………
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