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В конкурса за заемане на академична длъжност “доцент” по професионално
направление 2.3. Философия за нуждите на

ИИОЗ

- секция „Знание и реалност:

модели, методологии и евристики“, обявен в „Държавен вестник” бр. 91 от 24. 11. 2015
г. , участва само един кандидат - д-р Кирил Пламен Карталов. Представените от него
документи са в съответствие с изискванията, залегнали в чл. 4.3.10 на Правилата за
работата на научния съвет на ИИОЗ (по-нататък - ПРАВИЛА) .
Кандидътът се е дипломирал през 2008 г. като магистър по политически науки в
Католическия университет (Università Cattolica del Sacro Cuore) в Милано – Италия. В
същото учебно заведение през 2013 г. той защитава и докторската си дисертация на
тема: „ Дипломатическата мисия на Монсеньор Анджело Джузепе Ронкали.
Апостолически визитатор и делегат в в България (1925-1934)”. Спаменатият труд е
публикуван в доста по-разширен обем в две взаимно допълващи се издания, а именно :
К. Карталов Монсеньор Ронкали и неговата Апостолическа мисия в България (19251934). София, Фондация Комунитас, 2014. 434 стр. и K. Kartaloff La sollecitudine
ecclesiale di Monsignor Roncalli in Bulgaria (1925-1934). Studio storico-diplomatico alla
luce delle nuove fonti archivistiche. (Collana “Atti e Documenti”, curata dal Pontificio
Comitato di Scienze Storiche). Città Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2014, 330 р. Двете
книги не са обект на оценка в настоящето становище, но заслужава да се отбележи, че
за втората от тях авторът е отличен с престижна международна награда в Италия.
Д-р К. Карталов има вече натрупан опит в учебно-преподавателската дейност.
От март 2009 г. той е асистент в Департамента по Общообразователни дисциплини на
Университета по библиотекознание и информационни технологии

(УниБИТ),
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Посочените по-горе обстоятелства показват, че д-р Карталов отговаря на условията в
споменатите ПРАВИЛА, според които „кандидат

за

академичната

длъжност

„доцент” трябва да притежава образователната и научна степен „доктор”, да има поне
5 години стаж по специалността и да отговаря на изискванията, определени от Научния
съвет„ (чл. 4.3.10, ал. 8), както и на условието в чл. 53, ал. 2а от Правилника за
прилагане на ЗРАСРБ да има минимум две години стаж на академичната длъжност
„асистент”.
Наред с изброените факти, професионалната кариера на кандидата включва и
изпълнението на длъжността „асистент” (от 2010 г. досега) по История на
международните отношения и институции в Миланския католически университет,
както и воденето на курс лекции по папска дипломация в Дипломатическия институт
към министъра на външните работи на Република България през 2013 г. От същата
година досега д-р Карталов е и съветник на Председателя на БАН.
Освен публикациите по темата на дисертацията си кандидатът е автор и на
книгата К. Карталов Парадигми на политическата наука. София, Изд. За буквите - О
писменехь, 2010, 480 стр. ISBN 978-954-8887-82-3. С това той отговаря и на още едно
основно условие,залегнало в ПРАВИЛАТА (Чл. 4.3. 10, ал. 3а) - кандидатът да има
„поне една публикувана монография, различна от дисертационния труд”.
В цитираната книга авторът е направил опит да представи в синтезиран вид
основните парадигми на съвременната политическа наука. Темата не е нова за
световната наука и по нея има многобройни публикации. В разглежданата монография,
аз лично виждам приноса на д-р Карталов преди всичко в сравнително добре
подредения разказ и представянето на основните аспекти, свързани с политологията,
което прави изданието полезно за широк кръг читатели, което в този си вид е
единственото на български език.
Д-р Кирил Карталов проявява активност като редактор и съставител. За кратък
период под негова редакция са издадени три книги: Наръчник на политиците според
кардинал Мазарини. София, Изд. За буквите - О писменехь, 2010, 174 стр.; Масимо де
Леонардис „Ultima Ratio Regum. Военна сила и международни отношения”. София,
Изд. За буквите - О писменехь, 2011, 278 стр. ; Енциклика Pacem in terris на Негово
Светейшество Йоан XXIII за мира между всички хора, основан на истината,
справедливостта, любовта и свободата. (Кирил Карталов превод и съставителство),
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София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013. Първите две от тях са
включени в ръководената от д-р К. Карталов Поредица за политически науки и
международни отношения "Bibliotheca Utilitas Communis" към Издателство "За
Буквите – О писменехь". Последното трябва да се оцени положително, като в същото
време трябва да се отбележи, че не става ясна неговата роля като съставител на
българското издание на книгата на проф. Масимо де Леонардис.
Публикациите на д-р Карталов вече са предизвикали интереса на публиката, за
което свидетелстват и цитиранията, преди всичко на книгите му за монсеньор Ронкали,
в издания в Италия и България.
През периода 2009-2015 г. д-р К. Карталов е взел активно участие в български и
международни научни форуми (общо 13 на брой), като в някои от тях е бил модератор
и/или организатор. Той е имал и редица други изяви, свързани с популяризирането на
научни знания.
Като обща оценка мога да кажа, че кандидатът е амбициозен и перспективен
учен, при това вече с натрупан опит. Прави впечатление и отличната му езикова
подготовка, включваща владеенето (писмено и говоримо) на английски, италиански и
испански език. Всичко това е предпоставка за по-нататъшното му успешно развитие в
областта на научните изследвания, вкл. евентуално и в състава на ИИОЗ.
Гореизложеното ми дава основание да гласувам положително и да препоръчам
избирането на д-р Кирил Пламен Картолов на академичната длъжност “доцент” по
професионално направление 2.3. Философия за нуждите на ИИОЗ - секция „Знание и
реалност: модели, методологии и евристики“.

София, 15 април 2016 г.

............................................
проф. д. ист. н. Александър Костов
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