РЕЦЕНЗИЯ

От Професор, доктор на философските науки Кръстьо Илиев Петков
Относно: Публикациите и академичното развитие на д-р Валентин
Николов Вацев, кандидат за участие в конкурс за академичната
длъжност „Доцент” по професионално направление „Философия”
/модерност и етика/,
Обявен за нуждите на Европейски колеж по икономика и управление в
Държавен вестник, бр. 30/ 26.03.2013 г.,
1. Обща характеристика и оценка на публикациите
Д-р Валентин Вацев е посочил общо 17 научни публикации /монография,
студии , статии и доклади/. От тях за е представил за участие в конкурса 4
публикации, издадени след 2011 г.:
-Монографията „Кризата на модерната рационалност” /2013 г./;
-Статиите: „ Към Ново Небе и Нова Земя – изд-во на Руския Институт
за Стратегически Изследвания, Москва, 2012; Новият български
феодализъм (на прага на обединена Европа) – в «Проблемы национальной
стратегии», изд-во на Руския Институт за Стратегически Изследвания,
Москва, 2013;
-Анализ по Европейски проект: „ Социални и културни детерминации на
българското предприемачество”, 2009-2013;
Публикациите са на български, руски и английски език и са отпечатвани в
български, руски и кипърски научни издания.
Тези публикации в тематично отношение говорят за сериозно разширяване
на предметното поле на изследванията на кандидата и същевременно – за
насочване към актуални въпроси на философията /логиката и
методологията на научното познание/, на социологията и геополитиката. В
тях личи значителния потенциал на автора в разработването на
метатеории, които се ползват от частнонаучните дисциплини, изучаващи
икономиката, културата, социалните структури и социалната динамика на
обществото и т.н.

В това отношение най-напред заслужава да се отбележи монографичното
изследване „Кризата на модерната рационалност”. Това е книга, която без
съмнение е своеобразен интелектуален връх в творчеството на д-р
Валентин Вацев. В нея, от една страна, той демонстрира впечатляваща
ерудиция в областта на теорията и историяа на философията;от друга
страна, предлага преоценка на редица възгледи от класическия и модерния
период на социалното познание. Тази материя е полезна и безс съмнение
ще се изучава с интерес от студенти, изучаващи философия и
специализанти по тази наука.
Специално бих искал да отбелжа неговата концепция за
съотношението/взаимопроникването между факти и емпирия; предметна
дейност и дейна предметност, както и за рефлективността на
методологическото движение. Тези глави от книгата заслужава да се
прочетат и използват от изследователите на социалната динамика, поконкретно на социалните конфликти и социалната промяна. Моят прочит
на посочените раздели от монографията ме провокира да направя вторична
проверка на съществуващи обяснителни схеми и тези в областта на
икономиката и социологията; да подложа на преоценка някои от
доминиращите концепции за глобализацията, кризите и рисковете в
постмодерните общества.
Например, за сблъсъка /теоретичен и политически/ между неолибералната
доктрина, обясняваща финансово-икономическата криза с
пренебрегването/ нарушаването на принципи и регулатори, които се
намирали отвъд видимата част на икономическите процеси /визирам
концепцията за невидимата ръка на пазара/, от една страна и неокейнсианското обяснение, че сривът на пазарите е продукт на
определени политики и стратегии, съзнателно прокарвани в националното
управление и глобалните взаимодействие десетилетия наред.
Друг пример е приложимостта на философско-логическите конструкции,
предложени от автора, при обяснението на перманентните и
взаимосвързани социални, властови и етнорелигиозни конфликти, които
наблюдаваме през последното десетилетие в различни зони на света. Те
също в определена степен са рефлексия на едно или друго разбиране за
истината, за нейното познание и притежание / - също потребление , ако
трябва да ползваме терминологията на д-р Вацев/.
Направих тези уточнения, защото при запознаването с трудовете на
кандидати за хабилитация винаги възниква въпросът: какво ново, различно
се предлага за развитието на научната теория, както и в приложната
област. Д-р Вацев ползва своите идеи и се изявява не само като мета-

теоретик и методолог, но и като изследовател на конкретни процеси ,
преплитащи се с предметното поле на няколко други науки- културология,
политология, етика, история, социология /вкл. изследвания на
общественото мнение/.
Доказателство за това са и двете най-нови статии, публикувани в руски
академични списания, посветени на моралните и исторически аспекти на
геополитическите размествания в Европа и Евразия /една недостатъчно
разработена материя/. Друго доказателство е изключително интересния
текст, представен от кандидата по европейския проект за социо-културните
измерения на предприемачеството. Познавам отблизо неговия
методологически принос в споменатия проект и оценявам високо факта, че
в интердисциплинарния екип, който изпълни заданието, началните идеи и
обобщенията на д-р Вацев при финализиране на разработката спомогнаха
за издигане на качеството на научния доклад.
Най-новите научноизследователски ангажименти на кандидата, които са в
процес на реализация, включват: текущо изследване: "Отвъд homo
modernus"; и "След постмодернизма"; "Логос и Гносис"
2. Учебно-преподавателска дейност
Д-р Валентин Вацев има богата биография като преподавател в няколко
висши учебни заведения в България. Неговите академични ангажименти са
в областта на философията, логиката, бизнес етиката, информатиката,
европеистиката, геополитиката. Разработил е самостоятелно за студенти от
висшите училища следните учебни курсове и съпътстващи методически
материали:
-Интелектуална история на Европа;
-История на европейската политическа мисъл
-Геополитика и религия
-Политически реализъм (Realpolitik) и политически идеализъм.
Както се вижда, това са университетски курсове по модерни и търсени дисциплини. В
тях д-р Вацев е вградил сериозния си опит като теоретик-методолог и изследовател,
който с интелектуална лекота и завидна ерудиция пресича и съчетава в едно
предметните полета на няколко социални науки науки. Този факт, както и
оригиналният стил –като изказ и понятиен апарат- прави неговите лекции , семинари и
др. форми на работа със студентте изключително интересни. Той е утвърден и
популярен преподавател, който има какво да даде и го раздава щедро на своите

университетски възпитаници. Неговият опит, иновативност и атрактивност като
педагог отговарят на всички изисквания, които се предявяват към специалисти,
притежаващи научната длъжност „Доцент”.
3. Лични впечатления
Познавам д-р Валентин Вацев и следя неговото научно развитие повече от 10 години.
За мен той е учен с оригинални виждания и богати познания по теорията и историята,
емпиричните изследвания и анализи в областта на социалните науки. Вече отбелязах
впечатляващата професионална ерудиция, но следва да се добави, че наред със
ситментата и задълбочена работа като учен, тя се дължи и на богатата му езикова
култура, както и на интернет-базираната информация, с която разполага, следи и
интерпретира постоянно.
Д-р Вацев е търсен постоянно за участие в изследователски национални и
международни проекти, което е доказателство за неговия авторитет и възможности да
работи по високи научни стандарти. Той е и популярен коментатор в медиите по
актуални/горещи теми на геополитиката, културата, морала, социалните общности и
др.
4. Бележки и препоръки
Всъщност, моите бележки се свеждат до едно: д-р Вацев да избягва в рамките на
възможното изкуственото усложняване на вербалния изказ в своите публикации.
Запознаването с неговата монография изисква на места свръхусилия и допълнителни
справки от четящия. Разбира се, на този етап от научната кариера е трудно да се внесат
подобни корекции, но дори и от дозирани промени ще има полза.
Заключение: Като имам предвид изтъкнатите по-горе научни качества,
приноси и публикации , препоръчвам на членовете на уважаемото жури да
присъди на д-р Валентин Николов Вацев академичната длъжност „Доцент”
по професионално направление „Философия” /модерност и етика/.
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Рецензент:
/Проф. д.ф.н. Кръстьо Петков/

