СТАНОВИЩЕ
за дисертациония труд на Юсуф Салих Юсуф „Духовни ценности в
творчеството на д-р Иван Селимински“ за присъждане на образователната
и научна степен „доктор“

от проф. дфн Димитър Цацов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Като научен консултант на

Юсуф Юсуф ще си позволя

малки

отклонения от стандартите при писане на становище. Те са важни за да се
разбере контекстът на избора и работата по темата на дисертационният труд.
Интересът на Юсуф Юсуф към творчеството на д-р Иван Селимински

е

формиран от проф. Слави Славов преди доста години. Оттогава до днес това
определя основният му теоретичен интерес. Първоначалният вариант, с които
се запознах преди 5-6 години, след като приех да му бъда научен консултант,
носеше белезите на онези стандарти, които бяха определящи в някаква степен
за методологията на историкофилософските изследвания преди 30-тина години,
а именно изкуственото търсене на релевантни към доминиращите философски
и идеологически ценности постановки в съответният автор. Продължавайки
упорито своята изследователска работа с творчеството на д-р Иван Селимински
Юсуф Юсуф успя да преодолее тези архаизми. Именно в това отношение
виждам един от основните приноси на настоящия дисертационен труд – опитът
да се представят адекватно теоретичните идеи на българският възрожденец.
На фона на едно подробно животоописание дисертантът очертава акцентите
във възгледите на Селимински през различни периоди от неговия животпросветителство съчетано с идеята за по-радикални действия, акцентиране
върху опита, но без да се игнорира разумът (сполучливо Юсуф Юсуф е
озаглавил този параграф „разумният емпиризъм”), критиката на религията, но
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без да се отхвърля самата религиозност, акцентирането върху евдемонизма, но
не като алтернатива на дълга и т.н.
Ценни страници в дисертационният труд са тези, които са свързани с
ролята на Селимински за формирането на национално самосъзнание и
изграждането на българска идентичност. В това отношение разработката носи
своята значимост не само защото се появява в момент, когато за българските
възрожденци и конкретно за д-р Иван Селимински не се пише

в нужната

степен ( или просто са забравени), но и защото съвременните процеси на
глобализация и интернационализация на обществения живот водят до криза на
идентичността, до търсенето на нови ценности и перспективи. В този смисъл
дисертационният труд е ценно припомняне на духовните ценности, родени по
време на Българското Възраждане.
Имам забележки към автореферата, но те не променят общата ми
положителна оценка за дисертационният труд.
Самооценката за приносите е адекватна на съдържанието на
дисертацията.

Заключение:
След запознаване с представения дисертационен труд „Духовни
ценности в творчеството на д-р Иван Селимински“

давам своята

положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да присъди на
Юсуф Салих Юсуф образователната и научна степен „доктор“.
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