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Модерните общества присъстват на безпрецедентни 

трансформации в сферата на религиозното, извършват се 

дълбоки промени в системата от вярвания и ценности, в 

начините на мислене и поведение, в религиозните 

институции. 

Актуалността на избраната от Кирил Кирилов 

проблематика се определя от специфичния характер на 

религиозната ситуация в посттоталитарния период на 

българското общество, както и от сложния комплекс на 

взаимоотношения между неговата институционална, верска 

и политическа  система.  

Безспорен е опита, направен в представения 

дисертационен труд за провеждане на сериозно, задълбочено 

и детайлно изследване, както и стремежът към проникване в 

дълбочина в изследваната материя.  



Дисертационният труд включва увод, четири глави, 

заключение,  библиография и интернет източници. От 

логическа гледна точка той е структуриран по начин, чрез 

който максимално да бъде обхваната и представена 

изследваната проблематика. 

Теоретичният материал е ситуиран така, че да се 

защити  изразеното  и аргументирано авторово виждане. 

Това е систематичен опит за създаване и съблюдаване на 

определени  и предварително фиксирани конпцептуални 

ограничения.  

Подбрани и реконструирани са класически теоретични 

идеи,  времеви  трансформации и същностни релефни 

пластове на изследваните социални феномени. В същото 

време тези теоретични конструкции намират място в 

работата не като самоцел, а като модел за изследване. 

В представения дисертационен труд са: 

 

■ Показани умения  да се формулират интересни 

тези и  хипотези. 

■   Проследени динамиката и различните измерения на 

социалните и културни процеси, свързани с темата на 

дисертацията.  

■    Представени  своеобразни  аналитични оптики.  

 

Бих искала да подкрепя докторанта за получаване на 

научно звание „доктор”  и по следните съображения: 

 



o Изследователският интерес е концентриран 

около един многопластов проблем.  

o Темата на дисертацията е свързана със 

сложен феномен в контекста на съвременната 

противоречива социокултурна ситуация.  

o Избрана е многоизмерна изследователска 

перспектива, която обхваща различни нива на 

теоретично обобщение и анализ. 

o  Провежда се диференциран подход на 

тълкуване и интерпретация.  

 

Познавам научната работа на Кирил Кирилов и 

определено твърдя, че тя се отличава с безспорни 

достойнства, което личи и от представените публикации, 

свързани с темата на дисертационния труд.  

Прави впечатление авторовото  присъствие, наличието 

на собствена позиция и стремежът към неординерна  

интерепретация на изследваните феномени.  

Дисертантът е определил адекватно своите приноси в 

съответната справка. Научното му развитие  е   свидетелство 

за траен интерес  и научна добросъвестност. 

По разбираеми причини - обем, специфичните акценти 

на работата и др. част от тях са по-скоро поставени, 

очертани, отколкото детайлно разработени. 

Комплексният характер на дисертацията и  

множеството източници на информация водят до съчетаване 

на  обяснителни конструкции с различно качество. 



Като имам предвид приносите на кандидата, както и 

неговите качества на изследовател,  предлагам на 

уважаемите членове на научното жури да гласуват за 

присъждане на научната степен „доктор” на Кирил Кирилов. 

Лично аз ще гласувам с „да”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 април, 2015 г.   Член на научно жури: 

Благоевград   (доц. д-р Мария Серафимова) 

 

 
 


