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Да се пише становище (рецензия) за дисертацията на „своя“ докторант е или 

много трудна, или много лесна задача. Тя е много трудна, ако докторантът не се 

е справил достатъчно добре, ако дисертацията не се е получила като цяло или във 

важни детайли, ако в края се е установило, че има съществени пропуски или 

недоглеждания. Задачата е много лесна, ако след извървяния тригодишен път 

дисертационният труд доставя радост, вкл. естетическа, на рецензентското око. 

В случая категорично става дума за втората хипотеза. Иво Минков успешно 

премина докторантското обучение, взе с отличие всички минимуми и за малко 

повече от две и половина години завърши дисертационния текст. Постижението 

е завидно от темпорална и още повече от концептуална гледна точка. 

Дисертацията е в обем 260 нестандартни (приблизително 360 стандартни) 

страници, вкл. списък на съкращенията и начин на цитиране, библиография и 

именен показалец. Списъкът на съкращенията и именният показалец показват не 

само жанрова акуратност, а и цялостен финал на докторантския труд далеч преди 

законово установения срок. Свидетели сме на усърдна и плодотворна 

докторантска работа, с която Минков определено може да се гордее в по-

нататъшната си научна кариера. Чистият текст на дисертацията е 246 

нестандартни страници. Библиографията, подразделена на извори, източници на 

кирилица и латиница и интернет-източници, съдържа 194 заглавия на български, 

руски, английски и немски език. Тя е впечатляваща като обем, релевантна на 

съдържанието на дисертацията и достатъчна в изворово, информационно, 
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херменевтично и интерпретативно отношение. Дисертацията е придружена от 

автореферат и съпътстващи документи. Авторефератът в обем 22 стр. представя 

необходимите реквизити на жанра дисертация (теоретично изследване, което 

формулира, структурира, аргументира и систематизира докторска теза чрез 

открояване на обекта, предмета и целта на изследването, неговата методология, 

структура и теоретични резултати), като сбито възпроизвежда нейното 

съдържание и включа списък с приносните моменти и справка за публикациите 

по темата на дисертационния труд. Съпътстващите документи са пълни според 

изискванията на закона и другите нормативни документи, които уреждат 

процедурата по защитата. 

През 2016 г. Минков завършва с отличен успех бакалавърската специалност 

Философия в ЮЗУ с дипломна работа на тема Крайно и безкрайно във 

философската система на Хегел и през 2018 г. отново с отличен успех 

магистърската програма Философия в ЮЗУ с теза Топология на Хегеловата 

спекулативна нравственост. Дисертацията е теоретично продължение на двете 

му дипломни работи. По време на следването и докторантурата той има участия 

с индивидуални разработки в научни проекти и теоретични конференции. 

Дисертационният труд е организиран във въведение, три глави и 

заключение, като всяка глава окончава с общи изводи, в които на страничка-две 

се резюмират нейните теоретични постижения. Това е изключително ефективна 

схема не само по отношение прегледността на заключенията, но и като 

дисциплиниращ начин на изследователска работа, който преследва лапидарни 

формулировки на ясни концептуални резултати.  

Минков  формулира приносните моменти на своята дисертация в 5 

компактно представени пункта. Те са реални, коректно формулирани и добре 

обосновани. Основното концептуално достойнство на дисертацията е единното 

спекулативно тематизиране на логическото, нравственото и духовното на 

онтологична плоскост. Спекулативното философстване на Хегел се основава на 

онтологичното преосмисляне на опосредстването, като "хитростта на разума“ 

престава да бъде Pfiffigkeit и се превръща в List, т.е. тя напуска териториите на 
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психиката, индивидуалното и непосредственото и придобива фундаментално 

значение на универсален медиатор, който работи не само като конкретен 

инструмент, а и като базова битийна структура. В този контекст изпълването на 

свободата, т.е. иманентното конституиране на понятието свобода, придобива 

духовни измерения, като се релативира спрямо абсолютната субектност, 

придавайки ѝ действителни феноменологични измерения. В топологично 

отношение конструкцията запазва формална единност, съдържателна 

компактност и ефективна динамика, които позволяват на философстването да 

бъде истинно битие на духа.  

Оставям празна рубриката „Въпроси, препоръки и забележки”. Такива 

имаше много по време на работата върху дисертацията. В тази ѝ завършеност аз 

я смятам за образцово изпълнен продукт. 

Минков има 3 излезли публикации непосредствено по темата на 

дисертацията в реферирано в Web of Science списание, други 3 публикации, 

които корелират със защитавания текст, и още 3 научни публикации. 

Не съм констатирал плагиатство в дисертацията. 

Нямам съвместни публикации с колегата Минков, но се надявам на бъдещи 

такива. 

Заключение: Като имам предвид фундаменталната философска традиция, 

в която е вписана дисертацията, нейната успешна изследователска разработка и 

реалните ѝ научни резултати, както и общата ми оценка, че Иво Иванов Минков 

е изграден изследовател, предлагам на уважаемите членове на научното жури да 

гласуват за успешно защитена дисертацията Спекулативната логика на Хегел 

като нравствен път на духовна еволюция, като присъдят на Минков 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност История 

на философията в професионалното направление 2.3. Философия. 

 

София, 30.11. 2020 г. 

…………………………………… 

(проф. дфн Валентин Канавров) 


