СПИСЪК
на публикациите,
с които доц. д-р Димитър Вацов
участва в конкурс за професор по 2.3 Философия

Монографии:
1. Опити върху властта и истината. София: Издателство на НБУ, 2009, 229 с.
2. Това е истина! София: Издателство на НБУ, 2016, 345 с.
Статии, студии и други
Забележка:
- Публикациите по-долу са подредени в 4 типа според проблемното поле и/или
жанра: 1. Статии и студии в областта на философията на обикновения
език; 2. Статии и студии по политическа и социална философия; 3. Други
публикации (академични Предговори, Следговори, разговори и интервюта);
4. Редакторска дейност.
- Там, където съдържанието на дадена публикация съвпада частично с друга
публикация, това е описано чрез „Пояснение“. Там, където съвпадения
липсват, не са давани пояснения.
1. Статии и студии в областта на философията на обикновения език
1. (2016) Перформативът „Това е истина!" и неговото примитивно значение.
Език и публичност, кн. 4/2016 (студия, 67 с. БДС, под печат) (http://sophi.nbu.bg)
- Пояснение: Студията е по-ранна версия и съвпада във висока степен с I част на
монографията Това е истина!
2. (2015) Казването на истина като пределен отчет (Към очертаването на едно
изследователско поле). Критика и хуманизъм, кн. 44, 1/2015, с. 159-174. –
Пояснение: Статията съвпада с параграфи 1, 2 и 3 от Увода на монографията
Това е истина!
3. (2015) Performatyw: suwerenna wladza zamiast subwersji? (Austin, Derrida,
Butler) [„Перформативът: суверенна власт вместо подривност (Остин, Дерида,
Бътлър)] (translated from English into Polish by Weronika Szwebs; edited by
Krzysztof Hoffmann). Przestrzenie Teorii, vol. 23, pp. 217-240. – Пояснение:
Статията е преработена, комбинирана и обновена версия на публикации 12 и 13;
преведена e от английски на полски език.
4. (2015) Нещото в речта: обърнатият платонизъм. В: Гочев, Г. и В. Василева
(съст.), Разширяването на света. Изследвания в чест на професор Богдан
Богданов. София: Нов български университет. С. 86-97. – Пояснение: Статията
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е специално преработена за сборника версия на параграфи 5 и 6 на част III на
монографията Това е истина!
5. (2015) Истината – машина на паметта, машина на значението. Пирон, бр.
11/2015 (http://piron.culturecenter-su.org/). - Пояснение: Статията е съкратена и
по-популярна версия на част I на монографията Това е истина!
6. (2015) Постаналитичната философия. Философия на обикновения език и
неопрагматизъм. Език и публичност, бр. 2/2015, с. 3-34. (http://sophi.nbu.bg)
7. (2013) Събитие и безсмъртие в две понятия, в два сюжета и в два прочита. В
съавторство с Албена Хранова. В: Камбуров, Д. и др., Събитие и безсмъртие
(литература, език, философия, наука). София: Университетско издателство на
СУ „Св. Кл. Охридски“. С. 211-235.
8. (2013) Как нещо изобщо значи нещо (Епитаф за г-жа Малапроп). В: Деянов,
Д., Т. Карамелска, Св. Събева и Хр. Тодоров (съст.). Чужденецът и
всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. София:
НБУ. С. 557-616.
9. (2013) Декларацията „Аз знам“. Социологически проблеми, 3-4/2013, с. 43-57.
10. (2012) Как значат метафорите? Социологически проблеми, специален брой
2012 г., с. 7-33.
11. (2010) Performatives: Violence and demiurgic power. Critique & Humanism, vol.
35 (special issue), [in English], pp. 229-254. – Пояснение: Статията е превод на
английски език на публикация 12.
12. (2010) Перофмативът: насилие и демиургична власт. Социологически
проблеми, (извънреден брой), с. 265-292.
13. (2010) Перформативът: суверенна власт вместо съпротива? Критика и
хуманизъм, кн. 32, 2/2010, с. 159-178.
14. (2008) Темпоралният обрат в съвременните теории за истината. ALTERA
ACADEMICA, 3, с. 107-129. - Пояснение: Статията е по-ранна версия на есе 5 от
монографията Опити върху властта и истината.

2. Статии и студии по политическа и социална философия
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15. (2016) Rethinking the Paradox of the Subject: “Power” and “Freedom” in
Nietzsche and Foucault. International Critical Thought. Routledge. Vol. 7, No.
2/2017. – Пояснение: Статията е основно преработена – едновременно
съкратена и допълнена – версия на публикации 16 и 17.
16. (2015) Апология на свободата като власт в „първо лице“. II Част:
Упражняването на свободата. Социологически проблеми, бр. 1-2/2015, с. 290-312.
17. (2014) Апология на свободата като власт в „първо лице“. I Част: Критическа
ревизия на парадокса на субекта. Социологически проблеми, бр. 3-4/2014.
18. (2014) Критика и реактивен капитализъм. Пирон, брой 7/2014, 10 с.
(http://piron.culturecenter-su.org) – Пояснение: Статията е разширена и
преработена версия на първия параграф на публикация 29.
19. (2012) Критика и власт (За привилегированата властова позиция на
социалния критик днес). Критика и хуманизъм, кн. 38, 1/2012, с. 65-88.
20. (2012) Affirmative Citizenship: a Project for Counter-Hegemony. Critique &
Humanism, special issue 2013, pp. 21-38. – Пояснение: Статията е английски
превод с малки промени на публикация 19.
21. (2011) Има ли гражданско образование в българското училище днес?
Критика и хуманизъм, кн. 37, 2/2011, с. 13-48.
22. (2011) Признаване и непризнаване като условия на социалната критика. В:
Знеполски, Ив. Около Люк Болтански и Аксел Хонет. Комплексното общество.
София: Дом на науките за човека и обществото. С. 261-282. Пояснение: Първата
част на статията се припокрива с първата част на есе 2 от монографията Опити
върху властта и истината.
23. (2009) Identity in Question. An Attempt at a Methodological Discussion. In:
Kabakchieva, P. and Kiossev A. (eds.) "Rules" and "Roles", Münster: Lit Verlag.
24. (2008) Ницше и политическото днес. Критика и хуманизъм, 25, 1/2008, с.
319-336. - Пояснение: Статията е по-ранна версия на есе 1 от монографията
Опити върху властта и истината.
25. (2007) Tolerance et reconnaissance negative. In: Charles, S. (ed.), Repenser la
tolerance en contexte multipolaire. Histoires, raisons, enjeux, limites. Sofia: EastWest Publishers. – Пояснение: Статията е по-ранна версия, преведена на
френски език, на есе 3 от монографията Опити върху властта и истината.
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3. Други публикации (академични Предговори, Следговори, разговори и
интервюта)
26. (2014) Равнопоставеността: граматика на оспорването и практики на
протеста. Интервю на Димитър Вацов с Нанси Фрейзър. Критика и хуманизъм,
кн. 43, бр. 1-2/2014, с. 275-294.
27. (2014) Критическата теория след края на прогреса: контекстуализъм,
деколонизация и политика. Интервю на Димитър Вацов с Ейми Алън. Критика
и хуманизъм, кн. 43, бр. 1-2/2014, с. 295-312.
28. (2013) Предговор: Интелигентен патриотизъм. Има ли такова животно?. В:
Христов, Т. Свобода и суверенност в Априлското въстание. София: Изток-Запад
и ФХСИ. С. 9-41.
29. (2012) Упорството на критиката и суверенността. Предговор. В: Манчев, Б.
Логика на политическото. София: ФХСИ/Изток-Запад. С. 7-28.
30. (2011) Въпроси, на които министър Игнатов трябва да отговори. Критика и
хуманизъм, кн. 36, бр. 1/2011, с. 199-218.
31. (2010) Върху съдбата на критическата теория в началото на ХХI век.
Интервю на Димитър Вацов с Деян Деянов. Критика и хуманизъм, кн. 34, бр.
4/2010, с. 135-140.
32. (2009) Амортизацията на въображението и критическата теория днес.
Интервю на Димитър Вацов с Миглена Николчина. Критика и хуманизъм, кн.
30, бр. 3/2009, с. 43-50.
33. (2009) Следговор: Метафора, реификация и истина. В: Карабаджаков, Хр.
(съст.), Ницше, метафората, метафизиката. София: Балканика, с. 81-107. –
Пояснение: Публикацията във висока степен се припокрива с есе 6 от
монографията Опити върху властта и истината.

4. Редакторска дейност
- В качеството на главен редактор на сп. Критика и хуманизъм, съм осъществил
обща научна редакция на течението на списанието за целия период (2007-2016 г.
– издадени общо 39 тома). През 2015 г. списанието бе индексирано в ERIH PLUS
(European Research Index for the Humanities and Social Sciences);
- Научна редакция на Хранова, А. 2011. Историография и литература. За
социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в
българската култура ХІХ-ХХ век. Том ІІ. Животът на три понятия в
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българската култура: Възраждане. Средновековие. Робство. София: Просвета,
611 стр.
- Съставителство и Уводни думи на 6 тома на сп. Критика и хуманизъм, както
следва: кн. 32, бр. 2/2010 (съвместно с Боян Знеполски), кн. 33, бр. 3/2010
(съвместно с Боян Знеполски), vol. 35/special issue 2010 (съвместно с Боян
Знеполски и Кольо Коев), кн. 36, бр. 1/2011 (съвместно с Елица Станоева), кн.
38, бр. 1/2012 (съвместно с Боян Знеполски), vol. 40/special issue 2012 (съвместно
с Боян Знеполски и Кольо Коев).
- В качеството на водещ редактор на поредицата от книги Критически
изследвания на издателство Изток-Запад и Фондация за хуманитарни и социални
изследвания – София, съм осъществил обща научна редакция на 6 научни
монографии и 1 сборник (вж. www.hssfoundation.org – Книжна поредица HSSF).
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