СТАНОВИЩЕ
за конкурса за доцент по
2.3.Философия
за нуждите на Нов Български Университет

проф. дфн Владимир Градев

На 13.11.2020 г. в бр. 97 на Държавен вестник Нов Български
Университет обявява конкурс за доцент по 2.3. Философия. Единственият
кандидат за обявеното място е гл. ас. д-р Христо Петров Гьошев.
Към документите, с които той кандидатства в конкурса, няма
приложена справка по образец от НАЦИД, че д-р Гьошев изпълнява
минималните национални изисквания за заемане на академичната
длъжност „доцент“, но приложената самооценка на кандидата и неговите
публикации ми дават основание да заключе, че той покрива тези
изисквания.
Христо Гьошев е роден през 1977 г.. През 2000 г. става магистър по
философия на Софийския университет. 2004 г. защитава дисертация на
тема „Към произхода на конститутивната проблематика за разума във
философията на Й. Г. Фихте” и получава образователно-научната степен
„доктор“.. През 2005 г. започва работа в Нов Български университет,
отначало като хоноруван асистент, от 2006 година до настоящия момент
като главен асистент в департамента по Философия и социология. От 2006
до 2012 г. е директор на програма „Философия“. От 2017 г. до момента е
ръководител на департамента „Философия и социология“. Д-р Гьошев
владее английски и немски език, ползва руски.
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редукционизъм на Дерек Парфит“, публикувана от издателството на НБУ
г. през 2013 г., към който следва да се прибавят и научните студии,

публикувани

от

Гьошев:

„Колективни

идентичности

и

морална

рефлексия”, „Игри на еманципация в международните отношения“ ,
"Grounding Recognition Anew”, "Остатъчно доброто общество" и др., общо
11 студии и 6 статии, публикувани на български и английски език.
В представеният за конкурса хабилитационен труд Идентичност и
нормативност. Изследване върху философския редукционизъм на Дерек
Парфит, резултат на интензивна изследователска дейност, Христо
Гьошев демонстрира задълбочено проучване критично осмисляне на
философията на съвременния британски философ Дерек Парфит.
Разглеждането на неговата теория е промислено и критично, като целта
на Гьошев е не само да изложи максимално ясно и разбираемо тази
сложна теория, но и да я проблематизира, да проведе свой собствен
анализ на философския редукционизъм и неговите възможности днес.
Д-р Гьошев излага с тънка проницателност и педагогическа яснота
най-заплетените проблеми на съвременната морална философия в
аналитична перспектива като същевременно предлага и своя оригинална
интерпретация и дава систематична перспектива, която позволява
иновативен подход както към моралната философия, така и към
философското мислене и метод днес. Неговата работа има несъмнено
приносен характер и с нея авторът отговаря както на една необходимост
от цялостно представяне на влиятелната теория на Парфит у нас, така и
дава и ясни критерии и ориентири за неговото критическото оценяване.
За това съм убеден, че всеки, който се интересува от проблематиката на
моралната философия и съвременното състояние на философските
изследвания, няма да може да мине оттук насетне без изследването на
Христо Гьошев.
В студиите и статиите, Христо Гьошев продължава разработването
на своите големи изследователски теми с нови и богати на внушения
конкретни анализи.
От изложеното дотук е съвсем ясно, че става дума за едно
впечатляващо със широтата на своя обхват и вече обемисто научно
творчество,
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изследователска дейност. Представените за конкурса трудове на д-р

Гьошев отчетливо показват неговата висока философска компетентност,
интердисциплинарно мислене и новаторство. На нашето внимание е
кандидатурата

на

един
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утвърден
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с
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изследователски и преподавателски опит, чиито трудове представляват
принос към развитието на философската наука в България. За всичко
това аз убедено ще гласувам за присъждането на званието доцент по 2.3
Философия на д-р Христо Гьошев.
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