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Работата на Даниел Иванов наброява 63 стандартни страници. Състои се от две            

основни части (I. „Философско консултиране: въведение“, и II. „Проблемът при          

философското консултиране“), Увод, Заключение и Библиография. Библиографията       

наброява шест заглавия на български език и 103 на английски -- монографии, сборници,             

студии и статии. Като се вземе предвид практическото отсъствие на въпросите на историята,             

развитието, спецификите и бъдещето на философското консултиране в литературата на          

български език, то труда по проучване и подбор на англоезичната литература, извършен от             

дипломанта, заслужава да се отбележи като съществено постижение.  

Като следващо постижение преценявам грижата да се разкриват собствени         

разбирания, особено защото личи стремеж те да са разбирания за самото философското            

консултиране, а не за негови признаци или характеристики. Имам предвид първо,  

- твърдението от стр. 19, че „Взаимното изобреятяване на философското е           

философската същност на философското консултиране, докато останалите практики        

удържат собствената си същност или през друга философичност, или през (философски)           

аспекти, както най-често става.“ Дипломантът показва, че същността на философското          

консултиране ще се открива през питането „какво“ се прави, а не „кое“ и „как“.  

- Следващият момент е предложението за класификация на философското         

консултиране, което произтича от горното схващане. Така, Даниел Иванов предлага да           

различават практики, в които философското става „център, при които (практики, Ц.Ж.) то се             

изобретява взаимно“, и „практики, чийто център е определен елемент, аспект или           

съвкупност от тях, които инструментализират философската същност на философското         

консултиране.“ (стр. 27)  

- Трето, отбелязването на значимостта на „методите и подходите с отворен край,            

които включват в себе си и работят с проблеми. Проблемите в този случай могат да получат                

своето решение, но също така могат да останат и без такова -- те не са част от резултата на                   

консултирането, а са моменти от целия процес на изследване, търсене на смисъл,            

(само)създаване, учене и пр. Именно в тези аспектни методики и трансформации бива снето             



отношението и направена разликата между проблема и неговото решение.“ (стр. 51)           

Удивително е, че консултирането може да се отнася до самото проблематизиране, но не и              

задължително до разрешаване на проблеми. 

 

Освен горните забелязвания, бих искала да отправя един коментар и един въпрос към             

дипломанта. Коментарът е в смисъл, че „изследването на живота“, което се разглежда            

най-вече с оглед цели на философско консултиране, изглежда трудно може да се ограничи в              

понятието цел. Най-малкото, съмнявам се, че може с лека ръка да се посочи моментът на               

реализация на една така поставена цел. Ако живеенето не бива никога изследвано до край,              

така в крайна сметка целта не се изчерпва в конкретните си реализации, а напротив -- расте                

от тях, т.е. става идея. Ако се вземе предвид тази постановка, би станало по-ясно как е                

възможна освободеността от целеполагане, за която говори дипломантът (стр. 45-55). Също,           

ще проличи в какъв смисъл е нужно и допустимо инструментализиране на ролята на             

консултанта („...ролята на консултанта в случая е да бъде инструмент...“, стр. 43), доколкото             

това инструментализиране остава именно момент и се подвежда под идеите за автономност,            

самосъздаване и самопознание, в които идеи целите и средствата за тяхната реализация, но и              

нереализирането на целите, намират своето място. 

Въпросът към дипломанта е по темата за всеобщите специфики на проблемната           

реалност, включително извън контекста философско консултиране. Темата е засегната         

мимоходом и е заявено, че тя няма да бъде изследвана в дипломната работа, доколкото се               

разглежда проблема като аспект на философското консултиране, а не изобщо (стр. 59), но             

все пак бих помолила Даниел Иванов да разясни какво е разбирането за реалността             

„проблем“, от което той се води. С други думи, как познаваме, че даден въпрос, ситуация и                

пр. е именно проблем? Или, какво отличава проблемната от непроблемната ситуация, въпрос            

и т.н.? 

 

Вярвам, че дипломантът ще може да се ангажира с достатъчно конкретен отговор. И             

препоръчвам на уважаемата Комисия, след запознаване с него, както и с представянето на             

дипломния текст, да присъди максимално висока оценка. 

 

28.06.2017 г. Цена Желязкова 

гр. София 


