Становище
за конкурса за професор в професионално направление 7.4.
Обществено здраве за нуждите на Нов Български Университет

проф. дфн Владимир Градев
На 25.07.2017 Нов Български Университет обявява конкурс за
професор по 7.4. Обществено здраве. Единственият кандидат за
обявеното място е доц. д-р Орлин Стефанов Тодоров.
Орлин Тодоров е завършил Класическата гимназия и ФСФ на
СУ „Св. Климент Охридски“. През 1998 г. защитава докторска
дисертация по философия. През 2001 г. е избран за доцент по
антропология на НБУ, където преподава в департаментите по
Антропология и Когнитивна наука и психология, а понастоящем е
член на департамента Здравеопазване и социални дейности. В Нов
Български университет доц. Тодоров е бил директор на Центъра за
антропологически изследвания и на програмата за следдипломна
квалификация по Психотерапия, в периода 2008-2009 е заместник
ректор на НБУ, а от 2016 г. е директор на Университетския център за
консултиране и психотерапия. В рамките на преподавателската си
дейност доц. Тодоров е разработил голям брой курсове, в които
систематично

разработва

различни

теми

от

полето

на

психотерапията, психоанализата и общественото здраве. Основни
негови курсове са „Увод в психоанализата”, „Основни идеи в
психоанализата” (и двата с повече от 70 записани студенти),
„Психоаналитични възгледи върху средата и вътрешния свят на
детето“, „Психотерапевтични подходи с деца и възрастни“ и др. По
инициатива и на доц. Тодоров е създаден уникалният за България
Университетски център за психотерапия и консултиране, който той
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ръководи. Следва още да се отбележат научно-изследователски
проекта, които той инициира и ръководи в рамките на ръководения
от него Центъра за психотерапия, а и на НБУ, сред които се
открояват със своята актуалност и социално значение, свързаните с
психологията и терапията на зависимостите. Орлин Тодоров е
организирал множество конференции и семинари по психоанализа и
психотерапия в НБУ. Изнасял е лекции в чужбина, участвал е в
конференции, семинари и кръгли маси в Лондон, Чикаго, Ню Йорк и
др. Доц. Тодоров има и дългогодишна практическа дейност като
психотерапевт и клиничен супервизор. Той е член на Българската
асоциация по психотерапия и на Българското психоаналитично
общество,

както

психоаналитична

и

на

високо

асоциация,

а

престижната
също

така

на

Международна
Европейската

асоциация за лечение на опиева зависимост и на Международната
асоциация на университетските преподаватели по психоанализа.
Орлин Тодоров е автор на 5 авторски книги, съставител е на 5
сборника,

автор

е

на

голям

брой

статии,

посветени

на

психотерапията, психоанализата и културната антропология. Той
също така е популярен и за широката публика автор, благодарение
на своите публични лекции и сказки, видео лекции, публикации в
пресата, участия във форуми по социалните мрежи и др.
В конкурса доц. Орлин Тодоров участва с монографията:
Разбиране и интерпретация в психоанализата, публикувана от
издателството на НБУ през 2017 г., към която следва да се прибавят
и значимите научни студии, които Тодоров публикува през годините
след своята хабилитация като доцент от ВАК (2007г.), както и със
съставените от него през тези години сборници. Научна продукция,
която е широко обсъждана от българската и международната научна
общност, за което свидетелстват приложените в материалите на
конкурса цитирания.
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В представеният за конкурса хабилитационен труд Разбиране и
интерпретация

в

психоанализата,

резултат

на

вече

близо

двадесетгодишна интензивна изследователска и практическа дейност
в областта на психоанализата Тодоров демонстрира задълбочено
проучване и систематизиране на основните психоаналитични теории.
Разглеждането на цялата тази литература е промислено и критично,
като целта на Тодоров е не само да изложи максимално ясно и
разбираемо различните подходи, но и да ги проблематизира с оглед
на най-доброто и ефективно тяхно приложение в съвременния
психоаналитичен и психотерапевтичен процес.
Тодоров излага с тънка проницателност и педагогическа яснота
най-заплетените проблеми като същевременно предлага и своя
оригинална интерпретация и дава систематична перспектива, която
позволява да се намерят неподозирани и плодотворни връзки между
различните подходи, което му позволява да очертае полето на
психоаналитичното разбиране и интерпретация и да проследи
конкретното

функциониране

на

психотерапевта

в

неговата

всекидневна практика. Неговата работа има несъмнено приносен
характер и с нея авторът отговаря както на нетърпящата повече
отлагане

необходимост

от

цялостно

представяне

на

психоаналитичния процес на лечение, но дава и ясни критерии и
ориентири за критическото оценяване на различните подходи към
него. За това съм убеден, че всеки, който се интересува не само от
проблематиката на психоанализата в България, но и от съвременното
състояние

на

психоаналитичните

и

психотерапевтичните

изследвания, няма да може да мине оттук насетне без изследването
на Орлин Тодоров.
В студиите, статиите и сборниците Орлин Тодоров продължава
разработването на своите големи изследователски теми с нови и
богати на внушения конкретни анализи.
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От изложеното дотук е съвсем ясно, че става дума за едно вече
обемисто

научно

преподавателска,

творчество,

за

всеотдайна

изследователска

и

и

плодотворна

терапевтична

дейност.

Представените за конкурса трудове на доц. Тодоров отчетливо
показват

неговата

ерудиция,

интердисциплинарно

мислене

и

психотерапевтично,
новаторство

в

но

и

областта

на

психотерапията и по-общо на социалните изследвания. На нашето
внимание

е

кандидатурата

международните
изследовател,

на

вече

психоаналитични
чиито

трудове

утвърден
кръгове

представляват

авторитет

в

преподавател
принос

към

изследванията в областта на психотерапията и социалното здраве не
само в нашата страна. За всичко това аз убедено ще гласувам за
присъждането

на

званието

професор

по

в

професионално

направление 7.4. Обществено здраве на Орлин Стефанов Тодоров.

10 ноември 2017 г.

проф. дфн Владимир Градев

-
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