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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА 
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Монографията Ситуационен външнополитически анализ в 

областта на сигурността (теория и практика на проблема в 
условията на променяща се среда на сигурност от края на ХХ и 
началото на ХХI век), ИК „Кинг“, 2009, ISBN: 978-954-9518-64-1, на 
която доц. Тодор Кобуров е автор, е определен принос в 
политологическото знание. Това обаче едва ли изчерпва нейния облик, 
съдържание, значение. Трудът има специфична насоченост на това 
знание в теоретико-практическите полета на международните 
отношения и на сигурността. Тези означени формати на изследването 
са съдържателно опредметени чрез авторовия интерес към най-сложния 
научен теоретичен конструкт – анализа. В този смисъл работата на доц. 
Кобуров е особено ценна, защото той се е посветил на разработването 
на теоретични въпроси в една научна област. Още повече, че 
собствените му изследователски търсения се цѐлят към разработването 
на стъпките на установяването на политологическите знания в сферата 
на международните отношения и на сигурността. Знанията се добиват 
по определени начини. Тези начини се наричат методи. Разположени 
във времева и логическа връзка те конструират методология. 
Методологията е съвкупният изследователски инструментариум, който 
ни позволява да извършим анализ на обектите на научен интерес и да 
добием ново знание за него. Това е направил авторът. Тук е ценността 
на труда му – защото се е посветил и реализирал най-сложния вид на 
изследване в науката. Разбира се, трябва да добавим и още нещо. 
Авторът не е разработил само теоретичен труд. Той отлично разбира 
дълбокия смисъл на връзка теория – практика, чиято резултативност 
всъщност е самата наука. Третата част от неговата монография отразява 
тази връзка. А именно – апробирането на разработения от него 
методологически инструментариум на практическите полета на 
международните отношения и на сигурността. Това несъмнено 
повишава още повече стойността на неговата работа и същевременно е 
свидетелство за професионална добросъвестност и научна етичност. 

Книгата Ситуационен външнополитически анализ в областта на 
сигурността е оригинален авторски труд, за което свидетелства 
разработеният от доц. Кобуров ситуационен външнополитически 
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анализ. На първо място, разработването на такъв анализ изисква знания 
за нормативната страна на международните отношения, т.е. за 
системата от международноправни норми. На второ място, този тип 
анализ следва да включва познание за политическите аспекти на 
международната сигурност. Това означава търсенето на динамична 
съпоставимост между действие на нормите на международното право и 
силова приложимост, произтичаща от новите геополитически 
реалности и доктрини. Всичко това е взето под внимание и е 
структурирано изложено от автора. Оттук той черпи основание да 
акцентира върху политическите аспекти на изследваната от него 
проблематика, като извежда основните методологически предпоставки 
за обективен външнополитически ситуационен анализ. Това означава 
още и принос към сравнителните изследвания в областта на 
международните отношения и на сигурността.   

Този качествен труд привлича вниманието и поради 
обстоятелството, че представлява една своеобразна образователна 
иновация, която формира и утвърждава у специализираната 
читателската аудитория ориентири в нарастващото многообразие от 
проблеми, теми и дискусионни полета на международната 
компаративистика. 

Специален интерес представлява авторският подход в 
разбирането на политическите отношения и на политическия процес 
като ситуативност в единен нормативен хоризонт. И точно тук се 
корени мултидисциплинарният характер на този труд. А това е така, 
защото възможните изследователски подходи при анализа, именно, на 
разглеждания нормативен хоризонт могат да бъдат 
международноправни, собствено политологически, икономически, 
социологически, философски.  

Впечатляващо по своя обхват и дълбочина е методологическото 
разбиране на доц. Кобуров за аналитичния потенциал на методите на 
изследване и тяхното композиционно асемблиране. В този смисъл 
авторовата яснота за монистичната и плуралистичната интерпретация 
на различните научни методи е несъмнено теоретично достойнство на 
този труд.  

Запознаването със съдържанието на книгата поражда сериозен 
размисъл за направеното и ненаправеното в областта на анализа на 
международните отношения и на сигурността сред академичните среди, 
експертните общности в областта на сигурността и отбраната, 
управленците в тези специфични сфери и политиката като цяло. В това 
се състои несъмнената полза на труда на доц. Тодор Кобуров за 
развитието на научното познание и усъвършенстването на 
политическата практика.  


