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Иван Георгов и Македония. Философски алтернативи, 1996, кн. 6, 3-16 
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философското знание. София, БАН, 1984, с. 61-86 
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Философски алтернативи, 2004, кн. 3, 15-21 
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алтернативи, 1999, кн. 3/4, 21-27 
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Провалите на лявото и възходът на десния екстремизъм. Философски алтернативи, 
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http://www.omda.bg/page.php?tittle=25_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0
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София, Издателски комплекс УНСС, 2013, с. 195-205 
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развитие. В: Неравенство и бедност: тенденции в съвременна България и 
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