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СТАНОВИЩЕ 

от проф. дфн Веселин Петров Петров 

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН 

по материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ по професионалното направление 2.3. „Философия“, обявен в ДВ на 

18.06.2013 г. за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и 

евристики“ към ИИОЗ 

 

 

В конкурса за доцент, обявен в ДВ, бр. 53/18.06.2013 г. и на сайтовете на ИИОЗ и 

БАН за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ към 

ИИОЗ-БАН, като единствен кандидат участва гл. ас. д-р Марина Иванова Бакалова от 

ИИОЗ.  

 

1. Кратки биографични данни за кандидата  

Марина Иванова Бакалова е родена на 30 юни 1975 г. в г. София. Завършила е 

висшето си образование като магистър по философия през 1999 Философския факултет 

на СУ „Св. Кл. Охридски“. Придобила е образователната и научна степен „доктор“ по 

философия през 2005 в тогавашния Институт за философски изследвания при БАН. От 

2006 досега работи последователно като асистент и главен асистент в Института за 

философски изследвания при БАН и в Института за изследване на обществата и 

знанието при БАН. Има повече от 7 години непрекъснат трудов стаж в БАН. През 2011 

г. защитава втора дисертация за PhD в Централно Европейския университет в 

Будапеща, Унгария.  

 

2. Общо описание на представените материали  

Кандидатът д-р Марина Бакалова участва в конкурса с общо 6 публикации, от 

които една монография на български език „Знаем ли нещо за външния свят? Въпроси 

от съвременната аналитична философия и епистемология на възприятието“. С., Звезди, 

2012, и 5 студии и статии, от които 4 на английски език (две публикувани в сборници 

от Западни издателства и две у нас в международни сборници) и 1 на български език в 

сборник от национална конференция. Всички те са публикувани след придобиването на 

първата докторска степен от Марина Бакалова.  

 



2 

 

3. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата; коя от тях доминира  

Марина Бакалова има за цялата си досегашна творческа кариера общо 1 

монография, 2 статии на английски език в чужбина, 3 статии на английски език у нас в 

сборници от международни конференции, 4 статии на български език, 3 рецензии на 

книги, от които две на английски език в чужбина и една на български език и няколко 

публикувани превода на български език на научни и научно-приложни материали. 

Участвала е и е участник в 3 международни проекта на БАН по линия на ЕБР с 

Унгария, Белгия и Словакия, и в 3 вътрешноинститутски проекта. Участвала е с 

доклади в 30 международни конференции, уъркшопи и семинари в чужбина и в 15 

национални научни форума. Водила е 2 курса от упражнения и 1 курс лекции във 

Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. От тези данни може да се заключи, 

че научната дейност на кандидата д-р Марина Бакалова доминира над научно-

приложната и педагогическата й дейност – нещо, което е нормално за заеманата от нея 

академична длъжност в институт на БАН.  

 

4. Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му  

По-конкретно учебната дейност на кандидата Марина Бакалова се състои във 

водене на курс упражнения на тема „Философия и когнитивна наука“ към 

бакалавърската програма по философия във ФФ на СУ през три учебни години от 2007 

до 2010 и във водене на курс лекции и упражнения на тема „Основи на когнитивната 

наука“ във ФФ на СУ през две учебни години от 2011 до 2013. Ръководила е успешно и 

двама магистри по философия и по литература.  

 

5. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата и ясна 

характеристика на научните приноси  

Монографията „Знаем ли нещо за външния свят“, С., 2012, се състои от увод, пет 

глави, заключение, библиография от 123 заглавия, речник на специализираните 

термини и предметен указател. Тя третира преди всичко проблема за възприятието от 

гледна точка на аналитичната философия, като посочва недостатъците на 

традиционните решения на проблема и изтъква метафизичния дизюнктивизъм като 

тяхна алтернатива. Защитава се позицията, че истинното сетивно преживяване обхваща 

външния свят благодарение на упражняването на перцептивна способност. Принос на 

автора е, че подобрява досегашните отговори на епистемелогическия проблем за 
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възприятието от гледна точка на дизюнктивизма и по-общо на аналитичната философия 

в различни аспекти.  

Предмет на статията “Ontology of Ability: A defense of counterfactual analysis of 

ability” (2011) е песимизма в аналитичната философия относно възможността за 

редуктивен анализ на философските обекти, като се предлага тезата, че конкретен 

анализ на способността може да устои на заблудата на условния анализ и е съвместим с 

изискването за несъставност. Статията “Externalizing Internalism: A Defence of Epistemic 

Compatibilism” (2008) се отнася до дискусиите в аналитичната философия между 

интернализма и екстернализма и се взема отношение към позицията на Ернст Соса за 

две нива на възкачване в епистемологията, като авторката твърди, че рефлексивното 

познание зависи от когнитивната способност от второто ниво и така се разкриват по-

добри перспективи за компатибилисткото схващане за примиряването на интернализма 

и екстернализма. В статията “Knowledge as Apt Mental State” (2008) се изследва 

възможността за метафизическо обяснение на познанието, основано върху идеята за 

успех от способност, като се показва, че упражняването на познавателните способности 

е несъставна идея. Статията “A Disjunctivist Answer to the Problem of Subjective 

Indistinguishability” (2007) предлага решение на проблема за недостатъка на 

дизюнктивизма, че последният не обяснява защо халюцинацията е субективно 

неразличима от истинното възприятие. И накрая, в статията „Теории за оправдаването в 

аналитичната епистемология” (2005) се обясняват основните епистемологически 

теории за оправданието – фундационализъм, кохеретизъм и рилайабилизъм заедно с 

възраженията срещу тях, като се защитава определена версия на рилайабилизма. 

Съгласен съм с посочените от Марина Бакалова приноси в авторската й справка.  

 

6. При колективни публикации – определяне приноса на кандидата  

Публикациите, с които гл. ас. Марина Бакалова участва в конкурса, са 

индивидуални, а не колективни. Съответно, аз нямам съвместни публикации с Марина 

Бакалова.  

 

7. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 

чуждестранната литература 

Кандидатът Марина Бакалова е посочила няколко цитирания на свои трудове в 

чужбина, но не е посочила цитирания у нас, макар че има и такива.  
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8. Критични бележки по представените трудове  

Нямам критични бележки към представените трудове. Пожелавам на кандидата да 

продължи и занапред усилията си в развиването на аналитичната философия у нас.  

 

9. Лични впечатления за кандидата  

Марина Бакалова е изключително сериозен и талантлив млад философ с голям 

потенциал за по-нататъшно развитие. Вече е оформена като много добър специалист у 

нас в областта на аналитичната философия, но не ограничава интересите си само до 

нея. Член е на редколегията на международното списание Balkan Journal of Philosophy, 

председател е на Управителния съвет на новоучреденото Българско общество за 

аналитична философия. Ръководи и теоретичния семинар на секция „Знание и 

реалност: модели, методологии и евристики“. Тя е един от малцината философи у нас 

със защитени две докторски дисертации, едната от които в чужбина.  

 

10. Заключение  

Гореизложеното показва, че гл. ас. д-р Марина Бакалова отговаря на всички 

изисквания на ЗРАСРБ и на правилниците за приложението му за да бъде избрана за 

доцент по философия и аз ще гласувам убедено за избирането й на тази академична 

длъжност, като призовавам и другите членове на научното жури да направят същото и 

единодушно да вземат решение да се внесе аналогично предложение в Научния съвет 

на ИИОЗ.  

 

 

София                                                                     Подпис:  

18.11.2013 г.                                                           /проф. дфн Веселин Петров/  


