Научна автобиография
Ивайло Георгиев Димитров
Адрес за контакти: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 6, ИИОЗ-БАН.
Tел.: сл. 00359 2 981 07 91
E-mail: dimitrov.ivaylo.g@gmail.com; idimitrov@bas.bg

Образование
Доктор

2004: Доктор по философия, секция
“Онтология
и
епистемология”,
Институт по философски изследвания
при
БАН.
Успешно
защитена
дисертация на тема: “Въображение и
познание (Кантови евристики)”. Научен
ръководител: проф. д.ф.н. Валентин
Канавров.

Магистър

1999: Магистър по философия, СУ „Св.
Климент Охридски“, ФФ. Успешно
защитена дипломна работа на тема
„Трансценденталната
функция
на
способността
за
въображение
в
системата на Кантовата философия“.
Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван
С. Стефанов.
2003:
Магистър
по
връзки
с
обществеността, СУ „Св. Климент
Охридски“, ФЖМК. Успешно защитена
дипломна
работа
на
тема
„Специализирани интерактивни мрежи
в общество, основано на знание“.
Научен ръководител: проф. Тодор
Петев.

Научни награди и отличия

Награда на името на Димитър Михалчев
за принос в областта на философията
(БАН, София, 2008 г.)
Награда от Съюза на учените в България
за активна журналистическа изява
по проблемите на науката,
висшето образование и дейността
на СУБ (СУ, София, 2006 г.).

1

Награда от Фондация
„Млади български таланти“ и
Фондация „Карнеги„ 99“
за принос в популяризирането
на българските и европейските ценности
в областта на науката,
културата и изкуството
(СУ, София, 2006 г.).

Област на научни интереси:
.

Критическа метафизика и
епистемология; трансцендентална
философия

Практическа опитност
Научни позиции:

2013 – понастоящем: доцент в Институт
за изследване на обществата и знанието
при
БАН,
Секция
“Онтология,
епистемология, философия на науката”.
Ръководител на секцията от 2016 г.
2010 – 2013: главен асистент в Институт
за изследване на обществата и знанието
при БАН, Секция “Онтологически и
епистемологически изследвания”.
2008 – 2010: н. с. I ст. (главен асистент) в
Институт за философски изследвания
при БАН, Секция „Онтология и
епистемология“.
2005 – 2008: н. с. II ст. (асистент) в
Институт за философски изследвания
при БАН, Секция „Онтология и
епистемология“.
2004 – 2005: проучвател в Институт за
философски изследвания при БАН.

Преподавателски опит

2015/16 зимен семестър – Съвременна
наука и финансиране на научни проекти –
курс (30 ч.) в магистърската програма по
философска антропология към ФФ на
СУ „Св. Кл. Охридски”
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Експертна и консултантска дейност

Редакторство и съставителство

Експертна дейност към МОН като
Национално контактно лице
по 7РП на ЕС (2007 – 2013),
тематичен приоритет
„Наука в обществото”
(SiS NCP).

Член
на
редколегията
на
сп.
„Философски алтернативи” (2009-2015).
Зам.-главен редактор (2013-2015).
Член на редколегията на
сп. “Balkan Journal of Philosophy”
(2009- 2015).

Членство в неправителствени организации

Съюз на учените в България
(2007 – понастоящем)
Сдружение „Форум Демокрит“
(2003 – понастоящем).
Член на УС (от 2008 г.)
Българско философско общество
(2015 – понастоящем).

Академични дейности
Публикации
Монографии
1. Димитров, И., 2013, Тайната сила у Кант: Подстъпи към критическата
метафизика на способностите. Изд. „Проектория“, София, с. 248.
Електронно издание с ISBN 978-619-156-070-7, pdf; ISBN 978-619-156069-1, ePub; ISBN 978-619-156-068-4, mobi.
Статия в индексирано/реферирано национално списание
1. Димитров, И., Феноменология и мислене без способности, Философски
алтернативи, 6/2015, с. 34-43.
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2. Димитров, И., Как да мислим трансцендентално Кантовата сила за/на
въображение?, Философски алтернативи, 5/2014, с. 43-54.
3. Димитров, И., Убежища на силата отвъд корена на Кант и орбитата на Хегел,
Философия, 3/2013, с. 323–333.
4. Димитров, И., Лутания в превода на по/знание помежду Кант и Хегел,
Философски алтернативи, 5/2012, с. 37–43.
5. Димитров, И., Въображението у Кант – способност или сила?!, Философски
алтернативи, 1/2011, с. 15–27.
6. Димитров, И., Сатурновата дупка на европейската рационалност,
Философски алтернативи, 3/2009, с. 95–98.
7. Димитров, И., Феноменологията на въобразяването и пътят на репродукцията,
Философски алтернативи, 4/2008, с. 97–110.
8. Димитров, И., Възгледите на един млад философ за феномена ‘Изтичане на
мозъци„, Наука, 1/2007, с. 37–39.
9. Димитров, И., Парижкият художник на номадските интензивности и неговият
враг. Драматизации на едно различно повторение, Философски алтернативи,
1/2007, с. 39–48.
10. Димитров, И., Интернет и популяризацията на науката, Списание на
Българската академия на науките, 2/2006, с. 53–56.
11. Димитров, И., Въображение и разум във философията на И. Кант.
Философски алтернативи, 3/2004, с. 37–49.
12. Димитров, И., Въображението в гносеологията на Кант, Философия, 4/2002,
с. 13–18.
Статия в тематичен сборник, издаден в чужбина
1. Dimitrov, I., The Way of Reproduction, In: Raynova, Y., Petrov, V. (Eds.) “Being
and Knowledge in Postmetaphysical Context”, Institut für Axiologische
Forschungen (IAF), Wien, 2008, p. 243–253. ISBN 978-3-902295-06-4.
Студия в национален тематичен сборник
1. Димитров, И., Метафизиката на знанието и трансценденталната психология,
В: Канавров, В., Донев, Г. (Съст.), „Трансцендентални езици на
метафизиката”, Благоевград, 2009, с. 211–231. ISBN 978-954-680-663-5.
Статия в национален тематичен сборник
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1. Димитров, И., Изгубени в превода: подстъпи към критиката на
производствените метафизики, В: Ангелов, Г., Димитров, А., Донев, Г.,
Канавров, В. (Съст.), „Бездната Хайдегер”, УИ „Неофит Рилски”,
Благоевград, 2011, с. 26–46. ISBN 978-954-680-754-0.
2. Димитров, И., Процес в огледалото. Или истината НЕ е основната цел на
познанието, В: Цацов, Д., Петров, В., Кънева, С., Градинаров, Б.,
Владимиров, Л. (Съст.), „Философията през XXI век”, Акад. изд.
„Проф. Марин Дринов”, София, 2008, с. 157–163. ISBN 978-954-322228-5.
3. Димитров, И., Трансцендентален схематизъм и въображение. В: Канавров, В.,
Донев, Г. (Съст.), “Кант и диалогът на традициите”, Тематичен сборник,
посветен на 280-годишнината от рождението и 200-годишнината от
смъртта на Имануел Кант. УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2004, с.
217–236.
Доклад, публикуван в сборник трудове от международна конференция
1. Dimitrov, I., Cultures of Insecurity and the Epistemology of (Re)Production, In: “The
Philosophy of Security in an Insecure World”. Proc. of XXV Varna
International Philosophical School – 2008, IPhR-BAS, Sofia, 2010, p. 190–
199. ISBN 978-954-92549-2-1.
2. Dimitrov, I. The Fall of Transcendental Imaginologies and the Rise of Epistemicultural
Media Theory, In: “Philosophy Bridging Civilizations and Cultures”. Proc. of
XXIV Varna International Philosophical School – 2006, IPhR-BAS, Sofia,
2007, p. 423–431. ISBN 978-954-91351-8-3.
3. Dimitrov, I. Philosophy of SIN and Knowledge-Based Society. In: Proc. of XXIII
Varna International Philosophical School – 2004, Sofia, 2004. ISBN 95491351-5-2.
Доклад, публикуван в сборник трудове от национална конференция
1. Димитров, И., Изповедта на един удавник, или за Кантовата сила на
въображението в метафизиката на способностите, В: Турлаков, Н., Василев, С.
(Съст.), „Езикът на битието”, сборник материали от едноименната
конференция в памет на проф. Стефан Васев (София, 2009), „Фабер”,
София, 2010, с. 61–71. ISBN: 978-954-400-404-0.
2. Димитров, И., PR vs. OPR. Или за метаоценката в науката, В: Проданов, В.
(Съст.), “Оценката в науката”, сборник материали от едноименната
конференция (София, 2006), Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”,
София, 2007, с. 35–41. ISBN 978-954-322-208-7.
3. Бозуков, И., Димитров, И., Социална справедливост и юридическа истина, В:
Велчев, Б. (Съст.), “Истина и справедливост в наказателния процес”,
сборник материали от конференцията "Проблемът за истината при
разкриване и разследване на престъпления, налагане на санкции и
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обезщетяване на жертвите" (София, 2004), УИ “Св. Кл. Охридски”,
София, 2006, с. 66–74. ISBN - 10: 954-07-2283-7.
4. Димитров, И., Възможен ли е имагинерен прочит на Кантовата таблица на
категориите?, В: Петров, В. (Съст.), “Онтологико-епистемологични
оптики в събитието на съвременността”, сборник материали от
“Предизвикателствата пред онтологията и епистемологията в
съвременното философско пространство” (с. Долни Лозен, 2005),
Издателство “Виртуален център за музика, култура и научни
изследвания”, София, 2005, с. 159–169. ISBN: 954-91564-3-5.
5. Димитров, И., Творческото въображение у Кант като focus imaginarius, В:
Петров, В. (Съст.), “Философия, език, наука”, сборник материали от
едноименната конференция (Смолян, 2002), ИК “ЕОН-2002”, София,
2003, с. 149–157. ISBN 954-9699-15-3.
6. Димитров, И., Въображение и познание (Кантови евристики), В: Христов, И.
(Съст.), Сборник материали от Първата национална среща на
докторантите по философия – “Философски четения – Арбанаси
2002”, ЛИК, София, 2002. ISBN 954-607-572-8.

Участие в проекти
1. Участник в проект на тема „Kant‟s Philosophy of Space and Time and
Modern Science” (KPSRMS) с ръководител проф. дфн. Ангел Стефанов,
Секция “Онтологически и епистемологически изследвания”, ИИОЗБАН. Период на изпълнение: 01.04.2012 – 30.03.2015. Тема на
индивидуалния модул: „Space, Time and Force in Kant‟s Critical
Metaphysics of Faculties”.
2. Участник по проекта към Фонд „Научни изследвания”
„Трансформации на социалните науки в обществото, основано на
знанието”, финансиран по програма „Млади учени” на ФНИ (дог. ДО
02-278/18.12.2008), ръководител н. с. І ст. д-р Ивелина Иванова. Период
на изпълнение: 2008 – 2012.
3. Проект на тема „Трансформация на социалните науки в
обществата, основани на знанието” (ИФИ-БАН, 2008 – 2012) с
ръководител гл. ас. д-р Ина Димитрова. Тема на индивидуалния
модул: „Парадигмалната представа за производството на знание и
маршрутите на критическото й преосмисляне”.
4. Участник в българо-полски проект по ЕБР на тема „Трансформация на
социалните науки в обществото, основание на знанието” с Института
по философия и социология към Полската академия на науките.
Период на изпълнение: 2009 – 2011 г.
5. Участник в проект „Продуктивни онтологеми в обществото, основано
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на знание” (ИФИ-БАН, 2008 – 2010). Ръководител: доц. д-р Асен
Димитров. Тема на индивидуалния модул: „Предизвикателства пред
онтологемата на знаниевата генеративност в постиндустриалната
епистема”.
6. Ръководител от българския екип по проект EUROSiS (FP7-SIS-2007-1) за
подобряване на сътрудничеството на контактните лица по „Наука в
обществото” към 7РП на ЕС. Базова организация от българска страна:
ИФИ-БАН. Период на изпълнение: 2008 – 2010 г.
7. Член на научния колектив по проект на тема “Кризата на легитимността
в плуралистичните общества на нашето време”, финансиран от Фонд
„Научни изследвания” към МОН (ОХН-1501/2005). Базова
организация: НИС към СУ “Св. Климент Охридски”. Ръководител: д-р
Иван Бозуков. Период на изпълнение: 2005 – 2009 г.
8. Участник в проект „Знанието – обект и принцип (Онтологични и
епистемологични подходи и модели)” (ИФИ-БАН, 2005 – 2007).
Ръководител: Ст.н.с. ІІ ст. д-р Михаил Игов. Тема на индивидуалния
модул: „Трансценденталното въображение и обществата на знанието”.
9. Координатор от страна на Сдружение „Форум Демокрит” по
европейски проекти за комуникация на науката и научно образование:
FRESH (H2020-MSCA-NIGHT-2016); MARCH (LLP-COMENIUS 20142017); EUSP (WiD, 2014, 2016); PLACES (FP7-SiS, 2010-2014);
YOSCIWEB (FP7-SiS, 2008-2010); 2WAYS (FP6, 2009-2010); WONDERS
2007 (FP6, 2007-2008).
Участие в научни форуми
1. „Попъров семинар” - 18-та сесия на тема „Истина и познание” (21
ноември 2016 г., ИИОЗ-БАН). Организатори на конференцията:
Секция „Онтология, епистемология, философия на науката” ИИОЗБАН. Тема на доклада: „Знание, по(д)-знание, пълно неведение
/Кантиански (де)градации/”.
2. „Назад към метафизиката” (12 май 2016 г., ЮЗУ, Благоевград).
Организатори на конференцията: Центъра за Немски Идеализъм към
катедра „Философия” на Философския факултет на ЮЗУ „Неофит
Рилски”. Тема на доклада: „Обратно на/към размирието на разума”.
3. „Феноменологическото мислене” (4-5 май 2015 г., ЮЗУ, Благоевград).
Организатори на конференцията: Центъра за Немски Идеализъм към
катедра „Философия” на Философския факултет на ЮЗУ „Неофит
Рилски”. Тема на доклада: „Философия и мислене без способности”.
4. Sofia Kant Conference (22 април 2015 г., СУ). Организатори на
конференцията: Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”,
Центъра за Немски Идеализъм към катедра „Философия” на ФФ на
ЮЗУ „Неофит Рилски”. Тема на доклада: „Кантовата трихотомия на
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силата”.
5. Тематична конференция „Философията като призвание” в памет на
Иван Пунчев на тема „Наука и познание” (17-18 ноември 2014 г., ЮЗУ,
Благоевград). Организатори на конференцията: Секция „Онтологически
и епистемологически изследвания” ИИОЗ-БАН, Секция „Философия”
при СУБ, катедра „Философия” на Философския факултет на ЮЗУ
„Неофит Рилски”. Тема на доклада: „Знание, по-знание, наука.
Кантиански дистинкции”.
6. Конференция „Философията в следпостмодерна ситуация –
приложения и перспективи” (19-20 май 2014 г., ВТУ, В. Търново).
Организатори на конференцията: ФФ на ВТУ, ИИОЗ-БАН. Тема на
доклада: „Кой, кой пре/крои шапката на академичната философия?!”.
7. „Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал” (28 април 2014
г., ЮЗУ, Благоевград). Организатори на конференцията: Центъра за
Немски Идеализъм към катедра „Философия” на Философския
факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Тема на доклада: „Как да мислим
трансцендентално Кантовата сила за/на въображение?”.
8. „Метафизическо и постметафизическо мислене” (15-16 май 2013 г.,
ЮЗУ, Благоевград). Организатори на конференцията: Центъра за
Немски Идеализъм към катедра „Философия” на Философския
факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Тема на доклада: „Убежища на
силата отвъд корена на Кант и орбитата на Хегел”.
9. „Философският глобализъм на Хегел” (16-17 май 2012 г., ЮЗУ,
Благоевград). Организатори на конференцията: Центъра за Немски
Идеализъм към катедра „Философия” на Философския факултет на
ЮЗУ „Неофит Рилски”. Тема на доклада: „Лутания в превода на
по/знание помежду Кант и Хегел”.
10. „Бездната Хайдегер” (01-02 юни 2011 г., ЮЗУ, Благоевград).
Организатори на конференцията: Центъра за Немски Идеализъм към
катедра „Философия” на Философския факултет на ЮЗУ „Неофит
Рилски”. Тема на доклада: „Изгубени в превода: подстъпи към
критиката на производствените метафизики”.
11. Лекция на тема „Social imagination and the critique of knowledge production
paradigm”, изнесена в Института по философия и социология на
Полската академия на науките (9 декември 2009 г., Варшава, ИФС-ПАН)
в рамките на българо-полски проект на тема „Трансформация на
социалните науки в обществото, основание на знанието” .
12. Интердисциплинарна международна конференция SIANA 2009
“IMAGINATION AND DIGITAL TECHNOLOGIES” (23 – 28 март
2009 г., гр. Еври, Франция) с доклад на пленарното заседание на тема:
„The ‘Chinaman of Königsberg’ and the Avatarian Imagination”. Организатор:
Institut TELECOM / Telecom & Management SudParis.

8

13. „Трансцендентални езици на метафизиката” (май 2009 г., ЮЗУ,
Благоевград)., Организатори на конференцията: Центъра за Немски
Идеализъм към катедра „Философия” на Философския факултет на
ЮЗУ „Неофит Рилски”. Тема на доклада: „Метафизиката на знанието
и трансценденталната психология“.
14. „Езикът на битието”, научна конференция в памет на проф. Стефан
Васев ” (14 – 15 декември 2009 г., ИФИ-БАН)., Организатори на
конференцията: Секция „Онтология и епистемология“ ИФИ-БАН.
Тема на доклада: „Изповедта на един удавник, или за Кантовата сила на
въображението в метафизиката на способностите“.
15. XXV Varna International Philosophical School “The Philosophy of Security
in an Insecure World” (01 – 03 юни 2008 г.). Организатор: ИФИ-БАН.
Тема на доклада: “Cultures of Insecurity and the Epistemology of
(Re)Production”.
16. First International Conference on Ontology and Epistemology „Being and
Knowledge in postmetaphysical context“ (14 – 16 юни 2007 г., София, СУ).
Организатори: Българско онтологическо общество, ИФИ-БАН, Катедра
„Философия“ на ФФ към СУ „Св. Кл. Охридски“. Тема на доклада: „The
Way of Reproduction“.
17. “Оценката в науката”, сборник материали от едноименната
конференция (30 – 31 октомври 2006, София, БАН). Организатор:
ИФИ-БАН. Тема на доклада: „PR vs. OPR. Или за метаоценката в
науката“.
18. XXIV Varna International Philosophical School „Philosophy Bridging
Civilizations and Cultures“ (01 – 03 юни 2006 г.). Организатор: ИФИБАН. Тема на доклада: „The Fall of Transcendental Imaginologies and the
Rise of Epistemicultural Media Theory“.
19. International Workshop „The impact of ERA on the development of young
scientists“ (19 – 20 октомври 2006 г., София, САБ). Организатори: СУБ,
ASO-Sofia. Тема на доклада: “BG vs. BD → GBG. Or sketches of my
quasi-practical experience in Brain Gain, Brain Drain, and Glasperlenspiel”.
20. “Предизвикателствата пред онтологията и епистемологията в
съвременното философско пространство” (23 – 25 септември, 2005 г., с.
Долни Лозен, станция на БЧК). Организатори: ИФИ-БАН, Българско
онтологическо общество, Катедра „Философия“ на ФФ към СУ „Св. Кл.
Охридски“. Тема на доклада: „Възможен ли е имагинерен прочит на
Кантовата таблица на категориите?“.
21. XXIII Varna International Philosophical School „Challenges Facing
Philosophy in United Europe“ (03 – 06 юни 2004 г.). Организатор: ИФИБАН. Тема на доклада: „Philosophy of SIN and Knowledge-Based Society“.
22. “Философия, език, наука”, сборник материали от едноименната
конференция (26 – 28 юли, 2002 г., Смолян). Организатор: ИФИ-БАН,
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Катедра „Философия“ на ФФ към СУ „Св. Кл. Охридски“, ПУ „Паисий
Хилендарски“. Тема на доклада: „Творческото въображение у Кант като
focus imaginarius“.
Владеене на езици с посочване на степента
Aнглийски – отлично;
Немски – много добро (B1);
Руски – много добро;
Испански – основно.
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