
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д.ф.н. Богдана Тодорова, 

секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС - БАН 

за 

гл.ас. д-р Ива Борисова Манова, 

единствен кандидат в конкурса за доцент по професионално направление 2.3. Философия, 

05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на 

културата), за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ 

 

 

 

Гл. ас. д-р Ива Манова е единствен участник в конкурса за доцент, обявен от секция 

„Социални теории, стратегии и прогнози“ на Института по философия и социология на 

БАН, по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13. Философия на културата, 

политиката, правото и икономиката (Философия на културата) в ДВ от 22.07.2022 г. 

Представените документи напълно съответстват на националните минимални  изисквания 

за заемане на академичната длъжност „доцент“. В предоставените материали не съм 

забелязала плагиатство. Ива Манова кандидатства с една монография и шестнайсет статии, 

публикувани на английски, италиански, руски и български, които разкриват различни 

научни интереси. Участник в няколко национални и международни изследователски 

проекта, както и в национални и международни научни форуми. Организатор на 

Международна Кръгла маса: Catholic Social Teaching and the Contemporary World: An 

Alternative View of Modernity?, в БАН, през 2018 г. , както и на научен форум в Италия. Член  

на редакционната колегия на списание „NotaBene“.  

Д-р Манова има защитени две докторски дисертации (2010 – София, 2012 – Падуа) и 

специализации в Католическия университет в Лувен (2007-2008), в Университета в Падуа 

(от 2012), в CAS-София (2017-2018), както и, със стипендия на Фулбрайт, в колежа 

„Дикинсън“, Пенсливания, САЩ през 2021 г. Член е на Northwestern University Research 

Initiative for the Study of Russian Philosophy and Religious Thought (NU RPRT Research 

Initiative) и на Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES). Рецензент 

на няколко публикации и преводач на специализирани текстове от италиански и руски, 

което е принос за полето на хуманитаристиката. 



В конкурса участва с монографията си Нуждата от другия: социалното учение на папа 

Франциск (София: Изток-Запад, 2021), резултат от успешно отчетен  индивидуален планов 

проект на тема „Средният път на католическата социална доктрина: полемики и 

актуалност“ (2017–2020 г.). 

Книгата е евристичен труд посветен на социалната доктрина на Католическата Църква, а 

търсенето на нейните корени е само по себе си революционен ход.  Задълбочено  е проучена 

ролята на латиноамериканската богословска традиция „за развитието на социалното учение 

на универсалната Църква“, с цел извеждане и анализиране „новите“ теми в католическото 

социално учение, във време когато Ватикана търси нови хоризонти. 

Методът, приложен в изследването, е контекстуалният анализ. Анализирани са двата 

основни документа, в които папа Франциск излага социалното си учение (енцикликата 

Laudato si’ и апостолическото насърчение Evangelii gaudium), съпоставени както с негови 

текстове от различни етапи на църковната му кариера, така и със съчинения и автори, които 

са имали решаваща роля за формирането на възгледите му за обществото и мисията на 

Църквата в него. 

Произходът на възгледите на папа Франциск,  социалното учение дължащо се на 

интензивно развитие в католическата социална и еклезиологична мисъл от последните 

десетилетия и стратегията му за управление на Католическата църква, са изследвани 

задълбочено и обстойно. Демонстриран е потенциалът на католическата социална доктрина 

да допринесе  със своя смислов ресурс за поставянето, разглеждането и търсенето на 

решения на глобалните проблеми на транс- национално, религиозно, институционално и 

дисциплинарно ниво. Такъв прочит е в съгласие с позицията на редица както вярващи, така 

и секуларни (като Юрген Хабермас) мислители от последните години, според които е 

нужно „религиите (в случая католицизмът) да встъпят в пълноценен диалог с науките и 

технологията; т.е. той е в съгласие с позицията за нуждата и ползата от установяването на 

режим на взаимно учене между науките и религиите, разума и вярата“. 

Научно и професионално е систематизиран богат фактологичен материал - текстове от папа 

Берголио от различни етапи на църковната му кариера, и трудове на католически философи, 

като италианският Аугусто дел Ноче и уругвайският Алберто Метол Фере, оказали влияние 



върху възгледите му, с което се запълва една празнина в българската философска 

литература. Много добре е спазен балансът между философия, теология и история. В труда 

е приложен много интересен подход съчетаващ историческа ретроспекция  и историческа 

перспектива, което дава поле за размисъл относно бъдещото на религията и на  

католическия проект за бъдещето на Църквата, развит като дългосрочна политика на 

„малките крачки“. 

 Д-р Манова правилно е очертала, че новата надежда за Църквата на Латинска Америка е 

Реформата - реформа на живота, трансформация от разкаяние и покаяние към любов и 

състрадание.   Визията на папата йезуит (макар особения „катехизис на бедността“, който 

откриваме у него да го отличава от йезуитите) за бъдещето на католицизма, е подобна на 

францисканската – завръщане на Църквата при хората, както и завръщане на Европа към 

ценности, които са забравени. 

Научно и прецизно са проследени етапите, чрез които „от „среден път“ между либералния 

капитализъм и марксисткия колективизъм днес католическата социална доктрина се е 

превърнала в етически и духовен ресурс, който „ редополага с науките и технологиите в 

съвместно търсене на решения на глобалните проблеми“. Според д-р Манова социалното 

учение на папа Франциск,  запазвайки дълбоко религиозния си смисъл, може да се разгледа 

като реална  алтернатива на глобалния модел на развитие. 

Трудът има и своята научно-приложна стойност доколкото е предназначен за 

благотворителни организации и фондации, активни в България и ангажирани в социалния 

сектор – в борбата с бедността и социалната маргинализация и подпомагащи социалната 

интеграция. Дейност, свързана с изостряне на гражданското съзнание и предлагане на 

политики относно проблемите с промените в климата и нуждата от разумна и отговорна 

употреба на природните ресурси. 

Монографичният труд на д-р Ива Манова, благодарение на научно-теоретичните си 

приноси и достойнства, беше предложен за научно-теоретично постижение на ИФС, за 2020 

година. Безспорно едно от тези достойнства е полемиката, която предизвиква с повдигането 

на важни въпроси: това ли е папата, за когото Църквата е не просто лост на властта, а 

красота и достойнство, този който ще има смелостта да ги отстоява?  Включването на Южна 



Америка, където вярата все още живее в душите на хората, а не е културен рефрен, ще успее 

ли да засили вярата и ще даде ли надеждата, която да позволи на Римокатолическата църква 

да запази авторитета си без да се отказва от етичната си основа?  

Убедена съм, че отговорите на подобни въпроси могат да бъдат дадени в един нов  

монографичен труд, написан от профилиран във философията на италианския Ренесанс 

специалист, каквато е д-р Ива Манова. Основание за това ми дава и монографията ѝ „Норма 

и реформа в ренесансовата философия“ (София: Софи-Р, 2011), обобщаваща резултатите от 

първата ѝ докторска дисертация.  Препоръката ми към разработването на подобни теми е 

да се използва колективната монография на секцията „Бъдещето на религията в България и 

Европа. (Глобалното християнство и ислям)“, където подробно е изследвано бъдещето на 

католицизма и са очертани важни стъпки за бъдещето му обновяване, както по света, така 

и в България. 

С темата на изследването са свързани и публикуваните статии, посветени на мисионерската 

идеология на Крьстьо Пейкич, предмет на втората ѝ докторска дисертация, защитена в 

Университета на Падуа, през 2012 г. Те дават възможност за по-детайлно запознаване с 

междурелигиозните взаимодействия през XVIII в. При тях също е използван системния 

подход. Оригиналeн и интересен прочит е статията й посветена на Mahometanus dogmatice, 

et catechetice in lege Christi, Alcorano suffragante, instructus („Мюсюлманинът, обучен чрез 

догматика и катехизис (и с помощта на Корана) в Христовия закон“), наръчник за 

религиозно възпитание на мюсюлмани, готвещи се да приемат християнството, където 

религиозното възпитание, ключово в исляма, е разгледано в исторически, политически и 

културен контекст. Основният научен принос на публикацията е, че са установени 

източниците, на които Кръстьо Пейкич разчита за създаването на съчинението си -

Prodromus ad refutationem Alcorani („Предвестник на опровержението на Корана“, 1691) на 

преводача на Корана на латински Лудовико Марачи и „Римският катехизис“ (Catechismus 

ex decreto SS. Concilii Tridentini, 1566), което обогатява и изследванията на исляма. 

Анализът й в статията  Christophorus Peichich’s Interconfessional Polemics during Early 

Seventeenth Century Religious and Political Change in Central Europe очертава политиката на 

вероизповедна консолидация и  идеята на Пейкич за една хипотетична „католическа нация“, 



съставена от католици по рождение, приобщени схизматици, разкаяли се еретици и 

обърнати в християнската вяра мюсюлмани. 

Ценен за българското научно изследователско поле е изследователският й интерес към 

съветската историография в контекста на съвременните глобални процеси, на която са 

посветени друга част от публикациите й. Принос са изследваните и анализирани от нея 

теоритични предпоставки, с които се съобразява изучаването на средновековната арабска 

философия в Съветския съюз от 1950-те до 1980-те години, както и разкриване евристичния 

потенциал в областта на историята на средновековната арабска философия. Предложената 

от Гулшат Шаймухамбетова оригинална идея, познанията на историците на арабската 

философия и на Изток, и на Запад значително да се обогатят, ако в тази област се започнат 

изследвания, подобни на изследванията, провеждани от Грегорио Пиая върху философията 

на западното Средновековие, би допринесла изследването на историко-философската 

култура на средновековните арабски философи да изясни по-добре какво самите те разбират 

под философия. Опитът и ерудицията на д-р Манова бяха изключително полезни в работата 

на секцията по проект с Института по философия и социология на Азербайджанската 

академия. Участието й в конференцията “Social-Humanitarian, Scientific and Cultural 

Relations of Azerbaijan and Bulgaria”, посветена на 75 годишнина на Института по 

философия и социология на АНАН, през 2020, с доклад на тема “Социалистическое 

прошлое и национальные философии Азербайджана и Болгарии“  предизвика оживена 

дискусия и убедено показа търсенето на руската философска култура  на собствена 

идентичност и защита на своя престиж, използван на по-късен етап за стимулиране на 

националната консолидация в постсъветските държави в Централна Азия. Историческият 

план и сравнителна перспектива присъстват и при очертаване на съветската философска 

историография като поле на изследване. Това дава възможност съветската философия да се 

разгледа като част от световната (world philosophy). Тя е успяла да долови и един друг важен 

аспект - превръщането на Авицена и други  произхождащи от Централна Азия 

средновековни авторитети в национални таджикски и узбекски философи, както и 

критиката на евроцентризма, като възможност за изключително продуктивното (не само в 

количествено отношение) развитие на съветските изследвания в областта на 

средновековната арабска философия. 



Останалите представени статии са посветени на анализа на  европейските образователни 

политики и практики (опитът на италианската училищна система): възможните 

перспективи пред образованието на фона на наблюдаваните тенденции и в Европа, и в 

Северна Америка, да се намаляват средствата за развитие на хуманитарните науки, както и 

променената роля на учителя през XXI век. Те са резултат от работата й по колективния 

проект на секцията „Преосмисляне на българското образование в контекста на 21. век“, с 

ръководител доц. Хр.Амбарева. 

Личните ми впечатления за кандидата са много добри, и се радвам че д-р Манова избра да 

бъде член на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“. Тя е сериозен, трудолюбив, 

организиран и изключително прецизен в работата си млад изследовател, който активно се 

включва в дейността на секцията, в организираните от нея научни форуми и колективни 

тематични сборници. 

Казаното до тук ми дава пълно основание да гласувам с ДА за присъждането на длъжността 

„доцент“ на д-р Ива Борисова Манова в конкурса за доцент по професионално направление 

2.3. Философия, 05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономиката 

(Философия на културата), за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“. 

 

 

 

 

24.11.2022                                                                                   проф.д.ф.н Б.Тодорова  

 


