
 

  БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

   

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

От:  Доцент д-р Мариана Тодорова, ИФС, БАН   

Научна специалност: Философия на историята (футурология) 

 

Относно: Конкурс за доцент по професионално направление с код „2.3 

Философия” (Философия на културата), обявен за нуждите на секция „Социални теории, 

стратегии и прогнози“ на 22.07.2022 г. в бр.57 на „Държавен вестник”. 

 

Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и 

прогнози“ на 22.07.2022 г. в бр.57 на „Държавен вестник”.  

 Участвам в състава на научното жури, съгласно Заповед на директора на ИФС 

към БАН: N:РД 09-399-5/20.09.2022 г. 

 

1. Кратка информация за кандидатите в конкурса 

Кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Ива Борисова Манова,  родена в София на 

05.01.1981 г. Д-р Манова завършва  специалност философия в СУ през 2003 г., има две 

магистърски програми по „Средновековна философия и култура“ от 2005 г. и „Преводач-

редактор“ (италиански профил) от 2022 г., както и две докторски дисертации от 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, История на философията (Философия 

на Ренесанса), 2010 г. и Университет на Падуа, Философия и история на идеите, 2012 г. 

От 2017 г. до сега е главен асистент в ИФС, БАН.  

2. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност: 

Прегледът на картата за количествените изисквания показва, че кандидатурата е 

в пълно съответствие с националните изисквания съгласно ЗРАСРБ/чл.26/ и Правилника 

за прилагането му. Гл. ас. д-р Манова е автор на дисертация и на хабилитационна 



самостоятелна монография. Кандидатката представя по конкурса и 16 статии,  3 от които 

в реферирани в световни научни бази данни, а останалите в авторитетни научни издания 

у нас и в чужбина.  

Темите в творчеството на гл. ас. д-р Манова са множество и многообразни. Сред 

тях можем да открием, но да не се ограничим до: ренесансовата хуманитаристика, 

история на материализма, съветската философска историография, католическите 

социални учения, папските философски и социални доктрини, проблеми на 

образованието и множество други. Солидната ангажираност на авторката е видима не 

само от редицата публикации по изброените теми, но и от участието й в международни 

и български форуми по тази тематика, рецензионна и преводаческа дейност.  

Гл. ас. д-р Манова  е цитирана в  български и чуждестранни издания /част от 

които реферирани или с научно рецензиране/, тя е търсен съавтор от чуждестранни 

колеги,  което доказва нейната актуалност като интересен и утвърден изследовател в 

областта си. 

3. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации и 

научни приноси 

Монографията на авторката: „Нуждата от другия: Социалното учение на папа 

Франциск“, София: Изток-Запад, 2021 е богат извор на теми, които касаят не само 

католицизма, дейностите на отделните папи, философските и историческите им 

приноси, отразени в техните енциклии, но и в голяма степен дават интерпретация за 

историческия ход и обяснението (защо е протекъл точно по този начин) на социалното, 

политическо и икономическо развитие на страните от Латинска Америка и по специално 

Аржентина.  

В работата откриваме описание на мисията на последния папа Франциск 

(Берголио) към глобалните климатични промени, политическите кризи, сред които и 

бежанската, Ковид пандемията. Гл. ас. д-р Манова убедително доказва стойността на 

неговото социално и философско учение, разкрива генеалогията на религиозно 

философските влияние от Игнацио Лойола, Жюл Фавр, Гутиерес и неговата теология на 

освобождението и др. Текстът е богат източник на интерпретации за присъстващите 

теми в дейността на настоящия папа, сред които: интегралната екология, екологичната 

етика, глобализацията на технократска парадигма, връзката между образованието и 

околната среда. Важен, макар и по периферен, момент в книгата е очертаната 



екзистенциална криза между човека и творението и опитът на човека да заеме, мястото 

на твореца, (Бог) с което се спомага настъплението на атеизма. Ценен принос е и 

дискусията за взаимодействието между религията и разума, християнството и 

социализма. Бих се радвала да открия в бъдещите разработки на авторката нейния анализ 

за загубата на сакралността на религията, секуларизацията и постхристиянската 

екологична доктрина, зад която  дори папа Берголио застава. 

Намирам за значим принос и разкриването на дейността на настоящия 

католически духовен наставник чрез насърчаването му на глобалния диалог, 

сътрудничеството с юдейските и ислямски духовни глави, братството и борбата с 

бедността. Важна тема е и очертаването на контурите на католически активизъм. 

Необходимо е да се отбележат и приносите от другите публикации (много разнолики), в 

които са разглеждат: 

 Историята на средновековната и ренесансовата философия, както и историята на 

философската историография.  

 Изучаването на средновековната арабска философия в Съветския съюз от 1950-

те до 1980-те години;  

 Проследяването как руската философска култура през 90-те години се опитва да 

си навакса изоставането спрямо западната наука и едновременно с това търси 

своята идентичност, своя път и се стреми да защитава своя престиж.  

 Очертаване на глобалния поглед към историята на философията, от една страна, 

и възпроизвеждането на разработените през съветската епоха наративни 

структури в съвременни рускоезични истории на философията (особено на 

руската философия), от друга.  

 Взаимодействието между патриотичния дискурс и критиката на евроцентризма 

във философската историография, като се представя обширното творчество на 

Теодор Ойзерман – изключително важна фигура в съветската и постсъветската 

философска култура, – разгърнало се в период от цели 75 години (Ойзерман 

умира през 2017 г. на възраст 103 години).  

 Разсъждение върху образователните политики в Италия и глобалната тенденция 

към преосмисляне ролята на училищното образование,. Посочване на основните 

проблеми, с които трябва да се справя стартиралата през м. февруари 2021 г. 

образователна реформа в Италия, както и насоките, в които предстои да се търсят 



решения. Засяга се и проблемът за променената роля на учителя през ХХI в. и се 

стига до извода, че въпросите, свързани с философията на образованието, дори 

да интересуват обществото, изглежда са отложени от министър Патрицио Бианки 

и неговия екип за неопределено време.  

 Очертана е и тенденцията, наблюдавана в Европа и Северна Америка, да се 

намаляват средствата за развитие хуманитарните науки. Припомнят се 

съмненията на политическия елит в ЕС и САЩ относно ползата от обучението по 

тях. На този фон обаче в статията на гл. ас. д-р Манова се защитава тезата, че ако 

днес хуманитаристиката е в криза, това едва ли се дължи само на външни 

фактори. Тяхното въздействие вероятно се съвместява с ефекта (според 

авторката) от някакъв вътрешен конфликт или недостиг, който поражда съмнения 

относно призванието им у самите представители на професионалната общност. 

Като приносен момент на статията може да се отчете опитът този вътрешен 

конфликт или недостиг да се търси, като настоящата ситуация се съотнесе с 

историята на хуманитарните дисциплини и на обучението по свободните 

изкуства.  

4. Заключение 

В заключение, изразявам положителната си оценка за научно-изследователската 

дейност на гл. ас. д-р Ива Манова, за нейните последователност, прецизност и   

активност като изследовател в областите на нейния научен интерес, за нейните 

качества на задълбочен и рефлексивен философ, който е сред малкото (а по някои 

теми и единствен) изследовател в България и 

 препоръчвам на уважаемото научно жури да избере гл. ас. д-р Ива Манова ЗА 

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия, 

Институт по философия и социология, БАН.  

Доц. д-р Мариана Тодорова 

………………………………… 

Гр. София 

27.11.2022 г. 


