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СТАНОВИЩЕ 

ОТ ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АМБАРЕВА 

ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 2.3.ФИЛОСОФИЯ, ЕСТЕТИКА 

ЗА ГЛ. АС. Д-Р ИВА БОРИСОВА МАНОВА 

 

кандидат по конкурс за академична длъжност „доцент“, обявен в „Държавен вестник“, бр. 

57 от 22.07.2022 г., професионално направление 2.3. „Философия“ (Философия на 

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

Становището е изготвено на основание заповед № РД 09-399-5/20.09.2022 г. на директора 

на ИФС – БАН, както и решение от първо заседание на Научното жури от 03.10.2022 г. 

Съдържанието на становището е съобразено със съществуващия Закон за развитие на 

академичния състав, Правилника за неговото приложение и Правилника на ИФС за 

условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. 

 

1. Общо описание на представените материали 

Гл. ас. Ива Манова е единствен кандидат по конкурса. Тя е представила хабилитационен 

труд със заглавие „Нуждата от другия: Социалното учение на папа Франциск“, издаден от 

изд. „Изток-Запад“ в обем от 208 стр., както и 16 публикации от периода 2017-2022 г. Осем 

от представените публикации са на английски език, две на италиански и една на руски език 

и са публикувани  в международни или чуждестранни издания. Пет от статиите са 

представени на български език. 

Три от представените статии са публикувани в научни издания, реферирани и индексирани 

в световни бази данни за научни изследвания. Останалите текстове са в списания с научно 

рецензиране или рецензирани колективни томове. 

С оглед на представените статии, хабилитационния труд и общия списък на публикациите, 

като водеща тема в изследванията на кандидата се очертават  изследванията на 

католицизма, средновековната философия и Ренесанса. Втора значима линия очертава 
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съветската философска историография. Тези две теми оформят стабилно изследователско 

поле, което убедително се допълва от преводи, публични лекции, участие в конференции и 

проекти по тези теми. 

 

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и 

педагогическата дейност на     кандидата; 

Кандидатът има активна академична дейност, която започва скоро след завършване на 

магистратура през 2005г. с две специализации в Католическия университет в Лувен, Белгия 

(2007-2008) и Университета на Падуа, Италия (2008). Ива Манова участва в две 

постдокторски програми след получаване на докторска степен от  Университет на Падуа 

през 2012г. От представената автобиография се вижда добър баланс между научно-

теоретична и научно-практическа дейност.  

В научно-теоретичен план прави впечатление изключителната последователност в 

тематичното поле и придържането към строго научната методология, като трудовете на 

кандидата се отличават с прецизност на изказа, логично и добре обосновано изложение на 

предмета на изследване, методите, контекста, в който е създадено изследването. Анализите 

се отличават с изследователска добросъвестност, логическа чистота и разбиране за 

изследователските ограничения. 

Научно-приложната дейност обхваща на научни преводи, съставителска дейност, 

публични лекции и участие в изследователски проекти с по-изразена научно-приложна 

ориентация. Гл. ас. Ива Манова участва в две редакторски колегии, а нейната 

съставителска и редакторска дейност към момента се допълва от завършена през 2022 г 

втора магистратура „Преводач-редактор“ с профил италиански език. 

Лекторската дейност на кандидата е представена от публични лекции по двете основни 

направления на интереси – католицизъм и средновековна философия от една страна, 

съветска философска историография, от друга. 
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3. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, 

характеристика на научните приноси: новост за науката (нови теории, 

хипотези, методи и др.);  

Ива Манова е посочила пет приносни момента на монографията, които обобщават 

съдържанието на текста, а именно (по справката за приноси): 

 Изследването проследява исторически и анализира социалната доктрина 

на Католическата църква.  

 Разглежда малко познатата латиноамериканска религиозна мисъл от 

втората половина на 19 век 

 В исторически, биографичен и философски план то проследява контекста 

на оформяне на мисленето на папа Франциск 

 Успява да покаже еволюцията на католическата социална доктрина 

 Коментира потенциала на католическата социална доктрина да участва в 

решения на глобалните проблеми 

Съгласна съм с така описаните приноси, като отбелязвам, че времето и мястото, в което 

четем книгата само подчертават актуалността на нейната тематика. Сам по себе си 

предложеният текст е задълбочено научно изследване на интелектуалните влияния и 

биографичните предпоставки в социалното учение на папа Франциск (Хорхе 

Берголио.) В контекста на политическите и социални кризи, които разтърсват Европа 

и света днес, темата за социалната доктрина на католическата църква придобива по-

силно звучене, тъй като подчертава значимостта на непреходни социални проблеми 

като грижата за бедните, ненасилието, социалната кохезия, не на последно място 

изграждане на доверие в авторитета и добро управление на хората и природния свят.  

Важен елемент от направения исторически преглед и анализ на интелектуалните и идейни 

влияния, оформили мисленето на папа Франциск, представлява учението за четирите 

елемента на Франциск от Асизи. Ива Манова проследява как екологичната тематика 

навлиза в идеите на Берголио и отбелязва символичната връзка, която носи възприемането 

на името „Франциск“ от новия папа. Тя анализира обвързването на екологичната тематика 

в енцикликата „Laudato si'“ с етическото поведение на човека към земята и сътвореното от 
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Бога, което показва стремеж към една по-съвременна интерпретация на греха в 

католическата доктрина, включително с предлагането на понятието „екологичен грях“ като 

„действие или бездействие против бог, ближния, общността и околната среда“ (60 стр.). 

Монографията на Ива Манова представя католическото учение като единство от традиция 

и новаторство, което отваря съвременната католическа доктрина към активно участие в 

публичния дебат по най-актуални, глобални проблеми и въпроси като неравенствата, 

„екологията, миграцията и войните“ (стр. 65), справедливостта и освобождението, 

тоталитаризма на глобализацията и принизяването на хората до икономически ресурс. Тук 

важна идейна роля има теологията на освобождението на Гутиерес, разгледана в пета глава 

и аржентинската теология на народа на Лусио Хера, разгледана в шеста глава, която дава 

алтернатива на Марксовите идеи за борба срещу социалното неравенство.  

Идеите и събитията, които проследява монографията подчертават тих, но значим преход в 

световния католицизъм, който авторът е въвел с думите на уругвайския философ Метол 

Фере: с избора на Берголио за папа „латиноамериканската църква излиза на историческата 

сцена“ и това изместване на  „центъра на световния католицизъм към Южна Америка“ (стр. 

140) означава нови интелектуални влияния и културни течения. Последните подкрепят 

критиката срещу „либертинския атеизъм“, който е виждан като „индивидуалистичен, 

хедонистичен, консуматорски, без етичен или морален хоризонт“ (146), както и срещу 

глобализацията на технократичната парадигма. Монографията добре показва как в идеен 

план католическата църква се развива като протагонист на технократичния контрол и 

капиталистическата икономика и приема като свои социални предизвикателства 

социалното включване, „обединяване на латиноамериканските народи“ на основата на 

човешките права и защитата на Майката Земя (168 стр.), . 

Рядко в нашето неолиберално и атеистично ежедневие се срещат книги, които да носят 

умиротворение на ума, но монографията, представена от Ива Манова е една от тях. 

Всичките 208 страници посвещават читателя в социалното учение на католическата 

църква и го водят из историческите лабиринти на една духовна и интелектуална 

традиция, в която значимостта на материалното злободневие се смирява. Ефектът 

вероятно идва от самия предмет на изследване, но със сигурно дължи много на 
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собствения стил на автора, чието присъствие в научното изследване е съзнателно 

дистанцирано, но умело определящо подбора и развитието на  аргументацията.  

4. Цитирания 

Ива Манова има необходимия брой цитирания, като четири от тях са в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни, едно - в издание с научно 

рецензиране и седем в нереферирани списания с научно рецензиране. Източниците са 

коректно посочени. 

5. Лични впечатления за кандидата 

С Ива Манова работим заедно от нейното назначаване в ИИОЗ през 2017 г. Тя е 

показала отлични умения и за работа в екип, и индивидуално, винаги е била коректен 

и добросъвестен колега, нейният професионализъм е бил особено ценен в работата на 

секцията. Убедена съм, че тя ще има значим принос за изследователските успехи на 

ИФС, както и за научната работа в секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ и 

в бъдеще. 

6. Заключение 

Книгата, представена от гл. ас. Ива Манова е оригинално научно изследване, което с темата 

и с качеството си допринася за развитие и обогатяване на изследванията на католицизма в 

България. Книгата, както и представените допълнително публикации, са научни 

изследвания с високо качество и неоставящи съмнение за научния принос на автора. Въз 

основа на посочените качества на представения труд, на научните и научно-приложни 

приноси в него, както и на цялостната научно-приложна дейност на кандидата, убедено 

давам положителна оценка за заемане на академичната длъжност „доцент“ от Ива Манова 

по професионално направление 2.3. „Философия“ (Философия на културата) за нуждите на 

секция „Социални теории, стратегии и прогнози.“ 

Автор на становището:   ………………………… 

София, ………… 2022 г. 


