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СТАНОВИЩЕ 

от проф. дфн Владимир Николаев Градев 

за материалите, представени за участие в конкурс 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“ на Института по философия и социология към БАН, обявен в ДВ на 22.07.2022 г. 

 

За участие в обявения конкурс за „доцент“ е подала документи  Ива Борисова Манова 

като единствен кандидат. Представеният от Ива Манова комплект материали е в съответствие 

с Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в БАН. Документите и приложените към тях текстови съдържания са пълни. Те 

изцяло отговорят на минималните национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ и на 

допълнителните изисквания на БАН. 

Ива Манова завършва през 2003 г. бакалавърска степен по философия в СУ „Св. 

Климент Охридски“ и през 2005 г. магистърската програма по „Средновековна философия и 

култура“ към ФФ на СУ. През 2010 г. защитава докторска дисертация в СУ на тема: 

„Познанието и неговите граници: Ренесансови интерпретации на Аристотеловата 

епистемология в Италия през периода 1440-1516. Хуманистичната антиаристотелистка 

критика на Лоренцо Вала (1407-1457) и влиянието й до началото на Реформацията“.  През 2012 

защитава още една докторска дисертация в Университета в Падуа на тема: „The Cultural Project 

of Krastyo Peykich (1666-1730): A ‘Spiritual Weapon’ for the Catholic Undertaking in Eighteenth-

Century East Central Europe.“ От 2014 до 2017 г. е пост-докторант в Университета в Падуа. От 

2017 г. работи като гл. Асистент в ИФС – БАН.  Ива Манова е специализирала в 

университетите в Карлайл и Лувен. Била е също така стипендиант на ЦАИ – София. 

 Д-р Манова има активна научно-изследователска дейност. Достатъчно е да отбележа, 

че е организирала конференциите Catholic Social Teaching and the Contemporary World: An 

Alternative View of Modernity? (Sofia, April 26, 2018) и Writing a Universal History of Philosophy: 

Soviet Philosophical Historiography in a Comparative Perspective (International Conference – 

Падуа, октомври 27-28, 2016), участвала е и уаства в национални и международни 

изследователски проекти, конференции има публикувани две монографии, студии и статии в 

чуждестрани и български реферирани и специализирани издания.  
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Ива Манова владее отлично английски и италиански език, на които и публикува, както 

и немски и руски език. Има разностранни цифрови умения. 

Ще се спра най-напред на научно-изследователската дейност на кандидата. Ива Манова 

участва с една монография и 16 статии в конкурса. 

В монографията Нуждата от другия: Социалното учение на папа Франциск, авторката  

изследва социалното учение на папа Франциск, като осветява интелектуалното и духовно 

развитие на папата, анализира ролята на латиноамериканската богословска традиция и 

анализира приемствеността и новите теми, въведени от папа Франциск в социалното учение 

на Католическата църква. Изследването на Манова е първото цялостно проучване в България 

на социалното учение на Католическата църква. То е контекстуално проведено и разглежда 

също особеностите на латиноамериканската религиозна мисъл и нейното влияние върху 

формирането и развитието на идеите на папа Франциск. Монографията подчертава етическите 

и духовни ресурси в социалното учение на папа Франциск и разглежда неговия потенциал за 

поставянето, разглеждането и търсенето на конкретни решения на големите проблеми на 

съвременния глобализиран свят.  

В представените статии Манова открива и изследва неизвестни досега текстове на 

Кръстьо Пейкич и техните източници, както и различни страни от делото и живота на този все 

още слабо познат у нас религиозен деец и мислител. Тя изследва също в поредица от статии 

развитието на изследванията по средновековна арабска философия в СССР и Русия в 

контекста на руската философска култура със статии за философи като Лосев и Ойзерман; 

развитието на съветската филсоофска историография. Разглежда още конкретни аспекти от 

енцикликите и учението на папа Франциск с подчертано внимание към екологическите 

послания на папата, както и актуални въпроси свързани с пандемията и дистанционното 

преподаване и др.  

Научните приноси на д-р Ива Манова са в няколко направления: социалното учение на 

Католическата църква; история на идеите и философската историография; преводи на 

класически и съвременни мислители. За първи път у нас кандидатът изследва развитието и 

основните характеристики на социалното учение на Католическата църква, представя 

обстойно и задълбочено мисленето на папа Франциск, въвежда в българската култура 

неизвестни или слабо проучени досега фигури като Кръстьо Пейкич, осветлява различни 

странни от историята на руската философия през 20 век. В тези направления Ива Манова е 

водещ изследовател в България, нейните разработки имат несъмнен приносен характер, което 

се потвърждава на първо място от публикуването и цитирането на нейните изследвания в 

авторитетни чуждестранни списания. Нейните изследвания отварят нови перспективи, 
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стимулират и други изследователи, което е видно от организираните от Манова 

изследователски форуми и участието й в различни международни проекти.  

Документите и материалите, представени от Ива Борисова Манова, отговарят на всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България, на 

Правилника за неговото приложение, както и на Правилника на БАН. 

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой материали, публикувани след 

материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор“. В работите на Манова има 

оригинални научни и приложни приноси, които са получили национално и международно 

признание. Научно-изследователската квалификация на Ива Манова е несъмнена и 

постигнатите от нея резултати напълно съответстват на минималните национални и 

допълнителните изисквания на БАН. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научноизследователски и приложни приноси, 

намирам за напълно основателно да дам еднозначна положителна оценка и да гласувам 

Научното жури да изготви доклад-предложение до Научния съвет по философия и социология 

на БАН за избор на Ива Борисова Манова на академичната длъжност „доцент“ в ИФС - БАН 

по ПН 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“. 

 

 

 

26 октомври 2022    проф. дфн Владимир Градев 

 


