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  С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д. н. Лазар Георгиев Копринаров, 

Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград 

Относно конкурса за заемане на академичната длъжност 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“, обявен в ДВ на 22.07.2022 г. 

1. Информация за кандидата в конкурса: 

Документи за участие в конкурса е подал само един кандидат – д-р Ива Борисова 

Манова, която е главен асистент в секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ 

към Института по философия и социология, БАН. 

Д-р Манова е завършила философия в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. Притежава ОКС „магистър“ (2022) по програма „Преводач-редактор“ 

(италиански профил) и ОКС „магистър“(2005) по програма „Средновековна философия 

и култура“. Има няколко дългосрочни специализации в Падуа, Льовен, София. През 

2021 г. е била стипендиант на Fulbright Visiting Scholar Program.  

Д-р Манова притежава солиден образователно-научен опит: 

– Защитила е две докторски дисертации – през 2012 г. в Университета на Падуа, 

Италия, и през 2010 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Първата е на 

тема „The Cultural Project of Krastyo Peykich (1666-1730): A ‘Spiritual Weapon’ for the 

Catholic Undertaking in Eighteenth-Century East Central Europе“. Втората дисертация е 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“, 

защитена през 2010 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Д-р Манова присъства продуктивно в международния научен живот – участвала е с 

доклади в шест международни форуми в Италия, Германия, Словакия, Унгария, 

България, както и в редица други научни форуми.  

Кандидатът изпълнява минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“, предвидени в Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска 

академия на науките.  

2. Общо описание на представените публикации: 

Д-р Манова е представила за оценка в конкурса за доцент следните публикации:  

- Една самостоятелна монография („Нуждата от другия: Социалното учение на папа 

Франциск, София: Изток-Запад, 2021, 208 стр.);  

- 16 самостоятелни статии, от които 8 на английски език, 5 на български, 2 на 

италиански и 1 на руски език.  

Публикациите, приложени в конкурса за придобиване на научната длъжност „доцент“, 

са направени в периода 2017 – 2022 г. и не се повтарят с представените при защитата на 

ОНС „доктор“. 

Д-р Манова не е нито монотематичен автор, нито пък е автор с всеядна широта на 

изследователските интереси. В тематично отношение представените за конкурса 

публикации могат да бъдат обобщени в четири групи:  
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– Изследвания върху социалното учение на папа Франциск (една монография и 

три статии – вж. съответните номера 5, 7, 11 в списъка с публикациите на 

кандидата); 

– Интерконфесионалната полемика/диалог в творчеството на Кръстьо Пейкич (три 

статии – №1, 8, 14); 

– Съветската философска историография в сравнителна перспектива (седем 

статии – №2, 3, 4, 6, 9, 10,15); 

– Недостигът на визия и отговорност за Covid–пандемията в Италия, за 

несъстоялите се образователни реформи и за състоянието на хуманитаристиката 

(три статии – №12, 13, 16). 

От представения списък с цитирания и рецензии за трудовете на кандидата е видно, че 

тези трудове са получили впечатляващо международно отразяване и имат позитивен 

отклик в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни, 

както и в монографии, колективни томове, нереферирани рецензирани списания и 

дисертации.  

3. Обзор и оценка на научните постижения на кандидата 

Монографията „Нуждата от другия: Социалното учение на папа Франциск“, заедно с 

трите съпътстващите я статии, е посветена на учението на папа Франциск за 

състоянието на съвременното общество и за „грижовния“ дълг на църквата към това 

общество.  

Монографията не е изследване в полето на теологията. В нея богословската 

перспектива присъства, но е налице по минимален начин – само дотолкова, доколкото 

се прави прочит на корпус от идеи, които са оформени в рамките на съвременния 

католицизъм, които обаче са адресирани не само до вярващите християни, но и до 

миряните, до цялата човешка общност. В монографията и статиите за папа Франциск 

социалното му учение се представя като визия за драматичните обстоятелства на 

днешния човек и като подкана за такъв практически изход от тях, който да е достоен за 

човешката същност.  

Д-р Манова изследва родословието на социалното учение на папа Берголио. Неговият 

генезис е проследен на няколко нива. От една страна се търси биографичен ключ за 

идеите, от които се състои това учение. Представени са събитията в тогавашната 

политическа и религиозна Аржентина, на които Берголио е бил свидетел, съвременник, 

участник. По-същественото е обаче, че на този фон са проследени модификациите на 

личността на бъдещия папа, неговото духовното „ставане“. Второто ниво, на което се 

разглежда генезисът на социалното учение на папата, касае идейното влияние на 

латиноамериканския „дисидентстващ католицизъм“ в лицето на т.н. „теология на 

освобождението“ и „теология на народа“. На трето ниво са представени влиянията 

върху Берголио на такива свързани с католицизма философи като Алберто Метол Фере, 

Романо Гуардини, Жак Маритен.  

Прочитът, който д-р Манова прави на социалното учение на папа Франциск, е добре 

документиран – със задълбочено познаване и с уважително следване на първоизворите 

на това учение. Крайъгълни камъни на анализа са енцикликите Laudato si’ и Fratelli tutti 

и апостолическото насърчение Evangelii gaudium, които са съсредоточието на 

социалното учение на предстоятеля на Римокатолическата църква. Разбира се, д-р 

Манова привлича и много широк кръг вторични източници, които й позволяват да 

постигне един „многогласен“ и задълбочен прочит на изследваната тематика.  
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Папа Франциск е представен в изследванията на д-р Манова като умерен реформатор – 

задължен от промените на времето да обновява социалното учение на Църквата, без да 

предава нейните хилядолетни традиции. В новия контекст той изрича нови неща, но не 

обявява различна истина.  

Д-р Манова разглежда социалното учение на папа Франциск не като статична, а като 

динамична система от идеи, която е прочит на „знаците на времето“. Тя се фокусира 

върху няколко тематични ядра на това учение: ангажиментът към бедните и 

маргинализираните; утвърждаването на солидарността в името на общото благо; 

грижата за надмогване на „екологическия грях“ и за постигането на една „интегрална 

екология“; настояването за такъв пасторски ангажимент и служене, които да 

преодолеят самозатварянето на църквата и да я утвърждават като утешаваща сила в 

днешния суров свят; диалогичният подход към другите вероизповедания. Обобщавайки 

резултатите от анализа на посочените тематични ядра, д-р Манова прави извода, че 

католическата социална доктрина е фундаментален „етически и духовен ресурс, който 

се редополага с науките и технологиите в съвместно търсене на решения на глобалните 

проблеми“.  

Публикациите на д-р Манова демонстрират, че тя се справя добре както с проблематика 

от „нашето време“, така и с теми, принадлежащи на други епохи. Показателни в това 

отношение са трите й статии за Кръстьо Пейкич, чието творчество е от началото на  

XVIII в. Работите на Пейкич са разгледани в перспективата на интер-конфесионалните 

отношения, като са откроени „темите, съдържанието и стила на провеждане на 

религиозното възпитание на мюсюлмани, обърнати към католицизма в Италия и в 

Централна Европа в началото на XVIII в.“. В друга статия се анализира стратегията на 

Пейкич да комбинира политическия и верския дискурс в пледоарията му за създаването 

на „една хипотетична католическа нация, съставена от католици по рождение, 

приобщени схизматици, разкаяли се еретици и обърнати в християнската вяра 

мюсюлмани“. 

Публикациите на д-р Манова разкриват задълбочено познание за съветската 

философска историография през  втората половина на миналия век. Авторката не е 

нито апологетично, нито нихилистично настроена към тази философия. В две от 

статиите се сравняват методологиите на „рускоезичната“ и западноевропейската 

философска арабистика. В този контекст представлява интерес наблюдението, че 

смяната или релативизирането на определена идеологическа парадигма влече след себе 

си промени в канона на средновековната арабска философия.  

Повечето от статиите, предложени от д-р Манова за този конкурс, са разположени в 

полето, където се срещат философската компаративистика и историята на 

философската историография. Сравнени са различни историко-философски 

методологии („рускоезичната“ философска арабистика и нейните западноевропейски 

аналози), различни „употреби“ на Ренесанса (в историко-философските изследвания на 

Сергей Лосев и Леонид Баткин), различни стратегии за изграждане на философския 

дискурс (на примера на Сергей Лосев). Разгледана е и ролята на Теодор Ойзерман, 

който в продължение на няколко десетилетия е бил сред основните фигури, 

определящи историко-философския канон в идеологията на съветския режим. 

Сред представените за конкурса публикации има три статии, чиято проблематика е от 

сферата на социалната философия и философията на културата. В едната от тях се 

търси обяснение за изключително високата смъртност в Италия в резултат от Covid-

пандемията.Тръгвайки от конкретни събития, д-р Манова стига до важното обобщение, 

че съвременните сложни и всеобщо свързани общества са силно уязвими и заедно с 
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това недостатъчно подготвени за рисковете от нарушенията на екосистемите. В другата 

статия – на примера на опита за реформиране на образователната система в Италия – се 

разисква проблемът за променената роля на учителя през ХХI в. В третата статия от 

тази група се разглежда кризата в общественото доверие към съвременната 

хуманитаристика. След като проследява историята на хуманитарните дисциплини и на 

т.н. „свободни изкуства“, се стига до обобщението: „Днес хуманитарните науки са като 

че ли лишени от хоризонт, зад тях няма единна теория или идеал и затова не успяват да 

се защитят (или се защитават без особен успех), когато биват обвинявани в 

безполезност“. 

Д-р Манова удостоверява чрез представените публикации, че притежава отлична 

литературна осведоменост и компетентност по разнообразна проблематика. В 

зависимост от целите си тя съчетава разнообразни подходи – история на идеите, 

философска компаративистика, историография на философията, биографизъм. 

Изложението в публикациите е ясно, без преднамерено усложняване, добре 

структурирано.  

 

4. Оценка на научните приноси: 

Д-р Манова е оценила по коректен начин резултатите с характер на приноси, 

съдържащи се в представените за конкурса публикации. Ако трябва да бъдат обобщени 

и степенувани, на първо място бих поставил резултатите от изследването на 

социалното учение на папа Франциск. Д-р Манова е осъществила за пръв път в 

българската научна литература цялостно изследване на социалното учение на папа 

Франциск. Тя е съумяла да покаже сложната диалектика между приемственост и обнова 

на това учение, което от една страна следва вековна традиция, а от друга – отговаря на 

предизвикателствата на днешния свят.  

Друг важен принос на д-р Манова е постигнатият „портрет“ на т.н. „теология на 

свободата“ и „теология на народа“, убедително интегриран в представената за конкурса 

монография. Тези две латиноамерикански течения в католическата църква, които се 

самоопределят като „тълкуване на християнската вяра чрез страданията на бедните“, са 

слабо познати в България. Заслуга на д-р Манова е подробното им представяне – от 

техния генезис през дистанцирано-враждебното отношение на Светия престол към тях 

до своеобразното им интегриране в съвременната социална доктрина. Д-р Манова 

защитава тезата, че папа Франциск извежда на универсално ниво някои от идеите на 

тези латиноамерикански католически течения.  

Трети приносен момент се съдържа в статиите за Кръстьо Пейкич, Сергей Лосев и 

Леонид Баткин. Авторката разкрива различните начини, по които историята на 

познанието и историята на културата се „снемат“ в различните истории на 

философията. Персоналните стратегии за изграждане на философския дискурс на тези 

мислители се третират както като резултат, така и като провокация към съответните 

културни обстоятелства. В тази перспектива д-р Манова осмисля присъствието на 

иронията във философстването на Лосев, както и различните употреби на Ренесанса в 

изследванията на Лосев и Баткин, продиктувани от различните им „метафилософски и 

метаисториографски цели“.  

5. Критичните бележки, въпроси и препоръки 

Нямам критични бележки към представените за конкурса материали. Препоръката ми е 

д-р Манова да бъде въвлечена и в преподавателска дейност, тъй като резултатите от 
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нейното изследване на социалното учение на папа Франциск биха били полезни за 

студенти по философия, политология, теология.  

6. Заключение 

При наличните постижения, приноси и научни достойнства на предложените за 

конкурса научни трудове, както и въз основа на личните ми  впечатления от кандидата, 

ще гласувам без никакво колебание в подкрепа на тази кандидатура. Заедно с това 

предлагам на уважаемите членове на Научното жури да подкрепят единодушно 

кандидатурата на гл. ас. д-р Ива Борисова Манова за длъжността „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“. 

 

17/11/2022    проф. дн Лазар Копринаров 

 


