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Изследователски интереси  

антична философия; средновековна (латинска и византийска) философия и култура; 

история на философията 

 

Научна степен и звание 

от 2010   асистент  

2008-2010  хоноруван преподавател  

 

Образование 

докторска степен: 

доктор по 2.3 Философия (Средновековна философия) 

научен ръководител: проф. дфн. Цочо Бояджиев 

ВУЗ: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, катедра „История на 

философията, ФФ 

28 юни 2012 г. защита на дисертционен труд на тема „Метафизика на границата (грницата 
като методологически ключ в интерпретацията на елементи от средновековната 
философия и култура)” 

висше образование: 

2001-2005 Философия, магистър – магистър по средновековна философия и култура  

ВУЗ: Софийски университет “Св. Климент Охридски”  

2005-2007 Философия, бакалавър – философ и преподавател по предметите от 

философския цикъл в средното образование 

ВУЗ: Софийски университет “Св. Климент Охридски”  

 

средно образование  

1997-2001 73 СОУ “Владислав Граматик” с преподаване на чужди езици, гр. София, 

профил Немски език 
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Преподавателска дейност  

от 2008 Антична философия – редовен курс в бакалавърска степен, упражнения 

2011 летен семестър спецкурс за бакалавърска степен, специалност Философия, на тема 

„Тома от Аквино: За обособените субстанции” съвместно с проф. дфн Цочо Бояджиев 

2012 летен семестър спецсеминар за бакалавърска степен, специалност Философия, на 

тема „Тома от Аквино: За вечността на света” 
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Изток-Запад, София, 2011, стр. 311-323. 

‘Относно важността на текста на Ролс За моята религия’, Християнство и култура, 

1 (68)/2012, стр. 28-30. 

‘Тома от Аквино върху проблема за ангелската природа’, в Ц Бояджиев, Г 

Каприев и А Шпеер (изд.), Архив за средновековна философия и култура, Свитък 

ХVІІІ, Изток-Запад, София, 2012, стр. 108-124. 

‘The revision of the boundary concepts symbol and image in the philosophy of 

Maximus the Confessor in respect to the works of Pseudo-Dionysius the 



Areopagite’, Philosophia, 1/2012, on-line, <http://philosophy-e.com/gergana-dineva-

the-revision-of-the-boundary-concepts-symbol-and-image-in-the-philosophy-of-

maximus-the-confessor-in-respect-to-the-works-of-pseudo-dionysius-the-

areopagite/> 

 

обновено към дата: 01 декември 2012 г. 

http://philosophy-e.com/gergana-dineva-the-revision-of-the-boundary-concepts-symbol-and-image-in-the-philosophy-of-maximus-the-confessor-in-respect-to-the-works-of-pseudo-dionysius-the-areopagite/�
http://philosophy-e.com/gergana-dineva-the-revision-of-the-boundary-concepts-symbol-and-image-in-the-philosophy-of-maximus-the-confessor-in-respect-to-the-works-of-pseudo-dionysius-the-areopagite/�
http://philosophy-e.com/gergana-dineva-the-revision-of-the-boundary-concepts-symbol-and-image-in-the-philosophy-of-maximus-the-confessor-in-respect-to-the-works-of-pseudo-dionysius-the-areopagite/�
http://philosophy-e.com/gergana-dineva-the-revision-of-the-boundary-concepts-symbol-and-image-in-the-philosophy-of-maximus-the-confessor-in-respect-to-the-works-of-pseudo-dionysius-the-areopagite/�

