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СТАНОВИЩЕ 

 

 
по конкурс за избор на доцент в професионално направление 2.3. Философия, 

обявен в ДВ № 44 от 29.5.2018 г. с участник гл.ас. д-р Гергана Владимирова 

Динева  

Изготвил становището: доц. д-р Тодор Тодоров, катедра История на 

философията, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”  

 

 

1. Информация за конкурса 

 Конкурсът за доцент е в професионално направление 2.3. Философия 

(Антична и средновековна философия). Конкурсът е обявен от катедра "История 

на философията", Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ в 

Държавен вестник, брой 44 от 29 май, 2018 г. Процедурата по конкурса е  

съобразена с изискванията на "Закон за развитие на академичния състав на 

Република България" и "Правилник за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.   

 

 

2. Информация за кандидатите в конкурса 

В  конкурса  за избор на доцент документи е подала само една кандидатка 

– гл. ас. д-р  Гергана Владимирова Динева, която е доктор по философия и 

главен асистент в катедра „История на философията“. Докторската ѝ 

дисертация е на тема „Метафизика на границата (границата като 

методологически ключ в интерпретацията на елементи от средновековната 

философия и култура), защитена на 28. 06. 2012 г. и публикувана през 2015 г.  
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3. Учебно-преподавателска дейност 

Гергана Динева покрива изискването за преподавателски опит и учебна 

натовареност в СУ. От 2010 г. тя е избрана с конкурс за редовен асистент в 

катедрата, а през 2014 г. е вече главен асистент. През годините на 

преподавателския ѝ трудов стаж, тя води курсове по история на философията в 

бакалавърска и магистърска степен, семинари и лекции по Антична философия 

и спецкурсове по Средновековна философия. Избрана е за научен секретар на 

катедра "История на философията" и отговорник за сайта на катедрата. 

 

4. Научно-изследователска дейност 

Научно-изследователската дейност на кандидатката удовлетворява 

напълно конкретните препоръчителни изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Тя е представила списък от 27 статии (2005 – 2018 г.), 3 превода с коментар, 4 

увода и обзора и една монография, с която участва в конкурса.    

Представеното монографично изследване „Раждането на личността“ 

провежда своеобразна генеалогия на понятието персоналност/личност, като 

търси генезиса му в мисловността на европейското средновековие. 

Семантичната си специфика, според авторката, това понятие получава едва в 

контекста на християнската философия и богословие, тръгвайки от 

концепцията за лице (persona). Книгата проследява мисленето на 

индивидуалното и проблема за принципа на индивидуацията, демонстрира 

отсъствието на понятийна интуиция за личност при философите от 

античността, както и в юдейската традиция, но също така отказва на 

модерността изключителното право по изобретяването на личността. Авторката 

по-скоро търси в противопоставянето на модерните науки спрямо традицията 
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на средните векове един континуитет, един процес по изграждане на понятийна 

чувствителност, която не може да изключи от режима си на мислене 

философските фундаменталии, конструирани в хода на философските дебати на 

християнското средновековие. Изследването е задълбочено, представя проблем, 

не дотам познат в българската философска научност, детайлно обосновава 

тезите си, спирайки се върху ключови за темата първични и вторични извори. 

Фактически сюжетът за личността е проследен от Дюркем обратно към 

корените на европейската философия, минава през средновековната теология и 

философия, през схоластиката на Пиер Жан Оливи и Джон Дънс Скот, за да 

върне читателя към ранната модерност и Кант. Без съмнение трудът има 

приносен характер, структурира тезата си по оригинален начин и носи висока 

научна и академична стойност. 

Като забележка бих отбелязал отсъствието на проблема за 

индивидуацията в арабската философска традиция, имаща формираща роля за 

изследвания от авторката средновековен период на т. нар. схоластика. Става 

дума за оригиналното решение, корекция на Аристотел, проведено от Авицена 

и анализирано в българската медиевистка литература, която е убягнала на 

Динева.  

Кандидатката има редица участия и няколко ръководства на проекти, 

участия в национални и международни конференции и семинари, била е 

ръководител на 4 дипломни работи в бакалавърска степен и на една в 

магистърската степен.       

  

5. Заключение 

 

Познавам Гергана Динева от студентка и съм бил свидетел на академичното 

ѝ и персонално развитие през годините. Съвместната ни работа в катедра 
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„История на философията“ също ме е убедила в професионалните ѝ и лични 

качества. 

  Постиженията и приносите в научната, публичната и преподавателската 

дейност, както и изследователските способности на гл. ас. д-р Гергана Динева ми 

дават основание да заключа, че тя отговаря на всички изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент". Гласувам „за” и препоръчвам на уважаемите 

членове на научното жури да подкрепят тази моя оценка. 

 

       

 

София,  21.10.2018    доц. д-р Тодор Тодоров    

       


