
С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент, 

Област 2: Хуманитарни науки, Професионално направление 2.3. 

Философия (Антична и средновековна философия) със срок 2 месеца, 

обявен от СУ „Св. Климент Охридски“  

и обнародван в ДВ, бр. 44 от 29.5.2018 г. 

 

1. Данни за конкурса 

В конкурса за заемане на академичната длъжност доцент, област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. 

Философия (история на философията – философия на късната 

античност) със срок 2 месеца, обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ и 

обнародван в ДВ, бр. 44 от 29.5.2018 г., участва един кандидат – гл. ас. д-р 

Гергана Владимирова Динева. По процедурата на конкурса не са 

допуснати никакви нарушения. 

 

2. Данни за кандидата 

Документите по конкурса удостоверяват, че академичното развитие 

на Гергана Динева протича изключително в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Тук през 2005 г. тя придобива бакалавърска степен по Философия, а през 

2007 г. и степента магистър в МА програма Средновековна философия и 

култура. В периода 2008-2011 година Гергана е докторант по 

Средновековна философия в катедра История на философията при 

Философски факултет на СУ и работи върху тема Метафизика на 

границата (границата като методологически ключ в интерпретацията 

на елементи от средновековната философия и култура) под научното 

ръководство на проф. Цочо Бояджиев. Междувременно през 10.2010 г. тя 

става асистент в същата катедра и от тогава води семинарните занятия по 

дисциплините, върху които е обявен конкурсът. След успешна защита, на 

28. 06. 2012 г. тя придобива образователната и научна степен „доктор”. От 
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2014 година и до сега Гергана Динева е главен асистент към катедра 

История на философията при Философски факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

В документите по конкурса се съдържат и данни за една 

специализизация на кандидатката извън Софийския университет. Тя има 

спечелен изследователски грант към Centre for Advanced Study (CAS), Sofia  

по тематиката на хабилитационния труд.  

Добро впечатление прави целенасочеността в академичното 

израстване на Гергана Динева, която неизменно следва една тематика и 

постоянно надгражда своите знания и умения. 

Кандидатката владее отлично английски и немски език, а също така 

има работно знание на латински и старогръцки език. 

 

3. Описание на научните трудове 

За участие в конкурса е представен хабилитационен труд на тема 

Раждането на личността, публикуван непосредствено преди неговото 

начало в Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ през 2018 

г.  

Трудът с общ обем от 362 печ. стр. се състои от въведение, четири 

глави и библиография. Предмет на изследване е генезисът на понятието 

„личност“, като се разглеждат неговите ранни употреби и се акцентира 

върху средновековната интерпретация и дефиниция на понятието. 

Авторката дава потвърждение на популярната теза, че именно 

Средновековието е периодът, в който понятието „личност“ се дефинира за 

първи път, за да се првърне постепенно в център на философския дискурс. 

Елементи на иновативност се съдържат в установяването на връзка между 

обрата в дефинирането на философията и нейния основен предмет, когато 

се преминава от онтотеология към онтология, а след това от онтология към 

критическа теория. В този контекст изследването проследява промяната в 

дефиницията на понятието „личност“ и неговото място в рамките на 
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философията, която от вторичен проблем на триадологията и 

философската антропология се превръща в център на философското 

проблематизиране през въпросите за морала, правото, човешкия социум и 

персоналната идентичност. 

Библиографията включва общо 333 заглавия и е разделена на два 

дяла. Първият обхваща изворовите текстове (Първичната литература). 

Тук са включени 90 издания на класически езици и 13 на български език. 

Вторият раздел на библиографията съдържа изследванията (Вторичната 

литература) и обхваща 202 заглавия на английски и немски, както и 28 на 

български език. 

Безусловно по своята тематика хабилитационният труд представлява 

интерес не само за специалистите, но и за по-широката публика. 

За справка, към документите по конкурса е приложен и пълен 

списъка с научните публикации на кандидатката за периода 2005-2018 г. 

От него се вижда, че освен хабилитационния труд тя е публикувала като 

книга и своята докторска дисертация, а също така двадесет и седем статии. 

Част от заглавията са от периода на  докторантурата и поради това не са 

включени в списъка на трудовете, с които тя участва в текущия конкурс. 

Трябва да се отбележи, че публикациите са само в България, но пет от тях 

са на английски език. Ето защо част от тях са отразени в международните 

библиографски и наукометрични системи като Thomson-Reuters (1), и 

ИНИОН на РАН (4). Националната библиография на Република България 

отразява общо 14 от тях. Според издадената от Отдел “Библиотечно-

информационно обслужване” на Университетска библиотека справка, 

Гергана Динева има персонален импакт фактор h (Hirsh) = 1. Това е 

отличен показател за един млад хуманитарист. 

Добър атестат за професионалната компетентност на кандидата е 

също участието ѝ в 14 изследователски проекта, което е отразено в 

университетската информационна система Авторите. Един от тези 

проекти е национален, подкрепен от европейските структурни фондове. 
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В документите по конкурса не се съдържат данни за участието на 

Гергана Динева в научни форуми. Според същата университетска 

информационна система, за периода 2017-2018 г. тя е изнесла 14 доклада 

на конференции, една от които извън България – в Италия. 

 

4. Научни приноси 

Научните интереси на кандидатката са в областта на античната и 

средновековна философия (с определен акцент върху западната 

схоластика), а също в областта на модерната европейска философия, 

антропология и социология. Хабилитационният труд на д-р Динева 

отразява многостранността на нейните интереси. Приносните моменти в 

монографията (както са формулирани от самата авторка), са шест. Текстът 

наистина съдържа иновационни елементи и формулировката на приносите 

като цяло е коректна. Ще си позволя само да се усъмня в постановката, че 

интерпретацията на материята при Аристотел като принцип на 

индивидуацията е общоприета (критиката на тази „общоприета 

интерпретация“ е посочена като Принос 2). Вероятно тя има предвид 

България. Моят анализ на Аристотеловото понятие за субстанция обаче 

(напр. във встъпителната студия към „Метафизика“ /2001 г./) представя 

именно ейдоса (формата) като такъв принцип. Все пак е вярно, че досега 

никой у нас не се е включвал в модерния дебат срещу традиционното 

схващане за индивидуацията при Аристотел, но за да бъде това включване 

на д-р Динева пълноценно, тя трябваше да познава публикациите и 

аргументите на такива водещи изследователи сред застъпниците на 

алтернативната позиция като Майкъл Фреде, Терънс Ървин, Шарлот Уит и 

още ред други имена, които не откриваме в библиографията. 

Най-важно достойнство на хабилитационния труд е наличието на 

ясна идея и дисциплинираното излагане на актуални в западната 

медиевистика тези. Държа да подчертая това, понеже най-важната мисия 

на Философски факултет е да пренася и въвежда в българската култура 
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модели и начини на мислене, заимствани от западната философия. В този 

смисъл Гергана Динева ще бъде един силен хабилитиран преподавател във 

факултета. 

 

5. Преподавателска работа 

Понастоящем гл. ас. д-р Гергана Динева е редовен преподавател към 

катедра „История на философията“. Доверено й е да води лекции и 

семинари по Антична философия и спецкурсове по Средновековна 

философия, както и да ръководи дипломни работи в БА и МА степен на 

специалност „Философия“. Преподавателската заетост на кандидата 

надхвърля изискванията за главен асистент и свидетелства за признанието, 

с което тя се ползва сред академичната общност във Философски факултет 

на СУ, както и за необходимостта от хабилитиран преподавател по 

Антична и Средновековна философия във факултета. 

 

6. Заключение: 

Въз основа на съответствието на хабилитационния труд на 

кандидатката на научното ниво и нуждите на Философски факултет на СУ, 

както и на нейната преподавателска и проектно-изследователска дейност, 

препоръчвам на членовете на научното жури да присъдят на гл. ас. д-р 

Гергана Владимирова Динева академичната длъжност „доцент“. 

 

 

21.10.2018 г.                                   проф. д-р Иван Христов             

гр. София                                                              /СУ „Св. Климент Охридски“ 

                 Богословски ф-т/ 


