
СТАНОВИЩЕ 

относно 

дисертационния труд „Метафизика на границата /границата като 
методологичен ключ в интерпретацията на елементи от средновековната 

философия и култура/”, 

за публичната защита за придобиването на научната степен „Доктор” на 
Гергана Владимирова Динева. 

Редовен докторант по Средновековна философия, катедра История 
на философията. 

Научен ръководител: проф. д. ф. н. Цочо Бояджиев. 

Научна област: Хуманитарни науки. Професионално направление: 
История на философията. 

Елитен преподавател по немски език в средния курс. 

Бакалавър по философия от СУ. Магистър по Средновековна 
философия и култура. Владее отлично немски, английски на средно 
ниво и работи професионално с латински. 

Учебните си задължения е изпълнявала изрядно, а положените 
изпити са на отлично ниво. Притежава необходимата компютърна 
грамотност. 

Представеното дисертационно изследване е с внушителен обем от 
328 страници. Структурирана е отлично и съдържа уводна част, три глави 
и заключение. Ползвани са 272 заглавия на български, руски, немски, 
английски и латински. 

Методиката на изследването е изрядна. Приносите в труда отговарят 
на сериозността на текста и на неговата научна аргументираност. Даже бих 
казал, че са прекалено „скромно” формулирани. Пример: „Границата е 
овладяна като интерпретативен ключ”. По предмет, теза, методология и 
методика изследването е безупречно. 

Представени са следните научни публикации по темата на 
дисертацията: 



1. Динева, Г, ‘Учението за йерархията като особен тип реализация 

на свободното действие’ , Известия, Минно-Геоложки Университет “Св. 

Иван Рилски”, т. 9, 2009, стр. 5-15. 

2. Динева, Г, ‘Средновековната граничност на знака (символите, 

думите и жестовете като граничностни явявания)’ , Докторантски 

изследвания по социални и хуманитарни науки, І том, УИ „Св. Климент 

Охридски”, София, 2010, стр. 123-134. 

3. Динева, Г, ‘Преработването на граничните понятия символ и 

образ във философията на Максим Изповедник в перспективата на 

произведенията на Псевдо-Дионисий Ареопагит’ , Ц Бояджиев, Г 

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

Свитък ХVІ, Изток-Запад, София, 2010, стр. 53-70. 

4. Динева, Г, ‘Проблемът за уникалното: Джон Дънс Скот’ , в Г 

Каприев (съст.) Nomina essentiant res в чест на проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев (по 

повод неговата 60-годишнина), Изток-Запад, София, 2011, стр. 311-323. 

Всички те са аргументирани и престижни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: За мен Гергана Динева е вече „Доктор”. Чест е за 
научния ѐ ръководител да работи с нея! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:  Вземам повод от един 
параграф в дисертацията – чудото наистина е един особен случай! 

  

 

М. май, 2012 г.,    Подпис:………………………… 

Велико Търново.     /доц. д-р Сашо Марков/ 


