
СТАНОВИЩЕ 

 

  за конкурса за професор  

по 2.3. Философия /социална философия и философия на 

културата, политиката, правото и икономиката/, 

за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград 

 

 

 

На 08.10. 2013 г. в бр. 88 на Държавен Вестник Югозападният 

университет „Неофит Рилски” – Благоевград обявява конкурс за 

професор по направление 2.3. Философия (социална философия и 

философия на културата, политиката, правото и икономиката). 

Единственият кандидат за обявеното място е доц. дфн доц. д.н. Лазар 
Георгиев Копринаров. 

Доц. Копринаров е завършил философия в Московски държавен 

университет „Ломоносов”. През 1996 г. получава степента с дисертацията 

си „Културата срещу крушението: гледището на Ортега-и-Гасет за 

културата”, а през 2012 г. получава и степента доктор на науките с 

дисертация посветена на политическата философия на Ортега-и-Гасет . 

От 1979 до 1990 г. е научен секретар на Центъра по теория и управление 

на идеологическия процес, а от 1990 до 1998 г. работи в  Научно-

изследователски институт по културата, където от 1996 г. е и зам.-

директор.  От 1997 г. е преподавател в  Югозападния университет 

„Неофит Рилски” – Благоевград. От 1998 до 2006 е посланик на Р 

България във Венецуела. През 2002 г. е избрана за доцент в НБУ. Доц. 

Копринаров е специализирал в Испания и Венецуела, организирал е 

международни научни конференции и събития, участвал е с лекции и 

доклади на множество престижни конференции във Испания, Гърция, 

Венецуела, Италия  и други страни.  

В рамките на преподавателската си дейност Лазар Копринаров 

чете курсове, в които систематично разработва основни проблеми по 

Социална философия, Философия на политиката, Естетика, а също 



Сравнителна политология и Институции на ЕС, История на европейксите 

идеи и институции и др.. Доц. Копринаров активно участва в 

академичния живот на ЮЗУ: от 2006 г. е ръководител на катедра 

„Философски и политически науки”, член е на Факултетния съвет на 

Философски факултет. Само в последните 2-3 години е ръководил два 

университетски проекта и е участвал в 3 други, участва и в други 

международни проекти, под негово ръководство има защитен докторат и 

12 дипломни работи. От 2009 е главен редактор на електронно списание 

за философски и политически идеи NotaBene. Член е на различни 

национални и международни научни организации, редколегии и 

експертни комисии. 

В конкурса доц. Копринаров участва с нови разработки, писани и 

публикувани след хабилитацията като доцент и защитата на 

дисертацията за доктор на науките: две публикувани монографии 

Меланжиране на културите и Mobilis in mobili. Опити върху подвижния 

човек. и  19 изследователски студии и статии.  

Изследванията на Лазар Копринаров се характеризират с 

теоретична задълбоченост, строгост и същевременно лична 

ангажираност и са плод на дългогодишна изследователска и 

преподавателска дейност. Изложението се основава на присъщата на 

автора търпеливост, ерудираност, внимателност и критичност в 

изследването на проблема, които са натрупани по време на повече от 

три десетилетия научна и преподавателска дейност. Доц. Копринаров 

разкрива за читателя вещо и търпеливо текст след текст, автор след 

автор, развитието на ключови идеи от историята на философията и 

европейската култура катo намира свой собствен ъгъл за тяхното 

осмисляне и проблематизиране. 

Прочетох хабилитационният труд Mobilis in mobili. Опити върху 

подвижния човек. с интерес. Книгата се чете увлекателно, защото е 

написана ерудирано и същевременно на жив и достъпен език, изпълнена 

с ярки примери и точни наблюдения. Mobilis in mobili е книга написана с 

дълбока лична отдаденост в рамките на дисциплинирана скрупульозност 

и способност за проблематизиране. Искам преди всичко да подчертая 



основополагащия характер на нейното изследване. То се откроява с 

историческото и идейното разработване на темата за подвижността, на 

свързването на движение и ум, като основен модус на философстването. 

Лазар Копринаров успешно въвежда „подвижността” в полето на 

философията и съм сигурен, че оттук насетне неговото пионерско 

изследване ще даде още много плодове.  

В Меланжирането на културите, студиите и статиите изследващи 

доц. Копринаров разглежда различни проблеми от историята на идеите, 

интеркултурното общуване и взаимодействие, гражданското общество, 

естетиката и пр. с нови и богати на внушения конкретни анализи. 

Ако обобщя: представените за конкурса трудове са богати на 

проблеми и теми, които засягат важни и актуални проблеми на 

философията, политическата теория, историята на идеите и 

съвременната обществена практика. Изследванията на доц. Копринаров, 

както и неговата активна преподавателска и академична дейност и 

обществена ангажираност, недвусмислено разкриват ерудиция и широта 

на изследователския хоризонт, оригинално мислене и новаторство. На 

нашето внимание е представена кандидатурата на един вече утвърден 

специалист в областта на историята на идеите, политическата 

философия и естетиката, с натрупан солиден академичен опит и 

извоюван международен авторитет. За това аз убедено ще гласувам за 

избора на Лазар Георгиев Копринаров за професор по философия на 

Югозападния Университет „Неофит Рилски” - Благоевград. 

11 януари 2014 г.     Рецензент:     

         Владимир Градев 

 


