
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Камен Лозев, председател на научното жури в конкурса за 
заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по 2.3. Философия 

/социална философия и философия на културата, политиката, правото и 
икономиката/, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски”  

в ДВ, бр. 88, от 08.10.2013 г. 
 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-
академичната дейност и продукция, представена от участника в 
конкурса 

Доц. д.н. Лазар Копринаров е единственият кандидат в обявения от 
ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 г. конкурс за професор 
по 2.3. Философия /социална философия и философия на културата, 
политиката, правото и икономиката/.  

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 
кандидата 

Доц. Копринаров представя за участие в конкурса следната научна 
продукция: 
 монография „Mobilis in mobili. Опити върху подвижния човек”, София: 

„Изток-Запад” 2013, 143 с.  
 монография „Аргументът на свободата. Политическата философия 

на Ортега-и-Гасет”, София: „Изток-Запад”, 2012, 263 с. 
 учебно пособие „Меланжиране на културите. Увод в 

интеркултурността”, София: „Изток-Запад”, 2013, 139 с. 
 17 статии и две студии, от които една на английски език и три на 

испански език.  
 Научната продукция на кандидата е публикувана в периода 2009-2013 г. 

и не е част от публикации, представени в други академични процедури, 
в които е участвал кандидатът. 

 Монографиите, учебното пособие, студиите и статиите, представени за 
участие в конкурса, са написани самостоятелно и отговарят на профила 
на конкурса. Монографиите и учебното пособие са издадени в 
престижно издателство и са с научни рецензенти.  
Кандидатът е доцент по естетика /от 1997 г./, доктор на науките /от 2011 

г/, ръководител на катедра „Философски и политически науки”/от 2006 г./ 
във Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. От 2006 г. досега 
чете лекции по широк кръг учебни дисциплини - социална философия, 



естетика, философия на политиката, сравнителна политология, институции 
на ЕС и др. Доц. Копринаров е научен ръководител на успешно защитил 
докторант по темата „Глобализационният процес и човешката участ”, 
както и на десетки дипломанти. Чел е лекции в чужбина. 

Кандидатът има активна и разнообразна научно-изследователска и 
академично-организационна дейност: 
 През последните три години доц. д.н. Лазар Копринаров ръководи 

проекти по Наредба №9 „Границите – философски и политически 
перспективи”/2011/ и „Виртуалното и фантастичното” /2013/. Преди 
работата си в българската дипломатическа служба /1998-2006/ е бил 
ръководител на три международни научни проекти, финансирани от 
ЮНЕСКО. 

 Доц. Копринаров участва в международния постоянен семинар „Три 
култури – три религии”, чиито членове са учени от Италия, Испания, 
Португалия, Гърция, Израел и Турция. 

 Член е на редакционния и академичен съвет на „Themata” /рецензирано 
и реферирано испанско философско списание/, както и на издаваното от 
МОН списание „Философия”. Главен редактор е на електронното 
списание за философски и политически идеи „NotaBene”. 

 Участва активно в дейността на международни академични институции: 
а/ член е на ръководния борд на Испаноезичното общество за 
философска антропология; б/ член е на Испанската асоциация по 
политически науки и администрация.  

 През последните три години доц. Копринаров изнася доклади на 
престижни международни научни форуми /XXIII-тия Световен конгрес 
по философия/2013/;  IX-тия /2010/ и Х-ия /2012/ международни 
конгреси по философска антропология; Х-ия /2011/ и XI-ия 
/2013/конгреси на Испанската асоциация по политически науки и 
администрация; международия конгрес „Ортега и Гасет – нови прочити, 
нови перспективи” /2011/ и др.  

 Част от публикациите на доц. д.н. Лазар Копринаров са на чужди езици. 
Неговата научна продукция е получила широк международен отзвук – 
има положителни цитирания в САЩ /1/, Франция /2/, Австрия /1/, 
Испания /2/, Бразилия /4/, Аржентина /1/, Мексико /3/, Куба /4/, Русия 
/1/. 

 
II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 



Анализът на представената от кандидата научна продукция дава 
основание да се направят следните оценки за постигнатите от него научни 
резултати и приноси: 

Първо. Концепцията на доц. д.н. Л. Копринаров за подвижния човек, 
разгърната в монографията „Mobilis in mobili. Опити върху подвижния 
човек”, има приносен характер, при това поне в две отношения:  
 Подвижността е осмислена като фундаментално условие на обществото 

и на човешката свобода. „Подвижният човек” е представен като 
емблематичната, представителна фигура на постмодерното, рисковото 
общество. В този събирателен концепт авторът убедително съумява да 
интегрира много от характеристиките на „нашето време” – риска, 
ускорението, магическото мислене, „вътрешните граници”, модата, 
културата на страха и т.н.  

 Като се базира на тезата, че „фундамент на всяка човешка подвижност е 
потребността да не бъдем същите”, доц. д.н. Л. Копринаров трояко 
тематизира подвижността– като пространствено преместване, като 
телесна транзитивност /”тялото номад”/ и като времева рекурсивност 
/”архаизацията на постмодерното общество”/.  
Макар че в последното десетилетие темата за мобилността е широко 

обсъждана, не ми е известен автор, който да излиза извън разбирането на 
подвижността като смяна на мястото, като преход в пространството. В този 
смисъл оценявам предложеното от доц. д.н. Л. Копринаров разширено 
третиране на подвижността, , като приносно и продуктивно.   

Второ. Доц. д.н. Л. Копринаров е автор на единствената у нас 
монография за политическата философия на Ортега-и-Гасет. Доколкото ми 
е известно, подобни цялостни изследвания върху ортегианската философия 
на политиката са публикувани само в Испания. Трудовете на доц. д.н. Л. 
Копринаров в тази област вече имат международно присъствие и 
признание. Сп. „Revista de Occidente”, създадено от Ортега-и-Гасет преди 
близо век, публикува през 2013 г. статия на Л. Копринаров, в която е 
предложен сравнителен анализ на възгледите на испанския философ и тези 
на Г. Лукач и М. Бахтин. А „Revista de Estudios Orteguianos” /рецензирано 
и реферирано академично списание, специализирано за ортегиански 
изследвания/ публикува през 2012 г. и през 2013 г. две рецензии за 
монографиите на Л. Копринаров.  

Трето. Доц. д.н. Лазар Копринаров показва забележително умение при 
прилагането на сравнителния подход в своите изследвания. В 



монографията „Аргументът на свободата. Политическата философия на 
Ортега-и-Гасет” откриваме интересни резултати при сравнението на 
испанския философ с Платон и Кант /по темата за отношението „политика 
– философия”/; с Унамуно и представителите на теорията за т.н. Multiple 
Modernities /по темата за модернизацията на Испания/; с Хусерл и Реми 
Браг /по темата за европейския етос/ и т.н. Сравнителният подход е и в 
основата на „Меланжирането на културите”, едно нестандартно учебно 
пособие, което сумира и представя оригинални теоретични идеи за 
интеркултурността по начин, който ги прави достъпни за широката 
публика. Основното изложение на този текст е пресечено от екскурси, 
представящи идеите на Ясперс, Бартоломе да лас Касас, Л. Гумильов, Р. 
Барт, А. Карпентиер върху разглежданите теми. Така доц. д.н. Л. 
Копринаров успешно постига намерението си „да създаде в текста 
пространство за вътрешен диалог, за меланжиране на различните аспекти 
на предмета на изследването”/с.11/.  

III. Критични бележки и препоръки 
Нямам критични бележки по представената от кандидата научна 

продукция.  
IV. Заключение 
Въз основа на всичко гореказано оценявам високо научната и 

професионално-академичната дейност и продукция, представена от 
участника в конкурса и напълно убедено ще гласувам за избирането на 
доц. д.н. Лазар Копринаров за професор по 2.3. Философия /социална 
философия и  философия на културата, политиката, правото и 
икономиката/. 

 
13 януари 2013 г.     доц. д-р Камен Лозев 
 


