
  1

 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ  
 
 
 
 
 
от проф. д. пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова, член на научно жури, 

 
съгласно заповед на Ректора на ВСУ „ Черноризец Храбър ” 

 
№ 2122 / 19.07. 2011г.  

 
 
 
 
 

Относно:  конкурс за получаване на академичната длъжност „ 

доцент” по професионално направление 2.3. Философия ( Философия на 

културата, правото и икономиката),  обявен  за  нуждите  на  

ВСУ„Черноризец Храбър” в ДВ бр. 39 от 20.05.2011г. 
 
 
 
 
 
 

В обявения  конкурс  за  получаване  на  академичната  длъжност  „ 

доцент” по професионално направление 2.3. Философия ( Философия на 

културата, правото и икономиката),  обявен  за  нуждите  на  

ВСУ„Черноризец Храбър” в ДВ бр. 39 от 20.05.2011г. участва единствен 

кандидат гл.ас. д-р Ивайло Илиев Лазаров. Кандидатът в момента е 

преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър”  по учебните  дисциплини: 

философия, политическа футурология,  естетика и етика, като годишният му 

хорариум възлиза на 390 часа.  В  колегията и сред студентите гл.ас.д-р  

Ивайло Лазаров  се  ползва  с  авторитета  на  компетентен преподавател и 

учен с модерно философско мислене. В лекционните курсове, с които той 

участва в обучението на студентите в образователно-квалификациона 

степен «бакалавър » и « магистър»  умело обвързва резултатите  от  

своите  научни  изследвания  с  учебния  процес .   
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   В конкурса кандидатът участва с oбщо 45 публикации, от които: 

- 1 монография 

- 2 учебни пособия в съавторство 

- 5 автореферати и студии 

- 18  статии, от които 3 на чужд език 

- 19 статии на основата на доклкади от научни конференции, от които 3 на 

чужд език 

Основният труд, който представя  многоплановостта на научните 
търсения на гл. ас. д-р Ивайло Лазаров е монографията Парадоксалната 
феноменология на другостта (Другият: социален образ, екзистенциален 
опит, онтологична структура). Варна, 2010. ВСУ „Черноризец Храбър” – УИ, 
298 с., ISBN 978-954-715-473-5. Той е своеобразно обобщение на 
последователните търсения и размишления на д-р Лазаров върху другостта и 
различието в качеството им на феноменологичен проблем и апоретичен опит, 
които той осъществява и в други свои публикации, приложени към 
документацията на конкурса, както и в автореферата на дисертационния си 
труд. Същевременно, оригиналността на монографията е подкрепена с 
широка интердисциплинарна подготвеност и със задълбочено познаване на 
съвременния философски дискурс. 

Сред останалите трудове (които имат не малък приносен потенциал) 
интерес представляват и посветените на философските начала на 
виртуалистката парадигма в психологията, както и по някои проблеми на 
общотеоретичното приложение на Фройдовия психоанализ в качеството му 
на философска методология (за обяснение на културния процес и 
индивидуалното развитие) и психотерапевтичен метод. Интересен е и опитът 
да се докаже не съвсем традиционната теза, че феноменологията е претенция 
и успешен опит за превръщане на частната наука – психология, – в 
критическо познание за най-общото, т.е. философия (За съзнанието във 
виртуалистките феноменологични концепции. – Приложна психология и 
социална практика. Сборник с доклади от научна конференция по 
„Приложна психология” на ПН „Психология” при ВСУ, юни 2010. Съст. Г. 
Герчева. Варна, 2010. УИ „Черноризец Храбър”, ISSN 1314-0507, с. 199-209). 
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Заедно с това трябва да се отчете и участието на д-р Лазаров в 
разработването на учебници и учебни помагала, което потвърждава и 
неговата методическа подготвеност в осъществяването на учебния процес. 

  

 

Заключение: Представените от кандидата трудове за участие в 

конкурс за получаване  на академичната  длъжност  „  доцент” по 

професионално направление 2.3. Философия ( Философия на културата, 

правото и икономиката),  обявен  за  нуждите  на  ВСУ„Черноризец 

Храбър” в ДВ бр. 39 от 20.05.2011г. го представят като учен с  широка 

професионална култура в областта  на  философското познание, 

който се ползва с авторитет сред научната колегия. Анализът на 

трудовете му доказва, че той е модерен изследовател, който амбициозно 

и аргументирано доказва своите идеи. 

Всичко изложено до тук ми дава основание убедено да препоръчам 

на научното жури да  предложи гл. ас. д-р Ивайло Илиев Лазаров да заеме 

академичната  длъжност  „доцент”  по професионално направление 2.3. 

Философия ( Философия на културата, правото и икономиката),  обявен  за  

нуждите  на  ВСУ„Черноризец Храбър” в ДВ бр. 39 от 20.05.2011г. 
 
 
04.11.2011г. 

 
Гр.Варна Подпис: 

 
/ проф. д.пс.н. Галя Т. Герчева-Несторова/  
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