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за гл. ас. д-р Ивайло Илиев Лазаров - участник в конкурс за „доцент” на ВСУ 

„Черноризец Храбър” по професионално направление 2.3. „Философия 

(Философия на културата, политиката, правото и икономиката)”. 

 

Изготвил становището: проф. Желязко Димитров Стоянов, д.н.  

 

В конкурса за „доцент“ на ВСУ по професионално направление 2.3. 

„Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката)” - 

обявен в ДВ. бр.39/20.05.2011 г. участва един кандидат – гл. ас. д-р Ивайло 

Илиев Лазаров. Той представя 43 научни публикации, с част от които участва в 

обявения конкурс. Основният му монографичен труд „Парадоксалната 

феноменология на другостта (Другият: социален образ, екзистенциялен опит, 

онтологическа структура)” е в обем от 310 стр. и е публикуван от Издателството 

на ВСУ през 2010 г. Към него е изготвено и обширно резюме на английски език.  

Отделно кандидата е представил още 42 научни публикации: 2 учебника 

по „Философия” за нуждите на учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър”, 

5 обемисти студии, 19 статии, от които 4 на английски език; 14 доклада на 

научни конференциии, общо над 1 200 стр. Повечето представени научни 

публикации са излезли от печат след придобитата от кандидата образователно и 

научно звание „доктор“ по философия. 

 

I) Изследователска работа 

Оценка на монографичния труд на тема „Парадоксалната 

феноменология на другостта (Другият: социален образ, екзистенциялен опит, 

онтологическа структура)”, 310 стр., Издателството на ВСУ, 2010 г  

Няколко са основните изследователски задачи, определени от основната 

цел на труда:  

Първо, да предложи възможни подходи и да използва подходящи методи 

и средства за типологизиране на основните феноменологически и 

феноменолого-херменевтически концепции върху Другостта в аспекта на 

нейната парадигмалност.  



Второ, да разкрие мястото и ролята на екзистенциалната онтология при 

определяне смисъла на човешкия живот. Тези основни изследователски задачи 

формират по-важните приноси в този, а и в другите представени за оценка 

трудове на д-р Ивайло Лазаров:  

• Първо – прави силно впечатление задълбоченият философски анализ 

върху социалния образ, екзистенциалния опит и онтологичната същност 

на Другия и другостта; 

• Второ – уточнява и осветлява ролята на парадокса на другостта в 

методологически план. Според д-р И. Лазаров парадокса на другостта е 

забележим и годен за изследване главно в рефлексите на едно 

феноменологично вглеждане в света; 

• Трето – той използва евристично редица ключови понятия, свързани с  

феноменологията и херменевтиката, които засягат пряко парадокса на 

другостта. По този начин се създават благоприятни възможности да се 

анализират коректно т. нар. механизми за достъп до другостта, да се 

използва евристично концептуалната схема за „вечното завръшане”. 

Положителен е и фактът, че стилът на философстване в неговите научни 

публикации демонстрира безспорния му изследователски талант, значителна 

„обиграност” в подготовката и писането на философски съчинения. Този стил 

на редица места му дава възможност да демонстрира своята емоционална 

ангажираност към изследваните теми. И макар че в редица случаи предлаганите 

текстове звучат повече като философско есе, това не намалява, а значително 

повишава тяхната сугестивност. 

Той е автор и на няколко дяла в учебник по „Философия” главно за 

нуждите на ВСУ, но това учебно помагало се посреща добре и се използва и в 

други висши училища. В този смисъл редица негови теоретико-

методологически идеи, чрез включването им и в учебния процес, придобиват и 

значителна практико-приложна насоченост. 

Интересни идеи има и в една негова студия „Опитът върху разликите„, 

както и в няколко публикации върху различни аспекти на Кантовата философия 

и върху психоанализата на Фройд. Специално отбелязване заслужават и 

няколко публикации на д-р Й. Лазаров върху проблемите на глобализацията и 

съдбата на съвременния свят. 



Безспорните качества на научните публикации на д-р Ивайло Лазаров 

обясняват силният интерес на философския колегиум към редица от 

анализираните в тях научни проблеми. Това личи и от броя на забелязаните 

цитирания на негови публикации – 2, както и от някои авторитетни отзива за 

качествата на дисертационния му труд при придобиване на образователната и 

научна степен „Доктор по философия”. 

 

II) Аудиторна и извънаудиторна дейност 

От представената справка за учебната натовареност във ВСУ личи, че д-р 

И. Лазаров изпълнява предвидената натовареност главно в Бакалавърски 

програми. Участва в няколко изследователски проекта. 

 

III) Лични впечатления 

Познавам д-р И. Лазаров от петнадесетина години главно в качеството 

му на асистент по „Философия” в специалност „ЗНС” във ВСУ. Той се утвърди 

като перспективен философ с изследователски и преподавателски талант. 

Смятам, че активната му научно-изследователска и преподавателска работа 

трябва да се подкрепи и от по-бързото му – и във формално, и в съдържателно 

отношение, научно и институционално развитие. Толерантно-колегиалното му 

отношение към студентите го поставя в групата на предпочитаните и полезни за 

тяхното развитие преподаватели.  

 

IV) Заключение 

Всичко това ми дава достатъчно основания да дам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА 

и да ПРЕДЛОЖА на Академичния съвет да избере д-р Ивайло Илиев Лазаров на 

административната длъжност „доцент“ във ВСУ „Черноризец Храбър” по 

професионално направление 2.3. „Философия (Философия на културата, 

политиката, правото и икономиката)”. 

 

25 октомври 2011 г.                                           Подпис: 

     София                                                                          (Проф. Ж. Стоянов, д.н.)  

  


