
О Т Г О В О Р 

 от 

 доц. дфн  Ерика Лазарова на рецензиите и становищата  

на Научното жури за конкурс за заемане на академичната 

  длъжност “Професор“ в Научна област «Философия на 

културата, политиката, правото и икономиката»,  

   професионално направление 2.3. «Философия»  

за нуждите на ИИОЗ -  БАН, 

 Обявен в ДВ бр. 108 от 30.12.2014 г. 

 

 

Уважаема г-жо Председател,  

   Уважаеми членове на Научното жури, 

 

Преди всичко искам да изразя отромната си благодарност на всички 

Вас за компетентните и задълбочени рецензии и становища, които не 

просто дават висока оценка на научното ми творчество през последните 

години, но и аналитично отбелязват най-важните моменти в него. 

Търсейки и отбелязвайки основните качествени характеристики на 

познавателното ми любопитство към света, изучаван интердисциплинно в 

неговата многоаспектност, както и трайните ми усилия на културфилософ, 

убеден, че за постигане смисъла на човешкия живот е необходимо 

изследване етическата същност на културата и на човешката творческа 

способност като еволюционен механизъм, стоящ в основата на прогреса 

като хуманизация на историята. 

Философията не случайно възприема Другия като огледало на Аза. 

Вашите рецензии и становища ме накараха да погледна отстрани 



направеното от мен. Голямо морално удовлетворение бе да почувствам 

истинската толератност и съпричастността на видни представители на 

гилдията към онова, което е било съдържание на по-голяма част от 

съзнателния ми живот ктато учен. Защото всеки от вас, уважаеми членове 

на Научното жури, е голямо и утвърдено име в своята област.  

И точно затова възприемам Вашите позитивни оценки и особено 

единодушието Ви за плодотворността на синтеза философия-културология, 

етика-естетика като голям стимул за бъдещата ми изследователска работа. 

Като ще се постаря да следвам и съветите Ви да продължа преводаческата 

и преподавателската си дейност, както и да съдействам, според 

възможностите си максимално, за утвърждаване престижа и 

съдържателното обогатяване профила на секция «Етически изследвания» 

като много важно звено на ИИОЗ и БАН, за утвърждаване значението на 

моралния фактор в съвременното поликултурно общество. 

 

3 май 2015 г.   доц. дфн Ерика Лазарова 


