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СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И 

ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ“ ПРЕЗ 2014 Г. 

 

Проведени дискусии, 

срещи, семинари и 

дебати: 

 

Дата: 

 

Участници: 

1. Среща – дискусия на 

тема: „ЕС Турция и 

кризата в Сирия" 

6 февруари 

2014 г. 

Срещата бе проведена на 6 февруари 2014 г. Дискусианти бяха проф. д. ик. н. 

Владимир Чуков и д-р Алекс Алексиев. Модератор на срещата бе проф. д. ф. н. 

Лазар Копринаров. 

2. Интердисциплинарен-

исторически семинар по 
политики на историята в 

ХХI век на тема: „Кой 

уби Вапцаров?“ - 

история и социална 

травма по повод филма: 

„Пет разказа за един 

разстрел”.  

27  март 

2014 г. 

Участници в дискусията: проф. д. ф. н. Лазар Копринаров, проф. Стилиян 

Йотов, доц. д-р Снежана Димитрова, доц. д-р Костадин Бонев, режисьор на 
филма, д-р Румен Петров от „Център за социална травма”, Ивайла 

Александрова, сценарист на филма, Никола Вапцаров, племенник на поета, , 

Наталия Христова, внучка на контраадмирал Сава Иванов - началник на 

Военно-морското училище от 1928 до 1931 г. 

3. Ден на испанската 

философия 

10 април 

2014 г. 

Посолството на Кралство Испания в България и Центърът за изследвания и 

разпространение на политически и философски идеи организираха на 10 април 

2014 г.,  представяне на книгата на Хосе Ортега-и-Гасет „Човекът като 

фантазиращо животно". На срещата проф. Хавиер Самора, преподавател в 

Университет "Комплутенсе" - Мадрид и директор на Центъра за ортегиански 
изследвания изнесе лекция, и Н. Пр. Хосе Луис Тапиа, посланик на Кралство 

Испания в България отговори на въпроси на студенти. 

4. Дебат на тема: 

„Възможна ли е 

енергийната 

независимост на 

България?“ 

25 април 

2014 г. 

Дискусианти на срещата бяха г-н Владимир Каролев и г-н Димитър Иванов, а 

модератор – проф. д. ф. н. Лазар Копринаров. Съорганизатор на срещата бе 

катедрата по „Международно право и международни отношения“ при Правно-

исторически факултет в ЮЗУ. 

5. Дебат на тема: 

„Украйна между ЕС и 

Русия“ 

1 октомври 

2014 г. 

Дискусианти бяха доц. д-р Александър Йорданов, доц. д-р Валентин 

Катранджиев, доц. д-р Красен Станчев. Модератор –  проф. д. ф. н. Лазар 

Копринаров. Съорганизатори на срещата: Дипломатическият институт към 

министъра на външните работи и катедрата по „Международно право и 

международни отношения“ при Правно-исторически факултет в ЮЗУ. 

6. Кръгла маса на тема: 

„Интеграционни модели 

на ЕС в постсъветското 
пространство“ 

20 

октомври 

2014 г. 

Дискусианти бяха проф. д. ик. н. Нина Дюлгерова и гости от УНСС: проф. д-р 

Георги Генов, доц. д-р Георги Чанков, доц. д-р Валентин Катранджиев, д-р 

Елизабет Йонева и докторант Моника Панайотова. Модератор на срещата бе 
проф. д. ф. н. Лазар Копринаров. Съорганизатори на срещата: 

Дипломатическият институт към министъра на външните работи и катедрата 

по „Международно право и международни отношения“ при Правно-

исторически факултет в ЮЗУ. 

7. Публична лекция на 

тема: „Аржентина - 

история и настояще. 

двустранните отношения 

с българия" 

18 ноември 

2014 г. 

Публична лекция изнесе заместник-ръководителя на посолството на 

Аржентина в България г-н Мануел Сотело.  Инициативата е на Катедра 

„Философски и политически науки", катедра „Международно право и 

международни отношения" и Центърът за изследвания и разпространение на 

политически и философски идеи. 

 

СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И 

ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ“ ПРЕЗ 2015 Г. 

 

1. Експертен дебат  на 
тема: „Перспективите за 

европейска интеграция 

на Западните Балкани 

18 
февруари 

2015 г. 

Акцентите на дебата бяха: Балканите ли са уязвимото място на Европа? Дали 
ЕС и държавите от Западните Балкани имат политическа воля и готовност за 

интеграция? Как е възможно постигането на етническо и религиозно 

помирение в региона? Каква е ролята на албанския фактор на Балканите? 

Какви са интересите на България от европейската интеграция на Западните 

Балкани? Участие в него взеха бившите ни посланици в Сърбия и Косово – 

Яни Милчаков и Боби Бобев.  

2. „Гърция и ЕС – 

Границите на 

очаквания” 

21 април 

2015 г. 

В дебата взеха участие г-н Владимир Каролев (съветник на министъра на 

икономиката), г-н Илия Лингорски (бивш заместник-министър на финансите), 

доц. д-р Юра Константинова (Институт по балканистика в БАН), доц. д-р 
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Валентин Катранджиев (Дипломатически институт при Министъра на 

външните работи) и Светломира Димитрова (Дипломатически институт при 

Министъра на външните работи). Модератор на дебата бе проф. д. н. Лазар 

Копринаров.  

3. IMAGO TEMPLI – 

МЕЖДУНАРОДЕН 

АКАДЕМИЧЕН 

СЕМИНАР - 
ХРАМЪТ ВЪВ 

ФИЛОСОФСКО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКА 

ПЕРСПЕКТИВА 

22 - 23 юни 

2015 г. 

На 22 и 23 юни 2015 г. ЮЗУ„Неофит Рилски“ бе домакин на XVII-та сесия на 

международния академичен семинар „Три култури, три религии” – форум с 

голяма научна традиция. Всяка сесия се посвещава на нова тема в рамките на 

общата тема на семинара. За първи път този форум се организира в страна, 
която не принадлежи към средиземноморския регион. Темата на форума в 

Благоевград беше „Imago Templi” /Образът на храма/. Участваха учени от 

университети в Перу, Испания, Италия, Гърция, Литва и България. Сред тях 

беше проф. Хасинто Чоса, който е създател на семинара, както и проф. 

Маурицио Пагано, един от най-авторитетните европейски изследователи на 

философия на религията. Във форума изнесоха доклади четирима 

преподаватели от ЮЗУ – проф. Л. Копринаров, проф. В. Марков, доц. А. 

Николова и доц. К. Лозев. Докладите третираха темата в три перспективи. В 

някои от тях преобладаваше онтологическият и епистемологическият подход 

към анализа на сакралното място. В друга група доклади храмът се 

разглеждаше в историческа и феноменологическа перспектива. Трета група 

докладчици анализираха интерпретациите на храма във философията на Хегел, 
Соловьов, Агамбен, Левинас. 

4. Представяне на книга 

„Там, където загинаха 

дърветата“ 

30 

септември 

2015 г. 

На 30 септември 2015 г. Центърът за изследвания и разпространение на 

политически и философски идеи, катедра „Връзки с обществеността“ и катедра 

„Международно право и международни отношения” в Правно-исторически 

факултет при Югозападен университет „Неофит Рилски“ представиха книгата: 

„ТАМ, КЪДЕТО ЗАГИНАХА ДЪРВЕТАТА“. С участието на: Светослав 

Иванов – автор на книгата, проф. д. н. Владимир Чуков – експерт по Близкия 

изток и Емил Бонев – издател на книгата от издателство „Вакон“. Модератор: 

проф д. н. Лазар Копринаров 

5. Представяне на книги 26 ноември 

2015 г. 

Представяне на книгите: 

- БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация н 

гражданско общество – съпричастност и конфликтност/ – АВТОР: ДОЦ. Д-Р 

ПЕТЯ ПАЧКОВА; 
- ПАРАДИГМИ И ДОКТРИНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА 

МИСЪЛ – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПОЛИТОЛОГИЧНАТА 

ИСТОРИОГРАФИЯ – АВТОР: ДОЦ. Д-Р БОРИС МАНОВ; 

- ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА. ПОПЕРИАНСКИ ЛЕКЦИИ. АВТОР: ДОЦ. 

Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ.  

С участието на: проф. д, н, Трендафил Митев, УНСС; проф. д, н. Георги 

Найденов, УНСС и Г-н Стоян Авджиев - представител на издателство „Изток-

Запад“. Модератор бе проф. д. н. Лазар Копринаров. 

 

СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И 

ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ“ ПРЕЗ 2016 Г. 

 

1. „Европейската идея - 
между евроскептицизма 

и надеждата” 

10 май 2016 
г. 

Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски 
идеи, заедно с Философски факултет и Факултет по Педагогика при 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград организираха  

национална конференция на тема: „Европейската идея – между 

евроскептицизма и надеждата”. Конференцията се проведе по повод 40-та 

годишнина на ЮЗУ „Неофит Рилски” и 10-та годишнина от членството на 

България в Европейския съюз.  

2. Представяне на 

книгата: 

„ДАЕШ. (Не)ислямска 

държава“ 

8 ноември 

2016 г. 

Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски 

идеи, Катедра „Философски и политически науки”, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и 

издателство „Изток-Запад“  имаха удоволствието да направят представяне и 

обсъждане на книгата „ДАЕШ. (НЕ)ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“. В 

представянето на книгата взеха участие: проф. д. ик. н. Владимир Чуков – 

автор на книгата и г-н Любен Козарев – управител на издателство „Изток-

Запад". Модератор на събитието бе проф. д. н. Лазар Копринаров.  

 


