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Становище

За научните трудове на Енгелсина Тасева-Самодивкина, представени за участие в

конкурс за академичната длъжност „доцент” за нуждите на секция „Знание и реалност:

модели, методологии и евристики” към Института за изследване на обществата и

знанието при Българската академия на науките

Конкурсът е обявен на основание на Правилника за условията и реда за

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности по научната

специалност „Философия”, шифър 2.3. На конкурса се явява единственият кандидат

Енгелсина Илиева Тасева-Самодивкина, понастоящем главен асистент в споменатата

секция на ИИОЗ. Кандидатката е представила за конкурса една монография

(Контекстът като логикофилософска категория) и 46 студии и статии, написани в

годините от 1992 до 2011. 8 от статиите са на английски език и самостоятелни, 1 на

английски език и в съавторство, останалите са на български език.

С най-голяма тежест от предложените трудове е монографията „Контекстът като

логикофилософска категория”, в която се изследват природата и функциите на

първоначално лингвистичното понятие за контекст в сферата на логиката и

философията на научното познание. В този смисъл понятието „контекст” играе ролята

на концептуална метафора, позволяваща да се схване по-добре същността и развитието

на научното познание в термините на друга област на човешкото поведение, а именно

същността и развитието на езика. Контекстът позволява по нов начин да се погледне на

социалната и културна детерминираност на научното познание, на самия процес на

функциониране на последното, като се започне от формирането и разгръщането на

парадигмите и се стигне до решаването на главоблъсканици и изграждането на

понятиен апарат на съответната наука. Понятието „контекст” се оказва важно

допълнение към модела на разгръщане на науката чрез парадигми, защото то е нещо

като локализатор на систематичността във възгледите като глобална характеристика и с

това – като преход между научна система и (извъннаучна) среда. Благодарение на

анализа на това понятие в множество конкретни научни и логически ситуации са

изведени и систематизирани ред значими негови функции: моносемантизатор, ad hoc

заместител на системни възгледи, буфер между ядро и среда, фон на единиците знание

и преносител на смисли. В най-общ план изследването и разработването на понятието

за контекст допринася за противодействието на прекалената специализация в науката и
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на крайните „прекомерно приложни и инструменталистки нагласи” („Контекстът като

логикофилософска категория”, с. 200).

В статията Experimental philosophy – questions bordering on problems се дава

интересна трактовка на състоянието на криза на философията, на което

експерименталната философия е един възможен отговор. Защитава се полезността на

кризите, както и полипарадигмалността на съвременното философско развитие, която

ги позволява, от една страна, и решава, от друга. Изследва се позитивисткият аспект на

експерименталната философия и тя се представя като хвърляне мост между него и

априористките подходи. Защитават се стъпки във философията на математиката като

ранни форми на експериментална философия, което е новаторско с оглед на

обичайното третиране на историческата приемственост между експерименталната

философия и „стандартната” философия чрез примери от периода на античността и

новото време. Не съм съгласна с интерпретацията за реабилитация на онтологичния тип

философстване благодарение на експерименталната философия, но не мога да не отчета

приносния момент в нея.

Деривати и полезни приложения на идеите за контекста и за математическия

мисловен експеримент като философски похват намираме в интерпретацията от Е.

Тасева на идеите на Б. Ръсел за достоверността на знанието. Анализирайки работите на

Ръсел по този въпрос, Тасева достига до обобщението, че „пред Ръсел всъщност стои

задачата да прехвърли мост от остензивното определение, което в класическата

концепция на логическия емпиризъм съответства на протоколното фиксиране на

непосредствени наблюдения, към формалнологическата дескрипция – категория, която,

представена като тавтология, в определена степен влиза в противоречие с неговия

възглед за знанието като степени на очевидност” („Бъртранд Ръсел за достоверността и

правдоподобието”, с. 3). Това се удава на британския философ чрез въвеждането на

разграничение между типове достоверност – логическа, епистемологическа и

психологическа, което е подчертано от авторката в заключението, но тук не е направена

очевидната крачка към посочване на сближаването по този пункт между Ръсел и Кант.

Поставянето на идеите на Ръсел в контекста на съвременните епистемологически

решения е направено точно и е принос на Тасева.

Още по-широк историко-философски контекст, свидетелстващ за ерудицията на

кандидатката, намираме в изследването на отношението истина – еволюция на

познанието. Тук също така намира приложение разработваното в течение на годините
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понятие за контекст като задаващо единство на философския размисъл. „При анализа

на категорията “истина” ние все повече и повече се отдалечаваме от интуитивния

“център”, ... и раздробяваме представите си за истината и неистината на все по-частни и

инструментално специализирани концептуализации, сред които собствено истината

като същност неусетно започва да се губи.” („Истината и еволюцията на знанието”, с.

3). От възможните стратегии за разработване на адекватно понятие за истина третата, а

именно тази, вземаща предвид контекстуалността на истината, е показана като най-

подходяща. Тази приемственост във възгледите на Тасева ми дава основание да

определя тезата за контекста като фундаментално епистемологическо понятие като

защитима, защитена и приносна.

Перспективата, от която се оценяват научното и в много случаи по-специално

математическото знание (това пристрастие се обяснява с математическото образование

на кандидатката), е постигната в резултат на сериозни изследвания. Това позволява на

авторката да твърди, че математическото знание в съвременността преминава през

редуващи се фази на плуралистичен бум и клонене към единство на концептуалния

апарат и, още по-силно, на парадигмата (зададена от теорията на множествата). В този

аспект искам да отделя статията „Universals and unicals – recent features” с подзаглавие

The Universal and the Particular, в която тези изследвания намират най-концентрираната

си изява.

Прегледът на всички публикации на кандидатката Е. Тасева показва ясно

изразено тематично единство в няколко основни кръга от теми – епистемология, логика

и философия на науката и определена, експлицитна и подробно аргументирана

позиция, а именно – плурализъм и контекстуалност на теоретичното знание изобщо на

на философското – в частност. Текстовете са написани на разбираем език, което за мен

е достойнство, за разлика от стигащия до грубост професионален жаргон на

съвременната философска книжнина, залагащ на неизброими чуждици и неологизми.

Мисля, че и без включването на някои популяризаторски или социално ангажирани

статии, които излизат извън кръга на тематичната област на конкурса, трудовете са

достатъчно представителни и с достатъчна тежест, за да обосноват моето положително

становище за присъждането на д-р Енгелсина Тасева-Самодивкина на академичното

звание „доцент”.
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