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РЕЦЕНЗИЯ

По конкурс за доцент, специалност философия, професионално направление 2.3. Философия,за
нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“,/ДВ бр.89/11.11.2011 г./

За конкурса единствен кандидат е главен асистент (в същата секция) д-р Енгелсина Илиева Та-
сева-Самодивкина. Тасева е магистър по математика (1974 г., МФ на СУ ), доктор е от 1989 г., Има
1 отпечатана монография, 3 студии, 10 статии в чуждестранни и международни сборници, 33 ста-
тии в списания и тематични сборници. Внушителна активност, ДА, за доста голям период от време,
което обаче не е от значение за изискванията за доцент. Представила е 2 цитирания. Има Участие в
4 проекта, 10 доклада изнесени на международни форуми и 2 непубликувани доклада изнесени на
национални форуми. Наскоро проект с нейно участие спечели в сесия на Фонд научни изследвания
за финансиране публикуването на издание. Тематиката на Тасева е свързана с философията на поз-
нанието, философията и методологията на науката, онтология и епистемология; политология, логи-
ка. Има и преподавателски опит: (6 семестъра лекции и упражнения, по история на науката и тех-
никата -ТУ, 1998 – 2001.

Доста от публикациите й третират различни аспекти на темата за контекста и текстовете
им донякъде се припокриват с части от монографията. Затова ще се спра основно на нея!

Монографията “Контекстът като логикофилософска категория” се основава на няколко ус-
пешно приети от НС на ИФИ планови работи и обобщава изследванията  върху нелингвистичната
употреба на понятието за контекст, която през последните десетилетия става все по-честа. Разглеж-
дат се различни области – философия,  логика, в които това се прави системно и в които нелингвис-
тичната употреба на това понятие постепенно се освобождава от метафоричния си характер и при-
добива по-строги концептуални измерения, демонстрирайки своя категориален потенциал. Маща-
бът на това явление дава сериозни основания то да бъде изследвано внимателно и прави актуално
поставянето на въпроси относно това на какви потребности отговаря нелингвистичната употреба на
понятието „контекст” и какви характеристики на съответната лингвистична категория адекватно се
разпростират върху други области, т. е. какво в представата за контекст прави тази употреба леги-
тимна и какво я прави необходима. Поставянето на тези въпроси е уместно, когато е налице пара-
доксалната ситуация, че възможностите и удобствата (вкл. инструментални), които предоставя не-
лингвистичната употреба на понятието „контекст”, се признават и използват твърде широко, а въп-
росът, какво представлява контекстът сам по себе си изобщо и от какво в неговите същностни ха-
рактеристики произтичат тези възможности и удобства, остава незададен; концептуалният първоиз-
точник на всички контекстни разглеждания и инструментализации остава незабелязан.

След встъпителен обзор на развитието на лингвистичната категория „контекст” от сравнително
периферно понятие към център на теоретичен интерес, авторката разглежда три от главни смисъла,
в които нелингвистичното понятие за контекст е придобило популярност:

1. Във философията, социологията и историята на науката – за описание на влиянието на
обществената среда върху научното познание и идейно-евристичния му фон като външно за
науката условие на нейното функциониране и развитие.
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 2. Във философията на науката – за описание на ефектите на контекстната зависимост във
връзка с феномени от рода на резистентността на теориите към контрафактически ситуации като
вътрешно за дадена наука или науката изобщо условие за нейното функциониране и развитие.

3. В логиката и металогиката – за интерпретиране на контекста като логически обект, което се
свързва главно с философията на езика, но все по-често се разработва и в аксиоматична логическа
система.

Доколкото лингвистичната категория „контекст” и нейният интуитивен прототип са изходна
точка на изследването  Гл. 1 – „Контекстът като лингвистична категория – от периферно понятие
към център на теоретичен и приложен интерес” разглежда развитието на темата за контекста в ези-
кознанието. Анализират се различни определения на контекста, общоприетите основни негови ха-
рактеристики, опитите за типология на контекстите, основните разногласия между лингвистите по
въпроса за същността и функциите на контекста. Отбелязан е повратният момент в мотивацията на
езиковедските изследвания (завой към подчертано приложни области), настъпил след 60-те – 70-те
години на ХХ в., когато тематичната им структура отчетливо се разслоява на два потока с малко до-
пирни точки на понятийните им апарати, като представителите на единия поток “засядат” на етапа
на описанието, експлицирането, съпоставката и систематизирането на различни типове контексти, а
на другия се “окопават” в някоя предпочетена от тях некласическа логика и стават жертва на тясна-
та специализация. Изводът е, че в процеса на концептуалното си развитие понятието за контекст
престава да бъде чисто лингвистична категория, и отчасти излиза извън, защото се подчинява и го
подчинява на по-общи рационални закономерности и придобива и психологически, социологичес-
ки, културологически и логически и философски черти. Това е плюс при решаване на редица прак-
тически задачи, напр. в областта на превода.

В гл.2 – “Нелингвистични приложения на понятието за контекст – от метафорична към концеп-
туална употреба” – са анализирани примери на използване на понятието за контекст, взети като раз-
лични степени и форми на тяхната концептуализация в различни области. В§1 се дават обстоятел-
ствата и причините, довели до предпочитанието към контекстната представа. Тезата е, че системна-
та философия е в криза и се „износва” и не се възпроизвежда в актуализиран вид. И нелингвистич-
ното понятие за контекст функционира като компенсатор на дефицити, произтичащи от тази криза.
И някои от разгледаните понятийни апарати се основават на интуитивно естествената идея, че, ко-
гато е налице проблем с експлицитните (есенциални) описания и детерминации на смисъла на обек-
тите в дадена регионална онтология, например наличие на хетерогенно („хибридно”) предметно по-
ле с трудности на съгласуването между различни типове обекти, контекстната детерминация е оно-
ва, към което ни остава да се обърнем. В подкрепа на тази теза авторката изброява редица интерп-
ретационни контексти, функциониращи като ad hoc заместители на системната философия, които
разглеждат различни страни от същността и динамиката на научното знание, научната практика и
тяхната зависимост от условията: контекст на откритието и контекст на обосноваването (Райхен-
бах), контекстна зависимост на интерпретацията на емпиричните данни (тезис на Дюем-Куайн, кон-
текстуална теория за смисъла на Файерабенд), епистема (Фуко), стил на мислене (Борн и Паули),
културен фон и културна детерминация (Шрьодингер), парадигма (Кун), изследователска програма
(Лакатош), картина на света (Ван Фраасен), дух на науката (Башлар), ноосфера (Вернадски), трети
свят (Попър) и др. Те се базират на представи за контекст с различна степен на концептуализация.
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При някои от тях в основата стои интуитивният потенциал на някаква метафора, образ-акцент вър-
ху универсалността и континуитета – духът на науката (като интегрална интензионална характе-
ристика на начина, по който се “прави” тя, взета в съпоставка с екстензионалното “тяло” на “напра-
вената” наука), третият свят на Попър (“свят на обективното съдържание на мисленето, преди
всичко научните идеи, поетическите мисли и произведенията на изкуството", картина на света,
културен фон и културна детерминация. Някои възникват по аналогия с вече апробирани в други
области понятийни апарати – стилът на мислене (по аналогия със стила в изкуството), ноосферата
(по аналогия с биосферата). Трети са контексти, генерирани от специално построен за целта кон-
цептуален апарат – епистемата на Фуко, идеята за парадигмата на Кун, методологията на изследо-
вателските програми на Лакатош, тезисът на Дюем-Куайн, контекстуалната теория за смисъла на
Файерабенд, контекстът на откритие и контекстът на обосноваване на Райхенбах. Разглежданите
концепции могат да се разделят на три групи – външни контекстни детерминации на научното поз-
нание, вътрешни (за науката) контекстни детерминации на смисъла и значението на научните фак-
ти, смесен тип (вътрешни и външни) контекстни детерминации. Към първата група могат да бъдат
отнесени напр. епистемата на Фуко и концепцията на Шрьодингер за културния фон и културната
детерминация или например контекстуалният реализъм на Шлейгъл [180]. Във втората трябва да
бъдат отнесени вижданията на Райхенбах, Куайн, Дюем, Лакатош. В третата попадат парадигмата
на Кун и стилът на мислене на Борн. От всички тези типове контекстни интерпретации на научното
познание в монографията са разгледани стилът на мислене и функционирането му като контекстна
детерминанта на правенето на наука (§2), парадигмата на Кун като контекстна детерминанта на на-
учното познание като процес и резултат (§3), направен е кратък преглед на особеностите на услови-
ята, в които функционира съвременната наука (§ 4) и е илюстриран разглежданият аспект на кон-
текстната тема, като е проследено накратко нейното разгръщане в историята на математиката и
нейното есенциално и инструментално присъствие в основите на съвременната математика (§5).

Гл.3 е отредена изцяло на концептуализациите на представата за контекст в логиката, тъй като в
съвременната логика потокът на изследванията, свързани с интерпретирането на контекстната де-
терминация, както и тяхното значение, има забележима тенденция да нараства, а и това е областта,
в която категориалната нелингвистична употреба на термина “контекст” е достигнала най-високо
инструментално ниво. В § 1 е разгледана семантиката на възможните светове, апарат, въведен за
интерпретиране на модалните оператори в логиката, който бързо се развива и придобива широка
популярност сред съвременните логици. Едновременно със значителния обем логическа, металоги-
ческа и логикофилософска продукция, получена в процеса на приложението му, той започва да де-
монстрира и някои ограничения в условията на стремителното разрастване на многообразието от
всевъзможни логически системи. На този фон семантиката на възможните светове постепенно се
превръща от универсален в недостатъчен (за интерпретиране на част от акумулираното в логиката
ново съдържание) семантичен понятиен контекст, защото „възможен” е обвързан с изискване за
непротиворечивост, а ”свят” с изискване за максималност. Двете изисквания ограничават дескрип-
тивния потенциал на тази семантика в случаите, когато се изследват детерминации от логически
тип в области на знанието, които не отговарят на изискванията за максималност и непротиворечи-
вост. Това довежда до опити за есенциално и инструментално изграждане на нови, по-оптимални
интерпретативни контексти, следвайки две основни евристични линии на разсъждение (и на реали-
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зация на съответния логически проект): 1. Размерът се запазва – контекстът се запазва като глоба-
лен определител и се отъждествява със система от “светове” (които са максимални), но тези свето-
ве вече са нова категория – “невъзможни светове”, в които се допуска нетривиално интерпретирано
противоречие. 2. Размерът се намалява – контекстът се разграничава смислово от възможните све-
тове, които са системи и които са в един или друг смисъл максимални, т. е концептуално затворени,
и от глобален се превръща в регионален или локален определител. От обкръжение-универсум, в
който е “потопена” “мишената” на контекстната детерминация, той става просто обкръжение, окол-
ност на тази “мишена”, която като негов център също го определя в някакви отношения – “пози-
ционира” го около себе си, “избира” го от своята околност или го активира като определител в нея.
От идеята за локална (регионална) непротиворечивост (локална съгласуваност, локална детермина-
ция) се “произвежда” друга инструментална концептуализация на контекста като определител – си-
туационните семантики (разгледани в § 2), при които определено може да се говори за смяна на
принципа на глобалния интегритет с принципа на локалния континуитет като контекстна детер-
минация. Освен ситуационните семантики, в § 2 са разгледани и други логически концептуализа-
ции на контекстната детерминация, реализирани в съответствие с евристичната линия „намаляване
на размера” на базата на други, напр. „състояния на нещата” или „инфони”. Напоследък в областта
на програмирането започват да се лансират различни формални версии на контекстно смятане. В §
3 на тази глава е разгледан съвременният контекстуализъм – обширно (поне като обем на продуци-
раната литература) направление в логиката и философията на езика. Появата му маркира втората
отправна точка на темата за контекста -  теоретичният въпрос за значението на понятието „значе-
ние” и неговите основни детерминанти, една от които е контекстът (първата отправна точка, някои
аспекти на която се разглеждат дотук е практическата употреба на понятието „контекст” в различни
области). Особеното в модела на развитие на контекстуализма е, че той произтича не от хипертро-
фиране на контекстната детерминация, а възниква в логиката и философията като стратегия и прог-
рама за системно аргументирано опровержение на философския скептицизъм и за обоснована за-
щита на реализма. Интересът към понятието “контекст” само по себе си е по-скоро периферен, в
центъра на вниманието е отношението на контекстната зависимост и контекстната детерминация на
истинността на твърдения за знание. В този смисъл е налице ситуацията „контекстуализмът е преди
контекста”. Впечатлението е, че разбирането на контекста е най-често тясно, твърде интуитивно
(понякога и метафорично) и „нагодено” към конкретната изследователска задача. Въпросът за опре-
делянето на самия контекст като същност и обединяващо начало на спектъра от възгледи и подходи
се заобикаля, като просто се предлагат (и се конкурират) примери за това, какво именно в дадения
случай да се разбира под контекст, евентуално с някаква степен на обобщение, както и примери за
това, какви конкретни характеристики би трябвало да притежава контекстът и какво би трябвало да
се включва в него, за да функционира като детерминанта точно в разглеждания смисъл.

Гл.4 е концептуалното ядро на монографията, което е нещо като въведение към въпроса за същ-
ността и функциите на контекста сам по себе си и за онова общо, което е в основата на широката
активна употреба на контекстните представи и развитите на тяхна основа понятийни апарати. След
като в предишната глава е показано, че понятието „контекст” има съществени логически характе-
ристики, тук е направен опит вниманието да се привлече към някои важни философски аспекти на
нелингвистичната употреба на това понятие, към неговия категориален потенциал, към неговия ре-
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сурс като философски инструмент с логически функции, като се обобщят ключови моменти от нап-
равените в останалите глави разглеждания. В § 1 във връзка с разглеждането на същността на кон-
текста се обсъжда разпространеното клише, че контекстът е релационно понятие и се излагат дово-
ди и се привеждат различни гледни точки в полза на разбирането, че контекстът определено е нещо
повече и има съществени субстанциални аспекти. Тук се излагат основания контекстът да се опре-
деля като „къс” от езика, разглеждан като субстанция (този възглед за езика е неочаквано широко
възприет в езикознанието) заради неговия естествен генезис като цялост, неговата системност като
континуитет, по силата на който изобщо е възможна контекстната детерминация, априорната му да-
деност като независима същност при неговото усвояване и употреба, възприемането му като суб-
страт на смислената комуникация (при това субстрат, който не се изчерпва с представата за елемен-
тен състав, а се доближава до представата за субстанцията като първооснова). В § 2 е възприет друг
подход към определянето на същността на контекста – сравнението с вид обекти, сходни с него,
каквито са системите и с вид обекти, които са негова противоположност, каквито са парадигмите –
не в смисъла на Кун, а в смисъла на Сосюр, близък до представата за речников състав. Разгледани
са някои различия между „контекст” и „система”, в качеството на основания за предпочитанието
към контекстните представи и съответните понятийни апарати в редица случаи, разгледани вече в
другите глави. Изведени са три основни типа функции на контекста – като детерминиращо „обкръ-
жение”, „буфер” и „фон”, произтичащи от неговата гранична неопределеност. Приведено е кратко
описание на понятието „парадигма” в смисъла на Сосюр, като противоположност на контекста и е
показано как контекстът и парадигмата могат да „работят” като двойка категории-детерминанти,
образувайки съответния концептуален апарат. § 3 разглежда една особена категория контексти, ко-
ито постоянно възникват в процеса на научното познание и които се характеризират с хетерогенна
структура и вътрешни несъизмеримости. Те са разделени на „хибриди”  и „химери” въз основа на
различните си характеристики. Разглеждането им се използва при въвеждането на понятието „нес-
тандартен контекст” по аналогия с понятието за нестандартен модел в метаматематиката и експли-
кацията на някои негови логически характеристики, релевантни на съотношението между противо-
речие и нестандартност. В § 4 вниманието е насочено към въпроса за контрол на противоречието в
знаниеви модули и подходите, с които това се постига. Показано е как контекстът, по силата на гра-
ничната си неопределеност и локалния си континуитет може при определени условия да служи като
средство за „преработване” на противоречието в структурна трансценденция, функционирайки като
„буфер”. Разгледани са примери как се получава това.

В заключението са изброени различни въпроси и задачи, към третирането на които понятийният
апарат на контекста има непосредствено отношение, обобщени са основните характеристики на
контекста, разгледани в книгата и са посочени редица актуални теми, отнасящи се до контекстни
детерминации на съдържанието, организацията и истинността на научното познание като процес и
резултат, на които понятието за контекст и неговата нелингвистична употреба са релевантни.

От всичко казано се вижда че това в сериозен научен труд, напълно отговарящ и на
изискванията за хабилитация и на тематиката на конкурса! Темата е интердисциплинарна –
засяга и философията на познанието и философията на науката, онтологията, епистемология-
та, логика, семантика, философията на езика, езикознанието!.
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Важно е да изтъкна, и че въпреки че по брой публикациите й, различни от дисертацията,
отговарят  на формалните изисквания за доцент/ и ги надвишават/, и биха били достатъчни
за хабилитация, тя се е постарала да издаде и монография! Затова аз считам, че Тасева напъл-
но отговаря на всички изискванията за доцент и дори значително ги надвишава.

Познавам Енгелсина Тасева още като студентка по математика, а още по добре като докторан-
тка в ИФ – БАН. Тя стана аспирантка преди мен, но докато аз представих вариант на дисертацията
в срок и защитих, тя дълго време се бави. И тъкмо когато се бе утвърдило впечатлението, че е  от
„лежерно работещите професорски деца, за които БАН е само тихо пристанище” тя представи изк-
лючително професионално написана дисертация върху философията на математиката. В дисертаци-
ята си на тема: «Гносеологичен анализ на концепциите за съществуване на математичните обекти»
с философска и математическа компетентност разглеждаше много задълбочено въпросите и за мен
това бе един от най-дълбоките и ценните и дълбоки трудове по философия на математиката, напи-
сани по това време в България. Тук се прояви нещо характерно за нея. Тя работи бавно, спокойно,
обмисля нещата, но когато даде нещо, то е зряло. Очакваше се, че след защитата тя за няколко го-
дини ще преработи дисертацията и ще я издаде като монография, което би имало пълно основание
и можеше да  стане най силната ни тогава монография по философията на математиката. Но съби-
тията се развиха по друг начин. Наскоро след защитата института бе закрит. А малко след като не-
щата в новия институт се поуспокоиха започнаха политическите промени. Като човек и семейно и
идеологически обвързан с предишната идеологическа система, промените й се отразиха и тя значи-
телно намали научната си активност и през 1995 г., при второто закриване на института, не попадна
в състава на новия институт. Но имайки предвид, че въпросите на философията на математиката са
тясно свързани с логиката, секция  „Логика” й обяви конкурс, който тя спечели и 15 години работи
успешно там. Междинния характер на заниманията й – логика, философия на науката, философия
на познанието бяха много полезни за секцията. Тя активно участваше в обсъжданията на секцията и
даваше интересни становища и идеи. Но вярна на своя спокоен и лежерен стил дълго време не
представи монографичен труд за хабилитация. А междувременно в секцията ни се появи активно
работещо младо поколение, което значително я изпревари с постиженията си. И имайки предвид
възрастта й и необходимостта от такава хабилитация, тя се прехвърли в секция, където няма други
готови за хабилитация. Но продължи да сътрудничи и със секция „Логически системи и модели”.

Участвайки активно в обсъжданията  Е.Тасева често се позовава и използва трудове на други
колеги от секция „Логика”, нещо, което е похвално. Известна критика търпи, че  като се изключат
трудове на колеги  сравнително по-рядко си обновява базата трудове които използва.  И доста от
източниците на които се позовава не са най-новите и модерните.  Поради това е спорно до колко би
била успешен ръководител на докторант или проект. А лежерния  й и често инертен стил не ми дава
възможност да я видя и като завеждащ секция. Но огромния й опит и рутина, както и семейно нас-
ледената философска нагласа, каквато не се среща често сред хората завършили точни науки, (а и
сред завършилите философия) я правят нужен член на научния колектив на ИИОЗ.

Уважавайки компетентността й по въпроси гранични за логиката, философия на науката, в част-
ност философия на математиката и на теорията на познанието съм я включил в наш проект (речник
по логика), като основен участник и автор на около 40-50 рубрики. Но въпреки уговорените сроко-
ве до датата на написването на рецензията /аз затова и забавих представянето й/ е представила нула
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рубрики. Надявам се, че лежерният й стил няма да ни подведе и ще се справи успешно, което ще
бъде друг важен аргумент  в подкрепа на положителната ми оценка. Така че на въпросът “дали Та-
сева ще бъде полезна за ИИОЗ” степента ми на категоричност зависи от ефективността и експеди-
тивността й - Лакмус за това доколко ще продължи да работи активно или пак, както след защитата
ще изпадне в дълга летаргия е как ще работи по много спешните задачи от проекта ни! Има време
до заседанието на журито и после на НС за да се разбере това!

Тук, особено след горните редове, съм задължен да взема отношение към въпрос, който често
ми се задава – “трябва ли да се хабилитира човек в пенсионна възраст”

Аз смятам че на един полезен на ИИОЗ колега трябва да се даде възможност спокойно да про-
дължи научната си дейност. Тук позицията ми не е ad-hoc и ad hominem, аз заемах същата позиция
и преди време, когато  в аналогична ситуация бе колегата И. Пунчев. Той също се стегна и почна да
публикува ръкописите си когато бе пред пенсия. И когато изпълни нужните за хабилитация изис-
квания аз написах докл. записка до НС с предложение за хабилитация (за съжаление тогава обезли-
чения от властолюбивия директор председател на НС – Цацов дори не постави въпроса за включва-
не в дн. ред на НС. Докато бях зав. секция с труд но успявах да спася Иван от пенсиониране, но
следващия зав. сек. Логика сервилничеше на директора и не възрази Пунчев да бъде пенсиониран,
което му се отрази доста зле! За щастие сега в ИИОЗ атмосферата е друга и конкурсът е обявен!)

Аргумент за положителното заключение е и това, че по същество в  секция „Знание и реалност:
модели, методологии и евристики“ има само един хабилитиран, отговарящ тематично на направле-
нието на секцията. Значи секцията има спешна нужда от нов хабилитиран! (формално в секцията
има доста хабилитирани, но фактически по тематиката на секцията работи само един от тях!)

Като добросъвестен читател и коментатор на работите на колегите й Тасева би била под-
ходяща и за някои от евентуалните функции на доцент –рецензент и член на НС. Но пред вид
неекспедитивността и неоперативността й тя не би била идеалния човек за другите евентуални фун-
кции на доцент – ръководител на секция, ръководител на проект. По-малкото нови източници  в ра-
ботите й в по малка степен я правят подходяща и за друго от неформалните изисквания за доцент -
да бъде готов за ръководител на докторант по актуална, съвременна тема.

Приемам за резонни заявените приноси в приложената Академична справка. Нямам съвместни
публикации с кандидата

Като се има предвид внушителната дейност, качеството на споменатите трудове и тяхната

ясна тематична насоченост, а също и това, че в секцията, която е обявила конкурса има само

един хабилитиран и работещ по основната й тематика

Категорично считам, че д-р Енгелсина Илиева Тасева-Самодивкина отговаря и на духа и на

буквата на всички условия, закони, правилници и устави (и дори ги надвишава) за да й бъде

дадена академичната длъжност „доцент”

Проф. дфн МАРТИН ТАБАКОВ


