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СТАНОВИЩЕ
по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3.

Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция
„Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

от доц. дфн Веселин Петров Петров (ИИОЗ – БАН)

Настоящото становище следва изискванията към рецензиите и становищата,
фигуриращи в Чл. 4.3.15, ал. (2) от Правилата, приети от Научния съвет на ИИОЗ.

1. Общо описание на представените материали
Единствен кандидат в конкурса за академичната длъжност „доцент” по

професионално направление 2.3. Философия, обявен в Държавен вестник 11 ноември
2011 г. за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“
към ИИОЗ – БАН е главен асистент д-р Енгелсина Илиева Тасева-Самодивкина.

Главен асистент д-р Енгелсина Тасева участва в конкурса с 1 монография, 3
студии, 10 статии в чуждестранни и международни сборници на английски език, 33
статии в списания и тематични сборници у нас; 10 доклада на международни научи
форуми, които са публикувани като статии; 2 непубликувани доклада на национални
форуми и повече от 30 доклада на научни форуми у нас, които са публикувани.
Публикации преди получаването на образователната и научна степен „доктор” – две.
Гл. ас. д-р Тасева е участвала в 3 международни проекта, 1 проект към Фонд научни
изследвания и множество вътрешно институтски проекти.

2. Обща характеристика на научната, научноприложната и педагогическата
дейност на кандидата

В цялостната дейност на кандидата доминира научноизследователската работа,
което е обяснимо поради изследователската насоченост на институцията, в която
работи. Все пак, макар и доста по-скромно, са налице и научноприложна, както и
педагогическа дейности.

3. Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му
Налице е 6 семестъра преподавателска дейност: лекции и упражнения по История

на науката и техниката в ТУ през 1998 – 2001 г.

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна
характеристика на научните приноси

В публикациите на гл. ас. д-р Енгелсина Тасева се открояват няколко теми на
изследване, най-ярката и най-задълбочено разработена от които е темата за контекста.
На нея са посветени голяма част от статиите и студиите, както и монографичното
изледване Тасева, Е. (2011). Контекстът като логикофилософска категория. С., Изд-
во „Звезди”. – 215 стр. Ще се спра малко по-подробно на това монографично
изследване. Авторката тръгва от две отправни точки към темата за контекста като
логикофилософска категория: първо, практическата употреба на понятието „контекст”,
и второ, въпроса за значението на понятието „значение”. Съответно, изследването е
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разделено на няколко глави, като се започва с освобождаването на това понятие от
метафоричния му характер, разглеждат се нелингвистичните приложения на понятието
за контекст и концептуализацията на представата за контекст в логиката и накрая се
стига до разглеждането на контекста като философска категория. Авторката акцентира
върху прехода на интерпретациите на понятието контекст от областта на философията
на езика към моделирането на конкретни типове контексти с логически средства. От
тази гледна точка се анализират и опитите във философската литература за
типологиазия на различните видове контексти, като авторката търси по-универсални и
дълбоки познавателни механизми зад лингвистичната употреба на понятието
„контекст”.

Особено внимание е отделено на нелингвистичната употреба на понятието
„контекст” във философията на науката и особено във философията на математиката.
По отношение на последната е разгледана ситуацията с третата криза в основите на
математиката – появата на парадокси, а по отношение философията на науката се
акцентира върху контекстната ситуация във философия на физиката, свързана с
изследването на микросвета. От направения анализ на ситуацията в посочените области
авторката извежда оригиналната си идея за нов модел за философска рефлексия, в
която централна роля играе контекстът като концептуално средство, което въвежда
гранична неопределеност като „степен на свобода” при анализирането на проблемната
ситуация. В тази връзка авторката се спира по-подробно на разглеждането на
формулирания от нея смесен тип (вътрешни и външни) контексти детерминации на
научното познание, към който тип тя отнася парадигмата на Кун и стила на мислене на
М. Борн. Тук интересна е тезата на Тасева, че епистемата е по-инертна от парадигмата
и представлява по-фундаментално равнище от това на парадигмата. Е. Тасева
проблематизира ролята на контекста в математиката – въпрос, изследван от малцина
автори не само у нас, но и по света. Тя поддържа, че определящият потенциал на
контекста функционира дори в областта на математиката, където достига до идеята за
емпиристко обосноваване на математиката. Необичайно, но убедително звучи тезата на
авторката, че математиката от създаването си до днес е точно знание, получавано с
контекстни средства. Изводът е, че самата история на математиката представлява все
по-изразено доминиране на контекстните детерминации за сметка  на все по-слабото
присъствие на парадигмалните определители. Последното се проявява ясно в неуспеха
на нито една от програмите за обосноваване на математиката да стане доминираща,
поради парадигмалния характер в смисъла на Кун на формализма, логицизма,
интуиционизма. Тук е налице уместно сравнение между тях, говорещо за задълбочения
анализ на авторката и за отличното познаване на материала от източниците, с които
борави.

Енгелсина Тасева е отредила подобаващо място на концептуализациите в
контекста на логиката, където според нея категориалната нелингвистична употреба на
термина „контекст” е достигнала най-високо инструментално ниво. В тази връзка са
засегнати темите за възможните светове, модалните и многозначни логики, логическата
истинност, ситуационните семантики и др. Авторката подчертава, че модалните
категории се определят контекстуално, а контекстът се дефинира като възможен свят.
Проследява се възникването на съвременния контекстуализъм като направление в
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логиката и философията н езика, както и въпроса за значението на понятието
„значение” и връзката му с контекста, тъй като контекстуализмът е едно от
направленията в теорията на значението (другите две направления са
референциализмът и инференциализмът). Разгледани са различните гледни точки за
контекстуализъм в логико-философската литература. Категоричният извод от анализа
на тези въпроси, който прави авторката, е, че дори и в логиката контекстът е основен
тип детерминанта на значението и истината.

Кулминацията на монографичното изследване е разглеждането на философските
измерения на контекста и ресурсите му като философски инструмент в обобщение на
направените дотук в монографията изводи. Авторката привежда убедителни доводи в
полза на тезата за субстанциалния характер на езика и на контекста. Тя защитава
виждането, че контекстът става носител на методологична евристика на визиите за
битието и познанието. Изводът от монографичния труд, с който аз съм напълно
съгласен, е, че направеното изследване свидетелства за потенциала на понятието за
контекст като концептуално философско средство с много широко приложение.

От другите публикации на д-р Енгелсина Тасева, неотнасящи се до темата за
контекста, искам да обърна внимание на очертаващия се у авторката напоследък
интерес към темата за експерименталната философия, на която е посветена статията й
„Experimental philosophy – questions bordering on problems”. Тасева посочва връзка
между експерименталната философия и едно съвременно възраждане на емпиризма
като философска интерпретация, като подчертава необходимостта за съвременната
философия от съвременно преосмисляне на емпиризма въпреки неизбежните трудности
пред това начинание. Явно тази проблематика очертава нова изследователска насока в
научните интереси на д-р Енгелсина Тасева и ще е свързано с нейни бъдещи проекти и
публикации.

5. При колективни публикации – определяне приноса на кандидата.
Енгелсина Тасева няма колективни публикации.

6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и
чуждестранната литература (по негови данни)

Посочени са две цитирания в българската философска литература на публикации
на кандидата. Няма публикувани рецензии за трудове на кандидата.

7. Критични бележки по представените трудове, включително и по
литературната осведоменост на кандидата.

Нямам критични бележки към кандидата. Налице е много добра литературна
осведоменост.

8. Лични впечатления за кандидата и други данни, непосочени в
предхождащите точки

Познавам главен асистент д-р Енгелсина Тасева от повече от тридесет години. Тя
е изключително упорита и старателна в изследователската си работа. Като човек е
много кооперативна, колегиална и коректна в отношенията си с колегите; умее да
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работи в екип – качества, които са много важни за съвместна работа в колектив, а и
допринасят за добрата атмосфера на колектива. Владее руски и английски езици,
ползва и испански. Притежава много добри компютърни умения. Ще добавя още, че
Енгелсина Тасева е член на Съюза на учените в България и председател на ОСО на
САС в ИИОЗ.

9. Мотивирано и ясно формулирано заключение
Така описаните данни за представените материали на кандидата, както и за

цялостната й научноизследователска дейност след придобиването на научната и
образователна степен „доктор” показват, че единственият кандидат в обявения конкурс
гл. ас. д-р Енгелсина Тасева не само напълно отговаря на изискванията за избор на
академичната длъжност „доцент”, но и значително ги надхвърля. Поради това като член
на научното жури убедено ще гласувам за присъждането на гл. ас. д-р Енгелсина Тасева
на академичната длъжност „доцент” и ще подкрепя научното жури единодушно да
предложи на НС на ИИОЗ да я избере на тази длъжност.

София                                                Подпис:
24 януари 2012 г.                                                        доц. дфн Веселин Петров


