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СТАНОВИЩЕ

ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ

ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.3.ФИЛОСОФИЯ

Главен асистент д-р Енгелсина Тасева е единствен кандидат в конкурса за

академичната длъжност доцент от професионално направление 2.3. Философия, обявен

в Държавен вестник 11 ноември 2011 г.

1. Общо описание на представените материали

Главен асистент д-р Енгелсина Тасева участва в конкурса с: 1 монография; 3 студии; 10

статии в чуждестранни и международни сборници; 33 статии в списания и тематични

сборници; 10 доклади, изнесени на международни форуми; 2 непубликувани доклада,

изнесени на национални форуми, 32 участия с доклади в национални конференции (16

на Попърови сесии и 11 на сесии „Философията като призвание”, организирани от

секция „Философия на науката” на ИФИ, 5 на конференции „Съвременната логика и

нейните приложения”, организирани от секция „Логика” на ИФИ .

Публикации преди получаването на степента „доктор”: 2 – статии. Участва в 4 проекта,

от които три са международни.

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата

дейност на кандидата

В представените публикации доминира научно-изследователската дейност.

3. Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му

История на науката и техниката (6 семестъра лекции и упражнения), ТУ, 1998 – 2001

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна

характеристика на научните приноси

Научните интереси на Енгелсина Тасева са предимно в областта на философия на

науката с акценти върху логиката и математиката. В последните години интересите й се

центрират предимно върху разширяващата се сфера на приложение на категорията
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контекст. Е. Тасева убедително показва, че лингвистичното понятие “контекст” може

много ефективно да се прилага при интерпретацията на множество проблеми – при

социалната и културна детерминация на научното познание, при анализа на значението

на стила и парадигмите в развитието на научното познание и др. Специално внимание

се обръща на ролята на контекста в логиката като се подлагат на съдържателен анализ

темите за възможните и невъзможни светове, ситуационната семантика, разликата

между контекстуализъм и контекс. Третират се философските измерения на понятието

“контекст” и по-специално субстанциалните и системни аспекти. Подходът, характерен

за разработките на Енгелсина Тасева, се отличават с ясен стил, професианални

компетенции не само във философията, но и в математиката, много добро познаване на

съответната литература, постоянен стремеж към анализ на нетрадиционни проблемни

области и евристичността при тяхното поставяне и решаване.

Трудовете на Енгелсина Тасева са обогатяване на съществуващите знания.

6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната

литература (по негови данни)

Трудовете на Е.Тасева са цитирани два пъти.

7. Критични бележки по представените трудове, включително и по литературната

осведоменост на кандидата:

Като критична бележка е съмнението, че шестте интерпретации на т.нар. структурна

трансценденция са фактически опити да се отстраняват противоречията, а

диалектическата традиция и съвременната параконсистентна логика ни насочват към

простото приемане на обективна фактичност на структурната трансценденция като

несъимеримост между конфигурации в един и същи знаниев модул. Това всъщност

изисква допълнителен анализ на контекста, в който съществуват противоречията.

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

точки

Познавам Енгелсина Тасева от десетилетия. Като научен сътрудник тя се насочи към

трудните области между философията, логиката и математиката. За съжаление не

разшири и не издаде дисертацията си като книга (за времето си тя бе значителен принос

във философията на математиката), което щеше да даде по-ускорено развитие на
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научната й кариера. Като личност Е. Тасева е кооперативна, доброжелателна, готова за

съпричастност и ангажираност .

9. Мотивирано и ясно формулирано заключение

На основание на посочените научни постижения и преподавателска дейност предлагам

на уважаемите членове на Научното жури единодушно да препоръчат на Научния съвет

на ИИОЗ присъждането на академичната длъжност доцент по философия на доктор

Енгелсина Тасева.

18. ІІ. 2012 г. Подпис:

(Проф. Д. Цацов)


