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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Георги Ангелов – ИИОЗ, БАН

относно трудовете на гл. ас. д-р Енгелсина Илиева Тасева-Самодивкина,
представени за участие в конкурса за академичната длъжност доцент към

ИИОЗ - БАН,  специалност философия, обявен за нуждите на секция „Знание и
реалност: модели, методологии и евристики“ (ДВ бр.89 от 11.11.2011 г.)

1. Описание на представените трудове

Гл. ас. д-р Енгелсина Илиева Тасева-Самодивкина е единственият участник в
обявения за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“
конкурс за академичната длъжност доцент към ИИОЗ. Кандидатката е подала
нормативно изискваните от Закона за развитие на академичния състав и от
съответните правилници на БАН и ИИОЗ документи за участие в конкурса.
Представената професионална автобиография свидетелства, че нейните научни
изяви, изследователска и образователна дейност и постижения съответстват напълно
на профила на обявения конкурс.

За рецензиране д-р Тасева-Самодивкина е представила общо 47 на брой научни
публикации. По вид  те са както следва: една монография (Контекстът като
логикофилософска категория, 2011 г.), 3 студии и 43 статии, от които 10 са
публикувани доклади, изнесени на международни научни конференции. Тази
впечатляваща по обем научна продукция, която далеч надхвърля изискванията на
нормативните документи за заемане на конкурсната длъжност, е публикувана в
периода след защитата на докторската дисертация. Преобладаващият дял от тях (36
на брой) са излезли от печат през последните десет години. Всички научни публикации
са индивидуална творческа изява на кандидатката - само една от научните статии е в
съавторство (№14 от представения в документацията списък), но тя е публикувана
през вече далечната 1992 г. Девет от статиите са на английски език, останалите – на
български.

2. Обща характеристика на научно-изследователската дейност на кандидатката

Преобладаващата част от произведенията на д-р Тасева са посветени на проблеми от
областта на гносеологията. Кандидатката има обаче и редица публикации, посветени
на очевидно странични за тази област  теми като: оценката в науката (№25),
идентичността (№28), философската култура (№22), научната популяризация (30),
суверенитета (№№36, 37) и други. На пръв поглед, ако се ограничим само със
заглавията и резюметата на представените за рецензиране трудове, може да се
създаде впечатлението за прекалено обширен спектър от засегнати проблеми, за
които трудно може да се определи какво ги свързва. До голяма степен това може би се
дължи на изследователската политика на Института по философия, който беше много
активен в провеждането на многобройни научни конференции и издаване на научни
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сборници на различна, понякога повлияна от злободневни събития, тематика и в които
сътрудниците са вземали участие със съответни доклади и публикации.

Съдържателният анализ на публикациите обаче  ме убеди, че разработвайки през
годините наглед несвързана проблематика, Енгелсина Тасева всъщност е успяла да
изгради последователно и настойчиво своя уникален проблемен профил, в който
много ясно проличават установените  в наукознанието елементи на успешна
изследователска кариера, а именно: 1) стратегическа, фундаментална тема
(програма), в чиито рамки последователно и настойчиво се изгражда уникалният
индивидуален изследователски подход за проблематизиране и търсене на решения,
както и се концентрират основните за професионалната общност изследователски
приноси и  2) ад хок разработвани разнообразни проблеми (в контекста на
индивидуалната научна кариера, те могат условно да се нарекат приложни), които
служат като полигон за прилагане и изпитание на продуктивността (приложимостта) на
основния авторов подход и като източници за неговото по-нататъшно разработване и
усъвършенстване. Ако разгледаме произведенията на д-р Тасева в контекста на
понятието за индивидуален проблемен профил, ясно се очертава  как през годините в
него постепенно изкристализира нейната стратегическа тематика, в която се
фокусират основните й изследователски усилия,  постижения и приноси.

Като стратегическа в изследователската дейност на д-р Тасева следва да се определи
разработването на тематиката за обосноваването на научното познание. В рамките на
тази тематика тя развива оригиналното си и с приносно значение разбиране за
контекста като философска категория с логически характер, като категория със
съществен евристичен логикофилософски потенциал, релевантен към редица теми,
отнасящи се до детерминирането на съдържанието, организацията и истинността на
научното познание като процес и резултат (вж. № 3, стр.6). В същата публикация
авторката привежда обширен отворен списък от подобни теми, очертаващи
амбициозна изследователска програма. Към последователното разработване и
кумулиране на резултати в тази област спадат редица произведения на авторката
(№№ 1, 2, 3, 9, 16, 17, 20, 23, 31), като безспорен връх, синтезиращ многогодишните й
търсения е монографичното произведение „Контекстът като логикофилософска
категория”.

3. За някои приноси  в изследователски резултати на кандидатката

Далеч съм от мисълта да правя преценка за целия спектър от възможности, които
развиваните от кандидатката основни тези откриват в специализираната област на
логиката на науката и имат приносен характер за нея. Ще се спра само върху един
аспект нейните анализи, който е свързан с получаването на ново научно знание и
мисля е приносен за областта на собствено науковедските изследвания.
Интердисциплинни по своя генезис и начин на провеждане, ключов проблем при тези
изследвания са връзките между особеностите на предметното съдържание,
стандартите на познавателните операции, гарантиращи получаването на достоверно
научно знание, организацията на изследователската дейност и оценката на
получаваните резултати. Тези връзки сравнително ясно се очертават в рамките на
класическите  дисциплини или техните подразделения, където предметът на
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познавателната дейност се основава на добре разработени хомогенни научни теории и
изследователската дейност се организира в рамките на вече традиционни
професионални научни общности. В подобни случаи много рядко възникват и
експлицитно се поставят проблемите за това коя и каква е предметната област, какви
са познавателните операции, които гарантират получаването на истинно знание.
Впрочем и логиците на науката търсят своите примери и правят своите изводи най-
вече от историята и познавателните процеси в рамките на подобни научни области,
като създават идеали за познавателни дейности и резултати, оказващи се трудно
приложими в съвременната нетрадиционна изследователска, а напоследък - и
образователна практика. Става дума непрестанно възникващите интердисциплинни и
интернаучни области на т.нар. преден фронт на науката, където научната политика
концентрира  основните си ресурси, но и където се непрекъснато възникват
философски, логически и методологически по своя характер въпроси относно
конституирането на споделена предметна област и стандарти за познавателните
операции и резултати, рефлектиращи от своя страна върху всички елементи на
изследователската професионализация, оценка, признание и кариерно израстване.
Често предметната ситуация в тях се определя като предпарадигмална,
мулитпарадигмална, предсистемна и пр. което внушава преходното  им състояние.
Решения се търсят в рамките на различни варианти на системния подход, каквото,
например е понятието за „предметен конфигуратор” на Щедровцки.

Изграждайки последователно своята оригинална теза в поредица от публикации (№№
1, 2, 3, 9, 16, 17, 20, 23, 31), Д-р Тасева формулира отчетливо посочената проблемна
ситуация като научно познание в условията на „субстратно хетерогенни
контексти”. За да не преразказвам ще си позволя един доста дълъг цитат:

„Научните теории, които могат да се разглеждат като субстратно хомогенни контексти,
общо взето, нямат проблеми с несъизмеримости и противоречия, доколкото обикновено са
концептуално зрели непротиворечиви монистично организирани знаниеви модули. От гледна точка на
съвременните изследвания в основите на логиката и математиката и във философията на науката
все по-интересни и актуални се оказват въпроси, засягащи парадоксалното, противоречивото,
несъизмеримото и нестандартното в научното познание, както и самата практически установена
възможност да се получава надеждно и истинно знание с използването на концептуални средства,
които не са свободни от подобни проблеми. Как, с какви средства се “степенува” “измерва” и – най-вече
– как се “обезопасява” и “контролира” повече или по-малко противоречивата им природа? В този
аспект особено интересни са логическите характеристики на субстратно хетерогенните
контексти, при които някои от субстратните компоненти са съществено несводими  към
останалите ... Разглеждането на такива контексти е интересно не просто заради това, че са
особено устроени от логическа и фактическа гледна точка, а и защото постоянно възникват в
процеса на познанието при  получаването и интерпретирането на ново знание… В процеса на
добиване на ново знание и неговото интегриране в системата на старото, постоянно се генерират
субстратно хетерогенни контексти (когато субстратът просто се разширява с нови сортове
обекти), които често са условно нестандартни (когато известните редуктивни процедури не са
подходящи за определяне на новия субстрат чрез стария или обратно), а понякога - собствено
нестандартни (когато предполагаемите нови субстратни “попълнения” дълбоко и драстично се
различават по същността, свойствата и поведението си от стария субстрат на знаниевия модул,
върху който се прави опит да бъдат “присадени”). Образуването на такива контексти е нормален
етап в научните изследвания, чиито причудливи продукти, между другото, нерядко стимулират
въображението да вижда в тях кризи, революции и некласически направления по-често, отколкото те
в действителност се случват. .”(Е.Тасева, Нестандартни контексти - контрол на противоречието,
стр.3-5; № 16 от списъка на произведенията)

Авторката очертава и своите разбирания за насоките за решаването на тази
проблематика в рамките на логиката на науката, като аргументира подходът на
контекста като по-адекватен от системния в наблюдаваните познавателни ситуации,
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доколкото синтезира противоположените система и среда. По-специално тя
аргументира въвеждането на понятията за „химери”, „хибриди” и „нестандартни
контексти” за очертаване на различни по своя генезис и функции предметни ситуации
(знаниеви конфигурации) при получаването на ново знание в интердисциплинни
области (вж. Контекстът като логикофилософска категория, гл.ІV, част 3). Убеден съм,
че това са понятия, които имат огромен евристичен потенциал и за науковедските
изследвания, доколкото позволяват функционално да се типологизират предметните
ситуации и търсят съответните изводи относно организацията на познавателните и
изследователските дейности в интердисциплинните изследователски направления.
Може да се спори с авторката дали твърдението, че „химерите” и „хибридите” са само
преходни етапи към конституирането на стандартен контекст е достатъчно
аргументирано или не е просто данък на еволюционното мислене при моделиране на
научното развитие и функциониране. Твърде продуктивни и устойчиви се оказват
някои  научни образувания, функциониращи в условията на подобни контексти и това
изисква да се търси обяснение на този „парадоксален” факт.

4. Лични впечатления за кандидатката и други данни, непосочени в
предхождащите точки

Съвместната ни дейност с кандидатката в секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики“ датира от миналата година, но впечатленията ми от нея са
като за изключително етична колежка, за добросъвестна и встрастено  отдадена на
научната си дейност изследователка. Искам да отбележа също така, че както от
нейните произведения, така и от личните си разговори съм впечатлен от нейната
ерудираност, от способността й точно и ясно да формулира проблеми и тези. Стилът й
на изложение на една твърде  сложна и специализирана проблематика се отличава с
тази яснота и относителна достъпност и за неспециалисти, характерна за
изследовател, който е дълбоко навлязъл в дебрите на предмета си и не се крие зад
двусмислени и самоцелни езикови игри.

5. Мотивирано и ясно формулирано заключение

Въз основа на всичко казано за научните постижения и лични достойнства на
кандидатката убедено ще гласувам в подкрепа на избирането на ст.ас.  д-р Енгелсина
Тасева-Самодивкина на академичната длъжност доцент към ИИОЗ - БАН,
специалност философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики“ на ИИОЗ.

София, 19.02.2012

Доц.д-р Георги Ангелов


