
Рецензия 

на научните трудове на гл. ас. д-р Марина Бакалова, кандидат за конкурса 

за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионалното 

направление 2.3. „Философия“, обявен в ДВ на 18.06.2013 г. за нуждите на 

секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ към ИИОЗ 

 

В конкурса като единствен кандидат участва гл. ас. д-р Марина 

Иванова Бакалова от ИИОЗ. Представени са една монография на български 

език и пет статии, една на български и четири на английски език, 

публикувани в български и чуждестранни периодични издания.  

В монографията, озаглавена Знаем ли нещо за външния свят. Въпроси 

от съвременната аналитична философия и епистемология на 

възприятието, се разглеждат основните епистемологически и ред 

метафизически проблеми на възприятието като главно средство за контакт 

между познаващите и света. Монографията е разделена на увод, пет глави, 

заключение и библиография, общо 140 страници. Включен е речник на 

специализираните термини и предметен показалец, което прави изданието 

удобно за боравене и като учебно помагало. В първата глава се излага 

разбирането за сетивното преживяване като конституент на възприятието и 

се очертават неговите основни характеристики, както и ролята му за 

познанието. С това се подготвя читателят да оцени по достойнство 

проблема за възприятието, както и да набере необходимите понятийни 

знания за осмислянето и решаването му. 

Във втората глава се формулира проблемът за възприятието, както той 

се третира в аналитичната епистемология и философия на съзнанието, като 

акцентът се поставя върху въпроса за гарантирането на това, че 

възприятието ни осигурява контакт с външния свят. Реконструирани са 

основните аргументи срещу директния реализъм, с който започва 



обичайното разбиране на природата и съдържанието на възприятието 

(аргументът от илюзия и аргументът от халюцинация). Анализира се 

основната предпоставка на тези аргументи, а именно хипотезата за 

менталната еднородност (думата „еднородство”, която е използвана в 

текста, е тромав и излишен неологизъм). Накратко се описват и 

допълнителни аргументи срещу директния реализъм.  

Третата глава е посветена на традиционните теории за възприятието. 

Добросъвестно, адекватно и ясно се реконструират  каузалната теория за 

възприятието, теорията за сетивните данни, адвербиализмът и 

интенционализмът. В последния параграф на тази глава се прави обобщено 

представяне на посочените теории, което допринася за открояването на 

дизюнктивизма като нетрадиционна концепция, придвижваща 

философския анализ на възприятието в нова посока. 

Четвъртата глава се фокусира върху положенията на съвременния 

дизюнктивизъм, започвайки с критика на традиционните теории и 

очертавайки неговите приноси за по-ясното разбиране на възприятието. 

Главата завършва с представяне на оригиналната теория на М. Бакалова, 

според която истинното сетивно  преживяване като конституент на 

възприятието стига до външния  обект  благодарение  на  упражняването  

на  перцептивна  способност, т.е.  рафинирано (остаряла, но неизбежна 

чуждица)  умение  да  се  разпознават  обекти.  Рафиниринето става чрез 

упражняването на дадени предразположения,  сред които на първо място 

се поставя  фокусираното внимание. При това „рафинирането на 

способността и мотивацията за него не са съзнателно достъпни за 

възприемащия.” (Заключение, с. 124) 

В петата глава М. Бакалова разделя способностите, които се 

упражняват при възприятието, на два вида: отнесена към  обект и  отнесена  

само  към сетивното  явление. Така поне един  от  специфичните  ментални  

фактори  на  истинното  сетивно  преживяване  е  различен  от участващия 



при състоянията  на  илюзия  и  халюцинация, и това  е  тяхното 

съдържание. По този начин се блокират аргументите от илюзия и 

халюцинация, обяснява се как протича познавателният контакт на 

възприемащия с външния свят и се обосновава различимостта на 

феноменологичния компонент на достоверното от недостоверното 

възприятие. 

 Петата глава представлява разширено и допълнително 

аргументирано обяснение на възможността за познание на света чрез 

възприятието, което става благодарение на въвеждането на дебата за 

тясното и широко разбиране на перцептивните способности. Тук, както и в 

четвъртата глава, са съсредоточени основните оригинални приносни 

моменти в монографията. Те обхващат както предложената собствена 

теория за възприятието, така и аргументите срещу широката 

компетентност, примерите и мисловните експерименти, развити в тази част 

на монографията. Също така, на с. 104 – 105 намираме едно определение 

на възприятието, което е значим принос: „Възприятието е механизъм, чрез 

който ние абстрахираме сетивното преживяване от стимулите върху 

сетивната ни и го насочваме към обектите  в  света.” Същото може да се 

каже и за блестящия ход да се представи възприятието като знание-как (с. 

106 ). 

 Критичните ми бележки, свързани с монографията, са незначителни 

в сравнение с постиженията на авторката. На първо място, това са 

обичайните за нашата издателска реалност печатни, правописни, 

пунктуационни и езикови грешки, с които текстът изобилства. Второ, още 

на с. 27 „понятие” се отъждествява с „дума”, но това далеч не е общоприет 

възглед и макар и да няма място за дълги определения на това, що е 

понятие, поне трябва да се спомене, че това отъждествяване е спорен ход. 

Оттук и следващата ми бележка към с. 37: непонятийното съдържание 



зависи от това, с какво разбиране за понятие си служим; ако става дума за 

лексикални понятия, примерите на Крейн са подходящи. Ако обаче под 

понятие се разбира образ или комбинация от образ и лексикална 

генерализация, примерите му не илюстрират не-понятийно съдържание. 

 По-нататък, някои разграничения, които читателят очаква да бъдат 

направени още при въвеждането на новите понятия, се появяват (понякога 

в ненапълно развит вид), доста по-късно в текста. Така на с. 103 няма 

експлицитно определяне на способност, както и прегледно разграничение 

между способност и капацитет. На с. 104 не е ясно защото разпознаването 

на обекти да е директно – нищо не изключва възможността то да се 

осъществява посредством репрезентация. Накрая, на с. 116 се говори за 

„умението, а не способността като цяло”, като по-рано се казва, че 

умението е „вече рафинирана интелигентна способност” (с. 103), което ми 

се вижда леко изкривена връзка между цяло и част. Ще добавя още една, 

на пръв поглед езикова, забележка. Да се говори за философия на ума е 

също толкова подвеждащо, колкото за философия на съзнанието. „Целият 

ум”, както се изразява М. Бакалова, би трябвало да включва автоматизмите 

на мозъчната дейност, както и онези техни аспекти, които наричаме 

емоции и афекти. Никой обикновен човек обаче не би нарекъл емоциите 

„ум”. 

Посочените недостатъци, разбира се, са дреболии, които не 

намаляват общото извънредно положително впечатление от работата. 

Книгата е написана на пределно ясен език, изложението е кратко, точно и 

по същество. Реконструкциите са адекватни, коректни и изключително 

прегледни. Искрено възхитена съм от прочетеното. 

Подобна оценка заслужават и статиите, които са представени за 

конкурса.  

В Marina Bakalova (2011) “Ontology of Ability: A defense of 

counterfactual analysis of ability” in: Petrov, Vesselin (Ed. and preface). 



Ontological Landscapes: Recent Thought on Conceptual Interfaces Between 

Science and Philosophy. Ontos Verlag, Frankfurt/Landcaster, 2011, pp. 169-183 

се защитава един опит за конкретен анализ на способността като вид 

предразположение с цел да се обезсили т. нар. заблуда на условния анализ. 

Разбира се, тук се имплицира несъставно разбиране за способността, което 

тепърва трябва да се съгласува с двойната способност, конституираща 

възприятието, както е анализирана а в монографията. Накрая, според М. 

Бакалова, когато способността се възприема като контрафактуално 

зависима от успешни действия, необходимо е да са изпълнени ред 

вътрешни и външни условия. Невъзможността да се гарантира наличието 

на тези условия се използва като аргумент за тезата на авторката, че не е 

необходимо да се изоставя контрафактуалният анализ на 

предразположенията. 

В статията “Externalizing Internalism: A Defence of Epistemic 

Compatibilism” in: Being and Knowledge in Postmetaphysical Context. 

(Proceedings of the International conference on ontology and epistemology, 

Sofia, 2007. IAF, Wien се взема отношение по дебата за 

епистемологическия компатибилизъм или съвместяването на 

екстернализма и интернализма. Чрез анализ на концепцията на С. Бернекер 

и Е. Соса авторката защитава възможността на епистемологическия 

компатилбилизъм, показвайки различните нива на упражняване на 

когнитивните способности, които съответно изискват различни 

(екстерналистки и интерналистки) условия за осъществяването му.  

 

В “Knowledge as Apt Mental State” in The Philosophy of Security in an 

Unsecure World: Proceedings of XXV Varna International Philosophical School 

June 1
st
-3

rd
 2008. pp.117-125 IPhR-BAS, Sofia се прави опит за метафизично 

обяснение на познанието в духа на вече години наред защитаваната от 

авторката теза за познанието като успех от способност. Разглежда се 



аргументът на Т. Уилямсън за несъставността на понятието за познание, 

като се прави опит той да се доразвие и подкрепи допълнително.  

 Marina Bakalova (2007) “A Disjunctivist Answer to the Problem of 

Subjective Indistinguishability” in The Proceedings of XXIV International 

Varna Summer School “Philosophy Bridging Civilizations and Cultures: 

Universal, Regional, National Values in United Europe, June 1
st
-3

rd
 2006” 

IPhR-BAS, Sofia общо-взето, е първоначален вариант на развитата в 

монографията теза за това, как може да се реши въпросът със субективната 

неразличимост на достоверното възприятие и неговите недостоверни 

„партньори”, поради което няма да се спирам подробно на тази 

публикация.  

В статията от 2005 г., озаглавена „Теории за оправдаването в 

аналитичната епистемология” и публикувана в Онтологико-

епистемологични оптики в събитието на съвременността, Виртуален 

център за музика, култура и научни изследвания, стр. 146-159. ISBN: 954-

91564-3-5, се излагат основните епистемологически теории за 

оправданието: фундационализъм, кохерентизъм и рилайабилизъм, както и 

най-влиятелните възражения срещу тях. Статията е повече 

реконструктивна, макар че има и конкретен принос: популяризиране и 

защита на тезата, че надеждността на познавателния процес и 

минималното й осъзнаване е достатъчно условие за оправдание на 

вярването.  

Съгласна съм с приносните моменти, както са посочени от авторката, 

макар да смятам, че те са повече, и съм отбелязала това в хода на 

рецензията. 

 Познавам работата на гл. ас. д-р Марина Бакалова още от първата й 

докторска дисертация върху проблема за рационалността на когнитивната 



наука. Познавам и преподавателската й дейност в Софийския университет, 

където тя води дисциплината „Основи на когнитивната наука” в 

магистърската програма по философия на съзнанието и езика. И на двете 

поприща успехите на М. Бакалова са забележителни. Ще подчертая 

преподавателските й постижения, защото за изследователските говорих 

вече при анализа на трудовете й за конкурса. М. Бакалова представя пред 

студентите най-съвременните развития в различните дисциплини, които 

формират епистемологията и когнитивната наука. При това тя говори ясно, 

на достъпен език, отговаря конкретно и точно на въпросите на студентите, 

или както самите те се изразяват, „обяснява много добре материала.” 

Освен това д-р Бакалова е атрактивен лектор с чудесно чувство за хумор. 

 Всичко, казано дотук, ми дава основания да гласувам с непоклатимо 

„за” на конкурса за доцентура на гл. ас д-р Марина Бакалова, както и да 

очаквам от нея значими постижения във философията. 

 

Рецензент: проф. дфн Анета Карагеоргиева 

София, 

22.11.2013 г. 

 


