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По конкурс за заемане на академичната длъжност

“Професор“ в  Научна  област  2.  «Хуманитарни

науки»;  Професионално  направление  2.3.

«Философия» 

За нуждите на ИИОЗ - БАН.

Обявен в ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.    

Рецензент: проф. Желязко Д. Стоянов, д.ф.н. 

Данни за конкурса:

Процедурата по обявяването на конкурса за заемане на

академичната длъжност “Професор“ по «Философия»; научна

област  «Хуманитарни  науки»;  професионално  направление

2.3.  «Философия»  е  обявена  за  нуждите  на  ИИОЗ към  БАН.

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 1 от 10. 01..2014 г. и Протокол № 3

от  06.03.  2014  г  на  НС  на  ИИОЗ Не  съм  забелязал  някакви

нарушения по досегашния му ход.

Данни за кандидата:

         Доц. д-р Иванка Богомилова Райнова е родена през 1959

г.  Завършва  през  1984  г.  специалност  «Философия»  в  СУ

«Св.Климент Охридски». През 1989 г. защитава дисертация на

тема  «Насоки  на  антропологизма  във  Франция$  и  получава

образователната и научна  степен  «Доктор» по  «Философия».

Избрана  е  за  старши  научен  сътрудник  по  История  на

философията през 1995 г. за нуждите на секция «История на

философията» в Института за философски изследвания - БАН,

където работи досега.  През 2013 г.  защитава дисертация на

тема:  «Между  свещеното  и  светското:  към  проблема   за



континуитета  и  дисконтинуитета  във  философията  на  Пол

Рикьор» и получава научната степен «Доктор на философските

науки»

Доц.  Ив.  Райнова  бързо  се  утвърди  не  само  сред

българските,  а  и  сред  европейските  колеги,  като  изграден

специалист по основните аспекти на съвременната историко-

философската проблематика, както и като ерудиран познавач

и задълбочен изследовател на редица водещи представители

на съвременната западна философия  

Описание на научните трудове:

Доц.  Ив  Райнова  е  автор  на  повече  от  сто  научни

публикации,,  между  които  са  7  монографии  (три  от  тях  са

издадени в чужбина);  на 28 студии (14 от тях са издадени в

чужбина); ;на 97 статии (43 от тях са издадени в чужбина); на

няколко  десетки  научни  доклади  на  международни

философски  конференции.  Тя  представя  за  участвие  в

конкурса  за  «Професор»  20  публикации,  сред  които  са  3

монографии и два сборника (всички те са на чужди езици и са

издадени  в чужбина),  както,  и  15 студии и статии,  от които

осем са на чужди езици. Автор е на множество рецензии върху

трудове на български и чуждестранни колеги. Представените

от  нея  публикации  са  посветени  на  важни  и  актуални

историко-философия  проблеми  и  са  пряко  свързани  с

професионалното направление, по което е обявения от ИИОЗ

конкурс за «Професор». .  

Доц. Ив. Райнова е активен участник в различни научни

институции и организации, което личи от приложения «Списък

за  специализации,  за  лекторска  и  експертно-консултантска

дейност,  както  и  за  лекционни  курсове  пред  студенти  в

България  и  в  чужбина,  за  членства  в  български  и

чуждестранни неправителствени организации». Тя е утвърден

преводач  на  специализирана  литература  от  френски  на



български  и  немски  език  –  в  Списъка  за  публикациите  са

посочени 35 нейни превода..

Нейните основни изследвания върху различни проблеми

от  съвременната  история  на  философията  предизвикват

оправдано  силен  отзвук  в  специализираните  среди  –  в  своя

Списък  тя  сочи  (от  последните  5-6  години)  многобройни

цитирания  на  нейни  трудове  от  български  и  чуждестранни

автори, а и десет рецензии.

Доц.  Ив.  Райнова  е  активен  участник  в  различни

специализирани институции и научни организации, което личи

от  приложения  Списък  за  специализации,  за  лекторска  и

експертно-консултантска дейност, за лекционни курсове пред

студенти в България и в чужбина, за членства в български и

чуждестранни  неправителствени организации.  Тя е утвърден

преводач  на  специализирана  литература  от  френски  на

български  и  немски  език –  в  Списъка са посочени  35 нейни

превода..

Нейните  основни  научни  публикации  върху  различни

проблеми  от  историята  на  философията  предизвикват  силен

отзвук в специализираните среди – в своя Списък тя сочи (от

последните 5-6 години) многобройни цитирания (56 в чужбина

и  94  в  България)  на  нейни  трудове  от  български  и

чуждестранни  автори,  а  и  в  13  рецензии,  от  които  7  са  в

чуждестранни издания..

Научни приноси:

Оценка за публикациите на доц. Ив Райнова върху

съвременните философски учения.

Първо, извънредно богати философски идеи се съдържат

в  книгата,  в  която  са  включени  три  интервюта  на  доц.  Ив.

Райнова с Пол. Рикьор,  издадена  през 2009 г.  Става дума за

фундаментални  въпроси  като  този  за  предмета  на

философията  и  нейното  отношение  с  философската

антропология  и  херменевтиката  на  Аза,  за  връзката  на



философското  знание  с  области  като  теологията,

литературата,  езикознанието  и  др.   Интервюиращата

доразвива методът на  компаративната херменевтика на  Пол

Рикьор,  което  е  извънредно  полезно  и  при  новата

интерпретация на еволюцията на философските възтгледи на

самия  Рикььор.  При  това  доц.  Ив.  Райнова  прилага  този

комплексен  метод  в  интересна  и  евристична  комбинация  с

генезисния,  реконструктивния,  генеалогичния,

културологичния и биографичния подходи.

Второ, доц. Ив. Райнова има редица приноси и в своите

изследвания  върху  творческото  наследство  на  австрийския

философ  Лео  Габриел.  Тези  приноси  са  осъществени

благодарение и на публикуването на три неиздадени негови

ръкописи,  но  най-вече  в  предложената  от  авторката

реконструкция на неговите възгледи за бъдещето на Европа.

Доц. Ив. Райнова обосновава тезата, че «истината на цялото»

на «Интегралната логика» на Габриел е отговор на «истината

на  битието»  на  Хайдегеровото  «Битие  и  време».  Редица

интересни моменти в посочените изследвания се съдържат и

при сравнителния анализ между концепцията  на  Габриел за

«отворената  система  върху  диалога»  и  схващането  на  Пол

Рикьор за социалните и цивилизационните процеси, базирани

върху Рикьоровата теория за конфликтностния консенсус.

Трето, впечатлява и компаративния анализ върху редица

постмодерни  интерпретации  на  Зигмунд  Фройд.  Доц.  Ив.

Райнова  с  основание  показва,  че  основният  момент  в

постмодерната  критика  на  фройдовата  психоанализа  се

базира върху Фройдовото деление на желанията на «добри» и

на «лоши», с което според постмодернистите той се опитва да

легитимира  институцията  на  семейството.  Доц.  Ив  Райнова

обаче формулира и защитава тезата, че новаторският заряд на

психоанализата,  който  се  проявява  и  при  анализа  на

конфронтацията  между  производството  на  желанията  и

социалното  производство  с  неговата  репресия,  всъщност  е



най-добрата защита на това учение, която представителите на

постмодерната критика волю или неволю извеждат наяве.

Четвърто,  доц.  Ив  Райнова  осъществява  евристична

херменевтична  реконструкция  на  етическата  концепция  на

Мерло-Понти, която е осъществена чрез основните моменти в

неговата  интерпретация  на  Хусерловия  «Lebenswelt”.  Тя

защитава тезата, че жизненият свят образува както началната

пресечна  точка  на  феноменологията  и  онтологията,  така  и

тази на битието и дължимото, на екзистенциалния жив опит,

на ценностите и нормите, а оттук и на избора и отговорността.

Авторката предлага и диаграма на моралния акт на битието-в-

света като комплексна  релация,  която има  за изходна  точка

въвлечеността на индивида в дадена ситуация, и му налага да

действа,  поради  което  е  оценена  през  призмата  на

съответните  социални  норми  и  ценности.  Тези  норми  и

ценности предизвикват акт, за който действащият, независимо

дали поема или не поема съответната отговорност, е винаги и

единствено  отговорен.  Направен  е  интересен  опит  да  се

обясни  защо  концепцията  на  Мерло-Понти  има  за  цел  да

разбули  илюзията,  че  съществува  само  една  истина  и  само

един морал.

Пето,  предложена  е  нова  алтернатива  в  спора

„модернизъм или постмодернизъм” и то върху новия прочит

на философията на Карл Ясперс. Аргументирана е тезата, че

истината не трябва да се търси нито в универсалното, нито в

партикулярното,  а  в  реализирането  на  духа  (визиите  за

моралното  и  справедливото)  в  екзистенцията,  защото

ценностите са идеални изисквания и абстрактни възможности

на  свободата,  докато  те  не  се  превърнат  в  конкретни

действия. 

Шесто,  доц.  Ив.  Райнова  изяснява  последователно

въпросът  кога  и  как  се  появява  понятието  «феминистка

философия».  Тя тематизира и изследва проблемът дали тази

философия  е  «американски  или  европейски  продукт»  и  с



помощта на семантическия и историческия анариз онагледява

успешно  разграничението  между  философската  рефлексия

върху  социалните  конструкции  на  половете  и  философското

обосноваване на феминизма. Благодарение на своя критичен

подход  тя  доказва,  че  френската  мислителка  Симон  дьо

Бовоар  полага  началото  на  феминистката  философия,  която

след време добива статута на собствено направление в САЩ. 

Безспорна  творческа сполука са и усилията на  доц.  Ив.

Райнова  да  систематизира  и  типологизира  феминистките

дискурси  относно  отношението  между  философията  и

феминизма,  след  което  има  основание  да  очертае  пет

направления:  интеграционизъм; адитивистки реформизъм;

гиноцентризъм; сепаратизъм и преформизъм.  Според нея

«философията е необходима на феминизма като методология

и социокултурна  херменевтика,  феминизмът е необходим на

философията  за  преодоляване  на  слепотата  относно  полова

идентичност,  социалинте  асиметрии  и  легитимационни

дискриминационни дискурси».

Основната  част  от  посочените  сполуки  в  това  научно

поле са резултат и от новия прочит на «Втория пол» на Симон

дьо Бовоар,  която се опитва да осъществи коректна критика

на митовете като симулакри, делегитимира властовия дискурс

и униваресализиращите метанаративи на «големите разкази»

деконструира дуалистичното, «манихейско» бинарно мислене

чрез опозиции и конституиране на вражески образи и отрича

абстрактните човешки права благодарение на което изработва

една своеобразна етика на справедливостта.

Шесто, доц. Ив. Райнова формулира и обосновава тезата,

че  интеркултурната  философия  може  да  допринася  и  ще

допринася за дисеминацията на дискурсивното и ценностното

многообразие,  както  и  за  осъществяването  на  пълноценен

реципрочен културен обмен в Европа чрез една транслативна

херменевтика на европейската история и ценности,  които са

способни  да  съчетават  по  нов  начин  някои  от  най-важните



изследователски концепти и методи на австриеца Лео Габриел

и на французина Пол Рикьор.

Чрез провеждането на  богат сравнителен анализ върху

противоположните позиции в дебатите дали Европа трябва да

е «общност на ценности» или «правов ред» доц. Ив Райнова

разкрива  редица  явни  парадокси,  противоречия  и  реални

опасности  в  редица  водещи  дискурси  относно  т.  нар.

«Европейски ценности». Това й дава възможност да предложи

шест  стъпки  за  преразглеждане  на  понятието  «Европейски

ценности»,  които  ще  облекчават  усилията  за  успешното

преодоляване на посочените парадокси и опасности.   

Заключение

Всичко това  ми  дава  основания ДА  ДАМ  ПОЛОЖИТЕЛНА

ОЦЕНКА  за  досегашната  й  научно-изследователска  и ДА

ПРЕДЛОЖА  на  уважаемите  членове  на  Научното  жури  ДА

ПРЕДЛОЖИ НА НС  на ИИОЗ ДА ИЗБЕРЕ доц. д.ф.н. Иванка

Богомилова  Райнова  на  академичната  длъжност

“Професор“  в  област  на  висшето  образование  2.

«Хуманитарни  науки»;  професионално  направление  2.3.

«Философия (История на  философията)»  за нуждите на

ИИОЗ към БАН.

10 април 2014 г.          Подпис:

     София                                    (Проф. д.ф.н. Желязко Стоянов)


