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На свое заседание, проведено на 24 септември 2020 г., Научният съвет на Института по
философия и социология към Българска академия на науките взе решение да номинира книгата
на професор дфн Иванка Райнова Sein, Sinn und Werte. Phänomenologische und
Hermeneutische perspektiven des Europäischen Denkens.Frankfurt am Main, Peter Lang,
2017,
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Феноменологични и херменевтични перспективи
на европейското мислене) за особено значимо научно постижение за
последните 5 години. Аргументи:
1. Монографията има подчертано приносен характер: в нея се обосновава тезата, че
кризата на научното мислене довежда не само до раждането на феноменологията, но и налага
постоянното преосмисляне на ролята на философията, като се превръща в двигател за нейното
развитие. В този контекст се показва как кризата на разума отвежда до криза на смисъла и
съществуването, която на свой ред поставя под въпрос ценностите и проблема за отговорността.
2. Тематиката на монографията е особено актуална: тя предлага нови интерпретации
върху проблематиката за отговорността, човешкото достойнство и човешките права въз основа
на сравнителни анализи на концепциите на някои от най-видните съвременни мислители като
Сартр, Левинас, Рикьор, Дерида и Арент.
3. Книгата на професор Райнова веднъж вече е получила одобрението на научната
общност с утвърждаването си за най-значимо постижение на ИФС (тогава ИИОЗ) за 2017 г.
след сериозна конкуренция с други индивидуални и колективни трудове.
4. Тя беше включена в постера за най-значими постижения на Българска академия на
науките, посветен на 150-годишнината на БАН.
5. Публикувана е с конкурс на Националния Изследователски Фонд на град Виена
след успешното преминаване през тройно peer review.
6. Издадена е в престижното, ранкирано международно научно издателство “Петер
Ланг”.
7. Публикуваните в чужбина рецензии за книгата, една от които е в списание с импакт
фактор, още веднъж открояват нейните качества и научни приноси.

