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Секция “Етика” и нейният научно-
изследователски потенциал

Емилия Маринова*

Няма никакво съмнение и едва ли е необходимо аудитори-
ята да бъде убеждавана, че етическата проблематика присъства 
във всяко едно съвременно научно изследване; че всеки един 
международен научен проект изисква познаване на етическите 
аспекти на анализираните процеси и явления. Задачата тук е да 
бъде представено онова научно звено, което е създадено, за да 
провежда, стимулира и координира научно изследователската 
дейност в областта на етиката. Това е секцията “Етика” на Инс-
титута за философски изследвания при Българската академия 
на науките – звено с изключителен авторитет от самото си съз-
даване през 1966 г. от чл. кор. Стефан Ангелов. 

В него се подготвят висококвалифицирани кадри за цялата 
страна. Непосредствено със секцията е свързано професионал-
ното развитие на много наши колеги, които тук са започнали 
своята професионална кариера и/или в нея са се утвърдили 
като уважавани и компетентни специалисти в областта на ети-
ката. Такива са чл. кор. Ст. Ангелов, проф. д.ф.н. Васил Момов, 
проф. д.ф.н. Димитър Станков, ст.н.с. ІІ ст. д-р Димитър Георги-
ев, проф. д.ф.н. Калин Янакиев, гл. ас. д-р Волга Тодорова, доц. 
д-р Вероника Николова, доц. д-р Илона Томова, доц. д-р Катя 
Личева, проф. д-р Паньо Данев, ст.н.с.I ст. Моис Семов, ст.н.с. 
II ст. д-р Янко Янчев, ст.н.с. II ст. д-р Станка Христова, ст.н.с. II 
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ст. д-р Елена Петрова, ст.н.с. II ст. д-р Емилия Маринова, н.с. д-р 
Георги Арабаджиев, ст.н.с. II ст. д-р Николай Михайлов, ст.н.с. 
II ст. д-р Камен Лозев, н.с. д-р Румяна Лалева, доц. д-р Роси-
на Данкова, доц. д-р Катя Личева, д-р Светла Драгомирова, д-р 
Мати Коен, д-р Ирина Мирчева, д-р Васил Колев с др. 

От самото си създаване ръководството на секцията отсто-
ява и издига авторитета на научното звено. Тази задача се реа-
лизира изключително успешно, много по-успешно, отколкото 
във всяка друга област на философското познание благодаре-
ние на добре обмислена и още по-добре реализирана секцион-
на политика. Тя се опира на няколко важни идеи, две от кои-
то имат особено значение и ще бъдат отбелязани тук – това е 
обединяването и концентрирането на националния етичес-
ки ресурс и вписването на българската етическа общност в 
международното етическо пространство.

Първата идея се постига с няколко средства. Преди всич-
ко традиция е секцията да привлича специалистите по етика 
от цялата страна на свои семинари, обсъждания, защити, из-
следователски проекти и пр. Създава се ново мобилно звено 
– сектор “Етика”, чийто координатор е секция “Етика” на на-
шия институт. Той включва специалистите по етика в цялата 
страна – преди всичко етиците от катедра “Етика и естетика” 
на СУ, катедрите по етика на българските висши училища, как-
то и отделни етици, които работят в рамките на други научни 
институции и учебни заведения – в Духовната академия, във 
Военната академия и Висшите военни училища в страната, в 
АОНСУ (в София и във Варна) и др. 

Традиция е секцията да привлича специалисти от други 
области на социалното познание във връзка с все по-силното 
ориентиране на секцията към социалната проблематика. Инс-
титутите на БАН (и особено социологическият, психологичес-
кият, наукознанието, правният и др.), Софийският универси-
тет, Медицинският университет, Духовната академия и др. са 
нейни традиционни партньори. 
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Традиция е организирането на общи семинари, дискусии, 
конференции, симпозиуми, ежегодни срещи на етиците, летни 
школи, срещи на младите етици и др.

Традиция е издаването на общи трудове – сборници и ко-
лективни монографии, за което се влагат много творчески ен-
тусиазъм и организационен жар.

Традиция е етиците да имат самосъзнанието за единна ети-
ческа общност, основаваща се както на формалната организа-
торска спойка, така и на общи научни интереси, обраснали с 
годините с близки дружески отношения. Защото етическата 
общност се оформи като един голям професионално-приятел-
ски кръг от съидейници, обединени от общия интерес към ети-
ката и от желанието за сътрудничество и взаимна подкрепа.

Дали етиците са хора от особено тесто или етическите идеи 
ги “повреждат”, но подобна картина може да се наблюдава и в 
международните контакти на българските етици. Оформя се 
един международен етически кръг, който аналогично на наци-
оналната етическа общност се скрепя както от формални, така 
и от неформални отношения. От една страна тя се основава на 
договори за сътрудничество между БАН и Академиите на тога-
вашните социалистически страни. Международните контакти 
непрекъснато се поддържат и обновяват чрез международни 
срещи, конференции, симпозиуми и др. в София, Варна, Мос-
ква, Ленинград, Будапеща, Варшава, Тбилиси, Тюмен и къде 
ли още не; чрез разработването на общи проекти; издаването 
на международни колективни трудове; превод на монографи-
ите на български етици в чужбина и на нашумели издания на 
наши колеги от Източна Европа на български език; регулярен 
обмен на специализанти; обучение на студенти и докторанти в 
страните от социалистическия лагер и др. От друга страна О. Г. 
Дробницки, А. Ф. Шишкин, К. А. Шварцман, Л. М. Архангелс-
ки, А. А. Гусейнов, Л. Буева, А. И. Титаренко, Вл. Бакщановски, 
Ю. Согомонов, А. Г. Харчев, Т. А. Кузмина, В. Кузмин, Ю. А. За-
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мошкин, В. Иванов, Ир. Попелова, Т. Джафарли, М. Фрицханд, 
Зб. Шаварски, Е. Анчел, В. И. Толстих и много други не са само 
колеги, но и близки приятели на тогавашното активно поколе-
ние български етици. Така се защитава втората важна идея, на 
която се крепи секционната политика на нашето научно звено 
– превръщането на българската етическа общност в неотде-
лима част от международната етическа общност. 

За да отстоява своя международен авторитет българската 
етическа общност разчита на висок професионализъм и висо-
ки научни критерии, актуална тематика, адаптивност към про-
цесите, протичащи в развитието на световната етика.

През годините българските етически изследвания претър-
пяват значително идейно, концептуално, методологично и те-
матично развитие. То може да бъде характеризирано със след-
ните важни тенденции.

Първо. Разширява се идейната и концептуалната основа, 
на която се осъществяват етическите анализи и изследвания. 
Българската етическа мисъл в настоящия момент е преодоля-
ла идейната си привързаност единствено към марксистката 
философия, която характеризира развитието на българската 
философска мисъл като цяло и на етиката в частност в перио-
да до 1990 г. Това обогати значително нейните методологични 
подходи и обхвата на изследванията.

Второ. Осъществява се преход от абстрактно-теоретичния 
анализ към конкретния научен анализ на моралните явления и 
процеси. Нараства значението на приложното знание.

Трето. Изработва се вкус към конкретните социални, кул-
турни, социално-психологически проявления на морала. Учас-
тва се на експертно ниво в решаването на реални проблемни 
ситуации. 

Четвърто. Значително се разширява и конкретизира тема-
тичният обхват на изследванията.
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Пето. Засилва се интеграцията и взаимодействието на раз-
лични клонове на човекознанието. Все по-силно е взаимното 
влияние в развитието на етиката, социалната психология, со-
циологията, биологическите науки, екологията, информацион-
ните технологии, правото, политическите дисциплини и т.н.

Тези основни тенденции в българската етика дават свое-
то отражение върху развитието на секция “Етика”. Годините 
на нейното основаване са свързани с отстояването на статута 
на етиката като самостоятелна научна дисциплина. Дискути-
рат се темите за философския или нефилософския характер 
на етиката; за предмета и системата на етиката; за произхода, 
същността, структурата и функциите на морала, за морал-
ните ценности и моралната оценка. Регулативният подход 
в етиката е доминиращ. Спецификата на морала се разкрива 
чрез сравнителния анализ на моралната и останалите форми 
на нормативна регулация. В тази насока са изследванията на 
морала, правото, организационната норма и обичая. Изслед-
ват се моралът и социалната психика; политиката и моралът; 
етическото и естетическото като регулатори на поведението. 
“Етиката като наука” на Стефан Ангелов, “Нравствената норма 
и нейната реализация” на Васил Момов, “Добро и дължимо” 
на В. Момов, К. Нешев, В. Проданов, Д. Станков, колективният 
труд “Предмет и система на етиката”, “Моралното познание” 
на Димитър Георгиев – монографии, сборници, научни статии, 
научни форуми интерпретират проблемите на морала като ре-
гулативна система. 

Днес високата философска квалификация и методологич-
на подготовка на нашите сътрудници е важна предпоставка 
за реализирането на строго теоретичен анализ на моралните 
явления и процеси. Това превръща секцията в значим фактор 
при интерпретирането на строго философска проблематика и 
за изработването на строго научна методология на изследва-
не. Секция “Етика” е научно звено, което има потенциала 
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и компетенциите за реализирането на философско-методо-
логичен анализ.

В същото време секцията притежава квалифицирани спе-
циалисти по проблемите на социологията, социалната психо-
логия, психологията, икономиката, правото, информационни-
те технологии и др. Сериозно достояние на нашата секция е 
готовността за анализ на отделните проблеми както на 
абстрактно-теоретично, така и на конкретно ниво. При 
дискусиите се привличат специалисти от Софийския универ-
ситет, Икономическия институт, Института по социология, 
Института по психология, Медицинския университет и др. 
Този значителен научно-изследователски ресурс дава възмож-
ност да се анализират актуални конкретни проблеми. Проф. 
д.ф.н. Кирил Нешев, проф. д.ф.н. Любомир Драмалиев, доц.д-р 
Нели Видева, гл. ас. д-р Волга Тодорова, проф. д.ф.н. Васил Ви-
чев, проф. д.ф.н. Васил Проданов, проф. д-р Иван Сланников, 
акад. Чудомир Начев, доц. д-р Даниела Сотирова, доц. д-р Ва-
лентина Драмалиева, доц. д-р Сашка Попова и други колеги са 
неотделима част от етическата дискусионна общност.

Секция “Етика” в състав: проф. д.ф.н. Димитър Станков, 
ст.н.с.ІІ ст. д-р Станка Христова, ст.н.с.ІІ ст. д-р Елена Петрова, 
н.с. д-р Георги Арабаджиев, ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Михайлов, 
ст.н.с.ІІ ст. д-р Емилия Маринова се представя с монографии, 
студии, статии, колективни проекти, индивидуални проекти, 
международни проекти и участия в международни и нацио-
нални форуми. 

В научната продукция на секцията се открояват следните 
теми:

Първо. Морал и ценности. Конфликтология.
Това е тема с приоритетно значение, а секция “Етика” е в 

периода 1995-1996 функционира под шапката на аксиология-
та. Същност, природа, произход на понятието ценност; цен-
ностните отношения; структура; развитие; ценности и оценка; 
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трансформация на моралните ценности; ценностна йерархия; 
ценности и социална промяна; аномия, ценности и девиант-
но поведение – това са само част от анализираните проблеми. 
Тук трябва да бъдат посочени монографиите на Станков, Д. 
Същност на моралните явления. Феноменология на морала. С., 
1991. и на Михайлов, Н. Морал и ценности. С., 1994. Дискусии 
предизвикаха публикациите: Христова, Ст. Социална дезин-
теграция и аномия. (1993); Постмодерни ли са днешните цен-
ности на българина. (2002); Петрова, Ел. Ценностните транс-
формации в морала. (1992); Младежкото поведение в ситуация 
на ценностна промяна. (1997); Ценностната преориентация 
на политическия елит. (1999); Арабаджиев, Г. Социална среда 
и личност: Принципът на енвиронментализма в теорията на 
личността. (1990); Маринова, Ем. Човекът в конфликта на цен-
ностите. (1991); Личностни нагласи и социални ценности на 
младежта. (1998); Поведение и морално развитие. С., 2003 и др. 

В публикациите на Христова, Ст. се демонстрира способ-
ност за анализ на проблема за моралните конфликти както на 
теоретико-методологично, така и на конкретно практическо 
ниво. Моралните конфликти. С., 1981; Моралните конфликти 
на прехода. (2003); Под вънкашност морална или политичес-
ките конфликти на прехода.(2000); Христова, Ст. Moral changes 
and globalization.(2003); Христова, Ст. От Франкенщайн до 
Доли. Морал и изкуствена прокреация. С.,1999 и др.

Второ. Моралът на преходното общество. 
Това е тема, много тясно свързана с проблема за моралните 

ценности и с особено значение поради характера на протича-
щите обществено-икономически процеси. Секцията се предс-
тавя с научно-изследователски проект, финансиран от МОН 
на основата на социологическо изследване със съдействието на 
социологическата агенция “Сова 5”. В него се изследва състо-
янието, факторите и промяната на ценностния свят и морала 
на българина. Правят се анализи и се препоръчват стратегии 
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за промяна в тази сфера на духовния живот на обществото. 
Основна конкретно-приложна задача на изследването е раз-
работването на своеобразна система за етически мониторинг 
на процесите на промяната. Първо. Разкрива се същността и 
характера на промяната на нравствените представи и морални 
ценности в поведението на българина в условията на прехо-
да. Второ. Очертава се смяната на регулативните и санкцио-
ниращи механизми и институти в сферата на морала. Трето, 
посочват се основните субекти на промяна в сферата на мо-
рала. Четвърто търсят се нови източници на морален автори-
тет. Резултатите на изследването са представени в сборника: 
Моралът в преходното общество.С., 2000. Открояват се също 
така и статиите на Христова, Ст. Стопанският етос на прехода 
– протестантски, конфуциански или …(1996); Етиката между 
илюзиите и реалността (1998); Морал и икономическа раци-
оналност. (1998); Предприемаческата активност на българина 
– между колективизма и индивидуализма. (1999); Кой е ви-
новен за кризата в морала (2000); Под вънкашност морална 
или политическите конфликти на прехода(2000); Петрова, Ел. 
Преходът: инструментализация на морала и аморализация на 
начина на живот. (2000); Моралният колапс. (1991); Моралът в 
променящото се общество. (1995); Медии и политика в проме-
нящото се общество. (1995); Ирационалността на потресеното 
съзнание. (1998); Маринова, Ем. Българинът и страхът. (1998); 
За необходимостта от дискусия по проблемите на моралното 
развитие. (2000); Арабаджиев, Г. Преходът като легитимация 
на грабежа. (2000); Българската държавност, политиката и мо-
ралът. (2000) и др.

Трето. Девиантно поведение, аморализъм, насилие, ко-
рупция. 

Темата конкретизира предшестващите две, като анализира 
една специфична област на моралното съзнание и поведение. 
Интересът към нея е провокиран от реалните социални проце-
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си, от мястото, което негативните морални явления – амора-
лизмът, агресията, корупцията, потребителското отношение и 
др. отвоюват в личното и социалното пространство. Петрова, 
Ел. Аморализмът. (2002); Триумфът на хедонистично-потре-
бителския морал.(2000); Пресата в джунглата на престъпност-
та.(1993); Станков, Д. Бюрокрация, бюрократизъм и коруп-
ция.(2000); Морал и насилие. (2003), Маринова, Ем. Поведение 
и морално развитие. С., 2003 и др.

Четвърто. Морал и глобалистика.
По тази тема секцията разработи научно-изследователски 

проект и издаде сборник Моралът и глобалните проблеми на 
съвременността. С., 2000. Проектът си поставя за цел да изс-
ледва основните предизвикателства пред етиката; да дискути-
ра характера на промените в сферата на морала в резултат от 
острите глобални противоречия в съвременния свят. Анали-
зират се нравствено-нормативните аспекти на глобалната ин-
теграция на България и на българското общество. Тук трябва 
да бъдат посочени и: Арабаджиев, Г. Глобализационната па-
радигма. (2001); “Краят на историята” и глабализацията в раз-
витието. (1996); Петрова, Ел. Морал и глобална комуникация. 
(2000); Маринова, Ем. Етика на солидарността или отвъд стра-
ховата манипулация. (2000); Христова, Ст. Moral changes and 
globalization. (2003); Морал и човешки права.(2000).

Пето. Модернизация. 
Тази съвременна тема е представена от работите на Хрис-

това, Ст. Западът и Изтокът. Модернизационна перспекти-
ва.(2003); Modernization. Balkan version.(2003); Морал и догон-
ваща модернизация.(2003)

Шесто. Морал и култура. Морал и българска национал-
на идентичност.

Секцията има особен афинитет към темата за национал-
ната идентичност. Открояват се монографиите на Станков, Д. 
Морал и култура. С., 1994; Петрова, Ел. Индийската етика от 
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ведическия период. С., 1998, а също така и статиите: Петрова, 
Ел. Кризата на културата и деградацията на Homo Bulgaricus. 
(2000) Величието на индийската етика. (1997); Етиката на упа-
нишадите.(1997); Феноменалната власт на брахманистката 
варна.(2000); Моралът в етноотношенията. (2001). Дискусия 
за същността и измеренията на понятието “национален харак-
тер” предизвика Станков, Д. Архетипи на родовата памет, на 
народната душа и на православно-християнския дух. (2002); 
Етно-културни стереотипи.(2001); Нравствената култура на 
българския народ.(2003); Опоетизиран морален език. (2000).

Седмо. Бизнес-етика.
Това е една друга изключително актуална тема. Може ли да 

се правят пари с “добри” средства; кои са етичните принципи в 
бизнеса; организационната етика; моралните конфликти в биз-
неса; етичните кодекси в професиите; етика на рекламата; ло-
ялност, автономия, патернализъм; етиката и фирмената култу-
ра; подкупът; корупцията; мениждмънт и национална психика 
– тези и други етични проблеми са свързани със съвременното 
развитие на бизнеса. Секцията има афинитет към проблеми-
те на бизнес-етиката и има готовност за участие в проекти на 
тази тема. Трима докторанти защитиха успешно дисертации 
по темата. Бяха публикувани монографията Личева, К. Бъл-
гарското общество, бизнесът и моралът. Свищов, 2001, както 
и: Христова, Ст. Бизнес-етика. (1993); Мениджмънт и нацио-
нална психика.(1993); Стопанският етос на българина. Тради-
ции и съвременност.(1996); Към въпроса за стопанския етос на 
православието.(1998); Личева, К. Ценностите и глобализира-
щата се икономика. (2000) с др.

Осмо. Биоетика.
Това е тема, към която българската етика има голям ин-

терес и впечатляващи традиции. Биоетика. С., 1988. на проф. 
В. Проданов е първата монография по темата в европейската 
етическа литература. С годините дискусиите се разгарят и при-
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нос за това има развитието на биотехнологиите, генетиката, 
генното инженерство и пр. Това, което безлично се нарича тех-
нологичен напредък или развитие на биотехнологиите, непре-
къснато напомня за своето съществуване, като предоставя на 
неизкушената публика и на научната общност все нови и нови 
загадки, дилеми и факти. Бебето “в епруветка”, проблейването 
на една специална овца и дешифрирането на човешкия геном 
са сензации, които отново поставят на дневен ред проблемите 
за ролята на биологичния фактор в развитието на човека; за 
спецификата на личностното развитие; за същността на Homo 
Moralis. 

За да отговори на предизвикателствата на деня секцията е 
инициатор и съорганизатор на Комитет по биоетика, учреден 
през 1997 г. Към дейността му са привлечени всички звена и 
учени, които имат пряко отношение към проблемите на био-
етиката. Сред тях с особено уважение трябва да споменем акад. 
д. м.н. Чудомир Начев и неговите сътрудници, както и катедра-
та по социална медицина към МУ и доц. Сашка Попова. 

Секцията представя на тази изключително актуална тема мо-
нографията на Христова, Ст. От Франкенщайн до Доли. Морал 
и изкуствена прокреация. С., 1999 и монографията на Станков, 
Д. Моралът и двете култури. С., 2002; Интерес предизвикаха и 
редица статии, сред които: Христова, Ст. Моралният статус на 
човешкия ембрион през погледа на всекидневния морал (1997); 
“Hello Dolly” или “вълк в овча кожа” (2000); Дешифрирането на 
човешкия геном пред съда на морала. (2001); Value of the child 
and moral status of embryo (2002); Applied Ethics – Trends and 
Challenges. (2000); Станков, Д. Евтаназията – убийство, самоу-
бийство и благодеяние. (1998); Моралните предизвикателства 
на генетиката и генното инженерство. (1992); Колев, В. Кон-
цепцията за смъртта в съвременните медицински технологии. 
(2000). Постиженията на българската биоетика са демонстри-
рани на международни форуми по биоетика. Сред тях е учас-
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тието на ст.н.с. Станка Христова и В. Колев на международните 
форуми по биоетика 

Девето. Морал и комуникации. Компютърна етика. 
Това е едно изключително актуално направление на при-

ложната етика, което възниква и се развива в условията на 
съвременните глобални процеси. В монографията на Ел. Пет-
рова Комуникация и морал. С., 2004 се анализират етическите 
проблеми, които възникват в условията на съвременната масо-
ва комуникация и морал в реалното и виртуалното пространс-
тво. Дискусията по темата е отразена в статиите на Арабаджи-
ев, Г. Компютърната етика – проблеми и перспективи. (1989); 
Компютъризация и социална промяна. (1988); Технологии и 
социални структури. (1993); Етика на виртуалните общности. 
(2001); Петрова, Ел. Моралът във виртуалното пространство. 
(2000); Морал и глобална комуникация. (2000); Обективите на 
времето в средствата за масова комуникация. (1992); Медии и 
политика в променящото се общество. (1995); Пресата в джун-
глата на престъпността. (1993); Моралът в комуникационното 
пространство. (2000) и др.

Десето. Екологическа етика.
Открояват се Петрова, Ел. Етическото начало в културо-

логичната концепция на Ал. Швайцер. (1995); Екологическите 
проблеми в етиката на Ал. Швайцер. (1989); Станков, Д. Мора-
лът и двете култури. С., 2002 и др. 

Единадесето. Морал и политика.
На обществения интерес към темата за политическата ети-

ка и взаимодействието на морала и политиката откликват пуб-
ликациите на Михайлов, Н. Власт и морал. С., 2002; Джон Лок 
за властта. (1995); Морал, власт и култ. (2001); Авторитет. По-
литическия морал.(1999); Арабаджиев, Г. Морал и политичес-
ка промяна. (1991); Либералната доктрина и етика на растежа. 
(1993); Маринова, Ем. Moral Crisis and Politization of the Society. 
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(1992); Петрова, Ел. Моралната конверсия в политиката.(1996) 
и др.

Дванадесето. Психология на морала. Морално разви-
тие.

Критерии за морално развитие; стадии на морално разви-
тие и тяхната коректност; справедливо разпределение на сред-
ства в бизнеса, на здравните ресурси в медицината или др.; 
агресията в поведението; просоциалното поведение, помощта 
и алтруизма (при донорството и др.); пасивният наблюдател 
и помагащият; възраст и развитие; демократичното и автори-
тарното поведение в перспективата на морала и възпитанието 
– тези и други проблеми на моралната психология имат много 
тясна връзка с развитието на биоетиката и бизнес-етиката, към 
решаването на всеки проблем, който има отношение към мо-
ралните ценности и моралното поведение. Вж: Маринова, Ем. 
Жан Пиаже. Двата морала. В света на моралното съждение на 
детето. С., 1998; Поведение и морално развитие. С., 2003, как-
то и: Social Change and Moral Education. In: Morality and Public 
Life in a Time of Change. Cultural Heritage and Contemporary 
Change. (1994); Когнитивната интерпретация на стадийността 
в моралното развитие. (1998); Социално-когнитивното изс-
ледване.(2001); Демократичното и авторитарното поведение в 
перспективата на морала и възпитанието. (1993); За ценност-
ната ограниченост на формалния подход.(2003) и др.

Тринадесето. Постмодерната етика. 
Тя е представена от работите на Михайлов, Н.; Петрова, 

Ел. Постмодерната етика.(2001); Христова, Ст. Постмодерни 
ли са днешните ценности на българина.(2002) и др. 

Четиринадесето. Наука и морал.
Разработва се от нашата докторантка Славчева, Ив. От-

ношението наука-морал в сферата на глобалните ценности. 
(2002); Моралът на учения в системата на науката. (2002) и др.
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Петнадесето. И не на последно, а на особено място темата 
Морал и човешки права.

Dignity, freedoms, equality, solidarity, citizon’s rights, justiсe. 
Достойнство, свободи, равенство, солидарност, граждански 
права, справедливост. По тази тема трябва се посочи участието 
на секция “Етика” в VI рамкова програма с два проекта: 1) Ин-
дикатори за човешките права: каква е цената на прилагането на 
фундаменталните права за гражданите и публичното управле-
ние (Indicators for Human Rights: how much does the enforcement 
of fundamental rights cost to citizens and public governance?) и 
2) Гражданско участие, прозрачност и отговорност в многос-
тепенно управление (Citizen participation, transparency and 
accountability in multi-level governance).

Успешното съчетаване на философско – методологичната 
подготовка с познания и изследователски опит в традиционно 
експериментални области на човекознанието превръща секция 
“Етика” в звено със сериозен потенциал за комплексен анализ 
и за социологически и социално-психологически изследвания. 
Не случайно колегите от секцията са търсени партньори при 
провеждането на междудисциплинарни изследвания – такива 
са конференциите и проектите с фондация “Човещина”; със 
Съюза на слепите в България; с Фондация БАР, с дружество 
“Приятели на Индия”; с Център “Надя”; с център “Анимус”; с 
Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; с Ин-
ститута по психология, Института по социология и Института 
за държавата и правото при БАН; с МУ и Катедрата по социал-
на медицина, УНСС и др. Както вече беше посочено, секцията 
е инициатор и учредител на Комитет по биоетика, (1997), орга-
низатор е на регулярен семинар по биоетика; участва в между-
народните конференции и др. форуми по биоетика в Молдова, 
Хърватска и Сърбия, в Информационното рали “България и 
Европа – наука без граници” (по проект на МОН); в междуна-
родния проект на Европейската общност 1994-1996 “Fertility, 
Infertility and Human embrio” и др. Успешно проведеното на 
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основата на социологическо изследване и със съдействието на 
социологическата агенция “Сова 5” изследването на морала в 
преходното общество (финансирано от МОН), в което участ-
ват всички членове на секцията; участието на експертно ниво 
на ст.н.с. ІІ ст. Ст. Христова в проекта, предложен и финанси-
ран от МОН “Екстремални ситуации и научно обезпечаване 
на сигурността”, разработен с участието на учени от ИФИ и 
БАН (2000); участието на н.с. Г. Арабаджиев и др. колеги от 
секцията в проект, анализиращ професионалния статус и со-
циалната реализация на слепите интелектуалци (1999); опита 
в провеждането на социално-психологически изследвания, 
демонстриран в монографиите на ст.н.с. ІІ ст. Ем. Маринова; 
професионалният опит на ст.н.с. ІІ ст. Ел. Петрова като научен 
сътрудник в Института по социология, мобилността на нашия 
научно-изследователски колектив, както и успешния ни “про-
щъпулник” в международните проекти говорят, че секцията 
владее инструментите за анализ, които изисква провеждането 
на съвременно научно изследване. Тя е готова да отговори на 
изискванията и предизвикателствата, които предоставя съвре-
менното европейско изследователско пространство. 

Настоящата национална среща на българските етици е из-
раз на желанието да се съхранят и развият добрите традиции 
на секция “Етика” за обединение и консолидиране на българс-
ката етическа общност, която в резултат от бурните социални 
и икономически процеси в последните петнадесет години загу-
би своята монолитност, мотивираност за съвместна работа, са-
мосъзнание за значимостта на етическата проблематика, про-
фесионално самочувствие и стремеж за издигане на научното
ниво на етическите изследвания у нас. Също така тя е израз 
на стремежа да се потърсят и развият ресурсите, необходими 
за вписването на българската етическа мисъл в съвременното 
научно изследване за човека и в съвременност европейско изс-
ледователско пространство. 
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