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за планов проект

«ЕТИКАТА НА РАЗВИТИЕТО В БЪЛГАРСКИЯ КОНТЕКСТ»

Проектът е дело на секция “Етически изследвания”, ИИОЗ-БАН, с ръководител
доц.д-р Емилия Маринова. Разработките по плановата тема са хармонично
свързани помежду си. Авторите са видни изследователи на българската
философска мисъл и етика, дългогодишни организатори на националните
конференции по етика. Интердисциплинарният характер е наложил включване и
на експерти и водещи специалисти от ТУ, УНСС, МУ в областта на социологията,
наукознанието, правото, бизнесетиката, медицинската етика и естетика.

Разработките по плановата тема са публикувани в сборник. Има 3
публикации с IF, излезли от печат 15 монографии, учебници и глави от книги, 3
студии в други сборници и над 41 статии у нас и в чужбина.

В студиите си към модул «Българската етика – от практическа философия към
социална практика» доц.Маринова и доц.Иванчева показват убедително мястото
на науката като двигателна сила за развитието на общество основано на знанието,
както и ролята и мястото на българската приложна етика превъзмогваща дилемата
“универсално / национално”. Убедително е показано как в българската приложна
етика се появява идеята за етическата експертна дейност, проследява се излизането
й от рамките на академизма и навлизането й в процеса на «правене» на социални
политики, с което се преодолява дефицита от научно знание по въпроса и се
отчитат спецификите за българските реалии. Понятието „приложна етика“ тук
изразява специфичното битие на философските идеи в конкретен социален,
национален и културен контекст.

Модулът, разработен от проф. Даниела Сотирова, доц.Станка Христова и
Любослава Костова, „Развитие, технологичен риск, етически избор” показва
мястото и ролята на етиката в основни области с повишен социален и етически
риск в българското общество, анализира как етиката на развитието се превръща в
решаващ фактор за експертното преодоляване на риска и за изработването на
адекватни управленски решения. Фокусът е върху взаимните връзки между
понятия, като етическо поведение, бизнес, етика на развитие, икономически
решения. Важно място е отделено на биотехнологичните неравенства (същност
социални равнища), с което е анализирано технологичното развитие на
съвременното българско общество и се дебатират основните политики за
регулирането им.



Студиите на гл.асистенти Иван Миков и Стоян Ставру в „Етическата регулация
преди законa” разглеждат в детайли взаимодействието между право и морал, с
акцент върху локалните измерения на етическото кодексиране – етическия кодекс
като фактор за промяна в законодателната база в България, особено в област като
биоправото. Принос в настоящия модул е очертаването на перспективите на
етическата експертиза и етическото кодексиране.

В «Социално развитие, ценностни нагласи и културен контекст»,
проф.А.Мантарова, проф.Е. Лазарова и гл.ас. Галин Пенев анализират ценностната
система на българското общество, през призмата на националната идентичност,
„усвояването“ идеите на мултикултурализма и икономическите интереси.
Изследват се мястото и перспективите на етическото знание в социо-културното
развитие на българското общество и се търси връзка с формиране на нагласи за
опазване на околната среда и на различни форми на проекологично поведение.
Убедително се защитават базисните човешки права и социална справедливост, чрез
противопоставяне на етиката на егоизма на Айн Ранд.

Студиите посветени на устойчиво развитие и етическо обучение на
проф.В.Драмалиева, Силвия Александрова и Силвия Серафимова разкриват не
просто научния потенциал и инфраструктура на българското изследователско поле,
като част от европейското изследователско пространство, но извеждат тенденциите
на развитие на етическото образование и показват мястото му в процеса на
общественото развитие. Те разкриват големия интерес на българските
изследователи относно политиките за устойчиво развитие, специфичните
интерпретации, българското тематизиране по проблема, минаващо през демаркация
на границите между обучение по биоетика и бизнес етика, през една «философия
на живота» на открито, характерна за Норвегия и екстраполирана на българска
почва, с цел ангажиране на бъдещите поколения с екологично мислене и добри
практики.

Студиите по рецензирания проект притежават следните приноси и достойнства:

1. Изследват и представят как българската приложна етика навлиза в
процеса на «правене» на социални политики, въз основа на един широк спектър от
взаимодействия на българската приложна етика с европейската. Тези
взаимодействия са представени в контекста на области с повишен социален и
етически риск в българското общество, а разгръщането на етическото образование,
като фундамент на етиката на развитието, е факторът за експертното преодоляване
на риска и за изработването на адекватни управленски решения.

2. Студиите убедително показват, че не става въпрос за прост пренос и
заимстване, а за сложен процес на селективно осмисляне, реинтерпретация и
адаптация на етически / биоетически идеи с оглед на социо-културната среда в
България. Българските етици не са безразлични към екологичните политики и
практики, както и към политиките за устойчиво развитие, етическото кодексиране,
биоправото, но пречупени през българския опит и национална специфика.



3. Студиите са на високо академично равнище и по съдържание
съответстват на приоритетите на БАН и ИИОЗ, представляват интерес за широк
кръг читатели и дават експертни становища и препоръки към съответните
държавни институции и органи.

В заключение, на основата на гореизложеното, напълно убедено препоръчвам на
НС на ИИОЗ да приеме като успешо завършен и изпълнен плановият проект
„Етиката на развитието в българския контекст“.
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