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Съдържанието на проекта е специфично – той се реализира под формата на

организирани от ръководителя и неговия екип (сътрудници от Института по философия

и социология при БАН) научни форуми – национални конференции по етика, докладите

от които впоследствие са публикувани или в специални сборници, или в онлайн

списанието „Етически изследвания”, чийто главен редактор е доц. Маринова.

Целите на проекта са амбициозни – от една страна, провеждане на широки

публични дебати по остро актуални въпроси на етиката (като за тази цел са привличани

не само колеги етици, но и специалисти от най-различни дисциплини), а от друга –

обединяване на етическата общност в България и съсредоточаване на нейните усилия за

решаване на обсъжданите въпроси. Със сигурност мога да потвърдя, че и двете цели на

проекта са изпълнени – за периода 2016 – 2019 г. са проведени четири национални

конференции (съответно на теми: „Морал и етика на справедливостта в съвременното

общество“, „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско

общество“, „Етика и технологичен риск“, „Българска етика – традиции и перспективи“,

„Етика и технологичен риск” – така е продължена многогодишна традиция,

предприемана от секцията, доколкото тези национални конференции са съответно

дванадесета, тринадесета, четиринадесета и петнадесета), а що се отнася до

обединението на колегите профил етика, то постоянното им присъствие на тези

форуми доказва именно това.

Основният научен принос на проекта като цяло, разработващ и правещ публично

достояние своите разработки, е поставянето на своего рода морална диагноза на

съвременното ни общество по отношение на негови основни проблеми като

солидарността, справедливостта, равенството и неравенството, технологичния риск,

както и на перспективите пред развитието на самата етическа наука у нас.

Приемам проекта за напълно завършен на този етап и се надявам на неговото

продължение.
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