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СТАНОВИЩЕ

за представения за оценка доклад за отчет на планов научен проект на тема

„Разширяване на етическия дебат в българското общество” с научен ръководител

доц. д-р Емилия Маринова

Научно-изследователският проект на секция „Етически изследвания” в ИИОЗ

при БАН, който е разработван в периода 2012-2015 г., следва да бъде оценен високо

положително. Такава преценка се дължи на няколко много съществени обстоятелства.

Първо, разработваният проект не е самоцелна или инцидентна творческа задача.

Тъкмо напротив – той е сериозна, но и органична част от целенасочените, системните и

последователните изследователски ориентации, ангажименти и публични изяви на един

твърде солиден и авторитетен научен колектив. Проектът трасира, утвърждава и

доразвива една изключително важна и безспорно много продуктивна традиция на

българската етическа колегия, която е започнала преди години, но е и свързана с

ежегодното провеждане на национални конференции на българските етици. Всяка една

от въпросните конференции е посветена на изключително актуални и значими

проблеми, или дилеми, свързани с особеностите и конфликтите в прехода към

демокрация и пазарна икономика, с острите колизии, злободневните казуси в различни

сфери на обществения живот. Едва ли в научните учреждения в България има друга

подобна изследователска структура, която в продължение на цели 10 години – от 2004 г.

до днес – ежегодно, без каквото да е прекъсване, системно организира и провежда, а –

най-важното – и публикува тематично посветени сборници от съответните свои научно-

теоретически конференции. Взет дори сам по себе си, подобен факт несъмнено е

достатъчно сериозна причина, а и солидно основание към изследователските проекти и

дейности на този авторитетен етически колектив да се подхожда с огромно внимание и

с искрено уважение към неговите представители, а така също и към творческите

продукти, създадени през годините.

Обстоятелството, че научно-изледователски колектив от половин дузина учени е

способен в продължение на редица години да продължава с такова високо темпо своите

научни програми и да приобщава към тях и други изследователи е достойно за похвала.

Второ, оценяваният проект не е резултат от тясно капсулирани кадрови научно-

изследователски интереси или усилия на малък творчески колектив. Обратното, – той е

солиден продукт на едно непрестанно отваряне и взаимодействие на въпросната секция

с представители на други академични изследователски, а и университетски институции,
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на привличане и ангажиране на широк кръг, както от вече достатъчно утвърдени и даже

изтъкнати представители на родната наука, така също и на млади, перспективни учени.

От една страна, е налице безспорните успехи да се координират и синхронизират

творческите амбиции и дейности на изследователи не само от някои институти от

системата на БАН, а и от СУ „Климент Охридски”, Медицинският университет с

неговите филиали в София, Пловдив и Стара Загора, Университета за национално и

световно стопанство, Техническия университет, Нов български университет,

Лесотехническия университет, както и от университети и вузове от Бургас, Варна,

Велико Търново, Пловдив, Русе, Стара Загора и т.н. А едно подобно обстоятелство е

категорично свидетелство и несъмнено доказателство, че географията на публичния

авторитет и резонансът на изследователските дейности все повече се разширяват и,

естествено, привличат към себе си вниманието и интереса и на представители на други

сродни институции. То е израз на тенденцията на системен растеж на популярността и

на етическата колегия, основната заслуга за която, разбира се, се пада на оценяваната

по дейността й Секция.

От друга страна, впечатляващо е, че организираните и проведените по проекта

научни форуми не са дело само на системно и продължително ангажирани с

изследователска дейност лица, а в тях намират място и получават публично внимание и

признание така също и докторанти, студенти и младежи, които живот се интересуват от

наука.

Успешната симбиоза на участващите представители на трите поколения в

българската етическа наука е своеобразен феномен, който безспорно е достоен за

похвала. Той илюстрира по категоричен начин едно високо-колегиално отношение, но

и благоприятна научна атмосфера, която стимулира подобни контакти и

взаимодействия между учени с различни интереси и генерационни опити. Фактът, че в

отделни конференции, както и публикуваните във връзка с тях сборници взимат

участие близо 100 изследователи и учени от различни научни и други институции, вече

е напълно достатъчен, за да преценим какъв научен, но и социален резонанс, а и

авторитет притежават тези прояви, каквито са научните форуми на Секцията за

етически изследвания в ИИОЗ. Дори само чисто математически погледнато или

оценено, това, на практика, означава, че на всеки представител на етическата секция – в

такива „златни години” и конференции – се падат по 15 и повече привлечени от

външни институции участника в даден форум. А като имаме предвид, че не всеки един

от състава на етическата секция е ангажиран с подобна мисия, трябва да си дадем
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сметка колко голям организационен потенциал има както в това звено, така и още

повече в неговия ръководител, на плещите на когото обикновено се пада и

сизифовският товар по подготовката, организацията и провеждането на всеки един от

тези изследователски форуми, или пък и на онези членове на колегията, които се

оказват най-плътно, солидно ангажирани с каузата и реализацията на проекта.

Трето, въпросният проект продължава една много значима и достойна за

адмирации традиция, започнала преди години – към проблематиката и дейността на

поредните конференции на етиците да бъдат привличани с пряко участие не само

български, но и учени от други европейски страни, които да предлагат своите гледни

точки и решения на изследваните и обсъжданите от нашата етическа колегия проблеми

и дилеми.

В този аспект, организираните и провежданите (от оценявания колектив) научни

форуми нямат само ролята на мероприятия, при които могат да се „сверят часовниците”

на научно-изследователските търсения и постижения у нас с тези на други страни, но и

дават изключително плодотворни възможности за популяризация на успехите на

нашите етици, за разпространение на авторитета и продуктивността на тази научна

колегия.

И, действително, всеки учен-етик, който внимателно се запознае и многостранно

осмисли, но и оцени творческо-изследователската продукция по тук и сега оценявания

проект, няма как да не констатира много високото равнище, а и съвременния

изследователски патос и етос, реализирани във всичките продукти от тематичните

проекти.

Четвърто, оценяваният тук и сега научно-изследователски проект изцяло

съответства на, а е и част на депозираната и последователно реализираната система от

приоритети както на БАН, така и на ИИОЗ. Като цяло, а и по отношение на етапните си

продукти, въпросният проект е ориентиран към и обслужващ базисни програми, като

тези на Политика 1 „Науката – основна двигателна сила за развитие на националната

икономика и общество, базирано на знанията” и Политика 3 „Националната

идентичност и културното разнообразие в Европа и света”, по-специално Програма 3.3,

която е посветена на изследване и анализ на „Ценностната система на българското

общество”.

Реално това означава, че етическата секция, както и организирано действащата

в нейните изследователски ориентации и ангажименти българска етическа колегия
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дават свои, много сериозен и солиден принос за осъществяването на творческо-

изследователските интенции и инвенции на най-старата академична институция у нас.

Пето, несъмнено достоен за адмирации е и фактът, че продукцията на Секцията,

посветена на реализация на оценявания тук и сега проект, носи печата на съвременно и

интердисциплинарно изучаване, анализиране и интерпретиране на изключително

важни и обществено-значими проблеми и дилеми, противоречия и неравенства,

конфликти и социални драми, свързани както с процесите и тенденциите на

глобализацията и евроинтеграцията, така също с такива, които се отнасят до

биографията на нашия преход.

Както отделните научни форуми, така и отпечатаните като техни продукти

тематични сборници не оставят ни най-малка следа на съмнение, подозрение,

впечатление или внушение, че изследователските амбиции на техните автори са „игра

на дребно” или на елементарно конюнктурно съобразяване със злободневието. Тъкмо

обратното - всички досегашни научно-теоретически конференции, ангажирани с

етапното реализиране на оценявания проект, демонстрират много прецизно виждане,

осмисляне, а и преценяване на най-важното и най-значимото в обществената

събитийност, процесивност.

Шесто, емблематично е, че предложените по проекта научни продукти не се

отнасят до стандартно и тривиално познати въпроси в преходната ни действителност, а

са ориентирани към проблематизации и разрешавания на „тесните места”, „ахилесовите

пети”, т.е. на рисковите зони в историчността, всекидневието на нашите съвременници.

Това е свидетелство за изследователска амбициозност и претенциозност, а за

практически доказана творческа дързост и смелост, така също и за солидна научна, пък

и за морална, гражданска отговорност на включените в неговата реализация научни

творци.

Седмо, за разлика от много други изследователски състави, чиито продукти

остават затворени в сферата на вниманието на тясно-профилирана аудитория,

материалите от проектите, включително и от оценявания тук и сега проект на етиците

се оказват на разположение на широка – наша и чуждестранна публика. Става дума за

обстоятелството, че етическата секция има собствен сайт, на който редовно депозира и

информира за своите моментни изследователски цели и дейности, както и предлага за

продължително време цялата колекция от тематични сборници, свързани с отделните й

форуми. С такова постижение в популяризацията малко научни звена у нас могат да се

похвалят.



5

Осмо, фактът, че финансирането на проекта не зависи само от ресурсите на БАН,

а е подпомогнато и от външни институции, също е силно впечатляващ и положителен.

Като вземем под внимание всички тези факти и обстоятелства, можем да дадем

високо положителна оценка на представения за рецензиране изследователски проект,

както и да пожелаем от сърце, и с пълна убеденост, че то ще се случи, и занапред

етическата секция да радва професионалната аудитория, както и да предлага на

управленческите институции в нашата държава, а и на гражданското общество проекти

с подобни съдържателни и социално-полезни продукти, за да може и колкото е

възможно по-скоро, а и по-мащабно да се преодолее широко разтворената, но и твърде

опасна за историчността и всекидневието на българите „ножица между

съществуващото и дължимото” в обществено-историческата орисия на нашето мило

Отечество.

София, 1 юни 2015 г. Подготвил становището:……………………

(Доц. д.с.н. Максим Мизов)


