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РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д.с.н. Емилия Ченгелова

за реализирането на проект:
РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕТИЧЕСКИЯ ДЕБАТ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

с ръководител доц. Емилия Маринова, д-р по философия

Проект "Разширяване на етическия дебат в българското общество" е изпълнен от

екип учени от секция Колектив на секция “Етически изследвания” при Институт по

философия и социология - БАН. Периодът на изпълнение на проекта е тригодишен

(2016-2019).

Прегледът на дейностите, реализирани през тригодишния период, показва, че за

периода на реализиране на проектните дейности екипът учени под ръководството на

доц. Д-р Емилия Маринова е успял успешно да изпълни целите на проекта.

Уникалността на реализирания проект е в спецификата на изпълнените дейности -

замисълът е да се разшири етическия дебат, чрез осветяване на зоните на моралната

болезненост и етическите рискове в различните социални сфери. Проектът си поставя

амбициозната цел да приобщи обществото към етическия дебат, като го направи

съпричастно към етическата проблематика и терминология. Една от практико

приложните цели на проекта е да се повиши моралната чувствителност на българина и

неговата търпимост към различията.

Съдейки по реализираните дейности, проектът не само е изпълнил поставените

цели, но и многократно ги е надхвърлил.

Проектът е реализиран в две форми, които са свързани с неговия научно-

приложен характер – провеждане на национални конференции по етика и издаване на

сборници със статии, в които е отразен духът на обществения дебат по дискутираните

теми.

За периода на реализиране на проекта са организирани и проведени с

подчертано висок успех четири Национални конференции по етика, както следва:

 Петнадесета национална конференция по етика на тема “Етика и
технологичен риск”. Организатори на научния форум са секция „Етически
изследвания“ към Институт за изследване на обществата и знанието (БАН),
катедра „Логика, етика и естетика“ и катедра „Психология, ФФ, СУ „Св. Кл.
Охридски“ 11 – 13 ноември 2018 г., Конферентна зала и зала 63 на СУ „Св.
Кл. Охридски“, София;
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 Четиринадесета национална конференция по етика на тема
“Българската етика – традиции и перспективи”. Организатори на
научния форум са секция „Етически изследвания“ към Институт за
изследване на обществата и знанието (БАН) и СУБ (философска секция), 15
ноември 2018 г., БАН, София;

 Тринадесета национална конференция по етика (с международно
участие) на тема “Морал и етика на равенството и неравенството в
съвременното българско общество”. Организатори на научния форум са
секция „Етически изследвания“ към Институт за изследване на обществата и
знанието (БАН), Фондация „Солидарно общество“ и Представителството на
Россотрудничество в България, 15 декември 2017 г. в РКИЦ, София;

 Дванадесета национална конференция по етика “Морал и етика на
справедливостта в съвременното общество” е организирана от Института
за изследване на обществата и знанието при БАН, Представителството на
Россотрудничество в България и фондация “Солидарно общество” на 18
ноември 2016 г., в Руския културно-информационен център–София
Проведените конференции се посрещнати с огромен интерес от научната

колегия, свидетелство за което е включването на учени и изследователи от широк кръг

проблеми полета и представянето на оригинални позиции и изследвания,

задълбочаващи етическия дебат и поставящи акцент върху мястото и ролята на

солидарността в българското общество – за неговия морал, за изграждането на

основните социални системи от страна на държавата, за функционирането на ЕС като

общност, основана на общи ценностни приоритети.

Другата форма за реализиране на проекта е издаването на сборници със

статии, отразяващи параметрите и акцентите в етическия дебат в българското

общество. За периода на изпълнение на проекта са издадени три такива сборника, които

са използвали носеща платформа сп. "Етически изследвания":

1. Списание „Етически изследвания“ 2019 кн 2 https://jesbg.com/
Тема на броя „Етика и технологичен риск“(под печат)

2. Списание „Етически изследвания“ 2019 кн 1 https://jesbg.com/
Тема с продължение „Българската етика – традиции и хоризонти“

3. Списание „Етически изследвания“ 2018 кн 2 https://jesbg.com/
Тема на броя „Българската етика – традиции и хоризонти“

Отделно, на сайта на секция „Етически изследвания“, Виртуална библиотека

https://ethicsissk.wordpress.com/ са публикувани следните три рецензирани тематични

сборника:
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4. ISBN 978-619-239-001-3 Морал и етика на равенството и неравенството в
съвременното българско общество. (Маринова, Е, М. Мизов), „Авангард
Прима“, С., 2018, 464 с.

5. ISBN 978-619-160-749-5 Морал и етика на справедливостта в съвременното
общество. (Маринова, Е, М. Мизов), Фондация „Солидарно общество“, С.,
2017, 380 с.

6. ISBN 978-619-160-604-7 Морал и етика на солидарността в българското
общество. Сборник статии. (Маринова, Е, М.Мизов), Фондация „Солидарно
общество“, С., 2016, 404 с.

Научни постижения и приноси на изпълнения проект

Анализът на проведените национални научни конференции, разгледани като

съвкупност от организационни и научно дискусионни дейности, както и прегледът на

издадените тематични сборници, дава основание да се направят следните общи

констатации:

1. Проектът е изпълнил своите цели, като е създал методологически и

организационни предпоставки за разширяване на научния етически дебат в българското

общество.

2. Проектът е надградил предходни дейности, извършвани от 2004 г. насам, като

в периода 2016 -2019 г. е успял да прикове вниманието и да предизвика задълбочен

дебат върху пет болезнени за българското общество проблемни кръга:

1) Морал и етика на солидарността в българското общество.

2) Морал и етика на справедливостта в съвременното общество.

3) Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско

общество.

4) Българската етика – традиции и хоризонти.

5) Етика и технологичен риск.

3. Чрез реализирания проект е конструирана цялостна картина на етиката на

солидарността в българското общество. Дискутирани са готовността за съпричастност,

отговорността за другите, готовността за взаимопомощ и др., които функционират на

равнището на всекидневните отношения. Очертано е мястото на принципите на

солидарността във функционирането на основните социални системи и в динамиката на

социалните политики. Нова и по-задълбочена интерпретация получават ценностите на

солидарността като основа на общоевропейското сътрудничество. Изведени са

рисковете на справедливостта в морала и етиката на съвременното българско общество.

4. Важен практико приложен принос на проекта е разширяването на

националното етическо пространство чрез консолидиране на чрез консолидиране на
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българските етици и чрез взаимодействие на научните и академичните етически

общности. Изрично трябва да се отбележи, че участие в инициативата са взели учени и

изследователи от научни и академични звена в страната, специалисти в областта на

етиката, но също така и от области като правото, медицината, биотехнологиите,

биоетиката, устойчивото развитие, екологията, социологията, наукознанието,

политологията и др. – институтите на БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, МУ-София,

Пловдив, Стара Загора, Варна и др., УНСС, ТУ-София, НБУ, ЛТУ-София, ВУ във

Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Русе и др. В процеса на

изграждане и укрепване на националната етическа мрежа са привлечени като

партньори и съмишленици: Представителство на Россотрудничество в Р. България,

Фондация „Солидарно общество“, Секция „Философски науки“ на Съюза на учените в

България“, Катедра „Логика, етика и естетика“, ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, Катедра

Психология при ФФ на СУ „СВ. Кл Охридски“.

5. Извън първоначално формулираните задачи е постигнат международен

резонанс на инициативата и това е направено чрез привличане на видни чуждестранни

специалисти в научния дебат, а също така и чрез привличане на Представителство на

Россотрудничество в Р България в организацията на Десетата национална конференция.

На основата на направения анализ на реализираните дейности и

приведените доказателства за успешното осъществяване целите на проекта,

предлагам на Научния съвет на Института по философия и социология - БАН да

приеме проект "РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕТИЧЕСКИЯ ДЕБАТ В БЪЛГАРСКОТО

ОБЩЕСТВО" за успешно реализиран, с отчетливи научни и практико приложни

приноси.

2.12.2019 г. Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова


