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РЕЦЕНЗИЯ 

на докторската дисертация 

на редовен докторант по Философия (Теория на познанието) 

Дарина Йорданова Стоименова 

„Нормативността в познавателния процес” 

от доц. д-р Марина Бакалова (ИИОЗ, БАН) 

 

Дарина Йорданова Стоименова е представила докторска дисертация в 

общ обем от 157 стр. с библиография от 55 заглавия, повечето от които на 

английски език.  

Дарина Стоименова има разнообразно образование в областта на 

хуманитаристиката, не само теоретично, но и приложно. През 2001 г. тя 

завършва бакалавърска степен по „Театрално изкуство” в НБУ с дипломен 

спектакъл, на който тя е сценограф и режисьор. След това, тя записва две 

магистратури. През 2004 г. Дарина Стоименова защитава магистърска теза към 

специалността „Културна и социална антропология” в НБУ на тема „Децата-

геймъри” – параментри на съвременната младежка култура” – с включено 

теренно наблюдение. През 2009 г. докторантката се включва в магистърската 

програма по Философия на съзнанието и езика” към катедра „Философия” в СУ 

„Св. Климент Охридски”. От 2012 г. Дарина Стоименова е докторант по 

Философия (Теория на познанието) към катедра „Философия”  в СУ.  

Трудът се състои от два дяла: „Познавателен процес” и „Нормативност”, 

всеки от които се състои от по няколко глави. В първия дял, Дарина Стоименова 

се занимава с формирането и оценяването на познавателните способности на 

агента. Тя се ограничава до две способности: възприятието и паметта, и 

посвещава отделна трета глава на модуса на вниманието. Във втория дял, 

докторантката разглежда нормативността като културно–обусловена 

нормативност и натурализирана нормативност в рамките на два хипотетични 

режима на функциониране на познавателните ни способности – „режим онлайн” 

и „режим офлайн”.  

Многоликото образование в областта на хуманитаритиката обяснява 

интердисциплинарния характер на представената дисертация „Нормативността 
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в познавателния процес”. Дисертацията е вдъхновена от различни, на пръв 

поглед трудно съвместими теории. Тя съчетава в себе си краен релативизъм, 

характерен за духа на експерименталната философия – съвременно течение 

във философията, което отрича общовалидността на философските интуиции с 

нормативно единство, съчетаващо елементи от крайно спекулативната 

философия на Едмунд Хусерл, от съвременната аналитична философия на 

възприятието, от натурализираните философски идеи на съвременния 

неврофилософ Дан Райдър, от процесуалната философия и от теория за 

еволюцията. Авторката, обаче успява да свърже тези идеи в собствена 

концепция, базирана върху запознаването й с множество съвременни 

философски източници не само на български, но и на английски език.   

Основната идея на дисертацията е комплексна. Доколкото разбирам, тя е 

следната. Тъй като формирането на познавателните ни способности подлежи на 

различни научни/философски/културни/религиозни описания, от това следва 

нормативен релативизъм по отношение на познавателните процеси, които 

протичат спонтанно от света към агента. Но познавателният агент има конкретни 

цели, а в познавателната му общност има установени практики. Поради тази 

причина, интернализирането на познавателните норми от страна на агента е 

детерминирано от социално установените стандарти в неговата познавателна 

общност. Веднъж интернализирал тези установени от общността норми, агентът 

превключва в режим офлайн и престава да се „бори” познавателно с реалността 

като започва да използва готови схеми. Дарина Стоименова предлага статичен 

и динамичен тип обяснение на превключването от режим онлайн в режим 

офлайн. Според статичната версия, агентът превключва в режим офлайн, когато 

светът стане сигурен и предсказуем за него. Според динамичната версия, 

агентът преминава от режим офлайн в режим онлайн когато се смени контекстът 

на фундаменталното ниво на организация.  

Дисертацията повдига редица съществени въпроси, свързани със 

структурата и съдържанието й, на които Дарина Стоименова трябва да отговори 

по време на нейната защита и да вземе превдид ако иска в бъдеще да публикува 

този текст. В тази връзка, аз имам шест основни въпроса и критични бележки: 

1. На първо място, в дисертацията има известна прибързаност. Не е 

обосновано защо авторката използва точно това понятие за 
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нормативност, при положение, че то е толкова различно от 

стандартната епистемична нормативност. Стандартната епистемична 

нормативност е деонтологична. Тя не е свързана с начина, по който 

формираме и управляваме познавателните си способности de facto 

(както я разбира Дарина Стоименова), а с нормите, които трябва да 

бъдат спазени в процеса на формиране на определени 

пропозиции/вярвания/убеждения, така че тези 

пропозиции/вярвания/убеждения да се считат за познание. Нормите в 

епистемологията типично касаят свидетелството (evidence), което 

агентът притежава в полза на своите вярвания, а не описанието на 

природата на външния свят (стр. 26).  

Нормативността, в смисъла, в който е представена в 

дисертационния труд (напр на стр. 80), съответства на описателните 

норми, които се разкриват от частните или от хуманитарните науки, но 

не носят характера на  философите норми. Във философията и до ден 

днешен, тези дескриптивни норми стоят от обратната страна на 

опозицията норма-дескрипция, т.е. те се приемат за част от 

дескрипцията. Поради тази причина, струва ми се, че има нужда още в 

началото на дисертацията да се обоснове философската релевантност 

на понятието за „нормативно формиране”.  

2. В първата част на дисертацията авторката предпоставя валидността 

на извода, че понеже формирането на познавателните ни способности 

подлежи на разллични описания, от това следва нормативен 

релативизъм по отношение на познавателните процесите които 

протичат от света към агента. Този извод сам по себе си, обаче е 

невалиден и трябва да бъде обоснован с допълнителни аргументи.  

3. Относно втората част на дисертацията бих искала да попитам Дарина 

Стоименова как точно, според нея, става интернализирането на 

познавателните нормите от страна на познаващия? Какво условие 

трябва да бъде удовлетворено, за да се счита една норма за 

интернализирана? 

4. На места авторката се ангажира с твърде противоположни и 

несъвместими философски позиции без да показва осъзнаване на 
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тяхната противоположност. Да дам само един пример: не е ясно как 

експерименталната философия или тезата за културен релативизъм е 

съвместима с  неврофилософията, с идеята за въплътеност и общата 

еволюция на човешкия мозък, към които авторката изпитва афинитет. 

В тези дисциплини става дума за универсални структури на съзнанието 

или мозъка и акцентът не е върху културния релативизъм, както при 

експерименталната философия.  

5. Относно критиката на директния реализъм: Директният реализъм не е 

теория за реалността, а за възприемането на реалността. 

Възприятието, както и познанието е фактично понятие, то влече истина, 

независимо от това каква е природата на тази истина.   Оттук  

твърдението, че понеже явяването на светци или чуването на 

откровения е директно, подобни съображения са аргумент срещу 

директния реализъм (стр 72) е неуместно спрямо директния реализъм. 

Религиозният реализъм е много по-сроден с идеализма, отколкото с 

теориите за директния или индиректния реализъм.  

На стр. 50 се намеква, че директният реализъм относно възприятието 

влече същия относно паметта, но това не следва по необходимост. 

Директният реалист относно възприятието може да бъде индиректен 

реалист относно спомените.  

6. Една принципна забележка: Всяка теория и аргумент, които се 

споменават в текста (без бележките под линия) трябва да играе някаква 

роля в общата диалектика на текста. Няма нужда да се споменават 

аргументи, които не вършат никаква работа в текста. Конкретно, ако се 

споменават аргументите от илюзия и халюцинация (като напр. на стр. 

20), те трябва да се обяснят, а няма смисъл да се обясняват ако не 

играят никаква роля в общия аргумент на текста. Относно разбирането 

на тези аргументи: идеята им не е че сме несигурни или нямаме 

достатъчно плътна информация когато халюцинираме или имаме 

илюзии (както е намекнато на стр. 32 и на стр. 65),  а тъкмо обратното 

– проблемът е, че е възможна идеална халюцинация или илюзия, която 

да е напълно неразличима от истинното възприятие (което до голяма 
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степен предполага, че имаме еднакво „плътна” информация и в двата 

случая).  

 

Това са основните ми критични бележки към докторската дисертация на 

Дарина Стоименова „Нормативността в познавателния процес”. Въпреки че 

дисертацията може да бъде подобрена в горепосочените отношения, считам че 

авторката е положила голямо усърдие в написването на този текст, в 

прочитането на голям брой литературни източници и в осмислянето на собствена 

концепция. Лично за мен, най-интересната част от дисертацията касае теорията 

за абдуктията на невронно ниво, както и разграничението между режим онлайн 

и режим офлайн. Според мен, в бъдеще би било интересно авторката да 

разгледа как традиционната епистемична нормативност  е приложима към двата 

режима на познание и да развие връзката им с теория за еволюцията на мозъка 

и по-конкретно с развитието на неокортекса.  

Въз основа на казаното дотук, според мен идеите в тази дисертация 

заслужават позитивна оценка. Дисертацията е стабилна основа за бъдещо 

развитие на авторката и за осъществяване на публикации с оригинален принос.  

Поради тази причина, аз ще гласувам „за” и препоръчвам на останалите членове 

на журито да направят същото.  

 

 

 

София, 18.03.2015 г                                                   доц. д-р Марина Бакалова 

 

 

 

 

 

 


