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                                        Р Е Ц Е Н З И Я 
 

                              от доц. д.ф.н. Русен Димитров Русенов 

                     за дисертацията на Дарина Йорданова Стоименова 

                         Нормативността в познавателния процес  
                     за присъждане на образователната и научна степен 

                                                     „д о к т о р” 

 

 

 

       Представената от докторанта дисертация съдържа увод, две 

части и заключение. В библиографията към нея са дадени 55 

заглавия (18 на български и 37 на английски език). По 

два научни доклада в България. 

       Целта на работата е да се изследва възможността за 

нормативно формиране на познанието и промените, които то 

вследствие на това претърпява. Във фокуса на тези цели стои 

въпросът: съществуват ли строги критерии за поставянето на 

ясни граници между строго епистемичните норми (формиращи 

познавателния акт) и всякакви други норми, които (бидейки 

продукт на човешката дейност) биха могли да детерминират 

генералната оценка за нашето познание? При търсене отговора на 

този въпрос докторантът се ръководи от ясното си разбиране, че 

човекът като субект на познанието споделя със себеподобните си 

индивиди не само природната среда, но и общо валидната за тях 

и за него самия сложно кодирана културна среда, която, макар и 

зависима от първата, предполага съвсем различни познавателни 

стратегии. 

       Изследват се основно три компонента на познанието – 

възприятието, паметта и вниманието (въображението присъства 

са мо имплицитно), както и езикът, присъстващ в следните си 

три форми с познавателно значение – в наративите, в готовите 

културни схеми и в речниците. 
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       Възприятието е разгледано откъм трите епистемологични 

модела за него: директния реализъм (според който възприеманите 

обекти са осезаемите, физически съществуващите или реалните 

качества – цвят, мирис, звук и т.н., а не менталните им медиатори 

между тях и човека); индиректния реализъм (според който за 

възприемането на независимо съществуващи от съзнанието 

реални обекти са необходими ментални медиатори) и идеализъм 

и/или феноменологизъм (според който няма такова нещо като 

независимо съществуващи от съзнанието неща). Съгласно първия 

модел, според докторанта, субектът на възприятието, за да 

избегне перцептивни грешки, трябва да настрои перцептивната 

си способност спрямо действителното положение на нещата в 

реалността. Тук съвокупността от задължителните „настройки” и 

съставлява нормативността на възприятието. Съгласно втория 

модел, възприетата от сетивата ни информация за света достига 

до нас индиректно, а онова, с което се запознаваме директно, е не 

аспект от света, а аспект от нашия ментален отговор на него 

(тоест – каквито и съдържания да се отчитат във възприятието, те 

винаги се намират в някаква зависимост от структурите на 

съзнанието, които добавят или изключват някаква 

характеристика). Например, при визуалната илюзия за 

„пречупената” сламка, поставена в чаша с вода, ние възприемаме 

състояние, следователно, ние възприемаме директно не нейната 

форма, а някаква ментална единица или единици, най-често 

наричани „сетивни данни”. Тук външният свят е само условие за 

възникване на възприятие, докато всъщност се възприема 

директно „светът” на репрезентациите му. Срещу което 

положение, обаче, Стоименова справедливо изтъква следния 

скептичен контрааргумент: какво ни гарантира, че в 

действителност има някакъв външен, различен от това, което 

възприемаме, свят на материалните обекти? Колкото до 

нормативността на възприятието, то индиректният реализъм 

допуска  една  нормативна  природа  за външния свят и друга – за   
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света на  сетивните  данни  (като едната  и  другата се описват по 

различен начин). Съгласно третия модел, всякакви спекулации за 

независимо съществуващ и невъзприет от човека свят или за 

външна позиция към този свят са излишни. Описанието, което се 

дава на света, е това на свят, преминаващ през съзнанието на 

познаващия субект. В частност, феноменологичният модел на 

Хусерл се произнася за нормативността на възприятието в 

смисъл, че той я обвързва с изграждането на съвокупността от 

„възприемателни нагласи”.  

       Докторантът съвсем резонно смята, че трите модела на 

възприятието съответстват на трите епистемологични модела, 

валидни и за паметта (взета като „складирана и съхранена 

съвокупност от възприятия” или от знания). Според директния 

реализъм спомнянето се случва в настоящия момент. Онова, 

което се случва, е директното актуално свързване с онзи минал 

момент, в който е станало възприятието (тоест - няма ментални 

посредници между двата момента). Докато според индиректния 

модел има външен свят и негови репрезентации в съзнанието на 

човека, които той си ги „спомня” директно (тоест – 

непосредственият обект на спомнянето съществува в самия 

момент на спомнянето, следователно, миналото не е обектът на 

спомнянето). А според идеалистическия модел паметта е самото 

настоящо преживяване и не е съотнесеност с някакъв неактуален 

вече момент в миналото (съответно, според Хусерловия модел 

спомнянето е един от различните модуси на интендиране, 

случващо се в настоящето). Що се отнася до вниманието, то 

същото е твърде сполучливо определено от докторанта като 

съзнателна активност в к

концентрираност и ангажираност на способността за възприемане 

и запаметяване. Респективно, обектите, оставащи извън 

полезрението на човешкото внимание, биват игнорирани в 

различна степен, тоест – могат да бъдат обект на някаква 

автоматична дейност, едновременна и успоредна на основната 

дейност,  към  която  е  обърнато вниманието. Също така, колкото  
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по-сигурна”   и   културно   овладяна    е   средата,   в    която    се  

развиват индивидите,  колкото са  повече  културно  нормираните  

им взаимодействия, толкова по-големи части от нея тези 

индивиди могат да си позволят да игнорират – защото, пише 

дисертантът, тя е нормативно регулирана и изключва 

множеството „неочаквани и необичайни” елементи. 

       Разбира се, ключовата тема на дисертационния труд е 

епистемичната нормативност. Тя се определя като онова, което 

„...има грижата за правилността на описанието на света, но в 

същото време е неразривно свързана с него. Това взаимодействие 

може да се представи и като... класификационна система”. Тази 

нормативност, очевидно, е система от правилности, насочваща 

познавателния процес. Тя винаги е „интернализирана”. 

Докторантът с основание изтъква, че интернализирането на 

епистемичната нормативна система е форма на социализирането 

на индивида. При изложението на различните видове обяснения 

на задължитнелно интернализираната нормативност – теорията за 

огледалните неврони, за симулацията, за речта и за ролята на 

наративите – акцентът е поставен върху волево-автоматизираното 

интериоризиране и следване на епистемичните норми. Като 

негово своеобразно насрещно допълнение, а защо не и 

продължение, Стоименова изтъква т.нар. „епистемична 

перспектива”. Под нея дисертантът има пред вид нормативно 

оформената позиция „към света” , която филтрира достъпа на 

познаващия човек до този свят. Именно тази позиция позволява 

на всеки човек да напасва, игнорира или класифицира реалността 

спрямо нормативния „шаблон” за правилност, интернализиран от 

индивида. Същевременно, епистемичната перспектива дава 

ограничен „поглед” – понеже „вижда” света само от нейната 

гледна точка, само в рамките на приетото или позволеното от нея 

описание. Тя, следователно, задава границите на познавателните 

възможности на хората като им налага класификационна система, 

която вече е „оценила” и, съответно, е интериоризирала и 

автоматизирала у тях отношението им към случващото се в света.  
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Изобщо, посветената  на епистемичната перспектива трета  глава  

от част втора считам за  най-интересната  и  най-силната  в  целия 

текст на дисертационния труд. Той,  впрочем,  резонно завършва 

с темата за конкретното морално и процесуално влияние върху 

човешката когнитивна способност на нейната правилност. То, в 

частност, е анализирано в аспекта на познавателната отговорност, 

на сигурността и на опозицията „статична – динамична” идея за 

света. 

       Цялата дисертация оставя изключително добро впечатление. 

неологизми. И, което специално трябва да се подчертае – тя 

представлява едно великолепно систематизирано (както в 

композиционен, така и в концептуален план) произведение. Тя е 

безусловно творчески разработено съчинение, открояващо се с 

редица оригинални постижения. Ще посоча три от тях, за които 

смятам, че имат особено приносно значение: 

       1/ Открита е следната закономерност при нормативното 

формиране на познанието – колкото повече се интернализира 

епистемичната нормативност в човешката способност за 

познавателно описание, толкова по-малко се утилизира 

емпиричната реалност онлайн, докато последната стане само 

повод за задействане на вече готови схеми в познавателния 

процес и пускане на „записа” офлайн; 

       2/ Разкрито е съществуването на различни контекстуално 

обусловени нормативни системи, по които протича описанието 

на действителността, като съответните им когнитивни корелати 

са релиозният реализъм, езотеризмът и научният реализъм, 

епистемичните нормативности на които са несъизмерими и често 

непреводими една в друга; 

       3/ Установено е,  че избраната гледна точка на процесуалната 

онтология към познавателния процес детерминира  

легитимирането  на  различните  епистемични  норми. 

       Към представената разработка, обаче, биха могли да се 

отправят и някои забележки. А именно: 
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       1/  Желателно  би  било  детайлно  да  се  анализира  връзката       

между нормативността и истинноста в познанието; 

       2/ По-обстойно би трябвало да се изясни произходът на 

епистемичната нормативност (кое я обуславя?); 

       3/  Би могло по-отчетливо да  изпъкне критичното становище 

на докторанта спрямо трите модела на възприятието и паметта, 

като се откроят предимствата на предпочи тания от него модел 

пред останалите. 

       Тези забележки, обаче, не намаляват достойнствата  на 

свършената от дисертанта работа. Напротив – с  оглед на всичко 

казано дотук, а също тъй и на факта, че дисертационият труд 

отговаря на всички законови изисквания, препоръчвам на 

членовете от научното жури да присъдят на Дарина Йорданова 

Стоименова образователната и научна степен „д о к т о р”.      

 

 

                                                             Доц. д.ф.н. Р.Русенов 


