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СТАНОВИЩЕ 

За дисертационния труд на Вера Маринова Любенова, редовен 

докторант по съвременна философия към Катедра „История на 

философията“ на Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, 

на тема “Селарс и митът за даденото“ за придобиване на 

образователната и научна степен „Доктор“ в научна област 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.3 Философия, 

научна специалност „Съвременна философия“ 

Данни за дисертанта 

 Не познавам лично авторката на дисертационния труд, но трябва да 

подчертая, че  от биографичната информация за нея правят много добро 

впечатление наличието на богата езикова култура – немски и английски език, 

както и нейните многобройни за докторант участия в сериозни 

международни прояви и специализации в авторитетни академични центрове 

като Фрайбург, Антверп, Тюбинген. Основната задача на един докторант е да 

се впише в националното и международното научно общество като установи 

актуални академични контакти в областта на своите интереси, което тя е 

успяла да направи в респектиращ обем. 

Данни за докторантурата 

 Докторантурата на Вера Любенова е реализирана в Катедра „История 

на философията“ на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

под научното ръководство на проф.д-р Димитър Денков в периода от юли 

2009 г. до ноември 2015 г. Смятам, че процедурата напълно отговоря на 

изискванията на ЗРАСРБ и правилниците за неговото приложение. 
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Данни за дисертацията и автореферата 

Предложеният дисертационен труд  на Вера Любенова „Селарс и митът 

за даденото“ се състои от 155 стандартни страници като структурно е 

съставен от увод, две глави, заключение и библиография, включваща 118 

заглавия, от които 42 на кирилица и 76 на латиница (на английски и немски 

език). Библиографската осведоменост и ерудиция на авторката в 

изследваната област е определено на високо равнище и това намира израз в 

умението й да работи с изворови текстове, в подбора на критическите 

източници. 

Преценявайки актуалността на дисертационния труд, не мога да се 

въздържа да не адмирирам възприетия от авторката проблемен подход – тя не 

си поставя за цел да разкаже основното за философските идеи на У. Селарс, а 

взема един фундаментален проблем, този за даденото, и го анализира в 

неговата значимост в съпоставка с класическата традиция и съвременните 

философски дискусии.  Предприема една рационална реконструкция на 

идеите на този водещ американски философ  за мита за даденото като в този 

подход определено се съчетават историческата и теоретичната 

интерпретация. Отбелязана е и значимостта на проблема в контекста на 

българската философска традиция с оглед на философията на Д. Михалчев, 

но тя е встрани от предприетия от нея анализ. Проведеният анализ е 

новаторски в мащабите на българската философска книжнина. 

 Авторефератът убедително и стегнато предава основното съдържание 

на дисертационния труд. 

Научни приноси 

 Първото аргументирано представено постижение на авторката е 

дефинирането на понятието за „мит“ във философията на Селарс, при което 
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се показват неговите смислови корени в концепцията на Гилбърт Райл в 

Понятието за духа.  Това е направено в първата глава на дисертационния 

труд. Райл разглежда мита като грешка, която допуска принадлежащи към 

една категория факти да се представят в термини, които са подходящи за 

други категории. Различните версии на мита са категориална грешка (Райл), 

натуралистична грешка (Дж. Мур) и митът за даденото (Селарс) като 

последният се представя в неправомерния опит неконцептуалното да се 

описва в термини от сферата на концептуалното. В подкрепа на оценката си 

за значимостта на поставения проблем и на основата на собствените ми 

теоретични занимания мога да посоча, че днешната философия на правото 

все още се препъва в натуралистичната грешка на Хюм и Мур и не е дала 

удовлетворително решение на проблема. 

 Като естествено продължение на първия значим научен резултат идва и 

разкриването на логическата първичност на мита за даденото спрямо мита за 

духа в машината на Райл. Райл и Витгенщайн, според Вера Любенова, не 

осъзнават централната роля на мита за даденото в теориите за познанието. 

Авторката основателно прокарва тезата, че Селарс е показал, че решението 

на мита за даденото ще разреши с един удар проблемите и на двамата. 

 Третият резултат за дисертационния труд е доказателството, че трудът 

на Селарс  Емпиризъм и философия на духа  представлява проект за  решение 

на проблема за възможността на вътрешните епизоди от алтернативната 

позиция на методологичния бихевиоризъм. 

 Във втората глава са анализирани кантианските вариации на Селарс. 

Авторката показва, че възражението на Селарс срещу Кант се отнася до 

двусмислената употреба на определението на нагледа, опираща се на 

неправомерно смесване на наглед и сетивност, на концептуалното с 

неконцептуалното. От тях произтича едно преразглеждане на някои 
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резултати на Кантовата философия с цел очертаване полето на 

концептуалното и отличаването му от неконцептуалното.  

 По този път Вера Любенова стига и до най-важния си научен резултат – 

разкриването на конституирането на обекта на възприятието в неговата 

тоталност по линията трансцедентален идеализъм-научен реализъм. Селарс 

разширява способностите на субекта за познание посредством науката.  

 Заключението на дисертацията е, че Селарсовата критика на мита за 

даденото е грандиозен проблем относно легитимността на обосноваване на 

познанието. Показано е, че кантианските интерпретации на Селарс 

представляват разгърнати вариации на започнатото от автора на „Критика на 

чистия разум“, а това, което не може да намери обяснение в 

трансцедентализма, може да получи решение в научния реализъм на 

американския философ. 

 Нямам забележки към дисертационния труд. 

 Научните постижения на Вера Любенова са новаторски не само в 

рамките на българската философска литература, но и откриват перспективи 

за нов прочит и интерпретация на мястото на научния реализъм на Селарс в 

историята на съвременната философия. 

Публикации и участия в научни форуми 

 Вече отбелязах значимия обем научна продукция на Вера Любенова. Тя 

е представила четири публикации по темата на дисертацията, една свързана с 

нея и три превода. Има осем участия в национални и международни 

конференции, които допринасят за апробацията на постигнатите научни 

резултати. 

Заключение 

 На основа на сериозните научни постижения на дисертационния труд 

на Вера Маринова Любенова и с оглед на всички позитивни оценки, както и 
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вземайки предвид нейната сериозна научна продукция, предлагам на 

научното жури да й присъди единодушно образователната и научна степен 

„Доктор“ в професионално направление 2.3 Философия, научна специалност 

Съвременна философия. 

11.02.2016 г. 

 

     ПОДПИС: 

  (проф.д-р Вихрен Янакиев Бузов, Философски факултет,  

                     ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) 


