
СТАНОВИЩЕ

от

проф. д-р Валентина Ангелова Драмалиева, секция „Философия“, УНСС,

член на научно жури за присъждане на образователна и научна степен

„доктор” по професионално направление

2.3. Философия (Философия на Новото време)

за

дисертационния труд на Яна Цветанова Митева на тема:

„Познание и убеждение във философията на Дейвид Хюм“

Представената ми за становище дисертация е структурирана в увод, две

части, заключение и библиография, развити на 180 страници. Библиографията

включва 150 заглавия на български и английски, които са описани еднотипно.

Още преди увода е приложена обща обяснителна бележка за използваните

абревиатури и отнасяния към английските и българските издания при цитирането

на основните произведения на Хюм в текста. Бележките и цитиранията в

дисертацията са под линия - общо 138. Този обем, структура и източници

отговарят на формалните критерии за една докторска дисертация.

Избраната тема е подходяща за докторска дисертация и само на пръв

поглед изглежда банална и безспорна. Всъщност тя насочва към базисни

философски проблеми и дава широко поле за философски анализи и

интерпретации, като респектира с академизма си. В унисон с темата е и

използваната методология - философска реконструкция и системен анализ на

понятията в контекста на цялостната философия на Хюм. Всичко това дава

възможност на докторантката да демонстрира своите философски умения и

компетентност и да развие анализа си.

Очевидно тя има изследователски интерес към Дейвид Хюм още от

студентските си години - дипломната й работа е посветена на проблема за

каузалността при Хюм, което е видно от приложената справка. Участията й в

четири докторантски конференции и другите публикации също визират близки
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теми и проблеми. Яна Митева е представила и списък с направените публикации

– по нейна преценка две са по темата на дисертацията и две са извън темата, но

заглавията показват, че всички имат отношение към проблематиката. Посоченото

е добър атестат за трайните й научни интереси и за уменията й като автор.

По съдържанието и структурата на дисертацията накратко може да се

открои следното. В увода се изтъква като цел на дисертацията – дистинкцията

„вяра – убеждение“, а като предмет на дисертацията – вярата в познавателната

теория на Хюм. Представена е методологията, както и сбито съдържание на двете

глави, като очаквана логическа развръзка на анализа. Структурата на

дисертацията, разгърната в двете части и техните подточки – пет в първата и шест

във втората, следва своя вътрешна логика и последователност при разясняване на

темата. Целта е да се изясни убеждението в познавателната теория на Хюм и във

връзка с това се анализират множество други свързани понятия – перцепции,

идеи, впечатления, каузалност, вяра, усещане, съгласие. Именно защото всичко

това е в контекста на познавателната теория на Хюм, първата част на

дисертацията е озаглавена „Познанието във философията на Дейвид Хюм“ и в нея

се представят основните проблемни полета на философската му доктрина,

формиращи посочените понятия. Във втората част „Вяра и убеждение“ се

представя това важно разграничение, което авторката е поставила и като цел на

дисертацията. Първо се дефинира познавателният смисъл на вярата чрез сила и

живост, както и чрез усещането, а после се прави опит за единна дефиниция. Едва

след това се уточнява дистинкцията „вяра – убеждение“. По-нататък в тази глава

вече става въпрос конкретно за убежденията – изясняват се естествените и

диспозиционалните убеждения. Естествените убеждения се представят чрез

изясняването на други свързани понятия, за да се стигне накрая и до уточняване

изобщо на разбирането за „естественото“ при Хюм. Диспозиционалното

убеждение пък се съпоставя с диспозиция за убеждение. Специално място е

отделено и на етиката на убеждението, където убеждението се интерпретира като

избор и като устойчивост, а вярата – като неизбежност. Последното подзаглавие

на втора глава разглежда убеждението, отнесено към действието и го
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интерпретира във връзката му с афектите, волята, емоциите, взимането на

решение. Показва се, че именно действеният характер на убеждението го извежда

от спекулативната философия и го отнася в практическата. Заключението на

дисертацията обобщава някои изводи и представя в сбит вид логиката на

изложението в двете глави. В този смисъл то не се разграничава много от увода,

където се прави същото, но в бъдеще време.

Съгласна съм с оценката за приносите, които Яна Митева е посочила като

основни за своята дисертация, и затова няма да ги коментирам.

Ще откроя няколко от достойнствата на дисертацията.

1. Трябва да изтъкна логичното структуриране на работата, а също - ясния

език, добрия стил и цялостно издържаното оформление на текста.

2. Добро впечатление ми прави направеният обзор на литературата по

въпроса и интелигентното й използване в подкрепа на определени тези.

3. Оценявам високо умението на докторантката да борави с философски

понятия с голяма степен на абстрактност и да прави философски анализ.

4. Аргументацията в дисертацията е ясна и точна, а изводите - обосновани.

5. Смятам, че дисертацията постига своята цел.

В контекста на доброжелателната критичност имам и някои бележки:

1. Струва ми се, че дисертацията ще стане по-обоснована и ще съответства

повече на заглавието и на заявената цел, ако се преструктурира и се добави трета

глава, която да бъде посветена изцяло на убеждението (и озаглавена така), като в

нея се включи съдържанието от т.3 до т.6 на втора глава. Вероятно би могло да се

добави и още нещо, което да пояснява повече цялата тема „познание и

убеждение“. Същевременно втора глава също би могла малко да се разшири, за да

се открои още по-ясно поставената цел за дистинкция.

2. Мисля, че цялата работа би спечелила, ако в заключението има повече

заключения, изводи и обобщения вместо преразказ на дисертацията.
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Текстът възбуди философски питания у мен самата. Ще се огранича с един

въпрос: Смята ли докторантката, че понятието „убеждение“ на Хюм е

продуктивно (значимо) за неговата философия и за философията въобще и в какво

се изразява това?

Яна Цветанова Митева демонстрира широка обща философска култура,

като и езикова култура, владеене и използване на чужди езици, добро познаване

на много автори по конкретната проблематика, целенасочено осмисляне и

интерпретиране на голямо количество литература, адекватно използване на

философска реконструкция и системен анализ. Дисертацията показва

възможностите й да работи самостоятелно и целенасочено в проучването и

осмислянето на теорията. Цялата работа има своя вътрешна логика и

последователност, която е умело демонстрирана, и позволява, от една страна,

дисертантката да достигане до определени идеи и заключения, а от друга – тези

идеи да бъдат проследени и разбрани от читателите.

Убедена съм, че дисертацията има всички достойнства да бъде защитена

публично от авторката и тя ще успее да представи и аргументира темата, защото е

вникнала дълбоко в проблематиката и я анализирала с разбиране и логика.

В заключение ще посоча, че оценявам положително като цяло избора

на темата, положените усилия в проучването и осмислянето на

литературата, направените интерпретации и връзки, цялостното

систематизиране на дисертацията, вътрешната логика на текста, добрата

аргументация, ясния и точен език и стил, както и безспорната философска

култура на докторантката Яна Цветанова Митева и препоръчвам на

почитаемото жури да й присъди образователна и научна степен „доктор” по

професионално направление 2.3. Философия (Философия на Новото време).

17. 04. 2016 г. Подпис:…………………….

София (проф. д-р В. Драмалиева)


