
РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд на Евелина Петрова Иванова-Варджийска, 

представен за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, 

на тема „Изследователската общност. Философски и дидактически  

трансформации 

на едно понятие от американския прагматизъм в съвременната немска философия 

(Карл-Ото Апел, Юрген Хабермас) и дидактика на философията“ 

с научен ръководител: проф. д-р Димитър Денков 

 

от проф. д-р Даниела Сотирова, 

Катедра „Правни и хуманитарни науки”, Стопански факултет, 

Технически университет – София 

 

През май 2014 г. ми бяха предоставени за рецензиране дисертационен труд и 

автореферат на Евелина Варджийска, докторант към Катедра История на философията 

във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в годините 2008-2011 и 

отчислена с право на защита. От автобиографията и списъка с публикациите става ясно, 

че г-жа Варджийска има дълготраен интерес, систематични обучения, сериозни 

публикации и практически опит в периметъра на дисертационната тема.  

 

 1. Обем и структура на дисертацията  

  Текстът е с внушителния обем от 472 страници, разделени на три части, съдържащи 

седем глави, съпроводени със заключение, пет приложения и библиография. В 

последната има 330 източника на български, немски, английски, руски и испански езици, 

прилежно разделени на първични, коментарни, справочни и информационни източници 

от интернет. Списъкът с използваната литература оставя впечатление за разностранно и 

задълбочено познаване на изследванията и интерпретациите по темата. 

Дисертацията има прецизно обмислена структура, която е съобразена с предприетото 

мащабно историко-философско реконструиране. Първата част е за философските 

трансформации на понятието за изследователска общност в американсия прагматизъм, 
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разгледани последователно в три глави: за Ч. Пърс,  Дж.Х. Мийд и  Дж. Дюи. Втората 

част изследва същия предмет, но в съвременната немска философия. Тук са обособени 

две глави, в които са представени възгледите на К.-О. Апел и Ю. Хабермас. Третата част, 

озаглавена  „Изследващата общност като модел за интерактивно образование“, е от двете 

глави и в нея се предлага концептуално „резюме“ на понятията интерсубективност, 

интерактивност и изследваща общност, както и анализ на два примера на образователни 

практики, онагледяващи модела за изследваща общност – философия с деца и нео-

сократически диалог.   

 

2. Тема, актуалност и авторския „прочит” 

Дисертацията на Варджийска е в предметно поле, в центъра на което е пресечната 

точка на философията на образованието и образованието по философия. Върху това 

широко пространство авторката е очертала предметна област, която може да наречем 

дидактика на философията. В нея докторантката е проследила важни философски идеи за 

образованието, училището, учещите и учителя, служейки си с „лупата“ на конструкта 

изследователска общност. Варджийска определя целта на изследването си като 

„експлициране на философските основания на интерактивността като един от водещите 

принципи в съвременното образование“ /с.9 от автореферата/.  

За тази цел докторантката е построила триетажна конструкция на понятието за 

изследователска общност, в която миролюбиво „съжителстват“ американски прагматици, 

немски философи на трансцеденталната прагматика и на комуникативната рационалност. 

Тази нелека задача е осъществена благодарение на това, че авторката последователно 

следва две линии (свои изследователски стратегии): на историко-философското 

реконструиране и на систематичното изследване на взаимовръзките  интерсубективност - 

изследователска общност.  

Варджийска стриктно дефинира използваните от нея изследователски методи, които 

са извлечени от анализираните философски теории. В крайна сметка обобщено 

методологическият й подход може да се определи като продуктивна и дидактическа 

трансформация на едно понятие - изследователска общност. Похвално и оправдано 



 3 

поради дидактическата насоченост на темата е, че последната е уточнена в шест основни 

тези, таблично оформени като логическа рамка на изследователки проект.  

Умело дефинираната тема, прецизната историко-философската реконструкция и 

постоянният фокус върху интерактивното в образованието са три предпоставки за 

качеството на цялата докторска работа.  

Философското понятие за изследователска общност има нови „употреби“ в контекста 

на дистанционното обучение, ученето през целия живот и ученето в мрежи. Това прави 

темата на тази дисертация наистина актуална. 

 

3. Съдържание и изводи в дисертационния труд  

В работата се разкрива какво е изследователска общност. COI (Community of Inquiry) е 

често използвано словосъчетание, употребявано дори и като абревиатура. Зад въведеното 

в американския английски и съответната педагогическа практика понятие обикновено се 

съзира само удобна за много цели метафора, с която си служат и педагози, и публични 

администратори, и политици, и психоаналитици. Понятието на Пърс многократно е било 

заимствано, опростявано, преиначавано и прилагано в социални науки и практики. В 

своята работа Варджийска е осъществила систематично философско изследване на 

изследователската и изследващата общност.  

Основателно първата част е най-голяма: повече от половината от целия текст. Тук 

авторката разглежда американсикия прагматизъм. В първа глава на първа част е 

проследено възникването на понятието изследователска общност. Бих искала да откроя 

параграфите, в които се предлага експлициране на семиотичния възглед за общността и 

разбирането за колективния интерпретатор (с.43 – 78 от дисертацията). Докторантът 

компетентно се ориентира в различните опити прагматизмът да се разгледа като „трети 

път” на философията, наред с аналитическата и критическата философия. Във втора 

глава, посветена на Джордж Хърбърт Мийд, най-подробен е параграфът за социалното 

конструиране на познавателния процес (с.112 – 132). Варджийска извежда на преден 

план идеите за практическата интерсубективност и характеристиките на 

изследователската общност като модел на интерактивно образование. Подчертано е 
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„естетическото качество на образователния процес“, изведено от играта като модел и 

играенето на роли и ролевото поведение.  

Третата глава реконструира идеите на Джон Дюи, който според докторантката 

„подема вълната на деонтологизирането“, като разглежда затруднението за действие в 

опита като начало на всяко познание.  Варджийска е съумяла да представи сбито и 

систематизирано възгледите на мислител и деец като Дюи, които са общо място в 

съвременния свят от Калифорния до Китай. Само ще спомена това, че Дюи в „Как 

мислим“ предлага онзи модел от „пет стъпки за ефективно изследване на проблемната 

ситуация“, станал образец в разнообразни интелектуални занимания, без да се знае кой е 

авторът му.   

Във втората част е предприето задълбочено представяне на немския прагматизъм, 

първо на български език. Реконструирайки трансценденталната прагматика на Карл-Ото 

Апел, докторантката дава обяснение на въпроса как американският прагматизъм с 

понятието си за опит и изследователска общност се „присажда“ върху кантиантската 

почва на немската философия. Субектът за Апел е интерсубектен интерпретатор на знаци 

и по тази логика общността на интерпретаторите функционира като трансцендентално 

условие за възможност на познанието. Проникновено е разбрана и многократно обяснена 

основна идея за нормативната сила на дискурса. Дългът да бъдеш „част от…“ и 

задължението да действаш са вменени на всеки в модела на дискурсната етика. 

Варджийска достига до нерешимия въпрос за „предизвикателството на неучастващия“ 

като непреодолима бариера за трансценденталната прагматика и дискурсната етика. 

 Бих искала да изтъкна още критическата реконструкция на идеите на Хабермас в 

частта им, изтъкваща съгласието между участниците в комуникацията чрез 

„непринудената принуда на по-добрия аргумент“, както и промяната в разбирането на 

привилегированата класическа роля на учителя като „трнсформиращ интелектуалец“. 

 В третата част е обосновано преминаването от термина „изследователска общност“ 

към „изследваща общност“, като се тръгва от идеята за дидактическа трансформация. 

Предложен е самостоятелен и сравнителен анализ на образователните практики, 

вписващи се в модела на интерактивното образование като изследваща общност.  
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4. Оригинални (приносни) тези в докторския труд 

На фона на позитивното ми мнение за целия текст бих искала да изтъкна следните 

акценти, които високо оценявам: 

4.1. Цялостното изследване на «изследователска общност» - онази метафора, въведена 

от Пърс, за изразяване на социалната комуникативна природа на познанието като 

антипод на декартовото схващане за субекта, е философски реконструирана в различен 

езиков, социален и педагогически контекст. Този прецизен анализ на раждането и 

употребата на едно понятие е достоен принос за философска докторска дисертация. 

Авторката е реконструирала «прагматичната технология» (ако използваме заглавието на 

Л. Хикман), за да обясни интерактивността в образованието. 

4.2. Многостранният сравнителен анализ на две образователни практики, едната от 

които по-добре представена на българска почва, дава възможност за творчески иновации 

в образователните практики  в обучението по хуманитарни и социални дисциплини. 

Изведените философски основания на интерактивността могат да са полезни и в 

управленското и организационно консултиране (например, чрез въпроси за работата по 

учене на работа в екип, стратегическото действие като комуникативно действие и др.)  

  

5. Бележки и съвети (препоръки) 

5.1. Езиково-стилистични 

Основната ми бележка е срещу излишеството, съпроводена със съвет за краткост и за 

търсене на по-стегнат философски език. Грандиозният обем на труда се дължи на 

цитатите, посочени на български и на езика на оригинала, което е добавило поне 80-100 

стр. към общия текст. На места има повторения и «изгубване на нишката». Има известна 

несъразмерност между заглавия на точки и подточки и съдържанието под тях (например, 

параграф 3.3.1., озаглавен «Социална функция на образованието» и следващите 16-17 

реда по темата). Понякога раздробеността пречи да се възприеме основната идея. 

Работата би могла да се изчисти от повторения, обясними поради широкия периметър на 

изследователската област, но неоправдани с оглед на преследваната дидактическа 
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трансформация. Впрочем, този коментар се отнася за много от дисертациите в 

хуманитаристиката от последното десетилетие на дигитална писмовност и комуникация.  

 

   5.2. Терминологично-понятийни 

 „Изследователска общност“ е избраният от авторката български превод на 

„community of inquiry“, който обаче може да е подвеждащ на български. Задачата за 

културен превод е трудна и не е с един отговор, затова предложният трябва да се 

обоснове. Едва ли „общност на търсещите (търсачите)“ е добър, макар по-точен буквален 

превод. От една страна, терминът учебно-изследователска общност се използва от 

програми Философия с деца, имащи своя история и у нас. Партнирането в питането и 

учудването е основното тук.  

 От друга страна, „изследователска общност“ се употребява в други философски 

дисциплини. Първата връзка, която лично аз направих, след като прочетох заглавието на 

автореферата, беше с философия на науката от 70-80 г. на 20 век и дискусиите между 

Лакатош и Кун за изследователските програми, общности и парадигми. Втората 

асоциация беше с управленския език на ЕС, в който „изследователска общност“ се 

свързва с международно научно сътрудничество и проектна дейност. Третата модерна 

употреба е в контекста на  дигиталната комуникация и е в унисон с понятието „мрежа“.  

Двусмисленият термин подсилва впечатлението за необоснованост на преминаването от 

„изследователската общност“  в изследваща. 

 

5.3. Бележки-препоръки за бъдеща работа 

 Първо, имам известни съмнения по някои твърдения и оценки, които е интересно да се 

разгледат самостоятелно: например, относно влиянието и близостта на идеите на 

Колбърг и дискурсната етика на  Хабермас, за сметка на които като че ли е подценено 

повлияването от Мийд с неговия социално-антропологически подход, тезата за 

социализацията и за това, че всяка антропологически жизнена морална система би 

трябвало да защитава не само автономността на индивида, но и системата от културни 

норми, важни за индивидуалното морално съзряване.    
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На второ място, обхватът на темата, равнището на анализ и верността на авторката 

към проблематиката в годините дават основа за продължение на започнатото в различни 

посоки. Според мен, е особенно интересно да се мисли за това, че ученето (диренето) 

днес е все по-малко изследване, търсене в група и на база конкретна проблемна ситуация. 

Как става научаването извън изследователската общност в широката гама от мрежи на 

включени и невключващи се?  

Има и възможности за прилагане на понятието за изследователска общност и в други 

сфери, например - в публичната администрация. Етически неутралният език на 

ефективността, зададени от логическия позитивизъм, не подпомага мисленето за тази 

сфера.  

 

6. Преценка на публикациите по дисертационния труд   

В списъка на научните трудове на Е. Варджийска са включени публикации на немски 

(4), на английски (3) и на български език. Пряко със дисертацията са свързани пет 

публикации, от които три са на немски, една статия в сп. „Философски алтернативи“ от 

2010 г. и една студия, посочена в сборник под печат със съставител  Ал. Кьосев. 

Авторефератът отразява пълно замисъла и основното съдържание на дисертацията. 

 

  7.  Други впечатления 

 От творческата автобиография разбирам, че г-жа Варджийска е водила обучение по 

методика на преподаването на философия. Имах неколкократно възможност да се 

информирам за високите оценки за работата й като учител по философия.  

 

 8. Заключение 

Оценката ми за дисертационния труд, автореферата и научните публикации на 

Евелина Варджийска е изцяло положителна. Нейната дисертация съдържа теоретични и 

приложни резултати, доколото реконструкцията и интерпретациите на философско 

понятие могат да се видят като приложим модел в образователни стратегии, на две от 

които е направен сравнителен анализ. Дисертацията отговаря на изискванията на Закона 
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за развитие на академичния състав в Република България. Г-жа Варджийска безспорно 

притежава задълбочени знания по специалността  и демонстрира професионална 

компетентност творчески да формулира, интерпретира и аргументира философска теза.  

Предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят образователната и 

научна степен „доктор” на г-жа Евелина Петрова Иванова-Варджийска. 

 

 

17 юли 2014 г. София                                                    Проф. д-р Даниела Сотирова 


