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СТАНОВИЩЕ 

за присъждане на научно-образователна степен „доктор” 

на Евелина Иванова - Варджийска,  

докторант към катедра „История на философията” 

Философски факултет, СУ„Св. Климент Охридски” 

на тема: Изследователската общност; Философски и дидактични трансформации 

на едно понятие от американския прагматизъм   в съвременната немска философия 

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

от проф. д-р Димитър Денков, научен ръководител на докторанта 

 

1. Общо представяне на процедурата, докторанта и дисертацията  

 

Представената дисертация, материалите към нея и предварителните процедури за 

защитата отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на 

Република България, Правилника за приложението му и Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”. Те отговарят на традицията, спазвана в катедра „История на 

философията“ – работата да е следствие и на специализация в чужбина, да е 

придружена със съответни публикации на чужд език, изследването да е апробирано в 

учебен процес.  

Дисертацията бе в защитим вид още при отчисляването от редовна докторантура в 

съответния срок през 2011 г. Работата по нея обаче продължи по желание на Евелина 

Варджийска, за да се постигне представеното: далеч надхвърлящ изискванията за 

докторска работа труд. Той събира дългогодишната й преподавателска, 

изследователска и проектна работа, както и две силни тенденции в съвременното 

философстване с оглед на образованието – американския прагматизъм и немския 

„комуникативен интеракционизъм“, ако под това име обобщим творчеството на К.-О. 

Апел и Ю. Хабермас. Водещо е идващото още от Сократ и формулирано от Дюи 

убеждение, че „философстването би трябвало да се съсредоточи върху образованието 

като върховен човешки интерес.“  

Евелина Варджийска е пример за подобен интерес в средите на учителите и 

преподавателите по философия в българското средно и висше училище; нейната работа 

е не по-малък пример за възможността да се доведе далечна от философските ни 

традиции понятийна и мисловна система до инструктивен списък от процедури за 
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успешно философско образование. Със сигурност за това са допринесли: 

ангажираността й в работата като учител по философия и немски език в най-престижни 

езикови гимназии и школи; университетски преподавател по методика на обучението 

по философия; дълготрайните й занимания у нас и в Германия с проекта „Философия с 

деца“; обучението в „Обществото за сократическо философстване“ и специализацията 

по философска дидактика; автор на учебници, учебни пособия,  учебни и изпитни 

програми; експерт към различни национални образователни проекти и др. По темата на 

дисертацията са публикувани на немски, английски и български пет статии в 

академични издания, както и още над десет самостоятелни или в съавторство 

изследвания в областта на философията с деца, интеграцията на деца със специални 

нужди и критични изследвания на различни образователни практики.  

С Евелина Варджийска имаме няколко издания в изд. „Просвета“ на учебник по 

„Философия“ за средния курс. Всички части в него са обособени, те са лично дело на 

всеки от нас и в този смисъл не са „съавторски“ извън общия план, според който 

всички методически части, примери и задачи са в нейна разработка.  

 

2. Актуалност на темата и метод на изследването 

 

У нас няма изследване, посветено на „изследователска общност“ нито във историко- и 

систематично-философски смисъл, нито пък във връзка с американския прагматизъм и 

преинтерпретацията му в някои работи на К.-О. Апел и Ю. Хабермас. Доколкото ми е 

известно, липсват и подобни изследвания от дисциплинарната област на педагогиката, 

общата и частна дидактика, както и в други области, където се употребява това 

словосъчетание. Извън честия случай на отбелязване на приноси поради разбираеми 

изследователски липси, трябва да се подчертае, че актуалността на темата се 

обосновава преди всичко от осмислянето на тенденции, които имат много широк 

културно-исторически, социално-политически и личностно-възпитателен контекст. Те 

не се изчерпват просто с това, че в тая работа се събират и превеждат един в друг 

исторически чуждият ни американски прагматизъм и някак културно по-близките ни 

следствия на немския критически трансцендентализъм, което само по себе си би било 

достатъчно актуално. Изследването на Евелина Варджийска отговаря на променен в 

световен план философски и образователен климат. Той все по-очевидно налага отказ 

от субект-обектното въртене при търсенето на еднозначности и отправя към 

проективни решения, за чиято ефективност и съответно рисковост няма никаква 
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предварителна гаранция, не броим ли нуждата за съвместни действия от участниците 

във всеки процес, но най-вече – в образователния и образуващия. Затова едно от 

препоръките ми би била тази работа след съответна преработка да бъде издадена като 

книга – и по възможност не само на български език.  

Методът на изследване не е само декларираният в началото интерпретативно-

херменевтически. Най-напред имаме стандартно, телеологично-понятийно изложение 

на възгледи, интерпретация в тесен и широк контекст  – дотолкова работата може да е 

справочник за разглежданите в нея автори, понятия и проблемни полета. По-нататък се 

представят историко-дедуктивни и контекстуално-интерпретативни възможности за 

решения, които се дават обикновено в ре-конструктивен план.  Под ре-конструкция се 

предпочита предимно англо-американския смисъл на „новост“, а не привичният за 

„възстановяване“. След тази „ре-конструкция“ накрая, с която впрочем завършва и 

дисертацията, се дават логически построени, абдуктивни и дедуктивни примери и 

инструкции, които могат да бъдат изпълнявани и без дългата понятийна подготовка в 

началото.  

 

3. Обща характеристика на дисертационния труд и приносите 

 

Според съдържателното изпълнение на следвания метод изглежда и дори подвежда, че 

имаме работа с поне три отделни части, всяка от които самостоятелно е 

„дисертабилна“: за американския прагматизъм – първите три глави; за немската 

философия – вторите две; и последните две – за понятийната трансформация, 

образователни примери и дидактически следствия. Евелина Варджийска е успяла да 

събере тези три части в голяма не само като обем дисертация от 472 страници и 

изобилна първична и вторична библиография, ползвана примерно чак до сравнения на 

преводачески версии. Отлично впечатление прави и рядкото за наши философски 

изследвания внимание към български автори, работили по проблема; в този план 

Евелина Варджийска дава и широките рамки на изследователската ни общност по 

темата.   

Посоченото убеждение за образованието като върховен човешки интерес се 

осъществява в работата според просветителското изискване за образоване на четящата 

публика, насочена към целта на една „възможна философия на интерактивното 

преподаване“. Първи и доста дълги стъпки  към тази цел, която е и дидактическа откъм 

убедително защитеното положение за конструктивно отношение между философия и 
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дидактика във основа на разбирането им за насочена към самостоятелно прилагани 

понятия дейност/практика, са реферативно-интерпретативните части на първите пет 

глави. В тях се разгръщат трите контекста (те са онагледени в представянето на 

общофилософските и частно-образователни възгледи на Пърс, Дюи и Мийд), в които се 

разполага и може да бъде дефинирана изследователската общност – теоретически, 

образователен и социално-психологически, за да се постигне дейностното, „над-

нидивидуалистично“, „съборно“ (добре щеше да е тук или да се смекчат, или напълно 

да се отрежат типичните за верската употреба смисли) тъждество между теория и 

практика. В следващите две глави е представено трансформиране на понятието в 

работите на К.-О. Апел и Ю. Хабермас. Това става чрез добре показано предпочитание 

към продължаването на трансценденталния идеализъм от Кантов тип с неговите 

характерни фиксации в морално разбираната практика пред абсолютния и надчовешки 

идеализъм на Хегел и следовниците му. Свидетелство за това е употребата на 

„практическа интерсубективност“ - една доста сантиментализираната от Ханс Йонас 

представа за диалог, насочена от него и по лични мотиви срещу фундаменталната 

онтология на М. Хайдегер.  

Дотук изследването носи всички изчерпателни характеристики на интерпретативната 

конструкция на една многозначна метафора, каквато е „изследователска общност“, до 

понятие в рамките на ориентирано към образователни и следователно предимно 

антропологически, индивидуални и тясно социални интереси философско мислене. В 

последната част то придобива ре-конструктивен смисъл и се обновява по посока на 

изследваща общност. Тя се определя за „практика на интерактивно образование“ и  „се 

мисли като синкретичен модел, който включва различни аспекти: рационални 

характеристики на процеса на изследване и аргументация, структурни особености на 

комуникативната ситуация в образованието и социални аспекти – установяване и 

практикуване на тип нагласи и отношения, основани на интерсубектност, взаимно 

доверие и признание.“  

Тази идеална и идеализираща позиция се онагледява с практикувани методи/методики 

от типа на сократическия диалог и философия с деца, като инструктивно се посочват 

стъпките за успешно философско образование. И в тях прозвучава патосът, идейният и 

идеологически двигател на работата: философията в системата на общото училищно 

образование има личностно-освобождаваща функция и способства за самостоятелно 

мислене в общност.  
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4. Основни забележки:  

 

Стремежът към изчерпателно представяне на понятието за изследователска общност, 

извеждането на практически следствия за обучението по философия и превръщане на 

участниците в изследваща общност не бива да пренебрегва две важни обстоятелства: 

 Поне от питагорейската школа  насам господства „оракулското“ убеждение, че 

философията, пък и всяко „преподаване“, е дейност на посветени и просветени; 

затова то има просветителски функции за посвещаваните, които трябва най-

напред да се обучават в безвъпросно послушание, а след това - в питане и 

правилно отговаряне, преди сами да търсят и намират отговори, за които няма 

авторитетен стандарт. В голяма степен това структурира всеки образователен 

процес, предполагащ йерархия, съответно подчинение, отговорност, 

дисциплиниращи и наказателни практики за отклонения и пр. Дали това ще е в 

училище или в семейството още с правилното изговаряне на думи и тълкуване 

на елементарни жестове, не е от особено значение. Тази традиция и реалност е 

не само негативният фон на всички схващания за интерактивност и 

интерсубективност, но и доминираща мисловна и институционална нагласа. 

 Оттук произтича и съответната некритичност към представяните възгледи, която 

поне би могла да бъде избегната с това, че заради целите на изследването 

нещата се разглеждат без засягане на възрастови, полови, верски, национални, 

езикови, икономически и т.н. различия, които често пробиват сравнително 

стерилната образователна рамка. Впрочем тя се пробива и от едно особено 

деантропологизиране, което поставя под съмнение интерсубективността с все 

по-успешното самообразование с технически средства и свободния, нерядко 

затлачващ достъп до всякаква информация.   

 Откъм традиционната философска фиксация „субект-обект“ бих предпочел 

методически да се използва  „проект“ и съответно „проективност“ вместо“ ре-

конструкция“, ако последното понятие не е полемика с постмодерните 

деконструктивни злоупотреба. Струва си да се отбележи също, че ре-

конструкция е винаги нещо ново с оглед на времевата структура на опита, а не 

само откъм пространствени ориентири и дотолкова трудно може да се 

обоснована извън всекидневната употреба смисъла на възобновяване, 

напомнящо донякъде на идеологически натоварените „реформа“ и 

„перестройка“.    
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Заключение  

 

Дисертационният труд на Евелина Иванова - Варджийска е самостоятелно, 

дългогодишно провеждано изследване, подкрепено с голям брой публикации, 

практическо апробиране и секция с пряко приложима философско-образователна и 

възпитателна методика, всички с несъмнен приносен характер.   

Затова предлагам на научното жури да присъди образователната и научна степен 

„доктор” на Евелина Петрова Иванова - Варджийска. 

 

11.08.2014  

 

проф. д-р Димитър Денков 


