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Р Е Ц Е Н З И Я 

ОТ ПРОФ. Д.Ф.Н. СТИЛИЯН ЙОТОВ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

НА  ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-ВАРДЖИЙСКА НА ТЕМА:  

“ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ. 

ФИЛОСОФСКИ И ДИДАКТИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЕДНО ПОНЯТИЕ ОТ 

АМЕРИКАНСКИЯ ПРАГМАТИЗЪМ В СЪВРЕМЕННАТА НЕМСКА ФИЛОСОФИЯ  

(КАРЛ-ОТО АПЕЛ И ЮРГЕН ХАБЕРМАС) И ДИДАКТИКА НА ФИЛОСОФИЯТА”  

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 2.3. ФИЛОСОФИЯ (СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ) 

 
I. Данни за дисертанта. Евелина Иванова-Варджийска има магистърска степен 

по философия от Софийски университет „Св. Климент Охридски” (СУ), придобита 

през 1994 г., и втора специалност немски език и литература. В последствие 

специализира в областта на дидактиката и на философското образование в много 

европейски центрове и придобива умения за работа с възрастни и с деца. В периода 

след 1999 г. е гимназиален преподавател по философия и немски език както и 

университетски специалист по методика в ПУ „Паисий Хилендарски”. Тя е един от 

утвърдените автори на учебници по философия за средното образование и на програми 

за философия с деца.  

II. Данни за докторантурата. Госпожа Иванова-Варджийска е зачислена като 

редовен докторант по съвременна философия в СУ през 2008 г. в следствие на спечелен 

конкурс. По време на докторантурата си е изпълнила всички нормативни изисквания и 

задачи, поставени от научния й ръководител. Във връзка с изследванията си 

специализира в Германия. През 2011 г. е отчислена с право на защита. Дисертационния 

си труд представи за предварително обсъждане и го защити убедително пред 

преподавателския състав на катедра „История на философията” на СУ. Окончателната 

версия е съобразена с направените препоръки. При реализирането на дисертацията 

няма допуснати нарушения. Нямам съмнения, че разработката е извършена 

самостоятелно от дисертанта. 

III. Данни за дисертацията и автореферата.   

По своя характер дисертацията на Евелина Иванова-Варджийска съчетава 

историко-философски и систематичен подход, от една страна, като реконструира 

основни моменти от развитието на прагматизма в САЩ и в Германия и на 

нетрадиционната неосократическа педагогика, от друга страна, като изследва 
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съдържанието и трансформациите на концепцията за изследваща общност и на 

схващанията за интерсубективността. В технически план изложението е организирано и 

представено в обем, който смущава с масивността и детайлите си, но структурата му е 

прегледна и добре балансирана, а акцентите в отделните глави изпъкват отчетливо. 

Темата е изведена и поместена в контекста на значими международни изследвания и 

традиции, хвърлящи светлина върху валидността на познанието изобщо и на връзката 

му с практиката на преподаване. Дисертацията си поставя за цел да експлицира 

философските основания на идеята за интерактивност в образователния процес и в тази 

връзка защитава аргументирано серия от оригинални тези, разположени на три 

равнища – на развитието на понятията, на схващанията за интерсубективния характер 

на познанието изобщо и на приложимостта на концепцията в образователния процес на 

съвременното училище. Това обяснява и ключовата роля на понятието 

„изследователска общност”, което пронизва в единство трите равнища на изследване. 

При разгръщането на доказателствата са взети предвид основни влиятелни позиции, 

което е видно и от цитиранията под линия, и от литературата в края на текста. Съгласно 

служебните данни дисертацията се състои от въведение, три части, заключение и 

приложения, изложена е на 472 (нестандартни) стр. и се съпътства от библиография, 

включваща 330 заглавия на български, английски, немски, испански и руски езици. 

Авторефератът представя коректно и пълно основните моменти в дисертацията, а 

самопреценката за приносните моменти е организирана системно и акцентира ясно 

върху достиженията на всяко от нивата на анализа.   

Използваната методология предимно реконструира линии на творческо 

развитие, но при това съчетава принципи и техники, които са съставна част на самия 

предмет на изследване – доколкото са създадени и прилагани конкретно от 

прагматизма, а в един по-общ смисъл, понеже разглеждат понятията изобщо като 

инструменти.  

 Езикът на Иванова-Варджийска е четивен, стремящ се да стига до прецизни 

дистинкции и дефиниции, заключенията й са ясни и в постоянна връзка помежду им 

сред множеството детайлни и по-частни прегледи и анализи. Въпреки дългогодишната  

си ангажираност с темата, а може би тъкмо затова, авторката запазва критичната 

дистанция към чуждите теоретични схващания и педагогически политики.  

Актуалността на изследването изпъква още във въведението, в което се прави 

преглед, от една страна, на засиления интерес към интерсубективността и 

интерактивността, настъпил през 70-те години на ХХ в. във философията и засягащ 
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както нейните фундаменти – усвояването на прагматизма в Германия и развитието на 

неопрагматизма в САЩ, така и практико-педагогическото й измерение – раждането и 

институционализирането на концепцията за философия за деца и на сократическия 

диалог. На този фон става ясно, защо в страните с монополно господстваща идеология, 

в това число и в България,  подобно трансформиране на философията не се 

осъществява, а след демократичните промени в тях цялостната рецепцията на вече 

установилата се традиция се случва в закъсняла, откъслечна и механична форма. 

Амбицията на Иванова-Варджийска е не просто коригира тези дефицити, а да открие 

връзката им с националната култура в творчеството на Цеко Торбов и на Иван 

Саръилиев, както и да допринесе с това за демократичното образование в България 

днес.  

Подобна многоплановост на изследването е заплашена да се „разтече”, но в 

случая тя сполучливо е фокусирана върху едно понятие – изследователска общност, 

при което дисертантката не просто наблюдава неговата история и развитието му, а 

обосновава подхода си с помощта на теориите на Райнер Козелек и на Куентин Скинър, 

които превръщат основни понятия в наративни и дискурсивни инструменти. Намирам 

тази опора в посочените теории и допълването й собствени идеи за комуникативност за 

един от най-забележителните акценти в разгръщане на доказателствата в дисертацията. 

Благодарение на това следващите две части придобиват прегледна и обща структура, в 

която в определен контекст се поставя някакъв въпрос и той получава отговор с 

помощта на понятие, чието съдържание се експлицира, а в последствие се определят и 

следствията от употребата му. 

Първа част се състои от три глави, посветени съответно на трима класици на 

американския прагматизъм Чарлз С. Пърс, Джордж Х. Мийд и Джон Дюи, и обема 

почти половината от текста на дисертацията. В тях изследваното понятие – 

изследователската общност – се разглежда в процеса на изработването и на 

трансформирането му от абстрактно и свързано с експертната дейност на учените в 

конкретно и определящо за персоналната идентичност и за демократичното 

организиране на живота.  

(а) Главата за Пърс оригинално изхожда от въпроса за валидността на 

познанието, с който философията от края на ХIХ в., от една страна, изразява 

неудовлетвореността си в критериите за субективна увереност и за безусловен 

априоризъм на разума, от друга страна, си дава сметка за многообразието на научната 

рационалност и на спецификата на нейната методология. Авторката вижда заслугата на 
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Пърс, че още в началото на творчеството си се осмелява да определи научността на 

познанието едновременно като хипотетична и като зависеща от практиката. В 

последствие концепцията му за знаковия характер на познанието и на мисленето 

изобщо задълбочават разбирането му за ролята на интерпретацията и от тук го 

допълват с идеята за колективност на изследването. Появата на понятието 

„изследователска общност” не просто подсилва една добре позната идея за 

кооперативния характер на науката, а чрез него издига претенцията, че самата й 

същност и в крайна сметка концепциите ни за истината зависят от итерсубективността 

и от възможностите за постигане на съгласие.  

Признавайки моментите на епистемологична елитарност в понятието на Пърс, 

Иванова-Варджийска полага завидни усилия да изведе неговата релевантност и за 

образованието – осъзнаването на критерии за познавателни предимства, ролята на 

личния опит в усвояването на учебно съдържание, придобиването по-скоро на 

компетенции, отколкото на знание в завършен вид, в това число и за работа в екип 

(гл.I.4.2).  

(б) Главата за Мийд е необходима в хода на изложението за да се подчертае 

трансформирането на изследователската общност на Пърс в социална, т.е. 

универсализирането й не само за науката, а за живота изобщо – ролята й за 

формирането на човешката личност чрез символна интеракция и вживяване в роли 

(модели на поведение) с иманентен, но и с трансцедентен за споделените социални 

практики характер. Същевременно на Мийд е отделено сякаш прекалено много място. 

Това може да се оправдае заради слабата му познатост като философ в България. 

Въпреки това смятам, че дисертацията определено би спечелила ако акцентираше 

повече на лекциите на Мийд върху философия на образованието, които той чете четири 

пъти в Чикаго. Дисертантката познава изданието им на немски и английски от 2008 г., 

но се спира бегло на тях. Освен това праволинейната й реконструкция взема слабо 

предвид влиянието на Дюи върху Мийд, особено в областта на педагогиката и 

училищната реформа. Все пак от дисертацията става недвусмислено ясно, че за Мийд 

образованието трябва да остане свързано с общите процеси на социализация, че в него 

е нужен дух на партньорство и участие на базата на личен опит, че преподаването 

трябва да запазва моментите на игра, изкуство и креативност дори при абстрактни 

теми. 

(в) На Дюи с право е отделено най-много място тъй като смисълът на 

наследеното от Пърс понятие за изследователска общност се изпълва с политическо и 
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педагогическо съдържание. Интерсубективните процесите на социализиране, за които 

говори Мийд, се превръщат в проекти със споделени общи цели и убеждения, а 

условията за тяхното формиране и разгръщане могат да се удовлетворят по най-

адекватен начин от демокрацията. На този общ фон Дюи отрежда на училището 

специална роля – то е мястото, където демокрацията се реконструира като познание, а 

мисленето и поведението на подрастващите се култивират в нейна подкрепа. Затова 

самото училище следва да се разглежда и организира като общност на комуникация и 

коопериране, позволяваща индивидуално развитие и споделяне на общи ценности, 

поддържаща буден духа за критика и проверка на хипотези. С безспорен успех и 

убедителност Иванова-Варджийска показва, че в модела на Дюи образованието трябва 

да има за основна цел развитието на личния опит, а не толкова научаването на 

обективни знания и постигането на конкретни резултати.  

Освен това дисертацията прави ясен контраста между практическия и 

натуралистки и открит й характер на интерсубективността в американския 

прагматизъм, от една страна, и трансценденалната му версия в Германия, от друга.   

На тази друга страна е посветена втората част от дисертацията, чиито две глави 

се занимават съответно с теориите на франкфуртските философи Карл-Ото Апел и 

Юрген Хабермас. Отчита се тяхната роля за усвояването и признаването на значението 

на прагматизма в Европа, както и оригиналният им прочит на кантовата философия 

през призмата на интерсубективността и постигането на всеобщо разбирателство и 

аргументирано съгласие.  

Същевременно Иванова-Варджийска разкрива и основни затруднения, пред 

които е изправен този проект. Идеята за перформативните противоречия (постигането 

на съгласие без дискусия и аргументация) е със слаба мотивационна сила, хипотезата за 

предоставяне (по необходимост и по контрафактичен начин) на идеална комуникативна 

общност е утопия или претоварващо бреме за участниците в реални дискурси.  

Затова пък проектите за дискурсна етика, предложени от Апел и Хабермас, са 

разгледани като постижение, което едновременно: (а) преодолява ширещия се морален  

скептицизъм и релативизъм, (б) допринася съществено за обновлението на кантовата 

етика и (в) осъществява връзка с наследството на Мийд относно интерактивността в 

социализирането и с резултатите от експериментите на Лорънс Колбърг в психологията 

за установяването на логика в развитието на моралното съзнание.  

Известна слабост на втора част ми изглежда малкото място, отделено на анализи 

за пряко приложение на трансценденталната прагматика и на дискурсната етика в 
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сферата на образованието – споменаването на Х. Гронке и В. Хьосле, на Я. Машелайн, 

Р. Йънг и Т. Спорд. Това се дължи на отказа от страна на създателите на тези теории да 

работят на такова приложно ниво. Затова пък не липсват опити от техни последователи 

за запълване на тази празнота. В тази връзка бих препоръчал на дисертантката да вземе 

предвид серията на издателство Рутлидж „Международни студии по философия на 

образованието”, в рамките на която са публикувани сборници и върху изследваните от 

нея автори, представящи общи изводи и оценки, и споделящи опита от не една 

национални образователни системи.  

Същевременно следва да се признае, че тя правилно заключава, че най-голямото 

значение на франкфуртския прагматизъм за педагогиката е, че неговите трансформации 

на понятието изследователска общност като „аргументативна” или „комуникативна” се 

превръщат в ресурс, с който позабравените традиции на сократическия диалог да се 

освежат и да получат по-стабилна обосновка. 

Именно на тази тема е посветена трета част от дисертацията. В нея самата 

изследователска общност се разглежда като „изследваща”, доколкото акцентът пада 

върху изследването, а не върху изследователите учени и експерти (с. 334-336). Имайки 

предвид равносметката от уроците на прагматизма относно връзките теория/практика и 

общност/личност Иванова-Варджийска разкрива едно диалектическо напрежение, в 

което, от една страна, темите и резултатите от академичната философия трябва по 

необходимост да се пригодят за нуждите на образованието, от друга страна, плахият 

интерес на педагогиката към интеракцивните методи се нуждае от осмисляне на 

основанията за интерсубективност на познанието и мисленето изобщо. Поради което 

предлага добре обоснован извод в глава 6.2.3, че всяка сериозна реформа на 

образованието следва да се стреми не само към интерактивност, а да си поставя по-

амбициозната цел, съзвучна с идеята за изследователска общност и с принципите на 

практическата интерсубективност.  

От тази абстрактна хипотеза, която тя представя като форма на абдукция, се 

извеждат дедуктивно серия конкретизиращи характеристики, по отношение на които в 

последствие се търсят индуктивно реално съществуващи педагогически модели, които 

биха могли да удовлетворят тези характеристики, да се доближат в най-голяма степен 

до тях.  

В крайна сметка дисертацията прави извода, че две школи в образованието – 

философия за деца на Матю Липман и неосократическият диалог на Леонард Нелсон и 
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Густав Хекман – в по-експлицитна или по-латентна форма предпоставят понятието 

изследваща общност.  

В заключението се правят обобщения относно взаимното обогатяване на 

разглежданите образователни практики и на обогатяването им чрез заемки от 

класическия и съвременния прагматизъм.  

IV. Научни приноси. Преценката ми за приносите на дисертацията е следната: 

(а) Иванова-Варджийска е намерила понятиен ключ, с който да реконструира 

линия на единно развитие в американския и европейския прагматизъм и значението му 

за педагогиката. 

(б) Благодарение на това педагогически школи с различна традиция биха могли 

да потърсят пътища и начини за взаимно обогатяване. 

(в) Чрез тезата за понятийно единство на интеракция и интерсубективост 

дисертацията изтъква по убедителен начин нуждата от взаимодействие и на 

институционално равнище между философия и педагогика, която изглежда или 

загубена или само спорадична.  

(г) Дисертацията има забележително педагогико-политическо значение, 

доколкото с помощта на философски модели се опитва да предпази педагогическата 

практика от едностраничвост липса на самокритичност. 

(д) Изследването на Иванова-Варджийска позволява да се чете по нов и 

продуктивен начин традицията на сократическия диалог, разработвана през първата 

половина на ХХ в. в България, и да се прилага и днес в образованието.  

V. Забележки и въпроси. Наред с усещането за претовареност на изложението с 

излишни равнища на представяне и на анализ на теориите на американските и на 

франкфурските прагматисти пред мен изникват и два принципни въпроса. 

Първо, как може да се обясни резистентността на образователната система да 

прилага педагогическите модели, в чиято полза дисертацията издига толкова много 

аргументи и по такъв системен начин?  

Второ, няма ли по-съвременна американска философия от тази на Мийд и Дюи, 

непосредствено съвременна на Апел и Хабермас, която да заслужава внимание във 

връзка с концепциите за изследователска общност и за прилагането й в сферите на 

образованието? В каква степен идеята на Джон Ролс за „публична употреба на разума”  

се доближава или разминава с линията на развитие, реконструирана в настоящото 

изследване?   
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VI. Публикации, участия в научни форуми и в научно-административни 

органи. Приложените справки позволяват да се види, че по време на докторантурата си 

Иванова-Варджийска е взела участие в множество международни научни форуми и 

национални инициативи, а във връзка с дисертацията си има 5 собствени научни 

публикации, две от които на немски и една на английски език, които представят в 

пълнота основните резултати от изследването й и позволяват на научната публика да си 

създаде представа и мнение за  постиженията й. Компетенциите й като експерт по 

философска дидактика са получили признание от Министерство на образованието чрез 

привличането й в различни комисии.  

VII. Лични впечатления. В качеството си на преподавател в СУ съм имал 

възможността да се убедя в изследователските и преподавателски способности на 

Иванова-Варджийска. С нея сме водили съвместни занятия и сме проверявали знанията 

на студенти, рецензирал съм и съм подкрепял нейни проекти, които са подпомагали 

развитието й и са й давали възможност за международни изяви. Възхищавал съм се от 

твърдостта й да прилага на практика резултатите от изследванията си въпреки честите 

случаи на скептицизъм и неприемане, на които се натъква в националната ни 

образователна система и култура.  

С Евелина Иванова-Варджийска нямам съвместни публикации.  

VIII. Заключение. Като имам предвид изброените достойнства на 

дисертационния труд на Евелина Иванова-Варджийска, задълбочеността на познанията 

й в областта на изследваната от нея тема и уменията й в нея да откроява проблеми и да 

ги анализира философски, интердисциплинарно и с практическа приложимост, давам 

своето положително становище и смятам, че журито трябва да присъди на докторанта 

научно-образователната степен “доктор”. 

София, 10 август 2014 г.      


