
 
ПРЕДГОВОР 

 
 

Настоящият седми том от поредицата „Философски опити”, 
която представя най-добрите разработки на студентите от 
Специалност „Философия” в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, по 
традиция се подготвя и издава от Катедра „Философия” на 
Философския факултет на университета. 

Сборникът е тематично насочен и определен като част от проекта 
„Модели на философското мислене”, реализиран от Центъра за 
немски идеализъм към Философския факултет на ЮЗУ. 

Проектът „Модели на философското мислене” е съществен 
елемент от дългосрочната научна стратегия на Центъра за немски 
идеализъм и Катедра „Философия” за теоретично изследване на 
философската парадигмалност в хоризонтите на Европейската 
духовност. Немската класическа философия е безспорен концептуален 
и систематичен зенит на породеното в гръцката Античност и 
битийстващо до ден днешен фундаментално философстване. Типиката 
на модерния онтологичен, гносеологичен и логически плурализъм, 
която има дискурсивен капацитет в екзистенциалността, пронизваща 
културната диференциация, икономико-информативния глобализъм, 
парциализиращата се наука, политическата тоталност, кризисната 
екология, неувяхващата идеология, парадоксалността на съзнанието и 
дори психопатологията, има своите основания в един дълъг 
деструктивен процес на монологичната рационалност. Моделите на 
съвременното философско мислене онтологизират тази деструкция, но 
отиват отвъд нихилизма по посока на една постмодерна синтетичност 
на дух и природа, на единна в мозаичността си световост. Проектът си 
поставя за цел теоретизирането на евристичните модели на 
философското мислене в хоризонтите на историческото развитие на 
Европейската философия и днешния логосен плурализъм. 

Студентските изследвания се вписват по оригинален, вдъхновен и 
донякъде безпардонен начин в проекта. Той включва специализирана 
теоретична конференция, на която водещи преподаватели и 
изследователи от ЮЗУ „Неофит Рилски”, СУ „Св. Кл. Охридски” и 
Института за философски изследвания на БАН ще обсъждат заедно 
със студентите техните идеи и разработки, включени в настоящия 
сборник. Целта на конференцията е задълбочаване на философското 
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теоретично мислене на студентите и преподавателите и събирането им 
в академична изследователска общност. 

Това е Европейското идно на нашия университет, което струи 
накъм сегашните интелектуални и екзистенциални опити на студенти 
и преподаватели да устояват в усилията си за прокарване на брод в 
мътното настояще към светлината на истината. Защото свободата не е 
нищо друго освен прояснената история на пътя на конститутивното 
мислене към истината на битието. 
 
Благоевград, 17. 03. 2010 г. 

Съставителите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


