
ПРЕДГОВОР 
 
Настоящият сборник събира ведно теоретичните резултати на две 
философски събития: семинара „Производство и продуктивност” и 
теоретичната конференция на тема „Бездната Хайдегер”. Семинарът 
се организира от Центъра за хуманитарни и социални изследвания. 
Теоретичната конференция „Бездната Хайдегер” беше организирана 
от Катедра „Философия” и Центъра за немски идеализъм към 
Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград и се 
проведе на 01. и 02. юни 2011 г. в база „Бачиново” на ЮЗУ. В 
конференцията участваха колеги от Югозападния университет, 
Института за изследване на обществата и знанието към БАН, 
Софийския университет и Нов български университет. 
 Семинарът „Производство и продуктивност” стартира през 
2008 г. Събраните тук текстове кореспондират с обсъжданията през 
първата година под титула „Производство и каузалност, 
продуктивност и репродукция: понятийни конструкции и проекциите 
им в съвременния свят”. Идеята за семинара възникна във връзка с 
разработването на проекта „Продуктивни онтологеми в обществата на 
знанието” към Института за философски изследвания – БАН (юни 
2008 – юни 2011), с ръководител доц. Асен Димитров. Впоследствие 
като организатор се включи и създаденият през 2008 г. Център за 
хуманитарни и социални изследвания. 
 През 2008/2009 г. под титула „Производство и каузалност, 
продуктивност и репродукция: понятийни конструкции и проекциите 
им в съвременния свят” бяха проведени единадесет семинарни 
мероприятия. През 2010/2011 г. бяха обявени две теми на семинара: 
„Произвеждане на модерната субективност: между силите на субекта 
и принудите на публичността” и „Произвеждане на публичността: 
проекти, практики, модели”. До момента – средата на месец юни 2011 
г. са проведени дванадесет семинарни мероприятия. До края на месец 
юли 2011 г. предстои провеждането на още три семинарни сбирки. 
 В течение на тези три години семинарът се утвърди като един 
от малкото постоянно функциониращи форуми в областта на 
философията в България. В хода на семинарните представяния и 
обсъждания спонтанно се очертаха определени доминантни теми, 
разкриващи насоките на интерес на една не малка част от 
представителите на философската общност в България. Първата 
голяма тема бе екзистенциално-херменевтичната философия на 
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Хайдегер. Друго голямо средоточие на интерес бе критико-
идеалистическият проект на Кант. Като трета значима тема може да се 
посочи епистемологическата проблематика (критериите за истинност, 
анализът на познавателните способности), намираща своите 
импликации от една страна във философията на науката, а от друга – в 
аналитичната философия. Като цяло може да се обобщи, че семинарът 
способства за създаването на предпоставки за очертаване на едно 
постметафизическо, постхайдегерианско пространство, в което да 
бъдат поставени по адекватен начин актуалните въпроси на 
идентичността, другия, отговорността, естетическия опит, сакралното, 
възможностите на дискурса и изпадането извън него, феномените на 
съвременната публичност. 
 Екипът на семинара се състои от преподаватели и сътрудници 
от СУ „Св. Кл. Охридски”, Института за изследване на обществата и 
знанието – БАН, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Звеното „Парламентарни 
проучвания и анализи” към Народното събрание, Института по физика 
на твърдото тяло – БАН, Центъра за хуманитарни и социални 
изследвания и др., измежду които: доц. Димитър Зашев (преводач на 
„Битие и време” на Хайдегер, „Хаос и форми” на Лукач), проф. 
Валентин Канавров (преводач на „Спорът на факултетите” и 
„Религията в границите на самия разум” на Кант), доц. Мария 
Димитрова (преводач на „Тоталност и безкрайност” на Левинас), доц. 
Александър Гънгов (преводач на „Въведение в екзистенциализма” на 
Никола Абаняно, „Новата наука” и „За най-древната мъдрост на 
италианците” на Джамбатиста Вико, „Духовни упражнения” на 
Игнаций Лойола), д-р. Иван Колев (преводач на „Екзистенциализмът е 
хуманизъм” на Сартр), Андрей Лешков (преводач на „Философия на 
не-щастието. Песимизмът – стадий на зрелостта” на Лудвиг Маркузе). 
Не по-малко от имената на тези утвърдени изследователи, тук следва 
да се споменат и имената на група талантливи и амбициозни млади 
колеги, които са същинската движеща сила на семинара – гл. ас. 
Николай Турлаков, гл. ас. Ивайло Димитров, гл. ас. Кристиян Енчев, 
гл. ас. Борис Грозданов, д-р Десислава Дамянова, д-р Георги Ангелов, 
гл. ас. Стефан Димитров. 
 Сборникът е посветен на 35-годишнината от смъртта на 
Хайдегер. 
 За нас е голяма чест да публикуваме обръщението на проф. 
Фридрих-Вилхелм фон Херман, помощник, асистент и приятел на 
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Хайдегер, един от основните издатели на неговите събрани 
съчинения, замислил заедно с Хайдегер тяхното подреждане и 
публикуване, а след смъртта на големия мислител ревностен радетел 
за регулярността и последователността на тяхното издаване. Проф. 
фон Херман безспорно е най-големият познавач на творчеството на 
Хайдегер и един от най-дълбоките му интерпретатори. 
 Насърчителните слова на проф. фон Херман са стимул към 
българските преводачи и изследователи на философията на Хайдегер. 
 
София, Благоевград, 
20. 06. 2011 г. 

Съставителите 
 


