
Рецензия на дипломна работа на тема: 

 

Аргументи в подкрепа на конструктивния емпиризъм 

 

Дипломант: Меги Попова 

 

Дипломната работа на Меги Попова се състои от увод, три подтематично 

структурирани глави, заключение и библиография, включваща 24 заглавия, от които 11 

на кирилица и 13 на латиница. Общият обем на работата възлиза на 61 страници. 

В увода на две места (с. 1, с. 4) Меги Попова заявява целта на дипломната 

работа, а именно да аргументира тезата, че конструктивният емпиризъм – позиция на 

американския философ на науката Бас ван Фраасен – е „по-обоснована, по-

непроблематична и по-полезна практически [,] отколкото позицията на научния 

реализъм” (с. 1). 

Началното впечатление от текста е за добре подреден и аргументиран опит да се 

защити известната антиреалистка теория във философия на науката. Не липсват и 

основания да се смята, че дипломантът има ясно изразена и авторска позиция по 

въпроса. Със самия си тематичен интерес Меги Попова показва, че е ангажирана със 

сериозни и актуални проблеми в аналитичната философия. 

В първа глава дипломантът идентифицира основните характеристики на 

конструктивния емпиризъм и на стратегията на Бас ван Фраасен, измежду които 

следните: науката е дейност по конструиране на емпирично адекватни теории, а не по 

откриване на истини (срв. с. 7); научните теории не следва да се ангажират 

онтологически със съществуването на ненаблюдаеми обекти (срв. пак там), доколкото 

това конституира метафизика (срв. с. 8); критика на извода към най-доброто обяснение 

– основен аргумент за научния реализъм (срв. пак там), според който най-доброто 

обяснение на успешността на научните теории включва приемането на постулираните 

от тях ненаблюдаеми обекти. В първа глава изглежда, че дипломантът симпатизира на 

радикално антиметафизическата програма на Бас ван Фраасен.  

Във втора глава Попова резюмира „възможните контрааргументи” (с. 27) срещу 

конструктивния емпиризъм и възможните аргументи в подкрепа на научния реализъм. 

Във връзка с проблема за ненаблюдаемостта и извода към най-доброто обяснение, 

дипломантът изследва възможността за рязка демаркация между наблюдаемо и 

ненаблюдаемо, като се позовава на автори като Гроувър Максуел (срв. с. 17, глава I) и 



Пол Чърчланд (срв. с. 32, глава II). Всяка от първите две глави завършва със секция 

„Обобщения”, в която основните позиции в текста са повторени.  

В третата глава дипломантът се разграничава по две линии от конструктивния 

емпиризъм (с. 38), което поставя под въпрос кохезията, ако не и кохерентността на 

работата. В поредни секции на трета глава се тематизират понятията реализъм и 

антиреализъм, специализиран и неспециализиран език, както и това какво е философия 

на науката и с какво се занимава. Редно е да се отбележи, че изложението тук изглежда 

изцяло авторско, доколкото почти липсват позовавания и цитати. Дипломантът 

съпоставя своята позиция с т. нар. „нов реализъм“ (срв. с. 44), който по същество не 

принадлежи към философия на науката, без да вземе под внимание основния 

съвременен опонент на научния антиреализъм, а именно – структурния реализъм. Меги 

Попова предлага и „нова“ теория за истината, която се оказва неидентифициран 

вариант на консенсусната теория (стр. 41-42), и приписва на конструктивния 

емпиризъм възможността научните теории да са истинни, стига да се приеме 

консенсусната теория (стр. 43-44). 

Дипломната работа има някои структурни особености, които правят ориентирането 

в текста по-трудно от необходимото. Липсва съдържание. Любопитно е, също така, че 

разграничения, тематизирани в трета глава [например, между реализъм/антиреализъм 

(стр. 44-47) и специализиран/неспециализиран език (стр. 47-49)], се употребяват в хода 

на цялата работа, но противно на общоприетата практика, се изясняват в нейния край. 

Налице са и други дефицити. Печатните грешки наброяват 40 (стр. 3, 4, 13, 14, 17, 

пак 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, пак 28, 31, пак 31, 33, 37, 41, 43, 45, пак 45, 46, пак 46, 

пак 46, пак 46, 47, 48, 50, пак 50, пак 50, 51, 52, 54, 56, пак 56, 57, пак 57, пак 57, 58, пак 

58). Пунктуационните – 17 (стр. 10, 23, 28, 31, 32, пак 32, 38, 40, пак 40, 47, 52, 57, 59), 

като на четири места пред „ако” е пропусната неправилно запетая (стр. 3, 16, 17, 48). 

Граматическите грешки също са (поне) 17 (стр. 17, 24, 25, 27, пак 27, 28, 29, пак 29, 30, 

40, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55). А правописните – 3 (с. 25: „backgrownd”; с. 38: „успорено”; 

с. 58: „привилигированата”). 

На някои места позоваването е непълно. Като пример за безсмислена метафизика 

дипломантът предлага израза на Хегел, че „електричеството е чистата цел на образа”, 

но самият Хегел не е цитиран. На с. 19 Карнап е цитиран без посочена страница; на с. 

22 не са дадени стандартни библиографски данни за позоваването на Сърл и Остин; на 

с. 24 – неправилно цитиране на Ричард Джонс: приложен е конкретен цитат, но не са 

приложени страници. На немалко места въобще липсва позоваване. Например, на с. 16, 



при реконструкция на песимистичната (мета)индукция, дипломантът не се позовава на 

Laudan (1981). Резюмето на критиките срещу конструктивния емпиризъм във втора 

глава не е подкрепено с достатъчно текстови свидетелства. Същото важи и в редица 

случаи на приписване убеждения на ван Фраасен (напр., с. 29, с. 33, с. 39). На с. 39 е 

налице незаявено преразказване, чийто източник може да се идентифицира в 

автореферата на дисертационния труд на доц. Д. Елчинов – дипломантът формулира 

двата компонента, които характеризират изискванията към една теория за истината по 

подобен начин, както може да се види на с. 27 от автореферата, на която започва 

секцията „Двукомпонентната теория за истината” (https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/content/download/83111/647465/version/1/file/avtoreferat.pdf). 

В работата са налице някои неточни или незащитени твърдения. Например на с. 3 се 

твърди, че „топлород” е всекидневно понятие, въпреки че „топлород” е термин от 

науката на 18 век; на с. 41 се имплицира, че според семантичната теория на Тарски 

истината не се приписва на изречения, но според Тарски предикатът „е истинно” се 

приписва именно на изречения; на с. 14 се казва, че „[в] науката няма място за 

интерпретации и метафори” – твърдение, което редица философи на науката биха 

оспорили: например, не е ли прав Майкъл Руз да смята, че „дървото” на еволюцията е 

вид метафора или модел?  

Интересен момент в бакалавърската теза е, че след заявената защита на научния 

антиреализъм в лицето на ван Фраасен, Меги Попова заявява (условно), че би 

подкрепила позицията на Хакинг, според която референтите на описанията „електрон”, 

„бозон” и „Н20” действително съществуват, но е възможно да бъдат описани по 

различни начини (срв. с. 55). Подобно изказване би могло да причисли дипломанта към 

привържениците на стандартен научен реализъм. В последна сметка не е напълно ясно 

каква е централната позиция, защитавана в работата. 

Има още неясни или – поне привидно – противоречиви твърдения. Във връзка с тях 

искам да задам на дипломанта няколко въпроса. 

В увода (с. 2) се твърди: „не само, че конструктивният емпиризъм като теория 

описва по-добре научните теории и практики (дескриптивна част), но и че заемането на 

тази позиция от страна на учените е по-полезно за развитието на науката (нормативна 

част);” докато на с. 53: „Конструктивният емпиризъм е по-скоро нормативна, а не 

дескриптивна теория.” Първият въпрос е: Как – дескриптивно и/или нормативно –  

тълкува конструктивния емпиризъм дипломантът; и защо? 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/83111/647465/version/1/file/avtoreferat.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/83111/647465/version/1/file/avtoreferat.pdf


На с. 28 се казва, че „има два типа научен антиреализъм: такъв по отношение на 

теориите и по отношение на съшностите [sic] [...] Антиреализмът на Бас ван Фраасен 

[...] отрича по-скоро реализма от първи тип;” но на с. 30 се казва, че: „ван Фраасен 

поддържа и двата типа научен антиреализъм.” Вторият въпрос е: Как всъщност 

интерпретира антиреализма на ван Фрасен дипломантът? 

На с. 42 се казва, че „едно твърдение в науката е истинно, когато научната общност 

го приеме за истинно; това дали една теория ще бъде истинна зависи от научната 

общност, а не от някакви обективни свойства на теорията.” А на с. 58: „да се поддържа 

антиреализъм от епистемологически тип не е равнозначно на това да се поддържа 

релативизъм: опита [sic] за контекстуализация на специализираното знание [...] е опит 

да се преодолее [...] неинформативността на релативизма.” Тъй като според Попова 

„[т]ова не е релативизъм, а контекстуализъм” (с. 29) и тъй като тя не идентифицира 

контекстуализма си на базата на текстови свидетелства, бих помолил за разяснение; 

или бих задал следния въпрос: В какъв смисъл въпросният контекстуализъм не е 

релативизъм? 

И последно питане: Все пак защо или в какъв смисъл научният реализъм е 

вреден или по-малко полезен от научния антиреализъм?  

Допускам, че повечето неверни или неясни изрази в текста на Меги Попова се 

дължат по-скоро на невнимание, отколкото на незнание. Предвид трудната 

проблематика на работата и на аналитичната философия въобще, както и предвид 

факта, че става дума за бакалавърска теза, е редно да се признаят усилията на 

дипломанта. От друга страна, текстът не покрива някои базови изисквания за писане на 

бакалавърска теза – например коректно цитиране, позоваване на релевантна литература 

по темата и достатъчно ясно артикулиране на защитаваните позиции. Затова предлагам 

на уважаемата комисия, в случай че дипломантът отговори аргументирано на 

зададените въпроси, да постави на работата оценка „много добър”. 

 

Дата: 03.07.2017         Рецензент:  

ас. Давид В. Пеев 

 

 

 

 

 


