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20 stycznia 2015 r. ukazała się imponująca publikacja 
,,Open MIND” – zbiór tekstów dotyczących umysłu, mó-
zgu i świadomości. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że ta ogromna publikacja ma status open access. 

Młode pokolenie badaczy, wśród których znalazła 
się także dr Anita Pacholik-Żuromska z Zakładu Kogni-
tywistyki i Epistemologii Instytutu Filozofii UMK, two-
rzące MIND Group, prowadzoną przez profesora filozofii  
z Mainz Thomasa Metzingera, wybrało niezwykły i no-
watorski sposób świętowania okrągłego jubileuszu. Ko-
lekcja upamiętnia bowiem 20 spotkanie MIND Group i jej 
ponad 10-letnie istnienie.    

Tom jest ogólnie dostępny dla każdego zaintere-
sowanego – w Internecie na stronie www.open-mind.
net, a w najbliższym czasie zostanie opublikowany jako 
2000-stronicowa książka. Artykuły napisało 92 młod-
szych i starszych członków MIND Group, w tym uznani 
na świecie badacze pracujący w różnych obszarach filo-
zofii, psychologii i neuronauk, jak Daniel C. Dennett, Paul 
Churchland czy Ned Block. Zbiór redagowali Thomas 
Metzinger i Jennifer Windt. Kolekcja zawiera 39 oryginal-
nych artykułów, z których każdy opatrzony jest tekstem 
komentującym i odpowiedzią do komentarza. ,,Każdy 
z tych tekstów był recenzowany czterokrotnie, nasi mło-
dzi członkowie pisali własne komentarze, jak również 
edytowali i anonimowo oceniali artykuły napisane przez 
ich kolegów, a także przez wybitnych naukowców i ba-
daczy. Młodzi członkowie naszej grupy aktywnie uczest-
niczyli we wszystkich etapach całego projektu, pozyskali 
nowe umiejętności akademickie oraz poznali proces 
niezależnego publikowania elektronicznego” – wyjaśnia 
Metzinger. Grupa ustanowiła własny profesjonalny sys-
tem kontroli jakości, porównywalny do procesu wzajem-
nej oceny stosowanego przez czasopisma akademickie. 
Jednocześnie tempo pracy nad tekstami było większe 
niż niemal we wszystkich poważanych wydawnictwach 
i periodykach – co stanowiło kolejny cel projektu. Zbiór 
tekstów był gotowy do publikacji w ciągu zaledwie dzie-
sięciu miesięcy.

Dla wszystkich zainteresowanych, ale szczególnie 
dla badaczy i studentów, zbiór Open MIND zapewnia 
cenny dostęp do najnowszych prac w dziedzinie filozofii, 
kognitywistyki i neuronauki. Zakres tematyki obejmu-
je takie zagadnienia, jak problem podłoża świadomych 
procesów myślowych oraz zagadnienia percepcji, świa-
domości, aż po etykę. Ścisłe standardy zostały ustalone 
także w zakresie jakości prac między innymi pod kątem 
ich oryginalności i innowacyjności. Frankfurcki neuro-
fizjolog Wolf Singer dyskutuje nad obecnym statusem 
badań neuronalnych korelatów świadomości i przygląda 
się metodom używanym w tym obszarze badań, łącznie 
z technikami obrazowania. Daniel Dennett, jeden z czo-
łowych filozofów umysłu, obecnie związany z Uniwersy-
tetem Tufts, wyjaśnia, dlaczego świadomość może być 
iluzją. A Heiko Hecht, psycholog eksperymentalny z Uni-

wersytetu Jana Gutenberga w Mainz, stawia nowe pyta-
nia o to, co właściwe konstytuuje iluzję.

„Chcieliśmy, aby niniejszy zbiór stanowił istotny 
i nowatorski wkład, który trwale wpłynąłby na między-
narodową debatę na temat umysłu i mózgu” – wyjaśniają 
redaktorzy prof. Thomas Metzinger i dr Jennifer Windt. 
„Chcieliśmy stworzyć coś o trwalszej wartości, z czego 
każdy mógłby skorzystać, nie tylko badacze i akademicy 
z dobrze się mających części świata. Było dla nas szcze-
gólnie ważne stworzenie platformy, która miałaby mię-
dzynarodowe znaczenie dla wkładu naszych młodszych 
członków. Generalnie, tytuł Open MIND oznacza nasze 
stałe poszukiwania nowych form filozofii akademickiej, 
która wiąże się z dużym zdyscyplinowaniem intelektu-
alnym, poważnie traktuje wyniki badań empirycznych, 
a jednocześnie pozostaje wrażliwa na kwestie etyczne 
i społeczne. W procesie tym filozofia jako dyscyplina 
akademicka oferuje wiele możliwości. W obecnej sytuacji 
potrzeba nie tylko autentycznego i szczerego otwarcia na 
innowacyjne formy publikacji, ale także na inne dyscypli-
ny, świeżego spojrzenia, postępu i nowych form współ-
pracy interdyscyplinarnej. Jeśli tak się stanie, w ciągu 
następnych kilku lat filozofia zmieni się fundamentalnie. 
Wkład w ten proces jest celem kolekcji Open MIND.

Projekt otrzymał finansowe wsparcie Fundacji 
Barbary Wengeler, Fundacji Volkswagena i Gutenberg 
Research College (GRC) Uniwersytetu Jana Gutenberga 
w Mainz.

Pierwowzór tekstu: Thomas Metzinger  
i Jennifer Windt 

Tłumaczenie na język polski: Anita Pacholik-Żuromska, 
Aleksandra Mroczko-Wąsowicz

Przeredagowanie na potrzeby artykułu:  
Anita Pacholik-Żuromska

OPEN YOUR MIND


