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'Open MIND' Originale forskningspublikationer om
psyke, hjerne og bevidsthed vil snart være gratis
tilgængelige online.
MIND Group er frontløber indenfor uafhængig publicering af akademiske
tekster. 92 forfattere og kommentatorer har allerede bidraget til 'Open
MIND'-samlingen
MIND Group, som drives af professor i filosofi Thomas Metzinger fra Mainz Universitet,
har valgt en usædvanlig og innovativ måde at fejre et helt specielt jubilæum. I stedet for
at organisere en enkeltstående begivenhed, som for eksempel en konference, vil
professor Metzinger og dr. Jennifer Windt redigere en samling af artikler, der
dokumenterer state-of-the-art-forskning om psyke og hjerne, samt bevidsthed og selvet.
Denne samling vil være frit tilgængelig for alle interesserede via http://ww.openmind.net, og den vil efterfølgende blive publiceret som et samlet 2000-siders værk.
Projektet understøttes af et lokalt team af studerende ved Johannes Gutenberg
University Mainz (JGU). Bidragene er skrevet af 92 junior- såvel som seniormedlemmer
af MIND Group, og heriblandt internationalt anerkendte forskere, der arbejder med
forskellige områder indenfor filosofi, psykologi, og neurovidenskab. Samlingen, som vil
blive annonceret i den internationale presse, fejrer, at MIND Group har eksisteret i mere
end et årti og afholder sit fyrretyvende møde.
Professor Thomas Metzinger grundlagde MIND Group i 2003 med det formål at tilbyde
unge tyske filosoffer med at etablere kontakt med det internationale forskningsmiljø samt
at bidrage til den nyeste udvikling indenfor bevidsthedsfilosofi. En dynamisk gruppe af
studerende, Ph.d.-kandidater, og unge forskere fra forskellige lande mødes to gange om
året med kendte oplægsholdere i Frankfurt am Main, Tyskland. Disse møder finder
sædvanligvis sted ved Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), som har støttet
gruppen i flere år, og gruppen modtager økonomisk støtte fra Barbara Wengeler
Foundation i München.

Pressemeddelelse

"Jeg ledte efter en innovative måde, hvorpå jeg kunne hjælpe unge forskere" siger
Professsor Metzinger, som til dagligt er leder af Theoretical Philosophy Group and the
Neuroethics Research Group ved Mainz University. Udover at introducere juniorforskere
til førende forskere har MIND Group også til formål at fostre udveksling af videnskabelige
ideer på tværs af analytisk bevidsthedsfilosofi, etik og kognitiv neurovidenskab. MIND
Group bidrager således til at skabe et stort netværk der stræber mod ny, banebrydende
teori og innovative, interdisciplinære samarbejder.
Et blandt gruppens mange resultater er Open MIND-samlingen. – på mange måder et
banebrydende projekt. Samlingen består af 39 originale artikler, der alle er fulgt op af en
kommentar og en besvarelse. Professor Metzinger forklarer, at "hver tekst har
gennemgået fire reviews. Både juniormedlemmerne og de veletablerede prominente
forskere har bidraget med kommentarer, forslag til redigering, og anonyme reviews.
Vores juniormedlemmer har deltaget aktivt i alle projektets stadier og derigennem
erhvervet sig nye akademiske egenskaber og fået førstehånds kendskab til uafhængig
elektronisk publicering”. Gruppen har etableret eget professionelt kontrolsystem, ‘som
kan sammenlignes med det peer-review-system, der benyttes af de mest anerkendte
akademiske tidsskrifter. Derudover viste produktionen sig tidsmæssigt mere effektiv end
hvad normen er i dag hos mange etablerede forlag og tidsskrifter, hvilket er andet af
projektets delmål. Samlingen var publiceringsklar allerede efter ti måneder.
Open MIND-samlingen tilbyder værdifuld adgang til den seneste forskning indenfor
filosofi, kognitiv videnskab, og neurovidenskab for alle interesserede parter – men især
for forskere og studerende. De brede udvalg af emner dækker over grundlaget for
bevidste tankeprocesser, sansning, bevidsthed og etik. Der var udstukket høje
standarder for bidragenes originalitet og grad af fremadrettet innovative kvalitet.
Neurofysiolog Wolf Singer, Frankfurt, diskuterer den aktuelle status på det bevidsthedens
neurale korrelater og evaluerer de metoder, der bruges indenfor denne type forskning –
heriblandt også visualiseringsteknikker. Daniel Dennett, Tufts University, USA en
ledende figur inden for bevidsthedsfilosofi forklarer, hvorfor bevidsthed måske er en
illusion. Og Heiko Hecht, Johannes Gutenberg University Mainz, en eksperimentel
psykolog, rejser nye spørgsmål om, hvad der præcist konstituerer en illusion.

"Med denne samling ønsker vi at bidrage med et substantielt og nyt anerkendt værk,
som vil have stor og vedvarende indflydelse på den internationaledebat om sindet og
hjernen" forklarer redaktørerne Thomas Metzinger og Dr. Jennifer Windt. "Samtidigt vil vi
også gerne skabe en elektronisk ressource, som også kan benyttes af mindre
privilegerede studerende og forskere i lande som for eksempel Indien, Kina, og Brasilien.
Projektet kan derfor også betragtes som en donation af intellektuel ejendom: I stedet for
at fejre vores fyrretyvende møde med en almindelig konference, som også ville afføde et
massivt CO2-fodaftryk, besluttede vi at producerer noget af varig værdi – og ikke kun til
gavn for forskere og akademikere i den rige del af verden. Endvidere var det af
afgørende betydning for os at tilvejebringe en international fremstående platform, hvor
vores juniormedlemmers bidrag kunne synliggøres. Generelt repræsenterer Open MIND
en konstant søgen efter nye typer af akademisk filosofi med fokus på international
stringens, seriøsitet i forhold til empirisk forskning, som samtidig forbliver modtagelig
overfor etiske og sociale problemstillinger. I denne proces vil filosofi som akademisk
disciplin være nødt til på at blive mere åben på en række områder. I den nuværende
situation er en oprigtig og ægte åbenhed overfor innovative former for publicering ikke
nok. Det er også nødvendigt at være åben overfor andre discipliner, nye metoder til at
opnå videnskabelig indsigt og fordre epistemisk fremskridt samt nye former for
interdisciplinære samarbejder. Hvis dette lykkes, vil filosofi som disciplin ændre sig
fundamentalt i de kommende år. Formålet med ‘Open MIND’ samling er at bidrage til
denne proces”.
Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Barbara Wengeler Foundation, Volkswagen
Foundation, og Gutenberg Research College (GRC) of Johannes Gutenberg University
Mainz.
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The editors of the 'Open MIND' collection, Professor Thomas Metzinger (back row,
second fltr) and Dr. Jennifer Windt, together with 92 junior and senior members of the
MIND Group and a local team of advanced undergraduate and graduate students at
Johannes Gutenberg University Mainz produced the open access collection within only a
little more than ten months.
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