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"Open MIND" -kokoelma alkuperäisiä tutkimusjulkaisuja
mielestä, aivoista ja tietoisuudesta tulossa vapaasti
saataville verkkoon tammikuussa 2015
MIND-ryhmä julkaisee uraauurtavan riippumattoman akateemisen
kokoelman, jonka luomiseen on osallistunut 92 kirjoittajaa ja
kommentaattoria
MIND-ryhmä, johtajansa Thomas Metzingerin luotsaamana, on valinnut erityisen ja
innovatiiivisen tavan juhlavuotensa kunnioittamiseksi. Yksittäisen tieteellisen tapahtuman
sijaan he ovat yhdessä tohtori Jennifer Windtin kanssa toimittaneet mielen, aivot,
tietoisuuden ja minuuden ongelmat kattavan ajankohtaisen artikkelikokoelman.
Kokoelma tulee olemaan sekä vapaasti saatavilla osoitteessa http://www.openmind.net että myöhemmin julkaistavana 2000-sivuisena kirjana. Hankkeen ovat
mahdollistaneet Mainzissa sijaitsevan Johannes Gutenberg -yliopiston opiskelijat.
Julkaisujen kirjoittajina ja kommentoijina on 92 MIND-ryhmän jäsentä, mukaan lukien
useita kansainvälisesti tunnettuja filosofian, psykologian ja neurotieteiden asiantuntijoita.
Tämä kokoelma on juhlajulkaisu MIND -ryhmän kahdennenkymmennen tapaamisen ja
kymmenvuotisen historian kunniaksi.
Professori Thomas Metzinger perusti MIND-ryhmän vuonna 2003 tarjotakseen nuorille
saksalaisille filosofeille mahdollisuuden osallistua kansainväliseen mielen filosofian alan
keskusteluun. Tämä jatkuvasti vaihtuva ryhmä perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoita sekä
nuoria tutkijoita useasta eri maasta tapaa kahdesti vuodessa Frankfurtissa, Frankfurt
Institute for Advanced Studies'n tiloissa. Taloudellista tukea ryhmä saa myös Barbara
Wengeler -säätiöltä. "Etsin uutta tapaa tukea nuoria tutkijoita", kertoo Thomas Metzinger,
teoreettisen filosofian ja neuroetiikan ryhmien johtaja Mainzin yliopistosta. Nuorien
tutkijoiden ja alan ammattilaisten välisen yhteistyön tiivistämisen lisäksi MIND-ryhmä
pyrkii saattamaan analyyttisen mielenfilosofian ja etiikan parissa työskenteleviä yhteen
kokeellista tutkimusta tekevien kognitiivisen neurotieteen tutkijoiden kanssa.. Tällä tavoin
tapaamiset mahdollistavat laajemman moniammatillisen yhteistyön kehittymisen.

Lehdistötiedote

Yksi tämän yhteistyön tuloksista on Open MIND -kokoelma, joka koostuu 39:stä
vertaisarvioidusta alkuperäisestä artikkelista. Jokainen teksti tarkastettiin ja niitä
kommentoitiin neljä kertaa sekä nuorempien että ansioituneempien tutkijoiden toimesta.
Nuorten tutkijoidemme ryhmä sai täten ensiarvoisen kokemuksen tieteellisen kokoelman
tuottamisesta,

sähköisestä

kustantamisesta

sekä

vertaisarviojärjestelmän

perustamisesta. Tästä huolimatta projekti eteni perinteisiä kustantamoja nopeammassa
aikataulussa. Kokoelma oli julkaisuvalmis kymmenessä kuukaudessa.
Open MIND-kokoelma tarjoaa pääsyn tuoreimpaan filosofian, kognitiotieteen ja
neurotieteen tutkimukseen kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti tutkijoille ja
alan opiskelijoille. Aihepiiri on kattava, aina tietoisen ajattelun teoreettisesta perustasta
empiirisiin havaintoihin, sekä tietoisuudesta etiikkaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin
julkaisujen innovatiivisuuteen ja tulevaisuuteen suuntautuneisuuteen. Teksteissä
esimerkiksi neurofysiologi Wolf Singer käy läpi tajunnan hermostollisten korrelaattien
tutkimuksen

ja

metodologian

tämänhetkisen

tilan,

ja

yksi

keskeisimmistä

mielenfilosofeista, Daniel Dennett Tufts –yliopistosta kertoo miksi on todennäköistä, että
tietoisuutemme on vain illuusio. Heiko Hecht Johannes Gutenberg -yliopistosta jatkaa
aiheesta ja käsittelee tarkemmin kysymystä mitä illuusio itse asiassa tarkoittaa.
"Tämän kokoelman avulla tahdomme antaa merkittävän ja innovatiivisen panoksen, jolla
tulee olemaan laaja ja kestävä vaikutus kansainväliseen keskusteluun mielestä ja
aivoista", kertovat Thomas Metzinger ja Jennifer Windt. "Halusimme myös luoda
sähköisen aineiston, joka olisi laajemman tutkijajoukon saatavilla, esimerkiksi maissa
kuten Intia, Kiina ja Brasilia. Hanke voidaan nähdä myös tiedollisen omaisuuden
lahjoituksena: juhlavuoden seminaarin järjestämisen ja siitä seuranneen suuren
hiilijalanjäljen sijaan tahdoimme luoda jotakin josta jokainen – eivät ainoastaan vauraiden
maiden tutkijat ja akateemikot – voi hyötyä. Meille oli myös ensiarvoisen tärkeää tarjota
kansainvälisesti merkittävä alusta nuorien tutkijoidemme julkaisuille. Otsikko 'Open
MIND' tarkoittaa myös jatkuvaa kehitystä kohti uudenlaista akateemista filosofiaa, joka
ottaa empiiriset tutkimustulokset vakavasti, pysyen kuitenkin tarkkaavaisena eettisille ja
sosiaalisille tekijöille. Tämä prosessin aikana akateemisen filosofian on avauduttava
usealla eri tavalla. Tarpeen ei ole ainoastaan avoimuus uusille julkaisumuodoille, vaan
myös muille tieteenaloille sekä uusille tavoille ymmärtää. Tämän kehityksen toteutuessa

filosofia tulee perinpohjaisesti muuttumaan tulevan kymmenen vuoden kuluessa. Open
MIND -kokoelman tarkoitus on olla osallisena tuossa prosessissa".
Hanke sai taloudellista tukea Barbara Wengeler -säätiöltä, Volkswagen säätiöltä, sekä
Johannes Gutenberg -yliopiston Gutenberg Research Gollegelta (GRC).
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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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