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‘Open MIND’ – μια συλλογή ελεύθερης πρόσβασης από
πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις σχετικά με το
νου, τον εγκέφαλο και τη συνείδηση, θα είναι σύντομα
διαθέσιμη στο Διαδίκτυο
Η Ομάδα MIND πρωτοπορεί στην αυτόνομη δημοσίευση ακαδημαϊκών
κειμένων / 92 συγγραφείς και σχολιαστές συνέβαλαν στη συλλογή ‘Open
MIND’
Η Ομάδα MIND, υπό την διεύθυνση του καθηγητή φιλοσοφίας στο Mainz, Thomas
Metzinger, επέλεξε έναν ασυνήθιστο και καινοτόμο τρόπο να γιορτάσει μια ξεχωριστή
επέτειο. Αντί να οργανώσουν μια εκδήλωση, όπως ένα συνέδριο, ο καθηγητής Thomas
Metzinger και η Δρ. Jennifer Windt θα επιμεληθούν μια συλλογή άρθρων στην οποία
καταγράφεται πρωτοπόρος έρευνα για το νου και τον εγκέφαλο, τη συνείδηση και τον
εαυτό. Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη ελεύθερα στο Διαδίκτυο για όποιον ενδιαφέρεται
στο http://www.open-mind.net και στη συνέχεια θα εκδοθεί σε έναν τόμο 2.000
σελίδων. Το έργο υποστηρίζεται από μια τοπική ομάδα προχωρημένων προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg του Mainz (JGU).
Στη συγγραφή των άρθρων συμμετείχαν 92 νεότερα και αρχαιότερα μέλη της Ομάδας
MIND, συμπεριλαμβανομένων διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητών που εργάζονται σε
ποικίλα πεδία της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών. Η συλλογή,
που θα ανακοινωθεί στο διεθνή τύπο, έχει ως σκοπό τον εορτασμό της 20ης συνάντησης
της Ομάδας MIND και της υπερδεκαετούς ύπαρξής της.
O καθηγητής Thomas Metzinger ίδρυσε την Ομάδα MIND το 2003 για να παράσχει
στους νέους Γερμανούς φιλοσόφους ένα πλαίσιο δράσης που θα τους βοηθούσε να
αποκτήσουν επαφές στη διεθνή ερευνητική κοινότητα και να συμμετάσχουν στις
τελευταίες εξελίξεις της σύγχρονης φιλοσοφίας του νου. Μια συνεχώς ανανεούμενη
ομάδα από προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και
νέους ερευνητές από διάφορες χώρες συναντιούνται με διάσημους ομιλητές δύο φορές
το χρόνο στη Φρανκφούρτη, στο Μάιν της Γερμανίας. Οι συναντήσεις συνήθως γίνονται
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στον ξενώνα του ινστιτούτου 'Frankfurt Institute for Advanced Studies' (FIAS), το οποίο
παρέχει οργανωτική υποστήριξη στην ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Οι συναντήσεις
υποστηρίζονται οικονομικά από το ίδρυμα Barbara Wengeler του Μονάχου. «Έψαχνα
έναν καινοτόμο τρόπο για να υποστηρίξω νέους ερευνητές», λέει ο Metzinger,
Διευθυντής της Ομάδας Θεωρητικής Φιλοσοφίας και της Ερευνητικής Ομάδας
Νευροηθικής στο Πανεπιστήμιο του Mainz. Εκτός από το να παρουσιάσει νέα μέλη σε
πρωτοπόρους ακαδημαϊκούς, η Ομάδα MIND προάγει τις επαφές μεταξύ μελετητών που
εργάζονται στο πεδίο της αναλυτικής φιλοσοφίας του νου ή της ηθικής και ερευνητές
που διεξάγουν εμπειρική έρευνα στη γνωσιακή νευροεπιστήμη. Με τον τρόπο αυτό οι
συναντήσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός μεγαλύτερου δικτύου που προωθεί
νέες πρωτοποριακές θεωρίες και καλλιεργεί καινοτόμες μορφές διεπιστημονικότητας.
Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της παραγωγικής συνεργασίας είναι η συλλογή
ελεύθερης πρόσβασης 'Open MIND' - ένα έργο που πρωτοπορεί με πολλούς τρόπους. Η
συλλογή απαρτίζεται από 39 πρωτότυπα άρθρα, καθένα από τα οποία ακολουθείται
από σχολιασμό και απάντηση. «Καθένα από τα κείμενα αυτά κρίθηκε τέσσερις φορές,
με τα νεότερα μέλη μας να γράφουν τα δικά τους σχόλια καθώς και να επιμελούνται και
να κρίνουν ανώνυμα τα άρθρα που γράφτηκαν τόσο από τους συναδέλφους τους όσο
και από διαπρεπείς ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Τα νεότερα μέλη μας συμμετείχαν
ενεργά σε όλα τα στάδια ολόκληρου του έργου, απέκτησαν νέες ακαδημαϊκές δεξιότητες
και εξοικειώθηκαν από πρώτο χέρι με τη διαδικασία της αυτόνομης ηλεκτρονικής
δημοσίευσης», εξηγεί ο Metzinger. Η ομάδα καθιέρωσε το δικό της επαγγελματικό
σύστημα ποιοτικού ελέγχου που είναι συγκρίσιμο με τη διαδικασία κρίσης που
ακολουθείται από μεγάλα επιστημονικά περιοδικά. Ταυτόχρονα, η ταχύτητα παραγωγής
ήταν μεγαλύτερη από σχεδόν όλους τους καθιερωμένους εκδοτικούς οίκους και
περιοδικά - κάτι που υπήρξε ένας ακόμα σκοπός του έργου. Η συλλογή ήταν έτοιμη για
έκδοση σε μόλις δέκα μήνες.
Για όλους όσους ενδιαφέρονται, και κυρίως για ερευνητές και φοιτητές, η συλλογή 'Open
MIND' παρέχει πολύτιμη πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έρευνα στα πεδία της
φιλοσοφίας, της γνωσιακής επιστήμης και της νευροεπιστήμης. Τα θέματα που
καλύπτονται εκτείνονται από τα θεμέλια των διεργασιών συνειδητής σκέψης ως την
αντίληψη, τη συνείδηση και την ηθική. Τέθηκαν αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά

την πρωτοτυπία και την προοδευτική, καινοτομική προσέγγιση των κειμένων. Ο
νευροφυσιολόγος Wolf Singer από τη Φρανκφούρτη συζητά την τρέχουσα κατάσταση
στην έρευνα για νευρωνικά σύστοιχα της συνείδησης και ανασκοπεί τις μεθόδους,
συμπεριλαμβανομένων και των απεικονιστικών τεχνικών, που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το ερευνητικό πεδίο. Ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους του νου, ο Daniel
Dennett, από το Πανεπιστήμιο Tufts, εξηγεί γιατί η συνείδηση μπορεί να αποτελεί
ψευδαίσθηση. Και ο Heiko Hecht, πειραματικός ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο
Johannes Gutenberg του Mainz, εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς
αποτελεί παραίσθηση.
«Με αυτή τη συλλογή θέλαμε να κάνουμε μια ουσιαστική και πρωτοποριακή συμβολή
που θα έχει μεγάλο και διαρκές αντίκτυπο στο διεθνή διάλογο για το νου και τον
εγκέφαλο», εξηγούν οι Επιμελητές Thomas Metzinger και Δρ. Jennifer Windt. «Αλλά
θέλαμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό βοήθημα που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα και από λιγότερο προνομιούχους φοιτητές και
ερευνητές σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα ή η Βραζιλία. Το έργο μπορεί να θεωρηθεί και
ως μια δωρεά πνευματικής ιδιοκτησίας: Αντί να γιορτάσουμε την 20η συνάντησή μας
διοργανώνοντας ένα τυπικό ακαδημαϊκό συνέδριο που θα άφηνε ένα τεράστιο
αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα, θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι με διαχρονική αξία
από το οποίο θα μπορούσε να ωφεληθεί ο καθένας – όχι μόνο ερευνητές και
ακαδημαϊκοί των εύπορων περιοχών του κόσμου. Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ήταν και
να παράσχουμε μια διεθνώς διακεκριμένη διέξοδο για τις εργασίες των νεότερων μελών
μας. Γενικότερα, ο τίτλος 'Open MIND' (Ανοιχτό Μυαλό) αντιπροσωπεύει τη συνεχή
αναζήτησή μας για μια ανανεωμένη μορφή ακαδημαϊκής φιλοσοφίας που επιζητά τη
διανοητική αυστηρότητα, παίρνει στα σοβαρά τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας
και ταυτόχρονα παραμένει ευαίσθητη σε ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Σ' αυτή τη
διαδικασία το ακαδημαϊκό πεδίο της φιλοσοφίας θα πρέπει να διευρυνθεί με πολλούς
τρόπους. Στην τρέχουσα κατάσταση, αυτό που χρειάζεται δεν είναι μόνο ένα γνήσιο και
ειλικρινές άνοιγμα σε καινοτόμες μορφές δημοσίευσης, αλλά επίσης σε άλλα
επιστημονικά πεδία, νέες μεθόδους για την απόκτηση εποπτείας και για την επιστημική
πρόοδο και νέες μορφές διεπιστημονικής συνεργασίας. Εάν συμβεί αυτό, η ίδια η
φιλοσοφία θα αλλάξει θεμελιωδώς στα επόμενα χρόνια. Ο σκοπός της συλλογής του
'Open MIND' είναι να συμβάλει σ' αυτή τη διαδικασία.»

Το έργο έλαβε οικονομική υποστήριξη από το ίδρυμα Barbara Wengeler, το ίδρυμα
Volkswagen και το Gutenberg Research College (GRC) του Πανεπιστημίου Johannes
Gutenberg του Mainz.
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The editors of the 'Open MIND' collection, Professor Thomas Metzinger (back row, 2nd
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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