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„Open MIND”az elmével, az aggyal és a tudatossággal
kapcsolatos eredeti kutatási publikációk nyílt
hozzáférésű gyűjteménye hamarosan akadálytalanul
elérhető lesz online
A MIND Group úttörőnek számít a tudományos szövegek autonóm kiadása
terén / 92 szerző és szövegmagyarázó közreműködött az „Open MIND”
összegyűjtésében
A mainzi filozófiaprofesszor, Thomas Metzinger által gondozott MIND Group szokatlan
és újító módját választotta egy különleges évforduló megünneplésének.

Egyszeri

esemény, pl. konferencia szervezése helyett Thomas Metzinger professzor és dr.
Jennifer Windt olyan cikkgyűjtemény szerkesztésén dolgozik, amely az elmével, az
aggyal, a tudatossággal, valamint az egóval foglalkozó legújabb kutatást dokumentálja.
A gyűjtemény minden érdekelt számára online akadálytalanul hozzáférhető itt:
http://www.open-mind.net, ugyanakkor később publikálásra is kerül egy 2 000 oldalas
könyv formájában. A projektet egy, a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem (JGU)
haladó és végzett hallgatóiból álló helyi csoport támogatja.A cikkeket a MIND Group 92
fiatalabb és idősebb tagja írta, a filozófia, a pszichológia és az idegtudományok
különböző területein dolgozó, nemzetközileg elismert kutatókat is beleértve.A
gyűjtemény, amelynek a nemzetközi sajtó felé történő bejelentésére most kerül sor, a
MIND Group 20. találkozóját, egyszersmind több mint 10 éves fennállását ünnepli.
Thomas Metzinger professzor 2003-ban alapította a MIND Groupot azzal a céllal, hogy
fiatal német filozófusoknak olyan platformot biztosítson, amely segít egyrészt nekik
kapcsolatokat kialakítani a nemzetközi kutatói közösséggel, másrészt hogy részesei
lehessenek az elmével foglalkozó jelenkori filozófia legújabb fejleményeinek. A
különböző országok haladó hallgatóiból, doktorjelöltjeiből és fiatal kutatóiból álló, örökké
változó csoport évente kétszer találkozik előadó hírességekkel a németországi Frankfurt
am Mainban. A találkozókra rendszerint a Frankfurti Posztdoktori Tanulmányok
Intézetének (FIAS) vendégházában kerül sor, amely szervezeti támogatást nyújt már
több éve a csoportnak. A találkozókat pénzügyi támogatásban részesíti a müncheni
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Barbara Wengeler Alapítvány. „Újító módját kerestem a fiatal kutatók támogatásának” —
mondja Metzinger, a Mainzi Egyetem elméleti filozófiai csoportjának és neuroetikai
kutatócsoportjának az igazgatója. A fiatalabb tagok vezető egyetemi oktatóknak történő
bemutatásán túl, a MIND Group az elmével vagy az etikával foglalkozó analitikai filozófia
különböző területein tevékenykedő tudósok és a kognitív idegtudomány területén
alkalmazott tapasztalati kutatást folytató kutatók találkozóinak szervezésében is
közreműködik. Ilyenformán a találkozók hozzájárulnak egy nagyobb hálózat létrejöttéhez,
amely egyrészt új, úttörőnek számító elméleteket szorgalmaz, másrészt az
interdiszciplinaritás újító formáit műveli.
E termékeny együttműködés egyik eredménye az „Open MIND”, egy nyílt hozzáférésű
gyűjtemény, amely sokféle szempontból is úttörőnek számító projekt. A gyűjtemény 39
eredeti cikkből áll, amelyek mindegyikéhez magyarázat és válasz is tartozik. „E szövegek
mindegyikét négyszer ellenőrizték, mellette pedig fiatal tagjaink írtak hozzá saját
megjegyzéseket, egyszersmind szerkesztették és névtelenül ellenőrizték az egyrészt a
társaik, másrészt a kiemelkedő egyetemi oktatók és kutatók által írott értekezéseket.
Fiatal tagjaink tevékenyen részt vettek az egész projekt lebonyolításának minden
szakaszában, új tudományos képességeket szereztek, ugyanakkor első kézből
megismerkedhettek az autonóm elektronikus publikálás folyamatával” — magyarázza
Metzinger. A csoport saját szakmai minőségellenőrző rendszert hozott létre, amely
hasonló a jelentősebb tudományos folyóiratok által alkalmazott szakmabeli értékelés
folyamatához. Emellett a publikálás gyorsabb volt, mint szinte az összes, már
megalapozott kiadónál és folyóiratnál,ami egyébként másik célkitűzése a projektnek.
A gyűjtemény csupán tíz hónap alatt publikálásra kész állapotba került.
Minden érdekelt, de különösen a kutatók és egyetemi hallgatók számára az „Open
MIND” gyűjtemény értékes hozzáférést kínál a legújabb munkákhoz a filozófia, a kognitív
tudomány és az idegtudomány területén. A témakörök választéka széles, a tudatos
gondolkodási folyamatok alapjaitól egészen az érzékelésig, tudatosságig és etikáig
bezárólag. Szigorú mértékeket állapítottunk meg, ami a közlemények eredetiségét,
egyszersmind előretekintő, újító színvonalát illeti. A frankfurti neurofiziológus, Wolf
Singer egyrészt a tudatosság idegi összefüggéseivel foglalkozó kutatás jelenlegi
állapotát taglalja, másrészt áttekinti a kutatásnak az ezen a területén alkalmazott
módszereit, beleértve a képalkotási technikákat is. Daniel Dennett, a Tufts Egyetemen

dolgozó, az elmével foglalkozó vezető filozófus elmagyarázza, miért lehetne csupán
illúzió a tudatosság. Heiko Hecht pedig, aki kísérleti pszichológus a mainzi Johannes
Gutenberg Egyetemen, új kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, pontosan mi is testesít
meg egy illúziót.
„E gyűjteménnyel lényeges és újító módon kívántunk közreműködni, amelynek jelentős
és hosszan tartó hatása lesz az elmével és az aggyal foglalkozó nemzetközi vita
szempontjából” — magyarázzák a szerkesztők, Thomas Metzinger és dr. Jennifer Windt.
„Ugyanakkor elektronikus eszközt is létre akartunk hozni, amelyet egyszersmind a
kevésbé kiváltságos egyetemi hallgatók és kutatók olyan országokban is
használhatnának a közeljövőben, mint India, Kína vagy Brazília. A projekt a szellemi
tulajdont megtestesítő adományként is felfogható: Ahelyett, hogy 20. találkozónkat olyan,
szokványos egyetemi konferencia megszervezésével ünnepelnénk, amely komoly CO 2lábnyomot hagy magunk után, inkább valami tartósabb értékűt kívántunk teremteni,
amelynek mindenki hasznát látja,nem csupán a világ gazdagabb részein
tevékenykedő kutatók és egyetemi oktatók. Ezenkívül különösen fontos számunkra,
hogy nemzetközileg kiemelkedőnek számító platformot biztosítsunk fiatal tagjaink
közleményeinek. Általánosabban megfogalmazva, az „Open MIND” elnevezés az
intellektuális merevséggel foglalkozó elméleti filozófia megújult formájának a folyamatos
kutatását jelenti, komolyan veszi a tapasztalati kutatás eredményeit, azonban érzékeny
marad az etikai és társadalmi problémák iránt. E folyamat során a filozófia elméleti
tudományágának számos módon ki kell majd tárulkoznia. Amire a jelenlegi helyzetben
szükség van, az nem csupán a hiteles és őszinte nyíltság az újító publikálási formák
irányában, hanem ugyanígy más tudományágak, az új bepillantást biztosító,
egyszersmind az episztemikus fejlődést kínáló új módszerek, végezetül pedig az
interdiszciplináris együttműködés új formái felé is. Ha erre sor kerül, maga a filozófia fog
a következő néhány év során alapvetően megváltozni. Az „Open MIND” gyűjtemény célja
hozzájárulni ehhez a folyamathoz”.
A projekt a következők pénzügyi támogatásban részesült: Barbara Wengeler Alapítvány,
a Volkswagen Alapítvány és a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem Gutenberg Kutatási
Kollégiuma (GRC).
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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.
photo/©: Stefan F. Sämmer, JGU

Further information:
Professor Dr. Thomas Metzinger
Department of Philosophy
Johannes Gutenberg University Mainz (JGU)
D 55099 Mainz, GERMANY
phone +49 6131 39-23279
fax +49 6131 39-24429
e-mail: mind@uni-mainz.de
http://www.open-mind.net
Related link:
http://fias.uni-frankfurt.de/mindgroup/

