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'Open MIND'en “open access” samling av originale
forskningspublikasjoner om bevissthet, hjerne, og
bevissthet, vil snart være gratis tilgjengelig online
MIND Gruppen baner vei for selvstendig publikasjon av akademiske tekster
/ 92 forfattere og kommentatorer har bidratt til “Open MIND” samlingen
Mind Gruppen, ledet av Thomas Metzinger som er professor i filosofi ved Universitetet i
Mainz, har valgt en uvanlig og nyskapende måte å feire et spesielt jubileum. I stedet for å
arrangere en enkeltbegivenhet, slik som en konferanse, har Thomas Metzinger og
Jennifer Windt redigert en samling artikler som dokumenterer det beste av dagens
forskning på sinn og hjerne, bevissthet og selv. Samlingen kommer til å være gratis
tilgjengelig på http://www.open-mind.net for alle som er interessert og vil senere bli
publisert som en 2000-siders bok. Prosjektet er understøttet av en lokal gruppe av
studenter og doktorander ved Johannes Gutenberg Universitetet i Mainz (JGU).
Bidragene ble skrevet av 92 junior- og seniormedlemmer av MIND Gruppen, som
inkluderer anerkjente forskere innenfor forskjellige områder av filosofi, psykologi og
nevrovitenskap. Samlingen, som blir tilkjennegjort for den internasjonale pressen, feirer
det tjuende møtet til MIND Gruppen og at den har eksistert i mer enn ti år.
Thomas Metzinger grunnla MIND Gruppen i 2003 for å gi unge tyske filosofer en
plattform som ville hjelpe dem å etablere kontakter i det internasjonale forskningsmiljøet
og å ta del i utviklingen av samtidens bevissthetsfilosofi. Gruppen er i stadig forandring
og består av fremskredne studenter, doktorander, og unge forskere fra forskjellige land
som møtes to ganger i året i Frankfurt am Main, Tyskland, med kjente foredragsholdere.
Vanligvis finner møtene sted i gjestehuset til Frankfurt Institute of Advanced Studies
(FIAS) , som har bidratt med organisatorisk hjelp til gruppen over flere år. Møtene mottar
økonomisk støtte fra Barbara Wengelerstiftelsen i München. ”Jeg var på utkikk etter en
innovativ måte å støtte unge forskere på”, sier Metzinger, leder av gruppen for teoretisk
filosofi, og gruppen for nevroetikk, ved Universitetet i Mainz. Ved siden av å introdusere
yngre medlemmer for ledene akademikere, arrangerer MIND Gruppen møter mellom

Pressemelding
Fakultet 05:
Filosofi og filologi
Avdeling for filosofi

forskere med fokus på områdene analytisk bevissthetsfilosofi eller etikk og forskere som
driver empirisk arbeid innenfor kognitiv nevrovitenskap. På denne måten bidrar møtene
til dannelse av større nettverk som utarbeider nye, skjellsettende teorier, og dyrker frem
nyskapende former for interdisiplinært samarbeid.
Et resultat av dette produktive samarbeidet er ”open access” samlingen ’Open MIND’ –
et banebrytende prosjekt på mange måter. Samlingen består av 39 originale artikler som
etterfølges av en kommentar og et svar. ”Alle disse artiklene ble fagfellevurdert fire
ganger. Juniormedlemmer skrev sine egne kommentarer, redigerte, og kom med
anonyme fagfellevurderinger av artikler skrevet av kollegaer på samme nivå, men også
av fremtredende akademikere og forskere. Juniormedlemmene deltok aktivt i alle
leddene av hele prosjektet, opparbeidet seg nye akademiske ferdigheter, og fikk
førstehånds kjennskap til hvordan prosessen med selvstendig elektronisk publisering
fungerer”, forklarer Metzinger. Gruppen etablerte sitt eget profesjonelle kontrollsystem
som er sammenlignbart med standarden til fagfellevurdering som benyttes av ledene
akademiske tidsskrifter. Samtidig var produksjonshastigheten høyere enn den man finner
hos nesten alle etablerte forlag og tidsskrifter – en annen målsetning til prosjektet.
Samlingen var klar for publikasjon i løpet av bare ti måneder.
For alle som er interesserte, men spesielt for forskere og studenter, gir ’Open MIND’
samlingen en verdifull tilgang til det siste innenfor områdene filosofi, kognitiv vitenskap,
og nevrovitenskap. Temaene som behandler strekker seg fra grunnlaget for bevisst
tenkning til sansning, bevissthet og etikk. Det ble satt en streng standard for
bidragsyterne med hensyn til originalitet, innovasjon, og å ha blikket rettet mot framtiden.
Den Frankfurt-baserte nevrofysiologen Wolf Singer diskuterer forskningstanden innenfor
området hvor man søker etter nevronale korrelater til bevissthet, og går gjennom
metoder, inkludert bildeteknikker, som blir benyttet av denne forskningen. Daniel
Dennett, en av de ledende bevissthetsfilosofene i dag, basert ved Tufts Universitet,
forklarer hvorfor bevisstheten kanskje er en illusjon. Heiko Hecht, en eksperimentell
psykolog ved Johannes Gutenberg Universitetet i Mainz, stiller spørsmål ved akkurat hva
som konstituerer en illusjon.

”Med denne samlingen ønsket vi å gi et substansielt og innovativt bidrag som vil ha en
sterk og varig innvirkning på den internasjonale debatten og bevissthet og hjerne”,
forklarer redaktørene Thomas Metzinger og Jennifer Windt. ”Men vi ville også skape en
elektronisk ressurs som kan brukes av mindre privilegerte studenter og forskere i land
som India, Kina, og Brazil i de kommende årene. Prosjektet kan også bli sett på som en
donering av intellektuell eiendom: I stedet for å feire vårt tjuende møte med å organisere
en vanlig akademisk konferanse som ville ha skapt et massivt CO2 avtrykk ville vi skape
noe som hadde en varig verdi som alle kan dra nytte av – ikke bare forskere og
akademikere i de rike delene av verden. Det var også spesielt viktig for oss å tilby en
internasjonal plattform for bidrag til våre yngre medlemmer. Mer generelt sett står tittelen
’Open MIND’ for vårt vedvarende søk etter en fornyet form for akademisk filosofi som er
opptatt av intellektuell etterrettelighet, som tar empirisk forskning på alvor, og som
samtidig er sensitiv overfor etiske og sosiale spørsmål. I en slik prosess må den
akademiske disiplinen filosofi åpnes opp på flere måter. I den nåværende situasjonen er
det som trengs ikke bare en genuin interesse og åpenhet overfor nyskapende
publikasjonsformer, men også overfor andre forskningsdisipliner, nye metoder for å
frembringe innsikt og skape erkjennelsesmessige fremskritt, og nye former for
interdisiplinært samarbeid. Hvis dette skjer vil filosofien selv forandres fundamental over
de kommende årene. Målsettingen til ’Open MIND’ samlingen er å bidra til en slik
prosess.
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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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