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'Open MIND' open-accesspublicering av
forskningsartiklar hjärnan och medvetandet kommer
snart att finnas fritt tillgänglig på nätet
MIND-gruppen är pionjärer när det gäller fri publicering av akademiska
texter. I den här samlingen hittar du artiklar och kommentarer av
sammanlagt 92 författare.
MIND-gruppen drivs av Thomas Metzinger, professor i filosofi vid universitetet i Mainz.
Han har valt ett ovanligt och innovativt sätt att fira ett jubileum: Istället för att organisera
en konferens har han valt att göra den här boken. Tillsammans med Dr Jennifer Wendt
är han redaktör för en samling artiklar som dokumenterar state-of-the-art-forskning om
hjärnan, medvetandet och jaget. Samlingen kommer att finnas fritt tillgänglig för alla
intresserade på http://www.open-mind.net. I ett senare skede kommer artiklarna
publiceras som en 2 000-sidig bok.
Projektet stöds av ett team av studenter på grund- och avancerad nivå vid Johannes
Gutenberguniversitetet i Mainz (JGU). Bidragen har skrivits av 92 forskare, både juniora
och seniora, som alla är medlemmar av MIND-gruppen. MIND-gruppen bildades för mer
än 10 år sedan. Flera av författarna är internationellt kända forskare verksamma inom
filosofi, psykologi och neurovetenskap. Artikelsamlingen, som nu annonseras till den
internationella pressen, är i åminnelse av gruppens 20:e möte.
Professor Thomas Metzinger bildade MIND-gruppen 2003 för att unga tyska filosofer
skulle få tillgång till en plattform för att knyta kontakter i det internationella
forskarsamhället och ta del av den senaste utvecklingen inom samtida
medvetandefilosofi. Den består av en ständigt föränderlig grupp studenter, doktorander
och unga forskare från olika länder. Deltagarna träffas två gånger om året i tyska
Frankfurt am Main och arrangerar en konferens med kända internationella talare.

Gruppen träffas oftast hos Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS). FIAS har stött
MIND-gruppen organisatoriskt under många år. Barbara Wengeler-stiftelsen i M’unchen
stödjer mötena ekonomiskt.
”Jag letade efter ett nytt sätt att stötta unga forskare”, säger Thomas Metzinger, som
förutom att driva MIND-gruppen också är föreståndare för en grupp i teoretisk filosofi och
neuroetikforskargruppen vid universitetet i Mainz. Förutom att presentera unga
gruppmedlemmar för ledande forskare arbetar MIND-gruppen också för att skapa möten
mellan forskare inom analytisk medvetandefilosofi och forskare som arbetar empiriskt
inom kognitiv neruovetenskap. På så sätt bidrar MIND-gruppens möten till att skapa ett
större nätverk för att arbeta med nya banbrytande teorier och stötta innovativa former för
månvetenskap.
Ett resultat av samarbetet är den här open-access samlingen som på många sätt är ett
föregångsprojekt. Samlingen består av 39 forskningartiklar som var och en har ett svar
och en kommentar.
-

Varenda text granskades fyra gånger, av våra unga medlemmar när de skrev
sina egna kommentarer och redigerade text. Dessutom fick de granska sina
kollegors artiklar anonymt. Men texterna har också granskats av framstående
akademiker och forskare. Våra unga medlemmar har deltagit aktivt i alla led av
projektet. De har fått med sig nya akademiska färdigheter och bekantat sig med
processen för autonom [fri] elektronisk publikation går till på riktigt, säger
Thomas Metzinger.

Gruppen etablerade sitt eget professionella system för kvalitetskontroll som kan jämföras
med den peer-reviewprocess som de stora akademiska tidskrifterna använder. Samtidigt
har produktionshastigheten varit högre än för de flesta förlag och tidskrifter: vilket var ett
annat av projektens mål. Hela samlingen var klar för publicering på bara tio månader.
För alla som är intresserade, men särskilt för forskare och studenter, kommer Open
MIND-samlingen att skapa en värdefull tillgång till det senaste arbetet inom filosofi,
kognitionsforskning och neurovetenskap. Innehållet sträcker sig från grunderna för

medvetna tankeprocesser över perception till medvetande och etik. Redaktörerna hade
en strikt standard för innehållets originalitet, kvalitet och att forskningen var
framåtsyftande. Den Frankfurtbaserade neurofysiologen Wolf Singer diskuterar var vi är i
sökandet efter den neuronala korrelationen till vårt medvetande och granskar
avbildningar av hjärnan och andra tekniker som används inom forskningen. Daniel
Dennet, som är en av de ledande medvetandefilosoferna vid Tufts universitet, förklarar
varför medvetande skulle kunna vara en illusion. Och Heiko Hecht, som är experimentell
psykolog vid Johannes Gutenberg universitetet i Mainz, väcker nya frågor om exakt vad
det är som en illusion består av.
-

Vi ville skapa ett substantiellt och innovativt bidrag till den internationella
debatten som kan ge ett stort och långsiktigt avtryck i den internationella
debatten om medvetandet och hjärnan. Men vill ville också skapa en elektronisk
resurs för skulle kunna användas många år framöver av mindre priviligierade
studenter och forskare i länder som Indien, Kina eller Brasilien. Projektet kan
också ses som en immaterialrättslig donation. Istället för att fira vårt 20:e möte
med att organisera en akademisk konferens som hade skapat jättelika utsläpp
av koldioxid ville vi skapa något med bestående värde som alla kan dra nytta
av: Inte bara forskare och akademiker i den rika delen av världen. Det var också
väldigt viktigt för oss att erbjuda en framstående internationell plattform för våra
unga medlemmars bidrag. Mer generellt kan man säga att titeln ”Open MIND”
står för vårt fortsatta sökande efter en förnyad form för akademisk filosofi som
bryr sig om intellektuell rigör, tar resultaten av empirisk forskning på allvar men
samtidigt fortsätter vara öppen för etiska och sociala frågor. Den här processen
innebär att filosofin som akademisk disciplin behöver öppna upp på flera sätt.
Just nu behöver vi inte bara en genuin och allvarligt menad öppenhet för
innovativa publikationsformer. Den öppenheten måste också finnas för andra
discipliner, nya metoder för att skapa nya insikter och epistemisk utveckling och
nya former för mångvetenskapliga samarbeten. Om det lyckas kommer själva
filosofin att förändras på ett fundamentalt sätt de närmaste åren. Syftet med
Open MIND-samlingen är att bidra till den processen”, säger redaktörerna
Thomas Metzinger och Jennifer Windt.
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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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