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Модерната Конституция
 Науката и обществото трябва да останат напълно разделени!

 Учените представляват природата, а политиците – обществото. И
между двете (власти) не може да има смесване!

 Дистанцията между наука и публика през модерността придобива
невиждани дотогава размери. Учените са затворени в лаборатории
експерти, магьосници в престилки, а публиката, обществото –
пасивен реципиент.



 ...Въпреки, но и благодарение, на това: 

 На практика двата полюса на Конституцията никога не са
преставали да взаимодействат, продуцирайки амалгами от
хибридни същества.

 Модерната наука се явява основен легитимационен ресурс
на модерната политическа власт.

 Биополитка, статистизация... но и геополитика, химполитика,
физполитика и т.н.



Бунтът на масите и предателството на науката

Нелегитимираният “брак” между наука и политика дава своите девиации.
Науката се превръща в инструмент на злободневието, вместо чист телос, любов
към мъдростта и истината.

Оттук и съмненията, нерядко доказуеми, за корумпираност на науката.

Оттук и отвръщането (отвращението?) на публиката от науката.

Оттук и отварянето на вакуум, в който се настаняват други (често
антиинтелектуалистки) форми на познание и социални движения.



Демократизация на науката

Политически програми за скъсяване на дистанцията наука-публика -
Responsible Research and Innovation (RRI), Open innovation, Open science, Open
to the world (3Оs strategy), програмата Science with and for society в рамките на
на Хоризонт 2020 и др.;

Налагането на science communication и citizen science като ключови
инструменти за въвличане и включване на гражданите в (дейността на)
науката и (управлението на) иновациите.



Демократизация на науката?
Рискове

Демократизация на науката – релативизиране на научния метод?;

Релативизиране на научния метод – анихилиране на демаркацията?;

Популяризиране на науката – популизъм в науката?;

Популизъм в науката – диктат на doxa-та?
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