
СТАНОВИЩЕ  

 

за дисертацията на Кристиян Исакофф за присъждане на    

образователна и научна степен доктор по философия 

 

„ВЛИЯНИЕ НА ЕТИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ ВЪРХУ    

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ” 

 

 Дисертацията на Кристиян Исакофф , състояща се от седем глави, 

225 страници се занимава с една нова област на хуманитарното знание - 

така наречената инфо етика и с философските въпроси, свързани с нея. 

Голямо достойнство на работата е актуалността на проблематиката, 

разгледана през призмата на конкретен опит в сферата на високите ИТ 

технологии. 

 Всъщност, проблемът за нравствените проблеми, свързани с бързото 

развитие на техниката е вербализиран и онагледяван от изкуството още от 

началото на XIX век с издаването на „Франкенщайн” на Мери Шели – 

заглавие, станало в наши дни символ на необузданата технология. По-

нататък темата е подета от така наречената научно фантастична литература 

и особено ярко в наши дни от киното, било като антиутопични филми или 

пък от филми, представящи  високата социална цена на засекретеността на 

информацията около развитието на определени ИТ постижения. 

 Необходимостта от изследване и регулиране на многостранните 

социално последици от ускореното развитие на техническите науки, излиза 

с нова сила на фона на съвременните постижения на медицината и 

биологията, позволяващи манипулации върху човешкия геном, оправдани 

заради опитите да бъдат преодолени генетично преносимите болести и 

малформации, но генериращи нови проблеми, объркващи визиите ни за 

развитието на човечеството. Очакванията, свързани с подобни 
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манипулации водят направо към теории от реда на така наречената 

„Трансхуманизъм” или „Хуманизъм+”, разисквана с всичките й 

философски консеквенции в дисертацията. 

 Тази необходимост обаче не се отнася само за науката, а за 

ежедневието на хората, които в една или друга степен боравят с компютър, 

включително и тогава, когато това не касае професионалните им 

задължения. Вероятно всеки се е учудвал колко адекватни на заниманията, 

дори на местоположението ни в момента са рекламните предложения, 

които се промъкват в кутиите с електронната ни поща, а някои от нас дори 

са склонни въз основа на това да правят параноични предположения, че 

сме непрекъснато обекти на нерегламентирано следене, говорят за „Big 

Brother” и за всевъзможни международни заговори, застрашаващи 

човешките ни права. Отговорът на тези притеснения е далеч по-прозаичен 

и може да се прочете в раздела на дисертацията на К. Исакофф, озаглавен 

„Big Data”. Оказва се, че повечето големи търговски компании, особено 

упражняващите интернет търговия, извършват прости и, общо взето, 

безобидни наблюдения на нашето поведение в мрежата. Така, от 

страниците, които посещаваме, от това колко секунди или минути се 

задържа мишката на нашия компютър върху определен продукт, се правят 

заключения за нашите предпочитания на потребител и ни се предлагат 

продукти, които вероятно биха задоволили вкусовете ни – така нареченото 

“anticipatory shipping”, използвано нашироко от популярната виртуална 

книжарница „Amazon”. 

 Тревожното е, че в нашето изпълнено с все по-нови съвършени 

технологии настояще, на компютърните престъпления като че се гледа 

просто като на нежелан страничен ефект, те все още се възприемат на ръба 

на играта, макар че могат да имат много вредни, дори гибелни 

последствия. Тази несериозна нагласа изисква сериозна регулация. 
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Така както не се допуска чрез прост референдум (дори в Швейцария) 

да бъдат решавани кардинални въпроси, касаещи правораздаването  - 

например за смъртното наказание - така не бива да играещите си 

компютърни гении да бъдат оставени сами на своя отговорност да решават 

какво е допустимо и какво не е в сферата на IT технологиите.  

От друга страна, съзнанието за все по-важната роля на дигитализацията на 

почти всички нива от живота на съвременното човечество кара теоретици 

като Р. Капуро, президент на Международния център по инфо етика, да 

предлагат преформулиране на един от основните философски въпроси, 

отнасящ се до познанието. Той замества esse est percipi, Берклианското 

определение за същността на сетивния свят, в който живеем  с еsse est 

computari, защото според него, в наши дни познанието ни се свежда до 

възможността ни да дигитализираме – т.е. разбрали сме нещо, ако можем 

да го представим в дигитална форма.  

 Подобни теории, както и въпросите около моралния статус на IT 

машините, дори да не бъдат вземани напълно насериозно, поставят на 

преден план необходимостта от разработването на още един дял приложна 

философия – компютърната етика. Разбира се, основен неин настоящ 

проблем е регулирането на нравствените проблеми около дейността на 

глобалните корпорации, използващи и въвеждащи все по-съвършени 

технологии. Напоследък видяхме, на примера на скандала около 

екологическите параметри при производството на Фолксваген, че 

спазването на международните изисквания не винаги се възприема като 

морален императив. В дисертацията си Исакофф предлага позитивни 

примери в тази насока и подчертава необходимостта от изграждането на 

строг морален кодекс, който да гарантира безопасното бъдеще на 

човечеството. 

 Тази дисертация, богата на конкретни илюстрации на 

проблематиката и на философските теории, свързани с нея е добър опит за 
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разискване на въпроси, които ще стават все по-актуални и ще изискват все 

по-ясни критерии за решаването им. Мисля, че Кристиян Исакофф добре 

се е справил със задачата да ги изложи и да даде свои собствени 

предложения за решаването им. 

Така неговата работа е не само достойна за присъждането на 

степента „доктор на философските науки”, но представлява и известен 

принос в нашата етическа литература. 

 

    Проф. д.ф.н. Правда Спасова 

 


