
РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Николай Кирилов Михайлов,  член на научно жури за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор по философия” по професионално 

направление Философия 2.3 (Философия с преподаване на английски език) за 

дисертационния труд на редовен докторант  Кристиян Исакофф  на тема: „Влиянието 

на етическите въпроси върху информационните технологии“ 

Представената  за становище дисертация е структурирана във Въведение, пет глави, 

Заключение и библиография, които са развити на 211 страници. Библиографията 

включва 80 източника на английски език– публикации и интернет източници.  Още в 

началото искам да отбeлежа добрата структура на дисертацията, която улеснява 

читателя с допълнителни списъци на съкращения, фигури, графики, илюстрации и така 

спомага за една допълнителна яснота на самите тези и аргументи на дисертанта. 

Дисертантът е представил и две публикации по темата според изискванията. Те са на 

английски език и са публикувани във влиятелни и международно признати издателства. 

Авторефератът също е оформен според изискванията и предава точно и изчерпателно 

структурата на изследването, неговите основни акценти и изводи. Той съдържа 50 

страници, изложението е аналитично и отговаря на изискваниятя за авторефериране на 

досертационен труд. Самата документация по защитата е пълна и дисертантът е 

предоставил всички изисквани от закона справки по нея.  

Кристиян Исакофф има богата професионална биография. Започвайки като 

изследовател и преподавател, по нататъшната му  кариера му на специалист е свързана 

както с квалификации в областта бизнес – консултанството и на различни високи 

софтуерни умения, така и с опит във  финасовия мениджмънт и бизнес администраця, 

при това в компании с европейски ако не и световен мащаб . Този серизоен 

професионален опит според мен придава една допълнителна аналитичност на 

предложения текст, доколкото той е насочен не към изцяло теоретичното ниво на 

етиката, а си поставя и практически цели в области на професионалния морал и 

приложната етика.Във връзка с интересуващите го научни проблеми опитът на 

дисертанта му дава възможност да подходи самостоятелно и с разбиране например към 

теоретичното възпроизвеждане на един модел на приложната етика, каквито са 

етическите кодекси.  

Представеният от дисертанта труд се отличава с широк и задълбочен научен поглед 

към проблеми в областта на информацията, информационните технологии, обработката 

на данни, управлението, които със сигурност може да наречем етически. Заслужава да 

се отбележи като успех в образователен и научен план самият избор на темата, която е 

изключително актуална и както личи от изложението е настоящ обект на изследване не 

само в информационна, но и в една философско – етическа перспектива на 

съвременното хуманитарно и научно знание. Преди повече от 300 години Б. Спиноза се 

опитва да опише и дори да докаже етическите норми и правила по геометричен и 

математически път, за да е сигурен в непоколебимостта на своите заключения. 

Точността и математическата прецизност на изведените от него аксиоми, доказателства 

и теореми сякаш надминават възможностите на човешкия разум за разсъждения в 

полето на етиката. От времето на знаменитата статия на Джеймз Мур от 1985г.  „Какво 

е компютърна етика?” проблемите на морала в областта на киберпространстворто 

привличат вниманието на философи, етици, ИТ специалисти, информатици и др.  

Самият Мур отбелязва, че в съвременния свят копютърните технологии бързо се 



превръшат в интегрирана част на едва ли не всички обществени институти. 

Компютрите, дигитализацията, технологичното предаване на информация променят не 

само нашият живот, но и самия начин на философстване и разсъждения върху морала, 

откриват нови теми и поставят нови етически проблеми, които изискват  своя отговор 

от съответните специалисти. Под редакцията на Теръл Байнъм, един от заслужените 

авторитети в областта на философия на информацията, изкуствения интелект и 

компютърната етика, цитиран често и от Л. Флориди започва да излиза от 1970 г. 

списанието Метафилософия (Metaphilosophy). Също така от 1991 г досега също в САЩ 

излиза списанието Minds and Machines, посветено на проблемите на философията на 

науката и влиянието на ИТ технологиите в структурите на обществото. Технологиите, 

които стоят зад обработката на огромни, свръхдинамични, постянно обновяващи се 

потоци от данни, непрекъснато събирани в различни отдалечени точки в реално време       

практически вече се прилагат във всички сфери на живота. Това налага и 

необходимостта от етически анализ на въпросите, които тези технологии поставят пред 

хората, доколкото те трансформират досегашните стандарти на поведение, 

комуникация, общуване и създават нов социален опит. В това вижда една от главните 

си задачи и дисертантът, който сам отбелязва във Въведението или първата част на 

своето изследване: „ Етическите кодекси изпълняват специална задача: в изолирани 

действия и ситуации, те представят присъствието на обществото” (с. 2 от 

Дисертацията). 

Първата глава или втората част на дисертационния труд определя и философския му 

характер. В нея вниманието на автора е насочено към изясняване на понятия като 

приложна етика, ценности, етически климат в организацията, информационна етика и 

т.н. Авторът аргументирано заявява, че „От етическа гледна точка цялостната 

информация дава възможност да се действа независимо; инвеститорите и 

заинтересованите могат да си изработят картина за компанията, акциите могат да бъдат 

продадени или запазени, а служещите могат, където е можно, да търсят други 

възможности” (с.11 от Дисертацията). С други думи информацията дава възможност за 

мотивирани решения, засягащи нашия избор като свободни морални агенти. Авторът 

продължава с умели разсъждения върху влиянието на една от съвременните приложни 

етики – бизнес – етиката- в специфично професионалната сфера на дейността на 

предприемачите. Интересният и оригинален подход на Исакофф личи още тук. За него 

етиката на корпоративното управление е част от етиката на боравенето с информация и 

приложение на етиката на взимането на решения (с. 9 от Автореферата). С други думи 

– в боравенето с информация винаги присъства и човешкия елемент под формата на 

идеи, възгледи, понятия в контекста на морален избор. По – нататъшното изложение в 

първа глава е посветено на идеите на Лучано Флориди и неговия амбициозен проект за 

„информационна етика”.  В центъра на този проект се разполага концепцията за 

информацията. Според професор Флориди информацията е толкова фундаментално 

понятие, колкто и понятията битие, знание, живот, добро или зло. Основните усилия на 

на италианския професор, работещ във Великобритания са насочени към изработването 

и научното легитимиране на една нова, неантропоцентрична етика, анализираща и 

разширяваща моралните проблеми до нещо съществуващо „различно от хората” (с. 15 

от Дисертацията). Този макроетически принцип е основата на информационната етика. 

Очевидно от изложението е, че авторът му познава много добре тематиката и тезите на 

Флориди и борави изключително умело с тях. Освен на него, авторът се позовава и на 

други изследователи, работещи в полето на тази интересна тематика. Ключовият 

момент на изложението е успешният опит да се достигне до методологична основа, на 

която да се опре компютърната етика като отделно поле на морални разсъждения. От 



тази гледна точка за разлика от традиционните етики, новият тип етика е 

„онтоцентрична” (с.10 от Автореферата), а не антропоцентрична. Това е оригинална и 

научно смела теза, доколкото се твърди че информационната картина на света е 

толкова всеобхватна, колкото и всички онези, които задължително включват човешко 

възприятие – езикова, научна, религиозна, естетическа и т.н. Разбира се, опитът да се 

открие друг основен принцип на нравствената картина на света освен 

антропоцентризма не е нов. Достатъчно е да си припомним имена като Мартин 

Хайдегер  с неговата критика на технологията и идеята че вече не техниката е част от 

биващото а по скоро биващото става част от техниката. Също така повлияните от тази 

критика на антропоцентризма Ханс Йонас, Арне Нес, Беърд Каликот или Олдо Леополд 

с неговата „етика на земята”. Новото в подхода на дисертанта, който се опира на идеите 

на Флориди е че глобалното развитие на информационните технологии чрез 

необходимото морално осмисляне и нравствена регулация спомага за преодоляването 

на различни кризисни състояния, в които е склонно да изпада съвременното общество. 

И нещо друго – само компетентност в областта на информационните технологии, без 

специфичната чувствителност към хуманистичната насоченост на професията и 

отговорност, задавани от нормите на информационната етика е недостатъчно условие 

за професионализъм. В по натаъшното си изложение, дисертантът гради своето 

изследване върху сравнението на идеите на Рафаел Капуро за философия на 

информацията с тези на Флориди. Разбира се има различни значения на понятието 

информация, което например в математически смисъл е в основата на теорията за 

дигитална комуникация или информационната теория, а в лингвистичен е синоним на 

разпространение на различни значения, възприемани и разбирани от някаква култура.  

Но дисертантът е конкретен и прецизен в своя подход. Посочено е със съответното 

разбиране и яснота на изложението от страна на автора определението на Капуро за 

информацията чрез същностен, а не дискурсивен подход. Така според тази теза 

информацията е реалност която е специфична и макар да не престава да бъде 

субстанционалистка, тя притежава различни параметри в сравнение с традиционните 

философски определния. Бих подчертал че изложението е логично и следва задачите, 

поставени в началото на изследването. Поставен е изключително важния в контекста на 

световната информационна революция въпрос за дигитализацията като основна форма 

на съществуване на информацията и дори на съществуването изобщо. Разсъждава се 

върху основното различие между двамата теоретици в областта на филсоофията на 

информацията. Докато според Флориди информационните обекти имат вътрешна 

ценност, то Капуро твърди, че ценността е следствие от отношение към другите и 

следователно тя се определя само релационно. ( с. 37 от Дисертацията).  От 

аргументираното си изложение дисертанът заключава, че феноменът „информация” е 

свързан с реалността и се проявява по разичен начин в отделните и компоненти.  Първа 

глава завършва с интересно и изчерпателно изложение на проблема за 

неприкосновеността на данните, което Исакофф определя като „правилната насока за 

отговорно използване на техническите възможности”. Главният морален проблем е 

посочен основателно – възможността, която ИТ технологиите дават за тотален кнтрол 

над човешкото поведение и мислене, превръщането на обществото от такова на 

информацията в такова на проследяването и контрола чрез данните. В този смисъл 

наистина „основният проблем е да се действа правилно с данните, информацията и 

знанието” (с 41 от Дисертацията). И още : „За събирачите на данни това означава 

задължението за самоограничение, комбинирано с ясна отговорност за обработката на 

данните.” (с. 13 от Автореферата).  



Оригинално и научно обширно е представена  и втората глава на изследването, 

оформена като трета част и наречена „Етически проблеми при информационните 

технологии”. Не може да не се съгласим с утвърждението на дисертанта че с 

използването на различни, най съвременни и разнообразни тенологични продукти в 

сферата на  дигиталната комуникация – компютри, лаптопи, таблети и т.н. – в наше 

време информацинните технологии са вездесъщи. В центъра на изследователското му 

внимание отново са моралните проблеми на човешките качества и поведение в резултат 

на развитието на информационните технологии.Прав и впечатление изключителната 

информираност на автора и умението му да илюстрира и аргументира с подходящи 

примери своите тези.Тук бих определил като приносна, носещата научна оригиналност 

постановка за новата роля на приложната етика в полето на интелектуалната 

собственост.  

За мен една от ключовите глави в изследването е третата, която разглежда етическите 

проблеми при изкуствения интелект. Обект на научен интерес на автора са много 

въпроси, които може еднозначно да определим като морални. Тук искам да посоча едно 

голямо предимство на изследователския подход на дисертанта. Макар че предмета на 

изследването му го задължава многократно да се обръща към понятия и теми от 

информатиката, теорията на информацията, програмирането и т.н. той никога не губи 

от погледа си основната цел на своето изследване- етическите проблеми, предизвикани 

от развитието на информационните технологии. В тази връзка силно впечатление прави 

поставеният от докторанта въпрос – може ли роботите да бъдат роби? (с.62 от 

Дисертацията и нататък). Наистина дори и сега съществуват комкпютърни технологии, 

които без намесата на индивида могат да решат най различни задачи. Това кара 

дисертанта да разсъждава върху един по философски дълбок въпрос- могат ли 

машините да достигнат до съзнание (с. 63 от Дисертацията)? Интересен е и следвашия 

– може ли да бъде пълноценно общество, в което ще управляват компютри. Ако на 

машините се припише морален статус, може ли те да бъдат възприемани като роби, 

особено в сфери като военната или пък в големите корпорации. Отговорите на тези 

въпроси са сложни и в никакъв случай не биха могли да бтдат еднозначни. Но трябва да 

отблележа, че дисертантът дава интересен модел, който нарича „симбиоза” (с. 67 от 

Дисертацията)  или системи човек – машина. Както във всяко равнопоставено 

партньорство между хората и машините има общ интерес – нещо което авторът 

определя с термина partnership и което аз бих превел с термина „сътрудничество”. 

Разбира се не бих могъл да подмина и страниците, посветени на големия проблем за 

трансхуманизма. Идеята на трансхуманизма още от времето на Дж. Хъксли за 

безкрайния напредък на технологиите, „истинските човешки потребности”, 

съвместимостта на човешката интелигентност и компютърното оборудване, 

нанотехнологиите, изкуствения интелект и т.н. изисква специално отношение от страна 

на моралната философия. Основите на трансхуманизма са в науката и рационализма и 

от тази гледна точка той сякаш е лишен от всякакви чувства, включително и 

нравствени. От друга страна трансхуманистите поставят въпроса – може ли човешкото 

съзнание да има друг носител освен човека? С други думи – има ли някакво 

ограничение пред  научно –технологическия прогрес или ние трябва без никакви 

задръжки да вървим по този път, докато достигнем безсмъртие. Доколкото ми е 

известно през юни 2013 г в Ню Йорк се провежда конгрес на форума „Глобално 

бъдеще”, на който се определя датата 2045 година като срок, в който да бъде 

осъществена глобалната трансформация на човек – пренасяне на съзнанието на нов, 

компютърен  носител. Напълно съм съгласен със заключението, което авторът прави в 

страниците, посветени на този проблем. „Ако животът беше безкраен, той би бил 



безсмислен и банален. Но именно неговата крайност прави живота толкова ценен и 

вероятно си струва да се бориш до смърт, така че безсмъртието да не стане реалност.”   

( с.25 от Автореферата). Реймънд Кърцуейл, директор в Гугъл и посочван като 

трансхуманист, заявява в едно интервю че светът отдавна се управлява от техниката. 

Да, наистина хората сякаш настройват живота си съобразно новите технологии и 

възможностите, които те им дават. Но доколко ние се определяме като самостоятелни 

личности, приемащи всички рискове и дори ограничения на собствената ни 

идентичност? И доколко сякаш се разтваряме в неограничените възможности, които 

новите компютърни технологии ни предлагат и сякаш обещават безкрайност и 

безсмъртие. В тази връзка искам да припомня известната статия на Б. Уилямс 

„Разсъждения за скуката от безсмъртието”, в която се цитира класическото възражение 

на Аристотел срещу вечността на Платоновите идеи: „благото няма да стане благо в по 

голяма степен заради това че е вечно...щом дълговечния бял предмет не е по бял от 

недълговечния”.  

Четвъртата глава на изследването, оформена като петата му част е посветена на 

изключително актуалния проблем за Big Data който термин като че ли няма адекватен 

засега превод на български език. Той, както отбелязва и дисертанта се използва най 

вече в компютърното моделиране и информационните технологии за обработка на 

големите групи данни в областта на географията, лингвистиката, проектирането, 

инженерното изкуство и т.н Подробно са разгледани възможностите, които обработката 

и работата с изключително големи по обем данни дават на науката, бизнеса, ИТ 

технологиите и образованието. От друга страна както точно забелязва дисертанта: „Big 

Data е фундаментално морално неутрална. Това означава, че при нея не съществуват 

виждания за правилно или грешно. Тази етическа неутралност обаче не може да се 

приложи към употребата на такива данни.” ( с. 28 от Автореферата, с. 94 от 

Дисертацията). Необходими са ясни етически критерии, които да разделят 

ползотворната и социално значима употреба на данните от злоупотребата с тях. 

Интересна и оригинална в тази глава е частта, посветена на влиянието на разкриване на 

данните (наречено whistleblowing) в обществото, отношенията в бизнеса както и 

успешен опит за определяне на етоса, но и последствията за самата личност, решила да 

извърши такова действие. Разкриването на информация за нелегално или неморално 

поведение в организацията се основава на етическо императиви, които понякога 

противоречат на закона. Разсъжденията в тази последна част на главата бих причислил 

към принсоните моменти в дисертацията. 

Пета глава представя систематично и оригинално изложение на етическите проблеми в 

организациите и опитите за тяхното разрешаване чрез етическо кодексиране. Става 

дума за такава професионална дейност, която включва активната употреба на 

дигиталните технологии и такива понятия като „конфиденциалност”, „етическо 

кодексиране”, „етически аспекти на предприемаческата дейност” и т.н. Научната 

оригиналност и ценност на тази глава е акцентът върху определянето на бизнес етиката 

като част от етическото познание. На първо място се изтъква начина по който 

функционира бизнес етиката. Бих казал че тази глава на дисертацията формира 

собствено поле на изследване, което обогатява и задълбочава текста чрез поглед върху 

специфично моралните проблеми на съврменните корпорации. Вниманието на 

дисертанта се спира последователно на етическите кодекси, управленето, интернет 

управлението. Подробно и с разбиране са разгледани определянето на кодексите чрез 

санкции, превенция, награди, възмездие. Възоснова на анализа на съществуващи 

етически кодекси, дисертанът заключва, че заедно с правото и с традиционния морал, 



кодексите получават изключително нравствено –регулативна функция в сферата на 

оргазнизациите, което превръша информационната етика в един от най значимите 

институти на социалната етика.  

 Авторът приема един  утилитарен подход, който според мен и релевантен във връзка с 

разглежданата тема: „проектирането на наказателни мерки не зависи толкова от 

тежестта на престъплението, а от ползите, които могат да се извлекат от неспазване на 

стандарта от страна на извършителите.” (с.34 от Автореферата). Той също така 

разсъждава уверено върху проблемите на управлението, взимането на решения, ролята 

на интернет и изобщо глобалната мрежа, начина за неговото осъществяване и т.н. 

Удачни са и примерите, които той използва. Тъй като е очевиден интереса на работата 

към една нова професионална и приложна етика, тук акцентът е върху конкретните 

ситуации и казуси, а не толкова върху съдържанието на нормите, без това да означава, 

че такъв анализ е подценен. Дисертацията изследва влиянието на етическите въпроси 

върху дадена организация и описва в отделен случай как една от най-големте и 

влиятелни компании в света – „Мерцедес-Бенц“ (DAIMLER AG) се справя с тях. В този 

случай подходът на дисертанта е осмислен и аргументиран – бизнес етиката не се 

интересува толкова от някаква универсална основа на постъпките или дори  от частни 

ситуации, свързани с повтарящи се поведенчески схеми, а от техния индивидуален 

израз, който се осъществява в дейностите на компанията. Проблемите, които описва 

дисертанта предполагат и налагат някаво кодифицирано регулиране и контрол чрез 

институционално поведение. Интересно е наблюдението на дисертанта че оценката на 

индивидуалните постъпки в професионалната сфера зависят и от волята на други и 

следователно имат нужда от съответна институционална организация  на моралното си 

поведение. Именно затова главата завършва съвсем кохерентно с разсъждения и 

практическите насоки за „разработване на етически кодекс в компания”. Дисертантът 

се опитва успешно да отговори на един от най важните въпроси в областта на 

професионалната етика – как се оценява, въвежда и установява етичен кодекс, така че 

да се гарантира валидност на на неговите стандарти и правила. В този евристичен 

подход на автора намирам едно от най –големите преимущества на дисертацията, 

доколкото приложните етики фиксират и развиват новото, което се ражда в моралния 

опит на съвременното общество – в случая силно повлияно от развитието на 

информационните технологии и интелигентните машини в дейността на големите 

корпорации.  

Заключението е логически изведен завършек на изложението. „Корпоративното 

управление и интегритет са двете страни на една монета. Те създават доверие, но са 

също и предварителни условия за успешна икономика.” (с.43 от Автореферата). 

Информацията е ключово понятие за дисертанта : „информацията е в основата на 

нашите действия: без информация няма морално действие, информацията сега е 

първичен обект а не само необходимо изискване за каквото и да е морално отговорно 

действие” (с.209 от Дисертацията). 

Работата на дисертанта е според мен изключително ценна в научно и образователно 

отношение. Не може да не се съгласим с един от най продуктивните автори в подобна 

тематика – Мануел Кастелс – който твърди че технологията олицетворява обществото. 

Нещо повече, пак според Кастелс новите социални форми и процеси възникват като 

последица от технологичната промяна. В този смисъл работата на Исакофф е навремен 

отклик на българската етика на една интензивно развиваща се тенденция в етическото 

познание в световен мащаб. На едно място са събрани не само разсъжденията върху 



етическите проблеми в една нова за човек и обществото област, каквато са 

информационните технологии, но и най – ярките и бих казал парадигмални примери от 

опита на големи корпорации, които се сблъсват с този проблем. Бурното развитие на 

информационните технологии породи такива проблеми като компютърни 

престъпления, нахлуване в личния живот на хората, зависимост от технологиите, криза 

в понятието за интелектуална собственост, възможност за всеобщ контрол и 

проследяване и следователно за криза на свободата и свободното самоопределяне на 

хората. Тук бих могъл да отбележа чувствителността на докторанта към всички 

изброени проблеми а също така и към изключително важния от етическа гледна точка 

въпрос за правата на собственост върху готовите продукти на ИТ технологиите, 

отговорността за допусканите от компютъра грешки, особено в областта на 

сигурността, ценностните характеристики на етическите кодекси на организациите, 

работещи в полето на компютрите, информацията, социалните мрежи, масовите 

комуникаци, електронната търговия и т.н Заедно с това се поставят и въпроси, които 

звучат по философски значимо: какви са философските основи на информацията, 

трябва ли тя да бъде всеобщо достояние или има нужда да бъде скривана, съшествуват 

ли универсални норми, които лежат в основата на една нова етика, наречена 

информационна, заменя  ли се научния етос с някакъв друг, наречен може би този на 

инженера, ИТ специалиста, откриващият информацията пред цялото общество? Какъв е 

етосът на компютърните науки?  Не навсякъде отговорът, който дава дисертанът е 

еднозначен или окончателен. Но комютърната етика е не само в началото на своето 

развитие, тя и се разширява непрекъснато поради факта че и компютърните технологии 

се обновяват стремително. От тази гледна точка ние ежедневно се сблъскваме с 

откритите проблеми на информационните технологии, някои от които, както вече 

посочих, са подробно описани и анализирани в текста. Дори бих отишъл по нататък, за 

да заявя, че изследвания като това, в което се засягат философско- етическите проблеми 

на изкуствения интелект, работата с големите данни, природата на информацията и т.н. 

стимулират и собствено философските и етически изследвания за природата на 

мисленето, на човешката мотивация, интелекта и разбира се за развитието на етиката в 

една нова епоха, неизвестна на нейните велики основатели. Техническите термини, 

гледни точки, артефакти и др. сякаш нахлуват в областта на класическата етика, 

задавайки нови теми за изследване от страна на етици, логици, естети и др. В това 

отношение ми се иска да посоча и едно ново понятие, което вече може да срещнем в 

областта на философията на информацията – това за уеб- онтологията като обновяване 

на класическата философска онтология. Става дума за една скорошна статия на 

френския философ Пиер Ливе, в която той анализира паралелите между класическата 

онтология и новите функции на Мрежата. Неговия колега от университета в 

Саутхемптън Пол Смарт дори говори за „разширения чрез web разум” (web extended 

mind), който намира познание, образувано от обработване на различни цикли от 

информация и простиращо се отвъд пределите на биологическия мозък на човека. 

Смарт стига още по далеч и говори за „биотехнологична хибридизация” на човека. В 

своята наскоро публикувана статия в споменатото вече списание „Метафилософия”, 

Смарт обяснява че познавателните форми на биотехнологичното сливане са резултат на 

сложен процес на технлогични иновации, социални промени и дори неврологични 

конфигурации. Акцентът върху инфомацията като метод на ново, познавателно но и 

ценностно отношение към света присъства и в дисертацията. Например, появата на ИТ 

технологиите осмисля по нов  начин социалните конвенции и практики, които 

определелят  използването на информация в инидивдуален и професионален план. Не 

по малко важно е и вниманието което Исакофф отделя на професионалната етика в 



сферата на бизнеса. Отразени са и новите тенденции в развитието на това етическо 

знание в сферата на една конкретна дейност като решенията в сферата на бизнеса. 

В заключение искам да отбележа че пред нас е работа изпълнена с най висока степен на 

научна добросъвестност по една актуална и нужна за съвременната етика тема – тази за 

информационните технологии и влиянието им върху моралното битие на човека. Като 

приносни моменти в нея бих определил силно изразените етически аспекти на 

информационните технологии, разработени и аргументирани самостоятелно и 

последователно. Тези технологии могат до доведат дори до материална трансформация 

на човека, както е показано с примера на трансхуманизма.Дисертантът демонстрира 

дълбоко познаване на обекта на изследване, аналитичност на разсъжденията си и 

широки познания в различни научни области. Това познание е не само дискурсивно, то 

включва и неговият богат професионален опит като компютърен учен, мениджър, 

ръководител. Специално искам да посоча и чудесното познаване на съвременни 

философки теории и автори от страна на Исакофф в една нова, бързо развиваща се 

област на философията – философията на информацията, информационна етика, 

изкуствения интелект и т.н. От тази гледна точка представената дисертация е 

изключително перспективна и като основа за бъдеща работа не само на дисертанта, а и 

като ценен труд в полето на тази актуална и интересна проблематика.  

Споделям и подкрепям научните приноси в дисертацията, посочени от автора и. На 

първо място – че това е наистина систематично философско изследване на етическите 

проблеми, които пораждат информационните технологии и моралният статус на 

изкуствения интелект. Приносно е  и изследването на значителното влияние от 

налагането и действието на етическите кодекси в големите корпорации върху тяхната 

ефективност като организация. Тези научни усилия на дисертанта са съпроводени с 

умели самостоятелни разсъждения върху императивното и ценностното съдържание на 

кодексите, с което се предлагат нови начини и подходи за установяване на 

професионални етически стандарти в организациите.  

Възоснова на всичко изложено по горе препоръчвам на членовете на уважаемото  

Научно жури да присъди на Кристиян Исакофф научната и образователна степен 

„доктор по философия ”.  

 

Доц. д-р Николай Михайлов                                            15.11. 2015 


