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СТАНОВИЩЕ 

ЗА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

на тема: Ethical and Social Problems of Artificial Intelligence 

(Етически и социални проблеми на изкуствения интелект) 

Докторант: Невена Георгиева, 

Редовна докторантка в програмата по философия с преподаване на английски 

език 

 Дисертационният труд обхваща 212 страници и се състои от увод, три 

глави, заключение и библиография. Библиографията съдържа 75 заглавия (10 на 

български и 65 на английски език).  

Основната цел на работата е „да изследва социалните проблеми на 

изкуствения интелект и настоящия статус на разработките и стратегическата 

рамка за развитие в областта на науката, инженерството и информационните 

технологии (по-специално програмните разработки), за да се използват за база, 

върху която да се потърсят възможни етични доктрини, които биха послужили за 

постигането на оптимално позитивни отношения между хората и машините, 

носители на изкуствен интелект и взаимодействието помежду им, основано на 

сътрудничество.“ (с. 6 на автореферата). Тук на подразбиране е оставен фактът, 

че става дума за философски анализ, т.е. за разкриване и дискутиране на 

предпоставките, спрямо които разработването на изкуствен интелект се схваща 

като възможно и полезно за човечеството. Поради този характер на работата 

значително внимание се отделя именно на философските концепции за природата 

на съзнанието, доколкото то е онова, към възпроизвеждането или имитацията на 

което в инженерни системи се стреми. Оттук произтича и необходимостта една 

цяла глава да се отдели на дискусията в новата и съвременната философия за 

същността на съзнанието. В зависимост от това, как се разбира тази същност, 

усилията по създаването на изкуствен интелект биха изглеждали или напразни, 

или странични за съвременната култура, или обосновани и перспективни. 
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Защитаваната от докторантката теза е в духа на утвърждаването на последната 

възможност и обсъждане на предполагаемите последици от нейното реализиране. 

В първа глава са реконструирани и коментирани, а на места и 

аргументирано оценени възгледите на двама класици на новата философия – 

Джон Лок и Рене Декарт, както и основните съвременни подходи в изучаването 

на съзнанието – функционализмът и зараждащата се невронаука. Приносите на 

Лок и Декарт за фиксиране на изпъкващи аспекти на съзнанието като квалии и 

свободна воля са адекватно представени и оценени. Изтъкнати са заслугите на 

компютърната метафора за съзнанието като база за разработките в областта на 

изкуствения интелект, а невронауката е представена като направление, способно 

да разкрие нови ресурси за построяването на „умни“ машини. Това е принос на 

докторантката към съвременната философска дискусия на тази тема, защото в 

България въпросът за философията на роботиката е доста занемарен. Изводите, 

които предстои да се обосноват в социален и етически план във втората и третата 

глава, представят изкуствения интелект като възможен в качеството му на „слаб“ 

и като необходим именно в това му качество. „Отглеждането“ на „силен“ 

изкуствен интелект би изразходвало толкова време и ресурси, а приложението му 

би било толкова произволно и неспецифично, че разработките в тази област губят 

прагматичен смисъл. 

Втората глава въвежда за първи път в българската философска дискусия 

реални документи и предписания за развитието на изкуствения интелект и 

роботиката, които вече ръководят инженерната дейност в Европейския съюз. 

Обсъдени са възможностите за практическо приложение на роботите, 

перспективните области на технологично развитие, икономическите въздействия 

и ползи и произтичащите от тези аспекти социални проблеми на 

взаимодействието между хората и роботите. Философската дилема, през призмата 

на която са третирани тези проблеми, се описва с отношението господар-роб, като 

се започва от класиката по този въпрос – работите на Аристотел, Хегел и Ницше, 

и се завършва с правната дискусия в съвременността. Прокарва се тезата, че в 

последна сметка отговорността за формите, в които ще се отлеят 
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взаимодействията между хора и роботи, носители на изкуствен интелект, пада 

върху конструкторите, т.е. върху хората. Каквито роботи си направим, с такива 

ще си имаме работа. Това повдига редица въпроси, на някои от които 

докторантката се е опитала да даде отговор, а именно как да се повлияе на 

възприемането на роботите от хората, така че взаимодействията между тях да са 

безопасни и бенефициални за последните. 

Третата глава третира етическите въпроси, като отговорът на главния от тях 

– може ли изкуственият интелект да бъде етически агент, е доста неопределен или 

по-скоро оставен на подразбиране: а именно, доколкото „умните“ машини се 

очаква да са способни да вземат автономни решения на базата на заложените в тях 

програми и в съответствие със стимулите на конкретната среда, те следва да се 

схващат като етически агенти. Оттук произтича и въпросът, на който е отделено 

основното внимание в главата: какъв тип етическо аргументиране/разсъждение е 

по-уместно да се програмира у роботите? Сравнени са двата типа етическо 

разсъждение – деонтологичното и телеологичното – на примера на етическите 

концепции на Кант и Сартр. Предпочитание е отдадено на деонтологичното 

обосноваване, което е намерено за по-пълно съвместимо с експлицитните 

програми за поведение на роботите (хората също действат по биологически 

еволюирали програми, които обаче са неексплицитни, гъвкави и саморазвиващи 

се, респективно позволяващи в много по-голяма степен телеологично 

обосноваване). Тук докторантката е демонстрирала едно от най-важните умения 

за философа – да конструира сценарии, изхождащи от хипотетични предпоставки, 

да ги прави консистентни и да ги оценява не само според теоретически, а и според 

прагматични критерии. 

В цялата дисертация е показана завидна ерудиция в различни под-

дисциплини на философията, умение за прилагане на философските методи на 

концептуалния анализ и херменевтиката, а посочените приноси адекватно 

систематизират постиженията на проведената дискусия. Всичко това ми дава 

пълните основания да гласувам „за“ присъждането на Невена Георгиев на 

образователната и научна степен „доктор по философия“. 
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