
 

По замисъл и резултати проектът е пореден етап и продължение на 
изследванията по темата „Екология на виртуалните реалности”, чието 
начало беше поставено през 2014 г. от преподаватели и докторанти 
във Философски факултет на СУ„Св. Климент Охридски“. Като 
следваща стъпка в развитието на проблематиката изследователските 
резултати, обединени под заглавието „Екология на виртуалните 
реалности: „големи данни”, дигитална рационалност и 
техномистицизъм”, осветляват пореден аспект на всеобхватната 
кибернетизация и дигитализация на съвременното общество - 
въздействието и ефектите от повсеместното внедряване и прилагане 
на технологии като големите данни, респ. изкуствения интелект, 
върху традиционните, въплътени форми и практики на познание и 
образование, общуване и потребление, маркетинг и реклама, 
управление и взимане на решения.  

Проектът беше осъществен в отговор на необходимостта от 
организиране на философското и хуманитарно познание на 
изследваната област и прецизиране на научно-изследователската 
лексика, приложима за нейното изучаване чрез формулиране и 
класифициране на нови понятия и развитието и усъвършенстването 
на платформата „Киберекология” като съвременен, интерактивен 
инструмент в помощ на съвременното онлайн базирано и 
дистанционно образование и обучение. 

 
Съответствие на резултатите с поставените в проекта цели 

 
Освен за сложността и широтата на изследваната проблематика, 

получените резултати свидетелстват и за успешно постигнатата 
основна цел на проекта, а именно - да се проучат, опишат и осмислят 
характерни феномени и процеси, свързани с приложението на 
„големите данни”. За целта бяха проучени, описани и анализирани 
новият, адаптивен тип рационалност, който намира подходящи 
условия за развитие в дигиталната среда, съвременните рекламни 
стратегии за насърчаване на потреблението като  наложени от  
активността на потребителите в социалните мрежи и възможностите 
за онлайн търговия, новите практики в образованието като 
„виртуалното училище” и симбиозата на традиционната роля на 
учителя с платформи за обучение онлайн,  съвременният нов тип 
парарелигиозен опит като основан на сакрализацията на продуктите 
и явленията на съвременната киберкултура и новата парадигма за 
управление и взимане на решения – алгокрацията като управленски 
модел, базиран на компютърно кодирани алгоритми. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната програма 

 През изминалия отчетен период в рамките на проекта бяха осъществени и приключиха успешно следните 
изследователски дейности, планирани в работната програма на проекта: 

 наблюдение, сравнителен анализ и терминологично описание на изследваните феномени; 

 Дефиниране и прецизиране според киберекологичния им контекст на понятията за рационалност и 
ирационалност, когнитивно предубеждение, виртуална среда, технологична фиксация, онлайн обучение 
и  др. 

 Подготвен за публикация сборник с изследователските текстове на проекта, включен  в издателския план 
на УИ и предвиден за издаване до края на м. март 2021 г.  

 
Обосновка на извършените разходи по проекта 

 
Средствата, предоставени за финансиране на проектните дейности, бяха изразходвани съгласно 

предвидените в проектния бюджет пера за възнаграждения на участниците в изследователския екип на 
проекта за наблюдение, сравнителен анализ и терминологично описание на изследваните феномени; за 
научно-помощни дейности (компютърна обработка на информационни ресурси - изображения, таблици, 
текстове); за технически сътрудници, ангажирани в подготовката, оформлението и техническата, стилистична 
и научна редакция на електронен сборник с изследователските резултати от проекта. Не са извършени 
никакви преразходи, както личи и от приложения финансов отчет за изпълнението на финансовия план. 

 
Обобщение на постигнатите научни резултати от проекта 

 
С помощта на философските подходи за анализ и класификация участниците в проекта изследваха и 

анализираха знакови за нашето време феномени и процеси като онлайн обучение, онлайн търговия, 
технологична фиксация, алгокрация, техномистицизъм и др. в екологичния контекст, който предполагат 
съвременните виртуални реалности като фактори с нарастваща роля и значение за формирането и 
разпространението на познавателните дискурси, моделите на потребление, учене, образование, управление 
и взимане на решения, с които разполагат съвременните хора благодарение на експоненциалния технически 
прогрес. Това е причината и за широкия спектър, който покриват изследователските резултати - от 
философската класификация и рефлексия на нови типове  рационалност, рекламни стратегии и образование 
във виртуална среда до феноменологичния прочит на киберкултурата като свят на парарелигиозен опит и 
алгокрация.  

Нееднозначният, двусмислен характер на изследваните феномени и практики се откроява като обща, 
пресечна точка на получените изследователски резултати и техния философски прочит в плана на 
киберекологическата перспекитва на съвременното общество и начин на живот на хората. Като 
изследователска парадигма тази перспектива е ключова за философската рефлексия и осмисляне на 
дигиталното/ интернет-общество като глобална среда, в която се срещат различни интереси и потребности, 
желания и възможности, надежди и предубеждения, така че интензивната промяна на тази среда върви ръка 
за ръка със също така интензивна, планирана или спонтанна трансформация и на мисленето, познавателните 
възможности и социалните отношения на нейните създатели и потребители, а заедно с това и на 
съвременните обществено-политически и културни реалии.  
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