
 

                                                        СТАНОВИЩЕ  

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

образователната и научна степен „доктор” по професионално направление Философия 

2.3 (Философия с преподаване на английски език) за дисертационния труд на 

Александър Барух Лазаров на тема: „Дигиталният свят – конструкция и реалност“ 

Представената  за становище дисертация е структурирана в увод, три глави, 

заключение, основни приноси и библиография, които са развити на 167 страници. 

Библиографията включва 155 заглавия на английски език– книги и интернет източници, 

което е разбираемо, тъй като авторът се обучава по съответна програма.  

Избраната тема е интересна и привлекателна с актуалността си и по този начин 

разработването и би предизвикало внимание не само на философи или IT  специалисти, 

а и на по широка аудитория. Проблемите на дигиталния свят се разглеждат от автора, 

както се изразява самият той  чрез поставяне на „философския анализ в синхрон с 

върховите научни постижения на съвременната научна парадигма“. (с.4 от 

Автореферата). Тази позиция е според мен напълно защитена в рамките на цялото 

изследване. При това авторът прави важната уговорка, че не предлага един нов 

редукционизъм (с. 13 от Дисертацията), като изтъква че за разлика от вече познатия 

редукционизъм през 60 -70 –те години на миналия век, той се стреми да изясни и 

обогати този подход с данните и идеите на т.нар. от него Дигитален свят, т.е. с 

откриването на философската му специфика, а не просто да сведе всичко до данните и 

тяхната възможност да се превърнат в информация . (с. 14 от Дисертацията). Смятам, 

че резултатът на този подход е чудесен контекстуален и концептуален анализ на тези 

проблеми, разгърнати в хода на изследването. Интересът на автора е привлечен и от 

взаимоотношенията наука- философия, като той ясно заявява че не смята изследването 

си като разположено в полето на философията на науката. (с.6 от Автореферата, с. 17 от 

Дисертацията). Според традиция във философията на науката, която може да 

проследим до Дж. Ст. Мил а защо не и до Ф. Бейкън, научният метод се определя като 

индуктивен, основан на индуктивни заключения. Лазаров концентрира 

изследователското си внимание върху дигиталния или цифровия свят, към който той не 

вижда друг подход, освен този, основан на философски разсъждения върху понятия, 

принадлежащи и към фундаментални науки като например физиката. В това отношение 

авторът посочва няколко важни научни заключения, които според него за доказани 

теоретично и експериментално и на тях изгражда своите разсъждения (с. 18 -20 от 

Дисертацията). Подкрепям този подход, доколкото рефлексиите върху такъв феномен 

като дигиталния свят и изобщо киберпространството са невъзможни без отлично 

познаване (каквото авторът демонстрира) на научните му основи, източници и начина 

по който функционира. Авторът допуска че физическият свят дори на фундаментално 

равнище функционира дигитално, т.е. всяка елементарна частица възпроизвежда 

някакъв код – „Съвременните експериментално потвърдени понятия на физиката 

приемат, че дигитален бит като информационен компонент се съдържа във всеки 

електрон във Вселената“ (с. 23 от Дисертацията).  

Ползотворната идея за философско – научно академично партньорство пронизва 

и основната теза на Дисертацията. От тази гледна точка интересна е постановката на 



Лазаров за информацията и проблемът за детерминираността. ( с.17 от Автореферата, 

с.28 от Дисертацията). Тук докторанта разсъждава умело върху причинно – 

следствената връзка като общ принцип на науката и познанието. Някои влиятелни 

изследователи, напр. Ю. Хабермас твърдят, че след Декарт новата философия се е 

насочила към субективността и самосъзнанието. Постмодерната философия е чудесна 

илюстрация в това отношение. Лазаров е насочил изследователското си внимание в 

друго направление – а именно към онези системи на познание, които изключват 

наблюдателя от възприемането и обяснението на света в търсене на достоверност и 

детерминираност чрез възприемането и обработка на данни. Подобряването на 

възможността на човек да обработва голямо количество данни наистина е довело до 

прогрес в много области на науката и философията и е породило напр. интересния и от 

гледна точка на философския дискурс проблем за изкуствения интелект.  От тази 

позиция обучението на такъв тип интелект – machine learning – е обект на сериозен 

интерес в световната наука и то има нужда и от философско осмисляне, поради опита 

чрез него машините да разширят обработката на данни не само до еднотипни задачи, а 

да се придържат към някакъв устойчив модел в работата с разнообразни данни.  Съвсем 

логично в дисертацията са разгледани в достатъчен за целите на изследването обем 

идеите на Декарт и Лайбниц, което е и свидетелство за системното им познание от 

страна на докторанта. По нататък Лазаров се концентрира върху  понятия като 

информация, информираност, обработка на информация и т.н. 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.  Първото ни е известно от съчиненията на американския 

математик, Клод Шанън който въвежда и термина counting information и няма твърде 

общо със значението или смисъла; за разлика от него обаче терминът meaning 

information, е в пряка зависимост от контекста, езика, културата, в която се споделя. Но 

ценното в идеята на Лазаров е че информацията като основа на неговите разсъждения, 

прекрачва границите между философия, физика,  наука и дори култура. На тази основа 

авторът представя убедителни разсъждения, които включват боравене с понятия от 

областта на физиката и формулиране на философски изводи. По отношение на т.нар. 

физика на информацията (Яков Бекенщайн, Лео Силард, Леон Брилуен и др.) Лазаров 

достига до интересни и аргументирани заключения за взаимовръзката енергия – 

информация. Бих причислил тук и идеите на Карл фон Вайцзекер, автор работещ в 

сходно направление който се опитва да реконструира цялата физика по отношение 

изобщо на информационната теория доколкото според него всички физически процеси 

са потоци от информация. Заслуга на Лазаров е това, че е успял да покаже че 

„информацията има привилегии над изчисленията“ (с.21 от Автореферата), т.е. в 

боравенето с нея винаги присъства и човешкия елемент под формата на идеи, възгледи, 

понятия, а може би и въображение. Изобщо проблемът, по който разсъждава Лазаров за 

фундаменталната природа на информацията, данните , изчислението, придружен  със 

задълбочено познаване на историята му и теоретичното му излагане от различни автори 

е по философски дълбок. Той разглежда тази идея във физиката от гледна точка на 

някаква универсална основа - какво точно се измерва и изчислява, доколкото в 

човешкия свят данните и процесите не са подредени а точно обратното.  



Със своята оригиналност и бих казал евристичен подход привлича и втората 

глава на изследването, посветена на дигиталния свят. Според мен това е едно от най 

силните места в дисертацията, доколкото проблемът на дигиталното е обект на засилен 

интерес от страна на различни изследователи. Вниманието на изследователя тук е 

насочено към интердисциплинни проблеми. Различните детайли на съвременния 

дигитален свят включват сериозни математически познания, запознанство с 

компютърното програмиране, умения за кодиране и декодиране на информация, 

доколкото в основата на този тип информация лежи превръщането на съобщенията в 

кодове. Задълбочено се изследват елементи, свързани с проблематиката на автора като 

онтологичните аспекти на компютърните езици или философската връзка хардуер – 

софтуер. Още средновековната философия прави опит да разсъждава има ли и какви са 

реалностите на различни равнища, напр. идеите на св. Тома за субстанциалната форма, 

отнесена към своите акциденции, действащи по силата (in virtu) на самата форма. Бих 

определил разсъжденията на Лазаров като продължение на този философски стремеж 

да се открие човешкото присъствие във всяка универсализирана форма на предаване на 

съобщения. (с. 32 от Автореферата, с. 88 от Дисертацията). Наистина, независимо от 

изключително сложното им изграждане, информационните технологии са инструмент, 

който хората могат да използват както намерят за добре. Тук възниква въпросът – 

възможно ли е бъдещето им развитие да ни изправи пред проблема – дали човек ще 

продължи да слага своя „отпечатък“ върху тези технологии ( т.е. да ги контролира) или 

самите те ще наложат доминацията си върху него? Дали наистина т.нар. дигитализация 

на света ще промени живота на хората в посока, която те желаят или тази промяна няма 

да ни се хареса? Превръща ли масовия стремеж към изграждане на компютърни модели 

вкл. на човешката умствена дейност самите тези модели в нещо, което би могло да 

осмисли или оцени човешкия живот. Изложението на Лазаров ясно показва че това са 

нови проблеми и за философията и за науката, защото те придават нови измерения на 

репертоара на самата философия. Анализът му на софтуера от философски позиции ( с 

чудесна нагледна сравнителна таблица, с. 90 от Дисертацията), идеите за компютърните 

езици, познаването в подробности на съвременни автори и търсенето на връзки към 

класически идеи на Лайбниц, Декарт (напр. mind – body problem)  и т.н. говори за едно 

теоретично изграждане на концепция, построена на конкретни неща, т.е. за сериозно 

вникване в изследвания проблем.  

Последната глава на дисертацията е посветена на изключително интересния 

проблем за „тънката граница между реално и виртуално“. Още Д‘Аламбер пише в 

своята Енциклопедия от 18 век за виртуалното, което обаче няма, поне пряко, някакво 

философско значение. Той говори за оптиката и за лъчите, които ще се пресекат във 

„виртуален или въображаем фокус“.  Освен оптически виртуалното, означава ли 

виртуалното днес изобщо някаква фикция, нереалност, продукт на индивидуалното или 

колективното въображение? Лазаров разглежда проблемът за репрезентацията (с.35 от 

Автореферата, с. 101 от Дисертацията). Тук ми се струва удачно да отнеса тези идеи на 

докторанта в един по широк контекст , в които хората репрезентират, моделират и дори 

оформят света. Джоузеф Уайзенбаум, американски специалист в областта на 

изкуствения интелект посочва на едно място, че „компютърът е силна нова метафора, 

която ни помага да разберем различни аспекти от света….но тя заблуждава разума, че 

няма други метафори и други ресурси, към които да се обърнем“. Тази всеобемност на 

дигиталното, разпространяваща се върху понякога човешко предоверяване на 



информационните технологии не е убягнала от вниманието на Лазаров. 

Универсализирането на моделите и понятията, дигитализацията чрез репрезентация 

помага на хората да постигнат по дълбоко разбиране на света. Но заедно с това 

универсалните дигитални модели сякаш ни водят към нещо, което напомня нереалност, 

доколкото в тях често отсъства единичното, специфичното, индивидуалното. Така 

данните и информацията, която те дават понякога само отдалеч напомнят „реалността“, 

за разлика от чисто човешкия опит, общуване, припомняне, дори бих казал драматизъм 

на човешкото съществуване.  Едно е човешката или социална оценка, друго е 

изчислението на различни данни. Последното е донякъде опростяващо, 

репрезентацията дава модел, но въвеждането му в реалността и оценяването му там е 

вече съвсем друга задача. От тази гледна точка подкрепям идеите на Лазаров за това 

доколкото е възможно компютрите да въплъщават резултата от информационната 

обработка обратно във физичната среда. (с. 36 от Реферата, с. 102 от Дисертацията). 

Колкото по широко се разпространяват дигиталните методи и конструкции, толкова 

повече те ще влияят върху човешкия живот, ще оформят и насочват решенията, които 

хората взимат в своето практическо поведение. Макар и на пръв поглед далечни, 

проблемите на дигитализацията, информацията, обработката на данни, виртуалните 

реалности, роботиката и т.н. сякаш задължават философите да вземат отношение или да 

разработват подобни теми. И дисертацията на Лазаров е един успешен пример в това 

отношение.  

Александър Лазаров демонстрира широка философска и научна култура, борави 

с термините точно и задълбочено. Впечатлен съм от актуалността, широтата и 

дълбочината на познанията му за проблемите на съвременните информационни 

технологии, теория на информацията, виртуален свят, компютърни езици, философия и 

тяхното влияние или употреба в съвременния свят. Приведената в източниците 

литература е използвана изцяло - умело и съдържателно. Със сигурност едно от най 

сериозните доказателства за ценността на научните усилия на Лазаров е 

демонстрираната способност „да се ориентира във виртуалното“ (по думите на М. 

Розати) и да убеждава читателя в пълнотата на своите изводи и заключения. Освен 

чисто теоретично, авторът познава добре и практически предмета на своето изследване, 

доколкото демонстрира познания за прилагането на изводите си в различни приложни и 

проблемни полета на обществото и науката. Дисертацията е илюстрирана с подходящи 

фигури и таблици, които систематизират разсъжденията на Лазаров и им придават 

допълнителна научна тежест.  Подкрепям формулираните от дисертанта научни 

приноси, особено онези които се отнасят до взаимовръзката на интелекта с 

изразяването, доколкото дигиталните софтуерни модели отначало имитират, а после 

започват да контролират различните полета на човешка изява. 

Настоящият текст притежава всички научни качества като отговаря на 

критериите за научно изследване, необходимо за присъждане на научна и 

образователна степен „доктор”.  Предвид всичко това, убедено предлагам на 

уважаваното Научно жури да присъди на Александър Барух Лазаров образователната 

и научна степен „доктор”.  

27.03. 2015 г.                                           Доц. д-р Николай Михайлов 


