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ТЕХНОЛОГИИ“ 
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Темата на изследването на Кр. Исакоф е от съществено значение както в теоретично, 

така и в практическо отношение. Тя е особено актуална днес, в епохата на пълна експанзия на 

информационните технологии. Авторът на дисертацията обосновава актуалността на 

избраната тема достатъчно добре. По-специално, той показва защо трябва да повдигаме 

въпросите за възможността, а също и за конкретните начини, за разработване и прилагане на 

такива „нови области в етиката като например информационната етика и компютърната 

етика“ (стр. II). Постулатът за необходимостта от информационна етика и компютърна такава 

го отвеждат към изследване на естеството на етиката в днешните условия като цяло. 

Опирайки се на анализа си за значението на моралните ценности в бизнес ежедневието, 

Исакоф заявява: „Етиката е също така изкуство на баланса“ (стp. 11). Според мен това е 

много интересна дефиниция на етиката, която я характеризира не толкова в смисъл на чисто 

теоретично изследване на моралните въпроси, колкото в смисъл на ежедневна практика. 

Практиката от този вид обаче също има своята теоретична – и все пак философска – 

предистория. Трябва да се отбележи, че всички теоретични постановки на Исакоф са 

специфични и остроумни, илюстрирани с много примери от информатиката и свързани с нея 

други науки, както и от ежедневния живот. 

В съответствие с главните задачи на изследването, дисертацията е оформена в увод, 5 

основни глави и заключение. Освен това съдържа и списък на позоваванията и цитиранията 

по реда на появата им (78 заглавия на английски и немски), списък на абревиатурите, такъв 

на фигурите и накрая таблица с текстовите характеристики. Източниците, посочени в списъка 

на позоваванията и цитиранията напълно отговарят на темата на изследването. Текстът на 

дисертацията е общо 228 страници. 

Преди всичко трябва да се каже, че разглеждането от Исакоф на концепцията на 

Лучано Флориди в първа глава може да представлява специален интерес. От една страна е 

точно, а от друга е много иновативно. Начинът, по който Исакоф се застъпва за посочената 

концепция срещу нейните критики е също добре обоснован. В този смисъл искам да 

подчертая схващането на Исакоф за философията на информацията (стр. 33-39), основано на 

тълкуването на Флориди. По думите му, тази област на изследователска дейност е „тясно 

свързана с информационната етика и компютърната етика“ (стр. 33). Авторът на 

дисертацията е прав за това, че проектът „философия на информацията“ може да има две 

страни. Засяга критическото, т.e. философското (в най-широкия смисъл) изследване на 
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основните концепции, принципи и структури, от които е съставена информацията като 

специална област на реалността, така да се каже. И обратно – основните концепции на 

информатиката могат да се използват за търсене на решения на подходящите философски 

проблеми (подчертаната методологическа роля на информацията във философията). 

Разглеждането от Исакоф на тезата на Рафаел Капуро „да бъдеш, значи да си дигитален. Esse 

est computari“ е според мен от изключително значение по отношение на възможната 

дигитална онтология и онтология на дигиталното. (Остава въпросът дали споменатите два 

вида онтологии са едно и също). Исакоф има основание да твърди, че тази „теза не просто 

отрича съществуването на материята <…> Дигиталните същества не са само сбор от своите 

битове. Те трябва да имат форма или структура. Битието е ин-формация, т.е. вътрешно 

формиране” (стр. 35). Реконструирането на полемиката между Флориди и Капуро, направена 

от автора на дисертацията, също е от теоретично значение.  

Освен това трябва да се признае, че разгледаните от Исакоф етични проблеми на 

изкуствения интелект в глава 4 от неговия труд са сред най-успешните части на 

дисертацията. Неговата класификация на отговорните страни за дадена ИТ система (стр. 

62-63) може да има сериозно въздействие в контекста на проблемите на изкуствения интелект 

и неговите приложения. Въпросът конкретно е дали машините могат да имат някакъв 

морален статус (подобно на растенията и животните според днешните възгледи). Ако е така, 

могат ли да бъдат третирани като роби? По-специално, това е свързано с „интелигентния 

софтуерен агент“ (стр. 65). Разглеждането на концепцията за „анонимно шофиране“, която 

Исакоф дава като пример в рамките на развиването на проблема със статуса на изкуствения 

интелект, е доста показателно. Тя може да има някои добри перспективи за приложения в 

прагматични области. Анализът, който Исакоф прави на перспективите пред т.нар. 

трансхуманизъм, провокира сериозен размисъл, но същевременно е трудно проверим поради 

естеството на самата материя.  

В допълнение смятам, че изложените в последната глава на дисертацията резултати са 

от най-голямо значение за конкретните приложения на философската теория на 

информационните технологии – особено по отношение на социалните аспекти.   

В заключение трябва да кажа, че предоставената дисертация с автор Кристиан Исакоф 

представлява добре структуриран автентичен философски труд. Не откривам никакви 

сериозни пропуски в него. Макар да се разграничавам от разбирането на Исакоф за 

корелацията между философското изследване и (позитивните) науки (стр. 6), все пак съм 

съгласен, че той притежава автентични философски и методологически нагласи, които 

реализира в своето изследване. Без съмнение успява да извлече множество съществени 

теоретични и приложни резултати от това.   

Следователно съм убеден, че Кристиан Исакоф заслужава присъждането на 

образователна и научна степен „доктор по философия“ с преподаване на английски език, и 

ще гласувам положително. 
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