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АВТОРЕФЕРАТ 

 

Моята дисертация изследва от философска гледна точка социалните, политическите, 

културните и технологични процеси присъщи на  „Информационното общество”. В 

моята монография първо започвам с определяне на ключовите термини и 

непосредствено след това установявам мястото на „Информационното общество” във 

времето и пространството. В последствие проучвам социалните последствия от 

технологиите, по-специално в контекста на Интернет и на новите форми на реалност. 

По-нататък изследвам ролята на медиите в „Информационното общество” и 

проверявам дали това е по-скоро разпространяване на дезинформация отколкото на 

информация. Също така проучвам потребителската природа на „Информационното 

общество” и в този смисъл логиката и символиката на потреблението. Накрая 

разглеждам ролите, които съвременните държави заемат в „Информационното 

общество”, и в тази връзка проучвам възгледите за упражняване на власт, сила, 

свобода, риск и сигурност в национален и световен мащаб. В хода на моята дисертация 

подлагам на съмнение подразбиращото се схващане, че „Информационното общество” 

винаги гарантира както свобода на информацията, така и разпространяването на вярна 

информация до всички граждани! 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Първата цел на моята монография е да анализирам „Информационното общество” от 

философска гледна точка. Темата е „Информационното общество”, защото моята 

монография разглежда специфичен вид развитие в човешката история, част от 

съвременната човешка история, който вече се използва от значителна част от 

човечеството, и който останалата част от хората би трябвало да започнат да използват в 

следващите години. (Карваликс, 2008: 40) 

 



3 

 

Втората цел е да представя философска критика на „Информационното общество”, като 

под това нямам предвид да представя това общество като лошо по своята същност, а 

поставям акцент върху критика, отнасяща се до слабостта на това общество да 

разпознае своите проблеми и ограничения!  

 

В този смисъл е важно да имаме ясно разбиране за двата термина, представени в 

заглавието („Информация” и „Дезинформация”), както и да илюстрираме, че термина 

„Дезинформация” не е същият като „Грешна информация” (което не е част от 

заглавието). 

 

Разглеждайки термина „Информация” Флориди посочва, че като понятие е сложно 

понятие, тъй като има редица приложения във всеки аспект от ежедневния ни живот. В 

тази връзка той отбелязва, че ДНК осигурява информацията за нашето създаване, а ние 

се учим чрез информацията, която достига до нас. Флориди обаче наблюдава, че в 

съвременното общество това понятие повдига по-широк кръг въпроси, свързани с 

етиката, отнасящи се до правото на информационна  собственост, разпространяване и 

достъп. (Флориди, 2010: Относно) 

                                                                                                                                               

От друга страна, разглеждайки термините „Грешна информация” и „Дезинформация”, 

Кери отбелязва, че в английския език тези две думи имат различно значение. Според 

него първият термин е стара дума, която означава неточна или невярна информация, 

докато дезинформацията е по-нова дума, означаваща информация поднесена с цел да 

заблуди. Той също така посочва, че източник на по-старата дума е невежеството, 

докато замисъла на дезинформацията е да заблуди и измами. Нещо изключително 

важно, което той добавя е, че и двата термина се асоциират с пропагандата, и особено 

дезинформацията. (Кери, 2008) 

 

Имайки предвид горепосочените дефиниции, в моята монография аз се опитвам да 

открия някакви потенциални взаимовръзки, като например между разпространението 
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на информацията и намерението на притежателите на точна информация да измамят в 

някаква степен онези, които нямат достъп до нея.  

 

В своето есе „Информационно общество – какво точно е това?”, Ласло З. Карваликс ни 

дава „Три истории за Информационното общество” (Карваликс, 2008:41-43). Те са 

„миниатюрна история”,  „малка история” и „всеобхватна история” като от тези три 

моята дисертация е изградена в рамката на последната. Това е така защото 

„всеобхватната история” се случва в контекста на „Цивилизационната теория”. С оглед 

на моята монография цивилизационния аспект се проявява например, когато проучвам 

въпроса за това дали исторически появилото се „Информационно общество”, е 

обречено на риск в крайна сметка да се разпадне поради своята движеща сила (като не 

признава ограниченията си), вероятно  посявайки семената на собственото си 

разрушение! Това е пример за всеобхватно описание, което би могло да се открие в 

сферата на философията и следователно това е описанието, към което моята дисертация 

смело си поставя за цел да се придържа! 

 

Моята дисертация е структурирана по такъв начин, че се движи едновременно 

методологически и логически. В резултат, съдържанието по интересуващата ни 

тематика е представено в шест глави, които имат отношение към различни аспекти на 

„Информационното общество”. Главните цели на първа глава са две: извеждане на 

философска дефиниция на „Информационното общество” и поставянето и в рамката на 

пространството и историята. Втората част дава философска интерпретация на 

технологията в днешно време. Това е направено чрез задълбочен анализ на 

„Виртуалността” и начина по който тя трансформира субект-субектните, субект-

обектните и даже новите форми на обект-обектните отношения. В трета глава 

предприемам моя първи опит да се заема с въпроса в заглавието („Това общество е 

информационно или дезинформационно?”), което осъществявам чрез аналитичен 

поглед върху ролята на средствата за масово осведомяване на 21-ви век в 

„Информационното общество”. Четвърта глава прави критичен преглед на 

потребителската природа  на „Информационното общество”, а пета глава разглежда 
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политиката и упражняването на власт в „Информационното общество”. Темите 

дискутирани в пета глава включват ролята на държавата, Глобализацията и последно, 

но не и като значимост, Интернет като средство, което дава на хората, които го 

използват повече знания и повече възможности в сравнение с тези, които не го 

използват. Накрая  шеста глава проучва някои спорни въпроси от първостепенна 

важност в „Информационното общество”, и сред тях, аз дискутирам  високо 

оценяваната, но в повечето случаи изплъзваща се идея за свобода. В рамките на 

последната глава също дискутирам въпросите за поверителността на личната 

информация и институционалния надзор, а така също и „Информационното общество” 

в контекста на рисково общество! 

 

Информационното общество във времето и пространството 

 

В началото на първа глава аз анализирам идеята, която стои зад термина 

„Информационно общество” и в резултат достигам до работна дефиниция. Аз постигам 

това с помощта на Карваликс, който е анализирал шест различни дефиниции от общо 

петдесет, с които е разполагал (Карваликс, 2008: 34). Това, което ми прави впечатление 

е, че някои от дефинициите, цитирани от Карваликс, са  обективно неутрални, докато 

други описват „Информационното общество в много положителна светлина. Пример за 

първия тип дефиниции е дефиницията дадена от Найсбит, според когото 

„Информационното общество” е икономическа реалност, а не просто мисловна 

абстракция, и в неговите рамки се появяват нови дейности, процеси и продукти 

(Найсбит, 1982: 20). От друга страна, ярък пример за позитивно експонирана 

дефиниция е дадената от Мюрений, който твърди, че „Информационното общество” е 

нов тип общество, в което хората имат възможността да водят нов начин на живот, да 

имат по-висок жизнен стандарт, да извършват по-добре работата си и да играят по-

добра роля в обществото, благодарение на използването в световен мащаб на 

информация и телекомуникационни технологии (Карваликс, 2008: 34).  
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Въпреки това аз взимам предвид всички шест дефиниции цитирани от Карваликс и след 

подробен анализ на ключовите думи в тях, формулирам моя синтезирана дефиниция, 

която е следната: 

 

„Информационното общество” е нова социална структура, която посредством 

използването на знание и преработването на информация цели да насърчи иновацията и 

креативността. В резултат се постига непрекъснато развитие и трансформация във 

всички индивидуални общности, които са съставна част от този глобализиран социален 

ред. За да е възможно всичко това определен брой инструменти трябва да бъдат 

използвани и сред тях ние откриваме технологиите, комуникацията и 

разпространението на преработена информация. Подобни инструменти, също така, ще 

позволят подобряване на начина на работа в посока на това как тя трябва да бъде 

извършена. Нещо повече, аз смятам, че „Информационното общество” се нуждае от 

упражняване на определена степен  на социален контрол, така че и неговата индустрия 

и икономика да имат полза и завършвам моята дефиниция като уточнявам, че в крайна 

сметка както индивидуалните общности, така и обществото като цяло би трябвало, 

според общото мнение, да се ползват от по-висок стандарт на живот в сравнение с този, 

който е бил възможен при по-ранните видове общества.  

 

В първа глава също така разисквам появата на понятието „Информационно общество” 

във времето. В тази връзка наблюдавам, че все още има разногласия за произхода на 

термина, тъй като някои автори го приписват на Япония, докато други на САЩ. 

Сравнявайки и анализирайки два различни източника (Даф, 2000: 5 и Карваликс, 2008: 

29-30) аз стигам до заключението, че въпреки че терминът е бил използван в Япония 

през 1961г., САЩ са първите, които го въвеждат като се самоопределят като 

„Информационно общество” приблизително по същото време. За да достигна до 

горното заключение съм проследил произхода на термина назад във времето до 1964г., 

когато се появява в заглавието на публикувано изследване, озаглавено „Социология в 

Информационните общества” (трябва  да се отбележи, че автор на това изследване е 

Джиро Камишима, но заглавието е дадено от Мичико Игараши). От друга страна по 
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отношение на първата страна, която се самоопределя като първото „Информационно 

общество” в историята, Карваликс (който се позовава на Найсбит и Тофлър (Тофлър, 

1980) ) установява, че в Съединените щати, столицата и околностите и (район Грейтъ 

Уошингтън) вече са били разглеждани като „Информационно общество” още през 

петдесетте години на миналия век. Същите тези източници обаче удостоверяват, че на 

основата на национални индикатори би могло да се твърди, че като цяло САЩ са 

станали „Информационно общество” около 1960. (Карваликс, 2008: 40) 

 

Това заключение може наистина да изненада някои от моите читатели, които може би 

искрено смятат, че по-ранните култури или цивилизации биха могли също така да 

бъдат разглеждани и като информационни общества. Наистина би могло да се приеме, 

че записването на информация ( следващ етап след откриването на писмеността) е било 

всичко необходимо за развитие на информационните общества. Въпреки това, както 

Флориди коректно отбелязва, ранната  писмена информация не насърчава какъвто и да 

било информационен мениджмънт и следователно същата тази информация не би 

могла даже и бегло да бъде използвана, за да донесе някакво социално или стопанско 

благополучие. (Флориди, 2009). Същият този Флориди прави препратка към 

дефинирания от него информационен жизнен цикъл, който представлява няколко 

последователни етапа на формиране и функционална активност, през които преминава 

информацията от нейното първоначално появяване до финалното и използване, и 

вероятно изчезване. Типично това включва няколко фази: появяване (откриване, 

проектиране, авторство, и др. ), обработване и управление (събиране, валидизиране, 

модифициране, организиране, индексиране, класифициране, филтриране, обновяване, 

сортиране, съхраняване, разговаряне с хора  в мрежата,  разпространение, достъп, 

възстановяване, предаване и др.) и използване (мониторинг, моделиране, анализиране, 

обясняване, планиране, предвиждане, вземане на решение, инструктиране, обучение, 

учене и др.) (Флориди, 2009). От този информационен жизнен цикъл аз убедително 

мога да кажа, че въпреки че древните цивилизации и общества наистина биха могли да 

проявят някои от споменатите характеристики, те не биха могли да ги използват 

действено заедно, в мрежа от интерактивни и трансформационни процеси. 
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Следователно, нито едно общество преди средата на 20 век не би могло да бъде 

квалифицирано като същинско „Информационно общество”. 

 

В първа глава отбелязвам също, че същинското „Информационно общество” не може 

да се развие без обществото да притежава информационни и комуникационни 

технологии. В този смисъл аз проследявам във времето това, което Кастелс (Кастелс, 

1999: том 1:39-46) определя  като „Информационно  технологична революция” и чрез 

това занимание аз успявам да извлека редица интересни изводи: (1) първо, че 

„Информационно технологичната революция” започва в САЩ и също там се проявяват 

нейните значими резултати; (2) второ, че повечето от важните открития на 

„Информационно технологичната революция” са били създадени в R&D (Изследване и 

Развитие) лабораториите на Американски компании, които по-късно прогресират в 

мултинационални корпорации, такива като Тексъс Инструментс, Феърчайлд 

Семикъндактъ и Интел; (3) трето, че и полупроводниковата индустрия и широко 

разпростиращите се дигитални мрежи винаги са били широко приложими в 

американските военни програмни продукти. Следователно проследявайки 

историческото развитие на „Информационно технологична революция, аз откривам 

недвусмислена корелация с факта, че САЩ са успели да се подготвят като първото 

„Информационно общество” в историята. 

 

В последната част на първа глава изследвам дали „Информационното общество” е вече 

наистина глобално, както някои хора (особено тези в развитите държави) смятат, че е. 

От моето изследване, което е проведено с помощта на Карваликс (Карваликс, 2008: 39-

40) аз успявам да очертая онези страни, които понастоящем се определят като напълно 

развити информационни общества. Списъкът разбира се включва държави като САЩ, 

Япония, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Швейцария, държавите от Европейския 

съюз и някои Латино - Американски страни. Към тях трябва да се добавят и Азиатските 

четири „малки” Тигъра (Хонг Конг, Сингапур, Южна Корея и Тайланд). Забелязва се 

пълно отсъствие на Африкански държави от списъка. Нещо повече, Карваликс смята, 

че в една голяма част от Африка, Азия и Латинска Америка обществата не могат да се 



9 

 

разглеждат като информационни общества. (Карваликс, 2008: 39-40) Това се 

потвърждава и чрез „ICT индекс за развитие (IDI)” за 2007 и 2008 (Международен 

телекомуникационен съюз, 2010: 2), който ясно показва, че има очевидно неравенство в 

общностите, при сравняването на 159 държави от списъка за сравняване. Следователно, 

достатъчно ясно е, че въпреки че „Информационното общество съществува”, то все 

още не е напълно глобално! Поради това, в останалата част от моята дисертация, в 

много случаи използвам понятието „Информационни общества” в множествено число, 

отколкото „Информационно общество” в единствено число.  

 

Ако „Информационното общество” не е напълно глобално, кога ще се случи това? 

Карваликс смята, че са налице „твърде несигурни” изчисления за раждането на 

глобалното информационно общество, което се очаква около 2018-2020. Според него 

тези народи, които са станали „Информационно общество” на по-ранните етапи от 

появата му, могат дотогава вече да бъдат разглеждани като развити/напреднали 

информационни общества (Карваликс, 2008: 40). Следователно можем да заключим, че 

не всички съвременни информационни общества са на едно и също ниво по отношение 

на тяхното развитие.  

 

Към края на първа глава въвеждам понятието „Киберпространство”, защото като 

термин продължавам да го използвам в останалата част от моята дисертация. Но какво 

е, и къде точно е киберпространството? В наши дни мнозина асоциират термина с 

Интернет, но това не винаги е точно така. От многото дефиниции, които намерих в 

Интернет, тази която смятам за най-подходяща относно начина по който не само мисля  

за него, но и го преживявам чрез опита си, е дефиницията дадена от „е-Трафик” (е – 

търговски уебсайт), която определя киберпространството като „ „свят” от свързани 

помежду си компютри и общество, обединено около тях”. (е-Трафик, 2010) Аз харесах 

тази дефиниция, по-специално защото докато всички други дефиниции отбелязваха, че 

киберпространството се състои само от компютри и компютърни мрежи, тази беше 

единствената дефиниция, която не само приемаше, а също така и включваше човешки 

елемент! 
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Някои автори са се опитали да дефинират естеството на киберпространството, като 

например Шмуели, който смята, че киберпространството е комплексна информационна 

среда, която е своеволна и анархична и е водена от комерсиални интереси (Шмуели, 

2003). Това пространство наистина е своеволно защото, ако например трябваше да 

асоциираме стриктно киберпространството с Интернет, то последното, макар и 

базирано на общоприети стандарти, все още остава нерегулирано. Факт е, че най-

доброто, което някои държави успяха да постигнат е да цензурират части от 

съдържанието му, но не и да го регулират в строгия смисъл. Нещо повече, както 

Шмуели отбелязва, киберпространството може да се разглежда като символ на пост-

модерното състояние, тъй като и двете са много фрагментирани и включват множество 

дефиниции. Както в киберпространството, така и в постмодернизма всеки може да 

конструира личностни интерпретации на значимост, като например служейки си с 

виртуални световни аватари, които наподобяват образа, който той би желал да има в 

реалния свят.  

 

За технологията и виртуалността  

 

Технологията и виртуалността са изчерпателно разгледани във втора глава, 

посредством становищата на различни философи и посредством понятието 

„Технологичен детерминизъм”, което и до наши дни продължава да разделя редица 

изтъкнати автори на два опозиционни лагера: на технофилите и технофобите. Първите 

са изключително ентусиазирани относно технологията, докато в другия лагер са онези, 

които или питаят омраза към технологията (твърдите технологични детерминисти) или 

меките технологични детерминисти, които взимат под внимание факта, че 

технологията (и „лошата” и „добрата”) е само един сред множеството други фактори, 

който допринася за създаването на комплексно общество.  

 

Следва кратък преглед на становищата, относно технологията, на най-изтъкнатите 

философи, които съм разгледал в тази глава.  
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Карл Маркс 

 

Според Бимбър (Бимбър, 1990) Карл Маркс никога не е смятал технологията за  

исторически определяща. Всъщност той е виждал технологията да излиза на сцената на 

по-късен етап и със сигурност не преди определени предшестващи социални процеси 

(главно  разделението на труда и акумулирането на капитал) да са реализирани. 

Въпреки това, това не означава, че Карл Маркс не е виждал технологията като заемаща 

важна роля в неговото тълкуване на историята. По-скоро той е смятал, че на един по-

късен исторически етап технологията става инструмент в ръцете на буржоазията.  

 

Мартин Хайдегер 

 

Според Хайдегер (Хайдегер, 1949 и Стасън, 2006: 279) винаги съществува риск за 

човешките същества да влязат в „ролята на резерви”. По същество, да си в ролята на 

резерва означава да си ресурс в система от други ресурси и следователно да бъдеш 

използван от цялата технологична система. Според Хайдегер, въпреки че ние обичайно 

приемаме, че сме „субекти”, които използват технологията, винаги има риск да се 

превърнем в „обекти” употребени от цялата „технологична” система. Това може да се 

наблюдава например във виртуалния свят на „Втори живот”, където виртуалните 

аватари не могат да съществуват без човешки елемент. При все това, отношението на 

Хайдегер към технологията не е антагонистично, защото въпреки атестираното в 

„Беседа за мисленето”, че човечеството трябва да заяви неизбежното използване на 

технически средства, в същото време той смята, че човечеството е повече от способно 

да отхвърли правото на тези средства да доминират над нас, като по този начин не 

позволим на технологията да повлияе негативно на нашата истинска природа. 

(Хайдегер, 1955 и Стасън, 2006). По този начин според Хайдегер отношението, което 

хората би трябвало да създадат с технологията е такъв тип отношение, което не се 

основава нито на недоверие, нито на пълна капитулация. По-скоро то би трябвало да е 

отношение, при което хората осъзнават ползите, които им носи технологията и в 
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същото време ясно осъзнават, че технологията трябва да остане зависима от тях, а не 

обратно!  

 

Жак Елюл 

 

Френският философ Жак Елюл подхожда към темата от гледната точка на твърд 

детерминист. Елюл например е твърдо убеден, че едно технологично общество 

(каквото е „Информационното общество”) се задвижва от скрита система, която е 

трудно да бъде разбрана, поради пълното потапяне на хората в технологична среда 

(Елюл, 1980). Този тип отношение остава непроменено в повечето от произведенията 

му и въпреки че, според личните ми наблюдения, повечето от гражданите на 

„Информационното общество” имат поведение в унисон с мислите на Елюл, съм 

склонен да приема подхода на Хайдегер, в смисъл, че хората са наясно с истинската 

роля на технологията и  могат със сигурност да я използват за личния си напредък.   

 

Херберт Маркузе 

 

Според Маркузе (Маркузе, 1982: 141), в технологично общество като нашето, хората 

имат такива нагласи, че технологичните средства се приемат и прилагат без да се 

подлагат на съмнение и в резултат никога не се стига до обмисляне на каквито и да 

било възможни последствия, произтичащи от същите тези средства. Тези последствия 

могат да бъдат с различно естество и както показва историята, положителният резултат 

никога не е гарантиран. Според него едно от социалните последствия на технологията е 

отстъплението на човечеството от индивидуалистичния разум в полза на 

технологичния. Въпреки това, както и при Хайдегер, отношението на Маркузе към 

технологията не е антагонистично. Доказателство за това е, че според него 

технологията също така може и да освободи хората от техните ограничения и 

следователно да ги постави в по-добра позиция за постигане на техните желания и 

стремежи (Маркузе, 1982: 160). Можем да направим извода, че според Маркузе 

технологията има както негативни, така също и позитивни резултати за обществото и 
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образно той я разглежда като сабя с две остриета – на благоприятните и 

неблагоприятните последствия.  

 

Наред с посочените по-горе философи във втора глава анализирам и становищата на 

някои съвременни философи като Лео Маркс, Андрю Фийнбърг, Дон Айд, Лангдън 

Уинър и Лучиано Флориди.  

 

Вземайки предвид техните мнения за „Информационното общество” стигам до 

заключението, че „Информационното общество” е технологично обусловено, но 

неговата технологична движеща сила е по-скоро от „мек” тип отколкото от „твърд” 

тип. Моето твърдение ме поставя в директна опозиция на технофилите ( голяма част от 

които определят технологията като неутрална), но разбира се има много други, които 

също като мен, признавайки ползите от технологията са наясно с потенциалните 

опасности. Въпреки това, по отношение на технологията, моята гледна точка остава 

оптимистична. Това, от което човечеството трябва да се страхува не е технологията, по-

скоро то трябва да бъде бдително по отношение на определени технологии, които могат 

да доведат до ужасни катастрофи и поведение, като в случаите на ядрени катастрофи и 

поведението на хора прекалено погълнати от света на технологичните приспособления.  

 

Във втора глава обект на проучване от моя страна е и виртуалната култура. След анализ 

на някои от средствата (виртуални общества, виртуални чат стаи, онлайн форуми, 

социални мрежи, виртуални светове и виртуално обучение), с които разполага тази 

сфера, стигам до извода, че докато тези средства както подпомагат, така и насърчават 

интеракцията между хората, същевременно същата тази интеракция приема по-скоро 

типа субект – обект – субектна връзка, отколкото типа субект – субектна връзка, както е  

в „реалния свят”. Аз поставям акцент върху това, че  най-голямата опасност в това 

виртуално взаимоотношение не е посредничещия обект сред субектите, а възможността 

който и да е от субектите от двете страни на отношението да не забележи 

съществуването на човека от другата страна, поради това че през цялото време той е 

затруднен от обекта, който винаги всемогъщо стои между двамата! Следователно 
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реалната и настояща опасност във виртуалните общества е субектът да види другия 

субект като обект!  

 

Друга тема, която дискутирам във втора глава е темата за „Хиперреалността” 

(теоретичната неспособност на съзнанието да отдели  реалността от фантазията), тъй 

като това състояние предимно се наблюдава в технологично напреднали постмодерни 

общества и съответно в онези култури, които към момента са влезли в 

„Информационното общество”. „Хиперреалността” е разгледана чрез мненията на Жан 

 

Бодриар, Умберто Еко, Даниъл Бурстин и Албърт Боргман, които по един или друг 

начин са засегнали темата. В резюме, и четиримата теоретици отбелязват, че 

технологията се използва за да предизвика нова форма на реалност, която се проявява 

като безвредна и безупречна. И четиримата обаче (Бодриар, 1994) (Еко, 1986) (Бурстин, 

1971) и (Боргман, 1993) заемат критична позиция по отношение на „Хиперреалността” 

тъй като, както самият Бурстин е наблюдавал, напредналите съвременни общества са 

използвали тяхното богатство, информация и технология за да създадат гъсталак от 

нереалност между самите тях и реалните факти от живота. (Бурстин, 1971: 3)  

 

Медиите и информационното общество 

 

В трета глава дискутирам различните роли, които медиите могат да заемат в 

„Информационното общество”, както и начина по който медиите влияят на гражданите 

на това общество. За да реализирам тази цел първо разглеждам очакваната роля на 

медиите в това общество, която основно се състои в това да осигури цялата 

информация, изисквана от всички граждани на  „Информационното общество”, за да са 

в състояние да вземат информирани решения. Смисълът на това е, тези решения да 

водят до положителни резултати за тези граждани на персонално ниво а също и с 

голяма вероятност за цялото общество.  
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Нещо повече, както Абдул (Абдул, 2004: 3) установява, съществуват три допълнителни 

критерия по отношение на очакваната роля на медиите в „Информационното 

общество”. Според първия критерий комуникацията не трябва да бъде обременявана с 

неоправдан контрол, а съгласно втория комуникацията трябва да бъде двупосочна. По 

същество това означава, че информацията не трябва да тече само в една посока с 

източник, който осигурява постоянен поток от информация към масата пасивни 

получатели. Така че, трябва да се осигурят необходимите условия, които да позволят на 

реципиента да отговори ефективно на което и да е получено съобщение, както и самият 

той да бъде в позицията на източник на съобщения. Третият критерий посочва, че в 

„Информационното общество” се осъществява комуникация както между 

правителствата и народа, така също и между хората помежду им. Тези критерии ясно 

показват, че очакваната роля на медиите в информационното общество не е само да 

осигурява забавление и актуални новини, както за съжаление смятат мнозина. По-скоро 

ролята на медиите се състои в това да осигури необходимата връзка  между всички 

групи, така че всеки да допринесе по най-добрия начин за благосъстоянието на по-

голямата общност. Изключително голямо значение има очакваното от медиите 

отразяване на нередностите, които ако останат скрити биха довели до увреждане на 

интересите на индивидите и на обществото като цяло.  

 

Вземайки предвид горепосочените критерии и другите вече представени гледни точки, 

правя опит да оценя дали в информационните общества средствата за масова 

информация изпълняват онази роля, която би трябвало да изпълняват. Както и в 

предходната глава постигам целта си с помощта на различни автори и проследявам как 

медиите представят най-вероятния проблематичен елемент сред всички, характерни за 

„Информационното общество”. Това е от съществено значение защото, въпреки че в 

„Информационното общество” комуникацията не би трябвало да бъде утежнявана с 

неоправдан контрол, обща практика за вестниците е да не публикуват писма на 

читатели, които са извън идеологическата линия на поведение на вестника или остро 

критикуват основните му спонсори. По сходен начин, публично явление е 

телевизионни и радио водещи грубо да се намесват и прекъсват телефонни обаждания 
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на зрители и слушатели, ако преценят, че включванията биха застрашили по някакъв 

начин стоящия зад програмите дневен ред.  

 

Една от темите, които включвам в третата глава, за да оценя различните роли, които 

медиите биха могли да заемат в „Информационното общество”, е демократизацията на 

медиите и дали плурализма може да гарантира това. Демократизацията на медиите 

влече след себе си разпадането на трайните монополи (одобрявани  първоначално от 

националните правителства) и позволява на всеки да споделя идеите си. С оглед на 

акуратността, във всички общества квалифициращи се като информационни това 

безспорно се наблюдава и могат да се намерят безчетен брой печатни издания, както и 

телевизионни и радиостанции. Повечето от тях са притежание на частни лица или 

единици, но възможността да участваш или да притежаваш част от медиите не означава 

непременно  превръщане в истинска и ефективна медийна демократизация.  

 

В тази връзка Дийн и колектив отбелязват, че когато Унгария е била управлявана от 

относително спокойния комунистически режим, той е позволявал да бъдат 

публикувани творбите на много писатели дисиденти, за да се стимулира обществен 

дебат. От друга страна, те също така наблюдават, че в последните години същите тези 

автори все повече се затрудняват да публикуват произведенията си в ориентирания към 

печалба свободен пазар след 1989. (Дийн и колектив, 2003: 72) Това е доказателство, че 

засилването на медийния плурализъм не се покрива с по-голяма демократизация,  

защото на първо място очевидно е изключително скъпо за повечето да притежават и 

управляват успешен вестник или телевизионен канал. Второ, пряко произтичащо от 

необходимия финансовия капитал, е че най-известните и популярни средства за масова 

информация се притежават от богати личности или мултинационални корпорации. В 

тази връзка някой би могъл да приведе следния довод, че разпространението на 

социални медии онлайн, като персонални уебсайтове и блогове, може да предложи 

приемлива алтернатива на финансово могъщите медии. Проблемът обаче е във факта, 

че докато финансово могъщите медии в повечето случаи са погрешно възприемани 
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като следващи независима и обективна политика, то за съжаление другите предимно се 

възприемат като набор от субективни и аматьорски „лични мнения”.  

 

В рамките на трета глава дискутирам схващането, че една от ролите, които заемат по-

голяма част от средствата за масова информация в „Информационното общество” е 

ролята на авторитет и власт, възможна за реализиране когато една медийна организация 

е подкрепена от солидна финансова сила. Ако някой анализира например авоарите на 

„Нюз корпорация”, „Уолт дисни кампъни” и повечето други медийни империи, със 

сигурност ще стигне до заключението, че при тях медиите основно служат като 

ефективно средство за упражняване на сила и господство. Не трябва да забравяме, че 

медиите водят до развитие на обществото, ако изпълняват своята независима роля, 

доказано от Рабой, който разглежда медиите в глобализационния контекст, или като 

двигатели на човешкото развитие, или като инструмент на сила и господство (Рабой, 

2003: 114).  

 

Не е възможно да се обсъжда силата и господството и в същото време да се изключва 

политиката. В тази връзка Багдикян отбелязва, че медийните корпорации винаги са 

притежавали силата да влияят на политиката, като добавя,  че съвременните 

господстващи медийни корпорации притежават сила, която не са притежавали в 

миналото, сила създадена от новите технологии и сходството на политическите цели 

(Багдикян, 2004: 11). Като илюстрация привеждам случая с „Нюз корпорейшън”, която 

през август 2010 дава един милион американски долара за целите на „Асоциацията на 

републиканските губернатори”. По този повод „Блумбърг бизнесуик” съобщава, че 

„Нюз корпорейшън” се противопоставя на предложените промени във федерално 

постановление, което би отслабило позициите на неговата Фокс нетуърк в преговори с 

кабелни компании и че губернаторите биха могли да имат финансов интерес от 

случая!
1 

 

                                                 
1  http://businessweek.com/news/2010-08-16/republicans-see-gains-in-governors-races-as-funding-hits-peak.html 
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Друга тема, която дискутирам в главата посветена на медиите, е свързана с публичните 

и частни сфери. По тази тема Хабермас (Хабермас, 1991) смята, че съвременните 

средства за масова информация обръщат ролите на публичните и частни сфери, в 

смисъл, че това което би трябвало да бъде частно става публично, а това, което би 

трябвало да бъде публично става частно. Ако за пример приведем „Реалити 

телевизионни шоута”, то е видно как те превръщат в публично, това което традиционно 

се смята, че трябва да се запази като лично, като например лични проблеми на 

индивидите. В същото време други въпроси, които със сигурност касаят гражданството, 

са в повечето случаи скривани от широката публика, когато не са в унисон с 

политиката на собственика контролиращ въпросната медия. 

 

Установявам, че това което прави  средствата за масова информация в 

информационните общества още по-проблематични е фактът, че повечето от тях 

зависят от финансово попечителство за поддържане на оцеляването им. То може да 

приеме различни форми, но основно печалба се генерира или  чрез продажба на ефирно 

време ( в случай на телевизионни и радиостанции), или чрез осигуряване на рекламно 

пространство (при печатните издания). В резултат на това повечето медии в 

„Информационното общество” се придържат към бизнес логика, която на свой ред 

също влияе на взаимоотношенията между медиите и обществото. В тази връзка Дийн  и 

колектив отбелязват, че в днешно време медиите проявяват засилен интерес само към  

тези, които или продават нещо, или търсят да купят нещо (Дийн и колектив, 2003: 71) и 

следователно програмите и статиите са целево ориентирани към тези, които искат да 

правят бизнес и тези които искат да консумират! В този смисъл, според Абдул, ако 

съвременните медии продължават да акцентират върху комерсиалните характеристики 

за сметка на други важни аспекти, то ще им бъде много трудно да съдействат за 

истински плурализъм (Абдул, 2004: 4). В действителност, ако медиите продължават да 

поставят ударение само върху комерсиалното си естество, те със сигурност ще се 

превърнат в катализатор за допълнително социално разслоение, което продължава да 

съществува даже и в най-напредналите информационни общества. Нещо повече, както 

с право отбелязват Чомски и Херман (Чомски и Херман, 1988), медиите даже имат 
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силата да цензурират цялата информация, която може да работи срещу собствения им 

интерес!  

 

Средствата за масова информация упражняват силно влияние върху културата, което 

става все по- значимо благодарение на последиците от глобализацията. В тази връзка 

например можем да отбележим, че глобализираните средства за масова информация 

вече са успели да наложат западната култура като модел за подражание за всеки, докато 

в същото време безмълвно обрисуват другите култури като нещо екзотично, 

необикновено,  цветно и фантастично. Тук някой би могъл да отбележи факта, че могат 

да съществуват и алтернативи, като например смесването на различни културни 

стилове, но както Макчесни (Макчесни, 2004: 200) отбелязва, наистина е много трудно 

да се появят нови културни стилове, освен ако рекламно-зависимите медии спрат да се 

отнасят към  тях като към финансов риск.  

 

В трета глава разглеждам и това, че в „Информационното  общество” средствата за 

масова информация в много случаи могат или да скрият информацията, или даже 

целенасочено да я затъмнят и съответно да затруднят разбирането и. В тази връзка 

Макчесни (Макчесни, 2003) точно отбелязва, че съществуващата липса на загриженост 

по  отношение на въпросите от съществено значение е резултат от начина, по който 

медиите предават и описват важни събития. Например, събития които са взаимно 

свързани, обикновено се представят така сякаш съществуват изолирано и затова за 

обществото наистина е много трудно да си състави информирано становище за 

действително случващото се. И в резултат на това информацията става еднообразна и 

скучна, и единствената въодушевяваща медия става тази, която през цялото време 

показва само спорт, „реалити” шоута и последните клюки за известни хора! 

 

Средствата за масова информация се използват както от национални правителства, така 

също и от комерсиални единици за разгласяване на пропаганда. Още през 1964г. Елул е 

установил, че чрез появата на средствата за масова информация за първи път става 

възможно да се използват пропагандни техники на социалната сцена (Елул, 1964: 21). 
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Като илюстрация на това, Ейми и Дейвид Гудман съобщават, че от 50-те до 70-те 

години на миналия век ЦРУ е притежавало и субсидирало повече от петдесет вестници, 

радиостанции, новинарски агенции, периодични издания и други медии предимно зад 

океана, като даже подчертават, че някои от тях са били специално създадени да 

разпространяват пропаганда (Гудман, 2006: 95). Чомски и Херман (Чомски и Херман, 

1988) ни осведомяват, че пропагандата чрез медиите не се ограничава само до 

общества, където държавата все още упражнява ефективен и неограничен контрол над 

тях. Разпространението на пропаганда в очевидно свободни и либерални общества 

(което включва информационните общества) също съществува, но е изключително 

трудно разкриваемо, защото медията която разпространява пропаганда същевременно 

представя себе си като най-обективната медия! 

 

Медиите са в състояние да внедрят в съзнанието на хората онази поведенческа рамка, 

която се смята за приемлива от обществото като цяло. Следователно, чрез методична 

пропаганда, всеки индивид ще „разбере” каква е неговата или нейната роля в 

обществото, и според Чомски и Херман (Чомски и Херман, 1988) за нещастие това е 

една от ролите, която съвременните средства за масова информация обикновено 

изпълняват.  

 

Към края на трета глава описвам две значими медийни теории, едната на Харолд Инис, 

а другата на Маршал Маклуан. Вземайки предвид теорията на Инис за времево и 

пространствено-свързаните медии ( (Инис, 1950) и (Инис, 2008) ) аз стигам до 

заключението, че типа медии в „Информационното общество” предават информация, 

която има стойност само в краткосрочен план. Нещо повече, според мен тази 

информация достига до масовия потребител от голяма дистанция и посредством 

безброй крехки материали, такива като въздушни вълни, хартия и жици. Вдъхновен от 

теорията на Инис аз установявам, че това не е най-добрия тип общество и че по-

благоприятно „Информационно общество” би било това, което за разлика от 

настоящото, би било комбинация от времево-свързана медия ( която трябва да  оцелее 
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за дълъг период от време) и пространствено –свързана медия (където по-голямата част 

от информацията се прилага на по-късо разстояние).  

 

Накрая (както бе посочено по-горе) разглеждам теорията на Маршал Маклуан 

(Маклуан, 1964), в която той твърди че не съдържанието (предадено посредством 

медия) влияе на обществото, а медията сам по себе си (по-точно нейните 

характеристики) е това, което моделира обществата. Под влияние на тази теория аз 

обяснявам как Интернет влияе на съвременните информационни общества. Аз твърдя, 

че в информационните общества например, Интернет вече е повлиял на начина на 

работа на хората, мястото на работа и работното време. Интернет също така влияе и на 

начина на осъществяване на срещи между хората, както и  на начина им на общуване. 

Според мен повечето хора, които живеят в информационните общества, гледат на тези 

неща така, сякаш те са се появили по „естествен начин”, но в действителност точно 

естеството на медията е това, което е довело до тези социални промени. Моето 

заключение е, че повечето от нас - живеещите в „Информационното общество”, изобщо 

не осъзнаваме този вид социални последици, което може да предизвика вълнообразен 

ефект, който ще се стовари върху бъдещите поколения.  

 

Потреблението в Информационното общество 

 

В четвърта глава разглеждам потреблението и описвам влиянието му върху гражданите 

на „Информационното общество”. След установяване на това, което се има предвид 

под „Консумативно общество” в напредналите индустриални общества на Северна 

Америка, Западна Европа
2  

и Тихоокеанския басейн (Блекуел, 2002: Консумативно 

общество) достигам до извода, че понятията „Консумативно общество”  и 

„Информационно общество” се отнасят в по-голяма или по-малка степен до едни и 

същи географски райони.  

                                                 
2  Бележка: Определението на Блекуел е публикувано през 2002г. а оттогава може да се включи целия Европейски 

съюз, а не само „Западна Европа”. 
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Аз поддържам становището, че „Консумативното общество” е подгрупа на 

„Информационното общество” и следователно терминът „Информационно общество” 

улавя по по-добър и по-всеобхватен начин същността на тези общества. И това е така, 

защото както ясно е показано в хода на цялата дисертация, потреблението представлява 

само един от сегментите на „Информационното общество”.  

 

В рамката на нациите, които вече квалифицират себе си като информационни  

общества, аз не игнорирам факта, че при тях все още има социално-икономическо 

неравенство. Това което ме впечатлява обаче е, че в тези общества животът се върти 

по-скоро около „консумацията”, отколкото „производството”. Моето изследване 

показва, че в това отношение „Информационното общество” е коренно различно от 

предшестващото го модерно „производствено” общество.  

 

Един много важен коментар, който правя в четвърта глава, е пряко свързан със 

същността на информацията сама по себе си. Аз смятам, че в „Информационното 

общество” за всеки е ясно, че информацията се е превърнала в продукт за консумация и 

следователно като всеки друг продукт създаден за тази цел, информацията е станала 

потребителска стока, която може да се продава и купува. Причината, поради която това 

е важно е, че компаниите и правителствата, които купуват информация могат да 

основават бъдещите си решения на продадената информация, и докато в много случаи 

продадената информация е доказателство за полезността им, резултатът от решенията, 

на тази основа, никога не е гарантиран! По същата тема аз установявам, че опасността е 

в това, че в консуматорското „Информационно общество” съществува риск, само 

търгуващата се информация, в крайна сметка да се отчете като полезна. В тази връзка 

допълвам, че ако достигнем такъв етап, на който цялата произведена информация да 

може единствено да се търгува, така нареченото „различие в знанието” ще се увеличи и 

ще доведе до ситуация, в която тези, които не могат да си позволят да си купят 

информация, постепенно ще стават все по-изолирани и маргинализирани. Моето 

твърдение по този важен въпрос се основава на убеждението ми, че във всяка истинска 

човешка връзка има елемент на предаване на знание, и следователно ако то е напълно 
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комерсиализирано, то със сигурност ще пострадат най-много човешките 

взаимоотношения!  

 

В четвърта глава също така установявам, как новите технологии са повишили 

значително нивото на потребление сред масите в „Информационното общество”, и го 

илюстрирам с различни средства. Един от начините е чрез „Виртуалното потребление”, 

което като феномен заема различни форми, но в повечето случаи или включва 

взаимоотношения с реални търговски марки във виртуалното пространство, или 

предимно продаване и купуване на виртуални стоки с реални пари! Като пример за 

последното споменавам два случая, с участието на „Ентропия Юнивърс” - онлайн 

виртуално пространство, чрез което виртуален нощен клуб е бил купен за 100,000 

реални американски долара, а виртуална космическа станция за 330,000 американски 

долара!
3 

 

По-нататък изследвам ролята на потребителя в „Информационното общество” и правя 

анализа, използвайки някои от работите на Деборг (Деборг, 1967) и Баумън (Баумън, 

1999). Благодарение на Деборг достигам до две заключения: първо, че за разлика от 

предшестващите модернистични общества, в съвременните информационни общества, 

работещият не може повече да бъде разглеждан като работник. Вярно е обаче, че в 

„Информационното общество”, от всички работещи се очаква да допринесат за успеха 

на икономическата система със своето активно участие и също така активно 

потребление.  Второ: в консуматорските информационни общества, потребителят е 

работник (през деня), което изисква постоянно наблюдение, но през свободното си 

време същият този работник е възприеман като зрял член на по-голяма общност, който 

напълно  участва в по-голямата общност чрез потребителски действия. От друга страна 

Баумън отбелязва, че потребителската роля не е пасивна, а напротив, потребителят до 

такава степен се е внедрил в елементите на консуматорското общество, че в тази си 

роля той или тя дейно търсят представянето на нови продукти за консумация (Баумън, 

1999).  

                                                 
3 Източник:http://www.planetcalypso.com/news/pages/2009/12/29/0646/idex.xml 
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В същата глава правя исторически преглед на предметното потребление, след което 

анализирам логиката в основата на този тип потребление.  

 

Ползвайки Баудрилард (Баудрилард, 1998: 47) стигам до извода, че според 

консуматорската логика, по-печелившо е да се унищожи един дефектен предмет и да се 

замени с нов, отколкото да се правят опити да се поправи. Вземам под внимание и 

становището на Маркузе, за това че в напредналите общества предметното потребление 

е естествено продължение на съществуването (Маркузе, 19634).  

 

В четвърта глава илюстрирам как процесите на потребление се планират 

предварително, както можем да отбележим например, в съгласие с Бодриар (Бодриар, 

1996: 162), че продължителността на живот на предметите за потребление е планирана 

предварително. Друг аспект, старателно планиран, е продължителността на 

потребителската удовлетвореност. В тази връзка Баумън отбелязва, че 

удовлетвореността трябва да приключи в момента, в който консумацията е завършила и 

че времето за консумация трябва да се редуцира до самия минимум (Баумън, 1999: 37). 

 

Следвайки тази линия правя опит да идентифицирам логичните причини, които са в 

основата на потреблението, с помощта на Чомски (Чомски, 2008). Той идентифицира 

три логични причини в подкрепа на потреблението в наши дни. Първата е, че днешните 

напреднали общества се управляват от комерсиални интереси и значима част от 

случващото се в настоящите информационни общества е дадено в ръцете на 

комерсиални единици, като единствената роля оставена за повечето правителства е тази 

на регулатор. Втората: медиите разпространяват (сред други неща) пропаганда, която 

провъзгласява потребление, тъй като това е в интерес на комерсиалните единици. 

Третата: Чомски е убеден, че чрез идеологията на потреблението, политическите 

институции упражняват социален контрол над населението, само че в днешно време 

рафиниран контрол от типа „Хляб и зрелища”. С помощта на Бодриар (Бодриар, 1998) 

установявам, че феноменът потребление е тясно свързан със символичния смисъл, 

който хората влагат в обектите за потребление. Всъщност, чрез потребителския акт 
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хората изграждат своята идентичност, посредством персонално субект-обектно 

взаимоотношение, инициирано от субектите, когато те получат обектите на своето 

желание. Само че, както Баумън (Баумън, 1999: 40) с право отбелязва, желанието не е 

достатъчно; човек трябва да има и приемлива надежда за придобиване на желаните 

обекти, но това според него не винаги е възможно за всеки! 

 

Към края на четвърта глава описвам две теории свързани с потреблението. Първата се 

приписва на Пол Нюстром и е позната като „Философия на лекомислието”  (Нюстром, 

1928). През 1928 Нюстром вече е установил, че новата индустриална епоха, чийто 

съвременник е той, отчуждава хората, и за да преодолеят своята неудовлетвореност те 

са винаги нащрек за незабавно задоволяване посредством потребление на нови 

предмети. В резултат на това повишено потребление производителите е трябвало да 

произвеждат  повече нови артикули в по-големи количества, което от своя страна е 

довело до още по-голямо потребление. Така се е създал един порочен кръг, който се 

завърта около производството и консумацията на предмети за потребление. В този 

смисъл аз отбелязвам, че теорията на Нюстром е все още много приложима към 

съвременните информационни общества и тя би могла правдоподобно да обясни 

мотивацията, скрита зад непрестанните желания, проявявани от днешните потребители.  

 

В края идеите ми се основават на теорията на Веблен за „Внушителното потребление” 

(Веблен, 2008). Според тази теория такова потребление е символична проява на 

желанието на потребителя да достигне или да поддържа престижен социален статус в 

неговата или нейната общност. Веблен е установил, че повечето хора (и богати, и 

бедни) изпитват потребността да реагират по консуматорски начин (тъй като това им 

купува членство именно в такъв тип общество) и в крайни случаи това даже се прави за 

сметка на незадоволяване на реални потребности. В тази връзка аз не пропускам да 

отбележа, че много пъти това със сигурност се случва в информационните общества 

понастоящем.  
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Упражняване на власт в Информационното общество 

 

Основен предмет на пета  глава е въпросът  за начина на упражняване на власт в 

„Информационното общество”. Започвам с твърдението, че никога не е било лесно за 

управляващите на национално ниво, да упражняват властта си и да се справят успешно 

с всички дейности, които са актуални в рамките на  техните национални граници. По 

подобен начин, според мен, за същите тези национални власти никога не е било лесно 

да контролират, това което е на входа и  на изхода, съответно към и от ведомствата на 

тяхно подчинение. Това, което наблюдавам е, че с настъпването на информационната 

ера, всички тези управленски задачи, които не са били лесни за управление, са станали 

още по-проблемни.  

 

По-нататък дискутирам приоритетните сфери на загриженост на властите в 

информационните общества, като провеждам анализа посредством четирите сфери, 

посочени от Джонсън и Поуст (Джонсън и Поуст, 1996: 1370): 

 

1) силата на местните власти да наложат контрол над онлайн поведението 

 

Материалите публикувани в Интернет варират от безвредни до напълно незаконни. В 

тази връзка установявам че, въпреки че властите в най-напредналите информационни 

общества правят всичко възможно, за да наложат контрол над поведението в мрежата, 

те все още са твърде ограничени по отношение на възможностите си, главно поради 

това, че изостават както в технологично отношение, така и в ноухау /нови приложни 

знания/ в сравнение с отговорните лица за извършването на криминални действия 

онлайн. Нещо повече, аз установявам, че за властите е трудно да предприемат законови 

действия, освен при наличие на текстове в закона за престъпления свързани с 

поведение в мрежата.  
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2) влиянието на поведението в мрежата върху индивиди или явления 

 

В тази част от моята дисертация убедително доказвам, че Интернет е повлиял както 

позитивно, така и негативно върху хора или явления. Определено може да се каже, че 

позитивните въздействия са многобройни и обхващат от онлайн обучение, до 

възможността за общуване с приятели или роднини, които живеят в отдалечени 

географски райони. Аз установявам, че Интернет също така е довел до негативни 

въздействия върху поведението на хората, въздействия, които за управленските власти 

се оказват трудно поддаващи се на контрол, и като пример дискутирам кибер-тормоза и 

кибер-следенето. Освен върху индивида, поведението в мрежата е  повлияло и на 

средствата за масова информация в посока към адаптиране. Вземам под внимание 

факта, че този тип влияния върху индивидите или явленията са довели до отслабване на 

ролята на държавата в „Информационните общества”. Същевременно отбелязвам, че в 

повечето информационни общества, властите се опитват да се справят с такива 

последици дотолкова ефективно, доколкото им позволяват съвременните технологии и 

законодателство.  

 

3) легитимността на усилията на местните власти да налагат правила, относно 

глобални феномени 

 

За да илюстрирам третата сфера на Джонсън и Поуст, първо разглеждам по същество 

глобалните феномени, като пояснявам, че това са явления с потенциал за настоящо или 

бъдещо влияние върху цялата планета и резонно върху цялото човечество. След това 

разяснявам, че в контекста на „Информационното общество”, прилагането на 

информационни и комуникационни технологии е релевантен глобален феномен, който 

заслужава нашето незабавно внимание. Като пример посочвам Интернет цензурирането 

и анализирам как се разглежда това явление в някои държави. Да преценим дали 

Интернет цензурата е оправдана или не, се оказва много трудно, защото въпреки че от 

една страна всяка суверенна държава има правото да упражнява пълна и постоянна 

власт над своите територии, от друга страна една държава не може да се надява да 
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стане напълно-развито информационно общество, ако не прояви гъвкавост по 

отношение на налагането на правила, приложими към глобални феномени. 

 

4) умението на всеки регион да въвежда набор от правила за прилагане 

 

За да илюстрирам последната гледна точка на Джонсън и Поуст правя препратка към 

„Втори живот”, което е виртуален свят, локализиран в материални сървъри, 

разположени в Калифорния. „Втори живот” се движи с набор от правила
4
, които 

потребителите трябва да следват и които може да се окажат в конфликт с някои 

правила, валидни в някои държави.  

 

В този случай кои правила би трябвало да се прилагат от онези потребители, които 

реално не живеят в Калифорния? Смятам, че нещата биха се усложнили допълнително, 

ако вземем под внимание местоположението на потребителите. В този случай, какъв 

набор от  правила би трябвало да се приложи? Правилата по местоживеене на 

потребителите или по местонахождение на виртуалния свят? Тези и подобни на тях 

дилеми са изключително комплицирани, и на властимащите със сигурност няма да им 

бъде лесно да определят кои правила да наложат при подобни обстоятелства.  

 

Във връзка с гореизложеното Джонсън и Поуст твърдят, че усилията да се контролира 

потока на електронна информация отвъд физическите граници и да се очертава локална 

регулация, и физически граници в киберпространството се оказват напразни, поне в 

страните, които са убедени, че са участници в световна търговия. Те допълват, че 

капацитетът на електронните комуникации, извън териториалните граници, е 

прекалено голям на фона на ресурсите на разположение на държавните власти 

(Джонсън и Поуст, 1996: 1372). Така че, още през 1996 Джонсън и Поуст са 

предвидили, че опитите на правителствата да контролират потока на електронна 

информация ще се окажат трудни и неефективни. Тук възниква въпроса дали в 

контекста на „Информационното общество” държавата се е превърнала в нещо 

                                                 
4 Източник:Инструкция за използване на Втори живот- wiki.secondlife.com/wiki/User’s_Manual 
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маловажно и неудачно. В тази връзка Мей установява, че този тип дискусия може да се 

окаже опасна, тъй като от непрекъснатото повтаряне на това, че държавата е в упадък, 

или е демодирана, много граждани може да не стигнат до разбирането за възможното 

влияние върху тях на управленските действия (Мей, 2002: 140). Наблюдението на Мей 

ни напомня първо, че все още националните власти съществуват, и че те налагат 

законите на местното население. Второ, ни кара да осъзнаем, че в „Информационното 

общество”  информираният гражданин се чувства в значима степен освободен от 

ограниченията на местните власти и в резултат властите може да започнат да се отделят 

от техните независими граждани, което би ги направило по-малко отговорни към 

своите действия. Според моето наблюдение, в противовес на този феномен, самото 

„Информационно общество” е снабдило гражданите с два подходящи механизма, 

първият от които е електронната демокрация /накратко: Е-демокрация/.  

 

За да представя идеята за е-демокрация, използвам дефиницията дадена от Тречсел и 

колектив, според които е-демокрацията се състои от всички електронни средства за 

комуникация, които подпомагат гражданите в техните усилия да държат политиците 

отговорни за действията си в публичната сфера (Тречсел и колектив, 2003: 10). Освен 

това, те разглеждат факта, че е-демокрацията използва три различни техники, както 

следва: 

 

1) засилване прозрачността на политическите процеси 

 

Факт е, че за повечето граждани е трудно да следят и разбират политическите процеси. 

Някои от властите обаче, са поели инициативата да показват части от процеса на 

широката публика, като например, чрез показване на парламентарни сесии в реално 

време по дигитални телевизии и чрез създаване на уебсайтове, които обясняват 

политическите процеси на достъпен език и където се публикуват последните 

политически дебати и гласувани закони.  
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2) засилване на прякото включване и участие на гражданите 

 

Средният брой гласоподаватели от ЕС за избори за Европейски парламент е намалял от 

61.99% през 1979 до 43% през 2009.
5  

Тази и подобна на нея статистики показват, че 

много граждани в информационните общества са равнодушни към изборите. Този 

проблем може да бъде частично разрешен чрез техниките на е-демокрацията, като се 

позволи на тези избиратели да гласуват чрез Интернет и мобилни телефони. През 

септември 2000 Европейският съюз пуска пилотен проект, с подходящото 

наименование „Кибервот”, който използва такива технологии. След приключване на 

проекта, информационен вестник
6
 от две страници подчертава, че проектът е 

допринесъл за увеличаване на всеобщото участие на Европейските граждани на всички 

видове избори. Що се отнася до електронното гласуване, не всички са толкова 

оптимистично настроени, и както Гросман ни напомня, системите за електронно 

гласуване са податливи на измама (Гросман, 2009).  

 

3) подобряване на качеството на формиране на мнение чрез отваряне на  нови 

пространства за информиране и обсъждане; 

 

Последната техника на е-демокрация, посочена от Тречсел и колектив, е адресирана 

към трудностите, с които много граждани се сблъскват при формиране на мнение 

относно институционални въпроси, които ги касаят, и към факта че за тези граждани е 

изключително трудно да споделят становището си пред съответните власти. И в този 

случай, чрез подходяща технология може да се подходи към проблема, като например 

чрез информационни павилиони, които посредством видео-конферентна връзка дават 

възможност за получаване на съвети, мнения и съобщения от местни длъжностни лица, 

относно закони и наредби. Според моето наблюдение, въпреки че такива технологии 

съществуват, те все още не са широко застъпени.  

 

                                                 
5 Източник: http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/en/turnout_en.html 
6 Източник: ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/docs/project_synopsis/syn_cybervote.pdf 
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След представяне на идеята за е-Демокрация чрез трите техники на Тречсел и колектив, 

аз подлагам на преценка дали е-Демокрация може да бъде приложена на практика, с 

помощта на Пратчет и колектив (Пратчет и колектив, 2005: 6), които предлагат е-

Демокрация да бъде проверена съобразно принципите на „политическото равноправие” 

и „обществения контрол”. Първият се отнася до правилото, че всички граждани трябва 

да имат еднаква възможност да влияят на вземането на решения в тяхното населено 

място, а вторият е свързан с идеята, че в демократичните общества гражданите трябва 

да могат да контролират и адресират това, което правят властите от тяхно име. Това, 

което установявам, следвайки принципа на политическо равноправие и използвайки го 

за проверка на ефективността на е-Демокрация е, че електронното гласуване например 

е напълно състоятелно да отговори на необходимите изисквания. Това е така, защото 

електронното гласуване има възможността за увеличаване участието на социално 

изключени групи, както и на хора, които поради физически проблем не могат да 

стигнат до кабините за гласуване. От друга страна, ако направим опит да оценим 

обществения контрол, можем да отбележим потенциала, в тази насока, на  

парламентарните уебсайтове и парламентарната телевизия. И това е така, защото тези 

средства наистина могат да повишат както прозрачността, така и отговорността при 

управленските процеси.  

 

Както бе установено по-рано, властите в „Информационните общества” могат да 

започнат да изпитват чувство на отделяне от техните изключително „независими” 

граждани на информационната епоха, и както бе показано, е-Демокрация може да бъде 

използвана за адресиране към този проблем. Вторият механизъм, приложен по същата 

причина, е този на електронното управление /накратко: е-Управление/, което влече след 

себе си използването на информационни и комуникационни технологии, така че 

гражданите и бизнесът да могат да общуват и правят бизнес с институциите, 

посредством различни електронни медии (Алмабарех и Абу Али, 2010: 30). В тази 

връзка установявам, че идеята за е-Управление е много по-реална, отколкото тази за е-

Демокрация, поради това че повечето от необходимите технологии (така например 

гражданите да могат да изискват официални документи и да попълват и прилагат 
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електронно молби, заявления и искания) не само са налични, но и са относително 

широко разпространени. Същевременно, повлиян от Клиф (Клиф, 2004: 15) и Чоудри и 

Дуиведи (Чоудри и Дуиведи, 2005: 8) посочвам, че ако гражданинът не е достатъчно 

запознат, както с общоприетите управленски процеси, така и с информационните 

технологии, той няма да може да използва ефективно услугите на е-Управление. 

Можем да направим извода, че гражданинът трябва да бъде добре осведомен (по 

отношение на процесите на управление и използването на  технологиите), но също така 

и да има достъп до необходимата технология (без която е невъзможен достъпът до 

услугите на е-Управление). Тези въпроси са в основата на така наречените „дигитални” 

различия и различията в „знанията” между хората.  

 

„Дигиталното различие” е различие, което съществува между имащите достъп до 

информационни технологии и онези, които имат или частичен, или нямат никакъв 

достъп. Заложеният риск в случая, не е толкова в липсата на физически достъп, колкото 

в последствията от това. Като например, хората без достъп до информационни и 

комуникационни технологии, няма да могат да извлекат ползите от е-Демокрация и е-

Управление. В контекста на различия в „знанията”, проблемът не е в липсата на достъп 

до знания, а по-скоро в липсата на тези умения и знания, които са необходими за 

успешно боравене с достъпната информация. 

 

Разглеждайки „дигиталното различие” е важно да отбележим, че то се наблюдава 

между развити и развиващи се страни (междудържавно дигитално различие), както и 

между развитите и по-слабо развитите райони в дадена страна (вътре-държавно 

дигитално различие). В тази връзка, според мен дигиталното  различие може да се 

намали ако се използват подходящите начини, и като такъв посочвам подновяването на 

използвани персонални компютри и прилежащите периферни устройства, които според 

технологичните специалисти са морално остарели. След което те могат да бъдат 

закупени от правителства и неправителствени организации, и предоставени като 

дарение (или продадени на подходяща цена) на тези граждани в развиващите се страни, 

които не могат да закупят нова потребителска технология. Националните власти също 
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така, трябва да осигурят достъпа до технология (например надеждна комуникация) на 

всички, а не само на живеещите в градските райони, които са с най-голям принос за 

икономическия просперитет.  

 

По отношение на различието в „знанията”, аз установявам, че за „Информационното 

общество” не е достатъчно да се изгради необходимата инфраструктура за свободно 

движение на информацията. Преди всичко, както с право отбелязва Сциадас (Сциадас, 

2003: 90), човек може да си купи музикална партитура, но не може да си купи знанието 

как да свири на цигулка, така че за да стане сведущ, той трябва да се упражнява. По 

подобен начин, не е достатъчно властите да осигурят свободен достъп до информация, 

чрез безжичен Интернет на публични места. Гражданите трябва да използват тази  

технология, за да получат полезна информация, с оглед на повишаване на знанието им. 

Това е убедително доказано от Сциадас, който твърди, че неумението за 

трансформиране на съдържание от мрежата в икономически и социални ценности, е 

част от различието в „знанията”, нещо с далеч по-голяма значимост от ситуацията с 

достъпа, който може да се подобри с инвестиции и технологии (Сциадас, 2003: 89). 

Моето становище е, че докато националните власти (с помощта на частни партньори) 

трябва да създадат и да дадат тласък на необходимата структура, така че всеки да има 

шанса да се погрижи за личното си знание, същевременно гражданите трябва да 

осъзнаят, че да живееш в „Информационно общество” означава да се грижиш за 

придобиване на знания и следователно, да участваш активно в социални програми за 

повишаване на знанията.   

 

Друга тема, подложена на дискусия в пета глава, е тази за ролята на държавата в 

„Информационното общество”, което се стреми към глобализация. Установявам, че 

именно държавите са тези, които инициират и ръководят изграждането на локални 

мрежи за осигуряване на информационния поток. Също така, държавата инспектира 

разпределянето на изискващите се честоти за пренос на вътрешна и международна 

информация. Това е показателно, за това че всяка страна все още играе важна роля в 
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изграждането на едно бъдещо „Информационно общество”, чиито амбиции са насочени 

към пълна глобализация. 

 

Обект на вниманието ми са и някои от наложените принуди върху държавите, в 

резултат на глобализацията, като подчертавам, че те не се отнасят само до страните с 

формирани информационни общества. Например, в контекста на е-НМРТ („Ново 

Международно Разделение на Труда” в електронната ера) и повлиян от Лето-Джилис 

(Лето-Джилис, 2003: 40) установявам, как мултинационални компании (МНК) се 

възползват напълно от информационните и комуникационни технологии, за да 

разпределят много дейности, касаещи обработването на информация, в различни 

страни. За илюстрация на идеята посочвам една компютърна софтуерна компания, 

която възползвайки се от е-НМРТ може да е с управителна дирекция в САЩ и да 

пренесе отделите си за изследване и развитие (съвместно с подразделенията за 

маркетинг и продажба) в най-богатите информационни общества. Същата софтуерна 

компания лесно може да договори изготвянето на софтуера с по-малка фирма в 

Украйна, която разполага с много талантливи и слабо-платени компютърни 

програмисти. Поддръжката, осигурявана след покупка, се възлага на държави като 

Индия, и съответно телефонните разговори на клиентите, които се нуждаят от помощ 

при използването на софтуера, се пренасочват от дигитални централи до телефонни 

центрове, създадени от мултинационалните корпорации в прозападно ориентирани 

развиващи се държави.  

 

В гореизложения контекст приемам, че е-НМРТ води до ползи както за МНК, така и за 

развиващите се страни; икономически ползи за първите, а за вторите това, от което най-

много се нуждаят – откриване на нови работни места. Аз обаче твърдя, че целият този 

сценарий създава голяма несигурност сред повечето работещи, не само в утвърдените 

информационни общества, но и в онези, стремящи се да станат такива, защото както 

отбелязва Пинтър, работещият индивид и работната сила по принцип, не могат да 

съпътстват непрекъснатото странстване на капитала и възможностите за работа в 

глобален аспект (Пинтър, 2008: 25-26). Като илюстрация на това представям реалната 
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ситуация за работещите в богатите информационни общества, които са под постоянна 

заплаха от пренасочване на работата им към работници в развиващите се страни. От 

друга страна, работниците в развиващите се страни знаят, че ако настояват за заплати и 

условия на труд сходни с тези на западните им колеги може и да изгубят работата си, 

поради преместване на дейността на друго място.  

 

В ерата на глобализирания информационен поток не само работната сила е засегната. 

Държавите се сблъскват с редица престъпни организации, които посредством 

глобализираните информационни и комуникационни технологии са създали престъпни 

мрежи, разпростиращи се извън установените граници.  

 

Към края на пета глава се отнасям към Кастелс (Кастелс, 2009), за да изясня кой държи 

властта в „Информационното общество”. В тази връзка Кастелс разглежда 

съществуването на влиятелни властови мрежи и като пример посочва така нареченото 

„Вашингтонско споразумение” (група от цели, които между 1980 и 2008 дават тласък 

на идеята за световна свободна пазарна икономика) като действащо правило на 

мрежата на влияние на „световния икономически пазар” (Кастелс, 2009: 43). Всяка 

такава мрежа е изградена от определен брой социални актьори, които варират в 

зависимост от целите на мрежите на влияние. Типични примери на социални актьори са 

капиталистическата класа, властовите структури на национално и регионално ниво, 

неправителствените организации, медиите и социалните движения и според Кастелс, 

нито един от тези социални актьори няма решаващата власт над останалите. По-скоро 

властта е поделена между всички тях и се поддържа в баланс от съответните 

взаимоотношения на всеки един от тях в мрежата. Следователно, която и да е местна 

власт начело на системното информационно общество, не може да притежава 

абсолютната власт, а по-скоро трябва да я сподели с другите, в едно несъвършено 

глобално управление (Кастелс, 2009: 44-45).  
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Свобода, риск и сигурност 

 

В шеста и последна глава на моята дисертация разглеждам възгледите за свободата, 

риска и сигурността в контекста на „Информационното общество”.  

 

Започвам с въпроса дали е възможно да съществуват съвместно цензурата и свободата 

на информацията. В тази връзка аз изтъквам, че в първата част на Световния конгрес на 

информационното общество, състоял се в Женева от 10 до 12 декември 2003, световни 

лидери заявяват правото на всеки на  свободно мнение и изразяване (WSIS, 2003: А4). 

Въпреки декларираното, аз отбелязвам неоспоримия парадоксален факт, че в 

„Информационното общество” съществуват различни степени на цензуриране. Според 

мен ситуацията е парадоксална, поради установения от Пилай
7
 факт, че цензурата е 

контрол на информацията и идеите в едно общество.  

 

Ако цензурата е контрол на информацията в едно общество, как тя може да съществува 

в общество, което твърди, че подкрепя свободния информационен поток? Давам 

отговор на този въпрос с помощта  на Уилкинсън (Уилкинсън, 1997) и стигам до 

извода, че „Информационното общество” трябва да намери подходящите механизми, 

които да балансират свободата на информацията и цензурата. Налагането на цензура е 

все още необходимо в случаи, при които информацията може да бъде използвана за 

причиняване на вреда на обществото като цяло или на който и да е на неговите 

граждани, какъвто е случая с детската порнография и с информация показваща как да 

конструираме оръжия. Така че, при определени обстоятелства цензурата наистина е 

необходима, и използвана правилно може да се превърне във важен инструмент за 

защита на гражданите на „Информационното общество”. Разбира се, правителствата и 

другите регулаторни институции трябва да бъдат държани под наблюдение, за да не 

злоупотребят, като един от начините за това е, чрез ефикасен и добре работещ законов 

механизъм, който да позволи на гражданите да съобщават за злоупотреби с практики на 

цензуриране.  

                                                 
7 Източник: За и против цензурата- www.buzzle.com/articles/pros-and-sons-of-censorship.html 
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След това разглеждам проблема за личната неприкосновеност в противовес на 

наблюдението в „Информационното общество” като установявам, че посредством 

технологии се осъществява наблюдение чрез различни механизми. Например, в по-

големите градове са инсталирани безброй охранителни камери за постоянно 

наблюдение на движението на хората. Във връзка с личните права на гражданите аз 

цитирам Хосейн (Хосейн, 2004: 43) и установявам, че в много страни всяка електронна 

комуникация между граждани се записва и съхранява в продължение на години, с 

оправданието, че тези записи биха могли да бъдат изискани от оторизираните власти 

при разследване на криминални престъпления. В тази връзка проучването на Хосейн 

показва, че подобна линия на поведение допуска масово наблюдение на лица, както и 

това, че масовата публика е относително неосъзната по отношение на съществуването 

на такива системи (Хосейн, 2004: 43).  

 

По отношение на сигурността моето наблюдение е, че „Информационното общество” 

може да играе ролята на конвейер на несигурност за гражданите си. Това се случва 

независимо от усещането за физическа безопасност, която новите технологии ни се 

струва че създават, за сметка на личната неприкосновеност. Според мен тази 

несигурност произлиза от трудността да се провери достоверността на по-голямата част 

от информацията, която се движи в непрекъснат поток в „Информационното 

общество”, и в резултат непроверената информация да се окаже дезинформация или 

грешна информация, с негативни последици за гражданите на „Информационното 

общество”.  

 

След дискусията за сигурността, разглеждам понятието „Рисково общество”, което се 

отнася до общество, при което съществуват рискове от различна степен в резултат на 

използването на технологии и на процесите на глобализация.
8 

 Терминът се приписва на 

немския социолог Улрих Бек, но аз изяснявам понятието имайки предвид Гидънс 

(Гидънс, 1999). Той прави разлика между често срещан риск в което и да е общество 

                                                 
8 Източник: wps.pearsoned.co.uk/wps/media/objects/2143/2195136/glossary/glossary.html#R 
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(външен риск) и един друг тип риск (производствен риск), характерен само за пост-

модерните общества. Едно природно бедствие е пример за първия тип риск, докато 

възможността за ядрена война е от другия тип риск, тъй като ядрената война е 

възможна единствено като пряк резултат от специфични постижения в  науката и 

технологията. Трябва да отбележим, че докато външните рискове се вписват в 

историческите хроники, за производствените рискове по принцип няма исторически 

справки, поради което в по-голямата си част са непредвидими. Благодарение на Бек 

(Бек, 1992: 19-20) аз определям рисковото общество, като общество организирано 

около понятието управление в риск, което разполага с предварително установени 

механизми, за пускане в действие, в случай на социален или икономически катаклизъм. 

Пример за това, е създаденият от ЕС механизъм за отпускане на заеми, за да спаси 

страните които използват „еврото” от банкрут, и да помогне за спасяване на банките им 

от фалит.  

 

Във връзка с понятието „Рисково общество” аз  твърдя, че „Информационното 

общество” се основава на необикновено голям брой социално-икономически и 

технологични процеси, които донасяйки ползи, в същото време предизвикват рискове. 

Наистина информационните и комуникационни технологии създават редица 

предимства за хората, и същевременно за много хора съществува постоянен риск да се 

окажат от „грешната страна” на дигиталното разделяне и различие. Следователно 

„Информационното общество” трябва непрекъснато да управлява и смекчава такива 

производствени рискове. Всички тези аспекти на „Информационното общество” 

показват убедително, че то е „Рисково общество”.   

 

Във финалната част на шеста глава задавам въпроса дали „Информационното 

общество” е в действителност свободно общество. За да направя преценка, използвам 

представите за „Оруелско” и „Атинско” общество. Илюстрирам двете идеи 

посредством Карваликс (Карваликс, 2008: 45), според който идеята за „Оруелско” 

общество се отнася до свят, където гражданите биват наблюдавани и контролирани, 

докато идеята за „Атинско” общество се отнася до свят на безусловна свобода. За да 
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отговоря на въпроса, вземам под внимание и всичко залегнало в моята дисертация 

(относно технологиите, медиите, потреблението, управлението, свободата на 

информация, личната неприкосновеност, наблюдението и сигурността) и в края, не 

мога да не отбележа, че както „Информационното общество” представлява стъпка 

напред (в сравнение с предходни типове общества) по отношение на идеята за свобода, 

така също усещането за тази свобода е в известна степен доста илюзорно. Това е така, 

защото докато на хартия „свободата” е гарантирана, то на практика всички актьори на 

социалната сцена са изцяло принудени да покажат своята преданост към укрепилите се 

идеологии и силните сдружения в мрежата. Стигам до убеждението че, въпреки че 

„Информационното общество” със сигурност не е „Оруелско”, то все още е много 

далече от това да е истински „Атинско”! 

 

Заключение 

 

В заключението аз се връщам отново към основните изводи, до които съм достигнал 

във всяка глава (включени в настоящото резюме) през погледа на Технореализма, 

движение появило се през 1998 (Шенк и колектив, 1998). По отношение на това 

движение и на  технологиите Пинтер смята, че то се опитва да подходи към 

технологиите реалистично, без да попада в капана на крайностите, т.е. нито надценява, 

нито подценява възможностите им. (Пинтер, 2008: 17)  

 

Технореализмът се основава на няколко принципа, и в рамките на заключението 

цитирам онези от тях,  които в най-голяма степен са свързани с темата на моята 

дисертация, както следва: 

 

(1) Технологиите не са неутрални (Шенк и колектив, 1998). Това съм се опитал да 

покажа в достатъчна пълнота в хода на тази дисертация: технологиите със 

сигурност са изключително полезни за гражданите на „Информационното 

общество”, и в същото време те могат и да подкрепят такъв тип поведение, 

което не подпомага начина на живот на същите тези граждани.  
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(2) (Във връзка с медийната сфера) обществото притежава въздушните вълни и 

трябва да се възползва от тяхното използване. Гражданството трябва да се 

възползва и печели от използването на публични честоти, и трябва да запазва 

част от спектъра за образователни, културни и за публичен достъп цели (Шенк и 

колектив, 1998). Въпреки съществуването на принципа, аз установявам, че в 

„Информационното общество” той е един от най-често игнорираните. Това е 

лесно доказуемо, чрез многобройните комерсиални телевизионни и радио 

станции, чийто единствен фокус е върху програми носещи печалби, а не върху 

програми, които осигуряват реална и много по-необходима информация.  

 

 

(3) Информацията се нуждае от защита, и въпреки че тя принадлежи на този, който 

я произвежда, на всеки трябва да бъде дадена възможността свободно да 

упражни правото си  на защита на интелектуалната собственост (Пинтер, 2008: 

18). Факт е, че информацията струва пари, но според мен всички граждани 

трябва да имат възможността да търгуват с интелектуалната си собственост в 

определени рамки на справедливост и почтеност. Само в този случай всички 

граждани ще имат равни възможности за успех. В „Информационното 

общество” обаче, това не винаги е така, защото както бе установено в главата 

посветена на медиите, тези с подходящите политически и търговски връзки 

имат по-добър шанс за успешна търговия с интелектуална собственост в 

сравнение с другите! 

 

(4) Държавите все още имат важна роля в електронната област, поради което всяка 

държавна система трябва да приеме новосъздадените правила и нагласи по 

отношение на киберпространството. Нещо повече, тяхно право и отговорност е 

да подкрепят процеса на интеграция на традиционната социална система с 

киберпространството, тъй като технологичните стандарти, защитата и 

неприкосновеността на данните са твърде съществени, за да се управляват 
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единствено от пазарната регулация (Пинтер, 2008: 17). Този принцип засяга 

теми (като технологии, интеграция на цялата общност и неприкосновеност), 

които вече са разгледани в това резюме.  

 

(5) Информацията не е знание (Шенк и колектив, 1998), и следователно не трябва 

засиления  информационен поток, или технологиите пренасящи изключително 

голямо количество информация, да се взимат погрешно за знание или мъдрост. 

(Пинтер, 2008: 18)  

 

След това правя кратък преглед за типа бъдещо общество, което може да се очаква след 

„Информационното общество”. В тази посока смятам, че можем да погледнем чрез 

идеите на Ласло Карваликс и Пека Химанен, двама автори с обширни изследвания 

върху „Информационното общество”. 

 

Карваликс се отнася към пост-информационното общество, което предлага множество 

бъдещи сценарии, за да опише възможните бъдещи институции и технологии, 

превъзхождащи настоящите. Такива сценарии може да включват биотехнологична 

революция, ново поколение изкуствен интелект и свързване на човека и машината във 

функционални системи (Карваликс, 2008: 45). В тази връзка моето становище е, че 

биотехнологиите и изкуствения интелект имат потенциала да станат неразделна част от 

пост-информационното общество, докато свързването на човека с машината приемам 

като далечна и пресилена възможност.  

 

От друга страна, според Химанен, докато първата фаза на „Информационното 

общество” се съсредоточава върху развитието на технологиите във втората фаза 

(започнала напоследък) фокусът ще се измести към по-големи социални проблеми, 

продължавайки технологичното развитие (Химанен, 2004: 2). Според мен тази прогноза  

за бъдещето е много по-правдоподобна от предложената от Карваликс, защото 

акцентира върху непосредственото и осезаемо бъдеще.  
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Съвсем в края на моята дисертация стигам до целта, да дам отговор на въпроса, който 

поставих в заглавието, а именно: Обществото, което наричаме „Информационно 

общество” наистина ли е информационно общество, или е дезинформационно 

общество? Моето становище е, че на този въпрос трябва да се отговори от теоретична и 

прагматична гледна точка, защото както Хосейн достоверно отбелязва, необходимо е да 

разберем как структурите на нашия „реален свят”, като закони, правила и практики, са 

повлияни от информационните и комуникационни технологии, и че всички те са 

съставни части на това „Информационно общество” (Хосейн, 2004: 13). Следователно 

ние трябва да разберем дали неизброимото количество информация, която съществува 

в „Информационното общество”, на практика води до очаквани ползи за неговите 

граждани или не. Смятам, че моята дисертация ясно показва, че „Информационното 

общество” отваря за хората много вълнуващи възможности, както и много 

предизвикателства, с които не са се сблъсквали преди това.  

 

И така, отговаряйки на първоначалния въпрос от чисто теоретична гледна точка, мога 

да потвърдя, че това общество е изцяло основано на обработването на информация, и 

следователно от тази гледна точка е „Информационно общество”. Въпреки това, 

отговаряйки на въпроса от прагматична гледна точка, моята дисертация ясно показва, 

че в „Информационното общество”, информацията се движи  със значително 

количество погрешна информация и дезинформация. Това е така, защото информацията 

може да се изкривява и изопачава несъзнателно или преднамерено, като в повечето 

случаи крайният резултат почти винаги е отрицателен. В този реален житейски 

сценарий, гражданите трябва да разполагат с подходящи инструменти, за 

разграничаване на истинската информация от грешната информация или 

дезинформацията. И точно това, аз установявам че се оказва най-големия проблем на 

„Информационното общество”! Въпреки продуктивността при предаването и 

използването на информация, „Информационното общество” към момента напълно се 

проваля при осигуряване на гражданите си с подходящите механизми, за ефикасно 

разграничаване на твърде необходимата информация, от опасната информация. Нещо 

повече, аз установявам, че „Информационното общество” към момента не е успяло да 
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осигури адекватните механизми, чрез които неговите граждани да могат да установят 

автентичността на източника и истинността на потока от информация. Следователно, 

докато тези въпроси не намерят адекватно решение, ние ще продължаваме да бъдем 

граждани на общество, което е безусловно зависимо от информацията, но което също 

така, реално е заливано от дезинформация! 

 

Приноси 

 

(1) В повечето случаи „Информационното общество” е анализирано от техническа 

и икономическа гледна точка, докато в моята дисертация аз правя задълбочен 

анализ на този вид общество от социално-философска гледна точка.  

 

(2)  Аз локализирам „Информационното общество” както във времето (кога 

започва), така и в пространството (къде започва).  

 

(3) Аз стигам до заключението, че „Информационното общество” не е напълно 

глобализирано, но въпреки това информационните процеси, действащи в 

страните, които определят себе си като информационни общества, влияят на 

онези страни, които се стремят един ден да станат част от изцяло 

глобализираното „Информационно общество”.  

 

(4) Стигам до извода, че въпреки технологичната детерминираност на 

„Информационното общество”, неговата технологична движеща сила е по-скоро 

от „мек” тип, отколкото от „твърд” тип. Това означава, че технологията не е 

единствената движеща сила на „Информационното общество”, а че тя е само 

един фактор сред много други, които спомагат за формирането му.  

 

(5) Аз установявам, че в много случаи средствата за масова информация или 

скриват, или изопачават значителна част от информацията. В такива случаи 
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резултатът е по-скоро  погрешна информация или дезинформация, отколкото 

информация.  

 

(6) Аз установявам, че в редица случаи съвременните средства за масова 

информация се използват за успокояване на масите, както и че те пречат на 

гражданите да размишляват върху злободневни теми! 

 

(7) Извеждам заключението, че „Информационното общество” е и консуамторско 

общество, и в тази връзка новите технологии реално са довели до повишаване 

нивото на потребление.  

 

(8) Установявам, че в „Информационното общество” информацията, сама по себе 

си, се е превърнала в предмет за потребление, който може да се търгува като 

всеки друг предмет.  

 

(9) Аз поддържам становището, че в „Информационното общество” националните 

власти все още имат важна роля, тъй като освен ръководенето на изграждането 

на технологичната инфраструктура, те трябва да гарантират, че нито един 

гражданин не е изключен от участието си в „Информационното общество” и 

съответно очакваните ползи.  

 

(10) Установявам, че „Информационното общество” определено не е „Оруелско” 

(общество, в което гражданите са наблюдавани и контролирани непрекъснато), 

но в същото време то е далече от напълно „Атинското” общество (общество 

основано на безусловната свобода)! В тази връзка стигам до заключението, че 

реалността е позиционирана някъде между тези две реалности.  

 

(11) Стигам до заключението, че „информационното общество” е също така и 

„Рисково общество”, тъй като то трябва непрекъснато да управлява и смекчава 

предизвиканите социално-икономически и технологични рискове.  
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(12) Накрая заключавам че, въпреки че теоретично погледнато това общество е 

„Информационно общество”, неговите граждани на практика са заливани от 

дезинформация, примесена с действителна информация! 
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