
С Т А Н О В И Щ Е 

За докторската дисертацията на Годуин Дарманин на тема 

„Информационното или дезинформационното общество 

(Философска критика на дезинформационното общество)”

от доц., д. ф. н. Мария Димитрова, катедра „Философия” при

Философския факултет на С У „Св. Климент Охридски”

Годуин Дарманин е от онези будни, мислещи хора, ангажирани 

с професията си (в случая компютърни технологии), които не се 

задоволяват само с тясната си специализация, а достигат до дълбочината 

на философските въпроси и търсят отговор на проблемите, свързани със 

смисъла на своите занимания. Той беше отличен студент в Магистърската 

програма по философия с преподаване на английски език и продължи 

образованието си в Докторската програма, където също показа 

изключителна организираност в своята работа и отличен успех.

В предлаганата за публична защита дисертация, по собствените 

думи на дисертанта, главната цел е да дефинира и интерпретира със 

средствата на философския дискурс информационното общество, а не 

теориите за природата на информацията и информационните технологии. 

Най-общо казано, неговата нагласа към обсъжданата проблематика е 

критична, макар че вижда и изтъква големите възможности пред 



развиването и използването на новите методи за кодиране, предаване и 

дешифриране на познанието, както и промяната на параметрите на 

общуването. Той отстоява тезата, че този тип общество, в което 

информираността е от решаващо значение за производството и 

възпроизводството на системата, самото не осъзнава своите собствени 

граници. Проблематиката, с която се занимава дисертантът, би могла да се 

формулира и по друг начин, а именно: ако всяко общество се изгражда и 

съществува благодарение на доверието на участниците помежду им и към 

институциите, то какво става с него, когато хората са подведени от 

погрешна информация или направо са дезинформирани? Не става въпрос 

да се осъжда като лошо или да се възхвалява като добро информационното 

общество, а да се мисли трезво за трансформациите, на които е подложено 

вследствие на начините, по които бива информирано (т.е. формирано). 

Според дисертанта информацията е важна, тъй като осигурява 

ръководството - в смисъл на директивите - за вземането на решенията, при 

което винаги съществува надеждата, че те ще доведат до желаните от нас 

резултати във всекидневния опит (стр. 17). Изходната дефиниция в текста 

е резюмирана до следното: информационното общество е нова социална 

структура, която чрез използването на знанието и обработката на 

информацията цели да прокарва иновациите и да подпомага креативността, 

а на свой ред всичко това допринася за постоянното преобразуване и 

развитие вътре в отделните общности, участващи в глобално подреждане 



на социалните отношения. За да бъде осъществявано всичко това, 

необходимо е да бъдат използвани множество инструменти и най-вече тези 

на технологиите, комуникациите и разпространението на обработената 

информация, с което да се учреди по-добър начин на работа. 

Информационното общество трябва да упражнява в някаква степен 

обществен контрол, така че неговата промишленост и по-общо цялата му 

икономика да е подвластна на такъв род мониторинг. В крайна сметка се 

предполага, че и отделните общности, и цялата обществена система 

печелят от по-високия стандарт на живот, който се установява в 

информационното общество, в сравнение с предходния. (стр. 24-25)

Във втора глава се обсъжда позицията на технологичния 

детерминизъм от гледна точка на действителната, както твърди Годуин 

Дарманин, а не изопачената връзка между технологиите, от една страна, и 

виртуалната общност, от друга. Но едва ли може да се приеме твърдението 

му, че във виртуалното пространство взаимодействието между хората се 

осъществява под формата субект - обект – субект, за разлика от 

взаимодействието в реалния свят,  където връзката е от типа субект – 

субект; не е това критерият за тяхното разграничаване, тъй като 

опосредстваното от обектите общуване и обективирането на хората е 

налице и в единия, и в другия случай. По-нататък се разглежда понятието 

„хипер-реалност”, което е в употреба при Жан Бодриар, Умберто Еко и др. 

Заключението на дисертанта е, че това понятие все още работи, макар да 



не е вече на челно място в културологичните анализи. Във втората част на 

тази глава са представени бегло схващанията на Карл Маркс, Мартин 

Хайдегер, Джон Дюи, Жак Елюл, Херберт Маркузе, Лео Маркс и др. 

относно промяната на човешките отношения в зависимост от изменението 

на технологиите.

Третата глава е посветена на ролята на медиите в информационното 

общество. Подчертава се, че това е вероятно най-дискусионният въпрос в 

това общество – демократизацията на различните видове медии, 

плурализирането им, процесите на тяхната приватизация, диктатът върху 

тях, упражняван чрез финансиращите ги източници, цензурирането на 

информацията с оглед прокарването на определена политика, 

маргинализирането или пълното игнориране на неудобни, обявени за чисто 

„субективни” блогове и уебсайтове на отделни индивиди и пр. 

Дисертантът си дава сметка, че самите медии упражняват власт и тя е 

толкова по-голяма, колкото финансовата им мощ е по-значителна. За 

жалост, самите медии са подчинени на правилата на бизнес-логиката. Но 

той изтъква присъщата на медиите роля да съдействат в най-голяма степен 

гражданите да бъдат „информирани”, без което демократичното развитие 

на обществото би било блокирано. Те могат да бъдат средство за 

господство, но и локомотив но развитието. 

В четвъртата глава се анализира връзката между означенията на 

съвременното общество едновременно като „консуматорско” и 



„информационно”. Подчертава се фактът, че информацията е станала 

стока, с която може да се търгува и се търгува. Дисертантът защитава 

позицията, че поради процесите на комерсиализация информацията трябва 

да бъде под обществена защита като интелектуална собственост. Но в тази 

насока може да се препоръча по-дълбоко обмисляне на въпросите за 

собствеността и правата, включително и правото на информация. Това е 

едно от гарантираните конституционно права на всеки гражданин в 

демократичните общества и обуславя свободното и компетентно вземане 

на решения, така че частната собственост едва ли е  най-приемливото 

решение относно правото на информация. То не е защитимо нито 

теоретично, нито - и още по-малко – практически. 

В петата глава, озаглавена „Виртуалната република. Политиката и 

управлението в информационното общество” се поставят редица нови 

въпроси, свързани със състоянието на националната държава, процесите на 

глобализация, формирането на общественото мнение в глобален мащаб, 

възможностите на местните правителства да контролират създаването на 

групи онлайн и тяхното поведение, прозрачността на политическите 

процедури, благоприятстването на участието на гражданите в 

политическия дебат чрез интернет, та чак до възможността да се създават 

електронни правителства. Поставят се такива въпроси като новите 

разделения в условията на различен достъп до информационните средства 



и неравенствата във възможностите да се използва получаваната 

информация.   

От тази тема плавно се преминава към следващата, която естествено 

следва от нея, а именно как стоят нещата с понятия като „свобода”, „риск” 

и „сигурност” в информационното общество. Чрез въвеждането на 

опозицията между електронното Оруелово и дигиталното Атинско 

общество, продължава обсъждането на проблематиката за властта и 

гражданството. Според картината, която ни представя Годуин Дарманин 

при първото от току-що споменатите общества, гражданите биват 

наблюдавани и контролирани, докато при второто се радват на безусловна 

свобода. Заключението на дисертанта е, че между тези две крайности се 

разполага информационното общество. То определено донася ползи, но 

заедно с това и рискове и то до такава степен, че дори може да бъде 

наречено „общество на риска”. Поради тази своя характеристика, то също 

така е общество на нарастваща несигурност, свързана с трудността да се 

верифицира автентичността на по-голямата част от циркулиращата в него 

информация. Разбира се, неверифицираната информация може да 

дезинформира, подвеждайки така потребителите й в грешна посока, а това 

неизбежно нанася вреда на гражданския живот, която не може да бъде 

предвидена и да бъдат пресметнати последиците от нея. Изводът, който 

прави Годуин Дарманин, се свежда до това, че в бъдеще волю-неволю ще 



трябва да бъдем много по-внимателни към начините, по които оперираме с 

информацията и информационните технологии. 

Заключителните и обобщаващи думи в текста на дисертацията ни 

определят като граждани на общество, изключително зависимо от 

информацията, което обаче - тъкмо поради това - е лишено от механизми 

за успешно справяне с несъзнателното или съзнателно изкривяване на 

данните, фактите, позициите, логиката, каналите на различните видове 

разпространителски мрежи и пр, както и на цялото публично 

пространство, в което пребиваваме. Тази липса на ресурси и пътища за 

гарантиране на автентичността в общуването има като свой негативен 

ефект наводняването ни с преизобилни информационни потоци и 

съответно озоваването ни в ситуация на рискове, несигурност и объркване. 

Прочитът на текста, ни предизвиква да се запитаме не е ли това най-

значимата черта на самата постмодерна фаза на цивилизационното 

развитие.

Дисертацията е написана на много ясен и разбираем език. Авторът се 

придържа към организация на текста, която е добре обмислена. 

Използвани са диаграми, таблици, фотографии и др. материали, 

улесняващи възприемането и позоваването на емпирията. Цитирането на 

многобройните източници е напълно коректно и допринася за 

изясняването на  равнището на дискурсивното овладяване на 

проблематиката в научните и философските среди. Темите, които са 



засегнати, са изключително актуални. Анализирани са много и трудни за 

рефлексия понятия, но въпреки предизвикателствата в това отношение 

позицията на автора е добре аргументирана и убедително изложена.

Неговите постижения са получили публичност в статиите „Hyperreality in 

the Thought of Jean Baudrillard, Umberto Eco, Daniel Boorstin and Albert  

Borgmann” (Journal of Baudrillard Studies, под печат) и From Reality to 

Virtuality: The New Forms of Power and Governance in the Information Society 

(Sofia Philosophical Review, v. 4, № 2, 2010.). 

 Дисертантът е демонстрирал способности и резултати, заради които 

заслужава да му бъде присъдена образователната и научна степен „доктор 

по философия”.  
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