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Дисертацията е написана на английски и е посветена на интересна и актуална те-
ма, тя има интердициплинарен характер .По своя обем от 290 стр., тя значително над-
вишава необходимите изисквания. Освен текста за илюстрация са добавени и диагра-
ми, таблици, фотографии и др. подобни. Включена е и библиография от около 100 заг-
лавия е на английски език, 

Дисертацията си поставя задачата от философска гледна точка да изследва не 
толкова теориите за природата на информацията, а социалните, политическите, кул-
турните и технологични процеси характерни за т. нар. „Информационно общество” - 
появата и развитието му и последствията от него. В дисертацията са посочени и анали-
зирани доминиращите в информационното общество субекти. Разглежда се влиянието 
на Интернет, виртуалната реалност и на медиите върху хората, изтъкната е потреби-
телската природа на „Информационното общество” мястото на държавите в него. Ак-
центът е поставен върху критиката и главно се занимава с недостатъците на „Инфор-
мационно общество” и върху слабостта на това общество да разпознае своите пробле-
ми и ограничения!Авторът се опитва да обори постановката, че „Информационното 
общество” винаги гарантира свобода на информацията и разпространяването на вярна 
информация до всички граждани! За него за да бъде полезно „Информационното об-
щество” се нуждае от упражняване на определена степен на социален контрол.

Темата е  организирана  в шест глави,  всяка разглеждаща различни аспекти на 
„Информационното общество”.

В началната се определят основните термини извежда се философска дефиниция 
на „Информационното общество” и това понятие се позиционира във времето и прост-
ранството. От десетките дефиниции на  „Информационното общество” авторът разг-
лежда шест дефиниции и след анализ формулира своя: „Информационното общество” 



е нова социална структура, която посредством използването на знание и преработва-
нето на информация цели да насърчи иновацията и креативността. ...”

Втората част анализира виртуалната реалност и начина по който тя трансформи-
ра субект-субектните, субект-обектните и даже новите форми на обект-обектните от-
ношения. Дава се философска интерпретация на технологичния детерминизъм.

Третата глава е посветена на на ролята на медиите в информационното общество 
и се опитва да обоснове подзаглавието – “Философска критика на дезинформационно-
то общество”. С постановката че  „Информационното общество” е по-скоро разп-
ространяване на дезинформация отколкото на информация. В следващата глава е 
посветена на потребителската природа на Информационното общество” - едновремен-
но и „информационно” и „консуматорско” Изтъква се, че информацията също е стока, 
с нея се търгува, което може да доведе до вредни за обществото последици. Петата 
глава разглежда политиката и упражняването на власт в „Информационното общес-
тво”, ролята на държавата, глобализацията и новото неравенство, породено от достъ-
път до Интернет. Шеста глава свързва „Информационното общество” с идеята за сво-
бодата, поверителността на личната информация и институционалния надзор и посоч-
ва че „Информационното общество” е и рисково общество и се нуждае от механизми 
за филтриране на дезинформацията.

Сред основните постановки е и безспорната че информацията е власт. И са разг-
ледани различни примери и начини на злоупотреба с тази власт. Тук е първата ми бе-
лежка – всяка власт допуска злоупотреби - и не виждам с какво „Информационно об-
щество” е по-различно.

Предполагам че рецензентите ще представят още по-детайлно работата. Но вед-
нага искам да кажа, че по своя обем и богатство на проблемите, които са разгледани и 
сполучливата организация на текста тя отговаря на изискванията за присъждане на об-
разователната и научна степен “доктор”! Авторът има и необходимите публикации.

Но въпреки достойнствата и огромния обем на работата, ако авторът беше бълга-
рин бих предложил тя да се върне за доработка като се обогати с множество примери 
от българската практика – за злоупотребата с информация и дезинформацията и в то-
талитарното и в посттоталитарното българско общество. Даже тук биха могли да се 
посочат доста повече примери в полза на основната теза на автора. Разбира се то-
ва би могло да бъде тема на цяла друга книга. Но не мога да не посоча поне един ци-



тат – “Всъщност медиите се оказват основен инструмент в процеса на скриване на ис-
тината и обработка на общественото мнение в хода на конкурентната борба между 
различните групировки” - от глава IV. “Електроенергетиката в изкривеното огледало 
на медиите” на Чалъков, Христов, Митев -“Черните дупки на българската енергетика”, 
,Изток–Запад, С.,2011 с.23

Искам да се спра и на някой мисли които работата провокира. Заглавието – “Ин-
формационното или дезинформационното общество” поставя проблем, който се 
очаква авторът след безпристрастен  и обективен анализ да  реши.  Но веднага 
след това подзаглавието –“ Философска критика на дезинформационното общес-
тво” - постулира насоката в която ще се решава! Така предпоставената задача зат-
руднява академичната обективност и на места води до едностранни и докторинерски 
текстове. Напомня ми на десетките докторинерски работи “критикуващи лошия капи-
тализъм” - необективно, едностранно, посочвайки неща случващи се и в други общес-
тва. Ние, живели в тоталитарната система, сме получили идиосинкразия от тези неща.

Но доколкото забелязвам влиянието и на марксически идеи, ако авторът смята да 
работи в тази парадигма бих му дал идеята свързана с темата - да допълни класическа-
та дефиниция за “класа” като към ”владеещи средствата за производство” добави и 
“владеещи средствата за Управление” и по специално “владеещи МЕДИИТЕ”!!!

Адмирирам позицията на критика на Информационното общество, към слабостта 
и неспособността на Информационното общество да се разпознае и да се справи с ня-
кои свои иманентно присъщи проблеми. Но едно е те да се посочат а съвсем друго - 
изтъквайки ги, да се прави извод че в Информационното общество дезинформацията 
доминира. За мене това е непосилна задача. Още повече че авторът набляга на разли-
чието на термините „Грешна информация” и „Дезинформация” - първото е неточна 
или невярна информация, резултат на незнание, докато “дезинформацията” е инфор-
мация като пропагандата, поднесена с цел да заблуди и измами. Излиза че в “Инфор-
мационното общество” доминира такава “пропагандата, поднесена с цел да заблуди и 
измами”. Не мисля че това е вярно. Тук има още един терминологичен момент. Ин-
формацията винаги ли е истинна? На места е текста изглежда че опозицията е “инфор-
мация- дезинформация” т.е.  под “информация” се разбира “истинна”. Но на други об-
щото понятие е “информация” която може да е истина или да не е. Нали се използва 
термина дезинформация = неистинна (преднамерено!) информация. И не винаги е на-
пълно ясно когато се говори за “информация” дали се разбира в първия или във вто-



рия смисъл. Ако информацията може да е както истинна така и неистина тезата на ав-
тора става “Преднамерено неистинната информация доминира в Информационното 
общество”. Доста спорно!!!

Мисля че по-точно е не “доминира дезинформация” а “манипулациите”, ко-
ито понякога включват и дезинформация,  но по често са полуистини,  едностранно 
разглеждане на нещата, внушения, логически некоректни изводи, екстраполиране на 
частни случаи до общовалидни и др. подобни! А дали доминират или само са “често 
срещани” е друг въпрос.

За мен Информационното общество е като лупа – то увеличава и плюсовете и ми-
нусите на доИнформационното общество. Повечето недъзи на Информационното об-
щество които са посочени ги има и в доИнформационното общество. Но преимущес-
твата които то носи значително надвишават появилите се нови негативи! По какво де-
зинформацията на в. “Правда” напр. че някой е “враг на народа или че “кибернетиката 
е лъженаука” или в. “Раб. Дело” , за “безопасната съветска чернобилска радиация” се 
различават от тази от интернет. Но при Информационното общество човек има достъп 
и до истината и до неистината и има много по-големи възможности да вземе решение! 
Тук въпросът опира и до логическата култура – наложителна за Информационното 
общество!

Освен това посочването на недостатъците на Информационното общество поста-
вя въпросът “А коя е алтернативата? И има ли такава". Идеите за отговор на автора са 
повече пожелателни и имат донякъде утопичен характер. А като човек живял в тота-
литарната система зная колко опасна може да идеята за контрол на информацията!

Проф. ДФН Мартин Табаков


