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Годуин Дарманин е завършил магистърската програма по философия с преподаване на 
английски език на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Дисертацията е в обем от 290 стр., в библиографията на английски език  има около 100 
заглавия,  20  от  които са  интернет  източници.  Библиографията  е  изготвена  съгласно 
общоприетите изисквания, интернет източниците са цитирани с посочване на датата на 
цитирането.

В  дисертацията  е  проследен  генезисът,  очертани  са  базисните  структури  и 
доминиращите  в  информационното  общество  субекти.  Голямо  достойнство  е,  че 
изложението е повече проблемно, отколкото тематично, което и го характеризира като 
автентична изследователска работа с всичките й рискове, но и със сериозна заявка за 
научен принос. 

Авторът е постигнал убедителен баланс между академична безпристрастност и тон, и 
същевременно  ясна,  последователна  и  критична  позиция.  Масивната  използвана  и 
надлежно цитирана в текста литература, се използва по  оригинален, бих казал твърде 
необичаен  начин – не като обект на анализ и предмет на дискусия, а като инструмент 
на  изследването,  като  средство  за  аргументация  на  собствени  оригинални  тези  и 
заключения. Това достойнство се засилва и от свободното позоваване на философско-
научните  авторитети  и  капацитети  в  областта.  Определяща  съвсем  не  е  тяхната 
значимост и слава, а конкретният им принос към проблематиката на дисертацията – 
надежден атестат за самостоятелност на мисленето. 

Уводната  част е  посветена  на  експликацията  на  ключовите  термини. 
Информационното общество е разгледано като специфичен вид обществено развитие 
и като част от съвременната историческа динамика, към която все по-интензивно се 
приобщава значимата част от човечеството.

Очертана  е  позицията  на  изследването  –  критика  на  Информационното  общество, 
която в никакъв случай няма за цел да го представи като нещо „лошо”, тъкмо напротив. 
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Критиката на автора е насочена към слабостта и неспособността на Информационното 
общество да се разпознае и да се справи с някои свои съществени ограничения.

Въпреки че изследването не преследва  такива цели, то ни дава едно интересно и от 
епистемологическа гл. т. разграничение между знание и информация, като последната 
не е тъждествена със знанието, а е само негов източник и предпоставка. От социална 
гл.  т.  пък  информацията  се  третира  като  специфичен  обект  на  собственост, 
разпространение и достъп.

От друга страна, дезинформацията е определена, с оглед на критичните цели и задачи 
на  изследването,  бих  казал  в  прав,  но  недвусмислен  и  категоричен  текст  като 
информация,  поднесена  с  цел  да  заблуди.  Нито  пък  е  спестена  нейната  роля  в 
пропагандата.

Поради тази двойствена природа на (дез) информацията, Информационното общество 
още в семената си посява и рисковете от разпадането и разрушението си, то е едно 
високо рисково общество.

Съдържанието  на  дисертацията  е  структурирано  в  шест  глави,  отнасящи  се  към 
различни аспекти на Информационното общество.

Главните  цели  на  Първа  глава са  две:  извеждане  на  философска  дефиниция  на 
Информационното  общество  и  поставянето  му  в  рамката  на  пространството  и 
историята.

Информационното  общество  е  нова  социална  структура,  която  посредством 
използването  на  знание  и  преработването  на  информация  цели  да  насърчи 
иновацията,  креативността  и  благоденствието.  Индивидуалните  общности  в 
Информационното  общество  са  съставна  част  от  глобализиран  социален  ред. 
Инструментите  за  реализирането  на  социалната  програма  на  Информационното 
общество  са  технологиите,  комуникацията  и  разпространението  на  преработена 
информация. Това придава уникална специфика и рамки  на провеждания в рамките на 
Информационното общество  социален контрол.

Разглежда се и историята на термина и се аргументира тезата, че първи, преминали 
към  тази  фаза  на  социално-историческо  развитие  са  САШ,  още  в  края  на  1960-те 
години.

Като  се  позовава  на  идеята  за  пълния  цикъл,  включващ:   появяване,  обработване, 
управление и използване на информацията, тезата на автора е, че нито едно общество 
преди  средата  на  20  век  не  би  могло  да  бъде  квалифицирано  като  същинско 
Информационно  общество.  Не  подлежи  на  спор  и  констатацията,  че  гръбнакът  на 
Информационното общество са информационните и комуникационните технологии, в 
областта на които САЩ осъществяват революция в средата на миналия век. В списъка 
на  напълно  развити  Информационни  общества  понастоящем  авторът  причислява  и 
Япония,  Канада,  Австралия,  Нова  Зеландия,  Швейцария,  държавите  от  Европейския 
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съюз и някои Латино - Американски страни,  Азиатските четири „малки” Тигъра (Хонг 
Конг, Сингапур, Южна Корея и Тайланд). Установяването на глобално Информационно 
общество е отнесено от автора към края на 20-те години на 21 век. Макар да приемам, 
че в голяма част от Африка, Азия и Латинска Америка обществата не могат да се

разглеждат като Информационни общества, бих все пак добавил, че те тъй или иначе и 
те  вече  са  подвластни  на  макар  и  изцяло  наложилите  се  основни  глобални 
информационни  субекти, общности и структури. 

Изведеното  в  края  на  главата  определение  за  киберпространството  като  „свят  от 
свързани  помежду  си  компютри  и  общество,  обединено  около  тях”  намирам,  за 
устойчиво  и  целесъобразно,  както  и  допълнението,  че   киберпространството  е 
комплексна  информационна  среда,  която  е  своеволна,  анархична,  водена  от 
комерсиални интереси и силно фрагментирана.

Втора глава е посветена на виртуалността и начина, по който тя трансформира субект-
субектните, субект-обектните и някои нови форми на обект-обектните отношения. Тук 
виртуалността  и  технологията  се  тематизират  преди  всичко  като  идеология,  а 
позицията на автора – стремеж да се достигне до нейните рационални основания. За 
него  те  (виртуалността  и  технологията)  основателно  са  само  един  от  факторите, 
определящ комплексността на съвременния свят.

Трета глава, по моя преценка ключовата в изследването,  очертава роля на четвъртата 
власт  –  медиите  в  Информационното  общество  –  вероятно  основен  генератор  на 
дезинформация в него.

Очакваната социална роля на медиите,  основно се състои в това да осигури цялата 
информация, изисквана от всички граждани на Информационното общество, за да са в 
състояние те да вземат информирани решения; тези решения да водят до положителни 
резултати на персонално ниво а също и с голяма вероятност за цялото общество.

Резервите,  скептицизмът  и  основанията  на  автора,  обаче,   са  сериозни  и 
заразяващи:

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, а  телевизионни и радио водещи грубо 
да се  намесват,  ако  преценят,  че  включванията  биха  застрашили  по  някакъв  начин 
стоящия зад програмите дневен ред.

Засилването  на  медийния  плурализъм  не  се  покрива  с  по-голяма  демократизация. 
Финансово  могъщите  медии  в  повечето  случаи  се  възприемат  като  обективни 
източници на информация, алтернативите – като аматьорски и пристрастни мнения.

Вместо да служат на  своята независима обществена роля и призвание,  „медийните 
империи” служат като основно средство за упражняване на сила и контрол.
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Медиите манипулират и деформират  социалните отношения, като обръщат ролите на 
публичните и частни сфери (напр. в риалити шоутата или в жълтата преса).

Повечето медии в Информационното общество се придържат към бизнес логика, т.е. 
проявяват засилен интерес само към тези,  които или продават нещо, или търсят да 
купят  нещо  и  следователно  програмите  и  статиите  са  целево  ориентирани 
преимуществено  към  тези,  които  искат  да  правят  бизнес  и  тези  които  искат  да 
консумират.

Глобализираните  медии  потушават  културното  многообразие  като  налагат 
стереотипите на западния стил на живот и представят всяко разминаване с тях като 
„екзотично, цветно, необикновено и фантастично”.

Медиите изопачават или заличават  връзките и логиката на политическите събития като 
целенасочено  подготвят  тяхното  изкривено  и  предварително  режисирано  масово 
социално възприятие, отзвук и отклик.

Медиите са в състояние да внедрят в общественото съзнание считаната за приемлива 
от истаблишмънта поведенческа социална рамка.

Не съдържанието (предадено посредством медия), а медията сама по себе си е това, 
което моделира обществата. 

Четвърта  глава прави  критичен  преглед  на  потребителската  природа  на 
„Информационното общество”.  На гражданина,  производител и активен създател на 
материални  и  културни  ценности,  се  приписва  нова  доминантна   социална  роля  в 
качеството му на консуматор,  където, според сценаристите,  той далече по-истински, 
ефективно и последователно защитава социалните ценности и интереси. Колкото до 
днешните  напреднали  общества,  то  те  се  управляват  от  комерсиални  интереси  и 
комерсиални единици, а единствената роля оставена за повечето правителства е тази 
на регулатор. 

Темите,  дискутирани  в  Пета глава включват  упражняването  на  властта,   ролята  на 
държавата,  Глобализацията и Интернет като властови центрове в Информационното 
общество.

Основните  технологични  вектори  на  управлението,  институционализирани  в 
структурата  на  Информационното  общество  са  е-Демокрацията  и  е-Управлението. 
Главните  цели и ефекти, възлагани на е-Демокрацията са:  засилване на прозрачността 
и  симетрията  на  политическите  процеси;  засилване  на  прякото  участие  и  прякото 
включване  на  гражданите  при  вземането  на  властови  решения;   отваряне  на  нови 
пространства за информиране и обсъждане.  

Идеята за е-Управление, по оценката на Г. Дарманин,  е много по-реална,  отколкото 
тази за е-Демокрация,  поради това че повечето от необходимите технологии  са не 
само  налични,  но  са  и  относително  широко  разпространени  (така  например 
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гражданите  да  могат  да  изискват  официални  документи  и  да  попълват  и  прилагат 
електронно молби, заявления и искания). 

Същевременно  новата  технологична  рамка  на  властовите  отношения  в 
Информационното общество поражда и непознати до този момент социални различия 
– дигиталните. Тяхното преодоляване е свързано както с качественото подобряване на 
технологичните  предпоставки  за  разпространението  на  информацията,  така  и  с 
индивидуалните усилия и умения  на гражданите да трансформират информационното 
съдържание на мрежата в икономически, социални и културни резултати, постижения 
и ценности.

Към  края  на  тази  глава  се  открояват  основните  центрове  на  властта  в 
Информационното  общество:  мрежите  на  влияние.  Типични  примери  на  социални 
актьори  в  тези  мрежи  са:   капиталистическата  класа,  властовите  структури  на 
национално  и  регионално  ниво,  неправителствените  организации,  медиите  и 
социалните движения. Нито един от тези социални актьори няма решаваща 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. 

Шеста глава обобщава рисковите аспекти на информационното общество.

Без да плаща данък на популистки либерални идеологически схеми, авторът отбелязва 
необходимостта  от  цензурата  като  важен  инструмент  за  защита  на  гражданите  на 
„Информационното общество” (примерно в случаите с нагледните демонстрации как 
да  конструираме  оръжие).  От  друга  страна,  правителствата  и  другите  регулаторни 
институции следва да бъдат държани под наблюдение за злоупотреби чрез един добре 
отработен законов механизъм.

Сигурността и правата и свободите на гражданите са друга  деликатна област,  която 
трудно намира баланс в Информационното общество и е източник на социален дебат в 
него.

Самото свободно разпространение на информация е конвейер на несигурност. Поради 
трудността  да  се  провери  достоверността  на  по-голямата  част  от  информацията, 
движеща се в непрекъснат поток в Информационното общество, винаги остава открита 
и  възможността   непроверената  информация  да  се  окаже  дезинформация  или 
погрешна информация, с негативни последици за гражданите.

Като отговаря утвърдително на  въпроса дали Информационното общество е рисково 
общество, авторът акцентира върху нарасналите мащаби на риска и на угрозите човек 
да попадне от погрешната страна на дигиталните различия.  Този отговор е подсилен с 
не  по-малко  категоричното  становище,  че  Информационното  общество  е  еднакво 
далече и от Оруеловия тоталитаризъм и от света на идиличната безусловна свобода. 

В  Заключението Годуин Дарманин отправя поглед към историческата перспектива и 
хоризонтите  на  Информационното  общество.  Прогнозата  на  автора  е,  че  наред  с 
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впечатляващите нови технологични иновации, акцентът по-скоро ще се премести над 
решаването  на  социалните  проблеми,  породени  от  вътрешната  природа  и 
несъвършенства на Информационното общество. 

Той затвърждава убеждението ни, аргументирано последователно и изчерпателно в 
дисертационния  труд,  че  докато  гражданите  на  Информационното  общество  не 
открият  адекватните  механизми  за  оценка  на  автентичността  и  истинността  на 
информационния поток, ние ще бъдем граждани както на едно общество, безусловно 
зависимо от информацията, но също така и реално заливано от дезинформация.

Като  признавам  всеки  един  от  приведените  от  автора  на  изследването  Приноси,  и 
доколкото в хода на представянето ги разгледах поотделно, тук ще обърна внимание 
на иновативния социално-философски характер на изследването.   Бих подчертал не 
само неговата  оригиналност  като  тема и съдържание,  но  и  като  подход,  при  който 
силно  импонира  предметността,  релефността  на  структурите  и  динамиката, 
значимостта,  фундаменталния  характер  на  проблемите  относно  Информационното 
общество, смелостта, оригиналността и последователността на решенията, честността 
при акцентирането върху откритите и неразрешени до тук  проблеми.

Препоръки

Тъй  като  дисертационният  труд  има  достойнствата  на  завършено  монографично 
изследване,  препоръчвам  на  автора  да  го  подготви  за  печат.  Не  бих  препоръчал 
съществени промени в съдържанието и организацията на текста, по-скоро той би бил 
още по-интересен и значим, ако в него се засилят акцентите, повечето от които имах 
удоволствието да коментирам тук. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Като  имам  предвид  много  високото  ниво  на  теоретичната  разработка  в 
дисертационния  труд,  предлагам  на  уважаемите  членове  на  Научното  жури   да 
гласуват единодушно  за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на 
Годуин Дарманин.

9  юни  2011 г. Подпис:

София                       

       (доц. Асен 
Димитров) 
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