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ЗА СБОРНИКА

„Киберлексикон” е названието на пореден етап в реализацията на на-
учно-изследователски проект на тема „Екология на виртуалните реално-
сти”, чието начало беше положено през 2014 г. от преподаватели и спе-
циалисти в различни области на хуманитарното, социалното познание и 
информационните науки във Философски факултет на СУ „Св. Кл.Ох-
ридски” с подкрепата на Фонда за научни изследвания на университета. 
След успешно поставеното преди две години начало на проекта, разра-
ботването на настоящия киберлексикон беше предприето като следваща 
стъпка в изучаването и изследването на тази нова проблематика, артику-
лираща значението, респ. ефектите на виртуалната реалност на кибер-
пространството като среда за решаване на различни теоретични и прак-
тически задачи от всички области на човешкия и обществения живот.

По същество става дума за изследване и описание на актуални фено-
мени, формирали се под влияние на съвременното динамично развитие 
на комуникационните и информационни технологии и електронни ме-
дии: информационната култура, която предполагат  „Свързаният свят” 
на „Интернет на нещата” и прехода към „Интернет на всичко”, транза-
кционната памет, многозадачността и чувството за присъствие според  
равнищата на виртуалната памет и на потапянето във виртуалната ре-
алност, изследвани от киберпсихологията, епистемологичните измере-
ния на кибер-знанието като съдържание, видове, форми, методи и цели, 
виртуалните валути като речникови единици в контекста на новият тип 
търговия и капитализация на стоки и услуги, основани на тях, дигитал-
ните поколения, мрежовата икономика, цифровото неравенство и цифро-
визирания космополитизъм като характеристики на информационното/
цифровото общество и понятия на етиката на интелектуални технологии.

Това са само част от многото феномени, които ни поднасят съвре-
менните виртуални реалности на киберпространството в качеството на 
негови множащи се фрагментации, които се нуждаят от и очакват свое-
то интердисциплинарно изследване и обсъждане.

С надеждата да удовлетвори отчасти тази нужда, защото изчерпа-

телното изследване на толкова динамична среда и явления е практи-
чески невъзможно, екипът на „Киберлексикон” събра и систематизира 
емпирични и  актуални данни за някои от тези феномени, които из-
глеждат особено животрептящи и значими днес, и предлага тяхното 
описание и коментар в настоящия сборник, за да са на разположение 
на всички, вълнуващи се от интердисциплинарния прочит на новости-
те, възможностите и перспективите, които открива виртуалният свят на 
киберпространството на своите различни и масови потребители. 

От авторите
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ИНТЕРНЕТ ГРАВИТАЦИЯ 

проф. дфн Оля Харизанова
Философски факултет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме: В последните години Интернет се превърна в основна среда за забавления, 
за свързване с други себеподобни или за работа, като обвързва все повече потре-
бители. Истината е, че от една страна, инфраструктурата на Интернет е продукт на 
човека и се развива благодарение на него. От друга страна, тази мрежа вече „живее“ 
своеобразен собствен живот, но безотказно привлича човешките същества като оси-
гурява удобна среда за генериране и пренасяне на данни и съдържание. Проблемът 
е, че е все по-трудно да се отграничи реалното от виртуалното, истинското от симу-
лираното. Границите между видимото физическо и видимото виртуално се размиват, 
като пораждат паралелни персонализирани светове. Достъпността на паралелните 
пространства води до усещането за свобода и/или власт (например на/над избора), 
но тласка и към самодостатъчно съществуване. Каква е ролята на човека в среда, 
доминирана от мрежи и потоци от данни? Има ли предели, които човекът, за да за-
пази идентичността си, няма да премине? Възможно ли е да се спре инвазията на 
технологиите, без това да накърни интересите и потребностите на човека? 

В статията е направен кратък преглед на „Свързаният свят“ и съответните роли на 
машините, на мрежите, на големите данни и на самия човек. Очертани са пробле-
мите, породени от изграждащия се „Интернет за всичко“ и настъпващите промени в 
екосистемите. Авторът споделя мнението, че все още на преден план са въпросител-
ните относно сигурността, неприкосновеността на личния живот, хардуерната съв-
местимост, софтуерната съвместимост, синхронизацията, кабелната инфраструкту-
ра, безжичната инфраструктура, извличането на данни, анализа на големи масиви от 
данни и др. Но решаването на тези проблеми е в посока разрастване на „Интернет 
на нещата“ и преход към следваща глобална тенденция – Интернет на нещата 
като интернет за всичко. 

В текста е откроена възходящата градация „компютърна грамотност – информацион-
на грамотност – информационна култура“. Защитава се тезата, че дигиталното неве-
жество и липсата на информационна култура са предпоставка за дигитално робство 
на човека. Направено е заключението, че в условия на засилена тенденция към об-

вързаност (между устройства и технологии, между изкуствени и естествени системи, 
между човека и създадените от него паралелни виртуални светове), ключът за успеха 
на хората ще бъде овладяването на информационна култура. 

Ключови думи: Интернет, Интернет за всичко, Големи данни, Информационна кул-
тура

 „След няколко десетилетия компютри ще бъдат вплетени в 
почти всеки промишлен продукт.“ 

(Karl Steinbuch; 1966 г.)

През м. февруари 2016 г. в популярен български сайт за новини беше 
публикувана статия със заглавие „Съвременният свят се движи към са-
мотно съществуване“1. Текстът е кратък, но съдържа две ключови из-
речения: „Светът се потапя в интернет. Много потребности се решават 
чрез интернет или неживи обекти“. Публикации с подобни констатации 
(включително в научни издания) изпълват киберпространството, особе-
но през последните 3-4 години. Все повече анализатори на случващото 
се в света на хората се опитват да очертаят ефектите от интернет влия-
нието или бъдещите измерения на неумолимо настъпващите трансфор-
мации. Едно е безспорно. В последните години интернет се превърна 
в основна среда за работа, а така също за забавления, за контакти... 
Обвързва и все повече потребители. Например Internet Live Stats2 към 
февруари 2016 г. сочи над 3,3 милиарда ползватели на интернет.

Истината е, че от една страна интернет е продукт на човека и се 
развива благодарение на него. От друга страна, Мрежата вече „живее“ 
собствен живот, но безотказно привлича човешките същества като оси-
гурява удобна среда за генериране и пренасяне на данни и съдържание. 
Проблемът е, че вече е трудно да се отграничи реалното от виртуал-
ното, истинското от симулираното. Границите между видимото фи-
зическо и видимото виртуално се размиват, като пораждат паралелни 
персонализирани светове. Достъпността на паралелните пространства 
води до усещането за свобода и/или власт (например на/над избора), но 
тласка и към самодостатъчно съществуване. 

1 Михайлова, Антония. Съвременният свят се движи към самотно съществуване., 
15.02.2016, Actualno.com, [http://curious.actualno.com/syvremennijat-svjat-se-dviji-kym-
samotno-syshtestvuvane-news_523784.html; 20.02.2016] // Mihaylova, Antonia. The modern 
world is moving towards a lonely existence.
2 Адрес за достъп: http://www.internetlivestats.com/
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Има ли предели, които човекът няма да премине, за да запази 
идентичността си? Възможно ли е да се спре инвазията на техноло-
гиите без това да накърни интересите и потребностите на човека? 
Поставянето на тези и подобни въпроси има основание. В последно 
време се оповестяват какви ли не победи на науката над естествения 
свят: от успешни опити за имплантиране на устройства в човешки 
тела и превръщането им в киборги (например имплантирането на 
видеокамера свързана с интернет3) до генетично модифициране на 
животни с цел производство на вторични продукти за постигане на 
свръх-човешки качества (например създаването на изкуствена непро-
биваема кожа, произведена от мляко на генно модифицирана коза4). 
Много малко публикации свидетелстват за известни отстъпления от 
нововъведенията (например „Заводът на „Мерцедес“ заменя роботи 
с хора, роботите не смогват на производството“)5. Повечето заглавия 
са красноречиви за бъдещето на свързания свят („Млад химик ще 
стане първият български киборг“, „Растения киборги ще си говорят 
с хората“, „Задава се първа олимпиада за киборги. Състезанието ще 
се проведе в Швейцария през 2016“ и др.)6. 

3 Profit.bg. Как технологиите се сливат с човешкото тяло?, август 2014, [http://m.profit.bg/
news.php?id=126861; 22.02.2016] // How technology merge with the human body ?, August 
2014
4 Hicomm.bg. Учените създават суперхора с непробиваема с куршум кожа., август 2011,
[http://hicomm.bg/science/uchenite-syzdavat-superhora-s-neprobivaema-s-kurshum-koja.
html; 21.02.2016] // Scientists create super humans with impenetrable skin with a bullet., 
August 2011
5 Заводът на „Мерцедес“ заменя роботи с хора, роботите не смогват на производството. 
24 часа онлайн, 01.03.2016, [https://www.24chasa.bg/Article/5335229; 02.03.2016] // The 
factory of „Mercedes“ replaced robots with people, not robots keep up production. 24 hours 
online
6 Източници: Млад химик ще стане първият български киборг. Novini.bg, 26.02.2016, 
[http://www.novini.bg/news/338143-млад-химик-ще-стане-първият-български-киборг.
html; 27.02.2016]; Растения киборги ще си говорят с хората. Blitz.bg, 02.02.2014, [http://
www.blitz.bg/news/article/248065; 24.02.2016]; Николова, Беатрис. Учен прогнозира, че 
до 200 години ще се превърнем в богоподобни киборги. INews.bg, 25.05.2015, [http://
inews.bg/l.a_c.462260_i.465740.html, 22.02.2016]; Задава се първа олимпиада за киборги. 
Състезанието ще се проведе в Швейцария през 2016. TechNews.bg, 31.03.2014, [http://
technews.bg/article-69624.html#.VtVuCfk0WG4; 23.02.2016] и др. // Sources: A young 
chemist, will become the first Bulgarian cyborg. Novini.bg, 26.02.2016,
[http://www.novini.bg/news/338143.html; 02.27.2016] Plants cyborgs will talk with people. 
Blitz.bg, 02.02.2014, [http://www.blitz.bg/news/article/248065; 02.24.2016] Nikolova, 
Beatrice. Scientists predict that up to 200 years will become a godlike cyborgs. INews.bg, 
25.05.2015, [http://inews.bg/l.a_c.462260_i.465740.html, 22.02.2016]; Set the first Olympics 

Очевидно е, че проследяването на случващото се около и в интернет 
е от ключово значение за разбирането на мащабите на интернет грави-
тацията, а така също на тенденциите в близко бъдеще.

Ролята на машините
Безспорно, „целта“ на машината винаги е ограничена и крайна – 

сама по себе си тя няма свръх задачи, присъщи на която и да е жива 
система за осигуряване на безкрайност на живота. Перспективната цел, 
на която и да е машина може да се определи само от човека (създателя 
на машината). Относно компютрите като машини, за които многократ-
но се изтъква, че са „незаменим асистент“ за хората и които вече са 
повсеместно приложими, могат да се откроят парадоксални изводи:

нищо друго не разширява така творческите възможности на човека, 
както компютъра, особено относно събирането и предаването на мето-
ди за и резултати от решаването на задачи;

нищо друго не ограничава така творческите възможности на човека, 
както компютърът, най-вече поради трудоемкостта и изискванията за 
предаване на интелектуалния опит на предходни поколения;

за първи път се наблюдава силно противопоставяне между човека и 
човечеството – от личността се очакват творчески проявления и наред 
с това личността се оказва под пресата на всички предшестващи авто-
ритети, доколкото тяхното мнение е категорично обобщено и изразено 
в отработените стандартни инструменти, програми, алгоритми.

Всъщност, при използването на „умните“ машини човекът изпъл-
нява различни роли и функции: от техническа поддръжка и обслуж-
ване на апаратурата до управление на сложни алгоритми или взимане 
на решение по даден въпрос, прогнозиране и планиране на процеси 
от/за реалната практика. В нашето съвремие обаче един от значимите 
проблеми е разпределянето на ролите между човека и машината. Така 
машината-компютър, превърната в компютърна система (хардуер, соф-
туер), изправя създателя си пред ключови въпроси за самия него. 

Ролята на мрежите
Още през 1999 г., в своя едноименна презентация, Кевин Аштън7 

for cyborgs. The competition will be held in Switzerland in 2016. TechNews.bg, 31.03.2014, 
[http://technews.bg/article-69624.html#.VtVuCfk0WG4; 02.23.2016] and others.
7  Кевин Аштън (Kevin Ashton) е британски технологичен иноватор, който е 
съосновател на на RFID-изследователския консорциум Auto-ID Center към Масачузетския 
технологичен институт (MIT). Центърът стартира през 1999 г. като спонсориран от 
индустрията изследователски проект с основна цел създаване на отворен стандарт за 
прилагане на RFID навсякъде. По това време Аштън заема длъжността изпълнителен 

https://www.24chasa.bg/Authors/31355


1716

ИНТЕРНЕТ ГРАВИТАЦИЯ ПРОФ. ДФН ОЛЯ ХАРИЗАНОВА

въвежда ново понятие, като го назовава „интернет на нещата“ 
(Internet of Things; IoT). То бързо набира популярност, защото от-
разява постиженията в информационните и комуникационните тех-
нологии (ИКТ) и се отнася до необходимостта от мрежа, свързваща 
към интернет обекти от физическия свят. По-късно обхватът на 
понятието се разширява към описание на отворен стандарт за ин-
тегриране на RFID-чипове в разнообразен инвентар или в различни 
обекти. Днес IoT се отнася до технологични процеси, свързани с от-
далечено предаване на данни чрез различни сензорни устройства8 
и до свързването на тези устройства помежду им. Проследявайки 
началото и развитието на това ново направление в съвременните 
мрежови комуникации и преноса на данни, може да се каже, че през 
1999 г. К. Аштън очертава прехода „от интернет на компютрите – 
към интернет на нещата – до интернет за всичко“9.

Ако се върнем недалеч във времето, към последното десетилетие 
на 20. век, безспорно ще установим, че тогавашните компютри нямат 
„сетива“ – те бяха машини, изпълняващи зададени от човека команди 
преди всичко „ръчно“ (чрез клавиатура или чрез програма като набор 
от команди на изкуствен език). Всеобщата оценка за тогавашните ком-
пютри е, че са устройства с ограничения, зависещи от възможностите 
на самия човек като основен оператор10. 

Само няколко години по-късно, в началото на 21. век, компютрите вече са 
в състояние „да усещат неща“ чрез възможността към тях да се интегрират 
различни периферни устройства със сензорни функционалности и безпро-
блемно свързване към мрежи. В тази посока са технологиите за гео-локали-

директор на Центъра. // Kevin Ashton is a British technology innovator who is co-founder of 
RFID-research consortium Auto-ID Center at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
The center started in 1999 as industry-sponsored research project with the primary objective 
of creating an open standard for the application of RFID everywhere. At that time Ashton was 
appointed executive director of the Center.
8 Виж повече: Internet of Things [http://www.sas.com/en_us/insights/big-data/internet-of-
things.html; 16.02.2016] // See more
9  Виж: Internet of Everything, [http://ioeassessment.cisco.com/; 17.02.2016]; Tim Bajarin. 
The Next Big Thing for Tech: The Internet of Everythin. [http://time.com/539/the-next-big-
thing-for-tech-the-internet-of-everything/; 17.02.2016] и др. под.
10 Например разнообразието на информационните източници и количеството информация 
са многократно повече от способността на хората да я въведат ръчно, чрез клавиатурата 
или чрез сканиране. // For example, the diversity of information sources and the amount of 
information are much more than people‘s ability to introduce it manually using the keypad or 
by scanning.

зация и проследяване на местоположението и/или маршрута на придвиж-
ване11, технологиите за контрол на транспорта, за контрол на инвентара в 
различни производства, в сферите на електронното здравеопазване и пр. 

В предстоящите няколко години технологиите, свързващи предмети и 
устройства от физическия свят с интернет ще се окажат основа на разви-
тието на обществата. В тази посока е очакваното пускане за масова упо-
треба на „самостоятелно шофиращи“ автомобили (интелигентни автомо-
били), на интелигентни уреди за производство или за дома, възможностите 
чрез импланти да се проследява физиологичното състояние на човешкия 
организъм или да се управлява процеса на усвояване на знания и др.

Постепенно „интернет за всичко“ се превърна в универсална фраза, 
описваща свързаност на почти всяко устройство към мрежа и отдалече-
ното му управление. Свързаните устройства12, от една страна, могат да 
се контролират и настройват от всяко място на света чрез инфраструк-
турата на интернет. От друга страна, помежду си те формират екосис-
тема от устройства, софтуер и услуги13. 

Gartner Inc. - световен лидер в изследванията на информацион-
ните технологии - прогнозира, че през 2018 г. все още няма да има 
доминираща IoT-платформа като екосистема (устройства – софтуер – 
услуги) и ИТ лидерите все още ще композират/интегрират решения на 
различни разработчици/доставчици. Но до 2020 г., според Gartner, 250 
милиарда автоматизирани автомобили ще бъдат свързани помежду си, 
ще бъдат управлявани чрез специален комплекс от услуги за интели-
гентно шофиране и навигиране, а тази свързаност на автомобилите 
ще е съществена част от интернет на нещата14. 

Друг акцент в прогнозите на Gartner Inc. е свързан със съвремен-
ния интелигентен дом. Очакванията са, че до 2020 г. „свързаната кух-
ня“ ще донесе значителни ползи за промишлеността, търговията на 

11 Интересен е фактът, че през 2000 г. се поставя началото на използването на 
GPS (Global Positioning System) за невоенни нужди, а от 2004 г. системите за 
GPS вече се тестват и прилагат в устройства за мобилна комуникация. // An 
interesting fact is that in 2000 was the beginning of the use of GPS (Global Positioning 
System) for non-military purposes, and since 2004 GPS systems already tested and 
implemented in mobile communication devices.
12 Наричат ги „интелигентни“ или „умни“ устройства. // They call them „intelligent“ and 
„smart“ devices.
13 Tim Bajarin. The Next Big Thing for Tech: The Internet of Everythin. [http://time.
com/539/the-next-big-thing-for-tech-the-internet-of-everything/; 17.02.2016]
14 Predicts 2015: The Internet of Things. Gartner, [http://www.gartner.com/document/2952822; 
17.02.2016]

http://time.com/author/tim-bajarin/
http://time.com/author/tim-bajarin/
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дребно, здравеопазването, включително за справянето с някои про-
блеми на устойчивото развитие15. Всъщност, моделът „интелигентна 
кухня“ насърчава нови възможности за електронен бизнес на няколко 
нива във веригата на доставки: от такива на храни и други стоки до 
събиране на данни от сензори, свързани с кухненско оборудване и 
автоматизирано генериране на списъци за пазаруване. Според друга 
прогноза, на IDC, до 2020 г. се очаква в употреба да бъдат 220 мили-
арда свързани устройства16, което очертава и очаквания мащаб на IoT, 
и сферите на развитие на някои индустрии.

Все още на преден план са проблемите със сигурността, неприкос-
новеността на личния живот, хардуерната съвместимост, софтуерната 
съвместимост, синхронизацията, кабелната инфраструктура, безжична-
та инфраструктура, извличането на данни, анализа на големи масиви от 
данни и др. Решаването им обаче е в посока разрастване на IoT и може 
да се очаква следваща глобална тенденция в новите индустрии – ин-
тернет на нещата като интернет за всичко. 

Ролята на данните
„Свързаният свят“ вече ни изправи пред съществен проблем: пос-

тигането на контрол върху огромни масиви от данни, постъпващи за 
обработка от множество виртуализирани процеси в различни сфери 
на обществено-икономическите практики (фиг. 1). Количеството на 
данните нараства експоненциално всеки ден. В тази връзка възник-
наха нови мерни единици за количество информация и нови модели, 
наречени най-общо Големи данни (Big Data). Една приблизителна 
оценка сочи, че през последните 1-2 години за около 24 часа са се про-
извеждали най-малко 2,5 квинтилиона байта17. Само фирмата Google 

15 Например се очаква 15% от спестяванията в хранително-вкусовата индустрия да се 
постигнат именно чрез „интелигентни/свързани кухни“. // For example, it expects 15% of 
their savings in the food industry to achieve it is through „smart / connected kitchen.“
16 Internet of Things: Data from Embedded Systems Will Account for 10% of the 
Digital Universe by 2020. IDC, 2014, [http://www.emc.com/leadership/digital-
universe/2014iview/internet-of-things.htm; 17.02.2016]. Виж също: Gartner Inc., 
[http://www.gartner.com/technology/home.jsp; 17.02.2016].
17 За сравнение: 1 квинтилион байта се равнява на 1 000 000 000 000 000 
000 байта (единица, последвана от 18 нули); 1 терабайт се равнява на 1024 
гигабайта; 1 петабайт се равнява на 1024 терабайта; 1 ексабайт се равнява на 
1024 петабайта; 1 зетабайт се равнява на 1024 ексабайта; 1 йотабайт се равнява 
на 1024 зетабайта. Ако се опитаме да измерим тези количества информация в 
брой книги се оказва, че: 1 гигабайт е приблизително 1600 книги, 1 терабайт – 
1 600 000 книги, 1 петабайт – 160 000 000 книги, а 1 екзабайт – около 3000 пъти 

е обработвала дневно почти 3,5 милиарда заявки, а онлайн магазинът 
им е регистрирал 10 екзабайта данни18. През 2015 г. Amazon, от своя 
страна, отчита 1 000 000 000 гигабайта „произведени“ данни; за съх-
раняването на данни от 152 милиона потребители Amazon са предос-
тавили 1 400 000 сървъра19. 

Генерираните потоци от данни пораждат затруднения не само по-
ради количествените си измерения, но и поради разнородните форма-
ти на първичните данни, а така също необходимостта те да подлежат 
на различни обработки от различни потребители с различни цели20. В 
тази връзка вече се заговори за пореден нов модел, т. нар. Езеро от 
данни (Data Lake): репозиториум, съдържащ големи количества „су-
рови“ данни  - данни в оригинален формат според произхода. Данните 
в репозиториума могат да се достъпват от различни потребители; 
потребителите могат да анализират данните според потребности-
те си; данните дават възможност потребителите да ги свързват, 
смесват, проучват и да получават вторични данни от приложените 
обработки според целите си21.

повече от фонда на Конгресната библиотека. // For comparison: 1 quintillion bytes 
equals 1 000 000 000 000 000 000 bytes (one followed by 18 zeros); 1 terabyte equals 
1,024 gigabytes; 1 petabyte equals 1,024 terabytes; 1 exabytes equals 1,024 petabytes; 
1 zettabyte is equivalent to 1,024 exabytes; 1 yotabayt equals 1024 zettabyte. If we 
try to measure these quantities of information in the number of books it turns out that 
1 gigabyte is approximately 1,600 books, 1 terabyte - 1.6 million books, 1 petabyte 
- 160 million books and 1 exabyte - about 3,000 times the fund library of Congress.
18Виж: Big Data and Analytics Trends 2015. [http://www.visualistan.com/2015/01/
big-data-and-analytics-trends-2015.html; 17.02.2016]; 10 любопитни факта 
за интернет. [http://infobulgaria.info/news.php?itm=23215; 18.02.2016] // 10 
interesting facts about the Internet
19Amazon.com. Big Data on Amazon Web Services. [https://aws.amazon.com/big-
data/; 18.02.2016].
20 Datafloq.com. 7 Important Big Data Trends for 2016. [https://datafloq.com/read/7-
big-data-trends-for-2016/1699; 17.02.2016].
21Datafloq.com. The Future of Big Data: How Data Lakes Open New Possibilities 
for Your Organization. [https://datafloq.com/read/Data-Lakes-Open-Possibilities-
Your-Organization/1695?utm_source=datafloq&utm_medium=ref&utm_
campaign=datafloq; 18.02.2016].
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Фигура 1. Произход на Големите данни

Новите източници на данни и съдържание са разнообразни: хардуерни 
устройства, различни машини, физически точки за достъп до мрежа, раз-
лични процеси за събиране на данни, логвания, RFID, метрики, мобилен 
трафик, гео-позициониране и др. Постъпващите данни се отличават с: ко-
личество, честота на изменение, многообразие, достоверност (фиг. 2).

Фигура 2. Четири величини, характеризиращи Големите данни

Обяснимо, през м. ноември 2015 г. Международният съюз по далекосъ-
общения (International Telecommunication Union; ITU) публикува нов стан-

дарт (Y.3600)22, в който подробно се описват изискванията, възможностите 
и употребата на облачно базирани Големи данни. В него е указано и как да 
бъдат развити облачни изчислителни системи (Cloud Computing) така, че да 
предоставят услуги за Големи данни (big data as a service; BDaaS)23. От клю-
човите думи, с които е маркиран този стандарт, може да се съди за обхвата 
му, но също така и за ИКТ направленията, които са от съществено значение 
за развитието на днешния свят: големи данни, екосистема от големи данни, 
съхраняване на данни, анализиране на данни, анализиране на данни в ре-
ално време24. Необходимостта от стандарт е свързана с това, че облачно ба-
зираните Големи данни осигуряват възможности за събиране, съхранение, 
анализиране, визуализиране и управление на големи по обем и разнородни 
данни, които чрез използването на традиционни технологии няма как да се 
предават и анализират с необходимата скорост и качество. Основната цел на 
стандарта Y.3600 е да се гарантира, че ползите от Големите данни ще са в 
глобален мащаб и че тези ползи ще се разпрострат върху целия свят. 

Фигура 3. Екосистема на Големи данни 
Източник: Y.3600(15)_F 6-1.

22[Y.3600] Series Y: Global Information Infrastructure, Internet Protocol Aspects and 
Next-Generation Networks. Cloud Computing. Big data – Cloud computing based 
requirements and capabilities., Telecommunication Standardization Sector of ITU, 
2015. [http://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3600-201511-I; 20.02.2016].
23 BDaaS: Облачни услуги, които осигуряват възможности за потребителите да събират, 
съхраняват, анализират, визуализират и управлават големи данни, включително в реално 
време. // Cloud services that provide opportunities for users to collect, store, analyze, visualize 
and upravlavat large data, including real-time.
24 Y.3600: Keywords - Big data, big data ecosystem, cloud computing, data analytics, 
data storage, real-time analysis.



2322

ИНТЕРНЕТ ГРАВИТАЦИЯ ПРОФ. ДФН ОЛЯ ХАРИЗАНОВА

Каква е връзката между големите данни и изчислителните облаци? 
Големите данни се отнася до технологии и услуги, които извличат цен-
на информация от огромни масиви от данни, докато изчислителните 
облаци осигуряват условия/достъп за споделяне на физически или вир-
туални ресурси чрез самообслужване от страна на потребителите на 
данни (big data service customer; BDC) или чрез заявено от тях адми-
нистриране от провайдър на данни (big data service provider; BDSP). 
Големите данни са предназначени за обработка по заявка, като се ха-
рактеризират с разпределено съхранение и възможност за висока про-
изводителност при обработка. Облаците пък отговарят на предизвика-
телствата от Големите данни чрез осигуряване на операции върху тях 
(като скалируемост и бързина), непостижими с по-старите технологии; 
осигуряват и достъп до различни инструменти за изпълнение на опера-
ции в екосистемата на Големите данни (фиг. 3).25 

И все пак, водещо в технологиите за Големите данни е свързва-
нето им с хората, осигуряването на множество и различни услуги, 
удовлетворяващи потребителските нужди. Нещо повече, дори и да са 
произведени от машини или част от тях да са предназначени за под-
държане на автоматични процеси между машини, данните, по един или 
друг начин, са свързани с физическия свят, обитаван от човешките съ-
щества. 

Ролята на човека
В света на мрежите и данните, в света на свързаните неща, човекът 

днес е изправен пред редица проблеми, защото като Създател се оказа 
зависим и уязвим от творението си.  Едно от предизвикателствата е 
свързано с „пристрастяването“. Пример? Преди дни, поради техниче-
ска повреда по трасето, достъпът до интернет прекъсна. Само след ми-
нута-две, в коридора на етажа в служебната сграда се събрахме всички 
„не можещи без Мрежата“ – тревожни, гневни, оплакващи се, че няма 
как да си вършим работата. Като че ли бяхме забравили как се работи 
без интернет, като че ли нямаше как да изпишем поредните думи в по-
редните изречения. Всеки от нас споделяше, че се чувства „с вързани 
ръце“ – няма имейли, няма файлове, няма онлайн новини… 

Друго предизвикателство е свързано със „зависимостта“. Примери 

25 [Y.3600] Series Y: Global Information Infrastructure, Internet Protocol Aspects and Next-
Generation Networks. Cloud Computing. Big data – Cloud computing based requirements and 
capabilities., Telecommunication Standardization Sector of ITU, 2015, pp. 4-6. [http://www.
itu.int/rec/T-REC-Y.3600-201511-I; 20.02.2016].

много, но ще припомня случилото се  по време на местнтеи избори  
през 2015 г., когато поради хакерска атака връзката на компютрите, 
чрез които се въвеждаха изборните протоколи, със сървъра прекъсна. 
Спомняте ли си каква паника, какви опасения за сигурността на да-
нните предизвика всичко това? А спомняте ли си началото на опитите 
родители да записват децата си в детски градини през онлайн система 
и срива на мрежата поради претоварване (повече заявки към сървъра 
от възможностите му да обработи за единица време)? И в двата случая 
значими обществени процеси се оказаха под заплаха заради силната си 
зависимост от Мрежата.

Трето предизвикателство е свързано със „сигурността“ – на хора-
та-потребители, на съдържанието, на инфраструктурата. Заговори се 
за киберсигурност, за киберпрестъпност… Уязвимо се оказа всичко, 
свързано по някакъв начин с интернет. Проследете например интерак-
тивните изображения на NORSE26 и ще се удивите от количеството на 
атаките към сървъри в целия свят за части от секундата. 

Изброяването на предизвикателства може да продължи. По-важно е 
да се подчертае, че от едната страна е удобството при работа в мрежова 
среда – бързо, на един клик отстояние, асистирано от програми и маши-
ни. От другата страна е „войната“ между или чрез машините – „всичко 
срещу всичко“. 

Очертаното по-горе подсказва нова роля на човека като част от про-
менената екосистема. Очертава и необходимостта да се балансира меж-
ду ползите, опасностите и вредите от кибернетичните творения, от ки-
бернетичното развитие. 

В началото, при появата на компютрите, желаещите да ги използ-
ват бяха принудени да опознаят машините, да разбират техния език, 
да се научат да ги командват и едва тогава да се възползват от предим-
ствата. Наложи се да придобият компютърна грамотност – знания и 
умения за работа с устройството и софтуера. По-късно, с появата на 
компютърните мрежи и последващото им свързване в Глобална мрежа, 
нужните знания и умения се умножиха – потребителите трябваше да 
усвоят и спецификата на използването на мрежови ресурси. Стана факт 
необходимостта от информационна грамотност – ориентирането в ин-
формационните потоци и владеенето на инструменти за тяхното упра-
вление. Днес, за да бъдем успешни при взаимодействие със свързания 
свят, вече се нуждаем от информационна култура – познаване както на 

26 Адрес за достъп до NORSE: http://map.norsecorp.com/#/. 



2524

ИНТЕРНЕТ ГРАВИТАЦИЯ ПРОФ. ДФН ОЛЯ ХАРИЗАНОВА

компютърните системи, така и на киберпространството, и на ресурси-
те, и на правилата за поведение във виртуални среди… В свят, в който 
информацията вече е ключов ресурс за развитие, хората-потребители 
формират своеобразни общности, отличаващи се с целенасочена упо-
треба на ИКТ, със специфични знания, умения, поведение и практики 
във виртуалните екосистеми, с различни способи за самоизразяване и 
самопознание (фиг. 4). Формирани са и нови набори от правила, пред-
писващи определено поведение във виртуалните среди с присъщи пре-
живявания и стремежи. 

Фигура 4. Еволюция на изисквания към потребителите на IoT-еко-
системата

Нека приемем, че информационната култура обхваща знания и умения, 
свързани с: възприемането и обработката на големи масиви от информа-
ция, безпроблемно използване на съвременните средства за извличане и 
прилагане на информация, владеене на съвременните инструменти за ко-
муникация (стационарни и мобилни; локални и мрежови), адаптивност и 
способност за работа във виртуални екипи, прилагане на софтуерни ин-
струменти за представяне на данни и информация в различни формати и 
др. под. Ако това е така, компютърната грамотност, както и общата ин-
формационна грамотност не са достатъчни. Изисква се продължително и 
задълбочено усвояване на редица техники и технологии до степен, гаран-
тираща включването им в работните процеси и даже в бита. Ето защо, 
макар броят на интернет потребителите да расте постоянно, към момента 
информационната култура е повече елитарна, отколкото масова. Тя е за 
„избрани“ – за онези, които разполагат със свободен достъп до техниче-
ски и технологични ресурси, владеят „езика“ на ИКТ, могат да „общуват“ 
с ИКТ или със себеподобни чрез ИКТ. В опозиция е с т. нар. дигитално 

неравенство27, разбирано като разделение на хората спрямо наличието на 
достъп до информация и ИКТ28. В опозиция е и с дигиталното невежество.

Какво може да се очаква в близко бъдеще? Засилени тенденции на 
обвързаност – между устройствата, между технологиите, между „неща-
та“, между изкуствените и естествените системи, между човека и съз-
дадените от него паралелни виртуални светове. И в това бъдеще клю-
чът към успеха на хората ще бъде овладяната информационна култура, 
а отсъствието й – гаранция за дигитално робство.
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Abstract: In the last time Internet is becoming a major medium for work, entertainment or contacts 
and linking more users. The truth is that on the one hand the Internet is a product of man and develop 
thanks to him. On the other hand, the Network already „live“ own life but flawlessly attracts human 
beings by providing a comfortable environment for the generation and transfer of data and content. 
A problem is increasingly difficult to distinguish among reality and the virtual simulation. The 
boundaries between the visible physical and the visible virtual is blurring and create customized 
parallel worlds. The availability of customized parallel spaces leads to a feeling of freedom and / or 
power but provoke self-sufficient existence and closing in these worlds.

What is the role of humans in an environment in which predominate networks and data streams? Is it 
possible to stop the invasion of technology without changing interests and needs of man? Are there a 
limits which man no passing to preserve the human, to preserve its identity?

The article contain a brief overview of the “connected world” and the respective roles of the networks, 
of big data and of man himself. It outlines the problems caused by under construction of “Internet 
for Everything” and the upcoming changes in ecosystems. The author agrees that in the foreground 
are the questions on security, privacy, hardware compatibility, software compatibility, timing, wired 
infrastructure, wireless infrastructure, data acquisition, analysis of large datasets. But solving these 
problems is in the direction of expansion of the Internet of Things and transition to the next global 
trend - the Internet of Things like the Internet for Everything.

The author  outline an upward gradation between “Computer literacy → Information literacy → 
Information culture“and argues that Digital Ignorance and the lack of Information Cultures are 
prerequisites for Digital Slavery of man.

The conclusion is that in the terms of increased tendency to connect everything (devices and 
technologies, artificial and natural systems, man and parallel virtual worlds), the key to the success 
of people will be mastering the information culture.

Key words: Internet, Internet for Everything, Big Data, Information Culture
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ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА 
„ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ“

Доц. д-р Иван Бардов
Философски факултет
Софийски университет „Св.Кл. Охридски”

Резюме: Статията третира същността и характеристиките на технологичното и со-
цио-културно явление „виртуална реалност“. Изходна точка на  анализа е разбиране-
то, че съществуват различни нива при приближаването параметрите на виртуалната 
реалност към постигането на психологична правдоподобност, която да е идентична с 
обикновената физическа реалност. Затова се разграничават понятията ниско и висо-
ко ниво на „потапяне“ във виртуалната реалност, които я описват в технологичен ас-
пект, а също понятията ниско и високо равнище на „присъствие“ в този вид реалност, 
които я описват в плана на субективното преживяване. Представя се съдържанието 
на психологичните ефекти, които възникват в хода на взаимодействието „човек-ком-
пютър“ при различните нива на „потапяне“ и „присъствие“. Прегледът и размишле-
нието върху емпиричните данни позволява неутешителното заключение, че както 
винаги в историята на човечеството, разширяването на технологичните възможности 
под формата на виртуална реалност решава едни, но заедно с това създава други, не 
по-малко сложни за разрешаване, социални и психологични проблеми. 

Ключови думи: равнища на виртуална реалност, киберпсихология, равнища на пота-
пяне чувство на присъствие, Многозадачност, Време на реакция, трансзакционна памет 

Търси корена!                                                                                                                  
Кузма Прутков

Знаменитият писател-фантаст Рей Бредбъри отбелязва в едно интер-
вю, дадено за технологичното списание „Уайърд“ (Wired) към края на 
неговия живот: „Реалността ще ви унищожава, докато вие не започнете 
да общувате с нея, като използвате митове и метафори“. Но както се 
случва достатъчно често, една изказана идея може да претърпи наис-
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тип на мултисензорен симулатор, наречен „Сензорама” (Sensorama). Чрез 
прожектирането на кратки филми, съпроводени от имитации на вятър, ми-
риси и градски шум, сензорамата увеличавала способността на зрителя за 
по-правдиво мултисензорно възприемане на прожектираното. Следващият 
автор с много значим принос по темата е Айвън Съдърленд. През месец май 
1963 г. той представил на конференция по компютърни технологии „Spring 
Joint Computer Conference“ доклад, посветен на графичния интерфейс на 
системата „човек-компютър“, а в 1965 г. на конгреса на Международната 
федерация по обработка на информация (IFIP, International Federation for 
Information Processing) е изложил резултатите от своите изследвания за 
технологическите разработки в обработката и извеждането на екран на из-
ображения. По-подробно тези резултати са обобщени в по-късната негова 
работа (Sutherland, 1970). През 1968 г. Съдърленд демонстрирал техниче-
ско оборудване, с което опитал да реализира идеята за виртуалността. Част 
от оборудването бил конструираният от него пръв прототип на шлем за 
създаване на виртуална реалност, чиито изображения се генерирали чрез 
компютъра. Шлемът на Съдърленд позволявал изображенията да се про-
менят в съответствие с движенията на главата (зрителна обратна връзка). 
Като първи опит обаче това оборудване било още доста несъвършено и не 
получило практическо разпространение.

През 70-те години на 20. в компютърна графика вече напълно заменила 
киноизображенията, които дотогава се използвали в симулаторите. Въвеж-
дането на подобна графика позволила тренажорите (а това били симулато-
ри на полети) да работят в режим реално време. От 1972 г. Майрън Крю-
гер започнал да използва систематично термина „изкуствена реалност“ 
(„artificial reality“) за обозначаването на онези резултати, които могат да 
бъдат получени с помощта на система за видео съвместяване на изобра-
жение на обект (човек) със софтуерно генерирана картина. Тези основни 
идеи били впоследствие публикувани в книгата „Artificial Reality“ (1983 
г.). Пробивът в разработката на системи за виртуални реалности станал в 
средата на осемдесетте години на 20. в, с появата на компютри с повишени 
технически параметри. Появили с системи, в които ползвателят може да 
манипулира тримерни обекти на дисплея чрез движения на своята ръка. По 
същото време е формулиран и терминът „Virtual Reality“, въведен през 1985 
г. от Джарън Лениър (J. Lanier) – бивш компютърен хакер, по това време 
вече един от изявените специалисти в областта на виртуалните реалности. 
Той определил съдържанието на понятието като “генерирана от компютъ-
ра, интерактивна, тримерна среда, в която се потапя потребителят”.  

През 1994 г. Ф. Брукс в своя доклад „Какво е реално във виртуалната 

тина парадоксално развитие в социалната практика, като произлезлите 
от нея „митове и метафори“ се оказват много далеч от първоначалния 
замисъл. Защото в този случай други „умни глави“междувременно са 
измислили, изработили и любезно предложили за комерсиално използ-
ване техническото оборудване за „нова реалност“. В тази „нова реал-
ност“ решаващата доминация при представянето на съдържанието вече 
има зрителният образ, а не словесността. За кой ли път в историята на 
човечеството отново се е разиграла, „под вънкашност чужда и под име 
ново“, библейската сценка на изкушението. И за кой ли път резултатът 
е същият – човекът е запленен, „стреснат, трогнат, очарован“. Просто 
сега изкусителят се зове „технически прогрес“, а библейската ябълка се 
е превъплътила в „съвременни компютърни технологии“. Затова гледка-
та на млади и не толкова млади хора, вторачени в техните „електронни 
джаджи“, вече е напълно привична за градския пейзаж. И какво оттук 
нататък? Какво следва от това, че „виртуалната“ реалност се е превър-
нала в неразривна част от съвременния живот? В това пиршеството на 
сетивата (виждам, следователно съществувам) не изтлява ли неусетно 
разсъдъчната способност (мисля, следователно съществувам)? Въпро-
си като тези могат да бъдат разширявани до безкрайност, просто за-
щото житейската реалност е забележително многолика и неподчинява-
ща се на никакви предварително формулирани схеми и препоръки. Но 
нека преди да потърсим каквито и да е било отговори и по-дългосрочни 
психологически последствия, да се опитаме накратко да очертаем ети-
мологията, предисторията и част от същостните характеристики на об-
ширния проблем, обозначаван като „Виртуална реалност“ (ВР).

Етимологично терминът „виртуален“ (virtual) се описва в Оксфорд-
ския речник на английския език като „това, което го има по същество 
или в действие, въпреки че отсъства формално или в действителност“. 
Езиковедите обаче проследяват и смислова връзка на думата със сан-
скритския глагол „vrtti“, който означава мигновена, безпрепятствена ак-
туализация на психичния акт в психиката на йогина. Според тях, коренът 
„vrt“ обозначава събитие, пораждано „тук и сега“, в дадения момент от 
нечия активност. Друг езиков паралел, който те правят, е с латинската 
дума „virtus“, която  означава „необичайно качество, доблест“ и с нея 
римляните обозначавали воинската доблест. Римляните са я използвали 
също за описание на психичното състояние на душевен подем на воина. 

Хронологично един от първите автори, демонстрирал реални резултати 
в областта на техническото оборудване за ВР, е Мортън Хейлиг (Morton 
Heilig). Той представил през далечната вече 1962 година първия прото-
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риори. Очертаната хипотеза обаче не отменя обстоятелството, че в на-
стоящото взаимодействие компютър-човек породената вируалност пред-
ставлява напълно субективна реалност за въвлечения в нея човек – той 
я възприема и преживява като нещо случващо достоверно „тук и сега” 
с достатъчно високо ниво на истинност на сензорно равнище – „вирту-
ални игри“, „виртуални полети на самолет“ и т.н. Във виртуалния свят 
е възможно да се генерират както широк спектър от въздействия, така и 
разнообразни реакции на тези въздействия. За да се създадат психоло-
гически убедителни комплекси от възприятия, компютърният синтез на 
свойства и реакции се генерира в реално време. Обектите на виртуалната 
реалност нерядко имат зададени параметри на поведение, близки до тези 
на аналогичните обекти от материалната реалност. Участникът може да 
въздейства върху тези обекти в съгласие с физичните закони (гравита-
ция, отражение, ускорение или забавяне), но е напълно възможно да се 
създават образи, които действат и реагират в разрез с тези закони. Така на 
виртуалната реалност като самостоятелен вид битие се оказват присъщи 
характеристиките:
yy непосредствена актуалност - виртуалните реалности същест-

вуват само „тук и сега“, тоест докато хардуерът генерира софтуерно 
породените стимули, адресирани към зрението, слуха, осезанието, обо-
нянието (Block, 2008). За човека, въвлечен чрез хардуерното оборудване 
във високите нива на виртуалната реалност, на практика е много трудно 
едновременно да помни и отчита миналото и бъдещето на обичайната, 
извънкомпютърна среда, тоест на съществуващото вън и независимо от 
виртуално симулираната среда. 
yy автономност - виртуалната реалност се отличава със собствен 

хронотоп (съчетаване на време и място) и затова се преживявава като 
притежаваща собствен темп на протичане и собствени компютърно ге-
нерирани пространствени особености.
yy интерактивност (човешката психика в конкретния момент ак-

тивно взаимодейства (и на практика се оказва сложно преплетена) с па-
ралелно течащата виртуална реалност).

От психологична гледна точка във виртуалната реалност се разграни-
чават два вида събития:
yy консетуал („обичаен, нормален“) - привична поредица от съби-

тия, преживани от човека по обичаен за физическата среда начин;
yy виртуал - поредицата събития, преживявани при взаимодействието с 

хардуерно-софтуерната конфигурация. Освен това, в зависимост от конотаци-
ята на изпитваната при взаимодействието емоция, виртуалът може да бъде: 

реалност?“ развил тезата, че BP действително е станала реалност: „Не ми-
слете за нея като екран, мислете я като прозорец, чрез който виждате вир-
туалния свят. Задачата на компютърната графика е да построи такъв вир-
туален свят, който изглежда реално, звучи реално, движи се и откликва на 
взаимодействието в реално време и даже се усеща реално.“ (Brooks, 1994).

Доколко целта, формулирана в това амбициозно заявление е напълно 
постигната, остава дискусионен въпрос, но при всички случаи градациите 
на търсената реалистичност формират естествен континуум от по-слабо, 
през все по-пълно до максимално подобие на обичайната физическа сре-
да. При ниските нива - гледането на телевизия, участието чрез интернет 
пространството в социални мрежи, обичайната физическа среда не е то-
тално изместена от виртуалната, а по-скоро двете среди се съвместяват, 
повече или по-малко успешно, като източници на информационни потоци 
в съзнанието на участника. При страстното ангажиране с компютърните 
игри виртуалната среда започва да превалира над обичайната, а за възмож-
но най-пълното доближаване до сензорната достоверност на физическата 
среда във виртуални условия е необходимо специализирано компютърно 
оборудване, чието описание ще бъде представено по-долу в текста.

Естествената предпоставка за пораждането на различните градации 
на виртуалната психична реалност е самият факт за реализиране на вза-
имодействие между процесите, които протичат в психиката на човека, 
снабден със специализираното хардуерно оборудване и разработеният, 
за да управлява този хардуер, софтуер. Не трябва да се забравя обаче, 
че съответният софтуер е също разработен от човек или техническото 
оборудване всъщност сега опосредства отношение между две човешки 
психики. Ако се опитаме да пофантазираме относно хода на събития-
та, човешкият род ще навлезе в наистина неизследвана територия, ко-
гато самият нов софтуер започне изцяло да се създава от „изкуствения 
интелект” на компютъра, без посредничеството на човека-програмист. 
Иначе казано, когато компютърната система придобие и характеристи-
ката „телеологичност” – способността да формулира самостоятелни и 
насочени към някакво хипотетично крайно състояние цели, а не просто 
да реализира целите, зададени от човека-програмист. Засега това е из-
цяло територия на писатели-фантасти като Айзък Азимов и Станислав 
Лем, но перспективата в някое от оставащите десетилетия на настоящия 
век „робопсихоложката Сюзън Келвин”1 да се превърне от литературен 
персонаж в практикуващ специалист, не може да бъде отхвърлена ап-

1 Персонаж от цикъла разкази на Айзък Азимов „Аз, роботът”.
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ответно използващи онлайн ресурси, такива на локална мрежа от компю-
три и стационарен вариант от един отделен компютър.

Към настоящия момент най-широко разпространение са получили 
два варианта за реализация на високите нива на потапяне във виртуална-
та реалност:
yy Зала за ВР (CAVE). Системите от този тип формират в участ-

ника илюзията за обемен обект, чрез извеждането върху един или ня-
колко дисплея на неговата проекция. При генерирането на въпросната 
проекция се отчита специално информацията за положението на очи-
те на ползвателя. Така, синхронно с всяко такова изменение спрямо 
плоскостта на дисплеите се променя и проецираното върху тях изо-
бражение. Този ефект е основан върху автоматичното задействане на 
механизма в зрението „паралакс на движението“ (Motion Parallax) при 
възприемането на обемни обекти. За проследяването координатите на 
очите на ползвателите в пространството се прилагат различни техни-
чески системи за „трекинг за MotionParallax3D дисплеи“, които из-
ползват и различни технологии. Основно се прилага оптическа техно-
логия (определянето координатите на очите чрез камери), а съществе-
но по-рядко се използва ултразвук. Много често системите за трекинг 
включват допълнителни устройства, като жироскопи, акселерометри 
и магнитометри. За да се постигне максимална правдоподобност на 
възприятието в тази среда, е важна точността на  проследяването ко-
ординатите на очите в пространството, а също минималната задръж-
ка между регистрацията на изменението в пространственото разпо-
ложение на главата и извеждането върху дисплеите на съответното 
изображение. Част от аксесоарите на такава система могат да бъдат 
и специални очила, осигуряващи стереоскопичност на възприятието.
yy Шлемовете за генериране на виртуална реалност (HDM - head-

mounted displays): конструират се така, че дисплеите да се намират пряко 
пред всяко от очите на наблюдателя. Така се осигурява възможност всеки 
дисплей да подава изображение със специално изчислено различие на 
един и същ обект. Човешката зрителна система интуитивно обединява 
двете изображения в единен триизмерен образ. Определяща за така въз-
никващия виртуален свят е възможността не само да се наблюдава, но 
и да се въздейства на софтуерно генерираните виртуални обекти: върху 
тяхното разположение във виртуалното пространство, да се изменя фор-
мата, оцветяването на обектите; траекториите на тяхното движение във 
виртуалното пространство; да се променя зрителната перспектива и тези 
обекти да се разглеждат от всички страни. 

а) гратуал („привлекателен“) - виртуалното събитие преживява като 
приятно, активизиращо, въодушевяващо, със силна доза на въвлеченост 
в ставащото. С доминиращо усещане за лекота в протичането на случва-
щото се;

б) ингратуал („непривлекателен“) - виртуалното събитие се преживя-
ва като неприятно,  подтискащо, претоварващо сетивата и носещо няка-
къв вид заплаха.

Самото виртуално събитие е обособената част от състоянието, което 
преживява човек, когато излиза извън рамките на своите привични въз-
приятия. Виртуалното събитие притежава  специфични свойства:

- непривичност (то точти винаги се преживява като различаващо се от 
нещата, протичащи в обичайната физическа среда);

- спонтанност (в определена част от случаите възниква извън контро-
ла на съзнанието и волята, неочаквано и непреднамерено);

- фрагментарност (в даден текущ отрязък на взаимодействие с компю-
търната система са напълно възможни случаи, когато участникът осъз-
нава, че неговите сетива или крайници „не му се подчиняват в желаната 
степен”, а обратно, придобили са неочаквана „самостоятелност” и „пра-
вят всичко сами”); 

- обективираност (изпитване на усещане за въвлеченост в обстановка, 
която е неподвластна на човека, че ставащото във виртуалния свят не 
зависи от него);

- изменения в преживяването на телесността (изменят се усещанията 
на собственото тяло и пространство от усещане за лекота в движенията 
до усещане, че тялото и неговите части не се подчиняват по желания на-
чин на взаимодействащия  с виртуалната реалност);

- изменения в протичането на актовете на съзнанието (съзнанието 
става в едни случаи пределно ясно и човекът необичайно леко схваща 
всичко или обратно, съзнанието се оказва стеснено и мудно, мъчително 
се осъзнава ставащото);

- изменения в статуса на личността (човекът оценява своите възмож-
ности или като неограничени, като може да постигне всичко, което си 
е поставил за цел“, или изпитва усещане за безсилие и преживяване за 
ограничените възможности на своя организъм);

- изменение в усещането за волевия контрол върху изпълняваната 
дейност (човекът изпълнява текущи действия или без волеви усилия, 
леко и непринудено, или реализира действия, като преодолява срещаните 
трудности с усилие на волята).

Разработени са три вида техническа реализация на виртуалността, съ-
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исателния термин „потапяне“ (immersion). Уместно е обаче той да бъде 
разграничен понятийно от другия често използван термин в тази сфера 
- „присъствие“ (presence). Слейтър (Slater, 2003) съвсем основателно по-
сочва, че „потапянето“ отразява изцяло технологичния аспект на създа-
ването на виртуалната среда и е свързано със степента на „обкръжаване“ 
на ползвателя на софтуерно генерираните сензорни стимули и съответ-
но, силна изолация от сензорния поток, който е с произход обичайната 
физическа среда. Така ефектът на потапяне е силно зависим от обектив-
ните параметри на компютърното оборудване, което генерира и насочва 
към потребителя поток от сензорна стимулация. В идеалния случай тези 
характеристики (sensory fidelity) са напълно идентични с параметрите 
на сензорния поток от естествената среда. Присъствието на свой ред се 
отнася не до технологията, а до субективното преживяване на виртуал-
ния сензорен поток като напълно реален психично. Високото ниво на по-
тапяне може и да не бъде придружено със силна изява на чувството за 
присъствие, тъй като и в среда с ниско равнище на потапяне (например, 
телевизията) може да се предизвика добре изразено субективно чувство 
за присъствие. Именно преживяването на усещане на присъствие е съ-
ществената психологическа част от взаимодействието „човек - виртуална 
среда“. Съдържанието на понятието за присъствие е изцяло емоционално 
— степента в която участникът чувства, че произтичащото около него е 
напълно реално (Bowman & McMahan, 2007). Присъствието се разглежда 
като критично важно, за да може реакциите на участниците във ВР да са 
идентични с тези, които се предприемат в обикновения физически свят, 
но той остава труден обект за обективно измерване (Slater, Lotto, Arnold, 
and Sanchez-Vives, 2009). Достатъчно изразеното усещане за присъствие 
осигурява субективния комфорт на ползвателя при работа с виртуалната 
среда и е условие за повишаването ефективността на това взаимодействие.

Съществуват два класа фактори, които по принцип влияят за възник-
ването на чувството за присъствие: характеристики на средата и харак-
теристики на потребителя (Lessiteretal, Freeman, Keogh, Davidoff, 2001). 
Характеристиките на средата отразяват хардуерно-софтуерните техноло-
гии, използвани за генериране и представяне пред ползвателя на виртуал-
ните стимули. Характеристиките на средата могат да бъдат подразделени 
на: характеристики на формите на среда (mediaform) и характеристиките 
на съдържанието на същата среда (mediacontent). Характеристиките на 
формата – това са физическите свойства на прилаганата технология на 
предявяване, докато характеристиките на съдържанието – това са свой-
ствата на сценариите, които се реализират във виртуалната среда. 

Освен това, за да се осигури възможността за манипулация с виртуал-
ните обекти традиционните входни устройства – джойстици, клавиатури 
и „мишки“ – се заменят със специално разработена ръкавица, чиито сен-
зорни датчици реагират не само на положението, но и на всяко движение 
на ръката. Човекът-участник във виртуалния свят, може да види и изо-
бражението на собствената ръка, и нейните движения, и всички нейни 
контакти с виртуалните обекти. Това става възможно, защото сензорните 
датчици в шлема и в ръкавицата регистрират всяко изменение в предпри-
еманите движения и мощният поток от информация за това се насочва за 
непрекъснато преизчисляване на параметрите на виртуалните изображе-
ния,в зависимост от положението и действията на човека във виртуална-
та среда. За системите от този тип е важно наличието на широк ъгъл на 
обзор; точността при проследяването на наклоните и обръщането на гла-
вата на участника, а също минимално закъснение между регистрирането 
измененията в положенията на главата във физическото пространство и 
извеждането на дисплея на съответното изображение.

Именно при високите равнища на реализация на ВР психологическа-
та практика започва да се сблъсква с несрещани преди феномени, същ-
ността на които е необходимо да се доизяснява в нови, специално орга-
низирани изследвания. Някои от систематично регистрираните са: 

yy „ефект на неразличаването“ - заблуда в случая, когато човекът 
оперира във виртуалната среда с определен предмет, а в същото време е 
дълбоко убеден, че оперира с друг;

yy „ефект на отсъствие на действие“ - поява на впечатление за това, 
че някаква операция не е изпълнена от компютъра, а всъщност въпрос-
ната операция е в действителност реализирана, но човекът не е успял да 
осъзнае този факт;

yy „ефект на  погрешната увереност“ - появата на пълната увере-
ност, че е осъществена определена операция, а това на практика не се е 
случило;

yy „ефект на неадекватната оценка на изтеклото време“ - различие 
във възприятието хода на времето във виртуалното и в ситуациите, които 
протичат в обичайното физическо пространство;

yy „феномен на противоборстващото взаимодействие“ - формиране 
на общо психическо поле на взаимодействие между двама противници 
(например играчи в интернет на компютърна игра), когато възниква въз-
можността да се управлява състоянието на съперника, за да се провоки-
рат погрешни негови  действия.

Всички току-що изброени явления са свързани в някаква степен с оп-
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yy Изпитване на интензивни положителни емоции, стигащи до еу-
фория при пребиваване в нея;
yy Изпитване на раздразнение, празнота, гняв или депресия, ако е 

възпрепятстван постоянният достъп до компютъра;
yy Доброволна самоизолация и пренебрегване възможностите за 

осъществяване на социални контакти в привичния физически свят;
yy Поява на усещане за психична невъзможност да се прекъсне 

престоят пред компютъра;
yy Постоянни опити за заблуждаване на семейството или работо-

дателите колко време се престоява в интернет;
yy Занемаряване изпълнението на останалите социални ангажименти.

  Систематичните обзори на литературните източници (Gregg, Tarrier, 
2007; Кozlov, Johansen, 2010; Foreman, 2009) насочват към разбирането, 
че при относително по-ниска интензивност на „потапяне” във виртуал-
ната реалност обикновено не се наблюдават принципно различни и не-
познати досега в психологията психични ефекти3. Тези ниски нива на 
„потапяне” служат по-скоро като своеобразен усилвател или „увеличи-
телно стъкло“ за проявите на добре познати и документирани в лите-
ратурата психични феномени. Пример за това са психичните следствия 
от интензивното използване на социалните мрежи като Фейсбук. И при 
случая на употребата на Фейсбук са особено актуални проблемите на 
съвместяването на виртуалния и реалния свят, а също на заместването 
на реалния от виртуалния. Безспорно е, че наличието на комукационни 
средства от този тип ускорява неимоверно достъпа до всякаква информа-
ция и моменталното извършване на справки; взаимното осведомяване на 
интересуващи се от или включени в определени събития хора; облекчава 
самоорганизацията на участниците в групи по интереси; организирането 
на различни социални инициативи. Но вече са натрупани и достатъчно 
експериментални свидетелства за преобразуването личностния смисъл 
на случващите се в социалната мрежа събития от „гратуал” в „инграту-
ал” за немалък брой от потребителите на социални мрежи. 

Докато по замисъл потребителите на Фейсбук би трябвало да изпит-
ват задоволство от усещането „да бъдеш свързан с останалите”  (Scozzari, 
Gamberini, 2011) прекомерната употреба на Фейсбук заплашва душевно-
то здраве на пристрастения му потребител. Депресия, ниска самооценка, 
самота и негативни взаимоотношения са нерядко срещани последствия 

3 Съществуват и феномени, които са специфични за ВР, каквато е трансакционната 
памет, която ще бъде разгледана по-долу в текста.  

Чувството за присъствие възниква като резултат от взаимодействие-
то между характеристиките на средата и характеристиките на потреби-
теля на тази среда. Различните участници могат да изпитват различни 
равнища на присъствието в среда с едно и също равнище на потапяне, 
в зависимост от собствените психични особености. Затова и експери-
менталните проучвания регистрират разнопосочни тенденции. При 
част от пребиваващите във виртуално обкръжение в по-голяма степен 
се наблюдава възникване на дисоциациативен опит2 и намаляване на 
чувството за присъствие в обективната реалност (Aardema et al., 2010; 
Freedman, 2013). При това, по-голямата склонност на човека за „раз-
тваряне“ във ВР е свързана и с по-голяма вероятност за преживява-
не на дисоциативен опит във виртуално обкръжение. Добрата новина 
в случая е, че според част от проучванията тези наблюдавани ефекти 
не са прекалено изявени и трайни при повечето изследвани (Aardema 
et al., 2010). Като сила те наподобяват тези на седене няколко часа на 
компютър, а тенденцията е да изчезват бързо след възвръщането към 
привичната физическа среда. Авторите на изследването от 2010 г. обаче 
правят уговорката, че силата в проявлението на дисоциативния ефект 
може да зависи от продължителността на пребиваването във ВР. Така-
ва уговорка е много навременна, защото заключенията от изследване с 
технологията на образната диагностика сочат, че при лица с прекомер-
на пристрастеност и време на пребиваване в Интернет се наблюдават 
същите изменения в организацията на мозъчното бяло вещество както 
при зависимите от химически вещества (Lin, Zhou, 2012). 

Изводите от едно по-ранно, извършено също върху азиатска извадка, 
изследване пък са, че юношите, играещи по-продължително компютър-
ни игри в нета имат и по-изразени симптоми на дефицит на внимание-
то и хиперактивност от своите „интернет неактивни“ връстници. (Chan, 
Rabinowitz, 2006). Специфичният психологически проблем, който въз-
никва, е, че пристрастените към този вид игри получават във виртуалния 
свят своите емоционални възнаграждения, които дори не познават в своя 
привичен физически свят (Freedman, 2013). Състоянието на силна пси-
хична зависимост от пребиваване в интернет обхваща следния комплекс 
от симптоми (Orzack, 1999):
yy Постоянно нарастване на времето, прекарвано във виртуалната 

среда;

2 Терминът описва притъпяването на способността от емоционален отклик у човека, 
Различават се две основни негови прояви: деперсонализация и дереализация.
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телно се сравнявали с второто подставено лице, се самооценяли статис-
тически значимо по-високо по самооценъчните скали, докато сравнява-
щите се с човека - “образец на социален просперитет”, статистически 
значимо снижили равнището на собствената глобална самооценка.

 За мен изводът от съпоставянето на преразказаното и днешния 
ден е еднозначен -техническият начин за социално общуване може да 
се е променил радикално с навлизането в „електронната ера”, но това 
изобщо не означава, че задвижените от общуването мощни механизми в 
човешката психика са променили своята същност. Подмяната на съмест-
ното пребиваване в общо физическо помещение със споделената вирту-
ална среда не подменя и естеството на изпитваните чувства. Според мен 
се е получил „ефектът на увеличителното стъкло“ и как човек да не си 
припомни чудесната наша пословица: „Чуждата кокошка – патка”, кога-
то се запита какво всъщност изпитва юношата, когато вижда лъскавите 
снимки на другите, публикувани на „фейсбук стената”. 

Във всеки от нас, когато се „самопрезентира” пред другите, възниква 
изкусителното желание да подбере и поднесе фактите за себе си така, че 
да се представи в изцяло положителна светлина, като прикрие фактите, 
влизащи в противоречие с търсения публичен Аз-образ. Дали юношата 
изобщо има житейския опит, за да разпознае самохвалството и фукнята, 
при същевременно бушуващата в него потребност да бъде забелязан и 
оценен положително от връстниците? Както красноречиво се демонстри-
ра от експеримента на Гьоргън, механизмът на социалното сравнение 
функционира основно подсъзнателно. При това положение, естествено 
голяма е вероятността, сравняващият се с другите и наблюдаващ демон-
стрираното от тях да дойде до неотрефлектираното, обобщаващо заклю-
чение от типа – „другите живеят, а аз вегетирам”. Почти автоматично се 
натрапва аналогия между психиката на индивида и манталитета на цял 
народ, но… да не се посочваме изрично. 

Съществува и едно трайно крос-културно различие в междулич-
ностните възприятия, което е много точно дефинирано още от Курт Ле-
вин4 след емигрирането му от Германия в САЩ. В една своя бележка 
върху манталитета на средностатистическия американец той отбелязва, 
че американецът е склонен да слага наедро етикета „приятел” на околни-
те, докато германецът ясно отчита каква психологическа дистанция има 
с тях, а също дали има действителна психологическата близост с някого 

4 Изтъкнат немски, а след това американски психолог, активно участвал във 
формирането на направлението „експериментална социална психология“.

от прекалено честата употреба на интернет социални мрежи. Именно 
такива са изводите, до които достига експериментално проучване, осъ-
ществено от сътрудници на Мичиганския университет. То е обхванало 
82 потребители на Фейсбук през двуседмичен период. В него се просле-
дявало (регулярно в рамките на целия ден) как настроението на подраст-
ващия се променя през времето, което се прекарва във Фейсбук  (Kross, 
& Ayduk, 2008). Авторите стигат до заключението, че честата употреба 
на социалната мрежа предизвиква преживявания на депресия и неадек-
ватност в подрастващите. Регистрира се, че колкото повече време по-
требителят прекарва във Фейсбук, толкова повече самочувствието му се 
влошава, а появите на преживявания от депресивния спектър нарастват. 
Напълно аналогични са и данните, които са получени през 2011 година 
от група изследователи от Станфордския университет (Jordan et al. 2011). 
Обаче, тези емпирични  находки не звучат за осведомения като нещо 
принципно ново. Още в проведения през 60-те години на 20.в в лабора-
торен експеримент на Кенет Гьоргън (Gergen, 1970; Morse, Gergen, 1970), 
се е демонстрирало колко мощно е въздействието на активирал се меха-
низъм на социално сравнение при изследваните лица. Затова нека при-
помня по-пространно съдържанието на този красноречив експеримент. 
Изследваните в него попълвали “комплексна” анкета, включваща заедно 
с другите въпроси и множество самооценки (за компетентност, общител-
ност и т. н.). Точно в момента, когато изследваното лице вече започвало 
да попълва анкетата, в стаята влизал друг „изследван”, а всъщност под-
ставено лице в експеримента, който също получавал анкетата и започвал 
да я попълва. Прякото общуване между двамата било целенасочено све-
дено до минимум, за да се открои експерименталното условие - пребива-
ването по едно и също време в помещението. Човекът, който влизал при 
едната половина на истинските изследвани бил облечен в изискан и скъп 
костюм, модни риза и вратовръзка, носил елегантно дипломатическо ку-
фарче, говорил литературен английски, като използвал вежливи фрази. 
Когато получавал въпросника, той отварял куфарчето, изваждал оттам 
книга на Аристотел, набор от скъпи писалки и много съсредоточено за-
почвал да попълва въпросника. При втората половина от изследваните 
обаче влизал човек, който бил облечен със захабена тениска и изтърка-
ни джинси, говорил на жаргон, опитвал се да пуска “груби шеги”, под 
мишницата си стискал детективска книга с изтъркани корици и за капак 
молил истинския изследван да му услужи с нещо за писане. В резултат на 
създадените от експеримента условия, при изследваните се активирали 
процесите на социалното сравнение, като онези от тях, които подсъзна-
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per click (CPC - цена за всяко щракане). Цената за клик може да варира в 
широките граници от 0,02 до 2 долара. Тъпърва предстои да се узнае чрез 
специализирани проучвания, дали психологическите последствия от за-
хапването на примамката „изкарване на пари от активност в Интернет” 
се отличават с нещо принципно от пристрастяването към компютърните 
игри, в които част от вещите играчи си докарват доходи.

Но „да се върнем към нашите овце“ 5, тоест към психичните фактори, 
които влияят върху интензивността и съдържанията на чувството за при-
съствие във виртуалната среда. Още през 70-те години на предишния век 
известният изследовател в областта на атрибутивните процеси6 Дарил 
Бем разработва своята теория за себевъзприятието. Основният тезис в не-
говата концепция е, че хората опитват да извличат заключенията относно 
собствените си действия в социалната среда чрез прилагане наблюдение 
на самия себе си „отстрани”, в качеството на „неутрално трето лице”. 
(Bem, 1972). Именно на този „извънвиртуален” тезис на Бем се позова-
ват авторите Уайи, Бейлинсън и Дюшно (Yee, Bailenson, & Ducheneaut, 
2009), за да обяснат получените резултати от две свои проучвания върху 
възникването на психичното явление, наречено „ефект на Протей” 7във 
виртуална среда с различна степен на „потапяне”. В първия експеримент 
от тяхното изследване са обхванати ежедневни потребители на он-лайн 
играта World of Warcraft (WoW),  която се отнася към средното ниво на 
„потапяне” във виртуална среда. 

Във втория техен експеримент се изследвали реакциите на хора, нами-
ращи се в така нареченото съвместно виртуално обкръжение (collaborative 
virtual environment - CVE8), или високо ниво на потапяне” във виртуална 
среда. Всички изследвани трябвало да общуват с компютърните аватари9 

5 Известна френска поговорка. 
6 Тоест, процесите за приписване на причина за резултатите от предприеманите от 
човека действия.
7 В древногръцката митология Протей е морски старец, син на властелина на океана 
бог Посейдон, надарен със способността да се преобразява в образите на всякакви 
същества.
8 CVE е така разработена система за комуникация, че множество участници да споделят 
едно и също дигитално пространство, въпреки че са отдалечени като местонахождения 
във физическото пространство. 
9 Конкретният осезаем дигитален образ, чието поведение отразява, обикновено в 
реално копютърно време, действията, предприемани от участника във виртуалното 
взаимодействие.

и затова прави твърдото разграничение между „приятел” и „познат”, то-
ест с кои точно от кръга на поддържащите комуникация с него може да 
влезе в близко, доверително общуване. Илюзия и проява на психологи-
ческото простодушие е вярването, че можеш да поддържаш пълноценни 
доверителни отношения с хиляди хора, само защото са получили чрез 
мимолетното харесване електронния етикет на твои „приятели”. 

Прегледът на съществуващото категоризиране във Фейсбук към на-
стоящия момент, който бе извършен от студентката втори курс по Со-
циална педагогика Елиз Хасанова, показва въвеждането на диференциа-
циите „близки приятели“ - Close Friends и „познати” – Acquaintances, но 
статистическите данни сочат, че към октоври 2010 г. едва 5% от потреби-
телите на социалната мрежа използват разпределянето на хората, с кои-
то са в контакт, в по-диференцирани списъци. Този факт може да стане 
техническата отправна точка за изследване дали онези, които в по-голя-
ма степен са склонни да етикетират околните като „близки приятели“ не 
изпитват и по-често и остро чувството за самота, поради наличието на 
усещането за недостиг на наистина доверително общуване.

Отделен въпрос е, защо създателят и мажоритарен собственик Марк 
Зукърбърг упорито отказва да сложи бутон „Dislike” сред добавените на-
последък бутони към първоначалния „Like button”. Това би било нераз-
бираемо, ако се изхожда от благовидното обяснение, че обявената за со-
циална мрежа е създадена, „за да свързва хората и поражда приятелства”. 
„Великата пазарна правда” е, че Фейсбук е целенасочено реализиран 
като маркетингово предприятие за профилиране на потребителските вку-
сове на използващите го. Събраното невъобразимо голямо количество 
информация се продава на рекламодателите, обработва се със специа-
лизиран софтуер, за да могат те прецизно да „таргетират” рекламите си 
съобразно персонализираните вкусове на участниците. Всичко останало 
е фон, съпътстващ резултат, да не кажа странична щета, от тази главна 
цел. Доколко е известно на редовия Фейсбук потребител, че за всяко не-
гово кликване на Like бутона рекламодателите отчисляват в касата на Зу-
кърбърг определена сума? Добавянето на Dislike бутон може да покаже 
броя на недоволните, но едва ли ще допринесе за ръст на продажбите, а 
от там за приходите на господина. Впрочем, този „бизнес ориентиран мо-
дел” се вихри широко в интернет пространството. Така, Google AdSense 
е най-популярният сайт от цяло множество „PPC рекламни мрежи” (за 
печалба на пари от Интернет). Изкарваните печалби от този вид мрежи 
пряко зависят от реализирания трафик, като отчисленията са на базата на 
click-through rate (CTR - процент посещения спрямо кликванията) и cost 
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нявана задача сведения и мисленото опериране с тази информация, за 
да се постигнат собствените цели. Две са причините за възможността за 
наличието на зависимост между обемът на работната памет и чувство-
то за присъстствие. Първо, работната памет активно участва в процеса 
на формиране на ментални построения, описващи текущата реалност 
(Johnson-Laird, 1983). Така сформираните ментални модели служат за 
актуалната основа на интерпретациите на текущите ситуации, на про-
цеси за осмисляне и разбиране. В контекста на взаимодействието с вир-
туалната среда, работната памет интензивно участва в построяването на 
интегриран, вътрешно непротиворечив умствен модел на виртуалната 
среда. Въз основа на оформен ментален модел индивидът ще възприема 
виртуалните събития като съгласуващи се с неговите налични очаквания, 
даже ако те противоречат на неговите знания за реалния свят. Второ, про-
учванията разкриват връзка на индивидуалните характеристики на обема 
на работната памет с показателите на произволното внимание и контро-
лирането на интерференцията на постъпващите по различно време све-
дения от външната и вътрешна среда (Каnе et al., 2007). Напълно съзвуч-
ни с регистрираното в класическите изследвания на Милър за обема на 
краткосрочната памет са данните от по-новите проучвания (Awh, Barton, 
Vogel, 2007) за това, че обемът на визуалната работна памет не може да 
се увеличава произволно - тя поема и след това оперира с ограничен и 
фиксиран брой визуални обекти, независимо от тяхната сложност.  

Ето защо ключов момент (и същевременно проблем!) на взаимо-
действието „компютър – човек“ е принципно комплексната мултисен-
зорна стимулация, която се реализира в неговия ход – едновременното 
получаване на зрителни, слухови, тактилни и понякога обонятелни сиг-
нали. Масивната свръхстимулация със компютърно генерирани сензор-
ни сигнали поставя на огромно изпитание способността на мозъка да 
осъществи необходимия техен синтез в цялостни мултисензорни образи. 
Проблемът отново се състои в „наслагването“ на двете онтологически 
реалности със съвършено различаващ се темп протичане на „собствени-
те времена“ именно в съзнанието. За да осъществява поставените пред 
него задачи в обичайната физическа среда, човешкият мозък активира 
своите зони последователно, а не едновременно. Затова прекомерното 
„забързване” на входящите сензорни сигнали се натъква на ясно изразе-
ни ограничения в пределната скорост на обработката на конкретна ин-
формация от главния мозък. 

В проучването на Москосо и Прадо (Moscoso & Prado, 2009) са уста-
новени лимитите в скоростта на обработката на информацията за две кон-

на подставени лица – помощници на експериментаторите,  посредством 
собствени, присвоени им аватари. В първия експеримент специално се 
манипулирала степента на привлекателност на аватара на изследваното 
лице. Предмет на проучване тук било дали участниците с по-привлека-
телни аватари ще демонстрират и по-изразена склонност към себераз-
криване и ще се приближават по-близко до непознати от противополож-
ния пол, след само едноминутно съзерцаване на вида на присвоения им 
аватар. Предметът на проучване във втория експеримент бил, дали из-
следваните с присвоен по-висок аватар ще бъдат и по-склонни да правят 
нечестни печалби в хода на преговори, а пък лицата с присвоен по-нисък 
аватар ще са по-отстъпчиви и по-склонни да се съгласяват с подялба в 
техен ущърб. И в двата случая се регистрирала ясно изразена тенденция 
участниците да изменят характера на своите действия в зависимост от 
външните признаци на аватара, с който участват във виртуалното вза-
имодействие: дали неговият външен вид се асоциира успешно с опре-
делени положителни личностни качества (екстраверсия, дружелюбие и 
т. н.); каква е зрително възприеманата физическа височина на аватара. 
Оказало се, че в синхрон с очакванията на авторите, участниците, които 
осъзнавали притежанието на по-привлекателен аватар, с по-голяма го-
товност се саморазкривали и търсели скъсяване на геометричната дис-
танция във виртуалното пространство, а тези с по-високи аватари били 
по- склонни да действат в хода на взаимодействието с по-голяма увере-
ност и с повече агресивно налагане на своя интерес в преговорите (тоест 
показали склонност да действат от властови позиции). Докато притежа-
телите на по-ниски аватари демонстрирали по-голяма отстъпчивост пред 
исканията на другата страна. Последните резултати се съгласуват добре 
с известни и широко цитирани данни от организационната психология, 
че сътрудниците с по-висок ръст се възприемат като по-авторитетни от 
околните и по правило си извоюват по-високи доходи. Все пак, според 
данните от това проучване „наслагването” на своеобразния alter ego на 
участника във виртуалното взаимодействие върху неговата извънвирту-
ална личност не е устойчиво във времето и лесно се разпада с прекратя-
ване на пребиваването във виртуалната среда. 

Индивидуалните различия в работната памет (Rawlinson, Lu, Coleman, 
2012) и устойчивостта в параметрите на нейната разновидност визуална-
та работна памет (Awh, Barton, Vogel, 2007), също дават своя принос за 
оформянето на феноменологичното съдържание на чувството за присъствие 
във ВР. Работната (оперативна) памет – това е системата за кратковре-
менно съхранение на необходимите за решението на актуалната изпъл-
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кои точно източници те могат да намерят интересуващата ги по-детайлна 
информация. Тоест, възможността цялата информация да бъде намерена 
незабавно чрез интернет търсачките „преформатира” процесите на ней-
ното съхранение и извличане при редовните интернет потребители – от 
запомняне на цялостно смислово съдържание – в своебразна „картоте-
ка”, индексираща къде точно в интернет пространството се намира кон-
кретиката по определен въпрос. По мое мнение, тази „атомизация” на па-
метовия процес (при традиционния начин на запомняне „какво” и „къде” 
по-скоро се съхраняват в комплект), не може да подпомага осмислянето и 
задълбоченото разбиране на сложни и комплексни взаимовръзки между 
явленията. Когато към това се добави и неспособност за продължителна 
концентрация на вниманието (има налични данни, че средностатисти-
ческият интернет потребител прочита около 20% от текста, поместен на 
електронната страница и е склонен да избягва големите абзаци), то изво-
дите в това отношение стават още по-неутешителни. 

Указаното колосално разминаване в капацитетите за преработка на 
информационния поток създава и условия за перфидна заблуда на на-
блюдаващия екран зрител. Вече има разработен софтуер за манипулира-
не видео изображенията на човешки лица в реално време13. Става дума 
за това, че прихванат електронен сигнал от заснето чрез телевизионна ка-
мера лице на говорещ човек, се модифицира софтуерно в реално време, 
като се добавят гримаси, правени от актьор, каквито говорещият в дейст-
вителност не извършва. След това манипулираният сигнал се препреда-
ва „невинно“ към телевизионния екран. Нищо не подозиращият зрител 
остава с впечатление, че е наблюдавал гримасничене, каквото всъщност 
няма. В клипчето, демонстриращо възможностите на разработката, в 
качеството на „мишени” са актьорът Арнолд Шварценегер, но и поли-
тиците Джордж Буш, Доналд Тръмп, Владимир Путин. Пред очите ни 
възниква медийна ситуация, в която изобщо не можем да сме сигурни, 
че „видяното” по телевизията е достоверно отражение на „случилото се” 
в телевизионното студио и остава едиствено въпросът кога и в кои теле-
визионни дебати между политици или други събеседници тази налична 
технология ще бъде приложена. 

Що се касае до перспективите пред виртуалната реалност според ней-
ните адепти една от възможните траектории на нейното развитие е пре-
растването в своеобразно „промеждутъчно пространство“ (transitional 
space), разширяващо вътрешния психичен свят на човека и същевремен-

13 http://www.graphics.stanford.edu/~niessner/thies2016face.html

кретни експериментални условия – разпознаване на визуални английски 
лексикални единици - English visual lexical decision (VLD), и назоваване 
на думи - word naming (WN). Така, в първото експериментално условие 
мозъкът е в състояние да анализира в „един такт“ информация в диапазона 
33 бита/секунда - 61 бита/секунда, а при разпознаването на думи (WN) 
стойностите се оказват даже леко снижени - от 22 бита/секунда до 60 бита/
секунда. Изводът, който правят цитираните автори, като се позовават и на 
данните от друг аналогичен експеримент, е, че скоростта на преработката 
на неврофизиологичните сигнали в условията на многозадачност е прин-
ципно лимитирана до няколко десетки бита в секунда. В светлината на 
тези данни не е изненадващо, че сведенията от сканирането функциони-
рането на мозъчните структури са, че специализираната в семантичната 
обработка зона на Брока разпознава една дума 200 милисекунди, след като 
окото я е възприело. Още 120 милисекунди са нужни, за да може мислено 
да се измени времето на глагола или числото на съществителното. Едва 
след 450 милисекунди мозъкът може да завърши интегрирането на всички 
данни и да  артикулира за себе си цялостното значение на видяната дума. 
Това количество милисекунди обаче е цяла вечност в сравнение с бързо-
действието на съвременните компютърни конфигурации10.

Като спонтанен акт на компенсация на ограничените паметови въз-
можности на отделния индивид във виртуалната среда се проявява един 
наистина специфичен за виртуалната реалност феномен, обозначен като 
„трансакционна памет”11 (Wegner, 1986). В он-лайн публикация в Journal 
of Science от юли 2011 г.12 относно психологическите ефекти от постоян-
ното използване на Гугъл търсачката в ежедневието, са представени дан-
ни, че когато хората свикнат да получат незабавен бъдещ достъп до же-
лана информация, те демонстрират по-ниски възможности да съхранят 
нейното конкретно съдържание, но имат по-високи нива на запомняне в 

10 Красноречива е съпоставката с така наречената „побитовата скорост” или битрейт 
(на английски: bit rate) при компютрите, означаваща скоростта на обмен на информация 
– броят битове, обработени за единица време. Единицата мярка е бита в секунда 
(означение: „bit/s“), често в комбинация с представки като: един байт в секунда (1 B/s) 
съответства на 8 bit/s.; „кило-“ (1 kbit/s = 1000 bit/s); „мега-“ (1 Mbit/s = 1000 kbit/s); 
„гига-“ (1 Gbit/s = 1000 Mbit/s) или „тера-“ (1 Tbit/s = 1000 Gbit/s). Обичайната скорост 
за компютърния трансфер на данни понастоящем е около 100 мегабита. Вече е внедрена 
и скорост на телекомуникационен трансфер 3Gbit/s - 4Gbit/s.
11 http://www.wjh.harvard.edu/~wegner/pubs.htm Website of Daniel Wegner, originator of the 
theory.
12 http://www.sciencemag.org/content/early/2011/07/13/science.1207745.  Retrieved 18 July 2011.

http://www.graphics.stanford.edu/~niessner/thies2016face.html
http://www.wjh.harvard.edu/~wegner/pubs.htm
http://www.sciencemag.org/content/early/2011/07/13/science.1207745
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но спомагащо за разтварянето на собствения „Аз“ в милионите и мили-
ардите други електронни самоличности. Идея, много близка по своето 
съдържание до схващането на Тейяр Де Шарден, авторът на „Феноме-
нът на човека“, за възникването на така наречената ноосфера — сфера-
та на сливането на разумите на отделните човешки индивиди в единно 
цяло и заедно с това  — съхраняването уникалността на всяка човешка 
индивидуалност. За своето съществуване ноосферата изисква единно 
информационно и комуникационно пространство. Според тези адепти 
именно превъплъщението на физическата реалност във виртуална и па-
ралелния преход на човешката дейност от оф- в онлайн способства за 
създаването на единно пространство, в което всяко действие е придру-
жено с продуциране на информация за това действие в цифров код, т.е. 
възникването на реалност, където действието е неотделимо от инфор-
мацията за действието. Преди обаче да изпадаме непредпазливо в със-
тоянието на „телешки възторг“ от бляскавите перспективи на сияйната 
ноосфера, да направим справка с данните от емпиричните проучвания, а 
те сочат (Kassner, Wesselmann, Law & Williams, 2012), че индивиди, кои-
то са включени в интерактивни игри с много играчи или така наречените 
MMORPGs, (massively multiplayer online role-playing games) преживяват 
по-чест ежедневен опит на oстракизъм (другите участници съзнателно 
изолират социално въпросния участник), като негативният емоционален 
отзвук от факта на изолацията във виртуална среда е значимо по-силен 
в сравнение със социалната изолация в обичайната физическа среда. За 
мен това е свидетелство, че както винаги в историята на човечествот,о 
разширяването на технологичните възможности решава едни, но заедно 
с това създава други, не по-малко сложни за разрешаване, социални и 
психологични проблеми.
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Abstract: The article discusses the nature and the characteristics of the 
technological and socio-cultural phenomenon “virtual reality.” The starting point 
of the analysis is the claim that there are different levels of approximation of 
virtual reality towards the psychological plausibility that is identical to ordinary 
physical reality. Thus the author distinguishes between technological concepts 
of low and high level of “immersion” in virtual reality, and also between the 
notions of high and low level of “presence” in this kind of reality, that describe 
the perspective of subjective experience. Тhe contents of the psychological 
effects that arise in the course of the interaction between a human and a 
computer at various levels of “immersion” and “presence” are described and 
discussed. The review and the reflection on the available empirical data allow 
for the somewhat discomforting conclusion that, as history seems to show, the 
expansion of the technological capabilities for creating virtual reality solves 
certain issues while creating other social and psychological problems, which 
are no less complicated in terms of their solution.
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Резюме: Успоредно с появата на интернет се появяват два нови типа знание – зна-
ние, основано изцяло или отчасти на информация от интернет, и знание относно 
употребата на интернет. Тези два нови типа знание могат да бъдат обобщени под 
термина „кибер-знание“. В настоящия текст ще разгледам различните аспекти на ки-
бер-знанието – какви са неговите съдържание и форма и как то може да бъде придо-
бивано. Знанието, основано на информация от интернет, наричам „кибер-знание от 
първи тип“, а знанието относно употребата на интернет – „кибер-знание от втори тип“.

Ключови думи: дигитализиране, знание, интернет, информация, кибер-знание, съ-
държание, форма

Успоредно с появата на интернет се появяват два нови типа знание  – 
знание, основано изцяло или отчасти на информация от интернет, и 
знание относно употребата на интернет. Тези два нови типа знание мо-
гат да бъдат обобщени под термина „кибер-знание“. В настоящия текст 
ще разгледам различните аспекти на кибер-знанието – какви са негови-
те съдържание и форма и как то може да бъде придобивано. За краткост 
по-долу ще наричам знанието, основано на информация от интернет 
„кибер-знание от първи тип“, а знанието относно употребата на интер-
нет – „кибер-знание от втори тип“. 

1. Съдържание на кибер-знанието.
Съдържание на знанието на даден човек аз наричам това, относно 

което този човек има знание. Аналогично, съдържанието на кибер-зна-
нието на даден човек е това, относно което този човек има кибер-зна-

ние. Настоящият текст обаче не се занимава с кибер-знанието на някой 
отделен човек, а с кибер-знанието изобщо. Съдържанието на кибер-зна-
нието изобщо аз определям по следния начин.

Съдържание на кибер-знанието е това, относно което е възможно 
някой да придобие кибер-знание. 

Терминът „възможно“ в това определение може да се разбира по два 
начина – като „практически възможно“ и като „теоретически възмож-
но“ (или, още, „принципно възможно“). В първия случай става въпрос 
за кибер-знанието, което можем да придобием на практика в настоящия 
момент от развитието на интернет, а във втория случай става въпрос 
за кибер-знанието, което бихме могли да придобием в един идеален 
свят, в който интернет е достигнал максималното си ниво на развитие 
и пълнота. Така съдържанието на кибер-знанието във втория случай 
включва в себе си съдържанието на кибер-знанието в първия случай. 
Това ни дава възможност да говорим в първия случай за съдържание 
на кибер-знанието в тесен смисъл, а във втория – за съдържание на 
кибер-знанието в широк смисъл. В следващите редове ще разгледам 
съдържанието на кибер-знанието както в широк, така и в тесен смисъл.

1.1. Съдържание на кибер-знанието от първи тип.
Съдържанието в тесен смисъл на кибер-знанието от първи тип се опре-

деля от информацията, която в момента е качена в интернет. Тази инфор-
мация е огромно количество и постоянно се променя, което прави нейното 
подробно описание непосилна задача. Тук ще кажа само че тази информа-
ция обхваща всички сфери на знанието. Съдържанието в широк смисъл 
на кибер-знанието от първи тип от своя страна се определя от това каква 
информация може да бъде качвана в интернет. Дадена информация може 
да бъде качена в интернет тогава и само тогава, когато може да бъде диги-
тализирана. Коя информация обаче може да бъде дигитализирана? 

Информацията по принцип може да бъде разделена на два вида:
Сетивна. Сетивната информация относно нещо е онази информа-

ция относно това нещо, която се придобива чрез петте сетива – зрение, 
слух, допир, обоняние и вкус. 

Абстрактна. Абстрактната информация относно нещо е онази ин-
формация относно това нещо, която се придобива чрез разсъждение 
или чрез комуникация с други индивиди.

Така например, някой може да научи, че в града е пристигнал цирк, като 
види опънатата шатра на цирка или като прочете за това във вестника. В 
първия случай човекът е придобил сетивна информация, тъй като е видял 
шатрата с очите си, а във втория случай човекът е придобил абстрактна 
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информация, тъй като е разбрал за пристигането на цирка чрез комуника-
ция (комуникация между него и хората, които пишат и издават вестника). 

Всяка абстрактна информация може да бъде дигитализирана. От се-
тивната информация обаче при настоящото ниво на развитие на техниката 
може да бъде дигитализирана само онази информация, която се възпри-
ема чрез зрението и слуха. Все пак, принципно е възможно в бъдеще да 
бъде открит начин информацията, която възприемаме чрез допира, вку-
са и обонянието, също да бъде дигитализирана и съответно пресъздавана 
чрез подходящи устройства в различни точки от пространството и време-
то. Аналогично на ситуацията с кибер-знанието тук можем да говорим за 
дигитализиране в тесен и в широк смисъл. Така в широк смисъл всяка 
информация – независимо дали е сетивна или абстрактна – може да бъде 
дигитализирана и съответно качена в интернет. Следователно ако разглеж-
даме дигитализирането на информацията в широк смисъл, съдържанието в 
широк смисъл на кибер-знанието от първи тип е принципно неограничено.

Ако обаче разглеждаме дигитализирането в тесен смисъл, нещата ста-
ват по-неясни. Тази неяснота се дължи на трудността да се отговори на 
въпроса дали въз основа на сетивната информация можем да придобием 
знание, което не можем да придобием въз основа на абстрактната. Ако от-
говорът на този въпрос е отрицателен, то дори да разглеждаме дигитализи-
рането в тесен смисъл, съдържанието в широк смисъл на кибер-знанието 
от първи тип отново е принципно неограничено. Ако обаче отговорът е по-
ложителен, то ако разглеждаме дигитализирането в тесен смисъл, съдър-
жанието в широк смисъл на кибер-знанието от първи тип обхваща всичко 
освен нещата, за които можем да придобием знание единствено въз основа 
на информация, която се възприема чрез обонянието, вкуса и допира. 

Въпросът дали въз основа на сетивната информация можем да при-
добием знание, което не можем да придобием въз основа на абстракт-
ната, може да се свърже с един аргумент, който Франк Джаксън издига 
във философския дебат относно квалиите. Този аргумент е известен 
като „аргументът от знание“ (на английски „the knowledge argument“) 
и представлява мисловен експеримент, в който си представяме някак-
ва Мери, която е брилянтен учен и знае всичко, което физиката може 
да каже за цветовете, само че цял живот е живяла в черно-бяла стая и 
единствените цветове, които е виждала, са черно, бяло и сиво. Пред-
ставяме си също така, че в един момент Мери излиза от черно-бялата 
стая и за пръв път вижда други цветове. Дали в този момент Мери би 
научила нещо ново? Джаксън отговаря положително. Ако Мери наис-
тина научава нещо ново, то отговорът на въпроса дали въз основа на 

сетивната информация можем да придобием знание, което не можем да 
придобием въз основа на абстрактната, също би бил положителен. Аз 
обаче ще се въздържа от вземане на позиция, тъй като въпросът излиза 
извън рамките, поставени от целите на настоящия текст.

1.2. Съдържание на кибер-знанието от втори тип.
В началото определих кибер-знанието от втори тип като знание относ-

но употребата на интернет. Това означава, че съдържанието на кибер-зна-
нието от втори тип е употребата на интернет. В най-общ план интернет 
може да бъде употребяван за две неща – общуване и обмен на блага. Тези 
два вида употреба от своя страна също могат да бъдат разделени на видове. 

Общуването през интернет може да бъде разделено на следните 
видове. Според времето, което отнема на събеседника да отговори, 
то може да бъде разделено на моментално (oт английското „instant“, 
което се използва в словосъчетанието „instant message“; например при 
Facebook чат) и отложено (например при размяна на електронни пис-
ма). Според  броя на събеседниците то може да бъде разделено на об-
щуване насаме (например при размяна на лични съобщения по Skype) 
и на групово общуване (например при конферентен разговор по Skype). 
Според публичността на разменените съобщения, то може да бъде раз-
делено на лично (например при размяна на лични съобщения във фо-
рум) и публично (например при отговаряне на тема във форум). Според 
целта на самото общуване то може да бъде разделено на формално (на-
пример при провеждане на интервю за работа по Skype) и неформално. 
Неформалното от своя страна пък може да бъде разделено на общуване 
с цел удоволствие (например при чат с приятели или при игра в мрежа), 
общуване с цел организиране на среща или събитие (например угова-
ряне на среща на випуска, на протестно шествие и т.н.), общуване с цел 
намиране на партньор (например посредством сайт за запознанства) и 
други. Според средата, която се използва при размяната на съобщения, 
ако разглеждаме дигитализирането в тесен смисъл, то може да бъде 
писмено (например при размяна на писмени съобщения по Skype), уст-
но (например при телефонен разговор по Skype) и визуално (например 
при видео разговор по Skype), а ако я разглеждаме в широк смисъл към 
тези видове можем да говорим и за интернет общуване, при което взи-
мат участие допирът, обонянието и вкусът.  

Обменът на блага през интернет от своя страна може да бъде раз-
делен на следните видове. Според реалността на благата той може да 
бъде разделен на обмен на реални блага (например при парични пре-
води или при пазаруване на дрехи), на виртуални блага (например при 
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теглене на безплатна музика) и смесен (например при закупуване на 
електронни книги). Според целта, с която се прави, той може да бъде 
разделен на такъв с търговска цел (например при продажба на стари 
вещи в специализиран за това сайт) и на такъв без търговска цел (на-
пример при безкористно споделяне на клипове в YouTube или качване 
на собствени снимки във Facebook). Трябва да се отбележи, че към упо-
требата на интернет за обмен на блага спадат и употребата на интернет 
търсачки (например Google) и на интернет реклама (например реклама 
през Facebook или поставянето на банер на даден уебсайт).

Всички изброени видове употреба на интернет се осъществяват по-
средством някакъв софтуер. В такъв смисъл съдържанието на кибер-зна-
нието от втори тип включва работата с този софтуер. Ако разглеждаме съ-
държанието в тесен смисъл, този софтуер е софтуерът, който се използва 
в настоящия момент. Тук разнообразието отново е твърде голямо, за да се 
направи подробно описание, но може да се посочи най-разпространени-
ят софтуер – Skype, Facebook, електронни пощи като gmail.com, Google, 
платформи за видео-споделяне като YouTube, електронни енциклопедии 
като Wikipedia и други. Ако разглеждаме съдържанието в широк смисъл, 
говорим за софтуера, който потенциално може да бъде създаден, чието 
описание, разбира се, е практически невъзможно.

2. Форма на кибер-знанието.
Знанието по принцип може да бъде разделено на два типа – зна-

ние на някакви факти и знание под формата на умение. Така например, 
да знаеш, че Отава е столицата на Канада или че ядрото на атома е 
съставено от протони и неутрони, е знание относно факти. От друга 
страна, да знаеш да плуваш или да караш колело е знание под фор-
мата на умение. За да разграничи тези два типа знание, Райл нарича 
първия „знание „че““, а втория – „знание „как““. Аналогично, можем 
да говорим за „кибер-знание „че““ и „кибер-знание „как““. Кибер-зна-
нието от първи тип не може да бъде под формата на умение, така че то 
е винаги кибер-знание „че“. Кибер-знанието от втори тип обаче може 
да бъде както знание „че“, така и знание „как“. Да вземем за пример 
изпращането на електронно писмо. От една страна някой може да знае 
да изпраща електронни писма, т.е. да има това умение. В такъв случай 
говорим за кибер-знание „как“. От друга страна, някой може да знае, че 
за да изпрати електронно писмо, трябва да напише текста на писмото, в 
определено поле, адресът на получателя в друго поле, да кликне върху 
бутона „изпрати“, който се намира на това-и-това място и т.н. В такъв 
случай говорим за кибер-знание „че“.

3. Придобиване на кибер-знание.
Как се придобива кибер-знание от втори тип е ясно – човек ползва 

съответния софтуер, разучава функциите му, ако е по-сложен, може да 
прочете някакъв наръчник и т.н. При придобиването на кибер-знание 
от първи тип обаче има някои специфики, които се дължат на особения 
характер на интернет. На първо място трябва да се отбележи това, че в 
интернет има голямо количество невярна информация. Създаването на 
книги, списания, филми и т.н. струва пари, което кара техните автори, 
издатели и т.н. да полагат особени усилия. Това повишава качеството 
на работата и съответно достоверността на информацията, ако целта е 
била да се постигне и сподели някакво знание. Публикуването на ин-
формация в интернет обаче е в общия случай безплатно, което позво-
лява на всякакви хора да изказват мнение по всякакви въпроси, незави-
симо от това дали са компетентни по тях или не. Това означава, че при 
придобиването на кибер-знание от първи тип човек трябва да положи 
особени усилия при определянето на достоверността на източника. 

4. Обобщение.
Нека обобщим. Ако разглеждаме съдържанието в тесен смисъл, то 

съдържанието на кибер-знанието от първи тип обхваща цялата инфор-
мация, която в настоящия момент е качена в интернет, а съдържанието 
на кибер-знанието от втори тип обхваща работата със софтуерът, който 
се използва в момента за общуване и обмен на блага през интернет. 
Ако разглеждаме съдържанието в широк смисъл, то съдържанието на 
кибер-знанието от първи тип обхваща всяка информация, която може 
да бъде дигитализирана (ако разглеждаме дигитализирането в широк 
смисъл, тук става въпрос за цялата информация, която човек принцип-
но може да добие, а ако разглеждаме дигитализирането в тесен смисъл, 
трябва да изключим информацията, която можем да добием единствено 
посредством обонянието, вкуса и допира), а съдържанието на киберзна-
нието от втори тип обхваща работата с всеки софтуер, който принципно 
може да бъде създаден. Що се отнася до формата, кибер-знанието от 
първи тип може да бъде единствено под формата на знание на факти, а 
кибер-знанието от втори тип може да бъде както под формата на знание 
на факти, така и под формата на умение. Придобиването на кибер-зна-
ние от своя страна пък е специфично с това, че е нужно човек да поло-
жи особени усилия при определянето на достоверността на източника. 
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Резюме: Виртуалната реалност променя понятията ни за знание и познвателни 
функции, както и тези за истина и значение. Ако трябва да опишем тези промени с 
една единствена дума, тя би била „диверсификация“. Главната последица от тази 
динамика е необходимостта да предефинираме когнитивния профил на Интернет-по-
требителите и действащите във виртуалната реалност, а това имплицира нужда от 
търсене на нови стратегии за развитие на комуникативните умения. От това произ-
тичат нови социални проблеми, но те са само очертани в текста, без претенция за 
изчерпателност. Когнитивните промени се анализират в рамката на ситуираното и 
въплътено познание, а динамиката на значението и истината се проследява в конте-
кста на стандартната фрегеанска семантика.

Ключови думи: виртуална реалност, Интернет, познавателни функции, знание, зна-
чение, истина

След лингвистичния обрат във философията от началото на 20 в. 
едно от най-упорито изследваните отношения в познавателната дей-
ност на човека е това между езика и света. Според съвременния амери-
кански философ Алойзиъс Мартинич1, това е така, защото реалността 
е недостъпна за философско изследване директно (директно тя се из-
следва от физическите науки – общи и специални), както показва мно-
гообразието и некохерентността на различните метафизически концеп-
ции за нея. Езикът обаче ни позволява да я изследваме индиректно, 

1 Cf. Martinich, A. P. „The philosophy of language“. In: Routledge history of philosophy, 
Routledge, Vol. IX, 1999.
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с над 200 експеримента в книгата на Б. Бъргън „По-силно от думите“5, но 
станала популярна още през 80-те години на 20. в. чрез творчеството на 
М. Джонсън и Д. Лейкъф6. Най-напред ще опиша накратко разбирането си 
за виртуална реалност и философските проблеми, които тя повдига; след 
това ще реконструирам сбито концепцииите за въплътеното и ситуирано 
познание, а накрая ще проследя как се променят когнитивните функции, 
включително тези на езика, във виртуалната реалност.

І. Изходни тези за природата на виртуалната реалност
Създаването на виртуалната реалност наподобява коперникан-

ската революция във физиката: докато при въпросната революция 
се утвърждава картина на реалността, различна от привидностите, 
виртуалната реалност утвърждава обратното, а именно реалността 
на привидностите. Виртуалната реалност не е априори рационал-
на, емпирична и верифицируема. Смисълът на езиковите изрази, 
които определят и/или конкретизират нещо във виртуалната реал-
ност, израства именно от тези определения и конкретизации – така 
всички емпирични хипотези стават (или могат да станат) истин-
ни. Информационното пространство е реално – то е мястото, къ-
дето отиваме, когато разговаряме по телефона; то е субстратът на 
книгите и филмите. Там живеят нашите пари. Това пространство 
трансцендира обичайната география. Затова и старите понятия за 
истина, знание и значение изискват предефиниране. Това става с 
въвеждането на понятието „когнитивна валидност“. При когнитив-
ната валидност имаме правилно свързани образи, които кореспон-
дират на образите във виртуалната реалност, генерирани според 
правилата на изчислението и според желанията на потребителя.

От това разбиране следват и няколко интересуващи ни харак-
теристики на виртуалната реалност. Първата може да бъде наре-
чена „включеност“. Това означава, че във виртуалната реалност 
потребителят вече е участник в информационните взаимодейст-
вия. При това симулираната физическа реалност е само подмно-
жество на виртуалната реалност, при това незадължително. Вто-
ро, налице е изпъкващ плурализъм: дигиталната среда е устроена 
така, че да пасва на перспективата на индивида. Това имплицира, 
че споделената реалност не е въпрос на предпоставяне, както сто-

5 Bergen, B. Louder than words, Basic booksр Philadlphia 2012
6 Cf. Karageorgieva, A, and V. Angelov (eds.), Aesthetics of cognition (Карагеоргиева Ал и 
В. Ангелов (съст.), Естетика на познанието), С. 2004, сс. 29-33

защото той осъществява успешно комуникативните и когнитивните 
си функции най-вече тогава, когато адекватно репрезентира структу-
рата на света. Под „адекватно“ тук разбирам не непременно точно и 
наподобяващо света репрезентиране, а такова, което ни позволява да 
се ориентираме в средата така, че да постигаме целите и намеренията 
си. Така структурата на езика става изоморфна на структурата на света 
и ни позволява да разберем нещо повече за него. Това обяснява защо 
анализът на езика може да служи като основание за метафизически и 
онтологически теории. Първият въпрос, на който трябва да се отгово-
ри във философията на езика, обаче, е този за истинността на нашите 
езикови изрази. Затова класическото отношение, което философията на 
езика изследва, е отношението между езиково значение и истина. Ще се 
опитаме да покажем какви промени претърпява анализът на езиковото 
значение тогава, когато работим с виртуални реалности, и как се моди-
фицират когнитивните функции на езика в тези условия. 

Интернет съществено променя достъпа ни до информация, а с това по-
влиява на начините, по които помним, мислим и използваме езика. Нещо 
повече, намаляват дейностите, които упражняваме, без да използваме Ин-
тернет (под Интернет ще разбирам всички приложения, построени върху 
дигитално представената информация, т.е. не само световната мрежа, но 
и социалните мрежи, и електронната поща, например). Даже рецептите за 
готвене започват да идват най-вече от мрежата, да не говорим за инфор-
мацията, която ни е необходима в работата или при почивка чрез четене, 
гледане на филми, слушане на музика и т.н. С други думи, мрежата ста-
ва част от нашата когнитивна екология, която може да се определи като 
„многоизмерни контексти, в които помним, чувстваме, мислим, усещаме, 
общуваме, въобразяваме си и действаме, често в сътрудничество с дру-
ги хора, в движение и при многостранно взаимодействие с това, което ни 
заобикаля“2. Можем да се съгласим с Хътчинс, че изучаването на когни-
тивните екосистеми ще става все по-важна част от когнитивната наука3. 
Общата рамка, от която ще се ръководя в настоящото изследване, е тази 
на „въплътеното и ситуирано познание“.4 Естествено, ще се придържам и 
към въплътената концепция за езика, описана най-подробно и подкрепена 

2 Tribble and Sutton, 2011, „Cognitive ecology as a framework for Shakespearean studies“. 
Shakespeare Studies 39, p. 94
3 Hutchins, 2010,“Cognitive ecology“. Topics in Cognitive Science 2(4), p. 705
4 Cf.  Karageorgieva, A., Philosophy of mind (Карагеоргиева, А. Философия на 
съзнанието), http://www.saznanieto.philosophy-bg.info/р гл. 14

http://www.saznanieto.philosophy-bg.info/ð
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метрите на т.нар. флуиден Аз (по-късно в този текст ще го съпоставя с 
„квантифицирания Аз“ от мрежата). Тук трябва да се отговори на въ-
проси като: какви са когнитивните ефекти на виртуалното тяло, което 
се програмира, а не се заварва готово? Какво правят с Аза транспорта-
билните перспективи? Как влияе на Аза липсата на маса? А наличието 
на свръхсили?

Накрая може да се спомене и проблемът, който ще засегна само 
бегло по-долу: този за киберсоциализацията. Основният въпрос тук е 
за ефекта, който има върху хората взаимодействието без материални 
последствия.

ІІ. Интернет и когнитивните функции на човека
Нека да повторим основната ни предпоставка, а именно разглеж-

дането на Интернет като все по-важна част от материалната среда, в 
която се разгръщат човешките познавателни и езикови дейности. Нещо 
повече, особено що се отнася до мобилните устройства, те стават про-
дължение на човешкото тяло и обосновават разглеждането им като 
илюстрация на въплътеното познание. Тук трябва да обърнем специ-
ално внимание на т.нар. устройства за увеличаване или смесване на 
реалността като Google Glass или Microsoft HoloLens. Всеки път, когато 
„качваме“, анотираме, редактираме или постваме, ние биваме въвлече-
ни в конструирането и конфигурирането на среда, която на свой ред иг-
рае все по-важна роля в оформянето на профила на нашите когнитивни 
и интелектуални усилия.“ 9

ІІ.1. Въплътеното познание 
Тезата за въплътеното познание води началото си от 90-те години 

на 20. в, като е застъпена, например, в книгата на Анди Кларк.10 Както 
The Cambridge Handbook of Situated Cognition11 отбелязва, три отделни, 
но свързани помежду си тези характеризират споменатата доктрина. 
Най-напред, това е твърдението, че познанието зависи и дори понякога 
се конституира от човешкото тяло. Второ, това е тезата за ситуираното 
познание, която гласи, че когнитивните процеси понякога се форми-
рат при участието на био-екстернални ресурси.12 Накрая, това са тезите 
за разширеното и разпределено познание, според които когнитивните 

9Smart, P. R., Heersmink, R., & Clowes, R. „The Cognitive Ecology of 
the Internet“. In S. J. Cowley & F. Vallée-Tourangeau (Eds.), Cognition Beyond the Brain 
(2nd ed.). Springer-Verlag, London, England, UK, 2016, p. 6
10 Clarc, A. Being There - Putting Brain, Body and World Together. MIT Press, 1997
11 Robbins, H. and M. Aydede, The Cambridge Handbook of Situated Cognition, CUP 2009
12 See, for example, Karageorgieva, Ibid. (Карагеоргиева, Цит. съч.), гл. 14, §5.

ят нещата с физическия свят, а въпрос на договаряне между учас-
тниците/потребителите. Трето, съществен аспект е когнитивната 
интеграция, която представлява обединяването на аналитичния 
символизъм с аудиовизуалната образност; това създава чувство за 
цялост, при което изчислението става емоционално, разумът губи 
приоритета си, а материалното вече не доминира в сетивата. Про-
меня се вкоренената представа, че светът е там, защото командва 
какви ще са усещанията ни. Напротив, виртуалната реалност се 
съгласува повече с енактивисткото разбиране за възприятието7 – 
възприятието е взаимодействие с обектите на средата, а не нещо, 
което ни се случва независимо от поведението ни. Четвърто, вир-
туалната реалност ни сблъсква с т.нар. реализъм на нематериал-
ното: виртуалната реалност не е дадена, тя активно се констру-
ира. Това означава, че в нея нямаме дихотомията субект-обект. 
Накрая, виртуалната реалност се отличава с изпъкваща изобил-
ност: тя е въпрос на организация, а не на собственост или тери-
тория, нито пък на натрупване. Отделните сегменти на виртуална 
реалност могат да се комбинират по огромен брой начини и това 
поражда съответно огромен брой варианти на реалност. Така тук 
могат да съжителстват взаимно изключващи се среди и/или да се 
смесват сегменти на реалното с тези на виртуалното. Това опре-
деля парадоксалността на построенията в нея.8

Какви са философските проблеми, които виртуалната реалност пов-
дига? Ще изброя само някои от тях. 

Първият може да се нарече метафизически и тук трябва да се отго-
вори на въпроса дали опитът от виртуалната реалност е качествено рав-
ностоен на този от обичайния свят и дали може да се извършва пренос 
на опит от виртуалното към реалното? 

Втори проблем е проблемът за промяната на когнитивните способ-
ности и техните функции в резултат на оперирането в и чрез виртуал-
ната реалност. 

Трето, как се анализира езиковото значение в условията, при които 
нямаме стабилен материален контекст на изказванията, така че истината 
да се дефинира като кореспонденция с положението на нещата в света? 

Като четвърто стои нуждата от определянето на природата и пара-

7 See Karageorgieva, Ibid. (Карагеоргиева, Цит. съч.), гл. 14
8 A similar view is being expressed by David Chalmers, See Chalmers, D. J. The 
virtual and the real, 2015, http://consc.net/papers/virtual.pdf, accessed on 9.11.206

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjp_4ev5JjQAhVFNxQKHYJZDcUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.393.8917%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&usg=AFQjCNGJ7geXSfFXfAbyrIhE2L72o0dvJw&sig2=WKCC5PS9pICXppZ0_yFfSA
http://consc.net/papers/virtual.pdf
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Това, на свой ред, означава по-нататъшно разслоение на обществото по 
нов признак – умение да си служи с кибер-инструментите или липсата 
на такова. Следва нарушена комуникация и може би неизбежна йерар-
хизация на по-умеещи и по-малко умеещи, което застрашава социал-
ното равновесие, а оттам и социалното благополучие. Както ясно по-
казват изследванията на Пикет и Уилкинсън13, обществата с по-голямо 
социално равенство са по-успешни от тези с повече неравенство. 

Второ, да се разчита на външни „протези“ за осъществяване на ког-
нитивните функции би означавало последните да се приспособяват към 
първите, т.е. изкуствената среда да придобие ролята на селектор в по-на-
татъшната еволюция на човека, което би разкъсало връзката с естест-
вената такава, ако не се вземат съответните мерки. С други думи, ки-
бер-екологията ни задължава не само да се съобразяваме с нея, а да я 
модифицираме с оглед на запазване на връзката с обичайната екология, 
например чрез увеличаване на времето за спорт, общуване с природата и 
др. Тук обаче се крие опасността натискът на изкуствената среда да стане 
толкова голям, че основните промени да стават именно с оглед на нея и 
така да се затормозят не само когнитивните функции, разчитащи на ес-
тествени ресурси, но и всички останали телесни функции, а това би било 
бавна смърт за човечеството. Разбира се, аз не отричам, че прехвърляне-
то на тежестта на запомнянето върху киберустройствата би освободило 
ресурси за натоварване на биологичната памет с по-интересни и по-зна-
чими множества от данни, но това важи само при положение, че противо-
действаме на линията на най-малкото съпротивление, която ни подтиква 
да не използваме изобщо освободеното пространство. Защо това е така? 
Защото самото усилие при акта на запаметяването води до положителни 
емоции (в мозъка се отделят вещества, усилващи чувството на благопо-
лучие след успешно изпълнена задача); отсъствието на такива емоции 
би демотивирало последващи усилия за запаметяване. Осъзнаването на 
тази зависимост е условие за съпротива на обсъжданата тенденция за 
прехвърляне на когнитивни функции към киберсредата.

ІІ.2. Ситуираното познание.
Други аспекти на взаимодействието с Интернет, произтичащи от 

анализа в рамката на тезата за въплътеното и ситуирано познание, 
включват самите промени в начина ни на достъп. Вместо достъп с по-
мощта на настолен компютър, ние често влизаме в Интернет от мо-

13 Picket, K. and R. Wilkinson, The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do 
Better, Bloomsberry press, 2009

състояния и процеси при определени обстоятелства са разпределени 
между различни когнитивни агенти и когнитивни артефакти. Ако при-
емем, че средствата на материалната култура като карти, сметачни ма-
шини, книгопечатните преси и т.н., сериозно увеличават нашите когни-
тивни способности, то Интернет е само последният инструмент в исто-
рията на инструментите за дооформяне и подпомагане на познанието. 
Въпросът е, дали Интернет само отваря нови когнитивни пространства, 
или в същото време затваря някои такива. Ето някои съображения за ро-
лята на електронната памет. Вследствие на приемането, че запазеният в 
компютъра файл ще е достъпен за отваряне дълго време напред, нашите 
биологични системи за запаметяване започват да проявяват тенденция 
да запомнят местонахождението на тези файлове, а не съдържанието 
им. Това означава, че те се преструктурират. Ние сме склонни да из-
ползваме търсачки, за да си припомним фактите и да решим споровете 
си. Така интелектуалните ни навици се променят, и то на базисно рав-
нище. Въпросът е как да оценим тази промяна. Дали нашите предци, 
които са използвали външни системи за запомняне – връзване на възли, 
записване на глинени таблички или протоколиране на хартия – са се 
чувствали застрашени откъм когнитивни способности? Може би тук 
количественият фактор е от значение, защото електронната памет може 
да поеме много по-големи информационни масиви. Така се изземват 
редица навици за запомняне и припомняне; колкото по-„умен“ става 
светът около нас, в лицето например на смартфоните, толкова повече 
(може би) закърняват нашите когнитивни способности за запаметяване. 
Ако разширим това разсъждение до всички смарт-неща като смарт-ко-
ли, смарт-сгради и смарт-градове, то Интернет променя природата на 
нашите взаимодействия с външната среда, като я прави по-чувстви-
телна към нашите нужди и в по-голяма степен „протезираща“ нашите 
мисли и действия. Това може да се тълкува като увеличаване на био-
логически базираните ни способности (например, Смарт и др. вж. бел. 
5), но, според мен, диаметрално противоположната оценка е по-обос-
нована. Тя има две страни. Първата е пренасочването на активността 
от човешкото тяло и мозък към „умните“ артефакти, което означава, че 
буферът „култура“ между човека и природната му среда се разраства и 
става все по-сложен за достъп и управление. Това означава както раз-
витие на човешките умения за достъп и управление (положителен еле-
мент), така и отдръпване на мнозинството от тези процеси в полето на 
консумацията на резултатите от този достъп и управление, осигурени 
от спонтанно или нарочно делегирани единици (отрицателен елемент). 
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мопроследяваща дейност посредством довеждането до наше сведение 
на информация с биологически, поведенчески или екологичен характер 
(например, GPS устройство). Разбира се, не всички форми на просле-
дяване на собствената активност се нуждаят от Интернет, но много са 
точно такива. Значението на връзката с Интернет се състои в това, че 
става възможно съхраняването на личната информация онлайн и опе-
рирането с нея също онлайн. Обработката на данните за пулса и кръв-
ното налягане, например, изисква много повече изчислителни ресур-
си, отколкото може да си позволи човек без съответното изчислително 
устройство. Така мисленето за Аза като квантифициран има имплика-
цията, че се постига по-високо ниво на съзнателност за собствените 
физически състояния и/или процеси. Някои автори даже говорят за 
появата на технологични „екзосетива“, разширяващи способностите 
ни да усещаме15. Това, на свой ред, не може да няма отражение върху 
протичането на когнитивните процеси. Отдавна се знае, че индивиду-
алните емоционални реакции, например, могат да се модифицират чрез 
експлицитното възприемане на физиологични сигнали (авторката е 
тренирала подобни умения за контрол с помощта на системи, наречени 
неврофийдбек, и гарантира от личен опит за ефикасността им). 

Накрая, в унисон с развитието на едно сравнително мощно движе-
ние в рамките на съвременната теория на познанието, наречено соци-
ална епистемология, нека обърнем внимание на някои промени в ко-
лективното знание в кибер-пространството. Интернет базираните ус-
тройства като че ли са изключително подходящи да бъдат платформа на 
колективни когнитивни усилия. Причините за това са предоставяните 
възможности за сътрудничество между голям брой хора, координация 
на техните усилия за постигане на определени цели, както и бързо 
споделяне на информация. Говори се за виртуална екипност, глоба-
лен мозък, социални машини и пр. Например, понятието за виртуална 
екипност е напълно приложимо в големите организации, работещи в 
областта на компютърните науки. Провеждат се много изследвания на 
факторите, които регулират колективното осъществяване на когнитив-
ни и управленски действия. Пример за когнитивно мощно екологично 
инженерство е Уикипедия. Макар и непризнавана за академично при-
емлив източник на информация, Уикипедия се е превърнала в надежден 
ресурс за милиарди потребители. Може да се смята, че наред с Гугъл 

15 Cf. Swan M (2013) The quantified self: Fundamental disruption in big data science and 
biological discovery. Big Data 1(2):85-99

билни устройства, а това е друг контекст, много по-тясно обвързан с 
различни видове околна среда – не само домашна, а и градска, че и 
природна. Второ, променят се и наборите от жестове, с които общува-
ме с въпросните устройства, както това е с така наречените тъчскрийн. 
Движенията за увеличаване на образа или за изтегляне стават част от 
жестовия ни лексикон при не-кибер общуване. Трето, губи се разликата 
между онлай и офлайн общуване. 

Да обърнем внимание на още една особеност на познанието в Ин-
тернет, свързана с така наречените „продължения на тялото“. Мобил-
ните и някои други устройства могат буквално да се разглеждат като 
екстензии или протези на индивидуалното биологично тяло. Всъщност 
кое прави нещо част от нашето тяло? До голяма степен това е участие-
то на въпросната част в медиацията между нас и средата посредством 
сензорите и ефекторите (сетива и мускули). Например, зъбите ни се 
броят за част от тялото, защото участват в подготовката на определени 
видове материя за процесите на храносмилането. В този случай позова-
ването на биологичната природа на съответната част не върши работа, 
защото нима един кохлеарен имплант не трябва да се смята за част от 
тялото само защото е изкуствен предмет? С други думи, ако възприе-
мем едно функционалистко определение на тялото и неговите части, 
то мобилните устройства могат да се смятат за такива. В степента, в 
която осъществяващите Интернет-взаимодействията устройства ни 
позволяват да усещаме, манипулираме, експлоатираме и променяме он-
лайн света, те са релевантни за въплътеното познание като теоретична 
рамка на когнитивната наука. Това са, фигуративно казано, когнитивни 
протези. И, колкото и странно да звучи на пръв поглед, ние развиваме 
емоционални отношения с тях, например с нашите смартфони. Колко 
пъти сме чували наши познати или дори ние самите да се оплакваме, че 
преживяваме посегателствата върху нашия компютър или телефон като 
посегателства срещу личността ни? Лично аз съм се сблъсквала с това 
отношение много пъти.

Във връзка с четвъртия философски проблем на виртуалната реал-
ност, посочен в първата част, нека споменем едно ново понятие, по-
явяващо се напоследък в писихологическата, неврокогнитивната, со-
циологическата  и философската литература – квантифицираният Аз14. 
Този израз се използва за обозначаване на различните форми на са-

14  Lupton, D. (2013) Understanding the human machine. IEEE Technology and Society 
Magazine 32(4):25-30
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чрез аватарите си. Тук можем да разграничим три компонента на вза-
имодействието: конвертори на поведението, включено изчисление и 
интенционалност. Конверторите на поведението изобразяват естест-
веното поведение върху дигитални носители. Естественото поведе-
ние може най-достъпно да се илюстрира с това, което правят двего-
дишните деца: посочване, хващане, издаване на кратки (обикновено с 
по една дума) команди, и обикаляне на близкото пространство (стая, 
градинка). Съответните устройства, с които се постига конвертиране-
то, включват най-вече уреди за проследяване на движенията на тяло-
то, за разпознаване на глас, пространствени сензори, кинестетични 
фийдбек уреди и аудио и видео дисплеи. Конверторите работят и в 
двете посоки – от физическото поведение към виртуалното тяло и от 
виртуалната картина към субективния опит. Софтуерът на включване-
то осигурява средства за конструиране и управление на дигиталната 
среда. Анализът на интенционалността пък се опира на огромно коли-
чество знания за начините, по които хората действат, за тяхната физи-
ология, за механизма на усещанията, възприятията и паметта, както и 
за разсъждението като процес на правене на логически изводи. Всеки 
от тези компоненти има принос за промените, които претърпява ези-
ковото значение във виртуалната среда.

Според най-развитата и доминираща поне в областта на разбира-
нето ни за мисленето изчислителна теория, логиката на произвеж-
дане на виртуалната реалност се опира преди всичко на синтаксиса. 
Той е строго формален и не се интересува от значенията. Доколкото 
обаче входящите и изходящите порции информация са семантично 
заредени, необходимо е проектиране на семантиката върху синтак-
тичните символи, така че да се получи репрезентация на света.  Тъй 
като средата непрекъснато въвежда неизвестни величини, стандарт-
ната семантика, която е изолирана от контекста, е твърде буквална, 
докато виртуалната е изцяло ситуирана. Това е радикална промяна 
на понятието за значение. Семантиката във виртуалната реалност се 
показва директно като свят (виртуален), а синтаксисът, направляващ 
изчисленията на компютъра, остава извън полезрението. В резултат 
виртуалната реалност е по-обща от физическата: нейният контекст е 
по-малко ограничаващ и по-лесен за промяна. Виртуалната реалност 
може да се преустройва според нуждите и желанията на потребителя, 
осигурявайки „лични реалности“. Това означава, че във виртуалната 
реалност ние сме много по-податливи на изкушението да създаваме 
идиолекти, а това затруднява разбирането от страна на нашите събе-

Сърч това са най-мащабните форми на социално участие, които при 
по-малък обхват не биха били в състояние да покриват толкова области 
на знанието или да осъвременяват статиите си толкова често. Точно по-
следните две характеристики са релевантни за епистемичния статус на 
споменатите „социални машини“. Така Интернет е не просто друг на-
чин за разпространение на информация, сроден на обичайните медии. 
Това е, наред с много други функции, инструмент за социална промяна 
и платформа за научни открития. От друга страна обаче, Интернет е и 
средство за атаки на корпоративни уеб страници, пазар за забранени 
стоки, оръдие за разпространяване на екстремистки идеологии и, нищо 
чудно, поле за бъдещи битки между държави, намиращи се във война. 
Интернет може да се окачестви като среда, в която могат да протичат 
най-различни процеси и която подкрепя множество видове човешки 
способности. Да се разбере тази природа на Интернет е изключително 
важно с оглед както на използването на предоставените ресурси, така и 
на противодействието на застрашаващите човешките ценности проце-
си. Нашите взаимодействия с кибер-реалността я оформят, а тя на свой 
ред оформя нашия когнитивен и като последствие – поведенчески про-
фил. Така че всички ние сме екологични инженери. Това е силен натиск 
за отговорност върху всеки отделен човек и разбирането на този факт е 
крачка към възпитаване на тази отговорност.

ІІІ. Езиковото значение във виртуалната реалност.
В светлината на данните от историята, антропологията, етологи-

ята, психологията на развитието и други науки няма съмнение, че 
езикът е възникнал като устно средство за комуникация и предаване 
на информация за човека и света. Затова езикът може да се опреде-
ли като невро-аудио технология за преструктуриране на невронните 
мрежи на другите същества, с които живеем и с които трябва да ко-
ординираме действията си, за да постигнем целите и намеренията си. 
Тъй като в аудио сериите приносът на всяка следваща фонема, сричка 
или дума е само линеен, обичайният език ни се представя като едно-
измерен код.16 Той се характеризира като вериги от символи, чието 
прочитане поражда образи (логически или пространствени) на реал-
ността в съзнанието на реципиента. Когато обаче компютърът започва 
да генерира триизмерна среда, това се отразява върху самата приро-
да на езика. Това е така, защото новопроизведеният виртуален свят, 
като свят на информацията, ни позволява да взаимодействаме с нея 

16 Срв. Martinich, Цит. съч. 
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ното небе, когато тя служи като ориентир за навигация. Какво 
става с референтите на изразите във виртуалната реалност? Тъй 
като елементите на последната са, първо, конструкти, и второ, 
динамични, референцията протича при висока степен на неопре-
деленост. Това изисква пластичност във възприятията на реципи-
ента, която не винаги може да е налице, затова референтите могат 
да се подменят и да настъпи объркване. В други термини, исти-
ната също става динамична и не може с лекота да се дефинира 
като кореспонденция, защото (поне) единият релат в отношение-
то на кореспонденция е непостоянен. Второ, приложимостта на 
предиката зависи и от целите на познаващия, и от динамиката на 
обекта. Това е така и в обичайния случай с естествения език, но 
там измененията на обекта и (често) на целите са много по-бавни 
и много по-малко податливи на влияния от страна на възприема-
теля на езиковото съобщение. Това определя преминаването на 
Аза към флуидна форма (в резултат на динамиката на тези три 
зависимости от трите променливи – обект, цели и адресат). От 
една страна, това допринася за по-лесно възприемане на съвре-
менните концепции за Аза в резултат на осмислянето на прино-
сите на невронауката – че той е подвижен, възникващ и изчез-
ващ в зависимост от нуждите на поведението17. От друга страна, 
това намалява усещането за контрол и свободна воля, а с това и 
чувството за отговорност. Тези ефекти поставят нови задачи пред 
образованието и възпитанието. Ето как промяната в езиковото 
значение променя личността, разбирането за нея и условията на 
социалното взаимодействие.

ІV. Заключение
Виртуалната реалност променя понятията ни за знание и когнитивни 

функции, както и тези за значение и истина. Ако трябва да се изрази тази 
промяна с една дума, последната би била „диверсификация“. Главното 
следствие от тази динамика е необходимостта от ново определяне на ког-
нитивния профил на потребителя на Интернет и агент във виртуалната 
реалност, както и нова стратегия за развитието на комуникативните уме-
ния на езиковия говорител. Произтичащите от това социални проблеми 
са само загатнати в настоящия текст, без претенция за изчерпателност.

17 Cf. Damasio, A., Constructing the conscious brain (Срв. Дамазио, А., Изграждане на 
съзнателния мозък, „Изток –Запад“ С., 2014)

седници. Появява се нужда от многобройни уточнявания, парафрази, 
въвеждане на допълнителни контексти, привличане на историческа 
информация и др., което увеличава риска, най-малкото поради трудо-
емкост и времеемкост, от неразбирателство и конфликти. Това на свой 
ред води до чувство за самотност у говорителя и до усещане за изоли-
раност у възприемателя. С други думи, общуването във виртуалната 
среда, ако не е просто обмен на команди за действия, е много по-ед-
ностранчиво, отколкото това в обичайния свят. Този дефект е преодо-
лим чрез упражняване на езиковите умения в естествена среда, което 
изисква специално управление на поведението  за подходящо разпре-
деление на усилията между реалното и виртуалното. А това на свой 
ред означава, че виртуалното пълнолетие настъпва по-късно от реал-
ното, пораждайки редица социални проблеми. Аз няма да се спирам 
на тях, защото това е работа на етиката и социалната философия, а не 
на епистемологията, а само ще спомена няколко по-остри: повишена 
нужда от просвещение за особеностите и изискванията на виртуал-
ната реалност, преосмисляне на понятието за свобода и отговорност, 
дефиниране на киберсоциализацията с многобройните й параметри 
и др. Една илюстрация на тези проблеми е промяната на условията 
на сътрудничество във виртуалната реалност: докато във физическия 
свят ние приемаме неговата еднаквост и определяме разликите между 
хората, за да напаснем действията си, във виртуалната реалност се 
предпоставя разликата и се определя  - ясно и отчетливо – кое е общо-
то, на което може да се стъпи. Всеки от нас може да обитава изцяло 
различна виртуална реалност, установявайки общност с другите само 
за онези аспекти, които сме решили да споделим. Според мен, това 
може да бъде усилвател на отчуждението.

След тези общи бележки за промените в езика, когато послед-
ният се употребява във виртуална среда, нека разгледаме една 
конкретна теория за езиковото значение и трансформациите, про-
тичащи с нея при новите условия. Предлагам това да бъде стан-
дартната фрегеанска семантика, в която значението се състои от 
два компонента – смисъл и референция. Референцията подбира 
обект от действителността, за който се отнася изказването. Сми-
сълът е описание на обекта, което е съгласувано с предишните 
знания и с целите на говорителя или, по друг начин, приложе-
ние на някакъв предикат към обекта. Така в класическия пример 
на Фреге Зорницата реферира планетата Венера, но смисълът на 
името се определя от възприятието за Венера на фона на сутреш-
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Abstract: Virtual reality changes our concepts of knowledge and cognitive 
functions as well as those of truth and meaning. If those changes are to be 
described by one single word, that will be diversification. The main consequence 
of this dynamics is the necessity to re-define the cognitive profile of Internet 
users and virtual reality agents which implies that we must seek for new 
strategies of development of speaker’s communicative skills. Consequently, 
new social problems arise but the latter are only sketched without any claim to 
comprehensiveness. Cognitive changes are being analyzed in the framework of 
situated, embodied, and embedded cognition, and meaning and truth dynamics 
is being tracked in the context of standard Fregean semantics.
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ВИРТУАЛНИ ВАЛУТИ—РЕЧНИКОВИ 
ЕДИНИЦИ

Проф. д-р Александър Л. Гънгов
Философски факултет,
Софийски университет „Св.Кл.Охридски”

Резюме: Текстът цели да представи основни понятия, свързани с виртуалните ва-
лути във вид на речникови единици, подредени по азбучен ред. В този контекст се 
разглеждат взаимно свързаните термини дигитална валута и криптовалута и произ-
водните от тях, като се следва задачата да бъдат представени различията между тях 
и традиционните пари без златно покритие, както  различията им спрямо електронни-
те пари и електронното злато. Предлага се кратко описание на няколко криптовалути, 
като се прави опит да се подчертаят предимствата на всяка от тях: биткоин, лайткоин, 
минакоин, праймкоин, кварккоин, пийркоин, дарккоин, доджкоин и др. Засегнати са и 
някои елементи на социалната значимост на дигиталните валути.

Ключови думи: виртуалните валути, криптовалута, дигиталните валути, биткоин, 
лайткоин, минакоин, праймкоин, кварккоин, пийркоин, дарккоин, доджкоин, финан-
сова спекулация.

Биткоин
Използването на биткоин започва да се прокарва през 2009 г. в търсе-

нето на начин да се избегнат традиционните пари без златно покритие. За 
техен създател се смята софтуерен специалист или група от специалисти, 
работещи по псевдонима Сатоши Накамото /неотдавна беше открита реал-
на личност със същото име, който, обаче, отрича каквато и да било връзка с 
биткоин/. За разлика от традиционните пари без златно покритие, биткоин 
не се печата и не дължи стойността си на държавните гаранции на емитен-
та, а се добива /в смисъла на добиване на полезни изкопаеми—в случая 
се прави алюзия с добиване на ценни метали/, като се използват изчисли-
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много единици от тази валута без съгласието на участниците в играта, с кое-
то стойността на валутата ще спадне, а участниците—ощетени. Освен това, 
конкретната валута може да стане обект на хакерска атака и всички приходи, 
съхраняване в нея, да бъдат изгубени. Биткоин като единна виртуална валута 
има по-големи шансове да се справя с горните предизвикателства и да се 
превърне в сигурно платежно средство за всички виртуални светове.

Виртуална валута
Всяка виртуална валута не е нищо друго освен вид дигитални пари, кои-

то не са регламентирани от никоя държава и не се смятат за законно средство 
за разплащане, а се използват и контролират от техните създатели в рамките 
на определена виртуална общност.  Терминът „виртуална“ цели да подчер-
тае, че дадена валута произхожда и се използва главно във виртуалния, а не 
във физическия, свят. Тази разлика, обаче, особено с оглед на приложението 
на виртуалните пари, с течение на времето става все по-относителна. 

Съдържанието на виртуалната валута  са условни единици, всяка от 
които е файл в някаква електронна система. Познати са три типа виртуал-
ни валути: затворен тип—те се използват единствено от дадена виртуална 
общност, отворен тип с еднопосочен поток – при тази схема има известна 
връзка с реалната икономика, защото тук виртуалната валута може да бъде 
купета с реални пари, но не може да бъде продадена--и отворен тип с двупо-
сочен поток, който се смята за най-пряко свързан с реалната икономика; при 
него виртуалната валута може както да се купува с реални пари, така и да 
се обменя срещу тях според свободно наложилия се курс, както и за реални, 
и виртуални стоки и услуги.  Работата с виртуални пари предполага откри-
ването на собствена сметка в тази валута, което е бърза и безплатна услуга.

Колкото и да изглеждат иновативни, виртуалните пари в голяма сте-
пен напомнят традиционните поименни чекове. Основната разлика се 
състои в това, че виртуалният „чек“ се валидизира не с личен подпис, а 
с електронен код и парола. За потребителя на виртуални пари тази осо-
беност улеснява процедурата, тъй като фактически елиминира факто-
рите време и пространство, а освен това спестява таксите и комисион-
ните на банковата система, евентуалните данъци, налагани от държава-
та, а също така бюрократичните неудобства, свързани с традиционните 
финансови транзакции. Освен функции на генериране и прехвърляне, 
системата на виртуални пари включва и функция на контрол, която оси-
гурява коректността на всяка сделка и гарантира ефикасно заплащане 
на желаната стока или услуга в течение на броени секунди. 

Дарккоин /Darkcoin/
Това е вариант на биткоин, който притежава по-висока степен на 

телните възможности на създатели на софтуер, обединили се доброволно в 
световната мрежа. Биткоин предполага нещо като „главна счетоводна кни-
га“, наричана „блокова верига“, която съществува в световната мрежа и в 
която всяка финансова транзакция се записва под формата на дигитален 
файл. Това фактически е криптовалута, основаваща се на софтуер с отво-
рен източник, който извършва сложни изчисления и с това добива валута. 
Същността на създаване на биткоин се състои в това, че участниците в до-
биване на биткоин задействат функционирането на мрежата на биткоин и с 
това потвърждават действителността /валидизират/ на транзакциите. Тази 
мрежа обединява всички транзакции, извършени в течение на период от 
десет минути, в специален списък, наречен „блок“. Конкурирайки се по 
между си в извършването на определени изчисления, търсачите на битко-
ин потвърждават тези транзакции и ги записват в блокова верига. Когато 
някой участник открие решение в рамките на системата на биткоин, което 
потвърждава действителността на блок от транзакции, той получава 25 би-
ткоина. Това количество е постоянно в течение на 4 години, но след изтича-
не на четиригодишния срок, то автоматично намалява два пъти, така че об-
щият брой на биткоини в обръщение да не може да надхвърли 21 милиона.

Освен чрез добиване, биткоин може да се получи чрез традиционния на-
чин на обмен на валута, т.е. обмен на реални пари срещу виртуална валута. 
Обменените /закупените/ по този начин биткоини се съхраняват в различни 
видове електронни портфейли. Най-разпространените типове електронни 
портфейли са тези, разположени на стационарни компютри, на мобилни ус-
тройства и използващи интернет сървъри. С оглед на тяхната безопасност 
всеки от типовете портфейли има своите предимства и недостатъци. Банал-
на повреда на хардуера на стационарните и мобилните устройства може да 
доведе до загуба на портфейла. Освен това, те са привлекателна мишена за 
упражненията на различни хакери. Не са напълно защитени срещу хакери и 
интернет сървърите, съдържащи виртуални портфейли, а към това при тях 
се добавя рискът притежателят на сървъра да използва мошенически схеми 
за завладяване на поверената му виртуална валута или просто да бъде дове-
ден до фалит, при което виртуалният портфейл също бива изгубен.

Разнообразните виртуални светове на интернет игрите с техните вирту-
ални валути се нуждаят от единна дигитална валута, която да притежава 
относително стабилен курс на обмен с реалните пари и да бъде защитена 
срещу потенциални измами. Именно биткоин би могъл да се превърне в 
подобно сигурно платежно средство. Във всеки виртуален свят компания-
та, която го притежава, емитира виртуалната валута, която е в обръщение 
в дадения свят. Това е свързано с риск, че ще бъдат емитирани прекалено 
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тронна форма. Накратко казано, това е особена форма на традиционните 
пари без златно покритие /fiat/ и те не трябва да се смесват с дигиталните 
и виртуални пари и с криптовалутите. Основните финансови инструменти, 
използващи електронни пари, са вече добре познатите различни видове раз-
плащателни карти и електронни сметки. Горните инструменти могат да са за 
еднократна употреба или да се захранват в зависимост от желанието на тех-
ния притежател. Те могат да бъдат поименни или анонимни. Електронните 
пари дават възможност да бъдат прехвърляни от техния притежател в рамки-
те на различни негови/нейни сметки или от сметка на карта и обратно, да се 
заплащат финансови задължения към институцията, която ги е емитирала, 
както и да се използват за преводи /трансфери/ на трети физически или юри-
дически лица; с тях може да се правят покупки на дребно на ПОС терминал, 
и, накрая, срещу тях би трябвало да могат да се получават пари в брой.

Електронно злато / Е-gold/
Дигитална валута създадена от Дъглас Джаксон и Бари Дауни през 1996 

г. Целта, с която се използва, е да извършва бързо прехвърляне на злато 
между членовете на техния сайт, без да има необходимост да се съблюда-
ват държавни регулации. Една от особеностите на транзакциите в злато, а 
именно, тяхната необратимост, се оказва безкраен източник на възможнос-
ти за най-различни измами и злоупотреби: пране на пари, кражба на лични 
данни, мошенически инвестиции. Освен това, същата тази необратимост 
на транзакциите се прераства в катастрофа, когато потребителските данни 
на някой от участниците биват атакувани от хакери или фишери. Като от-
говор на подобни незаконни действия, управата започва да блокира редица 
сметки на участници в сайта. Органите на реда също се намесват с искане 
да бъдат закривани сметки на участници, обвинени в измамни действия. 
Намества се и съдебната система, която постановява, че цялата дейност на 
сайта E-GOLD е престъпна, тъй като той не притежава лицензия за парич-
ни преводи—такава лицензия се оказва необходима, въпреки че на сайта 
не се правят парични преводи в стриктния смисъл на думата, а преводи в 
злато. В крайна сметка, на участниците в сайта, в чиято дейност не се ус-
тановяват елементи на измама, им бива позволено да си възвърнат златото, 
намиращо се на електронните им сметки.

Енексти /Nxt/
Тази криптовалута се отличава с богат инструментариум за прео-

бразуване в зависимост от нуждите на клиента. За разлика от други 
нови валути, на които им липсва стабилна клиентела, енексти предлага 
сигурна клиентска мрежа, в която да се проверяват и потвърждават раз-
нообразни транзакции. Така, например, за целите на масовите клиенти 

анонимност дори от биткоин, въпреки, че самият биткоин далеч изпре-
варва в това отношение реалните пари. 

Дигитална валута
Дигиталната валута и вид виртуална валута, която се създава и съхранява 

в електронна среда. Обикновено дигиталните пари притежават само някои от 
характеристиките на традиционните пари, като могат да имат и свойства на 
стоки или друг тип активи. Но на тях са им присъщи формалните признаци 
на реалните пари: номинална стойност, наименование на емитента, номер и 
серия, както и средства за защита. Тяхното възникване се свързва с предим-
ствата, които те предлагат при търговията на дребно. Дигиталните пари не са 
свързани със суверена валута, не представляват задължение на някаква инсти-
туция и не се подържат от каквито и да било властови структури. Смята се, че 
виртуалните валути притежават нулева собствена стойност и затова могат да 
служат единствено като средство за размяна, но не и като мярка или мащаб на 
стойността, както не и като средство за запазване на стойността. Преводите /
трансферите/ на виртуалните пари се извършват чрез вградени разпредели-
телни главни счетоводни книги. Накрая, виртуалните пари като правило се 
емитират от не-банкови институции, а, освен това, разпределителните главни 
счетоводни книги също се подържат от играчи, които не са банки.

Едно от неоспоримите предимства на дигиталните пари е, че те по са-
мата си идея са предназначени за глобално обръщение. Относно мрежата 
на тяхното обръщение, се предполага, че тя се оформя по подобен начин 
като мрежата на търговията на дребно с традиционни пари. Рисковете, 
които са свързани с електронните пари и други инструменти за електронно 
разплащане, са присъщи и на дигиталните пари, което кара институции-
те, занимаващи се със сигурността на финансовите транзакции да отделят 
специално внимание на дигиталните пари. Освен това, разпределителните 
главни счетоводни книги, върху които се основават дигиталните пари, за-
почват да намират приложение и в сферата на традиционните пари, което 
повишава значимостта на цялата система за дигитално разплащане.

Доджкоин
Това е криптовалута, която се появява през декември 2013 г. Неин 

създател е американецът Били Маркус, чиято цел била да създаде ди-
гитална валута със значително по-широк потребителски обхват от би-
ткоин. Графикът на създаване на доджкоин е значително по-бърз от 
този на биткоин и затова в момента в обръщение са огромно количе-
ство доджкоин със значително по-ниска стойност от биткоин.

Електронни пари
Под електронни пари се разбира парична стойност, запаметена в елек-
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Всички останали валути имат почти символично присъствие на пазара. 
Съществена характеристика на криптовалутите е тяхната пазарна 

капитализация—цялостният обем на пари в обръщение. Високата па-
зарна капитализация е следствие на две възможни причини: висока 
стойност на дадената парична единица или голямо количество пари 
на пазара. Друг значим индикатор за състоянието на дадена валута, 
който дори предоставя по-точна информация за преценка, е обемът на 
дневна търговия, т.е. стойността на парите, които ежедневно влизат в 
обръщение на пазара. Високото съотношение на обема на дневна тър-
говия спрямо пазарната капитализация е сигурен индикатор за жизне-
ността и перспективността на една или друга криптовалута.

Не трябва да се изпуска от внимание, че обемът на дневна търговия и 
пазарната капитализация на стоки и услуги не са единствените критерии за 
ценността и надеждността на криптовалутите. Част от тях изобщо не пред-
полагат участие на пазара на дребно и дори на стоковите борси, а са насоче-
ни единствено към фондовите борси и целят придаването на допълнителни 
нюанси и разкриване на нови /евентуално радикално нови/ възможности за 
финансови спекулации. В съвременния свят, когато тъй наречената „реална 
пазарна икономика“ е нищо друго освен двусмислено и подвеждащо въплъ-
щение на безусловния и самодостатъчен първообраз на финансовата спеку-
лации, икономиката на производството, търговията и консумацията привид-
но успешно претендира за независим статут от игрите на фондовите борси, 
но не е нещо повече от симулакрум или, по-точно, превърната форма, призо-
вана да легитимира и маскира вездесъщата спекулация—криптовалутите са 
призовани да се включат и подсилят „магическото“ финансово превръщане 
с цел довеждане на спекулацията до неотменна абсолютна форма на иконо-
мика, начин на вземане на решения, достъпен само за малцина, и елегантен 
само-контрол, при който усилията на заинтересованата страна клони към 
нула, а ефективността—към плюс безкрайност.

Лайткоин /Litecoin/
Тази виртуална валута често бива наричана сребро в сравнение с би-

ткойн, който си запазва първото място на златото. Създадена е през 2011 
г. от Чарли Лий—абсулвент на Масачузетския технологичен институт и 
бивш инженер от екипа на Гугъл. Основава се на мрежа с отворен из-
точник на глобално разплащане, както и на протокола на биткоин, но за 
разлика от него добиването на лайткоин е настроено по такъв начин, че 
да е сравнително лесно и евтино. При това неговото време за транзакция 
е по-късо, отколкото това на биткоин. Основният му недостатък е, че има 
доста ограничено приложение за закупуване на стоки и услуги.

може да се приспособи валута, която става конвертируема единстве-
ното при определени ситуации на разплащане. Ако пък става дума за 
бизнес клиенти, то валутата може да се сведе до парична единица с 
обръщение, ограничено в рамките на една компания, каквито са бонус 
точките. Енексти предлага и възможности за генериране на криптова-
лута с вариации, които повишават анонимността при нейното използва-
не, тъй като затрудняват разкриването както на нейния източник, така и 
на направлението, накъдето е насочена финансовата транзакция.

Кварккоин /QuarkCoin/
Криптовалута с нарастваща популярност главно поради изключителна-

та си сигурност. При нейното генериране се използват 6 типа алгоритми за 
криптиране, а самото криптиране се извършва на девет нива. Експертите са на 
мнение, че кваркоин ще се превърне в най-сигурната криптовалута при заку-
пуване на стоки и услуги, превъзхождаща безапелационно всички останали. 

Криптовалута
Това е дигитална валута, при чието създаване е използван криптокод, който 

я защитава срещу фалшификация. Всяка подобна валути използва свой собст-
вен криптокод, който определя нейните особености. Най-значимото различие, 
дължащо се на собствения криптокод, е методът за проверка. При появяването 
на криптовалутите „доказателството за ефективност“ става първият метод за 
проверка. Същността му се състои в това, че след като бъде решена някаква 
математическа задача, за което задължително се изисква осезаем разход на 
енергия, се смята, че определена транзакция е проверена и потвърдена. Глав-
ният недостатъкът на този подход се състои в неговата енергоемкост. Търсени 
са различни начини за преодоляване на тази трудност. За един от най-сполуч-
ливите се смята методът „доказателство за финансов интерес“. При него за 
проверка и потвърждаване на дадена транзакция се допускат само участници 
с валутни обеми от определени нива нагоре. Както може да се предположи, 
разкриването на количеството на притежавана криптовалута едва ли е в инте-
рес на играчите, защото застрашава тяхната сигурност, бизнес планове, евен-
туални отношения с данъчните органи и т.н. Това води до ограничаване на да-
дения метод, въпреки очевидните му енергийни предимства, и използването 
му най-вече като компонент на комплексни методи за проверка.

Относно избора на дадена криптовалута като инвестиционно сред-
ство, естествено се налага съображението доколко широко дадената 
парична единица е влязла в обръщение, т.е. в каква степен тя се е ин-
тегрирала в реалната икономика. Трябва да се има пред вид, че дори 
тези криптовалути, които афишират сътрудничество с водещи глобални 
търговски вериги, всъщност, се радват на доста скромна популярност. 
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Праймкоин / Primecoin/
Главната му разлика в сравнение с биткоин е, че използва прости 

числа като средство за криптиране. В процеса на криптиране праймко-
ин открива нови прости числа от порядъка на десетки милиони цифри, 
нещо което се цени изключително от математиците през последните 
няколко десетилетия.

Разпределена главна счетоводна книга
Дигиталните записи на собственост се наричат разпределена главна 

счетоводна книга. За разлика от традиционните бази данни, при тях няма 
централизирано събиране на данни, нито пък—централен администратор 
на главната счетоводна книга. Всъщност, счетоводната книга се състои от 
мрежа на свързани повтарящи се възли с данни. В мрежата действа алго-
ритъм, гарантиращ, че всеки възел е тъждествен на останалите. По този 
начин целият комплекс от възли с информация се разглежда като една 
единствена счетоводна книга. Собствениците на активи, ползващи разпре-
делената счетоводна книга, дебитират собствените си сметки и кредитират 
чужди сметка с помощта на криптиран подпис. По този начин се осигурява 
избягването на злоупотреби в рамките на счетоводната книга.

Рипл /Ripple/
Това е валута, която не се основава на протокола на биткоин и се 

различава от останалите криптовалути по това, че е не само вид валута. 
Рипл се състои от две части, които пребивават в едно цяло: това е стан-
дартна криптовалута, каквито са и повечето останали криптовалути. 
Рипл обаче е и мрежа за разплащане, която предоставя връзка с довере-
ни контрагенти, с които могат да се обменят разплащания в рипл. Стой-
ността на рипл е много ниска, но тя е спечелила предимството да се 
обменя срещу реални пари и други криптовалути по най-лесен начин.

Схеми на виртуални валути: затворени
Подобен тип схеми са ограничени за достъп единствено до определе-

на виртуална общност и по никакъв начин не взаимодействат с реалната 
икономика. Виртуалната валута в този случай не може де се прехвърля 
извън дадената затворена общност, нейните участници, за да подържат 
своята принадлежност към някаква игра или друг тип виртуално учас-
тие, извършват  вноски на фиксиран периоди от време. Участниците 
получават дължимите им пари след приключването на предвидената от 
виртуалната общност дейност/игра или при изпълнение на някакъв етап 
от нея. Тази схема се появява в популярната игра World of Warcraft. Ва-
лутата в обръщение в играта не е нов измислен вид пари, а традиционно 
злато. Според правилата на играта се смята за незаконно да се купува 

Минакоин /Minacoin/
Създадена от Мелвил Нг и Дейвид Гало—предприематели от Торон-

то—цели да осигури на биткоин, чийто протокол използва, възможност 
за запазване на стойността като се противопостави на непредвидимите 
и значителни флуктуации в стойността на най-популярната криптова-
лута. Покритието на всяка монета минакоин е около 10 цента в злато, 
което за цялото количество на валутата от 21 милиона единици е един 
милион и петдесет хиляди Щ.Д. и се равнява на 800 унции злато.

Все още не е напълно изяснен въпросът, дали минакоин е същин-
ска криптовалута със златно покритие или е просто начин за електрон-
на търговия със злато. Това не е чисто теоретична разлика, а въпрос с 
практическа стойност, защото от отговора на него зависи какви законо-
ви нормативи ще бъдат въведени.

Не е съвсем ясно и при какви случаи ще се използва криптовалута-
та със златно покритие, защото като правило инвестициите в злато се 
разглеждат като дългосрочен актив и не се предвижда да служат като 
средство за размяна. Някои критици на този идея смятат, че минакоин 
съдържа две взаимно изключващи се съставки и представлява особен 
оксиморон или контрадикцио ин адйекто във виртуалния свят: бързата 
размяна предполага бикоин, а дългосрочната инвестиция—реално злато; 
двете, обединени в една и съща криптовалута, изглеждат несъвместими.

Пийъркоин /Peercoin/
Това е още една версия на биткоин, притежаваща няколко характерис-

тики, които я правят да не отстъпва на своя предшественик или дори в 
някаква степен да го превъзхожда. Процесът на нейното добиване е значи-
телно по-ефикасен, а освен това, в тази валута са заложени няколко осо-
бености, които я защитават от нерегламентирани операции. Стойността на 
пийъркоин е значително по-ниска от тази на биткоин и лайткоин.

Неймкоин /Namecoin/
Това е любопитен случай, който показва как въз основа на протокола 

на биткоин може де се изгради продукт, който не е валута в традицион-
ния смисъл на думата. Функцията на неймкоин е да действа като ал-
тернативен DNS, контролиращ домейна .bit, намиращ се извън обсега 
на Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). С неймкоин 
се закупуват домейни .bit на цена един неймкоин за домейн и даденият 
домейн се включва в блокова верига, изпълняваща ролята на публична 
главна счетоводна книга, която проследява кой притежава неймкоини и 
домейни. Неймкоин има предимство пред останалите криптовалути с 
това, че съдържа допълнителна във вид на собственост върху домейн.
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или продава злато извън нейните рамки. Това ограничение, обаче, не е 
напълно строго, тъй като е допустимо и се случва някой играч да получи 
заплащане с реални пари, за да може последният да добие злато вътре в 
играта. Интересно е да се отбележи, че средният добив на злато от играч 
в тази игра се равнява на около 145 Щ.Д. на месец. 

Схеми на виртуални валути: отворени с двупосочен поток
Дадената схема позволява на виртуалните валути да функционират по 

начин, който по принцип не се различава от реалните пари. Виртуалните 
пари могат свободно да се обменят по действащия курс срещу реални 
пари, както и да бъда закупувани с реални пари. Съществува множество 
от интернет игри, които използват валути, принадлежащи на виртуал-
ния свят на играта, но които безпрепятствено се обръщат в реални пари. 
Често пъти като посредник между виртуалните и реалните пари служат 
системи за финансови преводи като пей пал или трансфъруайз.

Схеми на виртуални валути: отворени с еднопосочен поток
При тази схема виртуалните пари свободно се закупуват с реални 

пари, но обратното не е допустимо—веднъж закупени, виртуалните 
пари не могат да се продават и поради това потокът на обмен тече само 
в една посока. Този тип виртуални пари се използва от различни со-
циални медии. Когато, например, някаква он лайн игра използва плат-
форма на социална медия, то играчите биват задължавани да закупуват 
виртуална валута с еднопосочен поток. Подобна е ситуацията, когато 
игри като Farmville или Mafia Wars се провеждат във Фейсбук. В кон-
кретния случай, всички играчи първоначално  са били задължени за 
ползват Фейсбук кредити, но съвсем скоро, това изискване отпада и на 
тях вече им се налага да плащат с реални пари за виртуалните валути в 
играта, която са избрали. 

В отделни случаи този тип виртуална валута може да бъде използвана 
за закупуване на реални стоки и услуги. Закупените с кредитна или де-
битна карта бонусни точки на Майкрософст, могат да бъдат използване 
за продукти от електронния магазин на Майкрософст. Но от друга стра-
на, закупените бонусни точки не могат да бъдат свободно продавани.
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Abstract: The information on virtual currencies is structured in the form of dictionary items. It 
covers a number of related terms as digital currency and cryptocurrency, aims at distinguish 
them from fiat money as well as from e-money and e-gold. Several cryptocurencies are 
briefly described with an attempt to underline their advantages: Bitcoin, Litecoin, Minacoin, 
Primecoin, Quarkoin, Peercoin, Darkcoin, Dogecoin, etc. Some elements of the social 
importance of digital currencies are mentioned.
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ЕТИКА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ТЕХНОЛО-
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Резюме: Целта на статията е да опише и анализира необходимостта, предмета и 
спецификата на една етика на интелектуалните технологии според нейната кибере-
кологическа перспектива. За целта изложението артикулира, от една страна,  появата 
и използването на нови категории като „интелектуални технологии”, „икономика на 
знанието”, „дигитално поколение”, „човешки ресурси” и др., които разкриват тран-
сформациите на тези човешки качества под влияние на новите технологии. От друга 
страна се предоставят описание и  коментар на промените, които търпят традицион-
ни категории като „грамотност”, „знание”,  „морален избор”, „автономия на волята” и 
др., описващи човека като морално, социално, познаващо и духовно същество.

Ключови думи: интелектуални технологии, компютърна грамотност, дигитално по-
коление, интернет бум, информационно общество, мрежова икономика, морален из-
бор, автономия на волята, човешки ресурси

Ако искаме да научим и кажем нещо важно и истинно за етичността 
днес и нашето състояние като морални същества, ние не бихме могли 
да сторим това, без да взимаме под внимание значението и влиянието 
върху нашия начин на живот, мислене и концепции за добро живеене и 
добро общество на означаваните като интелектуални технологии. Става 
дума за специфични умения и свързаните с тях дейности, развивани и 
упражнявани в течение на цялата човешка история,  на които дължим 
върховите постижения на нашата цивилизация във всички нейни аспе-
кти – от архитектура, строителство, литература и живопис до земеделие, 
медицина и въздухоплаване. Доколкото  всички тези дейности, както и 
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От друга страна, възможностите на съвременните ИКТ да облекчават 
максимално и когато е възможно това, да заместят напълно човека във все 
повече дейности, които да се вършат от място и от разстояние така, че да 
се пестят време, средства и усилия, в т.ч. и интелектуални, е главното ос-
нование и оправдание за официалното прокламиране от държавни и над-
държавни институции и организации на целенасочената и всеобхватна 
компютризация и цифровизация на всичко, вършено от човека – от учене 
във виртуални класни стаи, онлайн банкиране и пазаруване с „електрон-
ни“ кошници, до  разходки във виртуални галерии и музеи, игри в мрежа 
и електронно гласуване за политически избори и музикални конкурси. 
В резултат състоянието и нивото на интелектуалните технологии сега са 
тясно свързани, преплетени и се съизмерват с използването на ИКТ във 
всички сфери на човешкия и обществен живот. 

1. Интелектуални технологии, компютърна грамотност и диги-
тални поколения

Един от първите, които заговарят сериозно и аналитично за специфи-
ката на  тези технологии като „интелектуални” заради възможността им 
да разширяват по-скоро умствените, отколкото физическите човешки ка-
чества и възможности, е известният американски социолог Даниел Бел.4 
Той прогнозира нарастващото значение на информационния анализ и об-
работка, развитието на сектора, свързан с извършването на тези услуги и 
превръщането им в инструмент на властта. Според тази прогноза, индус-
триите, разпространяващи и разпределящи знание, ще се ползват с осо-
бен авторитет, тъй като пазарният успех на предприемачите, компаниите 
и организациите ще зависи във все по-малка степен от разпределението 
на физическите и финансовите ресурси и все повече – от стратегическо-
то управление на знанието. 

От икономическа гл.т. това се обяснява с изместването на индустриал-
ните от новите, постиндустриални технологии, основани на теоретични 
знания, предоставяни от науката като източник на технологични иннова-
ции, доколкото самата тя започва да се третира като технология за „из-
вличане“ на знания и правенето им достъпни. От политическа гл. това 
предполага нарастващото значение на учените и техниците в социалния 

Huntington, S. (1996 ) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & 
Schuster Inc. New York,  40.
https://ia801307.us.archive.org/26/items/SamuelPHuntingtonTheClashOfCiviliz/Samuel_P_
Huntington_The_Clash_of_Civiliz.pdf
4Bell, D. (1974) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. 
London: Heinemann,  116, 117 .

техните цели и резултати, се предполагат от човешката интелигентност 
и упражняването на специфични  умения, основани на нея, като писа-
не, четене, смятане, чертане, рисуване и др., усъвършенстването на тези 
умения води до създаването и използването на различните писмености, 
картографирането, печатането и останалите технологии, подпомагащи 
нашия ум и памет и поради това наричани „интелектуални“:

„Тези технологии – пише американският публицист и културен кри-
тик Н.Кар – включват всички инструменти за увеличаване или подпо-
магане на умствените ни сили - да намираме или да класифицираме ин-
формация, да формулираме и да изказваме идеи, да споделяме знания, да 
правим измервания и да извършваме изчисления, да разширяваме капа-
цитета на паметта си.“1 

В наше време тези дейности преминават все повече под знака на т.
нар. компютърна/информационна грамотност, както днес се нарича ак-
тивното използване на дигитална техника за информация и комуникация, 
в частност уменията, включващи владеенето и прилагането с помощта 
на специализирани компютърни програми на информационни и комуни-
кационни технологии (ИКТ). От една страна, тази грамотност се иден-
тифицира с нивото на културата на даденото общество и хората в него, 
а липсата й - с „невежество“.2 В резултат понятието за „компютърна/
информационна грамотност“ се вписва в представите за културата като 
„цивилизованост“, като приобщеност и принадлежност към цивилиза-
цията в смисъла й на тоталност - културна общност. Приобщеността в 
този контекст означава способността да издигнеш грамотността си в тра-
диционния  й смисъл на способност за четене, писане, смятане, до ниво, 
достатъчно за осъществяване на вида комуникация  и поведение, станали 
общоприети и социално одобрени от съответната общност, респ. некул-
турността е нейното отрицание, „нецивилизованост“, т.е. зло, доколкото 
се смята, че „да си цивилизован е добро, а да си нецивилизован е лошо”.3 

1Carr, N.(2011) The Age of Perpetual Distraction Interview posted: April 4, 2011,  Last 
Modifed: June 24, 2016 http://projectinfolit.org/smart-talks/item/114-nicholas-carr
2 Кавалджиев, Л.(2008) USER FRIENDLY. (Нкласическии рефлексии в академичен 
контекст), Информационен бюлетин. Централна библиотека на БАН, Брой 10 (20), година 
II, София, октомври, 9-16. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kZYoYjBmxFwJ:cl.bas.bg/about-
central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/20.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=bg&clie
nt=firefox-b
3 Хънтингтън, С.(2009) Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния 
ред, Обсидиан, София, 31.

https://ia801307.us.archive.org/26/items/SamuelPHuntingtonTheClashOfCiviliz/Samuel_P_Huntington_The_Clash_of_Civiliz.pdf
https://ia801307.us.archive.org/26/items/SamuelPHuntingtonTheClashOfCiviliz/Samuel_P_Huntington_The_Clash_of_Civiliz.pdf
http://projectinfolit.org/smart-talks/item/114-nicholas-carr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kZYoYjBmxFwJ:cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/20.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-b
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kZYoYjBmxFwJ:cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/20.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-b
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kZYoYjBmxFwJ:cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/20.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-b
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от младите хора при избора на образование и професия, не само защото 
са по-доходоносни, но и заради нарастващия им престиж в резултат от 
широкото им приложение. 

Днес почти няма сфера на човешкия живот, останала незасегната от 
съвременните ИКТ: труд и бит, образование и наука, общуване и забавле-
ние, изкуство и политика... За днешните  млади хора, особено онези от тях, 
които не  познават света от времето преди възникването и масовото прило-
жение на новите технологии изглежда невероятно и изненадващо да научат, 
че някога техните родители и прародители са могли да живеят, учат, общуват 
и забавляват, без да разполагат с компютри, смартфони и интернет. Нещо 
повече, тези технологии са вече даденост дори за родените преди техния 
бум, а израсналите с тях съвременни  поколения с основание биват опреде-
ляни като Digital Generation- цифрово поколение (Gen-D), или Дигитални 
туземци (Digital Natives), както сега се наричат родените или отгледани в 
ерата на дигиталните технологии (след 1980 г).6 За разлика от родителите си, 
представителите на тези поколения от ранна възраст разполагат с достъп до 
мрежови цифрови технологии, компютърни умения и знания, благодарение 
на които се справят безпроблемно и по естествен начин във виртуалния свят 
на киберпространството, където се свързват, общуват и споделят с помощта 
на информационните технологии, за да взаимодействат помежду си, както и 
с други хора, институции, общности и организации. 

Дигиталните поколения са добре запознати с компютъра, Интернет и 
различни цифрови устройства и са по-умели в боравенето с тях от мнозин-
ството възрастни и свои учители. В резултат посоката на поколенческата 
йерархия на знанията за тези технологии и тяхната приемственост се оказ-
ва обратна на обичайната: по-възрастните често са принудени да разчитат 
на по-младите, за да реагират на технологиите. Този факт в съчетание с 
нарастващото ползване на ИКТ, особено на Интернет и високата динамика 
на иновациите, съпътстващи тяхното разпространение и употреба, води 
до определени дисбаланси като този, че когато родителят няма достатъчно 
познания за ИКТ и умения да борави с тях, той не разполага с критерий за 
норма и приемливост на разнообразните им употреби и няма как да подо-
зира възможни рискове и проблеми, които носят те със себе си, освен че не 
би искал децата му да изостават в дигиталното си развитие.7

6 Palfrey J., Gasser U., Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives 
(2008) Published by Basic Books,A Member of the Perseus Books Group, 346.
7д-р Бонев, Ив. (2014) Проблемното ползване на Интернет (можем ли да го разпознаем и 
как да се справим с него).96, ISBN 978-954-2987-08-6 

ред и централна роля на социалното и икономическо планиране като по-
литически инструмент за вземането на решения в обществото. „Новите” 
мъже според Бел, които изместват доминиралите през последните сто 
години фигури на предприемача, бизнесмена и индустриалеца, са мате-
матиците, икономистите и инженерите на новата интелектуална техно-
логия, а техните  технически умения и образование осигуряват достъп 
до властта на нов меритократски елит - техническата и професионална 
интелигенция, която заменя старата капиталистическа класа и възвестя-
ва ерата на постиндустриалното общество. 

Както често се случва с визиите за бъдещето на обществото, така 
и предложената от автора на „Настъпващото пост-индустриално об-
щество”(The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social 
Forecasting), картина е до голяма степен следствие на обратна връзка, 
аналитична рефлексия върху достижения, които не са свързани с реали-
зирането на някакъв предварително зададен план, а са плод по-скоро на 
непредвидени обстоятелства. Тъй като все още не сме станали толкова 
добри в планирането,  в повечето случаи достиженията са резултат от 
мъчителния процес на проби и грешки и едва след като се реализи-
ра даден проект, разбираме какво всъщност сме направили. Това на-
блюдение върху теоретичните рефлексии важи и за очакването на Бел, 
че хората, съставляващи новата социална прослойка на учените, имат 
способността да се издигнат над груповите интереси, защото науката 
няма идеология, а вместо това черпи морална сила от етоса на саморе-
гулиращата се общност на свободните мъже и жени, обединени от стре-
межа към истината.5 Опитът обаче сочи, че стремежът към истината 
често бива засенчван и изтласкван от други стремежи, като например, 
към ефективност в производството на блага и услуги, комфорт в бита и 
ежедневието или надмощие в борбата за власт в света. По тази причина 
последвалите събития в политиката и икономиката на отделни региони, 
както и в глобален мащаб, сбъдват само някои от  очакванията на Бел.

 Както навремето машинните технологии, в наше време компютър-
но-информационните са определящи стопанския живот на обществото и 
променят начина, по който хората работят, познават и общуват до такава 
степен, че развитието, приложението и разпространението на тези техно-
логии да е сред най-печелившите и популярни видове бизнес в световен 
мащаб. Именно това потвърждава голямото търсене на софтуерни инже-
нери и компютърни специалисти на пазара на труда и предочитането им 

5Ibid. 344 - 362.

http://www.zurinstitute.com/digital_divide.html#grouping
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щане за по-голяма степен на освободеност и чувство на сигурност и уве-
реност и може да благоприятства отключването и на девиантно поведение, 
чиито прояви не винаги остават само във виртуалното пространство на со-
циалните мрежи, защото впоследствие може да се проявят и фактически, 
извън него.12 Рискът от такова поведение може да се смята за по-висок 
дори от този при наркотиците, смятат някои специалисти, тъй като при 
тях опасността е очевидна и добре известна, така че голяма част от хората 
да избягват употребата им. Докато при масовото използване на Интернет 
свързаните с него рискове не са така очевидни, което прави хората по-не-
предпазливи и уязвими за злонамерени и вредни въздействия.

Употребата на ИКТ като генерационна характеристика, обърнатата 
поколенческа зависимост в приемствеността на знанията и уменията, ос-
новани на новите технологии и новите патологични форми на  поведение 
са показателни също и за това, че никоя друга епоха не познава толкова 
бърза и фундаментална промяна на човешкия начин на живот в рамките 
на едно и също поколение. Мнозина все още могат да си спомнят за вре-
мето без компютри и интернет, кабелна телевизия и мобилни телефони. 
В рамките само на един човешки живот светът се трансформира до не-
узнаваемост за предишните поколения и мнозинството от техните пред-
ставители днес. Но възможността поколенията да се различават според 
степен на боравене с технологиите  означава още, че въпреки различията 
помежду им, всички области на съвременното обществено и индивиду-
ално битие на хората  търпят въздействие и моделиране по такъв начин, 
че повече от половин век вече да се говори за обществото като „инфор-
мационно” или „цифрово”. 

2. Информационно (цифрово) общество, мрежова икономика и 
„постмодерна ситуация” на знанието

За разлика от повечето възгледи и концепции за обществото, понятието 

12 Николова, В. (2013) Съвременни комуникации и девиантно поведение// Социализация 
и девиантно поведение, съст. В. Златанова, ОМДА, МОН 
Nikolova, V. (2013) Savremenni komunikazii i deviantno povedenie// Sotsialisatzia i deviantno 
povedeniye,. V. Zlatanova, OMDA, MON,
http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0
%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0
%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0
%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&IDMenu=408&
IDArticle=3724#bdn__12, (12.11.2016)

Друго важно генерационно различие е, че с появата на дигиталните поко-
ления се появяват и нови, непознати по-рано човешки състояния и проблеми 
като например „тревожност без компютъра” - състояние на  безпокойство и 
несигурност, породени от усещането за липсата на връзка със света поради 
липса на цифрови устройства, осигуряващи достъп до електронните мрежи 
и медии. Тези и други подобни на тях състояния дават основания да се за-
говори за един нов вид патология, провокирана от използването на компю-
търни устройства, в частност за нетохолизъм и „дигитален хероин” като вид 
нехимическа, поведенческа зависимост, 8 подобна на хазартната пристрасте-
ност и симптоматична за сериозни проблеми като затруднения в общуване-
то, предизвикани от непреднамерената самоизолация, до която води честото 
и дълго ползване на ИКТ, респ. пребиваване в интернет.9 

Част от изследванията на проблеми като пристрастяването към сърфира-
нето, видео- и онлайн – игрите, рисуват образа на патологичния  техно-по-
требител като „личност от мъжки пол, образована, с интереси в областта 
на технологиите, интровертна и не много общителна, която е социално 
по-разкрепостена, когато е в Интернет.”10 Други изследвания добавят към 
този образ податливост на депресия, отлагане  решаването на проблеми 
поради загриженост за предишна онлайн-дейност или очакване на следва-
ща такава, неспособност за самоограничаване или отказ от онлайн-прес-
тоя и опасност от загуба на значими връзки, работа, образователни или 
кариерни възможности поради прекалено пребиваване в мрежата.11 

Но ако пристрастяването към сърфирането, видео- и онлайн - игрите е 
по-скоро психологически проблем, който води до негативни социални по-
следици, не по-малко смущаващо изглежда, че комуникацията от разстоя-
ние с помощта на ИКТ може да провокира различни типове поведение, 
както в компютърните мрежи и системи, така и извън тях. Особен принос 
за това има липсата на директен контакт, която понякога предизвиква усе-

d-r Bonev, Iv. (2014) Problemnoto polzvane na Internet(mozhem li da go razpoznaem i kak da 
se spravim s nego)
http://portfolioboneva.weebly.com/uploads/1/7/6/3/17631253/kniga_-_final.
8  Dr. Nicholas Kardaras, It‘s ‚digital heroin‘: How screens turn kids into psychotic junkies, 
New York Post, Aug 27, 2016 http://nypost.com/2016/08/27/its-digital-heroin-how-screens-
turn-kids-into-psychotic-junkies/
9 Вагалинска, И. Наркотикът интернет, сп. Тема, бр. 30(249) 31-06, 2006:
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=152&aid=3980
10  д-р Бонев, Ив. (2014) Проблемното ползване на Интернет(можем ли да го разпознаем  
и как да се справим с него), 61 ISBN 978-954-2987-08-6 , достигнато на 12.11.2016 от: 
http://portfolioboneva.weebly.com/uploads/1/7/6/3/17631253/kniga_-_final.pdf. 
11 Пак там, 73-74.

http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&IDMenu=408&IDArticle=3724#bdn__12
http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&IDMenu=408&IDArticle=3724#bdn__12
http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&IDMenu=408&IDArticle=3724#bdn__12
http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&IDMenu=408&IDArticle=3724#bdn__12
http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&IDMenu=408&IDArticle=3724#bdn__12
http://nypost.com/2016/08/27/its-digital-heroin-how-screens-turn-kids-into-psychotic-junkies/
http://portfolioboneva.weebly.com/uploads/1/7/6/3/17631253/kniga_-_final
http://nypost.com/2016/08/27/its-digital-heroin-how-screens-turn-kids-into-psychotic-junkies/
http://nypost.com/2016/08/27/its-digital-heroin-how-screens-turn-kids-into-psychotic-junkies/
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=152&aid=3980
http://portfolioboneva.weebly.com/uploads/1/7/6/3/17631253/kniga_-_final.pdf
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(knowledge worker) и др., предлагани от Arthur J. Penty, Daniel Bell, Alan 
Touraine, S. Harder, Alfred Marshall, Peter Drucker, Peter Kropotkin и други 
известни теоретици  и критици на западното общество.14 

Но за да се стигне до понятието и теоретичната рефлексия на  фор-
мулировката „информационно общество”, заменена впоследствие с „ци-
фрово общество” в документите на ЕС като по-точно описваща съвре-
менната обществена парадигма,  е било необходимо не малко време в 
историческия смисъл на думата, т.е. от началото на неолита насам. Става 
дума за цялата шестхилядолетна история на човечеството като история и 
на техниката, създавана от хората  от  бронзовата ера до наши дни. През 
цялото това време интелeктуалните технологии са еволюирали непрекъс-
нато, за да изминат своя исторически път от първите писмености и ръ-
кописи до печатането и съвременното производство и разпространение 
на компютрите като масово приложимо средство за обработка, създаване 
и разпространение на информация. В литературата, посветена на тяхна-
та история, се предлагат различни основания за нейното периодизира-
не, като особено популярно става схващането за настоящата епоха като 
информационна заради радикалната промяна в начините на използване, 
разпространение и съхранение на информация, предизвикана от компю-
тризацията като преход от механични и електрически към електронни 
средства за обработка на данни и създаване на програмно управляеми 
устройства и процесори. Отредената по този начин централа роля на 
технологиите по събиране, обработка и интерпретиране на информация 
дава основания на М. Кастелс, сочен за авторитет в областта на фило-
софските изследвания на съвременното общество, да настоява подобно 
на Бел, че в съвременното общество властта зависи непосредствено от 
инвестирането в информация и начина, по който се разпределят инфор-
мационните потоци. Днес всичко е информация, смята Кастелс – от ва-
лутата под форма на клиентски данни, до интелектуалната собственост 
във вид на патенти и уменията, които се изискват от постъпващите на 
работа хора като компютърна грамотност, електронна корреспонденция, 
програмиране и др.: 

„…преобразувайки процесите за обработка на информация – пише 

14За генеалогията на формулировката „информационно общество” вж. по-подробно 
Karvalics L. Z.(2007) Information society – what is it exactly? (The meaning, history 
and conceptual framework of an expression). Budapest. http://www.thesis.xlibx.info/th-
history/4457445-1-author-l-szl-karvalics-budapest-march-may-2007-publication-thi.php , 
(9.11.2016).

за информационно общество има за източник не една или друга тради-
ционна идея за обществото като организация на групи от хора, които са ор-
ганично свързани по силата на естествени и/или традиционни белези като 
произход, религия,език, етнос и др . Неговият произход трябва да се търси 
по-скоро в онова, което К. Попър има предвид, когато прогнозира възмож-
ността нареченото от него „отворено общество” - в противоположност на 
затвореното общество от органичен тип - да стане постепенно „абстракт-
но”, загубвайки в значителна степен характера на конкретни или реални 
групи от хора или система от такива реални групи. Така обществото се 
оказва въобразимо като общество, в което хората практически никога не се 
срещат лице в лице, встъпват свободно в абстрактни отношения като обме-
на и кооперацията, поради което тези отношения  стават специален обект 
на внимание на съвременните социални, особено икономически теории:

„В това общество – пише Попър – всичко се върши от индивидите в пълна 
изолация, и тези индивиди се свързват един с друг с помощта на писма и те-
леграми и се разминават в закрити автомобили. ( Изкуственото осеменяване 
би позволило дори да се размножават без личен контакт). Такова измислено 
общество може да се нарече „напълно абстрактно или безлично общество”.13

  Попър описва версията си на отвореното общество като абстрактно 
и безлично през 50-те г. на миналото столетие, обявявайки я за прекалено 
преувеличение, без да подозира, че хипотетичната картина, нарисувана от 
него преди повече от половин век, не след дълго ще се окаже реалност бла-
годарение на техническия напредък, въплъщаван от ИКТ и инспирирал го-
лям брой социално-икономически и футуристични теории за обществото. 

Появило се за пръв път в разговор между японския архитект Kisho 
Kurokawa и сънародника му – историк и антрополог - Tudao Umesao, 
названието „информационно общество”, скоро се превръща в заглавие 
на няколко книги, издадени в Япония в периода 1969-1971 г. и намира 
своето място в англо-американската и европейска традиция на социални-
те изследвания и прогностични теории за обществото. В тази традиция 
формулировката изиграва ролята на обединяваща за голям брой идеи, 
концепции и понятия като постиндустриално общество (post-industrial 
society) автоматизация (automation), която по-късно преминава в кибер-
нетизация (ybernation), умствен труд (rain work), интелектуална работа 

13 Поппер, К(1992) Открытое общество и его враги, Soros Fundation(US), Москва, 219.
Popper K.(1947) The Open Society as an abstract Society 
h t t p s : / / i a 6 0 1 4 0 7 . u s . a r c h i v e . o r g / 2 6 / i t e m s / o p e n s o c i e t y a n d i t 0 3 3 1 2 0 m b p /
opensocietyandit033120mbp.pdf

http://www.thesis.xlibx.info/th-history/4457445-1-author-l-szl-karvalics-budapest-march-may-2007-publication-thi.php
http://www.thesis.xlibx.info/th-history/4457445-1-author-l-szl-karvalics-budapest-march-may-2007-publication-thi.php
https://ia601407.us.archive.org/26/items/opensocietyandit033120mbp/opensocietyandit033120mbp.pdf
https://ia601407.us.archive.org/26/items/opensocietyandit033120mbp/opensocietyandit033120mbp.pdf
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непосредствен източник на печалба благодарение на компютризацията, 
осигуряваща дистанционното управление на производствените процеси 
и съединяването на интелектуалния труд с цифрови устройства. Така ин-
формацията и знанието се оказват стратегически ресурси, съпоставими и 
равностойни на природните и  материалните като собствеността, земята, 
работната сила, които са вече само ограничаващи и дори второстепенни 
фактори в общество, където взимането на решения винаги става на осно-
вата на информация. 

Разбирането, че социалните промени са мотивирани и аргументира-
ни от информацията и информационните технологии, а съдържанието 
на повечето социални и политически решения, както и формирането на 
основните обществени ценности минават под знака на тези технологии, 
става пресечната точка на различните дефиниции на новото обществено 
състояние като постиндустриално (Д. Бел), посткапиталистическо/по-
стмодерно (П. Дракър), свръхиндустриално (А. Тофлър), мрежово (М. 
Кастелс). Следователно тези решения, както и целият обществен прогрес 
зависят непосредствено от информационната инфраструктура: достъпа 
до информация, обмена и разпространението й, т.е. от ИКТ, чието ниво 
на развитие се разглежда като показател на икономическия просперитет 
и дори на демократичността на обществото. Така се стига до ситуация-
та на обществото и знанието, описана от френския философ Ж. Лиотар 
като постмодерна заради новата парадигма на тяхната социална връзка, 
оформена под въздействието на тоталната информатизация – промяната 
в естеството на знанието, което се трансформира в количества информа-
ция с помощта на новите технологии и престава да бъде цел за самото 
себе си в полза на прагматиката на езиковите частици/информационните 
единици, изисквана за целите на машинната му обработка.

Тази ситуация на знанието води до два, типични за нашето време 
проблема, артикулирани от Лиотар в прочутия му текст „Постмодерната 
ситуация. Изложение за състоянието на съвременното знание”. Единият 
засяга непосредствено борбата за власт в глобален мащаб:

„Под формата на информационна стока, нужна за производствената 
мощ - пише  Лиотар - знанието е и ще се превърне в основен, ако не и 
най-важен залог в световното съперничество за власт. Така както Държа-
вите-нации са воювали, за да завладеят територии.. така и в бъдеще те 
вероятно ще воюват, за да упражняват контрол над информациите. […]…
обществото съществува и прогресира само доколкото кръжащите в него 
съобщения са богати на информация и лесни за декодиране. Така че Дър-
жавата ще започне да се явява като фактор на непроницаемост и инфор-

Кастелс - новите информационни технологии оказват въздействие върху 
всички сфери на човешката дейност и правят възможно установяване-
то на неограничен брой връзки между различните сфери, както и меж-
ду елементите и субектите на всяка дейност. Възниква една мрежова и 
дълбоко взаимозависима икономика, която с все по-голям успех прилага 
постигнатия напредък в областта на технологията, познанието и упра-
влението за целите на самата технология, познание и управление“.15  

Появата на тази икономика е резултат от формирането на новото, 
единно информационно и комуникационно пространство, наричано още 
„виртуална реалност“ или „киберпространство”, оформило се благодаре-
ние на т.нар. цифрова революция - прехода от аналогова към цифрова тех-
ника за съхраняване на данни, предаване и представяне на информация.16 
За неговата революционност се съди по  трансформацията на общество-
то от индустриално в цифрово, като аналогична на   трансформацията му 
от аграрно в индустриално, прредизвикана от изобретяването на парната 
машина и последвалата механизация на труда и производството. По съ-
щата причина киберпространството става източник и на определенията 
за съвременното общество като глобално, постиндустриално, посткапи-
талистическо, информационно, постмодерно, както и на проектите за 
неговото развитие и бъдеще като „общество на знанието”, което се осно-
вава на „икономиката на знанието”. Като най-влиятелен от тези проекти 
се откроява прдложеният от американския теоретик на мениджмънта П. 
Дракър - един от първите критици, използвали определението „постмо-
дерен” за съвременния свят и оспорили  термина „модерно” като непод-
ходящ за описване на начина, по който днес живеем.17 Своята визия за 
обществото  той полага върху разбирането, че икономическата еволюция 
на човешката цивилизация ни води „от земеделие към познание” (from 
agriculture to knwnowliche)18. Към същата еволюция принадлежи и пре-
връщането на знанието в производствен фактор, информационна стока и 

15 Кастелс, М.(2004) Възходът на мрежовото общество,  ЛИК, София, 82.
Castells M.( 2010) The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, 
and Culture , Blackwell Publishing Ltd https://deterritorialinvestigations.files.wordpress.
com/2015/03/manuel_castells_the_rise_of_the_network_societybookfi-org.pdf  (12.11.2016)
16Туджаров, Хр. (2007) Информатика, http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I086.htm 
Tudzharov, Н. (2007) Informatika http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I086.htm
17Drucker, P. (1957). Landmarks of Tomorrow: Report on the New ‚Post-Modern‘ World. N.Y: 
Harper. New edition is 1996.
18 Drucker, P. (2011) The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society, Transaction 
Publishers, 264.

http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I027.htm
http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I010.htm
https://deterritorialinvestigations.files.wordpress.com/2015/03/manuel_castells_the_rise_of_the_network_societybookfi-org.pdf
https://deterritorialinvestigations.files.wordpress.com/2015/03/manuel_castells_the_rise_of_the_network_societybookfi-org.pdf
http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I086.htm  
http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I086.htm
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изработване на модели и механизми за неговата защита, изискващи обосо-
бяването на киберсигурността (Cybersecurity) като отделна тема, предмет 
и задача на различни специалисти, частни и обществени, формални и не-
формални организации, държавни и международни институции и форуми. 
Мащабите и спецификата на проблемите във връзка с киберсигурността 
налагат тяхното разглеждане като двупланови – от една страна, те са ре-
зултат от злоупотреба с уменията да се ползват технологиите ( хакерски 
атаки) от тези, които ги владеят по-добре от всички останали, а от друга 
- от злоупотреба с възможностите, които предоставят технологиите, за ко-
муникация, обмен на информация, споделяне на съдържание и общуване.

Вторият значим проблем, очертан от френския философ, се отнася до 
кибернетичната версия на обществото в частта й, предвиждаща функциите 
по регулиране и възпроизвеждане, изпълнявани от администраторите, да се 
автоматизират така, че вземането на правилни решения да става по силата 
на предварително зададените програми(алгоритми), внедрени в съответните  
устройства. „Правилни” в случая означава решения, които не противоречат 
на правилата за взимане на решения, а не които са правилни, защото са до-
бри с оглед преследване на една или друга социална цел. Това води неизбеж-
но до въпроса, как да се гарантира, че зададените при програмирането на ки-
бернетичната машина цели, които произтичат от предписателни и оценъчни 
изказвания, ще са винаги най-добрите за социалната система, ако машината 
не може да ги коригира по време на своята работа? 22 

Въпросът за целесъобразността на кибернетичния обществен модел, 
в който знанието функционира по-скоро според стойността си на инфор-
мационна стока и интелектуален капитал, е особено актуален днес, във 
времето на тотална глобализация  на всичко – от трудови пазари и фи-
нансови институции до международна престъпност и терористични ор-
ганизации. Така поставен, той се оказва ключов не само за теоретичните 
проекти на обществото, защото от края на 80-те години на 20.в темата 
„Информационно общество” престава да е само академичен и журна-
листически интерес и става повод за създаването на национални, реги-
онални и международни политически стратегии, форуми и документи. 
Този друг интерес към нея има за източник възможностите на новите 
технологии да бъдат основен фактор на световната политика и иконо-
мика благодарение на своята глобална технико-технологична експанзия, 
станала възможна с появата и развитието на Интернет като световна ко-
муникационна мрежа. 

22Ibid. 59.

мационен „шум” от гледна точка на идеологията за „прозрачност”, която 
върви ръка за ръка с комерсиализацията на знанията. Тъкмо под този 
ъгъл рискува да бъде поставен с нова острота и проблемът за връзките 
между икономическите и държавните инстанции…”19 

Превъзходството в световното съперничество за власт следователно, 
ще се полага на този, който успее да подобри или усвои нови инфор-
мационни технологии  по-бързо от останалите и да установи монопол 
върху технологиите за обработка на циркулиращите в глобалните мрежи 
сигнали, данни, сведения. Днес най-ожесточената битка за тази власт се 
нарича кибернетична война (Cyber War). Нейно главно оръжие са съвре-
менните компютърни и информационни технологии, а бойно поле – ин-
формационното пространство, организирано и управлявано чрез тях. 
Използването на това пространство за атака или отбрана на персонални, 
корпоративни, национални, регионални и глобални интереси, е обект на 
т.нар. информационни доктрини, които третират защитата на тези инте-
реси в съответните области (политическа, научна,образователна, култур-
на, медийна и др.).20 С оглед на това кибервойната се характеризира от 
съвременните специалсти  като нападения на една държава, които имат 
за обект информационните системи и ресурси на правителствени орга-
низации и институции на друга държава, които са важни за националната 
й сигурност, поради което такива действия са еквивалентни на въоръже-
но нападение и могат да предизвикат реципрочен отговор.21  

Известна още като „виртуален конфликт”, кибервойната е един от ви-
довете атаки и посегателства, извършвани в киберпространството редом 
с киберпрестъпността и кибертероризма. Тяхната поява и последици на 
индивидуално, национално и международно ниво налагат да се заговори 
усилено за „уязвимостта” на кибернетичното пространство като среда, за-
страшена от злонамерени и зловредни въздействия и необходимостта от 

19 Лиотар, Ж.(1995) Постмодерната ситуация, Наука и изкуство, София, 45-46. 
Lyotard, J. (1984)The Postmodern Condition, Manchester University Press, 5.
 http://www.abdn.ac.uk/idav/documents/Lyotard_-_Postmodern_Condition.pdf (12.11.2016)
20 По-подробно за  тези доктрини в: Семерджив, Ц.(2000) Информационна война, 
Софттрейд,  София,  117 
Semerdzhiv, Ts.(2000) Informatsionna voyna, Softtreyd,  Sofiya,  117,
.http://iniod.com/wp-content/uploads/2015/11/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%
80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%
B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-2000.pdf, (12.11.2016)
21 Theohary, Catherine A., John W. (2015) Cyberwarf are and Cyberterrorism: In Brief. https://
fas.org/sgp/crs/natsec/R43955.pdf

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-area/information-society
http://cyberecology-bg.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5/
http://searchsecurity.techtarget.com/definition/cybercrime
https://www.checkmarx.com/2016/05/04/cyber-terrorism-real-threat-2/
http://www.abdn.ac.uk/idav/documents/Lyotard_-_Postmodern_Condition.pdf
http://iniod.com/wp-content/uploads/2015/11/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-2000.pdf
http://iniod.com/wp-content/uploads/2015/11/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-2000.pdf
http://iniod.com/wp-content/uploads/2015/11/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-2000.pdf
https://fas.org/sgp/crs/natsec/R43955.pdf
https://fas.org/sgp/crs/natsec/R43955.pdf
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интернет23 заради сериозната политическа поддръжка, която осигурява 
за развитието на мрежата в материално и законодателно отношение под 
формата на държавно финансиране и федерално спонсорство за редица 
проекти и прокарването на някои закони и наредби, улесняващи работата 
в сферата.24 Всичко това става между 1984 и 1993 г., като почти веднага 
дискусията за цифровите магистрали се пренася и в ЕС. Сред основните 
въпроси на дискусията изпъква този за цифровото неравенство - бързото 
разделяне на света на информационно богати и информационно бедни в 
резлутат на нарастващата доминация в глобален мащаб на електронните 
социални и  комерсиални мрежи, медии, институционални, фирмени и 
корпоративни сайтове, функциониращи като официални информацион-
ни канали за бизнес, търговия, управление... Правото на достъп до тях 
става все по-важно и решаващо там, където общностите вече не се осно-
вават на географията, както в миналото, а се определят по-скоро от вре-
менните, споделени интереси на хората във виртуалните киберсветове. 

Масовизацията на Мрежата насища за кратко време нейното прос-
транство с голям брой хетерогенни населения, които се различават ге-
ографски, социално и културно. Колко популярен е интернет  личи от 
световната интернет-статистика, която сочи, че по региони и държави 
мрежата е най-използвана и  разпространена там, където населението е 
с най-голяма гъстота и брой и/или най-високо технологично развитие.25 
Но статистиката е показателна и за това, че с проникването на Интернет 
услугите навсякъде – от автомобилното табло до телевизорите, мрежата 
става неразделна част от човешкото всекидневие там, където се наблю-
дава най-висок жизнен стандарт на населението. За това говорят статис-
тическите данни на Евростат от юни 2015 г. за достъпа до Интернет сред 
отделните държави-членки на ЕС:  най-голям дял (96 %) на домакинства-
та с достъп е регистриран в Люксембург и Нидерландия, а най-нисък 
се е наблюдавал в България (57 %) . Същата зависимост е отчетена и с 
оглед на нивото на доходите като фактор, който влияе на равнището на 
достъпа на домакинствата до мрежата - най-нисък дял на домакинствата 
с най-ниски доходи. 26

23  Internet Hall of Fame  http://internethalloffame.org/inductees/2012  
24 Интересни факти за Световната мрежа, които (може би) не знаете, PC World, 10.04.2008 
http://pcworld.bg/6312_interesni_fakti_za_svetovnata_mrezha_koito_mozhe_bi_ne_
znaete(10.10.2016)
25Internet World Stats : http://www.internetworldstats.com/stats.htm
26Digital economy and society statistics - households and individuals
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_

3. Интернет - бум, технологични иновации и глобална цифро-
визация

През 90-те г на 20. в, интернет се превръща в  основна движеща сила 
на икономическата глобализация и на прогреса на информационно-кому-
никационните технологии. Разработена най-напред за военни и научни 
цели, мрежата скоро обхваща и други сфери благодарение на специфич-
ния начин, по който нараства постоянно: последователно разпространение 
по една концентрично развиваща се логика на иновациите, приобщаваща 
нови действащи лица. Става дума за безкрайно разширяване, което минава 
от едно общуване лице в лице към общуване на множество с множество. 

Огромната информационна база, съчетана с удобствата на електрон-
ната търговия и услуги, стават незаменим помощник във всички сфери 
на човешката дейност и мощна притегателна сила за милиони актуални 
и потенциални потребители и участници в техно-психо-социалната кон-
стелация на глобализираното киберпространство. Където и да се намират 
и по всяко време на денонощието, те могат да получават разнообразни 
услуги: от банкови трансакции и дистанционно обучение до виртуални 
разходки в музеи и игри в мрежа. На практика интернет демонстрира как 
и най-сложните понятия и действия могат да се представят в нагледна и 
удобна форма чрез разпределени информационни системи, обслужващи 
едновременно безброй потребители. В него всеки може според своите 
нужди и желания да изпита различни преживявания чрез потапяне във 
виртуалния свят, проектиран от машини, да се свързва и общува с други 
хора независимо от географското си положение и неговия часови пояс. С 
това се обяснява както неустоимата привлекателност на мрежата, така и 
голямото й влияние и все по-значимо място в човешкия живот. 

Извън чисто технологичните аспекти на интернет експлозията, както  
се определя бързото разрастване на мрежата след създаването на прото-
типа й - ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) по по-
ръчка на Агенция за модерни изследователски проекти (ARPA/ Advanced 
Research Projects Agency), към Министерството на отбраната на САЩ и 
изобретяването на пакетната комуникация от Леонард Клейнрок, мрежа-
та има и своите социално-политически измерения. За това свидетелства 
същественият принос за нейното развитие и разпространение  на реди-
ца международни организации, институции, политически и обществени 
фигури като например, американският вице-президент Ал Гор (1993—
2001), награден от международната организация „Internet Society” (Ин-
тернет общество) като един от 30-те личности с най-голям принос за 

http://internethalloffame.org/inductees/2012
http://pcworld.bg/6312_interesni_fakti_za_svetovnata_mrezha_koito_mozhe_bi_ne_znaete
http://pcworld.bg/6312_interesni_fakti_za_svetovnata_mrezha_koito_mozhe_bi_ne_znaete
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals
https://www.internetsociety.org/who-we-are


101100

ЕТИКА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И НЕЙНАТА КИБЕРЕКОЛОГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА ПРОФ. Д-Р СИЛВИЯ МИНЕВА

Първата е, че въпросите за достъпа стават все повече въпроси за Интер-
нет и предимно за Интернет с  нарастваща вероятност да станат само за 
Интернет.

Втората тенденция е, че въпросите за достъпа днес доминират обсъж-
дането на свободата и справедливостта като морално ценни и върховни 
принципи на човешкото общежитие, свеждайки ги предимно и изключи-
телно до достъпността и ползването на възможностите за „целеполага-
не”, потребление и общуване, основани изцяло на ИКТ. В този контекст, 
да си свободен и равнопоставен означава да си колкото може повече 
ползващ Интернет (-технологиите) за колкото може повече „неща” и в 
крайна сметка, за „всичко”. Заедно с това обаче тези въпроси се оказват 
и въпроси за  влиянието на мрежата и технологииге върху човешките 
качества, умения, способности, идентичност, автентичност, цели, цен-
ности и идеи за себе си и смисъла на своя живот. 

4. От интелектуални технологии към интелектуална етика 
 Освен настъпването на нова ера в икономиката, възможностите, 

предоставяни от Интернет и съпътстващите интелектуални технологии, 
предизвикват и значителни промени в човешките социални, интелекту-
ални, творчески и трудови умения и навици, от които зависят и смисло-
вите измерения на човешкия живот, неговата социална реалност, цели и 
свързаните с тях морални избори. Успоредно с нарастването броя на по-
требителите на новите технологии, се оформят и нови начини на мисле-
не, действане, преживяване и взимане на решения, които стават толкова 
повече свързани със и зависими от технологиите, колкото повече стават 
технологиите, подпомагащи и/или заместващи човека във все повече 
дейности. Посещаващите и пребиваващи продължително и всекидневно 
в създадената с помощта на ИКТ изкуствена среда, придобиват, от една 
страна, нови умения и възможности за боравене с информация, общува-
не, себеизразяване и скъсяване на дистанциите от гл. т. на времево-прос-
транствените разстояния. 

От друга страна, паралелно протича и обратният процес – на загуба на 
умения като задълбочено четене, умствена концентрация, абстрактно ми-
слене, красноречие…Тези придобивки и загуби подсказват, че технологиите 
са основен инструмент за моделиране на човешките реакции, навици и же-
лания чрез предизвикването на значителни промени в начините, по които 
хората реализират трите основни вида на своята активност в света – труд, 
познание и общуване. Като особено характерна за новите технологии в този 
план се откроява тяхната възможност да въздействат не само на вещите, но 
и на човека, да са high-hum’, a не само high-tech’. В резултат най-масовият 

Преодоляването на това неравенство е сред основните поводи в рам-
ките на малко повече от едно десетилетие (1993 - 2005) Европейската 
комисия да приеме редица доклади, планове за действие и решения, 
очертаващи като приоритетни за общността либерализацията на теле-
комуникациите, създаване на подходяща бизнес-среда, инвестиране в 
образованието и осигуряване на равни възможности за всички гражда-
ни да ползват предимствата на информационното общество, създаване 
на общо европейско информационно пространство, на модерна, пазарно 
ориентирана регулаторна рамка на дигиталната икономика и развитие на 
приобщаващо европейско информационно общество.27 През 2000 г. към 
дискусията за информационното общество със своя инициатива се при-
съединява и Юнеско – междуправителствена програма „Информация за 
всички”, а година по-късно (2001) се създава работна група към ООН по 
въпросите на ИКТ и информационното общество. 

На практика всички тези документи, програми и стратегии, както и 
технологичните иновации на мрежата, са насочени към едно и също: 
разпространението и достъпността на интернет с цел превръщането му 
в универсално глобално пространство на всичко човешко: политика, 
икономика, наука, образование, труд, изкуство, игра, забавление… Ак-
туалността и развитието на тези политики и свързаните с тях технологии 
свидетелстват не само че въпросите на достъпа до интернет стават тол-
кова по-всеобхватни, колкото по-голяма част от комуникациите на хора-
та, правеното от тях всекидневно и преживяванията им се осъществяват 
във виртуалните светове на киберпространството. Те са знаменателни и 
за още две характерни и вазимно свързани тенденции на нашето време. 

households_and_individuals (19.11.2016)
27 Става дума за доклада „Развитие, конкурентост и заетост: предизвикателствата и 
политики за встъпване в ХХІ век” (Growth, competitiveness and employment: The challenges 
and courses for entering into the XXIst century. White Paper. Com 1993); „Докладът Бангеман” 
- „Европа и глобалното ипформационно общество” (Europe‘s Way to the Information 
Society. An Action Plan. Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (94) 
347 final, 19 July 1994. UNSPECIFIED (1994) Europe‘s Way to the Information Society.
 http://aei.pitt.edu/947/, http://aei.pitt.edu/947/1/info_socieity_action_plan_COM_94_347.
pdf,(10.10.2016); т.нар. Лисабонска стратегия - „еЕвропа - Информационно общество за 
всички” от 2000г рестартирана през 2005 г с нова, петгодишна инициатива, озаглавена 
„i2010 - Европейско информационно общество за развитие и заетост”, A European 
Information Society for growth and employment  COM(2005) 229 final, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:EN:PDF

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals
http://aei.pitt.edu/947/
http://aei.pitt.edu/947/1/info_socieity_action_plan_COM_94_347.pdf,
http://aei.pitt.edu/947/1/info_socieity_action_plan_COM_94_347.pdf,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:EN:PDF
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намалява и човешкият опит като опит в света и за света.. Разбира се, това 
не означава, че авторът на „Основи на метафизика на нравите” и „Критика 
на практическия разум” е предвидил и желал съвременната тотализация на 
технократизма, така както и Мартин Лутър не е издигнал реформаторските 
си идеи, за да подпомага духа на капитализма, казано в стила на известното 
Веберово заглавие,, макар че на практика става точно това. 

За Кант е било несъмнено, че „когато се мислим като свободни, ние 
се пренасяме в интелигибилния свят  като негови членове и познаваме 
автономията на волята  заедно със следствието й, моралността; когато 
се мислим обаче като длъжни, разглеждаме себе си като принадлежащи 
към сетивния свят  и все пак едновременно към интелигибилния свят”28 
От това гледище човекът пребивава едновременно в интелигибилния и 
сетивния/феноменалния свят, спрямо който той се определя и самоопре-
деля като разумен, автономен и длъжен, т.е. като цел в света и цел сама 
по себе си, основана на разум и воля. С оглед на това самоопределение и 
неговите източници немският философ настоява:

„Две неща изпълват сърцето с ново и нарастващо възхищение и стра-
хопочитание, колкото по-често и продължително се размишлява върху 
това: звездното небе над мен и моралния закон вътре в мен“.29

Т.е. човекът, пребивавайки едновременно в различните редове, е под-
чинен на различните закони, управляващи тези редове и валидни само 
за съответния ред, но не и за други. Сега към тези редове е добавен нов 
– виртуалният свят на киберпространството, който застава между сетив-
ния и интелигибилния и поставя с нова сила въпроса за това какво е чо-
векът като сетивност/ феноменалност, разумност/автономия на волята и 
моралност/дълженствуване, пребивавайки в третият свят на създаваната 
чрез технологии виртулна реалност? 

Описаните проблеми на киберсигурността и цифровото неравенство 
разкриват само отчасти проблематичността, която съпъства развитието 

28 Кант, И.(1974) Основи на метафизиката на нравите, Наука и изкуство, София, 119. 
Kant, I.,  FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE METAPHYSIC OF MORALS, May, 2004 
[EBook #5682] This file was first posted on August 7, 2002 Last Updated: September 30, 2016 
http://www.gutenberg.org/cache/epub/5682/pg5682.html (19.11.2016)
29 Кант, И. (1993) Критика на практическия разум, Издателство на БАН, София, 218.
Kant, I.  The Critique of Practical Reason translated by Thomas Kingsmill Abbott, Posting 
Date: July 15, 2013 [EBook #5683] Release Date: May, 2004 [This file was first posted on 
August 7, 2002] http://www.gutenberg.org/ebooks/5683?msg=welcome_stranger

и разпространен вид дейност понастоящем се оказва моделирането на чо-
вешкото съзнание. То се превръща в обект на интензивно и често хаотично 
въздействие, което засяга наравно както обществената и природната среда, 
така и вкусовете, предпочитанията, изборите, решенията на хората, които 
стават все повече опосредствани от съвременните технологии за сметка на 
традиционния, естествен и историчен опит, с които са разполагали предиш-
ните поколения. Но зсилвайки технологията, увеличаваме опосредстването 
на всяко наше отношение, а с това и дистанцията между себе си и света, 
както и помежду ни, или казано на философски език – между ноуменалния 
и феноменалния свят. Дистанцирането се стимулира допълнително от нас-
таняването между двата свята на растящ брой, различни посредници. Сред 
тях редом с техническите средства застават и обществените фактори като 
институции, организации и медии, за които ИКТ са съвършеният инстру-
мент за налагане, поддържане и разширяване на посредническата им роля. 
Не закъсняват и моралните ефекти на посредничеството. Те включват хете-
рономията и безсилието, съпътстващи неизбежно всяка изолация от пряк 
досег с действителността и повишената податливост към всяко въздействие, 
което може да предложи репрезентации, предпазващи ни от пряка конфрон-
тация със света извън нас в полза на комфортното пребиваване  в „аз-света“ 
на избиращите  между различните варианти за избор, изобретявани и пред-
лагани от различните посредници, но не и от нас самите.  

Така изглежда съвременната технократична версия на Кантовата ме-
тафизика на нравите, пречупена през възможностите и перспективите 
на прекрасния нов свят на киберпространството. Ако имаше възмож-
ност да я наблюдава, Кант вероятно би се удивил доста, а може би и 
ужасил. Според своя конкретен културно-исторически контекст, него-
вият апел за безусловност на моралния избор и чистота на волята е про-
вокиран от стремежа за еманципация на моралния човек от лишената 
от морал, физическа природа в отговор на натуралистичния детерми-
низъм. Така у Кант откриваме философските корени на съвременната 
идентификация на свободата с моралния избор като чиста проява на 
безусловната воля, т.е. като морално оправдано налагане на формална-
та рационалност за универсален нормативен стандарт.

Днес този стремеж към автономия на човека чрез безусловност на волята 
намира своеобразен, нов израз в многобройни и множащи се технологии за 
правенето на човека независим от обстоятелствата в света и собствената му 
природа чрез постоянно, прогресивно минимизиране с помощта на различ-
ни методи и техника на непосредствения контакт на ноуменалния с феноме-
налния свят с тенденция към пълното му елиминиране. Заедно с това обаче 

http://www.gutenberg.org/cache/epub/5682/pg5682.html
http://www.gutenberg.org/ebooks/5683?msg=welcome_stranger
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Гасет прекалената трескавост, съпровождаща една епоха, която потапя 
човека в природата, превръща го в животно, тоест в дивак, с помощта на 
много отчуждения – от природата, от себе си, от другия?30 

Пред подобни въпроси за себе си и света около себе си хората се из-
правят най-често в резултат на неяснотата и несигурността, съпътстващи 
всяка ситуация, наричана криза поради това, че „не се знае със сигурност 
какво представлява отделният човек просто защото в действителност не 
е нищо определено; днес е едно, утре друго.”31  

Тази неопределеност днес се засилва от съвременната виртуална ре-
алност. Тя, макар и високо технологична, също изисква за своите цели 
„потапяне” в описания от Ортега смисъл, т.е. отчуждение на човека от 
света „вън” от него и възможност да се абстрахира от това, което става в 
непосредственото му обкръжение. Заедно с това обаче потапянето в нея 
го абстрахира и от света „вътре” в него, самовглъбяването, което според 
испанския философ, прави възможен човека като такъв:

„Няма съмнение – пише Ортега – че у всяко живо същество най-ва-
жният механизъм е вниманието. Ние сме там, където е нашето внимание. 
Затова не веднъж съм казвал: кажи ми къде е вниманието ти, и ще ти кажа 
кой си… Положението на човека му позволява да се абстрахира повече 
или по-малко от това, което става вън, около него, в нещата, и поне отвре-
ме навреме да сменя прицела на вниманието си, насочвайки го към себе 
си. Именно тази привидно най-елементарна способност прави възможен 
човекът като такъв. Благодарение на нея той може да обърне гръб на онова 
„вън”, каквото е средата, за да излезе от него и да влезе „вътре”.”32

Днес прекрасният нов киберсвят създава възможност тази уникална спо-
собност на човека да бъде впрегната за нуждите и целите на това, в което се 
превръща той като интернавт - цифровизованият космополит, гражданинът 
на глобалната информационна мрежа, на обществото на интернет-потреби-
телите, на първия в историята гражданин на свят извън света, който за разли-
ка от класическите си предшественици от други епохи, обитава единствено 
по рода си „пространство” – виртуалната реалност на киберпространството, 
което е навсякъде и никъде, винаги и никога и затова е атопичен, аисторичен 
и глобален континуум, доколкото глобалност може да има само там, където 

30 Пак там.
31Ортега и Гасет, Х. (1993) Промяна и криза// Идеи в културологията, т. 2, УИ „Св.Кл. 
Охридски”, София, 115. // Ortega i Gaset, H., (1993) Promyana i kriza// Idei v kulturologiyata, 
t. 2, UI „Sv.Kl. Ohridski”, Sofiya, 115.
32Пак там, 114.

на новия киберсвят, защото същинската им проблематичност идва не 
толкова от традиционното съперничество и конкуренция между хора, 
групи и организации за власт и надмощие в света, колкото от възмож-
ностите, предоставяни от киберпространството, за глобално смесване 
на различни, структуроопределящи човешкия живот редове, размивайки 
техните граници. Именно такова размиване и смесване се получава, ко-
гато неговата виртуална реалност се настанява в живота на човека така, 
че започва постепенно да измества и все повече да замества мястото на 
феноменалния свят - света на „естествените”, нецифровизовани предме-
ти, явления, състояния, отношения, опит, заменяйки ги с техните диги-
тални версии - виртуални имитации и симулации, създавани чрез новите 
технологии. 

Това ни изправя пред следващи, трудни въпроси: ако всички редове се 
редуцират до един единствен – цифровия, не ще ли отпадне тогава необ-
ходимостта от морал, дълженствуване и дори на самия разум, в случай че 
все по-голяма част  от феноменално-интелигибилната човешка реалност 
се преекспонира виртуално, и от нещо „иманентно”, „естествено” за чо-
века, ендоскелет на човешкия начин на живот, се превърне в екзоскелет 
на този живот, екстраполирайки всичко човешко вън от човека в мрежо-
вия, хоризонтален режим на цифровото киберпространство и изкустве-
ния интелект така, че хората вече да не зависят не само от други редове, 
спрямо които единият да се различава и определя като необходим, но и от 
самите себе си? Дали подобни трансформации  няма да доведат в бъдеще 
до един морален свят без морални същества, чието място ще бъде заето 
от хомункулуси - технически животни, които ще живеят, за да ползват и 
създават все повече и повече техника, за да разширяват своя екзоскелет, 
без който еклектичната им „вътрешност” би се разпаднала и загинала?

Как трябва да оценяваме в тази перспектива съвременната експлозия 
на това пространство - като експлозия на един технически прогрес, който 
е същевременно прогрес и на човека като морално и социално същество? 
Или по-скоро сме свидетели и участници на поредния напредък на тех-
никата, който върви ръка за ръка с нарастваща и толкова по-продължи-
телна „криза” на човешкото, колкото повече и необратимо се размиват и 
смесват границите между природа и култура, изкуствено и естествено, 
човешко и нечовешко, действителност и възможност, истинно и неистин-
но, невиртуално и виртуално?

 Донесе ли със себе си „интернет обществото” „нови ценности на 
нови” скрижали, ако използваме известния израз на Фр. Ницще, или е 
по-скоро нов етап на „реварваризация”, както определя Хосе Ортега и 
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транство разполага с еднакъв потенциал както за сътрудничество, улесняване 
на деловия ни живот и повишаване комфорта на всекидневния ни бит, така и 
за конфликти и създаване на нови форми на отколешни обществени и психо-
логически проблеми на индивидите и обществата като агресия, насилие, прес-
тъпност, социално неравенство, икономически и психологически зависимости, 
отчуждение, страх и дехуманизация, релативизация на морални и социални 
ценности и принципи, които придобиват своите нови измерения в переспек-
тивата на глобализираното киберпространство. Техният спектър става толкова 
по-широк и пъстър, колкото повече хората, обществата, организациите, инсти-
туциите разчитат на това пространство и компютрите за преследване на своите 
краткосрочни цели и временни интереси. С оглед на тази ситуация, перифрази-
райки известната максима на Хераклит, че не можем да влезем два пъти в една и 
съща река, в заключение може да се каже, че не можем да влезем два пъти в един 
и същ интернет-поток, не само защото потокът се мени и е различен във всеки 
един момент, но и защото потапящият се в него никога не може да е един и същ, 
принуден постоянно да се приспособява към „течението” съзнателно или не. 

Литература:

Кант, И.(1974) Основи на метафизиката на нравите, Наука и изкуство, София

Кант, И. (1993) Критика на практическия разум, Издателство на БАН, София

Кар, Н. (2013), Под повърхността. Как интернет влияе върху четенето, мисленето и па-
метта, ИнфоДар, София

Ортега и Гасет, Х. (1993) Промяна и криза// Идеи в културологията, т. 2, УИ „Св.Кл. 
Охридски”, София

Поппер, К(1992) Открытое общество и его враги, Soros Fundation(US), Москва, 219.

Семерджив, Ц.(2000) Информационна война, Софттрейд,  София,  http://iniod.com/wp-
content/uploads/2015/11/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%
B9%D0%BD%D0%B0-2000.pdf

Туджаров, Хр. (2007) Информатика, http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I086.htm  

 Кавалджиев, Л.(2008) USER FRIENDLY. (Нкласическии рефлексии в академичен 
контекст), Информационен бюлетин. Централна библиотека на БАН, Брой 10 (20), 
година II, София, октомври

Bell, D. (1974) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. 
London: Heinemann

няма нито място, нито история и където пространство, време, общество и 
човек, са възможни като нищо повече и друго  освен метафори. 

5. Бъдещето – много въпроси и трудни отговори
Перспективите, които очертава пред човека и обществото съвремен-

ният прогрес на ИКТ като възможности за установяване на безкрайно 
много отношения, тяхната безтелесност, опосредстваност и динамика в 
резултат на времево-пространствено съкращаване на дистанции, възраж-
дат традиционните дебати между технологични ентусиасти и скептици, 
които неизменно съпътстват появата и използването на нови технически 
средства и методи. Както обикновено в тези спорове, скептиците заклей-
мяват новостите, докато ентусиастите виждат в тях постижение на циви-
лизацията и знак на обществения напредък:

„Едните възвестяват нова златна ера на достъпност и съпричастност, а 
другите се оплакват от настъпващите мрачни времена на посредственост 
и нарцисизъм. Дебатът несъмнено е важен – съдържанието има значение 
– но тъй като изходът от него зависи от личната идеология и предпочи-
тания, се стига до задънена улица. Гледните точки са в двете крайности, 
а атаките – лични. „Тесногръдство!”, подиграват се ентусиастите. „Есна-
фи!”, присмиват се скептиците.”33

Както винаги, и двете позиции съдържат части от истината, без да 
я изчерпват. Във всеки случай от решаващо значение са целите, заради 
които сме готови да се възползваме от възможностите, предоставени от 
технологиите. Затова и въпросите, пред които ни изправя този свят, са 
въпроси преди всичко на интелектуалната етика, въплъщавана от всяка 
интелектуална технология, доколкото „интелектуалността” на всяко изо-
бретение, по думите на Н. Кар, произтича от предположения за това как 
работи или трябва да работи нашият ум и се съизмерва, в крайна сметка, 
с ефекта му върху нас:

„Интелектуалната етика е посланието, което средата  или друг ин-
струмент предава в съзнанието и културата на своите потребители.”34

Към настоящия момент посланието на новите технологии и тяхната етика 
се състои в признанието, че виртуалната реалност на дигиталното киберпрос-

33 Кар, Н. (2013), Под повърхността. Как интернет влияе върху четенето, мисленето и 
паметта. ИнфоДар, София, 10-11.
Nicholas G. Carr The Shallows: How the Internet is Changing the Way We Think, Read and 
Remember.  Atlantic, 2010
34 Nicholas Carr: The Age of Perpetual Distraction  http://projectinfolit.org/smart-talks/
item/114-nicholas-carr Interview posted: April 4, 2011,  Last Modifed: June 24, 2016

http://iniod.com/wp-content/uploads/2015/11/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-2000.pdf
http://iniod.com/wp-content/uploads/2015/11/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-2000.pdf
http://iniod.com/wp-content/uploads/2015/11/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-2000.pdf
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http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I086.htm  
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Abstract: The aim of this article is to describe and analyze the necessity, the subject 
and specifics of an ethics of intellectual technologies according to it‘s cyberecological 
perspective. For this purpose the exhibition includes on the one hand a description and 
comment on the changes and transformations that befall traditional categories like „literacy“, 
„knowledge“, „moral choice „, „autonomy of will“ and others, describing the human as a 
moral, social, knowing and spiritual creature. On the other hand to articulate the emergence 
and use of new categories such as „intellectual technologies“, „economy of knowledge“, 
„digital generation“, „human resources“ and others that reveal the transformations of those 
human qualities under the influence of new technologies. 
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