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Резюме 
Независимо от растящата популярност на твърденията за предстоящ информационен взрив трябва ясно да се 
заяви, че информационен взрив не може да има. Във всички експоненциални разчети се залагат едностранно 
количествени оценки на понятието „информация” без те да са адекватни на нейната същност. Вменяваната 
информационна натовареност на тези разчети не произтича от истинската същност на информацията. 
В работата е направен опит да се отграничи процесът на пораждане на информация от информационната 
машина от фиксираната в среда породена информация. Анализът на отделните процеси и на тяхната 
общностна оценка не дава основание за достигане до псевдо-информационен колапс.  
 
Ключови думи: информация, информационна машина, информационно-пространствено-времеви 
континиум, информационен взрив 
 
Abstract  
Despite the growing popularity of allegations of imminent information explosion should be clearly stated that the 
information explosion can not happen. In all exponential estimates are pledged unilaterally quantitative estimates of 
the term "information" that are not adequate to its essence. Imputing information load of these estimates are not 
derived from the true nature of the information. 
The work is an attempt to distinguish the process of creating the information from machine fixed in the environment 
caused information. The analysis of both individual processes and their community assessment is no reason to reach 
a pseudo-data collapse. 
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Теорията за информационния взрив приема и 
пренася механично опита от експоненциалните 
прогнози в миналия век. Тяхна основа е 
експоненциалният закон на Л. Ойлер. По него се 
прогнозира нарастване на много основни 
показатели на съвременната цивилизация. Най-
често те достигат парадоксални значения. Те са 
резултат от формалното разпространяване на 
законите от изминал период върху близкото и 
далечното бъдеще.  
Анализът на човешката история дава неоспорими 
основания да се твърди, че получените чисти и 
ограничени резултати имат само сигнално 
осведомителен характер. Експоненциалните 
разчети са резултат от ограничени аргументи. От 
тези резултати не следва, че законите на развитието 
трябва да бъдат точно такива и в по нататъшния 
ход на живота. В тях не се отчита намирането на 
принципно нови решения, които ще изгладят 
експонентата на прогнозното развитие. Реалният 
живот дава достатъчно много примери за намерени 
решения, които качествено изменят вида на 

разчетената до тяхното откриване експонента. 
Измененията варират от леко изглаждане на 
стръмно нарастващата експонента до нейното 
стръмно сриване за вече променени условия на 
протичане на прогнозните събития. 
Разпространените хипотези за информационния 
взрив са натоварени със своя специфика, която ги 
отличава от другите разчетни експоненти за 
развитието на обществото. Тяхната специфика е 
синтезирана в залагания особен предмет в 
прогнозните експоненциални разчети. Техен 
предмет е разпространеното псевдо определение за 
информацията. Тази информация, която няма 
истинно определение за своята същност, но се 
проецира и прогнозира в експоненциално 
нарастващи количества. При това в нарастване до 
взрив, който произволно се определя като 
„информационен”. Взрив, при който да се достигне 
според авторите на хипотезите до извеждана от тях 
„информационна” претовареност, до невъзможна 
„информационна” неусвояемост на разчитания 
колапсиращ обем от „информация” и преход към 



NEW KNOWLEDGE ISSN 1314-5703 

UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT EDITION 73 

застой и последващо застоя регресиране на 
съвременната цивилизация. 
Дълбочината на получилите живот хипотези за 
„информационния” взрив и предполагаемите 
катастрофални последици за живота на планетата 
не са предмет на изследване и анализ в тази работа. 
Акцентът в работата е поставен върху истинната 
същност на информацията в информационно-
пространствено-времевия континиум, в който тя се 
поражда по все още неизвестни механизми от 
контекстни зависимости. От позициите на 
дефинираното ново определение за информация се 
оценяват и анализират варианти за прогнозно-
симулативно нарастване на количеството 
пораждана информация.  
Новият поглед към същността на информацията в 
информационно-пространствено-времевия 
континиум и нарастването на количеството 
информация, пораждана от информационните 
машини в континиума , налагат преосмисляне на 
повърхностните хипотези за информационния 
взрив. 
Основополагаща необходимост за обективното 
преосмисляне на хипотезите за информационния 
взрив е реалното отделяне на процеса на пораждане 
на информация от информационната машина от 
фиксираната в среда породена информация. Всеки 
от двата обективно протичащи процеса и 
поражданите от тях състояния в континиума имат 
своя специфика, която определя потребността от 
адекватно на спецификата отношение към тях и 
приложими апарати за количествено оценяване във 
всеки от тях. 
* * * 
Информацията е обективно неделима съставяща на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум. Както вече сме отбелязвали в други 
свои работи информацията не може да бъде 
определена вън от този континиум. Тя се поражда в 
триединството на континиума и чрез него лежи в 
основата на мирозданието. 
Информацията в континиумната си цялостност с 
пространството и времето се поражда от 
контекстните зависимости в континиума. Самото 
пораждане на информация е първостепенен 
континиумен процес на анализ на контекстни 
зависимости и прилагане на континиумен апарат за 
безпределна логика. Породената от този 
континиумен процес информация е 
несубстанционална по своя характер (1). 
С фиксирането си в среда информацията приема 
сигнално-знакова форма на представяне и 
метаморфозира в сведение за протекли процеси и 
породени състояния в континиума и е потенциална 
контекстна зависимост в бъдещ процес на 
пораждане на информация.  
Внимателният анализ на същността на пораждане 
на информация дава сериозни основания да се 
твърди, че не е приемливо да се правят 
едностранно ограничени експоненциални оценки 
на поражданата в континиума информация. Тази 
неприемливост се обективизира от характера на 
контекстните зависимости. Всяка контекстна 

зависимост сама по себе си е безкрайна. Броят на 
участващите в процеса на пораждане на 
информация контекстни зависимости също е 
безкраен44. 
Това поставя непреодолими трудности пред 
коректното прилагане на експоненциалния закон за 
количествено оценяване на възможността за 
нарастване на поражданата информация. За да се 
подходи коректно към прилагането на закона, 
трябва да се експонира безкрайност от 
безкрайности. Резултатът от подобно експониране 
е предварително предрешен от условията на 
експониране. 
Пораждането на информация в информационно-
пространствено-времевия континиум е процес, 
който все още не е разкрит в своята пълнота и 
поради това в не малка степен остава загадъчен. 
Причината за това е продължилото дълго 
самоопределяне на информатиката като наука за 
информацията. Без да си поставя за цел да 
определи истинната същност на информацията, но 
наситена с богато терминологично многообразие за 
информация, информатиката подобно на 
кибернетиката се провъзгласи за наука без да има 
свой предмет. В цялото си досегашно битие 
информатиката обсебва за употреба термина 
информация вън от определянето на понятието 
информация без да създаде обща и частна теория за 
информацията и без да извежда основни закони на 
науката за информацията. 
С новия поглед към информацията като пораждане 
на образ от контекстни зависимости в 
информационно-пространствено-времевия 
континиум се поставят основите на нова наука за 
информацията. Тя е информациологията. Заедно 
със своята адекватност към същността на 
информацията в континиума информациологията 
проецира в себе си основния закон на 
информационн-пространствено-времевия 
континиум. Това е законът за самоорганизацията на 
континиума и неговите континиумни съставящи. 
Приемайки за свой фундамент закона за 
самоорганизацията, информациологията 
обективизира за свой предмет информацията и 
създава обща и частна теория за своя предмет. 
И общата, и частните теории за поражданата в 
информационно-пространствено-времевия 
континиум информация се позиционират върху 
основополагащия за информациологията 
механизъм за анализ на контекстни зависимости и 
апарат за безгранична логика. Чрез този механизъм 
информациологията реализира асоциативни 
процеси.  
Количеството на поражданата в тези процеси 
информация е продукт на вътрешни за процеса 
функции за анализ на безкрайност от безкрайности 
при безгранична логика. В такъв по рода си процес 
измерването и оценяването на породената както от 
всяка информационна машина информация, така и 

                                                            
44 Кабаиванов Р., Кабаиванов С. Информация и енергия – 
несубстанционална аналогия. П., ВУАР, сп. „Ново 
знание”, бр. 4, 2012 г. 
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на количеството на породената информация от 
всички информационни машини на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум изисква свой качествено нов апарат за 
измерване и оценяване. Предполага също и 
създаването на адекватна на процеса нова метрика. 
Само след създаването на такъв апарат и на такава 
метрика за количествено измерване и оценяване на 
поражданата в континиума информация ще може 
да се оценява и да се прави анализ за това дали и 
как нараства породената информация както в 
конкретни домейни на континиума, така и в 
неговата цялост.  
Спецификата на пораждане на информация в 
континиума дава основание да се твърди, че 
експоненциалният закон не е приложим за 
прогнозно оценяване характера на нарастването на 
поражданата от контекстни зависимости 
информация в информационно-пространствено-
времевия континиум. За измерване и оценяване на 
поражданата информация в континиума е 
необходимо да се създадат нови закони. Закони, 
които да формират същностното съдържание на 
новата теория за информацията и да се вградят в 
проекта на информациологията.  
* * * 
За разлика от процеса на първичното пораждане на 
несубстанционална информация от контекстни 
зависимости в информационно-пространствено-
времевия континиум по друг начин следва да се 
разглеждат и интерпретират хипотезите за 
информационния взрив по отношение на сигнално-
знаково фиксираната в среда вече породена в 
континиума информация. 
От една страна сигнално-знаково фиксираната в 
среда породена информация може да се разглежда 
като потенциално контекстна зависимост в бъдещ 
процес на пораждане на информация в континиума. 
От друга страна сигнално-знаково фиксираната в 
среда породена информация се проявява като 
моментно сведение за протекъл процес и породено 
състояние в конкретен домейн на континиума и в 
неговата цялостна същност.  
Сигнално-знаково фиксираната в среда породена 
информация за протичащ процес или състояние в 
информационно-пространствено-времевия 
континиум се позиционира във форма, която 
позволява краткотрайно или дълготрайно 
съхраняване във физическа среда. Така 
фиксираните в среда сигнали и знаци получават 
статут на сведения (данни) за процеси и състояния 
на континиума. Като такива те участват в 
аритметична и логическа обработка в алгоритмите 
на широк кръг приложни задачи. 
Фиксираните чрез сигнали и знаци сведения 
(данни) присъстват в алгоритмите към конкретни 
контекстни независимости. Като контекстни 
независимости те участват и в комуникационните 
процеси. Резултатът от обработката и предаването 
на контекстни независимости е получаване на нови 
контекстни независимости от сведения (данни). 
Приемането на основополагащото за 
информациологията определение за информацията 

като пораждане от контекстни зависимости дава 
основание да се твърди, че както в комуникацията, 
така и в алгоритмизираната обработка на 
фиксираните в среда сигнали и знаци на сведенията 
(данните) не се поражда информация. Това се 
определя от обстоятелството, че в алгоритмите за 
комуникация и обработка участват контекстните 
независимости на фиксираните чрез сигнали и 
знаци сведения (данни). При работа с контекстни 
независимости не се поражда информация. 
Информация се поражда от контекстни 
зависимости, механизъм за анализ на контекстни 
зависимости и работа с безгранична логика.  
Информация се поражда от информационната 
машина. От информационната машина, която 
поражда информация като резултат от анализ на 
контекстни зависимости и прилагане на непознат 
апарат за работа с безгранична логика.  
Както вече бе отбелязано в тази работа, за 
поражданата информация от информационните 
машини (информационните машини в 
конктретните домейни на информационно-
пространствено-времевия континиум и мрежата от 
информационни машини в цялостта на 
континиума) не е приложим експоненциалният 
закон за прогнозна оценка на нарастването на 
поражданата информация. Проекцирайки в себе си 
основния закон за самоорганизация в континиума и 
неговите континиумни домейни информационните 
машини пораждат информация от безкрайност на 
безкрайни контекстни зависимости. Така 
поражданата информация от информационните 
машини не подлежи на пряко експоненциално 
оценяване. За измерване и оценяване на 
поражданата от информационните машини 
информация са необходими други нови закони и 
базирани върху тях механизми за прогнозни 
оценки. 
Всичко това налага необходимостта да се 
подчертае безспорната качествена разлика между 
същността на информационната машина за 
пораждане на информация и класическата 
изчислителна техника. Последната чрез функциите 
си за обработка на сигнали и знаци неоснователно 
се натоварва терминологично и се представя 
неоснователно като машина за обработка на 
информация. Изчислителната машина реално (и в 
приближение) не е информационна машина. 
Съвременните компютри (като връх в развитието 
на изчислителната техника) обработват сигнали и 
знаци като контекстни независимости. 
Достигнатата висока производителност на 
изчислителната и комуникационната техника още 
днес позволява достъп, осигурява високоскоростна 
аритметико-логическа обработка на големи обеми 
от сведения (данни) за състоянието и процесите в 
континиума. Бързо развиващата се компютърно-
комуникационна среда съхранява, обработва и 
предава фиксирани в сигнали и знаци сведения 
(данни) в големи обеми и висока скорост.  
Технологиите на съвременното общество са в 
състояние да посрещнат бързо растящия обем от 
сигналите и знаците на сведенията (данните) за 
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състоянието и процесите в информационно-
пространствено-времевия континиум и неговите 
домейни. Те предоставят адекватен на нарастващия 
обем от фиксирани в сигнали и знаци сведения 
(данни) инструментарий за тяхната обработка и 
среда за съхраняване и обмен. Определящи в този 
процес са мястото и ролята на компютърно-
комуникационната мрежа. Тя ще се развива заедно 
с нарастващото й значение за изглаждане на 
възможни експоненциални прогнози за изригване 
на вулкан от сведения (данни) и апокалиптичното 
му значение за живота на цивилизацията. Този 
вулкан и неговият апокалиптичен взрив 
неоснователно се дефинира като информационен 
взрив. 
Фиксираните в среда (в т.ч. и в компютърно-
комуникационна среда) сигнали и знаци на 
контекстни независимости на състояния и процеси 
в домейните на информационно-пространствено-
времевия континиум и на неговата континиумна 
цялост формират (изграждат) бази от сведения 
(данни) за тях. Те съхраняват познанието за 
процесите и явленията в континиума и при 
определени условия участват като контекстни 
зависимости за пораждане на информация и ново 
познание. С промяната на статуса фиксираните в 
среда чрез сигнали и знаци сведения (данни) за 
процеси и състояния на континиума формират 
качества на контекстни зависимости. Като такива 
те се включват в безкрайността на контекстните 
зависимости и участват в контекстния анализ за 
пораждане на информация от информационните 
машини.  
Натрупването чрез сигнали и знаци на фиксираните 
в среда сведения (данни) на състоянията и 
процесите в информационно-пространствено-
времевия континиум води до прогресивно 
нарастване на познанието за същността на 
континиума. Самото познание ескалира. Това обаче 
не е основание за страх от унищожително 
експоненциално нарастване на фиксираното чрез 
сигнали и знаци в среда познание.  
Едностранно извеждания (и поради това 
необоснован) страх от прогнозно размиване и 
изгубване на фиксираните чрез сигнали и знаци 
сведения (данни) в бързо разрастващия се океан от 
такива сведения (данни) се дефинира като очакван 
(и неизбежен) информационен колапс, разглежда се 
като клокочещ информационен вулкан и 
предстоящ информационен взрив. При такава 
страховита прогноза основателно възниква 
въпросът - наистина ли е такова бъдещето на 
земната ни цивилизация.  
Отговорът на този въпрос е прост и категоричен.  
Цивилизацията ни не е застрашена от достигане на 
свръх излишък от сведения (данни), който да я 
поведе към прогнозен регрес в развитието й поради 
достигане ниво на невъзможност от намиране и 
използване от океан от фиксираните в него сигнали 
и знаци. Едва ли нарастването на фиксираните чрез 
сигнали и знаци в среда сведения (данни) ще 
индикира катастрофално свръх натрупване и ще 
затрудни непреодолимо достъпа до знанието. 

Подобни прогнозни свръх натрупвания и загуба на 
знание са едностранни и не влияят на процесите на 
пораждане на информация и на ново знание за 
същността на континиума, за неговите домейни и 
за земната ни цивилизация. 
Пораждането на информация се осъществява и ще 
продължи да се осъществява от информационни 
машини чрез анализ на контекстни зависимости и 
апарат за безгранична логика. Процесът на 
пораждане на информация от информационните 
машини е основополагащ в информационно-
пространствено-времевия континиум и реализира 
неговия основен закон. Този закон е законът за 
самоорганизацията. 
Законът за самоорганизацията на информационно-
пространствено-времевия континиум е основен 
закон за земната цивилизация. 
Проециран в основен закон на информациологията 
законът за самоорганизацията изключва 
експоненциално нарастване на поражданата 
информация.  
Нарастването на фиксираната чрез сигнали и знаци 
в среда породена информация в статуса си на 
сведения (данни) за процеси и състояния на 
континиума не може да се прогнозира по 
експоненциалния закон на Л. Ойлер. Всеки опит за 
извеждане на едностранна експонента ще се 
изглажда от растящите възможности и значението 
на развиващата се компютърно-комуникационна 
мрежа. От немаловажно значение е и темпът на 
нарастване на производителните сили на 
обществото. Двустранна и неразривна е връзката 
(зависимостта) на прогресивно развиващите се 
производителни сили и произтичащо от тях 
иновиране на технологиите както за фиксиране и 
съхраняване на знанието, така и на технологии за 
неговото намиране и приложението му за 
развитието на цивилизацията. 
Технологиите за приложение на знание работят с 
контекстни независимости на породената и 
фиксирана в среда чрез сигнали и знаци 
информация за породеното и съхранено знание.  
Фиксираното в среда чрез сигнали и знаци знание 
участва и като контекстна зависимост в процес на 
пораждане на информация и фиксиране в среда 
чрез сигнали и знаци на ново знание. 
Определянето на същността на информацията като 
пораждане в информационните машини на 
информационно-пространствено-времевия 
континиум (и тези на неговите домейни) от 
контекстни зависимости и бързото развитие на 
технологиите на компютърно-комуникационните 
мрежи за съхраняване, обработка и обмен на 
контекстни независимости е обективно основание 
да се твърди, че цивилизацията ни не е изправена 
пред неизбежен информационен взрив. 
Едностранно изведена и субективно мнима е 
прогнозираната опасност за застой в развитието на 
цивилизацията поради загуба на знание в резултат 
на псевдо „информационна” пренаситеност. 
Създаването на нова теория и на нова наука за 
информацията в информационно-пространствено-
времевия континиум и неговите домейни 
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фундаментира просперитетното развитие на 
земната цивилизация. 
* * * 
Информационно-пространствено-времевият 
континиум на вселената е безкрайна съвкупност от 
относително обособени и синхронизирани малки 

информационно-пространствено-времеви домейни. 
Цивилизацията ни предстои да осъзнае 
информационно-физическата реалност на 
същността на информационно-пространствено-
времевия континиум. Осъзнаването е пътят към 
бързо растящ просперитет на цивилизацията ни. 

 




