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Отговорност: 

Отговорността все повече се обсъжда във връзка с интернет. 

Философът Ханс Джонас се занимава в своята книга "Принципът на 
отговорността", публикувана още през 1979 г. с подзаглавието "Опит за етика в 
технологичната цивилизация", с възраждането на етиката за нашата епоха. При  
цялата власт, която технологията даваше още тогава, вече не беше 
достатъчно, според Йонас, при редица проекти да се имат предвид само 
живите съвременници. Би трябвало, според Йонас, да се мисли и за бъдещето: 
за онези, които все още са живи. Затова отговорно означава да се вземат 
предвид основните интереси и права на бъдещите поколения. 

В едно демократично общество е наложително да се насърчава способността 
за осмисляне и умения за просвещаване, така че да се даде възможност на 
всеки индивид да се ориентира в живота чрез самостоятелно мислене, а не 
чрез авторитарни предписания. 
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План на дискусията: Отговорност: 

• Какво означава отговорност? 

• Носиш ли отговорност за своите действия? 

• Какво означава отговорност в интернет? 

• Дали особеностите на интернет, като например анонимността и не-
веществеността, са свързани с аспектите на отговорността? 

• Как може да се зароди отговорността? 

• Всеки човек ли е отговорен за постъпките си? 

• Каква е разликата между отговорност и чувство за отговорност? 

• Дали човек отговаря за последиците от действията си? 

• На какво се основава отговорността? 

• Отговорността може ли да бъде ограничена? 

• Възможно ли е човек да не трябва да носи отговорност за действията си? 

• Носи ли човек отговорност, дори ако той не действа? 

• На какво се базира отговорността? 

• С какво можеш да допринесеш за общуване с респект в интернет? 

 

Дейност: Как изглежда отговорното поведение в интернет? 

Кой може, и по какъв начин, да поеме отговорност в интернет?  

И как конкретно изглежда отговорното поведение в интернет?   

Ослушай се и вземи три интервюта! 

 



	

	 30	

Упражнение: Кога и за какво човек носи отговорност? Обоснови се! 

o За дъжда 

o За безпорядъка в стаята 

o За верижни писма 

o За информации, които публикуваш за себе си и за други 

o За домашен любимец 

o За земетресението 

o За снимки, които качваш в мрежата 

o За пропуснато действие 

o За даден продукт 

o За случващото се в интернет 

o За съзнателно приемане 

o За закони 

o За твоите новини в социални медии 
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