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 края на ХХ век сме свидетели на революционни изменения в 

икономиката под въздействие на бързото развитие на информационните 

технологии. Радикалната промяна в икономиката предизвиква дълбоки 

трансформации в културата, политиката, семейния живот, морала, филосо-

фията. Така по своето историческо значение информатизацията е съпоставима с 

индустриализацията, започнала преди около триста години и неузнаваемо 

изменила не само производството, а и целия облик на тогавашното общество. 

Днес вече можем да говорим за появата на нов тип общество - информацион-

ното общество.  

За съжаление, съзидателните възможности на информацията и знанието не 

премахват конфликтите в обществото. Дори в отделно взета държава инду-

стриалната и информационната “цивилизация” продължават да се конкурират за 

ресурси и обществено влияние. В международен план трансформацията на 

икономиката се съпровожда от засилваща се интернационализация на пазари, 

корпорации, финансови институции, научно-изследователска дейност и образо-

вание. Обществата от Третата вълна са принудени да отстъпят част от суверени-

тета си и да приемат нарастващото икономическо и културно влияние на своите 

партньори. Задълбочават се и противоречията между информационните 

общества и останалата част от света. Икономиките на Третата вълна оперират с 

темпо, непосилно за останалите. Информацията и знанието все повече 

заместват необходимостта от суровини, евтина работна ръка и други ресурси. 

Освен за пазари, икономиките на страните от Третата вълна все по-малко 

зависят от останалия свят. Но проблемите на екологичното замърсяване, 

изхранването и болестите, имиграцията и наркотрафика, тероризма и войната 

продължават здраво да обвързват целия свят.  

В същото време информацията и знанието определят не само характера на 

общественото развитие, но и средствата за постигане на желаните цели. Появи 

се нов феномен - информационната война. За разлика от “класическата” война, 

информационната война не е инструмент за регулиране единствено на 

междудържавни, етнически или класови взаимоотношения. Информационната 
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война засяга пряко всеки един от нас със специфичните си форми на три нива - 

персонално, корпоративно, глобално.  

Българското общество трябва да бъде подготвено за новите реалности. 

Процесите на прехода са сложни и в много случаи дори хаотични. Днес всеки 

от нас се нуждае от нов модел и стратегия за поведение в информационното 

общество. Списание “Информация и сигурност” ще предоставя необходимата 

информация и знание, за да подпомогне изграждането и развитието на парадиг-

ма за поведение на отделния човек, организацията, държавата и об-

ществото,така че те успешно да се справят с предизвикателствата на ХХI век.  

Списанието ще осигури открит форум за дискутиране на възгледите за инфор-

мационното общество. Ще се стремим към създаване на среда за творческа 

дейност и генериране на нови идеи по проблемите на 

 Националната сигурност, стратегия и управление в Информационната ера; 

 Насилието в информационното пространство, информационната война, 

информационните операции и борбата за превъзходство в управлението; 

 Промените в характера, целите, методите и средствата за противоборство; 

 Ключовите технологии за информационна мощ и развитието на 

информационната инфраструктура; 

 Информационната сигурност и защитата на националната информационна 

инфраструктура; 

 Съвременни информационни технологии за научни изследвания, 

образование и подготовка. 

Стремежът е по този начин да запълним съществуващия вакуум, като 

компенсираме недостига на актуални знания по проблемите на информацията и 

сигурността и създадем хранителна среда за творческа дейност чрез 

публикуване на оригинални научни и научно-приложни статии, представяне на 

изявени изследователи и изследователски центрове, рецензии на нови книги, 

информация за новоизлезли статии в българския и чуждестранния печат, 

Интернет адреси, мнения и коментари на читатели, информация за нови 

фирмени продукти и услуги.  

Създаването на настоящото списание е пример за организация на информаци-

онното общество. Идеята за издаването му се появи в резултат на интеграцията 

на дейностите ни в институтите на Българската академия на науките, образова-

телни и изследователски звена на Министерството на отбраната, 

Международната асоциация на специалисти по комуникации и електроника за 

въоръжените сили AFCEA и нейната българска секция, Института за изследване 

на сигурността и международните отношения, както и активните контакти с 
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български и чуждестранни високотехнологични фирми. Преодолявайки 

национални и езикови граници и сближавайки хората в пространството и 

времето, ние ще публикуваме оригинални статии на български и чуждестранни 

автори на български, руски и английски език с резюмета на трите езика както в 

традиционния книжен вид, така и в Интернет.  

Съдържанието на списанието се определя от авторитетна международна научна 

редколегия, следваща следните принципи: 

 административно-организационна гъвкавост и тематична адаптивност; 

 висока взискателност към научната стойност и качеството на представяне 

на публикуваните материали; 

 популяризиране и балансирано представяне на различни професионални 

идеи и възгледи, без налагане на определени становища; 

 поддържане на обратна връзка с аудиторията и свобода на изказваните 

мнения, становища и критики. 

Международният характер на списанието и възможностите за абониране 

предоставят на авторите сигурност на изявата и широка публичност на 

авторските тези и постигнати резултати. Ще отдаваме особено внимание на 

младите автори, на които принадлежи бъдещето. Предвиждаме тримесечен 

цикъл на издаване на списанието, подчинявайки неговия тираж и обем на 

законите на пазарната икономика. 

Убедени в градивния потенциал на българската наука и творческа мисъл, се 

надяваме списанието да служи достойно за тяхното популяризиране и 

присъединяването им към глобалното информационно общество.  

 


