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Uvodna beseda

»Smrt nam je prilezla skoz okna.«
(Jeremija 9,21)

»Čedalje bolj bolna in čedalje močnejša družba
je povsod poustvarila svet,
ki je okolje in zakulisje njene bolezni.«
(GUY DEBORD, Bolni planet)1

Dandanes nihče ne zanika, da imajo novi mediji številne prednosti 
na področju komunikacije, obveščanja in dostopa do kulture v vseh 

raznolikih oblikah; prav kmalu bodo postali nepogrešljivi, saj jih družba 
vključuje v delovanje raznovrstnih družbenih, upravnih, poslovnih, iz
obraževalnih in celo verskih struktur.

Navadno rečemo, da je iznajdba novih medijev v naši družbi povzro
čila revolucijo, ki je primerljiva z iznajdbo elektrike in novih prevoznih 
sredstev. Pa vendar je razlika med novimi mediji in drugimi iznajdba
mi, ki so korenito posegle v življenje sodobnega človeka, velika. Nobena 
druga tehnologija namreč ni tako dolgotrajno vpregla naših vsakdanjih 
dejavnosti, tako dosledno pritegnila naše pozornosti in sodelovanja, tako 
korenito predrugačila bivanja in načina dela ter tako silovito preplavila 
zasebnega, družinskega in osebnega življenja in prodrla v notranjost naše 
duševnosti. Dejansko nobena druga tehnologija ni tako vseobsegajoče 

1 La planète malade, Gallimard, Pariz, 2004.
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predrugačila našega pojmovanja prostora in časa, pogleda na svet, od
nosov z drugimi ljudmi, predstave, ki jo imamo o sebi, značilnosti in 
ritma naših delovnih in prostočasnih dejavnosti, načina komuniciranja 
in narave, sestave in oblik duševnega in intelektualnega življenja. Prav 
tako nobena druga tehnologija ni zaradi vpliva na vse omenjene načine 
bivanja, ki so srž našega obstoja, v tolikšni meri posegla v naše duhov
no življenje.

Številne knjige in članki poveličujejo prednosti in koristi novih me
dijev, mi pa jim v pričujočem pisanju ne bomo peli hvalospevov, saj bi 
bilo to odveč in brezplodno. Bralke in bralce bomo raje povabili – to je 
sicer prava redkost, vendar koristna – h kritičnemu premisleku o upo
rabi novih komunikacijskih sredstev, ki so nas preplavila in za katera 
se je pokazalo, da imajo številne negativne učinke, ki se jih uporabniki 
ne zavedajo scela in vselej, pa čeprav jih opažajo pri sebi, svojih otrocih 
in bližnjih.2

Doživljamo sodobne vedenjske odklone in mračne obete za priho
dnost, zato se zdi, da je spreminjanje družbe dobrodošlo, vendar je naš 
prednostni cilj predvsem pragmatičen: če se bomo bolje zavedali odklonov 
in dejanskih ali morebitnih patoloških posledic, ki jih lahko povzročijo 
novi mediji, se jih bomo naučili nadzorovati in omejevati njihovo upora
bo tam, kjer so njihovi učinki nezaželeni.

Cilj pričujočega pisanja je torej prepoznati in predvideti patologije, 
ki jih novi mediji povzročajo na različnih družbenih področjih – po
litičnem, gospodarskem, kulturnem –, zlasti pa v osebnem življenju 
– telesnem, duševnem, umskem in duhovnem. Na koncu predlagamo 
nekaj smernic za zdravljenje in preprečevanje. Novi mediji namreč re
sno ogrožajo človekovo življenje in skrb vzbujajoče spreminjajo člove
kovo naravo.

2 V. C. Strasburger, profesor pediatrije na Univerzi v Novi Mehiki, opaža: »Mediji v sodobni 
družbi predstavljajo nekatere izmed najbolj podcenjenih in obenem najmočnejših vplivov na 
razvoj normalnega otroka in mladostnika. Vplivi medijev so prefinjeni, kumulativni in dolgo
trajni, zato se starši, pediatri in pedagogi morda ne zavedajo njihovega učinka« (Children, Ado-
lescents and the Media, Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 34, 2004, str. 
54). M. Desmurget pa ugotavlja: »Vzročno povezavo med mediji in simptomi, ki jih povzroča
jo, pogosto prikrije čas, ki mine od izpostavljenosti medijem in vedênju, ki ga povzročijo« (TV 
Lobotomie. La vérité scientifique sur les effets de la télévision, druga izdaja, J’ai Lu, Pariz, 2013, 
str. 28).
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Ob zavedanju, kako resna je bolezen, ki je prizadela našo civilizacijo, 
bomo zbrali moč in se ji postavili po robu, upor uporabnikov pa lahko 
sproži postopen upad proizvajalcev novih medijev. Šele ta lahko spodbu
di spreminjanje družbe, da bo komunikaciji povrnila pristno človeško in 
duhovno razsežnost, ki smo jo izgubili. 
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Prvo poglavje

Invazija

»Invazija. Definicija: nenaden in množičen vdor
v neko državo, da bi jo oplenili ali zavojevali.
Medicina: začetno obdobje bolezni od pojava 
prvih simptomov do polnega razmaha. 
Preneseni pomen: nenaden prihod nečesa,
kar zasede veliko prostora oz. skoraj ves prostor.«
(ORTOLANG, Nacionalno središče za besedilne in leksikalne vire)

Medij« je sredstvo ali, drugače rečeno, posrednik ali vmesnik, ki 
omogoča prenos predmeta, misli, besede, zvoka ali slike iz enega 

v drugo stanje ali z enega na drug kraj. Množinska oblika »mediji« že 
dolgo opredeljuje večja sredstva za prenos informacij: tisk, radio, tele
vizijo. Izraz »novi mediji« pa pomeni najsodobnejša komunikacijska 
sredstva, ki uporabljajo digitalne tehnologije, te pa so razvili ob pomoči 
informacijske znanosti; opredeljujemo jih torej tudi z izrazom »digital
ni mediji«. Gre zlasti za omrežene računalnike in njihove preprostejše 
izpeljanke (tablice …) ter pametne telefone, ki prednosti računalnikov 
nadgrajujejo z mobilno telefonijo, digitalnimi fotoaparati, snemalni
ki in prenosnimi predvajalniki (nekdanjimi prenosnimi predvajalniki 
zgoščenk, danes predvajalniki MP3). Vsa omenjena sredstva uporablja
jo zaslon, zato včasih uporabimo izraz »zaslonski mediji«, da jih opre
delimo na splošno, kar nam omogoča, da upoštevamo tudi televizijski 
sprejemnik s številnimi značilnostmi novih medijev, o katerih bomo 
spregovorili pozneje v razpravi.

»
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Izraz »mediji« opredeljuje dvoje, sredstva za prenos in njihovo vsebino. 
Denimo svetovni splet in njegovo vsebino: spletne strani, spletne dnevni
ke, spletne klepetalnice, družbena omrežja, spletne igre itd.

Edninska oblika »medij« pa ima že dolgo pomen, ki je povezan s po
dročjem parapsihologije, zato bomo tu uporabljali množinsko obliko 
»mediji«.

DIGITALNI KOLONIALIZEM

Digitalni mediji so postopoma preplavili vsa področja človekovega delo
vanja in zasebnega in javnega življenja. Roberto Casati je to dejstvo opisal 
s pojmom »digitalni kolonializem« in ga opredelil takole:

»Digitalni kolonializem je ideologija, ki jo je mogoče strniti v prepro
sto načelo: ‘Če zmoreš, moraš.’ Če je neko stvar ali dejavnost mogoče 
prenesti v digitalni svet, se to mora zgoditi. Digitalni kolonialisti si na vse 
mogoče načine prizadevajo vpeljati nove tehnologije v vse pore našega 
življenja, od branja do igranja, od podpore pri izobraževanju do spreje
manja odločitev, od sporazumevanja do načrtovanja, od varovanja starin 
do medicinskih diagnoz. Za kolonialiste je teza o kolonializmu veljavna, 
saj cenijo njeno preprostost: ker je vsesplošna, jo je brez razlik mogoče 
uporabiti pri kateremkoli predmetu ali dejavnosti.«3

Družba izvaja močan pritisk nad državljani, da bi uporabljali nove 
medije. Glavno prisilo seveda izvajajo trgovci, ki prodajajo komunikacij
ske naprave in njihove vsebine, ali pa kujejo dobiček z brezplačnimi vse
binami (reklame, prodaja osebnih podatkov4 …). Toda v razmah novih 
medijev so globoko vpletene tudi državne vlade, ki spodbujajo vsesplošno 
in malodane obvezno uporabo, saj nove medije vse od najzgodnejšega 
otroštva naprej uvajajo v šolsko izobraževanje in skrbijo za to, da so po
stali nepogrešljivi pri določenih upravnih nalogah. Države menijo, da je 
njihova moralna dolžnost zmanjševati »digitalni razkorak« (angl. digital 
divide), torej domnevno delitev in neenakost med dvema kategorijama 
državljanov: tistimi, ki veljajo za »višji sloj« in imajo dostop do medijev, 

3 Contre le colonialism numérique. Manifeste pour continuer à lire, Albin Michel, Pariz, 2013, str. 16.
4 Glej M. Hautefeuille in D. Véléa, Les addictions à Internet. De l’ennui à la dépendance, Payot 

& Rivage, Pariz, 2014, str. 165–187.
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in onimi, ki veljajo za »nižji sloj« in tega dostopa nimajo. V državi ne sme 
biti niti enega kotička, ki ne bi bil pokrit s televizijo, svetovnim spletom 
ali mobilno telefonijo, da ne bi ustvarili kategorije izobčenih in prikraj
šanih državljanov.

Ekonomske in politične pritiske dopolnjuje tudi vrstniški pritisk, ki ga 
ustvarjajo in vzdržujejo posamezniki: vsakdo, ki bi se rad izognil občutku 
manjvrednosti, čuti obvezo imeti na voljo ne le vse razpoložljive medije, 
temveč tudi najsodobnejše naprave, ki mu omogočajo dostop do njih. 
Mediji in njihovi pripomočki niso le sredstva, ki omogočajo vključenost, 
in znamenja pripadnosti skupnosti, temveč so tudi znak družbenega vre
dnotenja in samovrednotenja.

TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK

Televizijski sprejemnik spada v kategorijo sodobnih medijev, čeprav 
dejansko sploh ni del novih medijev (kljub visoki ločljivosti slike, ki jo 
omogoča digitalizacija), saj se je njegova uporaba razmahnila že pred pet
desetimi leti in danes velja za del notranje opreme v domovih po vsem 
svetu, celo v najrevnejših predelih. V Ameriki in v Franciji ima več kot 
99 % gospodinjstev vsaj en televizijski sprejemnik. Celo v Afriki, go
spodarsko najbolj prikrajšani celini, ima televizijski sprejemnik 85 % 
gospodinjstev. Glavni televizijski sprejemnik, ki kraljuje v dnevni sobi, 
v številnih gospodinjstvih dopolnjuje eden ali več sprejemnikov v spal
nici ali v otroških sobah.5

Le redki, ki večinoma spadajo med višje družbenokulturne sloje, se 
jim zaradi verskih, intelektualnih ali kulturnih razlogov – povezanih zla
sti s pomisleki, da bi otroke obvarovali pred škodljivimi zgledi in slabimi 
vplivi, zaradi katerih bi se odvrnili od učenja ali kulturnejših in družab
nejših prostočasnih dejavnosti – lahko samovoljno odrečejo, vendar ve
ljajo za obstrance.6 V številnih družinah pa je, prav nasprotno, televizijski 

5 V ZDA, ki postavljajo standarde, saj so znanilke sprememb, ima 80 % gospodinjstev vsaj tri 
televizijske sprejemnike. Več kot 70 % otrok, starejših od 8 let, ima televizijski sprejemnik v 
svoji sobi.

6 Najpogosteje gre za družine, ki imajo visoka moralna, kulturna in izobraževalna merila in do
volj finančnih sredstev, da lahko otrokom ponudijo raznolike in vodene dejavnosti.
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sprejemnik prižgan od jutra do večera in celo tedaj, ko ga nihče ne gleda. 
Nenehno predstavlja ozadje, ki spremlja vse življenje doma.7

Na splošno velja, da ljudje pred televizijskim sprejemnikom preživijo ve
liko časa. Gledalci na Bližnjem vzhodu so najbolj neumorni, saj pred televi
zijskim zaslonom preživijo povprečno 4 ure in 55 minut. Sledijo jim gledalci 
Severne Amerike (4 ure in 47 minut); Evropejci so izenačeni z Afričani (3 
ure in 48 minut in 3 ure in 47 minut), sledijo pa jim prebivalci Latinske 
Amerike (3 ure in 30 minut) in Azije z Oceanijo (2 uri in 45 minut).8

Televizijski sprejemnik zapolni pomemben del dneva in noči upokoje
nih in brezposelnih ljudi, pa tudi zaposlenih odraslih in predšolskih otrok 
ter učencev in dijakov v času šolanja. Pri slednjih znanstvene študije ka
žejo, da na splošno preživijo več časa pred televizijskim zaslonom kot v 
družbi učiteljev in celo več kot v družbi svojih staršev (torej staršev, ki bi 
se ukvarjali z njimi).

Televizija je najcenejša kratkočasna dejavnost in zlahka dostopna na
prava. Pri številnih ljudeh se je pojavila zasvojenost. Otroke je pogosto 
težko odtrgati izpred zaslona, ne da bi s tem povzročili neposlušnost, 
ugovarjanje ali vpitje.

Otroci so bolj zasvojeni kot odrasli, saj so doma manj vpeti v obvezno
sti vsakdanjega življenja, obenem pa tudi manj dejavni in dovzetnejši ter 
očarani nad svetovi, ki jih odkrivajo. Prav tako so zaradi neizkušenosti, 
pomanjkanja zanesljivih opornih točk in trdnih načel ter nezmožnosti 
kritične presoje dovzetnejši za zunanje vplive.9

V nasprotju s tem, kar si najbrž mislimo, pa otroci niso vedno prvi, ki 
zahtevajo ogled televizijskih oddaj, temveč jih pred zaslone postavijo odra
sli. Ne le zato, da bi jih pomirili, če so nemirni in mladostno nepotrpežlji
vi, temveč tudi zato, da bi jih zaposlili in jim posvetili manj svojega časa, 
saj jih otroci tako ne motijo in se lahko prosto ukvarjajo s svojimi opravili. 
Televizijski sprejemnik pogosto prižgemo zato, da »ugasnemo« otroke.

7 Med popolnim odmikom od televizije in popolno zasičenostjo obstaja več stopenj. Na splo
šno velja, da višja kot je družbenokulturna raven družine, nižja je izpostavljenost otroka gle
danju televizije. To je sorazmerno s finančnimi zmožnostmi in kulturnim ozadjem družine, 
ki gledanje televizije lahko nadomesti z drugimi kulturnimi in prostočasnimi dejavnostmi. 
Nasprotno pa odsotnost alternativnih možnosti poveča čas, ki ga otrok preživi ob gledanju 
televizije.

8 Statistični podatki iz leta 2012.
9 Glej znanstveno študijo L. Lurçat, ki je navedena na naslednji strani.
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V nasprotju s prevladujočim prepričanjem pa novi mediji niso izpodri
nili televizijskega sprejemnika. Ta še naprej sobiva z njimi,10 saj jih upo
rabljamo sočasno ali pa je televizija del njih. Svetovni splet namreč omo
goča predvajanje različnih televizijskih programov v živo ali z zamikom, 
obenem pa tudi nalaganje raznolikih oddaj, ki si jih lahko ogledamo na 
računalnikih, tablicah ali pametnih telefonih.

Televizija ima še posebno močan vpliv na otroke. Liliane Lurçat ugo
tavlja, da »televizija otroka oblikuje vse od začetka življenja. Prežame ga, 
saj nobena neposredna izkušnja ne more preprečiti njenega vpliva, ki ga 
posredovanje odraslih le stežka omeji. Socializacija, ki poteka prek me
dijev, je še toliko močnejša, saj deluje po načelu očaranosti, zapeljevanja 
in pogojevanja, s tem pa gledanje v vsakdanjem življenju povezuje z iz
polnjevanjem osnovnih potreb, kot sta prehranjevanje ali sprostitev.«11 

Moč zapeljevanja temelji zlasti na čustveni plati, ki jo spodbudi tako, 
da stvarnost in izmišljeni svet spretno združi v prizore, ki so zares mani
pulativni.12 Cilj televizije je, da nas prek občutij pritegne k sodelovanju 
in istovetenju z njenim sporočilom.13 

Sicer pa so v številnih znanstvenih študijah že pred desetletji opazili, 
da ima podoba v sodobni družbi, z vsemi učinki, ki na človeku pustijo 
pečat, pretirano pomembno mesto in velikanski vpliv na naše dojemanje 
stvarnosti.

10 Glej M. Desmurget, TV Lobotomie. La vérité scientifique sur les effets de la télévision, druga 
izdaja, J’ai lu, Pariz, str. 54–58; N. Carr, Plitvine: kako internet spreminja naš način razmišlja-
nja, branja in pomnjenja, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2011, str. 110–111, prevedla Tanja 
Ahlin. Študije kažejo, da se s časom, ki ga preživimo pred računalniškimi zasloni, povečuje 
čas, ki ga preživimo pred zasloni na splošno, in ni le nadomestilo za čas, ki ga preživimo pred 
televizijskimi zasloni, razen v primeru, ko si televizijske oddaje ogledamo na spletu (primerjaj 
H. Dawley, »Timewise, Internet is Now TV‘s Equal«, Media-Life, 1. februarja 2006).

11 V nedavni znanstveni študiji so ugotovili, kako pogosto so trije mediji – televizijski spreje
mnik, računalnik ali tablica in pametni telefon – sočasno v uporabi.

12 L. Lurçat, Des enfances volées par la télévision. Le temps prisonnier, druga izdaja, FrançoisXavi
er de Guibert, Pariz, 2004, str. 13, 19.

13 Prav tam, str. 14. Liliane omenja »agresiven« vpliv televizije in navede tri razloge: »Prvič, me
dij televizije razblini stvarnost in dopušča raznovrstno zmedo in zmešnjavo, saj zabriše razlo
čevanje, ki je nepogrešljivo pri urjenju v preudarnem presojanju. Drugič, ker predstavljene 
podobe in vzdušje neposredno vplivajo na čustva, jih preoblikujejo. Tretjič, prefinjeno mani
puliranje z željami in motivi. Za tovrstno manipulacijo so značilne psihološke metode, ki za
radi sugestije prek nezavednih ali podzavestnih dejanj spodbudijo samodejno posnemanje in 
bolj ali manj zavestno posnemanje« (str. 151–152). Za informacije o metodah manipulacije, 
ki so značilne za televizijo, glej tudi str. 161–162.
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VIDEOIGRE

Našo pozornost si zaslužijo tudi videoigre, saj so že dolgo povezane z za
sloni, nekatere od njih pa s spletom in pametnimi telefoni.

Videoigre niso zanemarljive, saj jih je v zadnjih 12 mesecih igralo 80 % 
Francozov, in sicer vsaj enkrat, in jim na teden povprečno namenilo 12 
ur svojega časa.14

Razvijanje videoiger močno spodbujajo njihovi snovalci, ki z njimi ku
jejo visoke dobičke (okoli 100 milijonov dolarjev letno), kar veliko pove 
tudi o tem, kako pomembno družbeno vlogo imajo.

Videoigre prvotno niso veljale za medije, saj ne prenašajo podatkov z ene
ga na drug kraj ali z ene na drugo osebo. Sprva so bile zelo preproste, kmalu 
pa so spričo razvoja programske opreme, ki jo uporabljajo, postale vse bolj 
izpopolnjene. Na začetku jih je lahko igral samo en igralec in so veljale za de
javnost za eno osebo (tak primer so igralne konzole Gameboy in prve različice 
nič manj slavne igralne postaje Playstation). Večinoma so jim očitali, da so 
individualistične, saj so uporabnika osamile in ga odrezale od drugih ljudi.

Videoigre so postale del medijev takrat, ko so omogočile interaktivno 
igranje in se povezale s svetovnim spletom, saj jih je bilo mogoče igrati 
z vzajemno povezanimi računalniki.15 Takrat so jih začeli uporabljati za 
igranje vlog, pri čemer se je vsak igralec poistovetil z igralnim likom. Nova 
vrsta iger je zahtevala več časa in energije kot prejšnje različice, saj je od 
igralcev zahtevala navzočnost, odzivnost in odličnost.

Prvotne preproste igre pa so se vrnile na pametne telefone, kjer posa
meznike spet odrežejo od zakoncev, družin in prijateljev.

RAČUNALNIK IN NJEGOVI NASLEDNIKI

Računalnik sam po sebi ne spada med medije, vendar je prav zaradi njih 
postal prednostno orodje: prvič, uporabnikom zaradi spletne povezave z 
drugimi računalniki omogoča, da si pošiljajo podatke; drugič, sprejema 

14 L. Lurçat, Des enfances volés par la télévision. Temps prisonnier, 2. izdaja, FrançoisXavier de 
Guibert, Pariz, 2004, navedeno na str. 37. 

15 Éléments clé du jeu vidéo en France en 2013, Bela knjiga Nacionalnega združenja za videoigre 
– Syndicat national du jeu vidéo (SNJV).
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podatke z zunanjih spletnih mest, jih pretvori in prenese naprej. To omo
gočajo močno razvejana omrežja, zlasti svetovni splet.

Računalnik je bil prvotno namenjen izključno delovnemu okolju, nato 
pa se je njegova uporaba korenito spremenila. Zdaj je vsepovsod: v upravi, 
podjetjih, trgovinah in šolah.

Iz javne sfere si je hitro utrl pot v zasebno. Proizvajalci so takoj izko
ristili dejstvo, da lahko uporablja tudi druge medije, in ga prilagodili po
trebam preživljanja prostega časa. Posledično se je njegova uporaba moč
no razmahnila. Ko se je računalnik iz pisarne preselil na dom, je postal 
kompakten predmet, ki ga lahko vsepovsod nosimo s sabo (prenosniki, 
laptopi). Sledil je razvoj preprostejših in lažjih oblik, ki jih lahko upora
bljamo kjerkoli in v vseh mogočih okoliščinah (tablice). Odtlej govoriti o 
računalniku pomeni govoriti o medijih, ki jim omogoča dostop in upo
rabo. Glavni med njimi je medmrežje ali svetovni splet.

SVETOVNI SPLET 

Računalnik je vsakomur omogočil dostop do spleta (ki mu rečemo tudi inter-
net, torej medmrežje, ali v skrajšani obliki net), splet pa je močno prispeval k 
razmahu računalnika. Za večino ljudi je brskanje po spletu glavni razlog, da so 
pridobili računalnik, in prvi učinek njegove uporabe, daleč za delom in igrami.

Svetovni splet je svetovna informacijska mreža, ki povezuje vsa javno 
dostopna omrežja. Izraz izhaja iz angleške besede internetting, ki pomeni 
medsebojno (inter) povezanost oz. preplet omrežij (nets). Vzajemna pove
zanost spominja na mrežo orjaškega pajka, zato internet imenujemo tudi 
Web (mreža ali splet). Vzajemna povezanost vsakemu omrežju omogoča 
takojšen dostop do vseh drugih omrežij. Najbolj obiskana spletna mesta 
na spletu so spletni iskalniki. Zelo veliko jih je, čeprav je ameriški Google 
kmalu postal najbolj uporabljan. Spletni iskalniki omogočajo, da z eno 
samo preprosto besedo na spletnih mestih z vsega sveta najdemo vse, kar 
je povezano z iskalnim izrazom. Tako spletni iskalniki uporabnikom v 
hipu priskrbijo ogromno količino informacij v obliki besedil, slik, vi
deoposnetkov in zvokov. Razvila so se vsa mogoča specializirana spletna 
mesta, ki odgovarjajo na vse potrebe in konjičke. Splet je preplavilo sple
tno trgovanje (etrgovine). Večina ustanov in združenj ima namreč svoje 
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spletno mesto. Številni uporabniki imajo svoj spletni dnevnik (osebno 
spletno stran, ki jo redno dopolnjujejo).

Splet obsega tudi elektronsko pošto (epošta), ki pravzaprav v hipu 
poveže spletne uporabnike z diametralno nasprotnih koncev sveta, in 
jim omogoči, da si nemudoma in brez stroškov izmenjajo sporočila, ki 
so opremljena z raznolikimi priponkami (besedili, slikami, zvoki …). V 
današnjem času si dnevno izmenjamo okoli 215 milijard esporočil.

Brskanje po spletu večini ljudi vsak dan vzame več ur (trenutno velja, 
da 70 % uporabnikov uporablja splet vsak dan in z računalnikom na sple
tu preživi povprečno 4,8 ure, s pametnim telefonom pa 2,1 ure). 

DRUŽBENA OMREŽJA:
FACEBOOK, TWITTER IN DRUGI

V zadnjem desetletju so družbena omrežja zasedla pomembno mesto, kar 
jim je omogočil razmah računalnikov, tablic in zlasti pametnih telefonov.

Prvotno so »spletne klepetalnice« ali prostori za razpravo, ki so se poja
vili na spletnih dnevnikih, spletnim uporabnikom omogočili izmenjevanje 
zamisli, vtisov in občutij. Ta možnost je še vedno na voljo in jo pogosto 
uporabljamo. Facebook pa je v svetu komunikacije povzročil pravo revolu
cijo. Vsakemu posamezniku odmeri svoj prostor, kjer lahko izrazi vse, kar 
želi, in to ponazori, kakor želi (z besedili, fotografijami, videoposnetki, zvoki 
…), obenem pa ohranja stik z desetinami, stotinami, celo tisoči soljudmi.

Poleg izmenjave zasebnih podatkov med »prijatelji« (tako se imenujejo 
vzajemno povezani uporabniki) pa Facebook vse bolj postaja tudi sple
tišče, prek katerega si študenti, raziskovalci, univerze in podjetja, ki jih 
zbližuje skupno zanimanje ali projekt, izmenjujejo znanje.

Facebook so ustvarili leta 2004 na Univerzi Harvard, namenjen pa je 
bil notranji komunikaciji in izmenjavi študentov, vendar je kmalu postal 
najbolj obiskano spletno mesto, takoj za spletnim iskalnikom Google, 
in pravo družbeno čudo, ki ga sprejema večina mladih v skoraj vseh dr
žavah po svetu, saj je preveden v 85 jezikov. Sedaj znaša število uporab
nikov 2 milijardi; več kot polovica se jih vsaj enkrat dnevno priklopi na 
Facebookovo spletno stran in tam preživi povprečno 50 minut in pri tem 
na splet naloži več kot milijardo vsebin.
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Facebookovi priljubljenosti botruje naravna potreba slehernega človeka, 
da navezuje stike z drugimi ljudmi; v sodobni družbi se je ta potreba še do
datno povečala, saj se družbene vezi iz različnih razlogov rahljajo, družinska 
celica razpada in čedalje več ljudi ostaja samih. Mi pa povzdigujemo zasluge 
družbenih omrežij, češ da »spletajo vezi«, združujejo, omogočajo druženje 
odmaknjenih ali plašnih ljudi in spodbujajo sočutje med udeleženci, ki se 
takrat, ko se povežejo z drugimi, predstavljajo kot njihovi »prijatelji«.

Drugi razlog, zakaj je Facebook postal tako uspešen, je dejstvo, da 
odgovarja na potrebo vsakega človeka – potrditev, da je navzoč v očeh 
drugih ljudi in da ga cenijo. Osebna spletna stran, ki posamezniku omo
goča, da se izpostavi, je v številnih primerih postala kraj, kjer ne razkriva 
le svojega zanimanja, konjičkov in osebnega okusa, temveč tudi – brez 
zadržkov in pogosto brez sramu – številne, celo najintimnejše podrobno
sti iz svoje zasebnosti in svoje podvige, naj bodo resnični ali izmišljeni, 
postavlja na ogled.

Po Facebooku se zgledujejo tudi druga podobna omrežja. Eno izmed 
najbolj znanih je Snapchat, uporabna vsebina za pošiljanje fotografij in 
videoposnetkov, za katero je značilno, da si poslano vsebino lahko ogle
damo le omejen čas, od 1 do 10 sekund; to pomeni, da v primerjavi z 
drugimi podobnimi mediji pušča manj sledi. Snapchat je priljubljen zlasti 
med uporabniki v starostni skupini od 12 do 25 let. Ta uporabna vsebina 
ima zdaj 150 milijonov uporabnikov dnevno in med družbenimi omrežji 
zaseda drugo mesto po priljubljenosti.

Twitter je orodje za pisanje mini spletnega dnevnika, ki uporabniku 
prek spleta in hipnih sporočil SMS omogoča brezplačno pošiljanje krat
kih sporočil, ki jim rečemo »tviti ali čivki«. Twitter so prvotno zasnovali 
kot storitev, ki bi omogočila, da v trenutku, ko nekaj počnemo, o tem 
tudi poročamo, toda zelo hitro so ga začeli uporabljati kot izmenjeval
no spletišče za pošiljanje informacij in spletnih povezav, zlasti pa kratkih 
komentarjev o novih dogodkih. Ko se uporabnik, ki je prijavljeni član, 
poveže s Twitterjem, dostopa do tvitov (mini sporočil), ki jih objavljajo 
»naročniki«, torej uporabniki, za katere smo sklenili, da jim bomo »sledi
li« (angl. to follow). Bolj ko je neka osebnost znana, več »sledilcev« (angl. 
followers) ima. Njihovo število lahko doseže več deset milijonov.16

16 Sedanja rekorderka je pevka Katy Perry s 70 milijoni sledilcev.
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Twitter omogoča vzpostavljanje trojic, ki jih sestavljajo naročniki, 
sledilci in teme, ter pri pošiljanju in sprejemanju predlaga različne filtre.

Sedaj ima Twitter 310 milijonov mesečnih uporabnikov in 140 mili
jonov vsakodnevnih uporabnikov.

V svetovnem merilu samo v ZDA več kot 2 milijardi ur (ali 30 % časa, 
preživetega na spletu) preživijo vsak mesec na družbenih omrežjih, kar 
pomeni približno 2 uri dnevno.

PAMETNI TELEFON

Sedaj je na svetu okoli 7 milijard naročnikov mobilne telefonije, prebival
cev pa 7,5 milijarde. Ta pojav je dosegel celo gospodarsko najbolj prikraj
šane države. V revnih družinah je »mobilni telefon« pogosto prioriteta, 
naročnina za vso družino pa močno obremenjuje družinski proračun in 
poglablja zadolženost.

Nekateri ljudje imajo celo več telefonov, glede na različna področja 
uporabe (družina, delovno mesto …). Zato je število mobilnih telefonov 
v nekaterih državah višje od števila prebivalcev.

Mobilni telefon so sprva zasnovali kot brezžično napravo, ki je pre
nosljiva in se lahko kjerkoli poveže s telefonskim omrežjem. Namenjen 
je bil verbalni komunikaciji, tako kot njegov prednik stacionarni telefon. 
Pozneje so ga opremili z različnimi dodatnimi funkcijami in tako je po
stal tudi fotoaparat, kamera, snemalnik, predvajalnik zvočnih in slikov
nih datotek, zlasti pa mini računalnik, ki se lahko poveže s spletom in 
družbenimi omrežji. Tako je postal »pametni telefon«. Njegove raznolike 
funkcije podpirajo velikansko število uporabnih vsebin ali aplikacij (več 
kot 500.000).

Prodaja pametnih telefonov ves čas raste, saj je zaradi subjektivnega17 
in objektivnega18 zastaranja veliko lastnikov prisiljenih menjavati svoje 

17 Ta občutek nas spremlja ob novih modelih telefonov. Lastnik ima občutek, da je njegov aparat 
»zastaral« in ga je treba zamenjati. Ta občutek poglabljajo oglaševanje, spreminjanje modnih 
slogov in posnemanje ali »čredna zavest«. 

18 Pomeni nenehno ustvarjanje novih modelov, ki so zmogljivejši – bliskovni pomnilnik, hitrost 
procesorja, zmožnost hranjenja podatkov, ločljivost slike itd. Prejšnji modeli postanejo teh
nološko »zastareli« in jih ni več mogoče uporabljati z najnovejšimi aplikacijami. Marsikdaj v 
sestavne dele telefona vgradijo napake, da omejijo življenjsko dobo naprave.
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naprave z najbolj izpopolnjenimi modeli, ki jih proizvajalci nenehno po
šiljajo na trg.19

Prodajalci naprav in ponudniki omrežnih storitev spretno prilagajajo 
različne dejavnike, zaradi katerih so ljudje prisiljeni kupovati pametne 
telefone. Med zunanje dejavnike spadajo: odstranitev telefonskih govo
rilnic, vsenavzočnost oglaševanja, ponujanje cenejših telefonov v zameno 
za dolgotrajnejše pogodbeno razmerje s ponudnikom omrežnih storitev, 
družbena prisila, potreba po telefonu na delovnem mestu ali pri iskanju 
zaposlitve. Med notranje dejavnike spadajo: konformizem (potreba po 
tem, da smo enaki drugim in da ravnamo kot drugi), ki ga opazimo že na 
šolskem igrišču, potreba po tem, da smo pomirjeni v svetu, ki se nam zdi 
neznan in preteč, način vrednotenja (pametni telefon je glede na znamko 
in ceno tudi zunanji kazalec bogastva, izvirnosti ali sodobnosti), prega
njanje dolgčasa in lajšanje osamljenosti …

Pametni telefon svojim uporabnikom vzame veliko časa, ki so ga v ne
davni znanstveni študiji med prebivalci ZDA ocenili na dve uri dnevno. 
Le petina tega časa je namenjena telefonskim pogovorom, ves preostali 
čas pa telefon uporabljajo za druge namene (pisanje kratkih besedilnih 
sporočil SMS, epošto, povezavo s spletom in družbenimi omrežji …). 
Tega časa pa ne moremo odšteti od celotnega časa, ki ga namenijo dru
gim medijem.

BESEDILNA SPOROČILA (SMS IN MMS)

Že od samega začetka je ena glavnih funkcij mobilnega telefona tudi po
šiljanje in sprejemanje SMSov (Short Message Service – sistem kratkih 
sporočil), torej »besedilnih sporočil« ali mini sporočil, ki ne smejo preseči 
160 znakov. Pozneje so tej funkciji dodali še MMS (Multimedia Message 
Service – sistem večpredstavnostnih sporočil), ki omogočajo, da sporoči
lom dodajamo raznovrstne datoteke: sprva le fotografije, nato tudi krajše 
videoposnetke in kratke zvočne posnetke.

19 Vance Packard je že leta 1960 ugotovil, da potrošniška družba deluje po načelu dvojnega za
staranja, pri katerem sodelujejo proizvajalci in trgovci (objavljeno v The Waste Makers, David 
McKay co., Inc., New York, 1960).
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Uporaba besedilnih sporočil je po svetu zelo razširjena (povprečno vsa
ko sekundo pošljemo 200.000 sporočil) in zlasti priljubljena med mladimi 
(ameriški mladostnik pošlje okoli 2500 sporočil mesečno).

Tej priljubljenosti botruje več dejavnikov: pošiljanje in prejemanje 
sporočil je pravzaprav hipno, tudi takrat, ko sta pošiljatelj in prejemnik 
prostorsko zelo oddaljena; strošek je zanemarljiv, tudi pri pošiljanju in 
prejemanju v tujini; sporočila zlahka in hitro napišemo, saj so kratka 
in dopuščajo uporabo siromašnega, površnega jezika (ki varčuje tako z 
vljudnostnimi nagovori kot s slovnično ustreznostjo) in nenormativnih 
okrajšav, ki so pogosto fonetične.

Besedilna sporočila omogočajo hitro pošiljanje in prejemanje kratkih 
informacij, pomagajo pa tudi pri navezovanju stikov. V številnih primerih 
je slednje najpomembnejše, vsebina sporočila pa je le izgovor za vzposta
vitev stika.

Besedilna sporočila – v manjšem obsegu pa tudi epošta – so glavno 
gonilo zasvojenosti z mobilnimi telefoni, čigar telefonska funkcija je po
stala drugotnega pomena. Vsepovsod opažamo, da lastniki nenehno in 
kompulzivno preverjajo svoje telefone, da bi videli, ali so prejeli kako novo 
sporočilo, ali pa sami pošiljajo sporočila. Nedavno pridobljeni statistični 
podatki so pokazali, da 70 % lastnikov mobilnih telefonov pregleduje 
sporočila vsakih 5 minut.

POVEZANE NAPRAVE

Na koncu omenimo še povezane naprave, ki za sedanji in prihodnji ra
zvoj ustvarjajo neslutene možnosti na trgu in za katere se zdi, da človeku 
dajejo več moči nad samim sabo in svojim okoljem. 

Tiste naprave, ki v povezavi s pametnim telefonom ali pametno zape
stno uro (e-watch) omogočajo merjenje raznovrstnih telesnih, z zdravjem 
povezanih parametrov in telesno aktivnost, so že izjemno priljubljene, 
saj so spodbudile individualno športno vadbo, modo shujševalnih diet 
in kult telesa.

Dandanes opažamo, da so se močno razvile in razmahnile tudi tiste 
povezane naprave, ki omogočajo sisteme za nadzorovanje doma in upra
vljanje domače opreme in gospodinjskih aparatov.
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Dodajmo še čelade in očala (Google Glass, Holo Lens, Oculus Rift 
itd.) in drugo telesno opremo, ki omogočajo, da se s čuti vred potopimo 
v okolje »razširjenega in obogatenega doživljanja« ali v popolnoma izmi
šljen svet.

Ta hip zasebni uporabniki že uporabljajo 4 milijarde povezanih naprav; 
vsak dan naplavi 5,5 milijona novih. Glede na napovedi naj bi leta 2020 
imeli že 20,8 milijarde povezanih naprav.
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