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Wspó³czesne spo³eczeñstwa informacyjne cechuje indywidualizm, decentralizacja
struktur spo³ecznych oraz d¹¿enie do prywatyzacji i rekonstrukcji sfery publicznej. Skutkuje to rozpadem wielu tradycyjnych wiêzi i dezintegracj¹ spo³ecznoci uznawanych przed
nadejciem ery informacyjnej za trwa³e, hierarchiczne i nierozerwalne.
Zjawiska te s¹ nastêpstwem z³o¿onych procesów spo³ecznych, ekonomicznych, kulturowych oraz psychologicznych towarzysz¹cych upowszechnianiu i zastosowaniu nowych
technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich niemal dziedzinach ¿ycia. Takie tradycyjne spo³ecznoci organiczne ,jak rodzina, s¹siedztwo, grupy zawodowe, ulegaj¹
wp³ywom indywidualizacji, zmniejszaj¹ swoj¹ liczebnoæ i rozpraszaj¹ siê w przestrzeni.
£atwoæ przemieszczania i komunikowania, globalizacja gospodarki, nowe formy i dystrybucja pracy sprawiaj¹, i¿ cz³onkowie tradycyjnych wspólnot, wyposa¿eni w nowoczesne
narzêdzia komunikowania, wchodz¹ w nowe relacje spo³eczne. Ich interakcje staj¹ siê p³ytsze, powierzchowne, przefiltrowane przez narzêdzia technologiczne. Kontakty bezporednie, charakterystyczne dla tradycyjnych spo³ecznoci, ograniczane s¹ przez nowe formy
kontaktu, jak wiadomoci SMS, e-maile, faxy, itd. Indywidualizm, decentralizacja i sp³ycenie hierarchii w zdezintegrowanych spo³ecznociach organicznych redukuj¹ wartoci i cele istnienia takich wspólnot. Spo³eczeñstwa informacyjne w znacznej mierze trac¹ poczucie wiêzi cile okrelonych przestrzennie i etycznie wspólnot. Nowe media sprzyjaj¹
bowiem nie tylko indywidualizacji i prywatyzacji, ale tak¿e tworz¹ rodowisko, w którym
zmienia siê styl ¿ycia, sposób wypoczynku i pracy oraz obyczajowoæ. Niektorzy badacze
zmian spo³ecznych, zachodz¹cych w spo³eczeñstwach informacyjnych, dochodz¹ do wniosku, i¿ mamy do czynienia ze zjawiskiem utraconych spo³ecznoci (van Dijk, 1999: 159).
Zdanie to podzielaj¹ mieszkañcy wspó³czesnych wielkich miast, anonimowych zbiorowoci rozproszonych i zatomizowanych. Podstaw¹ spo³ecznoci, o których charakterze decyduje zwi¹zek z czasem, przestrzeni¹ i naturalnym rodowiskiem s¹ bezporednie zwi¹zki
i bezporednia komunikacja, cile okrelona struktura dzia³ania, spo³eczna organizacja, jêzyk, sposób zachowania, w³asna kultura i to¿samoæ. Spo³ecznoci takie, zwane organicznymi, wbrew najwiêkszym pesymistom oczywicie nie uleg³y ca³kowitej zag³adzie. Niemniej ich rola we wspó³czesnych spo³eczeñstwach informacyjnych s³abnie ze wszystkimi
tego spo³ecznymi i kulturowymi konsekwencjami. Próby ratowania utraconych spo³ecznoci organicznych, podejmowane przez urbanistów, instytucje publiczne, organizacje spo59
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³eczne i zwi¹zki wyznaniowe w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat XX wieku, napotyka³y
na trudnoci wynikaj¹ce z rosn¹cej mobilnoci spo³eczeñstw, dyfuzji wspólnot i rozwoju
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (Wellman, Leighton, 1979). Ostatnia
dekada XX wieku przynios³a wszechogarniaj¹cy kraje wysokorozwiniête system komunikacji sieciowej, który jedynie wzmóg³ rekonstrukcje wspólnot organicznych. Jednoczenie
wraz ze wzrostem liczby u¿ytkowników sieci oraz rozszerzaniem siê potencja³u Internetu
wzrasta³a spo³eczna akceptacja dla indywidualizacji i prywatyzacji. Konwergencja nowych
mediów, takich jak Internet, telewizja cyfrowa i telefonia komórkowa, stworzy³a nowe narzêdzia komunikowania znosz¹c tradycyjne ograniczenia czasu i przestrzeni.
Powsta³y tym samym nowe formy komunikowania pozwalaj¹ce na zdematerializowanie barier odleg³oci dziel¹cych cz³onków spo³ecznoci organicznych. Spo³ecznoci organiczne nie potrzebuj¹ Internetu dla wewnêtrznej komunikacji, niemniej sieæ pomaga w intensyfikacji nowych form interakcji i przezwyciê¿aniu naturalnych barier, np. miêdzy
miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Nowe media, a przede wszystkim sieci, pozwoli³y zatem na wykreowanie zupe³nie nowych interakcji, jak równie¿ nowych spo³ecznoci
nazwanych przez Howarda Rheingolda spo³ecznociami wirtualnymi (Rheingold 1994).
Pojêcie to ewoluuje wraz z ekspansj¹ cyberprzestrzeni, eskalacj¹ potrzeb u¿ytkowników
sieci, kreacj¹ subkultur czy te¿ now¹ edycj¹ Matrixa.
Rheingold jako pierwszy zdefiniowa³ spo³ecznoci wirtualne jako: grupy ludzi, którzy mog¹, lub nie, spotkaæ siê twarz¹ w twarz, i którzy wymieniaj¹ s³owa oraz idee za porednictwem klawiatury i sieci (1994: 1). Innymi s³owy, spo³ecznoæ wirtualna to ta, która
istnieje w cyberprzestrzeni i jest ca³kowicie zale¿na od istnienia infrastruktury technologicznej. Autor ten odpowiedzialny jest za zainteresowanie badaczy problematyk¹ spo³ecznoci wirtualnych, jak równie¿ za entuzjazm towarzysz¹cy powstawaniu nowej jakoci
w relacjach miêdzy ludmi.
W 1994 roku pisa³: Ludzie w wirtualnych spo³ecznociach u¿ywaj¹ s³ów na ekranie,
aby wymieniaæ przyjemnosci i k³óciæ siê, anga¿owaæ w dyskurs intelektualny, prowadziæ
interesy, wymieniæ wiedzê, podzielaæ wspólne emocje, robiæ plany, burze mózgów, upowszechniaæ plotki, toczyæ spory, zakochiwaæ siê, znajdowaæ i traciæ przyjació³, graæ w gry,
flirtowaæ, kreowaæ ma³¹ wielka sztukê, uprawiaæ czcze rozmowy. Ludzie w wirtualnych
spo³ecznociach czyni¹ niemal wszystko to samo, co w ¿yciu realnym, tylko ¿e poza rzeczywistoci¹ zostawiamy swoje cia³a. Nie mo¿na nikogo poca³owaæ ani uderzyæ w nos, ale
wiele mo¿e zdarzyæ siê poza tymi granicami (1994: 3).
W 2000 roku Rheingold opublikowa³ now¹ wersjê pracy pt. The Wirtual Community:
Homesteading on the Electronic Frontiers, w której zawar³ swoje osobiste pogl¹dy na
funkcjonowanie wirtualnych spo³ecznoci w cyberprzestrzeni. Przez wiele lat by³ zwi¹zany z jedn¹ z pierwszych takich spo³ecznoci pod nazw¹ WELL  Whole Earth Lectronic
Link. Wielu badaczy pozostaje krytycznymi wobec entuzjazmu Rheingolda dla wirtualnych
spo³ecznoci i przypisywanych im w³aciwoci, w naiwn¹ wiarê w to, ¿e Internet pozwoli na odnalezienie i przywrócenie wartoci tradycyjnym spo³ecznociom zagubionym
w wiecie globalnych struktur i indywidualizmu (Fernback, Thompson, 1995; van Dijk,
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1997, 1999). Istotnym w jego badaniach jest szczególne zwrócenie uwagi na negatywne
zjawiska towarzysz¹ce budowaniu spo³ecznoci wirtualnych, takie jak fragmentaryzacja,
usztywnienie ró¿nic spo³ecznych czy powstawanie spo³ecznoci niszowych opartych na
ideach nietolerancji. Media mia³y od pocz¹tku swego spo³ecznego istnienia wp³yw na spo³ecznoci w kontekcie ich szerokiego wp³ywu na struktury spo³eczne, procesy demokratyzacji, edukacjê i kulturê (Jankowski, 2003). Niemniej nowe media, takie jak cyfrowe systemy telewizyjne, sieci komputerowe, mobilne telefonie czy te¿ systemy skonwegrowane,
wprowadzi³y now¹ jakoæ w procesie komunikowania wolnym od rygorów czasu i przestrzeni. Internet otworzy³ nowe pola wspó³istnienia miêdzy spo³ecznociami a mediami,
zmusi³ te¿ uczonych do podjêcia nowej problematyki badawczej, w tym do przeformu³owania samego pojêcia spo³ecznoci. Pojêcia o szczególnym znaczeniu dla socjologii, maj¹cego równie¿ swoje popularne znaczenie. Pojawienie siê Internetu i wiêzi spo³ecznych
realizowanych w sieci skomplikowa³o problemy definicyjne. Jak podaje jeden z presti¿owych s³owników socjologicznych, jest to jedno z najbardziej trudnych do zdefiniowania
i niejednoznacznych pojêæ w socjologii i coraz czêciej bez specyficznego znaczenia (Abercrombie i in., 1994: 75). Pojêcie spo³ecznoci w kontekcie nowych mediów i Internetu
bywa jak¿e czêsto nadu¿ywane i nadinterpretowane. Istotne jest jednak to, ¿e pojecie spo³ecznoci sta³o siê jednym z najwa¿niejszych w badaniach nad spo³ecznymi skutkami Internetu i wiêziami w cyberprzestrzeni. Zmieniaj¹ siê natomiast akcenty znaczeñ. S³abn¹
wyznaczniki czasowo-przestrzenne, a wzrasta znaczenie poczucia wspólnoty i jednoæ
w zainteresowaniach czy interesach. Metodologiczna reorientacja w badaniach nad spo³ecznociami w cyberprzestrzeni dotyczy typów relacji spo³ecznych, w tym sieciowych relacji miêdzy jednostkami, grupami i instytucjami. Podejcie sieciowe, reprezentowane
przez Hamptona i Wellmana, koncentruje siê na relacjach miêdzy elementami sieci, jej gêstoci¹, zale¿nociami i hierarchi¹, pozycj¹ i aktywnoci¹ jednostkow¹ i kolektywn¹ w sieci (Hampton, Wellman, 2000).
Spo³eczna, kulturalna, polityczna i ekonomiczna aktywnoæ spo³ecznoci wirtualnych
wzrasta wraz z rozwojem gospodarki sieciowej, konwergencji nowych mediów, ³atwiejszym i tañszym dostêpem do sieci, globalizacj¹ oraz eksplozj¹ demonstracji to¿samoci
w sieci. Wirtualne spo³ecznoci powstaj¹ i rozpadaj¹ siê wokó³ spraw i idei, takich jak prawa cz³owieka, przemoc, stosunek do agresji militarnej, jeszcze niedawno ograniczanych
w debacie przez pañstwa narodowe. Sieæ pozwala tak¿e na nowe wiêzi w reakcji miêdzy
pracodawc¹, prac¹ i pracownikiem, decentralizuje stosunki spo³eczne, zmienia poczucie
hierarchii.
Literatura z dziedziny badañ nad spo³ecznociami wirtualnymi jest ju¿ obszerna i pozwala na wstêpn¹ charakterystykê i analizê funkcjonowania spo³ecznoci wirtualnych, ich
wp³ywu na kulturê, relacje w wiecie realnym, jakoæ ¿ycia, sferê publiczn¹, to¿samoæ
mniejszoci, rozwój gospodarczy, konkurencjê, zmianê w dziedzinie pracy, edukacjê. Badania dotycz¹ te¿ fundamentalnej relacji miêdzy spo³ecznociami wirtualnymi a spo³ecznociami organicznymi funkcjonuj¹cymi w realnym wiecie. Maj¹ odpowiedzieæ na pytania czy spo³ecznoci te wykluczaj¹ siê, czy maj¹ charakter komplementarny lub kompen-
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sacyjny? Jakie zagro¿enie nios¹ spo³ecznoci wirtualne? Czy sprzyjaj¹ ekspresji i poczuciu wspólnoty, czy te¿ alienacji i wykluczeniu? Pytañ stawianych w kontekcie badañ nad
spo³ecznociami wirtualnymi jest coraz wiêcej, a wiele odpowiedzi pozostaje niepewnych,
podobnie jak kierunki zastosowania i wykorzystania coraz to bardziej wyrafinowanych
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Donios³y wk³ad w omawian¹ problematykê wniós³ Steven Jones w licznych pracach
powiêconych spo³ecznym i kulturowym uwarunkowaniom cyberprzestrzeni i Internetu,
szczególnie w pracy Cyberspace, Computer-Mediated Communication and Community
z 1999 roku. Wprowadzi³ i zkonceptualizowa³ problematykê powstawania spo³ecznoci,
której podstaw¹ jest wykorzystanie komunikacji za pomoc¹ komputera. Jones zakwestionowa³ upowszechniony podgl¹d ³¹cz¹cy spo³ecznoæ z kategori¹ miejsca i lokalnoci. Wykaza³, i¿ takie podejcie ogranicza istotê pojêcia spo³ecznoci i mylnie oddaje priorytet zasadom organizacji spo³ecznoci nad czynnikiem wspólnoty. Wed³ug Jonesa spo³ecznoci
wirtualne s¹ nowymi formami spo³ecznoci, funkcjonuj¹ w przestrzeni spo³ecznej, gdzie
spotykaj¹ siê ludzie twarz¹ w twarz, przy czym zarówno pojêcie spotkania, jak i twarzy
nale¿y zredefiniowaæ. Jak pisze Jones: wirtualne spo³ecznoci s¹ punktem przejciowym
zbieraj¹cym wspólne przekonania i dowiadczenia ³¹cz¹ce ludzi fizycznie oddalonych (Jones, 1995: 19). Kontynuuj¹c prace Stevena Jonesa J. Fernback zwraca uwagê na rosn¹ce
znaczenie spo³ecznoci funkcjonuj¹cych w sieciach spo³eczeñstw informacyjnych. Okrela ona spo³ecznoci wirtualne jako spo³eczne relacje zagubione w cyberprzestrzeni, ulegaj¹ce powtarzalnym kontaktom wewn¹trz specyficznych granic i miejsc (np. wideo-konferencja czy czaty), które s¹ symbolicznie zarysowane przez przedmiot zainteresowania
(Fernback, Thompson, 1995). Cech¹ charakterystyczn¹ tych nowych spo³ecznoci jest
p³ynnoæ zwi¹zków miêdzy spo³ecznoci¹ a jednostk¹. W spo³ecznoci wirtualnej ka¿dy
jej uczestnik mo¿e bardzo szybko staæ siê jednostk¹ aktywn¹, przywódcz¹ czy destrukcyjn¹. Brak hierarchii i wyznaczonych ról spo³ecznych, pozorna lub rzeczywista anonimowoæ, brak kontroli formalnych b¹d tradycyjnych regu³ sprawia, i¿ zarówno uczestnictwo,
jak i wyjcie ze spo³ecznoci wirtualnej nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych spo³ecznych skutków
dla jej cz³onka. Porzucenie spo³ecznoci wirtualnej jest tak samo proste jak zmiana kana³u w telewizorze czy przejcie na now¹ stronê w Internecie. Uczestnictwo w wielu ró¿norakich spo³ecznociach w sieci nie jest ograniczone ¿adnymi wzglêdami cechuj¹cymi
wspólnoty organiczne. Nie obowi¹zuje tu zasada wiêzi rodzinnych, zawodowych, terytorialnych, brak rekomendacji, zezwoleñ i ograniczeñ dostêpu z przyczyn kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych lub obyczajowych. Spo³ecznoæ wirtualna oferuje wolnoæ ograniczon¹ jedynie dostêpem do technologii i komputera.
Pozwala na uwolnienie siê nie tylko od formalnych i tradycyjnych warunków przynale¿noci, ale tak¿e pokonuje psychologiczne bariery decyduj¹ce o miejscu w spo³ecznoci
i zakresie aktywnoci. £atwoæ uczestnictwa w spo³ecznoci wirtualnej i ³atwoæ jej opuszczenia powoduje, i¿ miêdzy cz³onkami spo³ecznoci wiêzi mog¹ byæ równie silne, co kruche. Wywo³uj¹ silne emocje i silne poczucie wspólnoty w idei, sprawie czy interesie. Brak
we wspólnocie wirtualnej mechanizmów spo³ecznych, które by powstrzymywa³y procesy
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fluktuacji i rozpadu. Spo³ecznoci wirtualne s¹ niestabilne. Nie sprzyjaj¹ budowaniu sfery
publicznej, przeciwnie, fragmentaryzuj¹ j¹ i czyni¹ nietrwa³¹. Z drugiej jednak strony, spo³ecznoci wirtualne niejednokrotnie kreowane s¹ wokó³ spraw, które w ¿adnych innych
wspólnotach nie mog³yby stanowiæ przedmiotu debaty czy te¿ wspólnej aktywnoci. Spo³ecznoci wirtualne pozwalaj¹ na afirmacje to¿samoci wspólnot, które nie mog³yby w innych formach organizacji spo³ecznej nawet siê ujawniæ. Dotyczy to wszelkiego rodzaju
mniejszoci, których cz³onkowie ze wzglêdów kulturowych, obyczajowych czy prawnych
w wielu spo³eczeñstwach nie mog¹ utrzymywaæ otwartych wiêzi spo³ecznych. Maj¹ oni
mo¿liwoci tworzenia w sieci wspólnot wykraczaj¹cych poza wszelkie regu³y pañstw narodowych. Spo³ecznoci wirtualne z definicji pozostaj¹ poza wszelkimi ograniczeniami kulturowymi, politycznymi i narodowymi. Niezale¿noæ wirtualnych spo³ecznoci fluktuuj¹cych
w cyberprzestrzeni ma równie¿ swoje mroczne strony. Dotyczy to wspólnot ³ami¹cych wszelkie tabu czy te¿ zorganizowanych wokó³ przestêpczych idei. Spo³ecznoci te mog¹ tworzyæ
niebezpieczne wiêzi, z drugiej jednak strony pozwalaj¹ na redukcjê negatywnych emocji.
Spo³ecznoci wirtualne odpowiadaj¹ takim wartociom, jak wolnoæ wypowiedzi, indywidualizm, równoæ i otwarty dostêp. Sprzyjaj¹ procesom demokratycznym i debacie
publicznej. Nie nale¿y ich jednak definiowaæ w kontekcie ¿adnej ideologii, systemu b¹d
racji politycznej. Niezale¿noæ spo³ecznoci wirtualnej wynika z logiki sieci organizuj¹cej
grupy spo³eczne. Uczestnictwo w spo³ecznoci wirtualnej pozwala jej cz³onkom na indywidualn¹ organizacjê czasu, zmianê stylu ¿ycia i pracy, pozwala okie³znaæ psychologiczne problemy, uwolniæ potrzebê wspó³uczestnictwa, wzmaga indywidualizm oraz potrzebê dzielenia siê w³asnymi pogl¹dami i kreowanymi wytworami sztuki. Cyberprzestrzeñ
oferuje tak¿e zupe³nie nowe wspólnoty funkcjonuj¹ce w wiecie ca³kowitej fikcji, wykreowanej przez niezliczone gry komputerowe, gdzie wirtualni  nierzeczywici uczestnicy
wchodz¹ w relacje z rzeczywistymi ludmi.
Problematyka zwi¹zków spo³ecznoci wirtualnych ze spo³ecznociami organicznymi,
zorganizowanymi w realnym czasie i przestrzeni, pojawia siê w pracach Jana van Dijka,
szczególnie w pracy The Reality of Virtual Community (1998). Van Dijk próbuje odpowiedzieæ na pytanie, czy wirtualne spo³ecznoci s¹ pozytywn¹ odpowiedzi¹ na proces rozpadu wiêzi i czy mog¹ doprowadziæ do renesansu utraconych spo³ecznoci w wiecie realnym? Odnajduje on wspólne cechy charakterystyczne dla obu form spo³ecznoci. S¹ to:
posiadanie cz³onków, spo³ecznej organizacji, jêzyk i wzory interakcji oraz kultura i wspólna to¿samoæ. Poza tym wystêpuj¹ liczne ró¿nice.
Organiczne spo³ecznoci zwi¹zane s¹ z czasem i przestrzeni¹, naturalnym rodowiskiem oraz innymi materialnymi atrybutami. S¹ relatywnie stabilne, zró¿nicowane wewnêtrznie, powi¹zane wieloma nak³adaj¹cymi siê zale¿nociami i liniami komunikacyjnymi. Natomiast wirtualne spo³ecznoci nie posiadaj¹ tych atrybutów, s¹ wspólnotami
interesów z p³askim, sieciowym systemem komunikowania. Spo³eczna organizacja spo³ecznoci wirtualnych jest zdeterminowana przez struktury i dowiadczenie w wiecie realnym. Jak pisze van Dijk: ludzie zabieraj¹ rzeczywistoæ, któr¹ znaj¹, ze sob¹ jako pewien
rodzaj baga¿u, kiedy serfuj¹ w Internecie i kiedy bior¹ udzia³ w spo³ecznoci wirtualnej
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(1999: 160). Uczestników spo³ecznoci wirtualnych ca³kowicie kszta³tuj¹ fizyczne i mentalne warunki rodowiska. Dlatego te¿ te spo³ecznoci wirtualne, które ignoruj¹ znaczenie
miejsca i czasu poza sieci¹ s¹ kruche, nietrwa³e i trac¹ wszelkie atrybuty wspólnoty.
Spo³ecznoæ wirtualna nie posiada zhierarchizowanej struktury i sekwencji dostêpu.
Wszyscy uczestnicy mog¹ komunikowaæ siê w tym samym czasie. Niemniej dla utrzymania wspólnoty niezbêdny jest czynnik koordynuj¹cy i porz¹dkuj¹cy.
Jêzyk spo³ecznoci wirtualnych jest ograniczony do znaków i dwiêków generowanych i przetwarzanych przez komputery. Mo¿e on byæ wzbogacony przez specyficzne ikony znane uniwersalnie b¹d wygenerowane dla potrzeb wspólnoty. Jêzyk jest jednak czynnikiem ograniczaj¹cym relacje miêdzy wspólnotami.
Cz³onkowie spo³ecznoci wirtualnych zorganizowani s¹ przede wszystkim wokó³ jednej sprawy czy jednej idei. We wspólnotach organicznych wspólnych interesów jest znacznie wiêcej. W spo³ecznoci organicznej znacznie ³atwiej zbudowaæ i utrzymaæ w³asn¹ kulturê i to¿samoæ. Idealny typ spo³ecznoci wirtualnej to  zdaniem van Dijka 
pluralistyczna, heterogeniczna w strukturze wspólnota, niezale¿na od rygorów czasu i przestrzeni charakteryzuj¹ca siê lunymi relacjami. Niemniej jest to obraz cile teoretyczny.
Wiele spo³ecznoci wirtualnych ma odniesienia do miejsca i czasu oraz utrwala wiêzi miêdzy ich cz³onkami. Przeprowadzone badania pozwalaj¹ postawiæ van Dijkowi tezê mówi¹c¹, ¿e spo³ecznoci wirtualne w ¿aden sposób nie mog¹ zast¹piæ tradycyjnych spo³ecznoci organicznych, przede wszystkim tych, które uleg³y dezintegracji. Spo³ecznoci
wirtualne s¹ zbyt niestabilne i ograniczone w swojej strukturze i celu funkcjonowania, aby
mog³y zast¹piæ struktury zanikaj¹ce w wiecie realnym. Przynale¿noæ do spo³ecznoci
wirtualnych jest zbyt s³aba i podlega fluktuacji. Kultura i to¿samoæ wykreowana w sieci
jest ograniczona, heterogeniczna i wyklucza powa¿ny dialog miêdzy uczestnikami. Zakorzenienie uczestników spo³ecznoci wirtualnych w wiecie rzeczywistym równie¿ nie pozwala na ³atw¹ zastêpowalnoæ jednych struktur innymi. Spo³ecznoci wirtualne mog¹ natomiast uzupe³niaæ spo³ecznoci organiczne, kiedy z ró¿nych przyczyn ich nieskrêpowane
funkcjonowanie w wiecie realnym jest utrudnione. Nie wszyscy badacze podzielaj¹ pogl¹d van Dijka, uznaj¹c, ¿e zbyt ma³a iloæ badañ empirycznych nie uprawnia do wyci¹gania jednoznacznych wniosków.
Badania przeprowadzone przez N.K. Baym nad grupami dyskusyjnymi w Stanach
Zjednoczonych sk³oni³y autorkê do sformu³owania tzw. nowego modelu spo³ecznoci wirtualnych (1998). Wydzieli³a ona piêæ cech charakteryzuj¹cych spo³ecznoci wirtualne. S¹
to: zewnêtrzny kontekst, czasowa struktura, system infrastruktury, cel grupy, charakterystyki uczestników. Cechy te decyduj¹ o rozwoju spo³ecznoci wirtualnych, uwzglêdniaj¹c
specyfikê grupy, formy ekspresji, to¿samoæ oraz relacje i konwencje. Problematyka spo³ecznoci wirtualnych stanowi tak¿e istotne pole badawcze lingwistyki. Badania nad jêzykiem spo³ecznoci komunikuj¹cych siê za pomoc¹ sieci i komputera pozwol¹ lepiej zrozumieæ ich cele i charakter powstaj¹cych wiêzi.
Zdefiniowanie spo³ecznoci wirtualnych i ich relacji ze spo³ecznociami organicznymi to zaledwie pocz¹tek analizy ich funkcjonowania. Ró¿norodnoæ spo³ecznoci wirtual-
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nych, tych zwi¹zanych z lokalizacj¹ przestrzenn¹ i niezale¿nych od czasu i przestrzeni, wymaga nowej propozycji metodologicznej oraz sformu³owania zasadniczych pytañ bêd¹cych
podstaw¹ dalszych badañ. Jak pisze B. Wellman: nadszed³ czas aby zast¹piæ anegdotê dowodami. Odpowiedzi nie s¹ jeszcze znane. Niemniej pytania powinny ju¿ byæ postawione (1999: 185). Podstawowe pytania stawiane przez badaczy próbuj¹cych stworzyæ modele funkcjonowania spo³ecznoci wirtualnych (trudne i wymykaj¹ce siê systematyzacji)
brzmi¹:
Jakie czynniki kszta³tuj¹ to¿samoæ spo³ecznoci wirtualnej?
Jak dowiadczenie wspólnot realnego wiata wp³ywa na kszta³towanie siê spo³ecznoci w sieci?
Co determinuje przynale¿noæ do spo³ecznoci wirtualnej?
Jak spo³ecznoci wirtualne kontaktuj¹ siê z organicznymi?
Czy istniej¹ jakie determinuj¹ce zwi¹zki?
Jak spo³ecznoci wirtualne oddzia³uj¹ na struktury wiata realnego?
Jak zagro¿enia nios¹ spo³ecznoci wirtualne i jakie przynosz¹ korzyci swoim uczestnikom?
Jak spo³ecznoci wirtualne ewoluuj¹ w czasie?
Jak technologia wp³ywa na relacje miêdzyludzkie i wiêzi?
Jak wreszcie bêd¹ wygl¹da³y wspólnoty ludzkie w przysz³oci spo³eczeñstw uzale¿nionych od sieci?
Wszystkie te pytania stanowi¹ jedno z istotnych pól badawczych problemów spo³eczeñstwa informacyjnego.

Bibliografia
0[1] Abercrombie i in., 1994: The Penguuin Dictionary of Sociology, London.
0[2] Baym N.K. 1998: The Emergence of on-line Community [w:] S. Jones (red.), Cybersociety 2.0 Revisiting Computer-Mediated Communication and Community, New York.
0[3] Fernback J., Thompson B. 1995: Computer-Medited Communication and American Collectivity, www.well.com/user/hlr/texts/VCcivil.
0[4] Hampton K., Wellman B. 2000: Examining Community in the Digital Neighborhood: Early Results from Canada Wired Subu [w:] T. Ishida, K. Isbister (red.), Digital Cities, Berlin.
0[5] Jankowski N. 2003: Creating Community with the Media. History, Theories and Scientific Investigations [w:] Handbook of New Media, London.
0[6] Jones S. 1995: Cybersociety. Revisiting Computer-Mediated Communication and Community, London.
0[7] Jones S. 1999: Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the
Net, New York.
0[8] Rheingold H. 1994: The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier,
New York.



Sesja plenarna

66

0[9] Rheingold H. 2000: The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier,
wyd. poprawione, New York.
[10] van Dijk J. 1998: The Reality of Virtual Communities. Trends in Communication, 1 (1).
[11] van Dijk J. 1999: The Network Society, New York.
[12] Wellman B., Leighton B. 1979: Networks, Neighbours and Comminities, Affairs Quarterly, (3).
[13] Wellman B. 1999: Networks in the Global Village, Boulder.



