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 KO MEDIJI STOPIJO V MEDIJ 

Eno bolj svežih in za slovenski prostor precej zgovornih novosti 
na dana{njem medijskem prizori{~u zagotovo predstavlja v za~etku 
oktobra 2005 sprožena promocijska akcija ~asopisne hi{e Delo, ki 
svoje bralce tiskanih izdaj vabi k fenomenu »bloga/nja«. »Imej ga 
tudi ti!« ali »Blogaj tudi ti!« in »Blogajo tudi znani Slovenci!« so 
trenutno v ~asopisu redno objavljeni slogani, ki zvestemu ob~instvu 
papirnate izdaje malo da ne »velevajo«, naj se premaknejo v svet 
svetovnega spleta. Spodbujajo jih, naj si na posebnem javnem splet-
nem mestu ~asopisa Delo zapisujejo in objavljajo svoj »blog« oz. 
»spletni dnevnik«.1 Vabijo jih, naj s pomo~jo svojih misli, vpra{anj, 
komentarjev, zgodb ali želja skupaj z drugimi pisci oblikujejo in 
zapolnjujejo alternativni prostor javne (za)pisane besede. Dnevnik 
Delo želi na ta na~in vzpostaviti odprt, visoko preto~en most med 
listanjem po vsebinah v tiskani izdaji z brskanjem po spletni razli~ici. 
Tako vzpostavljen most ima jasen namen: zadržati ob~instvo ~im 
dalj ~asa pri Delu, ~etudi v razli~nem, tokrat spletnem formatu. 

Pozivna akcija k bloganju je gotovo eden od mnogih poskusov 
izkori{~anja spletnih potencialov, ki ga lahko upravi~eno uvrstimo 
na seznam primerov konvergence oz. stapljanja ali prepletanja 
»klasi~nih« medijskih formatov z novimi medijskimi praksami na 
spletu.2 Gre namre~ za pomembno spremembo v dojemanju medij-

1   Izraz »blog« izhaja iz okraj{ave angle{ke besede weblog, ki se v sloven{~ini prevaja kot 
»spletni dnevnik«. Izvorno naj bi blog služil ravno temu – pisanju dnevnika, vendar 
je zaradi specifi~nih dejavnikov pridobil precej {ir{i pomen in rabo, tako da je izraz 
»spletni dnevnik« precej neprimeren za oznako te dejavnosti. Zato uporabljava raje kar 
angle{ko razli~ico izraza. Na tehni~ni ravni je blog specifi~en vmesnik za oblikovanje 
spletnega mesta, neke vrste sistem za upravljanje vsebin (content management system), 
ki uporabniku omogo~a, da na precej enostaven na~in postavlja vsebino na oblikovno 
že vnaprej postavljeno spletno mesto. Blog se sestoji iz osrednjega dela, v katerega avtor 
kronolo{ko pi{e svoja besedila (komentarje, ideje, mnenja ipd.), na katera lahko obis-
kovalci odgovarjajo in podajajo svoja mnenja. Poleg tega so sestavni del bloga {e hip-
ertekstualne povezave, ki jih avtor poljubno objavlja. Blogi so postali izjemno popularni 
v Severni Ameriki, ko so jih posamezniki in kasneje tudi novinarji in politiki uporabljali 
kot sredstvo za {irjenje politi~nih idej. 

2  Pojem »konvergenca« je ve~razsežnosten pojem, ki ga lahko razumemo: a) kot stapljanje 
razli~nih tehnologij ali medijskih formatov med seboj (npr. ra~unalnika in televizije); b) 
kot povezovanje med podjetji, ki ponujajo vsebino, in telekomunikacijskim sektorjem; 
c) kot nov na~in distribucije telekomunikacijskih in avdiovizualnih storitev »v enem 
paketu«; d) kot nove spremembe na podro~ju regulacije (Ward, 2002 v Ba{i}-Hrvatin in 
Ku~i}, 2005: 83–84). Ve~ino omenjenih ravni konvergence na primeru položaja medijev 
v Evropi dobro osvetljuje pravkar objavljena monografija Monopoli (Ba{i}-Hrvatin in 
Ku~i}, 2005), medtem ko se najina {tudija pojma konvergence loteva predvsem z vidika 
spremenjenih oblik ponujanja medijskih vsebin na spletu in s tem povezanih sprememb 
na ravni recepcije novic prek spleta. 
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ske produkcije in tudi same ponudbe medijskih vsebin, ki jih mediji 
vse bolj intenzivno vpletajo v svoje vsakdanje prakse. Spomnimo se 
denimo na enega prvih tak{nih poskusov, ki ga je na medijsko sceno 
vpeljala komercialna televizija POP TV: v ~asu predvolilne kampan-
je leta 2000 je v okviru posebnih informativnih oddaj svoje gledalce 
pred TV-zasloni vabila k aktivni udeležbi na spletnih klepetalnicah, 
kjer so lahko gledalci, »preoble~eni« tokrat v uporabnike interneta, 
posameznim gostom, najpogosteje politikom, zastavljali poljubna 
vpra{anja ali med seboj prosto debatirali o temah in problemih, ki 
so jih nastopajo~i v oddaji odprli. Gledalce tak{nih informativnih 
oddaj je že omenjena medijska hi{a – podobno kot danes Delo 
po~ne z »blogarji« – vabila k sodelovanju v spletno razli~ico last-
nega medija. 

Podobnih »vabil« smo dandanes potro{niki medijskih vsebin 
vajeni tudi drugje, zato jih na tem mestu ne bomo ve~ podrobneje 
omenjali. Najmanj{i skupni imenovalec za tovrsten na~in medijske 
ponudbe je mnogim tudi bolj ali manj že znan: tako ~asopisna hi{a 
Delo kot POP TV in ostali medijski producenti morajo svoje vse-
bine in svojo organizacijo na nek na~in »pre(d)staviti« na splet. Ob 
bok svoji klasi~ni izdaji – tiskani ali radiodifuzni razli~ici – morajo 
oblikovati {e spletno podobo. In ravno na~in vzpostavljanja tega 
skupnega imenovalca predstavlja rde~o nit pri~ujo~e {tudije.  

Premik klasi~nih medijev na splet je v slovenskem prostoru vsaj 
10 let, v mednarodnih okvirih pa skoraj 15 let star pojav, ki si po 
najinem mnenju že zasluži podrobnej{o pozornost, natan~nej{i 
histori~ni prerez in tudi kriti~no analizo. Izhodi{~ni problem 
pri~ujo~e {tudije zato predstavlja vpra{anje vstopanja tradicionalnih 
množi~nih medijev na splet in s tem oblikovanja novega medijskega 
prostora, ki ga s podporo ra~unalni{kih tehnologij spodbujajo in 
omogo~ajo novi spletni na~ini medijske produkcije, nove možnosti 
dostopa do informacij in novic ter nove oblike potro{nje medij-
skih vsebin. Obstoje~im, že uveljavljenim medijem, ki sistemati~no 
proizvajajo vsebine, informirajo in komentirajo, izobražujejo in 
zabavajo, se namre~ že od sredine 90. let dalje vztrajno pridružujejo 
njihove spletne razli~ice, ki pridobivajo v dinami~nem kibernetskem 
prostoru posebno mesto. Z razmahom interneta in svetovnega sple-
ta namre~ kibernetski prostor ni postal zanimiv samo za posamezne 
uporabnike, pa~ pa se je izoblikoval tudi kot pomemben identifi-
kacijski prostor za {tevilne institucije, zavode, organizacije in druge 
organizirane skupine. 

Ob boku tradicionalnim množi~nim medijem na spletu nastopajo 
{e {tevilni drugi družbeni akterji, katerih delovanje lahko analiti~no 
sicer dovolj jasno lo~imo. Z vidika uporabni{kih izkustev pa velja, 
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da množi~ni mediji s svojimi predstavitvami na spletu predstav-
ljajo le eno skupino {tevilnih spletnih producentov, ki se tako ali 
druga~e »bojujejo za svoje ob~instvo«. Tudi drugi družbeni akterji 
se namre~ ravno s pomo~jo spleta uspe{no vklju~ujejo v dejavnosti 
in storitve, ki so bile neko~ prvenstveno v rokah množi~nih medi-
jev. Gledano splo{neje je zato za temeljitej{o analizo nastajajo~ega 
spletnega medijskega prostora potrebna celostna obravnava narave 
spleta, saj sproža mnoga vpra{anja o novih razmerjih med produ-
centi, znanjem in potro{niki oz. ob~instvom. Ker splet razumeva 
kot medij, v katerega je zajeto in uskladi{~eno vedno ve~je mno{tvo 
kulturnih izrazij, si v zvezi s tem simbolnim okoljem zastavljava 
vpra{anja, ki zadevajo: vrsto in naravo spletnih producentov, relief 
tekstovnosti, kakr{no promovira splet, komunikacijske razsežnosti 
spleta kot medija, vlogo množi~nih medijev na spletu in ne nazad-
nje tudi razmerja med družbenimi akterji, ki se vzpostavljajo prek 
spleta. 

POJMOVNO (S)PLETIŠČE: INTERNET, SPLET, MEDIJ

A za~nimo najino družboslovno refleksijo dogajanja v 
nastajajo~ih medijskih prizori{~ih tam, kjer te novosti tudi izvirajo 
– pri tehnologiji in pojmovnih opredelitvah tehnolo{kih orodij, kot 
jih razumeva skozi celotno {tudijo. Priklopiti se danes na internet v 
naj{ir{em smislu pomeni »vstopiti na splet« in prek njega družbeno, 
kulturno ali politi~no delovati. Na ta na~in pridobiva svetovni splet 
(world wide web) pomembne razsežnosti kot družben in kulturni 
fenomen. Splet je namre~ v komunikolo{kem jeziku platforma, ki 
»posreduje« - je medijski posrednik med družbenimi akterji, ki se 
prek svojih spletnih mest predstavljajo navzven (podjetja in javni 
zavodi, državni organi, nevladne organizacije in dru{tva, umetniki, 
glasbeniki in »navadni« posamezniki itd.), in tistimi, ki nanj bolj ali 
manj naklju~no in bolj ali manj pogosto stopajo kot njegovi upo-
rabniki. 

^e je internet specifi~en, mednarodno uveljavljen termin za opis 
ra~unalni{ko podprtega komunikacijskega omrežja, ki ga sestavlja 
neskon~na veriga povezanih ra~unalnikov (ti pa med seboj izmen-
jujejo informacije in podatke), je splet kot tehnologija dandanes 
njegov sestavni ali, bolje re~eno, dominantni del. Internet danes v 
najbolj splo{nem smislu vklju~uje vrsto raznolikih storitvenih ser-
visov, med katerimi je splet le eden od možnih tehnolo{kih podpor. 
Ni pa nepomembno, da sta se navzo~nost in posledi~no tudi mo~ 
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spletne strukture interneta skozi ~as spreminjali, vse do te mere, 
da ga danes upravi~eno razumemo kot dominantno strukturo, kar 
nazorno prikazuje že spodnja slika. 

Slika 1: Konvergenca interneta in spleta

       neko~                     danes

Vir: Thurlow et al., 2004: 29

Splet je torej najprej tehnologija v tehnologiji, ki ima svoje za-
konitosti, specifike, pravila, prednosti in tudi slabosti. Zato spleta 
na eni in interneta na drugi strani v pri~ujo~i {tudiji ne razumeva 
kot sinonima, temve~ ju pojmovno dosledno lo~ujeva in temu pri-
merno oba pojma tudi namensko izmeni~no uporabljava. Splet tako 
v tehni~nem smislu razumeva kot najbolj pomembno in najbolj 
dominantno komponento interneta, saj se vse ve~ storitev, ki jih 
spremljamo prek interneta, zliva na splet. Nekdaj samostojni ser-
visi dostopa do baz podatkov (gopher), klepetalnic (IRC), elek-
tronske po{te, novi~arskih skupin (usenet) se vse bolj stapljajo v 
enotni spletni format, ki je uporabniku dosegljiv prek brskalnika 
(browser). Prej{nje samostojne sisteme nadome{~ajo razne spletne 
aplikacije, ki so integrirane v brskalnik in omogo~ajo osebno, med-
osebno in skupinsko komuniciranje ter dostop do informacijskih 
baz prek enotnega vmesnika. 

Družbeno uokvirjene rabe spleta in družboslovno razumevan-
je heterogenih spletnih praks pa zahtevajo {e dodatne pojmovne 
re{itve, saj je tehni~ni vidik obravnave nezadosten za analizo tako 
kompleksnega problema, kot je pojav medijev na spletu. Na tej 
ravni zato namenoma vpeljujeva kar nekaj pomembnih sintagem v 
odnosu do spleta, predvsem zaradi jasnej{ih analiti~nih razlikovanj, 
ki skupaj tvorijo celosten spoznavni okvir za razumevanje komplek-
snosti družbene in kulturne vloge spleta in medijev na njem. Tako 
govoriva o spletu kot informacijskem sistemu, spletu kot mediju in 
ne nazadnje o spletu kot družbenem omrežju.
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a. Splet kot informacijski sistem: Splet je bil izvorno zasnovan 
kot tehnologija za podlago informacijskega sistema, namen-
jenega hitremu in u~inkovitemu priklicu informacij. Ideja za 
tak sistem, ki jo tudi podrobneje predstavljava kasneje, se 
navezuje na pojem hiperteksta in njegovo idejno zgodovino, 
ki sega v obdobje druge svetovne vojne. Na hipertekstu zas-
novan informacijski sistem naj ne bi ponujal samo tehni~no 
naravnanih re{itev, ampak bi posegal tudi na podro~je spre-
memb spoznavnih procesov, prerazporeditve družbene mo~i 
in bi posledi~no prispeval k osvobajanju posameznika. Ob-
ravnava spleta kot informacijskega sistema tako omogo~a, da 
spoznavamo naravo njegove tekstualnosti, in s tem povezane 
družbeno-kulturne posledice, ter v dana{njem spletu identi-
ficiramo mehanizme, ki v najve~ji meri strukturirajo na~in 
priklica informacij – spletne iskalce, katerih razvoj odpira 
zelo pomembno vpra{anje spreminjanja medijske agende. V 
literaturi se splet kot informacijski sistem obravnava pred-
vsem znotraj informati~no obarvanih ved, v družboslovju 
pa se ga pogosto nekriti~no pojmuje kot prostor »svobodne 
produkcije«. Z vnosom politi~no-ekonomske perspektive 
do sodobnega razvoja spleta ho~eva osvetliti kompleksnost 
družbenih odnosov na spletu in prese~i razumevanje spleta 
kot nevtralnega sistema priklica informacij. 

b. Splet kot (množi~ni) medij: Splet pojmujemo kot medij, ki 
ima svoje specifi~ne lastnosti, ki jih odkrivamo v primer-
jalnem kontekstu s preostalimi komunikacijskimi mediji in 
modeli interakcij. Hipertekstovnost, interaktivnost, multi-
medijalnost, recipro~nost, ažurnost so na primer le nekatere 
lastnosti, ki splet pomembno razlikujejo od tradicionalnih 
medijev. Vpra{anje je, v kolik{ni meri se ti atributi dejan-
sko izkori{~ajo. K temu, da si splet lahko (za)mislimo tudi 
kot medij, je najbolj pripomogla njegova popularizacija in 
raz{irjenost v sredini 90. let. To je bil namre~ ~as, ko se je 
ob bok tradicionalnim množi~nim medijem postavil nov in 
kompleksen svet s posebnimi lastnostmi, druga~nimi vse-
binami in raznolikimi ob~instvi. V takratnem popularnem 
diskurzu in vsakdanjem življenju se je kmalu vzpostavilo 
reklo, »~e nisi na spletu, sploh ne obstaja{«, kar je mnoge 
televizijske in radijske producente, ~asopisne urednike, no-
vinarje in internetne ponudnike tako reko~ prisililo, da se 
na nove izzive tudi odzovejo. Razli~ni pridevniki in besedne 
skovanke, kot so »digitalna konvergenca«, »online novice«, 
»spletni«, »digitalni« ali pogosto tudi kar »novi mediji« in 
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»nova ob~instva«, so se namre~ intenzivno in naglo {irili 
tako v praksi kot tudi v znanstveno-raziskovalni srenji. V 
lu~i tega izjemnega tehnolo{kega razvoja sta se posledi~no 
utrjevala tudi raziskovalna pozornost in analiti~ni uvid v 
nove pogoje in prakse, u~inke in izzive, ki naj bi jih splet pri-
nesel v razmerja do obstoje~ih, že delujo~ih in uveljavljenih 
tradicionalnih množi~nih medijev. 

 Na ta na~in so se v obdobju zadnjih desetih let vzpostavile 
zrele okoli{~ine, ki so spodbudile vse bolj raznolik, dinami~en 
in barvit znanstveni dialog o oblikovanju novih »spletnih« 
ali »internetnih medijskih {tudij«, ki bi splet analizirale pred-
vsem primerjalno z razvojem preostalih množi~nih medijev, 
obenem pa poudarile njegove specifike kot novega komuni-
kacijskega prostora. Splet kot medij predstavlja namre~ het-
erogeno medijsko tehnologijo in kompleksno komunikaci-
jsko platformo, ki producira ohlapno in kompleksno mrežo 
med seboj povezanih aktivnosti in komunikacijskih aren. Ker 
pa znotraj teh aren pomembno mesto zasedajo tudi medijske 
organizacije s svojimi spletnimi produkti, je primarna nalo-
ga spletnih medijskih {tudij tudi v tem, da prou~ujejo {ir{e 
družbene kontekste, ki dolo~ajo nastajanje »spletne medijske 
konvergence« ter obenem sistemati~no identificirajo njene 
klju~ne posebnosti. 

c. Splet kot družbeno omrežje: Splet lahko obravnavamo tudi 
kot specifi~no družbeno omrežje, kar osvetljuje dodatne vi-
dike spleta kot medija in položaja medijev na spletu. Tu se 
medijski spletni logiki približujemo z vidika vpra{anja, na 
kak{en na~in so spletne razli~ice obstoje~ih medijev (kot or-
ganizacije, ki se navzven predstavljajo prek svojih spletnih 
mest) vpletene v sistem spleta. Kak{no vlogo imajo v njem? 
S katerimi drugimi akterji se povezujejo? Splet kot omrežje 
družbenih segmentov v podobi spletnih mest in hipertekstu-
alnih povezav je sicer virtualno omrežje, a z zelo relevantnimi 
in povsem realnimi posledicami. Te se v najbolj splo{nem 
pomenu navezujejo na vpra{anje, kateri družbeni akterji so 
tisti, ki v nekem ~asovnem obdobju v najve~ji meri dolo~ajo 
produkcijo spletnih kulturnih izrazij. Na ta na~in lahko 
spoznavamo tudi vlogo spletnih razli~ic medijev na spletu 
in njihov odnos do ostalih družbenih segmentov, predvsem 
države, ekonomije in civilne družbe.  
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SPLETNI MEDIJI, MEDIJI NA SPLETU: OD MOŽNOSTI 
K ZAHTEVAM SPLETA

Ko obravnavava družbeno vlogo, morebitne u~inke in komuni-
kacijski zna~aj t. i. spletnih medijev, razlikujeva vsaj dve funkciji, 
ki ju lahko opravljajo: prvi~, kot spletni mediji prek svojih spletnih 
mest posredujejo svoje vsebine, informacije in tudi storitve poten-
cialnim bralcem oz. uporabnikom; in drugi~, kot mediji na spletu se 
poleg mnogih ostalih družbenih akterjev javno predstavljajo navz-
ven kot institucije ali medijske organizacije in s tem pridobivajo 
mesto pomembnih soustvarjalcev celotnega spletnega prostora. 
Na obeh razmejitvenih funkcijskih ravneh je za tukaj{njo razpravo 
klju~no vpra{anje, na kak{en na~in se spletne razli~ice tradicional-
nih medijev spopadajo z bogato informacijsko in dinami~no komu-
nikacijsko platformo svetovnega spleta. Kako jo sploh izkori{~ajo 
in od kdaj? 

Kot je zapisal že Andrej [kerlep (1998: 46), ki se je v sloven-
skem znanstvenem prostoru prvi natan~neje soo~il z raziskovanjem 
komunikacijskih tokov, vzpostavljenih prek internetne tehnologije, 
naj bi že uveljavljeni mediji prostor na spletu »izrabljali« vsaj na 
tri na~ine: a) za promocijo svoje tradicionalne dejavnosti; b) za 
distribucijo vsebin, ki jih že proizvajajo v tradicionalnem medij-
skem formatu; c) za raz{iritev in nadgradnjo vsebine tradicional-
nega formata. V vseh na{tetih primerih pa lahko v svoje delovanje 
uspe{no integrirajo tudi potencialne bralce: bodisi zgolj kot pasivne 
potro{nike vsebin ter razli~nih storitev bodisi kot aktivne soprodu-
cente, ki s samostojnim odzivanjem na medijska dogajanja na spletu 
tvorno sooblikujejo javni informacijski prostor na spletu. 

Temu ustrezno tudi razlikujeva dve analiti~ni ravni obravnave 
spleta kot medija, in sicer informacijsko ter komunikacijsko. Na 
prvi ravni se ukvarjava z razli~nimi producenti, ki strukturirajo re-
lief tekstovnosti spleta, medtem ko se na drugi soo~iva s »pravimi« 
ali dejanskimi komunikacijskimi formami, ki jih splet omogo~a. 
Omenjena lo~nica med obema zna~ajema delovanj je idealnotip-
ska, saj se v praksi razli~ni nameni uporabe med seboj nenehno 
prepletajo, združujejo in v medsebojni tesni soodvisnosti celo spre-
minjajo. Toda ~e za skoraj sleherno komunikacijsko delovanje 
lahko re~emo, da je tudi informativno, je pogled z obratne strani 
malce bolj zapleten. Do istih informacij lahko gotovo pridemo po 
razli~nih komunikacijskih poteh, kar je na primeru interneta {e 
posebej o~itno. 

Eno od pomembnih izhodi{~ tukaj{nje obravnave je zato 
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tudi normativno vpra{anje, kako naj bi oz. kako bi lahko medi-
ji funkcionirali na svetovnem spletu. Referen~ni okvir te norma-
tivnosti je mogo~e najti v izvornih, danes bi lahko rekli že skoraj 
utopi~nih idejah hiperteksta in svetovnega spleta. Slednje prina{ajo 
pomembne premike predvsem na strani (medijskega) ob~instva, saj 
mu omogo~ajo prehod od pasivnosti, hierarhi~nosti, izoliranosti 
in centraliziranosti k bolj aktivni udeležbi v produkciji pomenov, 
interaktivnosti, nelinearnosti, medsebojni povezanosti in decentra-
liziranosti. 

Ena od pomembnih razlik, ki naj bi lo~ila medijske orga-
nizacije od preostalih institucionalnih oblik predstavitev na sple-
tu, je možnost periodi~nega spreminjanja komunikacijskih vsebin 
na danem spletnem naslovu, kar naj bi posledi~no razlikovalo 
dinami~ne na~ine posredovanja vsebin od tistih bolj stati~nih ([ker-
lep, 1998: 48). Dodatne posebne lastnosti spletnega podajanja novic 
in informacij so gotovo {e možnosti izkori{~anja hipertekstualnih 
povezav in ponujanja nelinearnih zgodb, samostojno dodajanje 
komentarjev in javno razpravljanje o relevantnih problemih, ki so 
vezani na posredovane novice prek spletnega medijskega formata. 
V primerjavi s tradicionalnimi oblikami podajanja in distribuiranja 
vsebin so spletne okoli{~ine za medijske organizacije lahko precej 
spodbudne, predvsem obetajo~e pa so nove komunikacijske forme 
lahko za ~lane njihovih ob~instev, ki se želijo tvorneje in aktivneje 
vklju~iti v javni spletni medijski prostor. Dialo{ke, bolj interak-
tivne komunikacijske prakse in ažurne, dinami~ne forme posredo-
vanja vsebin so namre~ potencialno povsem enakomerno dostopne. 
Vpra{anje pa je, v kolik{ni meri se integriranost teh možnosti ude-
janja tudi v praksi. Kak{no strukturo komunikacijskih delovanj 
sploh izkori{~ajo mediji na spletu? Se uveljavljeni mediji, ko stopajo 
v drug medij, kot je splet, docela transformirajo in svoja delovanja 
prilagodijo novim izzivom in pravilom ali velja nemara prej obrat-
no: da se spletne interaktivne potenciale zabri{e s »kloniranjem« 
klasi~nih oblik posredovanja novic v nova okolja?

Vpra{anje konvergence medijev kot digitalizirane oblike sta-
pljanja razli~nih medijskih formatov zato po najinem mnenju nujno 
presega analizo tehnolo{ke povezljivosti razli~nih medijskih forma-
tov (recimo besedil s sliko in zvokom oz. videom). V tukaj{njem 
primeru raje govoriva o konvergenci medijskih in komunikacijskih 
praks, saj se {tudija nana{a predvsem na prepletanje razli~nih ele-
mentov spletne medijske produkcije in potro{nje spletnih proiz-
vodov oz. medijskih vsebin. Da bi lahko pojasnili klju~ne u~inke, 
ki jih pojav spletnih razli~ic tradicionalnih medijev prina{a v nova 
razmerja na medijskem prizori{~u, se moramo najprej vpra{ati, 
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v kolik{ni meri se potencialne prednosti spletnih medijev sploh 
uresni~ujejo in izkori{~ajo v praksi ter posledi~no prou~iti njihove 
specifi~ne lastnosti.

ANALITIČNI IN METODOLOŠKI OKVIRI ŠTUDIJE 

Iz zgornje temeljne razdelitve funkcij ali vrst delovanj spletnih 
medijev izvirata tudi dva analiti~no-empiri~na pristopa k obravnavi 
problematike: »individualno primerjalni« in »relacijsko institu-
cionalni«. Po eni strani se niz vpra{anj, ki si jih na tem mestu za-
stavljava, nana{a na pojem medijske konvergence in na osnovne 
zna~ilnosti delovanja medijev na spletu, ki jih prou~ujeva skozi per-
spektivo razli~nih teorij (klasi~ne) medijske produkcije in potro{nje 
vsebin. Po drugi strani pa se lotevava svetovnemu spletu specifi~nega 
pojava, namre~ (latentni) ume{~enosti klasi~nih medijev v {ir{i pros-
tor svetovnega spleta kot medija in družbenega sistema. Na obeh 
raven se pri analizi dejanskega stanja nana{ava na zgoraj omenjeni 
normativni okvir. 

Zato skozi celotno {tudijo razlike med klasi~nimi množi~nimi 
mediji in njihovimi spletnimi razli~icami prou~ujeva s treh klju~nih 
vidikov: a) s tehnolo{ko-strukturnega vidika; b) z vidika produkcije 
ter distribucije medijskih vsebin; c) z vidika recepcije in potro{nje 
medijev. Pri tem poudarjava, da sva v analiti~nem smislu težila k 
~im bolj enakomernem prikazovanju »zgodovine« razvoja spleta 
in zgodnjega prehoda množi~nih medijev na splet ter kasneje izob-
likovanih pogojev za predstavljanje in delovanje družbenih akterjev 
na spletnem prizori{~u. Prav tako si želiva na tem mestu dodati, 
da sva na omenjenih ravneh nenehno vzpostavljala ravnotežje med 
teoretsko ali konceptualno zastavljenimi okviri razumevanja spleta 
ter posami~nimi konkretnimi aplikacijami v empiri~ni stvarnosti. 
Ali re~eno na konkretnem primeru: klju~ni posebnosti spleta kot 
informacijskega in komunikacijskega sistema – hipertekstualnost in 
interaktivnost –, sva razgradila tako v konceptualnem, razvojnem 
smislu kot tudi s pomo~jo od drugod pripeljanih empiri~nih {tudij, 
prav tako pa sva k temu dodala {e vrsto samostojnih empiri~nih 
analiz, ki ponazarjajo dogajanja v slovenskem spletnem prostoru. 
Na empiri~no raven analize, tako doma kot tudi v tujini, sva se 
povsem uravnoteženo in na ve~ mestih spustila na vseh treh zgoraj 
omenjenih ravneh. 

Problem ume{~enosti spletnih razli~ic klasi~nih medijev v {ir{i 
prostor svetovnega spleta pa predstavlja {e posebej velik teoretski 
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in analiti~ni izziv, saj gre za neko novo platformo delovanja, na ka-
teri prihajajo razli~ni družbeni akterji – od posameznikov, klubov, 
dru{tev do ministrstev, organizacij, podjetij in množi~nih medijev 
– v specifi~ne medsebojne odnose, ki na makro nivoju rezultirajo v 
omrežni strukturi. Ta struktura ni pomembna le v okviru razkrivan-
ja latentnih povezav med akterji, temve~ je neposredno povezana 
z vpra{anji mo~i in reprezentacije v družbenokulturnem prostoru 
svetovnega spleta. Le-ta postaja vedno ve~ji dejavnik v socializaciji 
in produkciji pomenov, zato so motivacije akterjev, ki že tako ali 
tako razpolagajo z veliko družbeno, ekonomsko in politi~no mo~jo, 
po delovanju in strukturiranju svetovnega spleta toliko ve~je.

Raznovrstnost teoreti~nih prijemov in empiri~no-metodolo{kih 
pristopov, ki jih ponujava v pri~ujo~i knjigi, ni naklju~en izbor, 
temve~ predstavlja prototip t. i. »družboslovno-informati~nega 
pristopa«.3 Gre za pristop, ki kriti~no obravnava vlogo novih in-
formacijskih in komunikacijskih tehnologij v organizacijskih 
kontekstih in sodobni družbi na sploh in z uporabo statisti~nih 
orodij podaja zanesljive ugotovitve, zato mora vedno povezovati 
informati~na znanja na eni strani s temeljnimi družboslovnimi na 
drugi. Natan~neje ta pristop zajema naslednje razsežnosti: 

a) Razumevanje tehni~ne plati infrastrukture novih informacij-
skih in komunikacijskih tehnologij, zato da lahko prepozna-
va njeno plasti~nost, možnosti, ki jih ponuja in odvisnost 
specifi~nih tehnolo{kih postopkov od družbenih interesov.

b) Kriti~no obravnavo, ki se pretežno ne ukvarja z vlogo novih 
informacijskih in komunikacijskih sistemov v doseganju vi{je 
sistemske u~inkovitosti (saj to po~neta klasi~na informatika 
in ekonomika), temve~ izpostavlja njihovo povezanost z 
vsemi ravni družbenega življenja, za kar potrebuje sintezo 
sociolo{kih, komunikolo{kih in socialno-psiholo{kih znanj. 

c) Statisti~na orodja za zanesljivo ocenjevanje stanja neke 
tehnologije in oblikovanje trdne podlage za aktivno pose-
ganje v realnost. S statisti~nimi orodji lahko ocenimo de-
jansko vlogo dolo~ene tehnologije in regularnosti na ravni 
u~inkov, ki jih dolo~a, kar lahko služi tudi kot dobra osnova 
za prakti~no delovanje. 

3 Družboslovna informatika je {e izjemno mlada, neuveljavljena interdisciplinarna, 
družboslovno-naravoslovna disciplina, ki se {e bori za svoje priznanje, vendar v zad-
njih letih v lu~i potrebe po družboslovni interpretaciji vloge informacijskih sistemov in 
novih tehnologij na sploh pridobiva na pomenu kot pomembna znanstvena disciplina. 
Družboslovna informatika {e razvija svoj specifi~ni predmet obravnave, ki pa ga je do 
sedaj najbolj eksplicitno opredelil Ron Kling (1999) v okviru pojma družbena informa-
tika (social informatics).
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K raznovrstnosti izbranih konceptualnih izhodi{~ pa je go-
tovo najbolj pripomogla sinteza razli~nih problemskih sklopov 
in posami~nih teorij, ki spadajo v podro~je družboslovnega razis-
kovanja. [e najbolj izrazito se tu naslanjava na medijske {tudije, 
socialno-psiholo{ke paradigme in teorije komuniciranja, politi~no 
ekonomijo in sociolo{ke teorije kiber kulture. Na osnovi sociolo{kih 
znanj uspe{no spoznavamo strukturne procese, ki jih splet kot 
tehnologija spodbuja (ali zavira) in družbene dejavnike, ki dolo~ajo 
naravo ali zna~aj neke tehnologije; na osnovi komunikolo{kih znanj 
pozornost usmerjamo v sodobna razmerja med spremenjenimi 
na~ini komuniciranja, ki jih vpeljujejo nove informacijske in komu-
nikacijske tehnologije, s kulturnimi in družbenimi spremembami v 
t. i. »medijski družbi«; s socialno-psiholo{kega vidika prou~ujemo 
delovanja posameznikov kot uporabnikov ali potro{nikov novih 
tehnologij. 

V pri~ujo~i knjigi sva se za tovrstna izhodi{~a odlo~ila zato, ker 
lahko služijo po eni strani kot spoznavni aparat, po drugi pa kot 
interpretativni okvir za razumevanje in ocenjevanje prehoda tradi-
cionalnih množi~nih medijev na splet. Da bi lahko spoznavali splet 
kot medij in vlogo medijev na njem, je namre~ po najinem mnenju 
dobrodo{lo poznavanje tehni~nih osnov spletne tehnologije in splet-
nih aplikacij, ki strukturirajo informacije in izkustvo na spletu, iz-
branih medijskih in komunikacijskih teorij, ki omogo~ajo pojasniti 
klju~ne spremembe na podro~ju recepcije in produkcije medijskih 
vsebin ter kon~no tudi statisti~nih in metodolo{kih orodij za analizo 
in empiri~no ocenjevanje izbranih problemskih sklopov.

Sinteza vseh treh podro~ij omogo~a iz~rpen in zanesljiv vpogled 
v tisto, kar imenujeva »zgodnje obdobje prehoda tradicionalnih 
množi~nih medijev na splet«. V empiri~nem pogledu je {tudija {e 
posebej osredoto~ena na analizo slovenskega spletnega prostora, 
saj je njen namen predvsem ta, da »zakoli~i« stanje medijskega 
prostora na spletu v nekem oprijemljivem histori~nem kontekstu. 
Glede na to, da so obstoje~i slovenski mediji nujnost sopostavitve v 
okolje spleta zaznali v drugi polovici 90. let, zbiranje podatkov pa 
je intenzivneje potekalo v obdobju od 2001 do 2004, lahko re~eva, 
da {tudija dosledno izpri~uje zgodnje obdobje prehoda slovenskih 
medijev na splet. Knjižna izdaja razli~nih, a med seboj integrira-
nih raziskovalnih projektov naj bo zato razumljena kot poskus 
kraj{ega, a v izbranem obdobju bolj poglobljenega zapisa, ki bo za 
seboj pustil prve vtise in pri~akovanja ter ponudil konkretne ugoto-
vitve o slovenskih medijih na spletu.  

Vpra{anja, ki v grobem zaokrožujejo predstavljeno {tudijo, so 
tako naslednja: 




