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12.2.2002, 18:30
Raba Interneta v Sloveniji

Po objavi podatkov ankete Raba

interneta v Sloveniji (RIS) v mnogih

sredinah še vedno razpravljajo, ali

smo že daleč v informacijski

Evropi ali spet kritično zaostajamo.

Zato je več kot odločilna ugotovitev,
ki izhaja iz raziskave Indikatorji informacijske telekomunikacijske
tehnologije v Sloveniji in EU, ki jo je za potrebe ministrstva za
informacijsko družbo izdelal Center za metodologijo in informatiko pri
FDV Univerze v Ljubljani. 

V centru, kjer so izdelali to raziskavo, poudarjajo, da je v
metodološkem smislu potrebna izjemna pazljivost pri izračunavanju
uporabnikov interneta, saj se odstotek deleža uporabnikov interneta v
Sloveniji giblje od 21 do 31, odvisno od načina predstavitve
posamezne uporabe interneta. Kakor koli obračamo delež
uporabnikov interneta, je bolj pomembna ugotovitev, da Slovenija v
zadnjih dveh letih v relativnem smislu dramatično zaostaja v stopnji
rasti uporabe interneta. To opozorilo se nanaša predvsem na delež
uporabnikov, dostop od doma in gostoto hostov. Ta zaostanek je v
primerjavi s stanjem v EU še posebno neugoden, ker je bila Slovenija
še pred tremi leti pri vseh omenjenih kazalcih nad povprečjem EU.

Po drugi strani smo lahko zadovoljni,
da v splošnem še ne zaostajamo za
evropskimi gospodinjstvi pri osebni
uporabi informacijskih tehnologij v
gospodinjstvih. V to uvrščamo
satelitske antene, vgrajene teletekste
ali uporabo videorekorderjev, še
vedno pa smo v okviru evropskih
povprečij tudi pri uporabi osebnih
računalnikov in mobilne telefonije. To
"informacijsko zadovoljstvo" je še
toliko večje ob dejstvu, da kažemo
Slovenci veliko večje zanimanje za
storitve informacijske družbe kot Evropejci, saj je zanimanje za
tovrstne storitve pri nas večinoma večje od 50 odstotkov, medtem ko
je v EU približno 40 odstotkov.

Prav to slovensko zanimanje za informacijsko družbo bi moralo
postati prvo berilo našega prihodnjega razvoja. Slovenci smo
pokazali, da nas po internetu najmanj zanimajo stiki s politiki in
sklepanje finančnih pogodb, najbolj pa priprava potovalnih načrtov po
komunikacijskih omrežjih, iskanje informacij o potrošniških pravicah in
iskanje dela. Pri tem je pomembno, da veliko večino zanimajo tudi
zdravniški nasveti po komunikacijskih omrežjih in da smo pripravljeni
plačevati zdravniške in izobraževalne storitve, ki bi se izvajale po
internetu oziroma po drugih komunikacijskih napravah.

Te ugotovitve iz omenjene raziskave
so znane od lanske jeseni in od tu
naprej je vse v rokah ponudnikov
informacijskih vsebin. Država je v
obliki ministrstva za informacijsko
družbo verjetno že naredila svoje. S
kibernetičnimi kavarnami ji ni uspelo,
še tisti dve, ki delujeta, ljubljanska
Kiberpipa in mariborska Kibla, brez
sponzorjev ne bi preživeli, zato pa
zdaj čakamo na še več obljubljenih
infomatov. Nadomestili naj bi
pozabljene telefonske govorilnice in
internetno družbo približali vsakomur, podobno kot jo približuje več
kot deset tako imenovanih e-šol. Običajne računalniške
osnovnošolske učilnice, še posebno v manjših krajih s slabše razvito
informacijsko infrastrukturo, bodo odprle vrata vsem in jim približale
informacijsko Slovenijo prihodnosti.

Ta prihodnost pa ne temelji samo na projektih informacijskega
ministrstva, ne temelji samo na "obračunu" uporabnikov in
ponudnikov vstopa v internet, kjer je najbolj očiten obračun med
uporabniki in Telekomom oziroma Siolom, temveč vse skupaj temelji
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Začetek ankete:
15.8.2005, 14:30, 
Do zdaj je sodelovalo 398 anketirancev.
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na vsebini. 

Čeprav bomo imeli še tako dovršene infomate in tehnološke
povezave, bomo še vedno v slabšem položaju od mnogih drugih,
dokler ne bomo ponudili informacijske vsebine. O vsem drugem tako
radi razpravljamo, o najpomembnejšem - o informacijski prihodnosti -
pa noče nihče niti razmišljati.

 
Povezave:

www.ris.com

 
  Pošlji članek po e-pošti.     Pripravi za tiskanje. 
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