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Ин сти ту ци о на ли за ци ја

У јед ном при год ном тек сту на ла зи мо по да так ка-
ко је при ли ком отва ра ња Ox ford In ter net Institutа (OII) 
2001. го ди не, на сту па ју ћи ди рек тор Ви љем (Бил) Дју тон 
био упи тан да ли се „Ин тер нет ба лон већ рас пр снуо“1. 
То пи та ње ни је би ло са мо ма што ви то и ин три гант но, 
већ је са др жа ва ло не дво сми сле ну сум њу у сми сао на-
ме ре да се јед на та ко дис пер зив на и ефе мер на по ја ва 
узме као пред мет озбиљ ног ака дем ског из у ча ва ња.

На сај ту2 је опи сан екс пе ди тив ни пут од сме ле по-
чет не ви зи је до пот пу не ре а ли за ци је овог иза зов ног 
про јек та ко јег је 2000. го ди не ини ци рао и aртикулисао 
шеф Све пар тиј ске па р ла мен тар не Ин тер нет ко ми си-
је3 на пре зен та ци ји при ре ђе ној упра во на Окс фор ду, 
за чим је усле ди ла фи нан сиј ска по др шка Ши р ли фон-
да ци је4 у вред но сти од пре ко 10 ми ли о на фун ти, али и 
до дат них 5 ми ло на фун ти од стра не вла ди ног Са ве та за 
ви со ко обра зо ва ње5. Та ко је по чет на за ми сао ре а ли зо-
ва на по сле са мо го ди ну да на, а Oк сфорд Ин тер нет ин-
сти тут, као нај мла ђи окс форд ски од сек, до био је адре су 
у окви ру Ба ли о ла, јед ног од нај ста ри јих окс форд ских 
ко ле џа, осно ва ног 1263. године.

У свим до ку мен ти ма ко ји се ти чу OII, на гла ша ва 
се да је ње гов глав ни циљ био да по ста не „во де ћи свет-
ски не за ви сни мул ти ди сци пли нар ни цен тар за ака дем-
ско ис тра жи ва ње со ци јал них им пли ка ци ја Ин тер не та“, 
та ко да на ње му ра де ис тра жи ва чи из нај ра зли чи ти јих 
ху ма ни стич ких и дру штве них на у ка као што су со ци-
о ло ги ја, по ли тич ке на у ке, пра во, еко но ми ја, ко му ни-
ко ло ги ја, лин гви сти ка, фи ло зо фи ја, пси хо ло ги ја, пе-
да го ги ја, али су у фо ку су та ко ђе и ре ли ги ја, умет ност, 

1 Jen ni fer Darn ley, “The Net is cast ever wi der”, Ox ford To day Vo lu me 21, No 
2 (2009): 14-15. 
2 http://www.oii.ox.ac.uk
3 APIG – All Party Par li a men tary In ter net Gro up
4 http://www.ste ves hir ley.com
5 HEF CE – Hig her Edu ca tion Fun ding Co un cil for En gland

ме ди ји, за ба ва, ту ри зам... Убр зо је овај Ин сти тут про-
ши рио свој ути цај пре ко про јек та под на зи вом Wo rld 
In ter net6 ко ји по ве зу је пре ко 20 на ци о нал них про је ка-
та, и на мет нуо се као јед на од кључ них ме ђу на род них 
ин стан ци.

Про грам и пред но сти

За ве ли ки део све та, да нас је пот пу но уоби ча је но 
што пре ко Ин тер не та мо же да се ку пу је, про да је, гла-
са, де ба ту је, по се ћу ју би бли о те ке, га ле ри је и му зе ји, 
ре зер ви шу пу то ва ња и хо те ли, сту ди ра, по ла жу ис пи-
ти, кон сул ту је адво кат, бан кар, ле кар и све ште ник, тј. 
оства ру ју, на гло бал ном пла ну, ско ро сви об ли ци ме-
ђу људ ске ко му ни ка ци је и ин тер ак ци је. Сам по се би, 
на ме ће се за кљу чак о спек та ку лар ној ко ри сти и исто 
та ко по тен ци јал но не са гле ди вој ште ти и опа сно сти ма 
овог фе но ме на, ако се он не пот чи ни све о бу хват ној на-
уч ној екс пер ти зи, у скла ду са ко јом би се усво ји ли и 
при ме њи ва ли од го ва ра ју ћи тех нич ки, етич ки и прав-
ни стан дар ди. У пу ној са рад њи ши ро ког спек тра екс-
пе ра та ле жи и не у по ре ди ва атрак тив ност про гра ма 
Окс форд Ин тер нет ин сти ту та и ње го ва ком па ра тив на 
пред ност у од но су на ин сти ту ци је ко је се ба ве са мо 
јед ним аспек том функ ци о ни са ња Ин тер не та. Ка да се 
ква ли те ту мул ти ди сци пли нар но сти до да и са рад ња са 
во де ћим свет ским уни вер зи тет ским цен три ма (Стeн-
форд7, Прин стон8, Јејл9, Хар вард10, Ва шинг тон11…), 
он да је ја сно да је реч о па рт нер ству пла не тар не ели те 

6 http://www.worl din ter net.org
7 The Cen ter for In ter net and So ci ety at Stan ford Law School, http://www.cyber-
law.stan ford.edu
8 Prin ce ton Cen ter for In for ma tion Tec hno logy Po licy, http://www.citp.prin ce ton.
edu
9 The Cen ter for In ter net Stu di es at Yale Uni ver sity, http://www.cs.yale.edu
10 Berk man Cen ter for In ter net and So ci ety at Har vard Uni ver sity, http://www.
cyber.law.har wa rd.edu
11 Cen ter for In ter net Stu di es at the Uni ver sity of Was hing ton, http://www.cis.
was hing ton.edu

Са же так
У тек сту се обра зла же ва жност си сте ма тич ног про у ча ва ња дру штве ног ути ца ја Ин тер не та ко ји је еви ден тан у свим 
вр ста ма ме ђу људ ских од но са. На при ме ру Окс форд Ин тер нет ин сти ту та (OII) по ка за на је мо гућ ност све о бу хват ног 
мул ти ди сци пли нар ног ака дем ског из у ча ва ња со ци јал ног ути ца ја Ин тер не та, при че му је на ро чи та па жња по све ће на 
схва та њи ма ње го вог ди рек то ра, про фе со ра Ви ље ма Дју то на.

Кључ не ре чи: 
Ин тер нет, Окс форд Ин тер нет ин сти тут, дру штве ни ути цај

Ака дем ско из у ча ва ње  
дру штве ног ути ца ја Ин тер не та

УДК 004.738.5:316.4 Ву ка Је ре мић
Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Ма р ко вић“, Бе о град
je re mic @u ni lib.bg.ac.rs
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оку пље не око про јек та ко ји на ме ра ва да пру жи од го во-
ре на нај ак ту ел ни ја пи та ња ко ја се по ста вља ју у ве зи са 
Ин тер не том.

Из у ча ва ње се за сни ва на ви со ко ква ли тет ном про-
гра му основ них, ма стер и док тор ских сту ди ја, ко је во де 
ви со ко ран ги ра ни екс пер ти, а Веб сајт пру жа ин фор ма-
ци је о на став ним и ис тра жи вач ким про гра ми ма, као и 
мо гућ ност пре у зи ма ња ком плет ног на став но-на уч ног 
ма те ри ја ла. Ча со пи си су пот пу но бес плат ни, а ме ђу њи-
ма и но ви – Po licy and In ter net. 

Пре да ва ња, се ми на ри и кон фе рен ци је бла го вре-
ме но и пре ци зно су опи са ни, са пот пу но сло бод ним 
при сту пом за све сту ден те Окс фор да, ма о ком про ми-
нент ном пре да ва чу да је реч. На сај ту је мо гу ће про-
чи та ти њи хо ва скра ће на или це ло куп на из ла га ња, као 
и ма те ри ја ле са фо ру ма и ди ску си ја, раз не из ве шта је 
и се лек то ва ну ли те ра ту ру из ре ле вант них на уч них и 
струч них обла сти. При том је омо гу ће но не ли ми ти ра-
но ко ри шће ње, пре у зи ма ње и не про фит но умно жа ва ње 
до ку ме на та за свр хе уче ња, ис тра жи ва ња и уна пре ђе ња 
на уч ног про це са.

Глав не ис тра жи вач ке те ме су: ја ча ње гло бал не и 
ло кал не прав не ре гу ла ти ве, обез бе ђе ње при ват но сти и 
по вер љи во сти по да та ка, за шти та ин те лек ту ал не сво ји-
не и аутор ских пра ва, оси гу ра ње од пи ра те ри је и дру гих 
зло у по тре ба, очу ва ње кул тур не ба шти не, пи та ња на ци-
о нал них тј. др жав них гра ни ца, так си и ком плет ног си-
сте ма на пла те. 

Осим то га, раз ма тра се и па р ти ци па ци ја у тзв. ин-
фор ма тич ком дру штву, али и ути цај на јав не се р ви се и 
по ли тич ке кам па ње (где у оп ти цај ула зи по јам ede moc
racy). Од зна ча ја су раз ма тра ња ути ца ја на раз вој на у ке 
(esci en ce) обра зо ва ње (ele ar ning), на здрав стве ну за-
шти ту, бан кар ско по сло ва ње и оп ти цај нов ца (emo ney), 
на раз ли чи те об ли ке умет нич ке кре а тив но сти, пре вас-
ход но му зи ку и филм, па чак и на пи та ња од бра не и 
бор бе про тив те ро ри зма.

И ми мо Ин тер нет ин сти ту та, на Окс фор ду по сто је 
зна чај ни ис тра жи вач ки про гра ми ко ји се ба ве дру штве-
ним ути ца јем Ин тер не та. 

У окви ру Said Bu si ness School ак ту е лан је на ци о-
нал ни ис тра жи вач ки про грам „Ви р ту ел но дру штво“, 
ко ји раз ма тра фун да мен тал не про ме не у по на ша њу, 

ор га ни зо ва њу и ин тер ак ци ји љу ди под ути ца јем но вих 
тех но ло ги ја. На St Pe ter’s Col le ge од ви ја ју се ин тер ди-
сци пли нар не сту ди је са цен трал ном те мом ин те лек-
ту ал ног вла сни штва и аутор ских пра ва у ди ги тал ном 
све ту под на зи вом „Ис тра жи вач ки цен тар за ин те лек-
ту ал ну сво ји ну“. Осим то га, Ox ford-In tel ини ци ја ти ва, 
по кре ну та у окри љу St Cat he ri ne’s Col le ge на Од се ку за 
пе да го шка ис тра жи ва ња, има за циљ на ла же ње но вих 
ти по ва софт ве ра при мен љи вих у ни жем, сред њем и на-
ро чи то ви со ком обра зо ва њу, док се на Де парт ма ну за 
кон ти ну и ра ну еду ка ци ју про у ча ва до при нос Ин тер не-
та про гра ми ма до жи вот ног обра зо ва ња, као и шко ло-
ва ња на да љи ну. У окви ру тзв. Hu ma ni ti es Bo ard, нај а-
трак тив ни ји про је кат ста ци о ни ран је у Ru skin School, 
а ба ви се ути ца јем Ин тер не та на раз вој кре а тив них 
умет но сти и пре зен та ци јом древ них ру ко пи са и дру гих 
ар те фа ка та.

Уна пре ђе ње лич ног и дру штве ног жи во та

Од са мог осни ва ња, на че лу Окс форд Ин тер нет ин-
сти ту та на ла зи се др Ви љем Дју тон чи ји се ра до ви12 фо-
ку си ра ју на спе ци фич не аспек те ин тер ак ци је дру штва 
и Ин тер не та са кључ ним пи та њем ка ко но ве ди ги тал не 
тех но ло ги је омо гу ћа ва ју умре же ним ин ди ви ду а ма да 
уве ћа ју свој ути цај на нај ра зли чи ти јим по љи ма дру-
штве ног жи во та. На при мер, кад је реч о на у ци, Дју тон 
при ме ћу је да уна пре ђе ње ICT тран сфор ми ше на уч но 
ис тра жи ва ње у свим на уч ним ди сци пли на ма „уво де-
ћи нај ра зли чи ти је ино ва ци је у ис тра жи вач ке про це се, 
из осно ва ме ња ју ћи не са мо при ступ ин фор ма ци ја ма, 
већ и при ро ду екс пер ти зе, до но се ћи те мељ не про ме не 
у ти пу, ра зно вр сно сти и оби му оп сер ва ци је, про ши ру ју-
ћи са рад њу и убр за ва ју ћи раз ме ну зна ња до не слу ће них 
раз ме ра“13.

Ипак, глав на Дју то но ва те ма је ути цај Ин тер не та на 
дру штве не, пре вас ход но по ли тич ке про це се. Те о ри ју о 
Ин тер не ту као „пе тој по ли тич кој си ли“14 он пот кре пљу-
је при ме ром пред сед нич ке кам па ње Ба ра ка Оба ме, ко-
ја је по ка за ла по тен ци јал но нео гра ни че ну по ли тич ку и 
со ци јал ну сна гу Ин тер не та. Дју тон под се ћа да су у прет-
ход ној епо хи штам па ни ме ди ји због енорм ног ути ца ја 
на по ли тич ки и дру штве ни жи вот до би ли на зив „че твр-
та си ла“, што је им пли ци ра ло да су по сна зи из јед на че-
ни са тра ди ци о нал на три об ли ка др жав не вла сти – два 
ста ле жа у Го р њем и јед ним у До њем до му бри тан ског 
Па р ла мен та. У ме ђу вре ме ну, штам па ним ме ди ји ма су 

12 Нај ва жни ји ра до ви Ви ље ма Дју то на: Wo rld Wi de Re se arch: Res ha ping the 
Sci en ces and Hu ma ni ti es (The MIT Press, 2010); Tran sfor ming En ter pri se (The 
MIT Press, 2004); Di gi tal Aca de me: New Me dia in Hig her Edu ca tion and Le ar
ning (Ro u tled ge, 2004); So ci ety on the Li ne (Ox ford Uni ver sity Press, 1999); 
The So cial Sha ping of In for ma tion Su per hig hways: Euro pean and Ame ri can Ro
ads to the In for ma tion So ci ety (Pal gra ve Mac mil lan, 1997); Wi red Ci ti es: Sha
ping the Fu tu re of Com mu ni ca ti ons (An nen berg School of Com mu ni ca ti ons, 
1997); In for ma tion and Com mu ni ca tion Tec hno lo gi es: Vi si ons and Re a li ti es (Ox-
ford Uni ver sity Press, 1996); Mo de ling as Ne go ti a ting: The Po li ti cal Dyna mics of 
Com pu ter Mo dels in the Po licy Pro cess (Ablex Pu blis hing, 1985); Com pu ters and 
Po li tics. (Co lum bia Uni ver sity Press, 1982); The Ma na ge ment of In for ma tion 
Systems (Co lum bia Uni ver sity Press, 1981).
13 Wil li am Dut ton,”De moc racy on the li ne: The Fifth Esta te”, Ox ford To day 
Vo lu me 21, No 2 (2009): 12-15.
14 Ibid.

Сајт St Pe ter’s Col le ge-а
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се при дру жи ли ра дио, те ле ви зи ја и оста ли ма сов ни ме-
ди ји, а на пра гу XXI ве ка смо све до ци ка ко ко ри шће-
ње Ин тер не та као „пе те си ле“ до но си но ве мо гућ но сти 
и умно го стру че ну сна гу, јер омо гу ћу је по је дин ци ма и 
ор га ни за ци ја ма да се удру же и осло бо де оно што Бил 
Дју тон на зи ва „сна гом ко му ни ка ци је“. То, ме ђу тим, не 
зна чи да Ин тер нет сам по се би до но си ре ал ну моћ сво-
јим ко ри сни ци ма, јер ни је реч о на су мич ном, већ о си-
сте ма тич ном ко ри шће њу пред но сти ди ги тал них тех но-
ло ги ја, што као прин цип ва жи не са мо у по ли ти ци, већ 
и у свим дру гим обла сти ма, као што су на у ка, умет ност, 
или би ло ко ја де лат ност, стру ка или про фе си ја.

Сви смо све сни чи ње ни це да је, по пут дру гих ме ди-
ја, и Ин тер нет мач са две оштри це. Са јед не стра не, он 
је сам по се би де мо кра ти чан, због че га је на зван „тех-
но ло ги ја сло бо де“, што би тре ба ло да га ран ту је ве ћу 
ин ди ви ду ал ност, сло бо ду из бо ра, али и чвр шће по ве зи-
ва ње не за ви сних по је ди на ца, гру па и ор га ни за ци ја. На 
дру гој стра ни по сто ји та ко ђе убе дљи во ту ма че ње по ко-
јем је Ин тер нет ди зај ни ран и та ко ши ро ко при сту па чан 
упра во са на ме ром да оја ча сна гу ин сти ту ци о нал них 
ор га ни за ци о них струк ту ра ко је су но си о ци ло кал не и 
гло бал не дру штве не и др жав не мо ћи. Ода тле про ис ти-
че при лич но осно ван за кљу чак о про јек то ва ним ви со-
ко со фи сти ци ра ним мо гућ но сти ма мо ни то рин га, као и 
пла ни ра ном сла бље њу ин ди ви ду ал но сти ко ја се ута па 
у без мер ју ин фор ма ци ја и де фор ми ше у спе ци фи чан 
об лик уса мље но сти. Овај про цес не са мо што по је дин-
це кон се квент но уда ља ва од су штин ске мо гућ но сти да 
ути чу на дру штво, већ по губ но ути че на сла бље ње во ље, 
пре у сме ра ва ју ћи енер ги ју на не у та жи во и пот пу но бес-
ко ри сно го ми ла ње ин фор ма ци ја. Та ко се за тва ра овај 
круг, јер на кра ју до би ја мо по је дин це ко ји су иде а лан 
„ма те ри јал“ за ма ни пу ла ци ју и пот пу ну кон тро лу.

Дју тон се на мер но уда ља ва од де ба те у ко јој се схва-
та ње Ин тер не та кре ће из ме ђу ова два та ко дра стич но 
су прот ста вље на по ла и на ла зи сво је те ме у окви ру ње-
го вог стра те шког ко ри шће ња. Та ко схва ћен Ин тер нет 
омо гу ћава умре же ним ин ди ви ду а ма да „ре кон фи гу ри-
шу при ступ стан дард ним и ал тер на тив ним из во ри ма ин-
фор ма ци ја али и дру гим љу ди ма као уче сни ци ма у ко-
му ни ка ци ји, та ко да они не оста ју пу ки кон зу мен ти, већ 
и са ми по ста ју из вор ин фор ма ци ја и део не ког дру штве-
ног про це са“15. Фун да мен тал на пред ност за сва ког по је-
дин ца је сте мо гућ ност уве ћа ња ка па ци те та зна ња, што је 
пред у слов за бо ље раз у ме ва ње све та ко ји нас окру жу је, 
а из че га про ис ти че спе ци фи чан об лик са мо све сти и од-
го вор но сти. Да кле, ни је реч о ко ли чи ни на су мич но на-
го ми ла них ин фор ма ци ја, већ о при сту пу оп ти мал ном 
бро ју ре ле вант них ин фор ма ци ја из кре ди бил них из во ра.

Но ви об ли ци по ве зи ва ња,  
но ви од нос пре ма ин сти ту ци ја ма

Јед на од пред но сти Ин тер не та у од но су на прет ход-
не ма сов не ме ди је, по Дју то ну је у то ме што уво ди но ве 
об ли ке по ве зи ва ња и раз ме не ин фор ма ци ја ко ји пре-

15 Wil li am Dut ton, The In ter net and So cial Tran sfor ma tion: Re con fi gu ring Ac
cess (2009), http://www.so ci o tech.net/wi ki/ima ges/2/2e/Dut ton_text_05.pdf 
(пре у зе то 10. 9. 2010). 

ва зи ла зе ухо да ну тра ди ци о нал ну схе му onetomany16. 
За хва љу ју ћи но вим тех но ло ги ја ма, мо гу ће су ко нек ци-
је ти па onetoone (пре ко имеј ла и ин стант по ру ка), за-
тим manytoone (кре и ра ње из во ра по пут Ви ки пе ди је) и, 
ко нач но, manytomany (он лајн ди ску си је, че то ва ње...). 
Умре же ни по је дин ци, за хва љу ју ћи ово ме, мо гу пот пу но 
да за о би ђу по сто је ће ин сти ту ци је, али и про би ју стан-
дард не ин сти ту ци о нал не ба ри је ре, ини ци ра ју ћи пот пу-
но но ве на чи не при ти ска на по ли ти ча ре, ме ди је, екс-
пер те и дру ге цен тре мо ћи и ути ца ја. 

На при мер, да нас су ле ка ри и фа р ма це у ти при-
ну ђе ни да про ме не свој при ступ јер су су о че ни са 
па ци јен ти ма ко ји мно го ви ше зна ју о симп то ми ма, 
ди јаг но зи, те ра пи ји, ле ко ви ма и про цен ту из ле че ња, 
по што су снаб де ве ни ин фор ма ци ја ма са из во ра, кре-
и ра них од стра не дру гих ле ка ра и та ко зва них гру па за 
по др шку, ко је са чи ња ва ју ка ко акут ни, та ко и из ле че-
ни бо ле сни ци. На исти на чин про фе со ри се су о ча ва ју 
са сту ден ти ма ко ји су оп скр бље ни ин фо р ма ци ја ма из 
отво ре ног при сту па, а по ли ти ча ри са мно го еман ци-
по ва ни јим и оба ве ште ни јим гра ђа ни ма. То зна чи да 
Ин тер нет омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да удру же сво је 
са знај не ка па ци те те и кре и ра ју ре ла тив но не за ви сну 
ба зу са ко је мо гу успе шно да на те ра ју офи ци јел не 
струк ту ре да уна пре де сво ју де лат ност и ви ше ува жа-
ва ју сво је ко ри сни ке.

Кад се све ово има у ви ду, ни је нео бич но што се Дју-
тон че сто по зи ва на по став ке Ма ну е ла Ка стел са17, ко-
је га на зи ва во де ћим те о ре ти ча рем „не творк дру штва“, 
на ро чи то апо стро фи ра ју ћи ње гов по јам spa ce of flows, 
ко ји је зна чај но раз ли чит од пој ма фи зич ког про сто ра. 
Уме сто да од ла зе у не ки фи зич ки про стор (би бли о те ку, 
ар хив или ад ми ни стра тив ну уста но ву), љу ди ма сов но 
по се ћу ју ди ги тал ни про стор Ин тер не та, би ра ју ћи та ко 
са свим дру га чи ји кон цепт ме ђу соб них од но са, где се 
у иде ал ним усло ви ма по тре бе по је дин ца по ста вља ју у 
сам цен тар мре же. На при мер, сту ден ти би тре ба ло да 
се на ла зе у цен тру еду ка тив не мре же ко ју са чи ња ва ју 
фа кул те ти и би бли о те ке са сво јим ре сур си ма, ло кал ни 
и гло бал ни ре по зи то ри ју ми на уч них ин фор ма ци ја, еду-
ка тив ни и спе ци ја ли зо ва ни по р та ли, за тим про фе со ри, 
уни вер зи тет ска ад ми ни стра ци ја, ко ле ге, и ко нач но це-
ло куп ни Веб са др жај.

У раз го во ру са Го р до ном Сми том18, про фе сор Дју-
тон из но си за ни мљи ву кон ста та ци ју да је Ин тер нет тех-
но ло ги ја уте ме ље на на ис ку ству, а не на об ја шње њу и 
про па ган ди19. На и ме, тек кад не ко поч не да ко ри сти 
Ин тер нет, он по чи ње и да га при хва та, јер раз у ме ка ко 
ње го ве пред но сти, та ко и ње го ва огра ни че ња и мањ ка-
во сти, што зна чи да са мо сти цај окол но сти ко ји до ве де 

16 Оп шир ни је у тек сту: Wil li am Dut ton, Web Ena bled ReUse of Pu blic Sec tor 
In for ma tion (2008), http://www.ap psi.gov.uk/.../Wil li am%20Dut ton%20Di-
rec tor%20Ox ford%20In ter net%20In sti tut (пре у зе то 10. 9. 2010).
17 По гле да ти: Man nuel Ca stells, Spa ce of Flows (2006), http://www.fe lix.open-
flows.com/html/spa ce_of_flows.html (пре у зе то 10. 9. 2010). Та ко ђе: Man-
nuel Ca stells, In for ma tion Tec hno logy, Glo ba li za tion and So cial De ve lop ment 
(1999), http://www.un risd.org/un risd/web si te/do cu ment.nsf/.../dp114.pdf 
(пре у зе то 10. 9. 2010).
18 До ступ но на: http://www.oii.ox.ac.yu
19 Та ко ђе и у тек сту: Wil li am Dut ton, So cial Tran sfor ma tion in the In for ma tion 
So ci ety (2009), http://www.com mu ni ca ti on scon su mer pa nel.org.uk/.../se mi-
nar%201%20Wil li am_Dut ton.pdf (пре у зе то 10. 9. 2010).
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о д р а З

до кон крет ног при сту па мо же да ути че на не ке љу де да 
од ба це сво је пред ра су де. Дју тон са при лич ном ре зиг на-
ци јом за кљу чу је „ка ко је ве ћа ште та што ме ђу они ма 
ко ји га ко ри сте ве о ма ма ли број има свест о це лом спек-
тру ње го вих по тен ци ја ла, па та ко Ин тер нет све ви ше 
по ста је ме диј ко ји се па сив но кон зу ми ра (пре вас ход но 

у до ме ну за ба ве) а у ко ме се све ма ње ак тив но уче ству је 
у сми слу про из вод ње и раз ме не ин фор ма ци ја, уве ћа-
ња ка па ци те та зна ња или де мон стра ци је но вог об ли ка 
кре а тив но сти“20.

20 Ibid.

Aca de mic Re se arch of the So cial Im pact of the In ter net

Ab stract
This pa per ex pla ins the im por tan ce of syste ma tic re se arch the so cial im pact of In ter net which is evi dent in all forms of in ter-
per so nal re la ti on ships. Ox ford In ter net In sti tu te is ta ken as an ex cel lent exam ple to show the pos si bi lity of com pre hen si ve 
mul ti di sci pli nary aca de mic re se arch of the so cial im pli ca ti ons of In ter net. Spe cial at ten tion is payed to the ide as of phd. Wil li-
am Dut ton, Pro fes sor of In ter net Stu di es and Di rec tor of the Ox ford In ter net In sti tu te from its fo un ding in 2001.
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