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Abstract 
The term Web 2.0 refers to a range of new uses for the Web, whose common feature is user-
generated content. It includes social networking sites, such as Facebook and MySpace, 
blogs, music and image-sharing sites, collaborative instruments for content-production, such 
as wikis, virtual worlds, such as Second Life, platforms, such as Google. Web 2.0 is not a 
tehcnological revolution. First and foremost, it is a progressive transformation of the web and 
its uses, which for over fifteen years have relied on a distribution model, structured by service 
and content suppliers. 
The development of Web 2.0 is a social phenomenon, partially obscured by a cloud of 
popular aspects. This number of Lettre EMERITstrives to shed some light on the issue. 

 
 
Încă din anii 2004, expresia web 2.0 a fost 

popularizată de blogurile individuale. Posibilitatea de a 
publica jurnale pe internet  și de a interacţiona cu vizitatorii 
blogurilor a deschis calea unui nou val de utilizări ale web-
ului în care internauţii au luat cuvântul. Nu după  mult timp, 
reţelele de socializare (social software) au permis un pas 
înainte prin stabilirea  de legături personale în reţeaua 
internet  și în schimbul de informaţii și imagini cu grupurile 
de prieteni și cu necunoscuţi.  

„Conţinuturile  generate de către utilizatori” (UGC, 
user generated contents) au luat amploare prin  fotografii și 
imagini video. Nicio inovaţie tehnologică majoră nu a 
provocat  și nu a susţinut  această expansiune; majoritatea 
programelor web 2.0 sunt versiuni  îmbunătăţite ale 
programelor existente  deja, experimentate la o scară mai 
mică. Inovaţia constă în funcţiile web-ului; aceasta e mai 
ușor de sesizat prin adjectivele calificative ale web-ului 2.0: 
web participativ, contributiv, interactiv, cooperant, 
comunitar. 

 
Dimensiunea contributivă și creatoare  

 Valoarea  siturilor  și a serviciilor web 2.0 este dată 
de contribuţiile utilizatorilor. Este vorba de o caracteristică 

comună siturilor de întalniri, de socializare, bloguri, oferte, schimburi video, explorarea 
lumilor virtuale etc. În anumite cazuri, dimensiunea contributivă  poate să se extindă spre un 
proiect explicit participativ (partide politice, asociaţii etc.) sau spre  realizarea unor colaborări, 
dintre care enciclopedia Wikipedia este fără îndoială exemplul cel mai bun. Siturile cu 
adevărat cooperative sau comunitare nu reprezintă decât o parte din web 2.0, pentru că 
numeroși utilizatori își aduc contribuţia așa cum domnul Jourdain făcea proză  fără să știe. 
 Dincolo de dimensiunea  propriu-zis  contributivă, tehnicile web 2.0 pot de asemenea 
să favorizeze creativitatea utilizatorilor, pe lângă numeroase forme de  naraţiune  multimedia 
sau de artă: muzică, imagini, instalări virtuale. Favorizând auto-publicarea  și împărtășirea 
resurselor creative, web 2.0 bulversează codurile difuzării culturale. Aceste forme de expresie 
și de difuzare sunt gustate în mod special de către tineri, așa cum ne arată, de exemplu, 
platforma 16 plus.be. 
 

 
Denumirea „web 2.0” desemnează un 
ansamblu de noi funcţii ale web-ului, care au 
ca trăsătură  comună  producerea de conţinut 
de către utilizatori. Se înscriu în aceste tehnici 
reţelele de socializare, cum ar fi Facebook sau 
MySpace, blogurile, siturile de schimburi 
muzicale și de imagini, tehnicile de colaborare 
și producere de semnificaţii, cum ar fi wikis, 
lumile virtuale cum ar fi Second Life, 
platformele digitale de genul Google. Web 2.0 
nu este o revoluţie tehnică. Este înainte de 
toate o transformare progresivă a funcţiilor 
web, care au la bază de aproape 15 ani un 
model de difuzare, structurat pe furnizorii de 
servicii și de conţinuturi. 
 
Dezvoltarea web-ului 2.0  este un fenomen 
social parţial umbrit  de  efectele modei. 
Prezenta lucrare contribuie la clarificarea 
acestui fenomen. 



 

Expunerea, 
teatralizarea sau 
raţionalizarea 
identităţii: regia 
digitală a  a sinelui 
poate avea mai 
multe scenarii. 

O arhitectură sistemică și modulară 
 Platformele web 2.0 creează un mediu virtual unic în care se poate trece ușor de la o 
activitate la alta, fără grija de a deschide un tip de aplicaţie sau altul ... atâta timp cât avem la 
dispoziţie  o mașină performantă. Ele sunt independente de sistemele de exploatare (Mac, 
Windows sau Linux) și programele  de birou obișnuite. Cu ajutorul  celor mai recente tehnici 
de redactare, calcul, punere în pagină, poșta electronică, fișiere, foto și video, platforma 
Google prefigurează dezvoltarea unei noi generaţii de interfeţe, pe care anumiţi autori le 
denumesc deja „ecosisteme numerice”. Utilizatorul internetului poate, într-o oarecare măsură, 
să se elibereze de informatică. 
 Tehnicile web 2.0 sunt modulare. Există deja sute de aplicaţii Facebook sau Google 
care se află într-un șantier perpetuu în tradiţia programelor Open source. Pentru aceeași 
activitate, de exemplu a gestiona și a schimba fotografii într-un grup de prieteni, există o 
gamă largă de platforme care oferă fiecare funcţionalităţi complementare pentru a-și fideliza 
utilizatorii. 
 

Ce forme de control pentru web 2.0? 
 Creșterea numărului de activităţi realizabile on-line și a cantităţii de informaţii puse în 
reţea de către utilizatori ridică probleme de control care nu sunt noi 
în sine, dar care pot căpăta astăzi o dimensiune 
neașteptată.  
 Este cazul protecţiei datelor personale și a 
vieţii private. Dispoziţiile juridice (legi, comisii 
consultative) care au fost reglementate cu greu în anii 
1990 se dovedesc neputincioase în faţa etalării și a 
diseminării de informaţii personale, livrate de către 
oameni între ei fără grija 
confidenţialităţii acestor date. În măsura în care 
evoluţia practicilor sociale și evoluţia tehnologică sunt 
ambele mult mai rapide decât evoluţia cadrului juridic, 
web 2.0 se dezvoltă într-un haos regulamentar aproape  total.  
 Reglementarea proprietăţii intelectuale este ea însăși confruntată cu noi provocări, care  
depășesc problema dreptului de autor. Creaţia colectivă ca și schimbul de producţii 
intelectuale și culturale reclamă noi reguli ale jocului. 
 

După web 2.0, web 3.0? 
Consorţiul W3C, care conduce destinele internetului la nivel mondial nu și-a adjudecat 

niciodată denumirea web 2.0, căci nu vede în ea decât o nouă versiune a tehnicii web. W3C 
lucrează actualmente la un proiect de „web semantic” rebotezat web 3.0 care ar permite 
selecţionarea și stocarea informaţiei  nu la nivelul paginilor web, ci pornind de la o analiză 
inteligentă a conţinutului detaliat al acestora. Toate conţinuturile web ar fi puse astfel în reţea, 
indiferent de siturile care le găzduiesc. Inginerii de la W3C, care trăiesc tot în utopia originală 
a web-ului visează oare să ajungă să perfecţioneze modelul economic elaborat de către actorii 
web-ului 2.0? 

 

Regia numerică a sinelui 
 Prin apariţia web-ului 2.0 şi a dezvoltării impresionante a reţelelor sociale care îl 
însoţesc, multiplicarea schimburilor de informaţii personale a devenit un fenomen în plină 
expansiune. În spatele aspectelor ludice, „această punere în reţea a sinelui”ridică totuşi o 
întrebare fundamentală:ce înseamnă această identitate digitală?  
 



 

 

Manifestarea unei dinamici expresive 
 Facebook, MySpace, YouTube, Netlog, LinkedIn ... Nu mai amintim toate siturile  de 
socializare pe net care au invadat web-ul în ultima vreme. Mai nou, milioane de internauţi au 
cedat freneziei de a-şi expune viaţa pe o pagină personală pentru a posta fotografii, filme 
video, CV-uri şi activităţi de tot felul, pentru a privi paginile celorlalţi şi a-şi crea o reţea de 
prieteni care le împărtăşesc  dorinţele de moment.  
 Cu acest nou internet social aproape nimic nu-şi mai păstrează de acum înainte 
intimitatea pentru că totul este expus la vederea tuturor. Internauţii se dovedesc, cu certitudine 
,identificabili prin caracteristicile obişnuite ale identităţii, cum ar fi poza, sexul, vârsta şi 
profesia, dar mai ales printr-o serie de indici mai puţin stabili, cum ar fi imaginile preferate, 
filme personale, deliruri şi tot felul de alte umori sau stări de moment. 

Orice fel de informaţie, oricât de futilă, devine un veritabil instrument de recunoaştere 
şi de socializare, iar pe primul loc se situează amploarea reţelei relaţionale. Cu cât îţi afişezi 
mai mulţi prieteni on-line, cu atât exişti mai mult pe web. 

Această nouă generaţie de situri, numită de unii „toile vivante” (pânză vie-internet 
viu), participă  într-un mod expresiv dinamic, caracteristic societăţilor contemporane.  „Voi”, 
„Eu”, „Noi” internauţii, vom putea de acum înainte să ne afişăm individualitatea  şi să luăm 
puterea pe web, trecând de la statutul de simplu receptor la cel de emiţător-receptor. Schema 
dominantă a teoriilor comunicării (sursă-mesaj-receptor) este astfel bruiată. 

Această nouă dinamică zguduie frontierele  între identitatea privată şi cea publică. Pe 
platformele relaţionale , internauţii se expun câteodată într-un mod total dezinhibat, punându-
şi în pericol intimitatea. Atâta timp cât există numeroase dispozitive pentru a limita accesul 
doar la reţeaua de prieteni apropiaţi, este frapant totuşi să afli că 61% dintre utilizatorii 
Facebook îşi vizualizează pagina personală tuturor. Pe Flickr, pentru a da un alt exemplu, 
69% din fotografiile publicate sunt făcute publice de autorul lor. Succesul blogurilor şi altor 
media sociale a fost adesea perceput ca expresie a unei tendinţe narcisiste sau exhibiţioniste. 
Pentru a evita confuziile ne punem totuşi unele întrebări : ce putem arăta până la urmă 
celorlalţi despre noi în această lume virtuală? În ce mod aceste aparenţe numerice sunt făcute 
vizibile? 

Câteva date de sinteză despre mizele Webului 2.0 
 

Există o bibliografie bogată despre web 2.0. În casetă se poate consulta o selecţie de 
dosare, destinată marelui public, care reflectă în acelaşi timp varietatea funcţiilor sale şi 
diferitele dimensiuni ale provocărilor societale ale acestui fenomen. 

 

• Courrier international, Révolution 2.0 – Comment le Net va (encore) changer la vie, 
numéro hors série, décembre 2007 (www.courrierinternational.com ). 

• Instituut Samenleving en Technologie, Web 2.0, de nieuwe sociale ruimte ?, VIWTA 
dossier n° 11, 2007 (www.viwta.be ). 

• Média Animation, Internet, c’est vous – Les nouvelles pratiques de l’internet social, 
série “Les dossiers de l’éducation aux médias”, 2008 (www.media-animation.be ). 

• Problèmes économiques, Les défis de la Net économie, n° 2965, La Documentation 
Française, février 2009 (www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/pe/ ). 

• La Recherche, Web 3.0, l’internet du futur – Ce qui va changer dans l’accès à 

l’information, n° 413, novembre 2007 (www.larecherche.fr ). 

• Revue Louvain, Google, to be or not to be, n° 175, octobre 2008 (www.uclouvain.be/ 
revue-louvain ). 

• Sciences humaines, Vers un monde 2.0 ?, dans le n° spécial 200 “Pensées pour 
demain”, janvier 2009 (www.scienceshumaines.com ). 



 

În acest univers numeric, expresia” a face public” capătă un sens diferit în raport cu 
lumea medie tradiţională. În aceasta din urmă, faptul de a publica ceva îţi dă o vizibilitate 
directă şi uniformă. În universul web 2.0, această viziilitate este mai controlată, tocmai prin 
faptul că internauţii dispun de instrumente pentru a defini perimetrul de vizibilitate de ceea ce 
ei arată despre ei înşişi: filtre, selecţie de faţete, strategii de anonimizare etc. Această 
plasticitate a web-ului conduce la interogaţia asupra acestor puneri în scenă digitale a sinelui. 

 
Exteriorizarea  identităţii 

 O primă formă de relaţie între identitatea persoanei reale, în carne şi oase, şi 
identitatea virtuală este cea a unei dominări a „eului virtual”asupra „eului real”. Acastă 
dinamică constă în prezentarea unei identităţi eliberată de constrângerile normelor obişnuite 
ale vieţii sociale. Anonimatul digital facilitează într-adevăr dezvăluirea intimităţii şi dă 
câteodată internauţilor sentimentul că personalitatea lor profundă este cea pe care o livrează 
necunoscuţilor. În cadrul unui spaţiu în care normele ce reglează viaţa reală sunt provizoriu 
suspendate, le este dată ocazia să-şi expună o identitate mai autentică în care îşi dezvăluie 
preferinţele sexuale ascunse. Pe siturile de socializare cum ar fi Facebook, se văd frecvent 
internauţi care îşi creează profiluri în care-şi proiectează înclinaţii ascunse ale personalităţii. 
Totul se petrece ca şi când aceste faţete ale identităţii pot fi exprimate liber deoarece 
caracterul fictiv al web-ului permite ridicarea anumitor bariere. Totuşi, ar fi naiv să credem că 
aceste experienţe şi identităţi prezintă întotdeauna un caracter realist. Nu trebuie să sub-
estimăm o ipoteză mai simplă: în multe cazuri, persoanele simt pur şi simplu nevoia să nu mai 
fie deloc ele-însele pe web. 
 

Teatralizarea identităţii 
 La cealaltă extremă, o a doua formă de construcţie identitară falsă, facilitată de siturile 
de socializare şi lumile virtuale, constă în a intra în roluri care nu au aproape nimic în comun 
cu trăsăturile identitare reale. Internauţii pot astfel să-şi modeleze, după bunul plac, propria 
identitate pentru a crea personaje care de multe ori nu au decât legături foarte incerte cu ceea 
ce sunt în viaţa reală. Este cazul în special a persoanelor care îşi „compun” o imagine despre 
ei înşişi ca de exemplu un personaj gotic, în căutare de senzaţii, colecţionar de gadget-uri 
(ursuleţi de pluş), idolatru al celebrităţilor sau fetiş al unor obiecte dintre cele mai delirante, 
cu scopul de a-şi testa reacţiile sau pur şi simplu din  autoderiziune.   Travestiul sau figuraţia 
sinelui permit acestor persoane să intre în roluri care scapă controlului social pe care îl au  în 
viaţa cotidiană.  
 

Raţionalizarea identităţii 
De la simpla îngroşare a unei trăsături de personalitate până la travestiul pur şi simplu, 

intrarea într-un rol pe web este bineînţeles limitată. Numeroşi internauţi se mărginesc în 
utilizarea acestui spaţiu ca în orice alt spaţiu clasic. Nu le rămâne decât plasticitatea  
universului web 2.0 care le oferă această capacitate de „ a se preface ” în roluri din ce în ce 
mai diversificate. Identitatea numerică (digitală) este un fel de co-producţtie în care se 
întâlnesc posibilităţile novatoare ale interfeţelor şi calculelor pe  care le fac utilizatorii pentru 
a-şi fabrica o imagine mai bună despre ei înşişi. Aceştia au oportunitatea de a folosi 
numeroase strategii pentru a-şi crea o distanţă între personalitatea lor reală şi cea virtuală. 
Fără îndoială, această capacitate de a-şi regla distanţarea faţă de realitate  caracterizează cel 
mai bine strategiile de regizare virtuală a sinelui pe aceste situri de socializare. 

La modul general, noii utilizaori ai platformelor web 2.0 suscită probleme de fond 
asupra formelor prin care îşi prezintă sinele în acest  spaţiu virtual, ca şi asupra sensului şi 
profunzimii relaţiilor pe care le leagă pe aceste platforme. În faţa acestei raţionalizări sau 
teatralizări identitare, interlocutorii nu pot într-adevăr să fie niciodată siguri de identitatea 



 

 

persoanei care se află de partea cealaltă a ecranului.În ce măsură sunt internauţii realmente 
ceea ce pretind că sunt? În spatele persoanei virtuale exista o persoană reală? Iată căteva 
întrebări care invită la moderaţie-şi la o conştientizare a provocărilor-în ceea ce priveşte 
utilizarea noilor mijloace de comunicare. 

� Cardon D., Le design de la visibilite-un essai de cartographie du web2.0, în Reseaux 2008/6, 
no. 152, pp.93-137. 

� Zizek S., Mais qui peut bien etre mon moi numerique?, în le Courrier international, seria 
Revolution 2.0, decembrie 2007, p. 83. 

 

Un nou val al instrumentelor de colaborare 
A colabora la distanţă a devenit ceva frecvent pe internet, iar metodele de colaborare, 

uşor de utilizat, sunt astăzi la îndemâna indivizilor izolaţi, a muncitorilor sau a grupurilor 
comunitare.Fie că este vorba despre viaţa lor cotidiană,relaţii de muncă sau acţiuni militante, 
acestea oferă noi posibilităţi de expresie, de participare şi de emancipare. 

 
Universul dinamic al formelor de colaborare 
Programele de colaborare fac parte din domeniile clasice ale informaticii.Primele 

comunităţi virtuale au apărut în anii 1960, în laboratoarele universităţilor.Principiul curierului 
electronic datează din 1966 şi primele newsgroups au fost create între anii 1978 şi 1988, odată 
cu strămoşul internetului.Un pas decisiv s-a realizat la sfârşitul anilor 1980, odată cu 
dezvoltarea programelor de computer Supported Cooperative Work (CSCW) dintre care 
exemplul cel mai cunoscut este, fără îndoială, platforma Lotus Notes. Totuşi, întrebuințarea 
acestor tipuri de platforme va  rămâne mult timp limitată la lumea specialiştilor.  

Mijloacele de colaborare conţin în acelaşi timp metode de comunicare şi de schimburi 
de informaţii, metode de muncă în echipă, metode de gestionare a conţinutului şi 
acunoştinţelor, instrumente de coordonare şi de planificare. Tabelul 1 ilustrează aceste patru 
categorii de mijloace şi surprinde inovaţiile aduse de web 2.0. Dezvoltarea web-ului 2.0 a fost 
martoră la apariţia a două mari tendinţe în diversificarea acestor forme de colaborare.  

Prima tendinţă o reprezintă simplificarea în gestionarea şi utilizarea acestor 
instrumente care erau complicate în ceea ce priveşte dezvoltarea, instalarea şi manipularea lor, 
chiar dacă erau adesea lăsate pe mâna unui personal informatic calificat. Astăzi, procesul de 
punere on-line a conţinuturilor a devenit accesibil unui număr mai mare de utilizatori, datorită 
aplicaţiilor şi interfeţelor simplificate. Sisteme de gestiune a conţinuturilor gata de utilizare 
(CMS) permit utilizatorilor să genereze conţinutul şi să îl 
introducă on-line, fără să aibe nevoie de cunoştinţe de 
informatică deosebite, cum ar fi, de exemplu,cunoaşterea 
limbajului HTML sau instalarea unui program. Construirea şi 
editarea unui blog personal nu necesită nici ea competenţe 
tehnice deosebite. În lumea specialiştilor, uşurinţa cu care 
utilizatorii web pot genera ei înşişi conţinutul favorizează 
interacţiuni mai frecvente şi mai transparente, mai degrabă 
orizontale decât ierarhice. Expansiunea blogurilor firmelor, 
pusă în practică de anumiţi responsabili cu comunicarea 
internă, reprezintă un indice al acestei evoluţii.  

A doua mare tendinţă este migrarea frecventă a 
acestor mijloace spre internet. Platformele internet oferă, 
într-o manieră centralizată, funcţionalităţi din ce în ce mai 
integrate şi mai largi-consultarea informaţiilor, validarea, partajarea, imprimarea şi publicarea 
lor. Această centralizare pe internet oferă avantajul, pentru utilizatori, de a putea utiliza aceste 
mijloace într-un mod mai flexibil, fără constrîngeri spaţiale sau temporale,fluidizarea muncii, 

�� 
Două tendinţe 
caracterizează 
evoluţia actuală a 
mijloacelor de 
colaborare: 

simplificarea tehnică 
şi migrarea spre 
platforme web. 
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fără grija compatibilităţii aplicaţiilor sau a sistemelor. Datele stocate la origini în calculatoare 
sau serviciile locale migrează progresiv spre spaţii de stocare şi de partaj on-line.  
 

Metode mai participative  
Web 2.0 a favorizat dezvoltarea mijloacelor de colaborare mai participative, oferind 

utilizatorilor posibilitatea de a se implica mai mult, în crearea, publicarea, partajul, 
modificarea conţinuturilor, în limita regulilor de folosire şi de aplicare. Aceste mijloace au 
modificat modul de a munci, de a colabora, de a interacţiona cu ceilalţi. Ele permit o 
colaborare de masă şi favorizează capacitatea de inovaţie a utilizatorilor. 

Mijloacele wikis, la fel ca şi blogurile colective constituie exemple foarte bune pentru 
această participare mai largă a utilizatorilor.  

Obiectivul lor este de a facilita comunicarea şi colaborarea intre persoane diferite 
implicate în acelaşi proiect.Enciclopedia on-line Wikipedia este fără îndoială exemplul cel 
mai cunoscut de creaţie colectivă de conţinut, deschisă tuturor contribuţiilor, cu 
responsabilităţi foarte descentralizate.  

Uşurinţa de folosire a sistemelor de gestiune a conţinutului (CMS) programe care 
permit conceperea şi promovarea siturilor web dinamice sau aplicaţiile multimedia, facilitează 
în mod egal o mai largă participare.  
 

Tabel 1 O nouă generaţie  de mijloace de colaborare la distanţă 

 
Instrumente Web tradiționale Web 2.0 

de comunicare și schimb 

de informații 

Poșta electronică 
Liste de difuzare 
Mesageria instantanee 
Videoconferințele pe 
Internet 

Camere și canale de chat 
Fluxuri RSS 
Rețele sociale 
Site-uri de media-sharing 

de partajare sau în grup Groupware (CSCW) 
Gestiunea electronică a 
documentelor 

Spații de lucru în colaborare 
Platforme de colaborare on-line 
(Google Docs) 

de gestiune a cunoașterii Sisteme expert 
Motoare de căutare 
Baze de date (FAQ) 
Enciclopedii on-line 

Wikis 
Platforme de e-learning 
Bloguri profesionale 
Wikipedia 

de coordonare Software de tip workflow Agende electronice on-line (Doodle) 
sursa: O’Reilly, 2005 
 

În fine, tagurile sau cuvintele cheie alese de către utilizatori 
pentru a marca sau a categoriza ei înşişi documentele, legăturile sau 
fotografiile, sunt de asemenea o ilustrare a acestei implicări tot mai 
mari a utilizatorilor în gestionarea conţinuturilor. Anumite situri 
reprezentative pentru web 2.0, cum ar fi portalul de schimb de 
fotografii Flickr sau portalul de legături Del.icio.us, exploatează 
posibiltăţile deschise prin această categorizare de către utilizatori, 
prin intermediul cuvintelor cheie. 

După anumiţi autori, web 2.0 ilustrează tranziţia între o 
taxonomie a informaţiilor, adică o clasificare structurată într-o 
arborescenţă logică şi o folksonomie, adică o categorizare efectuată 
direct de oameni, mai precis de către utilizatorii direcţi ai portalurilor 
contributive sau participative. 

�� 
Producţia de conţinut de 

către utilizatori nu 

înseamnă sfârşitul 

politicilor de publicare, 

nici al politicilor de 

acces la conţinuturi, nu 

mai mult decât 

indiferenţierea rolurilor 

în practicile de 

colaborare. 

�� 
 



 

 

Noi mize ale jocului  
Noile spaţii de colaborare nu sunt fixe.Ele sunt parcurse, amenajate şi organizate în 

permanenţă.Poziţia lor, organizarea şi alimentarea lor se află într-o negociere constantă. În 
universul profesional sau în lumea asociativă, aceste spaţii ridică probleme în acelaşi timp 
comunicaţionale, sociale şi tehnologice. 

Miza comunicaţională este coabitarea comunicaţiilor ascendente - user generated 

contents, alături de conţinuturile produse de ierarhii.Pănă unde se pot încuraja sau accepta, 
într-o organizaţie, producerea acestor conţinuturi ascendente? Până unde se pot controla sau 
supraveghea? 

La nivel social se pune problema gradului de participare a diferiţilor actori în sistemele 
de schimb şi în reţelele create în jurul acestor mijloace de colaborare. Cine va stimula 
producerea de conţinuturi în bloguri sau în wikis în locul unei simple consultări? Cine va fi 
activ, cine va fi pasiv? 

În fine, la nivel tehnologic, se pune problema securizării accesului şi a spaţiilor de 
găzduire. Cum se pot pune la punct soluţii tehnice care să garanteze în acelaşi timp 
securizarea conţinuturilor şi participarea cea mai largă la producerea acestor conţinuturi? 

 
Factorii de succes 
Dacă metodele participative ala webului2.0 favorizează pe deplin colaborarea, 

folosirea lor nu merge totdeauna de la sine.Primul factor de succes al implantării unor 
asemenea mijloace este faptul că utilizatorii şi le însuşesc şi investesc în ele.Pentru ca o 
asemenea asimilare să fie reuşită, trebuie ca utilizatorii să aibă mijloacele de a folosi noile 
instrumente iar acestea să-şi gasească un sens în practică.O supraveghere în învăţarea şi 
adoptarea acestor aplicaţii poate să fie utilă.Încurajarea participării tuturor, favorizând 
deschiderea acestor spaţii, reprezintă un alt factor de succes.Printre altele, anumite probleme 
juridice trebuie rezolvate, în special în domeniul proprietăţii intelectuale.Noi forme de 
recunoaştere şi de protecţie a proprietăţii intelectuale, ca de exemplu Creative Comons, pot 
provoca anumite obstacole în cooperare şi în schimbul de informaţii. 

În fine, emergenţa producerii de conţinut de către utilizatori nu înseamnă sfârşitul 
politicilor de publicare, nici al politicilor de acces la conţinuturi, nu mai mult decât 
individualizarea rolurilor în modalităţile practice de colaborare. 
 

� Goldenberg A., L’équipement technologique des pratiques collaboratives, în Proulx S., 
Couture S. et Rueff J. (eds), L’action communautaire québécoise à l’heure du numérique, 
Presse de l’Université du Québec, 2008, pp 163-181. 

� McAfee A.P., Entreprise 2.0 : the dawn of emergent collaboration, in MIT Sloan Management 

Review, Spring 2006, pp. 21-28. 
� O’Reilly T., What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation of 

software, O’Reilly Radar Publications, 2005. 
 
 

Afacerea gratuităţii, un nou model economic? 
Cum să faci afaceri cu gratuităţi? Noile funcţionalităţi oferite de web2.0, bazate adesea 

pe schimbul sau punerea în comun a resurselor, ca şi panoplia de servicii gratuite oferite de 
Google sau Yahoo, creează aparenţa unui univers în care internautul scapă de normele 
economice obişnuite.Totuşi, sume enorme de bani sunt puse în joc atunci când, de exemplu, 
Google recumpară platforma video YouTube (1,1 miliard Euro), apoi regia publicitară on-line 
DoubleClick (2,1 miliarde Euro), deţinătoarea brevetului de program care generează cookies 
când se vizitează siturile comerciale. Cifra de afaceri a unei firme ca Google conţine în 
proporţie de 95% resurse publicitare. În acest sens trebuie căutat modelul economic care se 
află la baza web-ului interactiv şi participativ. 



 

O afacere cu două feţe  
Economiştii caracterizează webul 2.0 ca o formă de piaţă cu două versante sau 

bifacială. Teoria pie’elor bifaciale se raporteaz[ la produsele si serviciile propuse simultan 
pentru două categorii de utilizatori, pe două versante. 

Pe unul din versante, consumatorii au acces gratuit la servicii. Ei beneficiază de 
externalităţi de reţea pozitive: cu cât sunt mai numeroşi, cu atât serviciile sunt mai interesante. 

Este vorba de cazul forumurilor, siturile de intâlnire, reţelele de socializare. Cu cât 
consumatorii contribuie la alimentarea serviciului, cu atât acesta va fi mai util. De exemplu, 
cel care consultă un site de cîlătorii şi citeşte avizele celorlalţi clienţi înainte de a alege va fi 
el-însuşi tentat să-şi dea avizul, văzând cum calitatea serviciului se îmbunătăţeşte proporţional 
cu contribuţiile primite. 

Finanţarea gratuităţii este asigurată de actorii economici care se situeaza pe celalalt 
versant al pieţei, deci în primul rând agenţii publicitari. Aceştia beneficiază la fel de 
externalităţile reţelei pozitive, proportionale cu audienţa de pe primul versant. Cu cât audienţa 
de pe primul versant este mai numeroasă şi mai bine identificată, cu atât actorii economici din 
cel de-al doilea versant vor fi dispuşi să platească pentru a avea acces. Valoarea serviciului 
pentru actorii situaţi pe un versant al pieţei este corelat cu numărul şi cu calitatea actorilor 
prezenţi pe celălalt versant: economiştii vorbesc în acest caz de „externalităţi de reţea 
încrucişate”. 

Dacă acceptăm această explicaţie, este vorba de un model economic cunoscut deja, 
practicat în special de presa cotidiană gratuită. 
Gratuitatea cotidianului Metro vizează în acelaşi 
timp un cost minimal de acces la o informaţie 
produsă de alţii (este vorba de un colaj de 
anuţuri al mai multor agenţii de presă ) şi o 
finanţare a agentilor publicitari cărora Metro 
le furnizează un public care n-ar putea fi vizat, 
cu aceleaşi costuri, prin alte mijloace de 
informare. 

Web 2.0 aduce elemente noi acestui model, deoarece permite trecerea de la o 
publicitate de masă la o publicitate care are ca ţintă utilizatorii. Pe primul versant, un site de 
schimb sau o reţea de socializare va fi cu atât mai performant pentru utilizatori, cu cât va 
permite o selecţie mai fină a centrelor de interes, a preferinţelor, a ataşamentelor, a 
aşteptărilor. Performanţa unei platforme web 2.0 se măsoară nu doar prin numărul de contacte 
pe care le face posibile, ci mai ales prin calitatea si fineţea contactelor. 

Se va face totul deci pentru ca, pe acest prim versant, utilizatorii să-şi dezvăluie 
identitatea cât mai precis, într-un mod voluntar şi gratuit. Această informaţie este de mare 
valoare pentru actorii prezenţi pe cel de-al doilea versant, care vor finanţa cu atât mai mult 
platforma web 2., cu cât aceasta le va furniza atât o bază de date cât şi un corpus de 
cunoştinţe.  

Platformele web 2.0 sunt în măsură ăa ofere actorilor din cel de-al doilea versant 
modalităţi de plată originale, diferite de cele în vigoare în publicitatea adresată unei clientele 
selectate (marketing selectat). „Liniile sponsorizate” de Google sunt un bun exemplu. Actorii 
din cel de-al doilea versant cumpară de pe Google, la licitaţie, cuvinte cheie care generează  
reţete de fiecare dată când sunt accesate, ca urmare a unei cereri; în contrapartidă, Google 
afişează legăturile sponsorizate în capul sau în dreapta coloanei de pe prima pagină, în timpul 
unei căutări, într-o ordine determinată de suma totală a licitaţiilor. Pentru actorii din primul 
versant-consumatorii, acest mecanism creează aparenţa unui serviciu gratuit, foarte eficace. În 
cel de-al doilea versant, cumpărarea cuvintelor cheie devine un punct de trecere obligatorie. 

Modelul economic web 2.0 
poate fi caracterizat ca o 
nouă formă de „piaţă cu 
două versante”, aşa cum 
se ştie deja în presă. 



 

 

Un alt exemplu este marchetingul viral, o 
formă de marcheting care se propagă ca o 
epidemie. Este vorba de incitarea fiecărui 
consumator de a lua parte, pe bloguri sau în reţele 
de socializare, la cumpărăturile preferate, a-şi 
exprima opiniile asupra produselor, a aşteptărilor în 
legătură cu unele mărci etc. Un aer de 
convivialitate pe primul versant, o mină de aur pe 
cel de-al doilea. 

Pentru economişti, gratuitatea înseamnă pur şi simplu taxarea optimală a unuia dintre 
versante unei pieţe cu două feţe. Gratuitatea nu este singurul mod de taxare. Anumite reţele 
sociale cu caracter profesional funcţionează pe bază de abonamente, în general ieftine, dar al 
căror preţ este destul de mare pentru a constitui un filtru între cele două versante: utilizatorul 
are impresia că aparţine unei comunităţi selective, firma de publicitate câştigă prin fiabilitatea 
informaţiilor şi a contactelor. 

Ar fi totuşi simplist să credem că firmele de publicitate sunt singurii actori din al 
doilea versant web 2.0. Trebuie avut în vedere rolul platformelor web 2.0 în perspectiva unei 
largi convergenţe a tuturor bunurilor şi serviciilor informaţionale şi culturale via internet. În 
această optică, platformele web 2.0 se vor impune ca interfeţe inconturnabile în facilitarea 
accesului la aceste bunuri şi servicii, private sau publice. 

Piaţa va căpăta mai multe versante prin înrolarea industriilor culturale şi a altor 
prestatori de servicii on-line. Controlul platformelor şi al interfeţelor prin care consumatorii 
acced la aceste bunuri şi servicii digitale devin o miză de putere economică. Recumpărarea şi 
concentrarea întreprinderilor de pe web 2.0 se îndreaptă în acest sens.  
 

Acest model poate fi durabil? 
Modelul business al gratuităţii poate să întâmpine diferite obstacole, în special 

comportamentele imprevizibile ale utilizatorilor sau vulnerabilitatea faţă de conjunctura 
socio-economică. 

În cea mai mare parte a inovaţiilor, comportamentele utilizatorilor se îndepărtează de 
programele prescrise de cei care le-au conceput. Aşa cum am arătat în articolul privind regia 

numerică a sinelui, utilizatorii nu intră toţi  în joc şi nu livrează informaţii exacte, precise şi 
gratuite. În loc să se dezvăluie, ei preferă travestiul, alegoria, retuşul, conformismul. În locul 
unui schimb gratuit, ei preferă trocul. Aceasta se întâmplă pentru că web 2.0 nu este doar o 
practică economică, ci şi o practică socială, ale cărei subtilităţi scapă adesea modelelor 
economice. În acest sens, teoria pieţelor cu două feţe este restrictivă.  

Sprijinindu-se, în mare parte, pe publicitate,modelul este totodată foarte sensibil la 
conjunctura socio-economică. Resursele financiare ale firmelor publicitare nu cad din cer. 
Mai devreme sau mai tîrziu, acestea sunt încorporate în costul de producţie al serviciilor, pe 
care consumatorul le plăteşte. Ce se va întâmpla într-un context de relansare a activităţii 
economice? Partizanii modelului pieţelor cu două feţe îi atribuie o mare flexibilitate: 
caracterul contributiv al webului 2.0 măreşte şi mai mult această flexibilitate. Detractorii 
modelului subliniază un risc de gonflare, apoi de spargere, a unei bule web 2.0, asemănătoare 
bulei internet din anii 1998-2002. 
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Gratuitatea este doar 
modul optim de taxare al 
unuia din versantele unei 
pieţe cu două sau mai 

multe feţe. 


