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Ce este Web 2.0 și ce înseamnă pentru 
antropologie? 
Ce am învățat dintr-un videoclip viral accidental 



 

 
Ce este Web 2.0 şi ce înseamnă pentru antropologie? Până la sfârşitul lunii ianuarie a 

anului acesta (n.t. 2007) am petrecut câteva luni străduindu-mă să răspund la această 

întrebare pentru o lucrare pe care o pregăteam despre posibilităţile şi provocările utilizării 

noilor tehnologii web pentru prezentarea etnografiei online. 

 
 

Un nou peisaj media 
Este binecunoscut faptul că Web 2.0 este extrem de dificil de definit în cuvinte. 

Numele în sine este strategic ales să fie non-descriptiv, refuzând să comunice mai mult decât 
faptul că orice ar fi, e diferit faţă de „Web 1.0” care l-a precedat. Inventat de O’Reilly Media 
în 2004, termenul e considerat (pe bună dreptate) de mulţi sceptici ca nefiind nimic mai mult 
decât un cuvânt la modă în marketing. Cu toate acestea, puţini sunt cei care ar susţine că 
tehnologii precum blogurile, wiki-urile, feed-urile RSS şi tagging-ul care funcţionează sub 
umbrela „Web 2.0” nu au transformat în mod semnificativ felul în care astăzi mulţi oameni 
interacţionează şi participă online. 

Cu cât mă străduiam mai mult să explic în cuvinte ce înseamnă Web 2.0 şi care este 
importanţa sa, cu atât eram mai cantonat în ironia de a încerca să reprezint aceste medii 
dinamice, vizuale şi participative într-un format static, tradiţional şi limitat la un autor. Am 
încercat să-mi imaginez cum aş putea să-mi prezint munca în mediul pe care încercam să-l 
explic, şi astfel a luat naştere ideea unui videoclip YouTube. Trei zile mai târziu terminasem o 
primă schiţă, o postasem pe YouTube, şi trimisesem link-ul la zece colegi. Spre marea mea 
surpriză, după o săptămână videoclipul ocupa locul întâi la clipuri promovate de YouTube şi 
fusese vizionat de peste un milion de ori.  

Videoclipul prezintă o scurtă istorie a webului şi subliniază cele mai importante 
diferenţe dintre mediile clasice (paper-based media) şi cele digitale, axându-se în special pe 
abilitatea acestora din urmă de a separa forma de conţinut. În videoclip susţin că această 
abilitate le-a permis mai multor utilizatori să creeze conţinut fără a avea nevoie de cunoştinţe 
complicate de coduri de formatare, deschizând astfel calea către revoluţia conţinutului generat 
de utilizatori la care asistăm acum.  

Videoclipul trece rapid în revistă cele mai comune manifestări ale acestei revoluţii- 
blogurile, media-sharing, tagging-ul şi wiki-urile şi sugerează la sfârşit idea că transformările 
la care asistăm sunt atât de profunde încât s-ar putea să fim nevoiţi să regândim totul, de la 
copyright şi authorship, până la dragoste, familie şi noi înşine. În timp ce conţinutul 
videoclipului poate nu aduce destule dovezi pentru a susţine o afirmaţie atât de radicală, 
traiectoria videoclipului în sine schiţează cel puţin trei caracteristici importante ale noului 
peisaj media ceea ce denotă faptul că o regândire semnificativă este într-adevăr necesară. 

 

Creare şi distribuire rapidă  
În primul rând, faptul că am putut realiza acest videoclip în doar trei zile fără vreo 

pregătire profesională specifică demonstrează că instrumentele necesare pentru crearea 
conţinutului şi publicarea de către autor pentru un public larg sunt acum la îndemâna a 
milioane de oameni, inclusiv a majorităţii antropologilor. Să publici conţinut scris e deosebit 
de uşor. Folosind servicii gratuite de găzduire precum Blogger sau Wordpress, un blog poate 
fi creat în mai puţin de un minut. 

În al doilea rând, noile tehnologii web permit informaţiei publicate de autor să se 
răspândească cu repeziciune către părţile interesate dincolo de graniţele tradiţionale dintre 
discipline. În prima zi după ce am făcut public videoclipul, el a fost transmis încet prin email 
către puţin peste 100 de persoane. Unii dintre cei care utilizau del.icio.us şi alte siteuri de 



 

 

marcare socială au început să îi atribuie taguri cum ar fi “„Web 2.0” sau „antroplogie”, 
transmiţând link-ul altor utilizatori ale acelor servicii care căutau tag-urile respective.  

Bloggerii au început să scrie despre videoclip, răspândindu-l în întreaga blogosferă. În 
a treia zi a primit cel mai mare avânt deoarece cineva l-a postat pe Digg.com, un site care le 
dă posibilitatea utilizatorilor să „propulseze” un website în topul listei sau să-l „îngroape”. 
Videoclipul a fost rapid „propulsat” pe prima pagină. Până la amiaza zilei următoare avusese 
peste 18.000 de vizualizări şi devenise clipul cel mai transmis prin link-uri în blogosferă, 
apărând în fruntea clasamentelor Technorati şi viralvideochart.com pentru videoclipuri. De 
acolo a primit elanul de a atrage peste două milioane de vizualizări în următoarele două luni.  

 

Licenţa „Creative Commons” și colaborarea 
În al treilea şi ultimul rând, colaborarea nu a fost nicicând mai uşoară. Videoclipul pe 

care l-am realizat a fost de fapt creat în colaborare cu Deus, un muzician care locuieşte în 
Coasta de Fildeş şi pe care nu l-am întâlnit vreodată. Deus îşi oferă muzica gratuit sub licenţă 
„Creative Commons” ceea ce presupune faptul că alţi utilizatori îi pot folosi muzica în 
creaţiile lor atâta vreme cât îl creditează ca autor al muzicii.  

Licenţa „Creative Commons” este doar una din numeroasele concepţii noi despre 
copyright, toate înlesnind creativitatea şi colaborarea. Mi-am oferit videoclipul sub aceeaşi 
licenţă „Creative Commons”, ceea ce înseamnă că oamenii îl pot arăta, salva şi modifica atâta 
timp cât îmi recunosc drepturile de autor. L-am postat şi pe Mojiti, un site care le permite 
utilizatorilor să îi adauge videoclipului subtitrări şi animaţii. 

Cu ajutorul licenţei „Creative Commons”, a site-ului Mojiti şi a altor tehnologii care 
favorizează colaborarea cum ar fi Google Docs, videoclipul i-a inspirat pe alţii să creeze o 
multitudine de materiale adiţionale inclusiv o transcriere completă, link-uri inserate conţinând 
informaţii suplimentare, numeroase comentarii pertinente suprapuse pe videoclip, şi aplicaţii 
de tip mashup prin care oamenii au luat părţi din videoclip pentru a-şi crea propriile 
argumente ca răspuns la ale mele. Cel mai impresionant a fost faptul că, la numai două 
săptămâni după ce postasem videoclipul, fusese deja tradus în cinci limbi.  

Pe scurt, crearea, diseminarea şi colaborarea nu au fost nicicând mai uşoare. Iar aceste 
trei elemente se hrănesc reciproc. Uşurinţa creării şi diseminării furnizează mai multe 
materiale pentru colaborare, ceea ce realimenteză crearea şi diseminarea.  

 

Noi forme de sociabilitate 
Dar dacă ne concentrăm numai pe medii în sine pierdem esenţa. Nu doar peisajul 

media este în transformare, ci şi relaţiile umane, iar antropologii sunt solicitaţi din ce în ce 
mai des să explice acest fenomen. 

Pentru a înţelege relaţiile umane din acest nou peisaj media va trebui să ne întoarcem 
la un pilon al antropologiei, şi anume observaţia participativă. Cunoaştem valoarea observaţiei 
participative în înţelegerea lumilor sociale. Acum trebuie să facem parte din noile medii 
pentru a putea înţelege noile forme de sociabilitate care se nasc în acest peisaj media aflat în 
rapidă schimbare.  

 
 

Nota redacției: 

 
Videoclipul se numește „The Machine is Us/ing Us ” 

și poate fi urmărit la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g 
 

 

 


