Akį traukianti, savarankiškai diegiama renginio
apie duomenis ir privatumą versija, kurią galite
lengvai nustatyti ir demonstruoti savo renginyje,
organizacijoje ar erdvėje.
Kas nutinka, kai mes vis labiau pasikliaujame socialiniais tinklais
ir žiniatinkliu kaip kanalu informacijai gauti? Kokią informaciją
matome, o kokios nematome? Kaip nustatome, ar nuotrauka
arba „Twitter“ žinutė yra tikra arba teisinga? Ir ką galime
padaryti, jei nesame tuo tikri?

Mus visus dideliu dažniu veikia „Twitter“ „boto“ ar sintetinių

Informacija sklinda greitai ir lengvai, gal net pernelyg lengvai,

vaizdo klastočių kuriami informacijos impulsai, kurių dažnai

ir plačiai paplinta. Mes dar ne visai išanalizavome ar supratome,

nematome. Būdami interneto turinio naudotojais ir vartotojais,

kokio masto socialinį, politinį ir kultūrinį poveikį daro šis

nebesame neutralūs ar pasyvūs informacijos gavėjai. Galime

viršgarsinis greitis ir kopijų plitimas.

tapti ir pagrindiniais jos platinimo bei sklaidos kanalais.

Dabar yra ne tik daug daugiau kanalų turiniui gauti ir juo dalintis

Bet kuriame amžiuje būtina žinoti, kaip savo naudojamomis

– pasikeitė ir tai, kaip turinys mus pasiekia: padaugėjo žmonių

priemonėmis galime pasidalinti neteisinga ir kartais klaidinančia

ir metodų – nuo naujienų kanalų iki nuomonės formuotojų, –

informacija bei platinti jos kopijas. Programos ir socialiniai

susijusių su informacijos ir duomenų rengimu, perdavimu ir

tinklai tapo antra prigimtimi, ypač jaunimui, ir daugelis nestabteli

saugojimu, jau nekalbant apie daugybę bendrovių, kurios iš

patikrinti turinio, kuriuo dalinasi internete su draugais. Tačiau

to sukūrė stambų verslą. Dėl visų šių veiksnių gali būti sunku

naujausių tyrimų duomenimis net vyresnio amžiaus žmonėms

atskirti faktus nuo fikcijos, kokiais šaltiniais pasitikėti, su kokiais

sunku atskirti tikrą ir abejotiną informaciją – o jų pasidalinamos

būti atsargiems.

informacijos kiekiai didesni nei bet kurios kitos amžiaus grupės.

Šioje jaunimui ir suaugusiesiems skirtoje parodoje galite panagrinėti, kaip socialiniai
tinklai ir internetas pakeitė tai, kaip skaitome informaciją ir kaip į ją reaguojame.
Sužinokite apie naujų rūšių nuomonės formuotojus, jų naudojamą naują ir seną
taktiką, ir kokį vaidmenį mes, informacijos naudotojai ir vartotojai, vaidiname ją
skleidžiant bei kaip ji sklisdama kinta. Be to, nagrinėjame ryšį tarp asmens duomenų,
kryptingumo, mūsų nuomonių, požiūrių ir elgsenų bei už jų slypinčių verslo modelių.
Iki šiol visame pasaulyje surengti daugiau nei 150 „Glass Room” bendruomenės
renginių, kurie pasiekė daugiau nei 120 000 žmonių, o 2020 m. jų planuojame dar
daugiau. Taigi, kai rengiate „Glass Room” bendruomenės renginį, prisijungiate prie
visuotinio pokalbio apie duomenis ir privatumą.
Kur vyksta kiti renginiai, pamatysite apsilankę www.theglassroom.org.
Šioje jaunimui ir suaugusiesiems skirtoje parodoje galite panagrinėti, kaip socialiniai
tinklai ir internetas pakeitė tai, kaip skaitome informaciją ir kaip į ją reaguojame.
Sužinokite, kodėl aptikti „melagingas naujienas“ nėra taip paprasta, kaip atrodo, ir kaip
terminas „melagingos naujienos“ yra tokia pat problema, kaip ir juo apibūdinamos
naujienos. Pasinerkite į sintetinių vaizdo klastočių pasaulį – jos šiuo metu tokios
realios, kad jų praktiškai neįmanoma aptikti. Dar sužinokite, kodėl socialinių tinklų
platformos sukurtos taip, kad mes jose užstrigtume ilgam, ir kaip jomis galima
pasinaudoti siekiant pakeisti mūsų nuomonę.
Pasiimkite nemokamą „Duomenų detoksikacijos rinkinį“, kuriame atskleidžiame,
kaip atskirti faktus nuo fikcijos, ir kodėl visiems aplinkiniams naudinga, kai šiek tiek
dėmesingiau dalijamės turiniu.

„Glass Room“ renginio organizavimas
„Glass Room” paroda – tai plakatų ir skaitmeninių objektų rin-

Duomenų detoksikacijos baras (angl. Data Detox Bar), kuriame

kinys, kurį galima išdėstyti bet kokioje erdvėje, pavyzdžiui,

lankytojai gali pasiimti Duomenų detoksikacijos rinkinį (angl.

bibliotekoje, mokykloje, organizacijoje ar eksponuoti rengi-

Data Detox Kit) – lengvai parašytą spausdintą vadovą apie duo-

nio metu. Ekspozicija vizualiai įspūdinga, ją galima pritaikyti

menis ir privatumą, kad galėtų išmokti, kaip imtis praktinių veiks-

daugeliui erdvių. Paprastai lankytojai eksponatus naršo nuo

mų savo skaitmeniniam gyvenimui gerinti.

5 iki 15 minučių.
Ją išdėstyti lengva ir smagu, tad beveik bet kas gali surengti
savo parodą ir pradėti pokalbį apie duomenis, privatumą ir
informaciją.
Šiam leidimui parengtos dvi versijos: viena – suaugusiesiems
ir viena – skirta specialiai 14 – 18 metų jaunimui. Šios versijos
parengtos lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir italų
kalbomis, o netrukus bus versijų ir kitomis kalbomis.
Šią instaliaciją geriausia eksponuoti viešosiose erdvėse, kuriose vaikšto daug žmonių, ir kuriose jie gali skirti kelias minutes
žiūrėjimui į ekraną, animaciją ir programas. Šalia parodos yra

Paroda yra autonomiška instaliacija – prie visų eksponatų pridėti paprasti paaiškinimai.
Bet būna dar geriau, jei kaip „Duomenų detoksikacijos baristos“
parodą prižiūri vienas ar keli žmonės, kad paaiškintų eksponatą
arba patartų ir pakonsultuotų dėl privatumo internete.
„Glass Room” bendruomenės renginiui reikia vos apie 20 kv. m.
ploto su sienomis ir keliais stalais eksponatams išdėstyti. „Glass
Room” renginys gali trukti arba tik vieną dieną, arba dvi ar daugiau savaičių – organizatoriai sprendžia, kas jiems tinkamiausia.

Kas yra „Glass Room” leidime apie klaidinančią informaciją?

„Glass Room” leidimas apie klaidinančią informaciją pateikiamas
su išsamiu parengimo vadovu, kurį sudaro:
6 dideli plakatai
• Įvadinis parodos plakatas (75 cm x 75 cm).
• Sintetinė ateitis
kaip „sintetinių vaizdo klastočių“ technologijos galėtų
pakeisti jūsų gyvenimą. (Vertikalus, 150 cm x 75 cm).
• Užkabintas
vizualizacija, nagrinėjanti, kiek laiko praleidžiame su savo
mobiliaisiais įrenginiais. (Horizontalus, 150 cm x 75cm).
• Užkabintas: įterpkite savo prie ekrano praleistą laiką

Skaitmeninės programos planšetiniams
kompiuteriams:
• Naujienų leidimas „Melagingos ar tikros“

vizualizacija, skirta lankytojams sužinoti, kiek laiko jie

patys išsiaiškinkite, ar lengva interneto naujienose atskirti

praleidžia prie savo įrenginių, ir įtraukti savo duomenis į

faktus nuo fikcijos.

diagramą. (Horizontalus, 150 cm x 75 cm).
• Kaip jūsų telefonas yra sukurtas jūsų dėmesiui užvaldyti

• Lašas „Didžiajame penkete“ (angl. OCEAN)
atlikite testą, kurį „Cambridge Analytica“ naudojo milijonams

vizualizacija, nagrinėjanti interneto programose

„Facebook“ asmenybės profilių sužinoti, ir išsiaiškinkite,

naudojamus triukus ir metodus bei įrankius, skirtus išlaikyti

kokias reklamas dėl to galite matyti.

mūsų priklausomybę nuo mobiliųjų telefonų.
(Vertikalus, 75 cm x 150 cm).
• Planšetinių kompiuterių programų „erdvinis“ plakatas
šis plakatas paklojamas ant stalo, juo pristatomos ant jo

• „Doublecheck“ (Patikrink dar kartą)
pažaiskite šį žaidimą ir pamatykite, kurios nuotraukos buvo
pakeistos, kad jus prigautų.
• Sintetinių vaizdo klastočių (angl. Deep Fake) laboratorija

esančių planšetinių kompiuterių programos.

nuodugnus tyrimas, kaip sintetinių vaizdo klastočių

(Horizontalus, 150 cm x 75 cm).

technologiją galima užprogramuoti, kad mus apkvailintų.

Prie plakatų pridedame USB atmintinę su animacijos
rinkiniu, kurį galima rodyti dviejuose monitoriuose ar
televizoriuose:

Būdami organizatoriumi, turite parūpinti:
• Tris planšetinius kompiuterius su interneto ryšiu („Android“
arba „iPad“), skirtu programoms. (Jei turėsime, Europoje

• Gyvenimas su algoritmais.

galėsime paskolinti planšetinių kompiuterių rinkinį).

• Asmens duomenys, politinis įtikinėjimas.
• Rimtas profiliavimas.

• 20 kv. m arba 200 kv. pėdų plotą, kuriame būtų erdvė
ant sienos ir nuo dviejų iki keturių stalų.

• Trakografija.

• Du žmones parodai išdėstyti – paprastai jie užtrunka nuo
vienos iki dviejų valandų.
• Du didelius televizorius animacijai rodyti
(rekomenduojami, bet nebūtini).

Duomenų detoksikacijos rinkiniai
Lankytojams pasiimti skirtas, mūsų parengtas paprastas
interneto privatumo ir gerovės vadovas.
Naujojoje versijoje yra keturi skyriai – „Kontroliuokite“ (angl.
Control), „Pakeiskite“ (angl. Shift), „Pabėkite“ (angl. Escape) ir
naujas specialus skyrius apie „Klaidinančią informaciją“ (angl.
Misinformation). Rinkinį galima atspausdinti ant keturių dvipusio
A4 formato popieriaus lapų.
Atsiųsime jums PDF failus spausdinimui.
Prie parodos medžiagos atsiųsime jums visą parengimo vadovą
ir išteklius, kad galėtumėte organizuoti savo seminarus.
Be to, atsiųsime jums vertinimo anketą, kurią po renginio jūs
atsiųsite mums informuodami kaip sekėsi, kiek žmonių atėjo ir
savo renginio organizatoriaus patirtį, kuria galėtume pasidalinti
su kitais.
Jei norite surengti savo „Glass Room“ renginį, susisiekite su
mumis adresu events@tacticaltech.org, ir mes jums pateiksime
visą informaciją.
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