
Kaj se zgodi, ko se za skoraj vse informacije vedno bolj 
zanašamo na družbena omrežja in splet? Katere informacije 
vidimo in katere zgrešimo? Kako vemo, če sta slika ali tvit 
pristna oz. resnična? In kaj lahko naredimo, če o tem nismo 
prepričani?

Informacije potujejo hitro in enostavno, morda celo preveč, 
segajo pa daleč. Zaenkrat nismo še uspeli docela analizirati 
ali razumeti obsega družbenih, političnih in kulturnih vplivov  
te nadzvočne hitrosti.

Poleg tega, da imamo veliko več kanalov za sprejemanje in 
deljenje vsebine, se je spremenil tudi način, na katerega nas 
ta vsebina doseže: od novičarskih portalov do vplivnežev  
(t. i. influencerjev). Ljudje in metode, vključeni v produkcijo, pre-
nos in shranjevanje informacij ter podatkov so se pomnožili, 
da sploh ne omenjamo številnih podjetij, ki so si na podlagi 
tega ustvarili velik posel. Vsi ti dejavniki skupaj lahko otežijo 
razlikovanje dejstev od fikcije, katerim virom zaupati in pri  
katerih je potrebna previdnost.

Privlačna, intuitivna in poučna instalacija o 
podatkih ter zasebnosti, ki jo lahko enostavno 
postavite in gostite v svojem prostoru, organiza-
ciji ali svojem dogodku.

Ne glede na to, ali gre za “Twitter bot” ali globok ponaredek, 
smo vsi obkroženi z visokofrekvenčnimi informacijskimi impulzi, 
ki pogosto niso vidni. Kot uporabniki in potrošniki spletnih  
vsebin nismo več nevtralni ali pasivni sprejemniki informacij. 
Lahko smo tudi njegovi glavni kanali distribucije in širjenja.

Prav vsakdo izmed nas, ne glede na starost, se mora zavedati, 
kako se lahko napačne in včasih zavajajoče informacije delijo 
in širijo z orodji, ki jih uporabljamo. Predvsem za mlade velja, 
da so aplikacije in socialna omrežja del njih in mnogi se ne  
ustavijo, da bi vsebino preverili, preden jo delijo s svojimi  
prijatelji. Zadnje raziskave pa so pokazale, da se tudi starejši 
soočajo s težavami pri razločevanju med pristnimi in vprašljivimi 
informacijami – vsebine delijo pogosteje kot ostale starostne 
skupine.



Razstava Glass Room je sestavljena iz seta plakatov in digitalnih 
objektov, ki so lahko postavljeni v kateremkoli prostoru, kot so 
knjižnice, šole, organizacije ali na dogodkih. Razstava je 
vizualno vpadljiva in se jo da prostorsko prilagoditi. Povprečen 
čas ogleda je od pet do petnajst minut. 

Postavitev razstave je enostavna in zabavna, tako da jo lahko 
gosti praktično kdorkoli in začne pogovor o podatkih, zaseb-
nosti in informacijah.

V tokratni izdaji sta na voljo dve verziji, in sicer za odrasle ter 
mlade med 14 in 18 let. Na voljo je v angleščini, francoščini, 
nemščini, španščini in italijanščini – kmalu bodo dodani tudi 
ostali jeziki. 

Razstava se najbolje obnese v javnih prostorih, ki jih obišče 
veliko ljudi. Ti si nato v nekaj minutah ogledajo plakate,  
animacije in aplikacije. Poleg razstave je na voljo tudi  

Gostovanje razstave Glass Room 

V tej razstavi, ki je namenjena tako otrokom kot tudi odraslim, lahko raziščete, kako 
so socialna omrežja in splet spremenila način, kako beremo informacije in reagiramo 
nanje. Spoznajte več o novih tipih vplivnežev (t. i. influencerjev), stare in nove taktike, 
ki jih uporabljajo, in o vlogi uporabnikov in potrošnikov pri načinu pretoka informacij. 
Preučili smo tudi odnos med osebnimi podatki, ciljno usmerjenostjo in  našimi mnenji, 
pogledi in obnašanjem, pa tudi poslovne modele, ki stojijo za tem.

Do zdaj je bilo po vsem svetu več kot 150 dogodkov v skupnosti Glass Room, ki 
so dosegli več kot 120.000 ljudi – veliko takšnih je načrtovanih tudi v letu 2020.  
Ko torej gostite razstavo Glass Room, postanete del globalnih pogovorov o podatkih 
in zasebnosti.

Za podrobnejše podatke o dogodkih in lokacijah si oglejte www.theglassroom.org.

V tej razstavi, ki je namenjena tako otrokom kot tudi odraslim, raziskujemo, kako so 
socialna omrežja in splet spremenila način, kako beremo informacije in reagiramo 
nanje. Naučite se, zakaj prepoznavanje “lažnih novic” ni tako enostavno, kot se  
sliši, in kako je že sam izraz “lažna novica” enako problematičen kot novica sama. 
Potopite se v svet globokih ponaredkov, ki so dandanes tako realistični, da jih je 
praktično nemogoče prepoznati. Spoznajte tudi, zakaj so platforme socialnih omrežij 
zgrajene tako, da pritegnejo našo pozornost, in kako so lahko uporabljene, da  
spremenijo naše razmišljanje.

Vzemite v roke brezplačno Orodje za podatkovno razstrupitev, ki razkriva, kako 
ločiti dejstva od fikcije in kako naša skrbnost pri deljenju informacij pozitivno  
vpliva na vse okoli nas.

“Bar za podatkovno razstrupitev”, kjer lahko obiskovalci  
prevzamejo Orodje za podatkovno razstrupitev – enostavno 
berljiv priročnik o podatkih in zasebnosti, ki jim bo s praktičnimi 
koraki pomagal izboljšati njihovo digitalno življenje. 

Razstava lahko stoji samostojno, saj so vsi eksponati opremljeni 
s preprostimi pojasnili.

Bolje pa se obnese z enim ali več “baristom za podatkovno 
raztrupitev”, ki lahko obiskovalcem pojasni razstavo in jim 
ponudi nasvete ter pomoč na področju zasebnosti na spletu.

Razstava Glass Room bo zavzela le 20 kvadratnih metrov  
prostora, vključno s stenami in nekaj mizami, ki bodo služile  
za prikaz razstavnih eksponatov. Trajanje razstave je  
prepuščeno gostitelju, ki se sam odloči, kaj mu najbolj odgo-
varja – lahko gre le za en ali pa dva tedna in več.



6 velikih plakatov:

• Predstavitveni plakat razstave (75 cm x 75 cm).
• Globoka prihodnost – kako lahko tehnologija “globokih 
ponaredkov” spremeni vaše življenje 
(pokončni format 150 cm x 75 cm).

• Zasvojeni – vizualizacija, ki prikazuje čas, ki ga porabimo na 
mobilnih napravah (podolžni format 150 cm x 75 cm).

• Ali ste zasvojeni? – vizualizacija, s pomočjo katere lahko 
obiskovalci ugotovijo, koliko časa preživijo na svojih napravah 
in v preglednico zapišejo svoj čas porabe 
(podolžni format 150 cm x 75 cm).

• Kako je narejen telefon, da pritegne vašo pozornost? –
vizualizacija, ki odkriva zvijače in tehnike spletnih aplikacij ter 
orodij, ki poskrbijo, da postanemo odvisni od svojih mobilnih 
naprav (pokončni format 75 cm x 150 cm).

• Predstavitveni plakat za tablične aplikacije – plakat je 
položen na mizo in predstavlja aplikacije na tabličnih računal-
nikih (podolžni format 150 cm x 75 cm).

Iz česa sestoji Glass Room izdaja o napačnih informacijah?

Digitalne aplikacije za tablične računalnike:

• Lažno ali resnično? – izdaja o novicah – spoznajte, kako 
enostavno je ločiti dejstva od fikcije pri spletnih novicah. 

• Kaplja v OCEAN – rešite test, ki ga je uporabila Cambridge 
Analytica, da je iz Facebooka zajela več milijonov osebnostnih 
profilov, in ugotovite, kateri oglasi se vam na podlagi tega 
prikazujejo.

• Dvojna preverba – Odigrajte to igro in si oglejte, katere slike 
so bile spremenjene, da vas preslepijo.

• Delavnica odkrivanja globokih ponaredkov – poglobljeno 
raziskovanje o programiranju globokih ponaredkov z name-
nom zavajanja.

Z Glass Room izdajo o napačnih informacijah boste prejeli tudi 
celoten priročnik za samo postavitev. Razstava sestoji iz: 



Ustvaril Pokrovitelj
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V sodelovanju z Oblikovanje razstave

Naš enostaven priročnik o zasebnosti na spletu in dobrem 
počutju, ki ga lahko obiskovalci vzamejo s seboj.   

Nova različica je sestavljena iz štirih poglavij – Imejte nadzor, 
Spremenite, Izognite se  in novo posebno poglavje o napačnih 
informacijah – in jo lahko natisnete obojestransko na štiri A4 
liste.

Poslali vam bomo PDF dokument, ki ga lahko natisnete. 

Poleg razstavnih sredstev vam bomo poslali celoten priročnik in 
vire za vodenje lastnih delavnic. 

Prejeli boste tudi evalvacijski vprašalnik, ki nam ga po dogodku 
vrnite izpolnjenega – sporočite nam, kako je dogodek potekal, 
koliko ljudi se ga je udeležilo in vaše povratne informacije o 
gostovanju dogodka, ki jih lahko nato delimo z ostalimi. 

Če bi želeli gostiti svoj Glass Room dogodek, nas prosim kon-
taktirajte na events@tacticaltech.org in posredovali vam bomo 
vse potrebne informacije. 

Orodje za podatkovno razstrupitev

Poleg plakatov so vključeni tudi seti animacij na USB ključu, 
ki jih lahko predvajate na dveh zaslonih ali televiziji:

• Živeti z algoritmi
• Osebni podatki: politično prepričevanje
• Resno profiliranje
• Sledografija

Kot gostitelj morate zagotoviti:

• Tri tablične  
računalnike z internetno povezavo (Android ali iPad) za  
aplikacije (znotraj Evrope vam je na voljo tudi izposoja  
tabličnih računalnikov, v kolikor so na voljo).

• 20 kvadratnih metrov  
prostora z razpoložjivimi stenami in dvema do štirimi mizami. 

• Dve osebi  
ki bosta poskrbeli za namestitev – to vam bo vzelo približno 
eno do dve uri.

• Dve veliki televiziji  
za predvajanje animacij (priporočljivo, ni pa obvezno).


