Приваблива інсталяція про дані та
приватність, яка навчається сама і яку
легко встановити для свого власного
заходу, організації чи простору.

Що відбувається, коли ми отримуємо дедалі більше

Ми всі оточені високочастотними імпульсами інформації,

інформації з соцмереж та інтернету? Яку інформацію ми

часто для нас невидимими, чи то через твіттер-бот,

бачимо, а яку пропускаємо? Звідки нам знати, чи справжня

чи то через діпфейки. Як користувачі й споживачі

ця картинка чи твіт, чи правдиві вони? І що робити, якщо

онлайн-контенту, ми вже не нейтральні чи пасивні

ми не певні?

одержувачі інформації. Ми також можемо стати каналами

Інформація поширюється швидко й легко, можливо, навіть

її поширення.

занадто легко, і розходиться по всіх усюдах. Ми ще не

В будь-якому віці потрібно знати, як неправильна інфор-

проаналізували й не усвідомили масштаб соціального,

мація, а часом і така, що вводить в оману, може поши-

політичного і культурного впливу цієї надзвичайної

рюватися через інструменти, якими ми користуємося.

швидкості та серйозного поширення.

Це особливо помітно у випадку молоді, для якої додатки

У нас не лише більше каналів, де ми можемо споживати
контент і ділитися ним — змінився і спосіб, у який контент до нас потрапляє: від стрічок новин до інфлюенсерів, кількість людей і методів, які залучені у виготовлення, передачу та зберігання інформації й даних, значно
зросла. Зросла й кількість компаній, які на цьому буду-

та соцмережі — абсолютно природні речі, тож багато
з них не перевіряють те, що бачать онлайн, перш ніж
поділитися цим з друзями. Нещодавні дослідження
показують, що навіть старшим людям важко розрізнити
правдиву та сумнівну інформацію — і при цьому вони
охоче нею діляться.

ють великий бізнес. Через поєднання всіх цих чинників

На цій виставці ви можете дослідити, як соцмережі

часом важко відрізнити правду від вигадки та зрозуміти,

й інтернет змінили те, як ми сприймаємо інформацію

яким джерелам довіряти, а яких остерігатися.

та

реагуємо

на

неї.

Дізнайтеся

про

нові

типи

інфлюенсерів, нові й старі тактики, які вони використовують, а також про
роль, яку відіграють користувачі у формуванні та змінах потоків інформації.
Ми також розглядаємо співвідношення особистих даних, таргетування та
наших думок, поглядів та способів поведінки, а також бізнес-моделі, які за
ними стоять.
По всьому світу вже відбулося понад 150 заходів «Скляна кімната. Версія
для громади», в яких взяли участь понад 120 000 людей — у 2020 році ми
плануємо провести їх ще більше. Коли ви проводите захід «Скляна кімната»,
ви тим самим долучаєтеся до міжнародного обговорення даних та приватності.
Подивіться, які ще проводяться заходи, на www.theglassroom.org.
На цій виставці, яка розрахована як на молодь, так і на дорослих, ми
розглядаємо, як соцмережі та інтернет змінили те, як ми сприймаємо
інформацію та реагуємо на неї. Дізнайтеся, чому «фейкові новини» розпізнати
не так легко, як здається, і чому сам термін «фейкові новини» становить
не меншу проблему, ніж зміст таких новин. Заглибтеся у світ діпфейків, які
зараз настільки реалістичні, що розпізнати їх майже неможливо. А ще
дізнайтеся, чому соцмережі розроблені так, щоб викликати у нас залежність, і
як ними можуть скористатися, щоб змінити наші погляди.
Скористайтеся безкоштовним Набором для цифрового детоксу, який
пояснює, як відрізнити правду від вигадки і чому ми приносимо користь
усім навколо нас, коли трохи уважніше ставимося до того, чим ділимось
онлайн.

Проведення заходу « Скляна кімната. Дезінформація »
Виставка «Скляна кімната» — це набір плакатів та цифро-

детоксу», де відвідувачі можуть взяти набір для цифро-

вих об’єктів, які можна розмістити в будь-якому просторі,

вого детоксу — просту для сприйняття друковану інструк-

як-от бібліотека, школа, організація чи якийсь захід. Екс-

цію щодо даних і приватності, щоб вони могли навчитися

понати візуально вражають та легко пристосовуються

практичним крокам для покращення свого цифрового

майже до будь-якого простору. Відвідувачі зазвичай їх

життя.

розглядають від п’яти до 15 хвилин.
Виставку легко встановити, тож власну виставку може
провести майже будь-хто, охочий залучити людей до розмови про дані, приватність та інформацію.

Виставка не обов’язково потребує модерації — всі експонати мають прості пояснення.
Але ефект буде сильнішим, якщо на місці буде присутня
людина чи кілька людей у ролі « Коучів з детоксу даних »,

Є дві версії виставки «Скляна кімната. Дезінформація» :

які можуть пояснити експонати чи дати поради щодо

одна для — дорослих, а інша спрямована спеціально

онлайн-приватності.

на молодих людей віком від 14 до 18 років. Доступні
версії англійською, французькою, німецькою, іспанською
й італійською — а скоро будуть додані також інші мови.

Для проведення «Скляної кімнати. Версії для громади»
потрібно лише близько 20 квадратних метрів простору
зі стінами й кількома столами для розміщення експонатів.

Найкраще контент працює у людних просторах, де

«Скляна кімната» може тривати день, а може й два тижні

люди можуть кілька хвилин подивитись на експонати, ані-

чи більше — організатори мають самі вирішити, що для них

мації й додатки. Біля виставки розміщено « Бар цифрового

найкраще підходить.

Що містить « Скляна кімната. Дезінформація »?

До виставки « Скляна кімната. Дезінформація » додається
повна інструкція зі встановлення, а складається вона з
таких елементів:
6 великих плакатів:

• Плакат Вступне слово до виставки (75 x 75 cm)
• Глибоке майбутнє — як технологія «діпфейк» може
змінити ваше життя. (портретний плакат 75 x 100 cm)

• Залежні — візуалізація, яка досліджує, скільки часу ми
проводимо з мобільними. (альомний плакат 150 x 75 см)

• А у вас є залежність? — візуалізація, на якій користувачі

Додатки на планшетах:

можуть дізнатися, скільки часу проводять на телефоні, • Фейк чи правда. Новини — перевірте самі, чи легко відрізнити факти від вигадки в онлайн-новинах.

та додати до графіка свої дані.

• Крапля в OCEAN’і — пройдіть тест, подібний до тих,

(альбомний плакат 150 x 75 см)

• Як телефон розроблено таким чином, щоб від
нього

було

неможливо

відірватися — візуалізація,

яка досліджує техніки й трюки, які онлайн-додатки

які використовувала «Кембридж Аналітика», щоб класифікувати мільйони особистих профілів на фейсбуці, та
дізнайтеся, яку рекламу вам покажуть у результаті.

використовують, щоб викликати у нас залежність • Ретельна перевірка — пограйте в цю гру, щоб побачити,
від телефона. (портретний плакат 75 x 150 см)

які фото відредагували, щоб вас підловити.

• Плакат в « оточенні » додатків на планшетах — плакат • Deepfake Lab — глибинне дослідження про те, як технолежить на столі та пояснює, які додатки доступні на
планшетах. (альбомний плакат 150 x 75 см)

логію «діпфейк» можна використати, щоб обманути нас.

Разом з плакатами ми додаємо набір анімацій на USB,
які можна програвати на двох моніторах чи телевізорах:

Як організатору, вам потрібно забезпечити:

• Три планшети з інтернет-з’єднанням (Android чи iPad)
для додатків (в Європі ми можемо позичити набір

• Життя з алгоритмами
• Особисті дані, політичне переконання
• Серйозне профілювання

планшетів, якщо в нас вони є в наявності).

• 20 квадратних метрів простору з місцем на стінах і
2-4 столами.

• Трекографія

• Двох людей для встановлення експонатів — для цього
зазвичай потрібно 1-2 години.

• Два великі телевізори для анімацій (це рекомендовано,
але не обов’язково).

Набори для цифрового детоксу
Наша проста інструкція щодо онлайн-приватності та
благополуччя, яку відвідувачі можуть узяти з собою.
У новій версії чотири розділі — Control, Shift, Escape, а
також новий спеціальний розділ про дезінформацію —
інструкцію можна надрукувати на чотирьох аркушах А4 з
двостороннім друком.
Ми надішлемо вам PDF, які ви можете роздрукувати.
Разом з предметами для виставки ми надішлемо вам
повну інструкцію та ресурси для організації власних
тренінгів.
Ми також надішлемо оцінювальне опитування, яке
ви зможете нам надіслати після проведення заходу
— поділіться, як пройшов захід, скільки людей його
відвідали, також поділіться своїм досвідом проведення
заходу, яким ми можемо поділитися з іншими.
Якщо ви хочете провести власний захід «Скляна
кімната», будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою
events@tacticaltech.org, і ми надамо вам усю необхідну
інформацію.
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