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Nekaj statističnih podatkov o novi strani: 
  

Merjen obisk: 
  

Na dan v povprečju obišče stran med 200 in 400 posameznih IP-jev,  
to pomei nekje okoli 2000 ljudi na teden. 

  
Število prispevkov: 2110 na Zofijini, UTD 151 in Učilnica 65 

  
Število avtorjev: 874 

  
Število zvočnih in video posnetkov: 

  
571 zvočnih posnetkov in 35 video posnetkov 

  
Število oznak: 4000 

 
Blogi: 5 ločenih blogov, ki dopolnjujejo vsebino spletne strani 

 
 



 
 
 
Napotilo: 
 
Navodila za uporabo spletne strani zofijini.net 
http://zofijini.net/navodila-za-uporabo-spletne-strani-
zofijini-net/ 
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Kaj je digitalna humanistika? 
 
»Digitalna humanistika si prizadeva za vnos tehnologije v svoje strokovne 
aktivnosti, npr. v besedilno analizo, GIS, medsebojno sodelovanje strokovne 
skupnosti, interaktivne igre in večpredstavnost (multimedialnost) v 
tradicionalnih umetnostnih in humanističnih smereh, kot so že v navadi v 
sodobnih družbenih vedah. 
Eden izmed ciljev digitalne humanistike je, da bi se humanistika ne sukala le 
okoli besedil in člankov, ampak da bi vključevala tudi večpredstavne vsebine, 
elektronske podatkovne baze in dinamičnega okolja. Dinamični strokovni 
dokument ne bi več izgledal kot enodimenzionalna pripoved. 
Trenutno je uradno priznavanje digitalnega dela v humanistiki s strani 
znanstvenikov še nekoliko problematično in povezano z nizkim položajem, ki ga 
ponavadi določijo delom množične (ljudske) kulture – multimedija, 
računalniške datoteke, interaktivne igre in ostali vizualni prenosniki – in se sicer 
uporabljajo le za zabavo. Naraščajoče število pomembnih znanstvenih študij v 
digitalni humanistiki pa kaže, da je priznanje neizogibno ter da je nujno 
potrebno razumevanje in ohranjanje teh računalniških predmetov znanja.« 
 
Iz definicije na Wikipediji 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Digitalna_humanistika  
 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Digitalna_humanistika


»Definicija 'humanistika, ki si pomaga z računalnikom', ne 
zadošča, saj brez računalnika danes ni mogoče preživeti 
niti kondukterju na vlaku, skladiščniku in natakarici, kaj 
šele ljudem, ki se poklicno ukvarjajo z besedili. Ta, ki tipka 
svoje članke na računalnik, še ne zasluži oznake digitalni 
humanist, saj bi bili potemtakem digitalni humanisti 
skoraj vsi. Pod DH si v soglasju z geslom na Wikipediji 
predstavljamo računalniško obdelavo humanističnih 
podatkov, tj. njihov zajem, ureditev v podatkovno zbirko, 
njihovo analizo in vizualizacijo oz. prezentacijo.« 
 

Iz definicije Mírana Hládnika 
 
Napotilo: 
http://sl.wikiversity.org/wiki/Digitalna_humanistika_na_S
lovenskem  
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• digitalna humanistika je skupek raziskovalnih praks, ki jim tisk 
ni več ekskluzivni ali normativni medij za produciranje in 
objavljanje spoznanj, 

• spočetka je bila usmerjena v analizo tiska, zdaj vedno bolj tudi 
v analizo digitalnih medijev, 

• v prvi fazi je izhajala iz kvantitativne analize velikih 
podatkovnih zbirk, za naprej jo zanimajo tudi kvalitativne in 
interpretativne metode, 

• interdisciplinarnost ji pomaga spremenit izraz in metode 
znanstvenega dela, 

• njeno geslo so prosto dostopni viri, 
• utopična je tudi z zahtevami po nefiksiranem, nedokončanem, 

neumestljivem ... znanju, 
• zavzema se za kreativno spodkopavanje tradicionalne 

avtorske zakonodaje (copyrighta), 
• kopijo ceni bolj kot original, v skladu z etimološkim pomenom 

besede copia 'obilje', 'blagostanje', 



• zahteva skupinsko delo, kolaboracijo in sprejemanje nerutinskih, 
tveganih odločitev, 

• digitalnemu humanistu je zelo mar za publiko, zato skuša svojo 
znanost napraviti veselo in zabavno ter prestopa meje svoje 
akademske inštitucije, 

• cilj ni končni izdelek, ampak proces izdelovanja sam, 
• obvladuje jo wikinomika: množična produkcija, množično 

avtorstvo, množično uredništvo, 
• ne gre ji za novo občo kulturo niti za množico privatnih diskurzov, 

ampak za povezovanje individualnih izraznih in kulturnih praks, 
• briše razliko med učiteljem in učencem, 
• nastopa proti tradicionalni humanistiki, ki jo drobijo (balkanizirajo) 

nacije, jeziki in metode, 
• predlaga novo organizacijo humanističnih panog 
 
Manifest digitalne humanistike 
http://manifesto.humanities.ucla.edu/2008/12/15/digital-
humanities-manifesto/ 
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Kaj je humanistika? 
  
»Skozi zgodovino so vedno bili nereligiozni ljudje, ki so 
verjeli, da je to življenje edino življenje, ki ga imamo, da je 
vesolje naravni fenomen, ki nima nadnaravnega ozadja in 
da lahko živimo etična in polna življenja na temelju 
razuma in človečnosti. Pri odkrivanju resnice o 
univerzumu so zaupali znanstveni metodi, dokazom in 
razumu ter človekovo blagostanje in srečo postavljali v 
center svojega etičnega odločanja. To so bili in s(m)o 
humanisti.« 
 
Napotilo: Humanistični manifest 
http://zofijini.net/modrost_manifest/  
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Filozofija danes (Tomaž Grušovnik ) 
http://zofijini.net/modrost_filozofija_danes/ 
 
Mariborski mediji in humanistika (Boris Vezjak ) 
http://zofijini.net/mediji_mbhumanistika/ 
 
Filozofija kot teoretski temelj in refleksivni moment 
množičnega tiska (Žiga Brdnik) 
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/brdnik-ziga.pdf 
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Andrej Fištravec: 
  
Družboslovje in humanistika v dnevniku Večer 
 
Ni potrebno biti ravno fenomenolog, da bi se lahko strinjal s 
predpostavko, da je za družben obstoj katerekoli človekove 
dejavnosti izjemno pomembno, da le-to beležijo sodobni mediji. 
Če pa sem enostranski (če torej gledam na družbo zgolj kot splet 
formalni institucij in formalnih odnosov), potem si celo lahko 
privoščim trditev, da za družbo neka dejavnost obstaja samo v 
toliko, v kolikor o njej poročajo mediji. 
 
Časopis »Večer« je v Mariboru in v SV delu Slovenije osrednji 
dnevnik, ki gotovo pomembno prispeva k oblikovanju tukajšnjih 
javnih mnenj. Vendar ne smem pozabiti, da »Večer« ni nekaj več 
ali celo izven tega prostora, ampak so njegovi novinarji in 
uredniki tudi svojstven odraz tega istega »duha«, ki ga pomagajo 
»vzpostavljati« s svojimi novinarskimi in uredniškimi izdelki in 
odločitvami. 
 



Boris Vezjak: 
 
Andrej Fištravec v svoji empirični raziskavi, ki je zajela štiri 
mesece (3.1.2001-10.5.2001) spremljanja pisanja na 
kulturnih straneh Večera, ugotavlja naslednje številke 
prispevkov o določenih temah: na vrhu so književnost 
(145), izobraževanje (130), film (112), gledališče (101), 
čisto na repu pa filozofija (3), sociologija (3) in arheologija 
(2). Razmerje med najbolj in najmanj zastopanim 
področjem je torej proporcionalno 75:1, med tremi 
najbolj in tremi najmanj zastopanimi področji pa 48:1 
(prim. str. 53). Kot ugotavlja avtor raziskave, prihaja do 
takšne slike verjetno zaradi »konkretnih profesionalnih 
kadrovskih zasedb znotraj uredništva kulture in razumljive 
‘nepripravljenosti’ ali ‘nesposobnosti’ zagotovitve 
kompetentnih honorarnih sodelavcev za pokrivanje 
‘deficitarnih’ področij, ki so tudi izven strokovnih afinitet 
redakcijskih profesionalcev«. 



Tomaž Grušovnik: 
 
Prva ugotovitev, ki jo za našo raziskavo lahko potemtakem izpeljemo iz Collinsa, in ta je 
statistična, nam je s tem že na dlani: podatki o količini produkcije filozofske in 
humanistične literature. Če lahko vzamemo to za merilo stanja filozofije, ne v 
inherentnem smislu kot stanje duha, temveč v smislu aktivnosti, bi bilo naravnost 
nerazumno sklepati na krizo filozofije. Prej obratno: filozofiji gre celo tako dobro, da ji 
je nemogoče slediti. Nenazadnje je celo v tako majhni državi, kot je Slovenija, filozofska 
produkcija tolikšna, vštevši sem prevodno literaturo, da ji en človek sam več ne more 
slediti. Kaj šele, da bi sledil svetovni produkciji. Tudi odpiranje novih oddelkov na 
univerzah, ki ponujajo študij filozofije, je v zadnjih dvajsetih letih praktično vzcvetelo. 
Da ne omenjamo študijskih smeri, ki so praktično filozofske, a nosijo nekoliko 
drugačno, ‘posodobljeno’ ime; tudi te so se razširile. Ponudba najrazličnejši filozofskih 
predmetov je eksplodirala. Poleg vsega pa moramo upoštevati še študentska gibanja in 
iniciative, ki pogosto nimajo formalnega univerzitetnega statusa, a predstavljajo žive 
centre filozofskih ‘interakcijskih ritualov.’ Prištejmo še sem najrazličnejše bloge ter 
spletne strani in situacija je v smislu filozofske aktivnosti vse prej kot slaba, 
upoštevajoč število slovenskega prebivalstva. […]  



Žiga Brdnik: 
 
Raziskati želim, koliko filozofija nastopa kot teoretski temelj in 
refleksivni moment množičnega tiska tudi pri nas in v kolikšni meri 
slovenski filozofski avtorji, ki se pojavljajo v našem tisku, zanj 
predstavljajo tematsko, vsebinsko, žanrsko in diskurzivno dopolnitev 
in zapolnitev manka (samo)refleksije in (samo)analize delovanja 
množičnega tiska, njegovih akterjev in drugih medijev.  
  
Želel sem raziskati, kaj profesionalna filozofa, ki nista neposredno 
izučena za novinarsko delo, prispevata k množičnemu tisku pri nas in 
kako se s svojim mišljenjem in pisanjem znajdeta v medijskem 
prostoru. Zakaj tako tesno z njima sodelujejo uredniki in kaj se je 
slovenska javnost lahko naučila iz njunega medijskega dela. Prav pri 
Vezjaku in Saleclovi sem najbolj jasno opazil, kako se njuno strokovno 
delo preliva v medijski prostor, kjer postaja razumljivo in dostopno 
širši javnosti in uporabno na aktualnih primerih ter problemih iz naših 
življenj in družbe.  
 



Boris Vezjak: 
 
»Zgodovinsko vzeto postaja v Mariboru prevladujoče 
mnenje, da humanistična produkcija še ni doživela 
svojega pravega razmaha. Za obstoječe stanje so zagotovo 
odgovorni humanisti sami. Toda v kakšnem smislu so 
odgovorni, ko gre za približevanje njihovih spoznanj, 
stališč in odkritij širši javnosti? V kakšnem smislu so 
odgovorni, ko želijo svoje ugotovitve posredovati 
množicam, še zlasti takrat, ko te ugotovitve neposredno 
zadevajo njih kot posameznike in pripadne družbe ali celo 
državljane? Kritični in vednostni potencial humanistike bi 
na tem mestu morala imeti posebno mesto, kolikor se 
ukvarjata s človekom in znanjem o njem ter se 
neposredno v neskončno pomembnih zadevah naslavljata 
na samega bralca ali poslušalca – uporabnika medijev.«  
 



Prvi problem, ki se tu lahko zastavi, je ta, kako 
razumeti to novoodprto fronto. Motivacija, ki pelje do 
nesporazuma, je verjetno precej enostavna: 
humanistika in družboslovje sta v Mariboru začeli 
terjati večji delež zase. In sta nezadovoljni s svojo 
prezentacijo. Mediji so po drugi strani zadovoljni s 
stanjem in taisto prezentacijo. Tako nezadovoljstvo 
prvih kot zadovoljstvo drugih bi zahtevala dodatna 
pojasnila in v tem uvodniku se ne bomo mogli 
dotakniti spekulacij o njih. Zato izpostavimo zgolj sam 
problem njune istočasnosti: kako lahko, in s kakšnimi 
upravičenimi razlogi, prvo in drugo mnenje sploh 
koeksistirata? 
 



Melita Forstnerič Hajnšek: 
 
Ne bi rekla, da, vsaj kar Večer zadeva, kritična esejistika, refleksija in 
pobuda izginjajo ali so ogrožene. Glede na razmere se mi celo zdi, da 
nekam čudežno cvetijo. Seveda o kaki množičnosti ne more biti 
govora, končno gre za imanentno nemasovne vsebine. 
Seveda pa je problem Katedre in Marša strahotno pereč. In je 
utelešenje stanja duha na mariborski univerzi. O tem ne bi pisala, ker 
mi lahko kdo očita, da politiziram. Pisanje o aktualnih problemih 
univerze je, najbrž zaradi osebnostne konstitucije aktualnega 
rektorja, pač vedno (s)politizirano. 
Glavno »omejitev« verjetno predstavlja sedanja študentska 
populacija, ki je neangažirana, pridobitniška, hedonistično 
nastrojena, konformna… Hude besede, a vse to bi bilo moč sklepati 
po delovanju študentarije tako v Študentski organizaciji UM kot v 
pararektorskem študentskem svetu. Žal. Če bi bila študentarija 
revolucionarna, kot je bila tista v šestdesetih ali tista v osemdesetih, 
ko je Katedra še cvetela, bi bilo najbrž marsikaj drugače, tudi na 
področju medijev. 
 



Dragica Korade: 
 
Velike omejitve vidim v publiki, ki Katedre in 
podobnih časopisov prav nič ne pogreša. V to publiko 
umeščam zlasti Univerzo, ki je zdaj pripravljena utišati 
celo Marš. Če humanistične in družboslovne vsebine 
niso mogle preživeti v univerzitetnem mediju, potem 
je skorajda absurdno vprašanje, kaj si lahko v tem 
smislu obetamo od drugih stebrov družbe. Če namreč 
univerza ni skrbnik svobodnega in kultiviranega duha, 
potem se nam ne piše nič dobrega. 
 



Tomaž Grušovnik: 
 
[…] Toda, tudi revolucionarna drža militantnega 
intelektualca je, po drugi strani, problematična in 
škodljiva. Že navajana Boltansky in Chiapellova sta v 
Novem duhu kapitalizma med drugim želela pokazati, 
kako je pogosto prav kritika s svojimi idejami 
priskrbela nov pribor sredstev za masovno 
mobiliziranje delovne sile in s tem ravno omogočila to, 
proti čemur se je najbolj srdito bojevala – nove oblike 
izkoriščanja. Bolj poenostavljeno: včerajšnji hipiji so 
današnji menedžerji. 
 



Dragica Korade: 
 
Zagotovo je vloga medijev pri negovanju humanistične 
tradicije in kulture nasploh že po definiciji velika. Ampak 
tisti trenutek, ko jih je država postavila na povampirjeni 
trg in jih menda sedaj že prodaja tujcem, je izpisala tudi 
medijsko usodo humanistični tradiciji in kulturi. Gre pač 
za presežke, ki jih trg ne priznava. Tendence so kajpada – 
tržne. […] 

 
Ne slepimo se: mediji v zdajšnjem konkurenčnem boju za 
večjo prisotnost družboslovja in humanistike ne bodo 
storili nič. Ni profitabilna. Kar lahko sama storim, je to, da 
prepričam družboslovce, da se naučijo pisati za medije. Če 
bodo redno navzoči v medijih, jih bo morda publika začela 
pogrešati. 
 



Andrej Fištravec: 
 
Zato bodo naši zanamci na obravnavanih straneh zaman skušali izvedeti kaj več npr. o 
ciklusu 24 (!) javnih predavanj, diskusij in pogovorov »Družabnega družboslovja«, ki so 
se dogajala v prvem letu tretjega tisočletja v … ali o projektu »Zofijinih ljubimcev« še iz 
preteklega tisočletja. 
 
Časopis »Večer« ne ignorira družboslovno – humanističnih vsebin in tem, čeprav 
disciplinarno ostrejši pogled pokaže, da je »izvornega« družboslovja in humanistike v 
»Večeru« malo. Pravzaprav ga ni niti toliko, da bi človek lahko imel občutek, da je 
elementarno informiran o dogajanju na družboslovno – humanističnem področju. 
 
Sam ne vidim posebnih preprek, da »Večer« ne bi vsaj na ravni »vestičk« ali »rahlo« 
komentiranih poročil skušal držati nastajajočemu mariborskemu družboslovju in 
humanistiki vsaj majhno »štango« in ne vedno »črno kroniško fokusirano zrcalo«. 
 
Če pa se ne bo nič spremenilo, v kar pa dvomim, pa predlagam namesto branja 
kulturnih strani, branje malih oglasov. Tam se bom vsaj lahko spomnil, kje nastopajo 
Zofijini ljubimci, kje Vaganti in kje Družboslovci. 
 
Pa srečno. 
 



Tomaž Grušovnik: 
 
Filozofijin doprinos družbi je njena terapevtska vloga, 
seveda v pomenu, ki smo ga skušali izrisati zgoraj in ki v 
eni besedi zajema tako njen kritični, kot tudi snovalski 
moment. Ali je to mnogo, ali ne, je, če rečemo s kančkom 
ironije, odvisno od tega, koliko je družba bolna. Drža, ki 
filozofiji odreka vsakršno področje in jo skuša zapreti v 
slonokoščeni molčeči stolp akademske specializacije, ni ne 
koristna, ne točna. Morda je celo posledica fevdalne 
logike, ki vlada v znanstveni produkciji vednosti, kjer se 
denar še zmerom deli po starih, institucionalno 
zakoličenih modelih, temelječih na razdelitvi po 
tradicionalnih disciplinah; v takem okolju je govor o 
interdisciplinarnosti seveda farsa: prej gre pri tem za 
pristavljanje lončkov, kot pa za dejansko sodelovanje. 
Takšni logiki je seveda všeč, da vsak ostaja pri svojem, ker 
s tem ohranja stalni vir črpanja sredstev.  
 



Tomaž Grušovnik: 
 
Kam se bi v prihodnosti lahko usmerile raziskave in 
argumentacija o koristnosti filozofije za družbo. Lahko bi se, 
denimo, usmerile v raziskovanje deleža oseb s kriminalnim 
dosjejem med osebami, deležnimi humanistične izobrazbe in 
med osebami, ki le-te niso bile deležne; morda bi lahko kako 
pokazali, da humanistična/filozofska izobrazba zmanjšuje nasilje 
in širi solidarnost/sočutje, kot argumentira Rorty. Raziskali bi 
lahko, ali imajo družbe z visoko stopnjo sodelovanja med 
filozofsko/humanističnimi vedami ter znanostjo, ekonomijo in 
državno upravo večje BDP-je ali, še bolje, boljše ocene 
državljanov glede njihove zadovoljnosti z obstoječo družbo. 
Vsekakor bi tudi specifično na področju filozofije lahko izvedli 
podobne raziskave, kot so jih sociologi na področju literature – 
odličen komentar glede tega podaja znan ameriški pisatelj 
Johnatan Franzen v svoji zbirki esejev Kako biti sam.  
 



V eseju Čemu skrbeti? (Why Bother?) Franzen popisuje najdbe 
svoje prijateljice, Shirley Brice Heath, lingvistične 
antropologinje, ki se že vrsto let ukvarja z antropologijo bralne 
kulture. Kot priča že sam naslov – in vzporedno z našimi in 
Collinsovimi ugotovitvami na področju filozofije – tudi ona 
ugotavlja, da ima bralna kultura svoje predispozicije v družbi in 
da se ni bati, da bo ravno izginila, četudi se soočamo s poplavo 
drugih medijev. Vsekakor pa se Franznu zdi iluzorno pričakovati, 
da bo »[…] roman prenašal težo naše celotne zmedene družbe – 
da bo pomagal rešiti naše sodobne probleme – to se mi zdi 
tipična ameriška iluzija.« (Franzen 2003, 84) Vendarle, Franzen 
dodaja – in tudi tukaj so njegove esejistične ugotovitve sorodne 
z našimi: »Pisati stavke s takšno pristnostjo, da se lahko k njim 
zatekamo: mar ni to dovolj? Ni to že veliko?« (prav tam) Delo na 
tovrstnih raziskavah bi lahko, to je stava tega članka, služilo kot 
močan stvarni argument pri predstavljanju vloge filozofije v 
družbi in njenem promoviranju. 



Andrej Brvar: 
 
Pri »ohranjanju humanistične tradicije in kulture nasploh«, kot 
pravite, se založbe in drugi množični mediji, po moje, dosti premalo 
okoriščajo z reklamo v najrazličnejših oblikah. Vzrok za ta manko 
vidim v apriornem nezaupanju v uspeh tovrstnega početja. Ko sem, 
recimo, DZS kot dosedanjo založnico zbirke Zbrana dela slovenskih 
pesnikov in pisateljev prosil, naj mi posreduje tržno-reklamne 
elemente, ki jih je doslej uporabljala pri promociji zbirke, sem dobil 
zastrašujoč odgovor: Nobenih posebnih ni bilo. Pa gre za zbirko, 
katere letni paket 4 do 5 knjig bi moral biti eden od rednih 
nacionalnih kulturnih dogodkov. Seveda, inertnost pri medijskem 
reklamiranju humanistike oziroma kulture nasploh ne izvira iz 
apriornega nezaupanja v reklamiranje samo, ampak iz našega 
lastnega nezaupanja in inertnega odnosa do nas samih. Poskusimo 
torej humanistiko oziroma kulturo nasploh reklamirati izven tega 
kompleksa, zgolj kot izziv ustvariti iz nje permanentne medijske 
dogodke s čim širšim odmevom. Prepričan sem – in to mi potrjujejo 
začetni poskusi pri naši založbi – da je na tak način možno uspešno 
tržiti tudi s humanistiko in kulturo, hkrati s tem pa, seveda, bogatiti 
našo tradicijo in krepiti identiteto. 
 



Tomaž Grušovnik: 
 
Znana British Humanist Association (BHA) se pri promoviranju svojih idej ne 
odreka niti pričanjem na sodiščih, niti lobiranju v parlamentu. Verniki svoje 
ideje že razširjajo z jumboplakati. V čem bi potemtakem bila težava, če bi se 
filozofi tu in tam potrudili in v časopisju razširili nekaj idej o smotrnosti 
filozofije, se udeležiti okroglih miz, sodelovali na sejah, spremljali pripravo 
zakonodaje, komentirali družbene dogodke, presojali etičnost političnih potez, 
marketinga in znanstvenih posegov, kritizirali prenapihnjenost in ošabnost 
določenih strok, ki domnevajo, da so paradigmatsko vsevedne, iskali širšo 
podporo svojih idej med različnimi demografskimi skupinami, ipd.? Na to 
komunikacijo z javnostjo bi lahko filozofi gledali kot na dolžnost: družbi vračajo 
sadove svojega dela, za katerega so plačani. Hkrati pa bi s tem osmišljali svoje 
lastno delo; dvomljivo je namreč, če je lahko človek danes zadovoljen s svojim 
delom, ko pa že vnaprej natanko ve, da večine njegovih člankov praktično nihče 
ne bo bral in da piše ‘za na polico’. Jasno je, da filozofe pogosto blokira 
kratkovidna uredniška politika dnevnega časopisja; toda s skupno akcijo bi 
nemara lahko dosegli, da bi bile družbeno-filozofske teme bolj prisotne v 
javnem časopisju. Nenazadnje, v ZDA filozofi predstavljajo 9,9 % vseh javnih 
komentatorjev.  



Najbrž tudi ne bi bilo mimo, če bi se za promocijo filozofije 
zatekli k marketinškim akcijam in na tržni način spodbujali 
branje filozofije. Kdor se temu upira, češ, da to filozofijo 
razvrednoti, mora prej pomisliti, ali se podobnim tržnim 
procesom v prvi vrsti sploh lahko izogne. Če se ne more, če je 
njegovo življenje dodobra prepredeno z marketingom in 
potopljeno v sistem tržnega gospodarstva, pa kljub temu še 
zmerom želi zagovarjati ‘čistost’ filozofije, mora resno premisliti, 
ali ne zastopa pozicije heglovske lepe duše, tj. takšnega 
posameznika, ki besedno kritizira družbo, ne da bi sprevidel, da 
je sam del te družbe, ki pa dejansko obstoječim razmeram ne 
more ponuditi dobre alternative. Morda velja še poudariti, da je 
v smislu promocije filozofije smiselno podrpeti akcijo ZN o 
dnevu filozofije, navedeno na začetku. Toliko, kar se tiče 
tehničnega dela filozofovega nastopanja in kanalov, ki se jih pri 
tem lahko posluži. Kaj pa vsebina? Je filozofija lahko praktična? 
Praktična v tem smislu, da ima družbi kaj ponuditi poleg 
kratkočasja. Skratka – je družba zaradi filozofije lahko boljša in, 
predvsem, ali lahko to pokažemo na vsakomur razumljiv način, s 
praktičnimi rezultati? 
 



 
 
 
»Biti danes izobražen človek je kakor živeti v knjižnici 
Jorge Luis Borgesa, kjer skoraj neskončni hodniki knjig 
vsebujejo celoten univerzum, toda nam manjka ključ 
do njihove vsebine.«  
 
Randall Collins, The Sociology of Philosophies, 2001, 
xviii 
 



Žiga Brdnik: 
 
Douglas Kellner je ameriški filozof in teoretik, ki v sodelovanju s kolegi 
svoje ugotovitve na znanstvenem področju raziskovanja medijev in 
novih tehnologij že več desetletij aktivno približuje tudi širšemu, 
laičnemu občinstvu, najprej prek televizije, po razcvetu svetovnega 
spleta in pripadajočih tehnologij pa prek pisnih prispevkov na svoji 
spletne strani. Lahko bi rekli, da je na nek način intelektualec na 
razpotju, saj je umeščen v obdobje velikih sprememb na področju 
tehnologije in komunikacije in »na prelom med moderno in 
postmoderno«, kot sam pravi. Prav zaradi omenjenih značilnosti je 
zelo zanimiv primer za preiskavo položaja sodobnega intelektualca, ki 
se je v družbi medijskih spektaklov, tehnokapitalizma in novih 
tehnologij znašel v precepu med svojimi prepričanji in eksistencialnim 
položajem. Kellner s svojo teorijo in prakso kliče po bolj aktivni vlogi 
intelektualca v sodobni medijsko posredovani družbi in kritizira 
kolege, ki se umikajo v svoje kabinete, a pri tem tudi sam kritiko 
delno izvaja iz vzvišenega položaja racionalnosti in zapostavlja 
spoznavni učinek estetskega.  



 
»Zapeljujoči spektakli pod vplivom multimedijske 
kulture podob fascinirajo prebivalce medijske in 
potrošniške družbe ter jih vključujejo v semiotiko vse 
bolj razširjajočega se sveta zabave, informacij in 
potrošništva, ki globoko učinkuje na misel in 
delovanje.«  
 
Douglas Kellner, v Medijska kultura in zmagoslavje 
spektakla, 2006, 135  
 



 
Novi kiberintelektualci sedanjosti morda nismo 
organski intelektualci določenega razreda, lahko pa 
postanemo »technointelectuals« novih tehnologij, 
kulturnih doživetij in prostorov, ki kartirajo in 
navigirajo po krasnih novih svetovih medijske in 
tehnokulture. Te tehnologije se lahko uporabijo za 
dominacijo ali osvoboditev, manipulacijo ali družbeno 
razsvetljevanje, in od aktivističnih intelektualcev 
sedanjosti  in prihodnosti je odvisno, kako in v 
interesu koga se bodo uporabljale in razvijale.  
 
Douglas Kellner , v Intellectuals and New 
Technologies, 1995, 12 
 



Tomaž Grušovnik: 
 
Vse navedeno so zgolj ideje, kako na prepričljivi in vsem 
razumljivi ravni pokazati neposreden in posreden vpliv filozofije 
na družbo in njeno kvaliteto. A če govorimo o tem, da je 
potrebno širši družbi šele prikazati pomembnost filozofije in 
njene vloge v svetu, se morda zdi, da je optimistični ton, s 
katerim je bil spisan prvi del raziskave glede stanja filozofije, 
nekako v nasprotju z drugim delom, kjer je vendarle razvidno, da 
filozofiji v širši družbi ne gre nekako najbolje in se mora – prav 
zato – dokazovati. Tukaj je potrebno razlikovati dve stvari: ena 
je, da filozofija ne bo kar tako izginila in da mišljenje ni v smrtni 
nevarnosti, predvsem, ker je njen vznik posledica določenih 
razmer. Druga pa je, da je kljub tej nesmrtnosti filozofije, kljub 
dejstvu, da se bodo ljudje zmerom spraševali filozofska 
vprašanja, kvaliteta njenega izvajanja vseeno odvisna v veliki 
meri od institucionalne podpore. Vloga filozofije v družbi bo 
večja, če bo družba to vlogo pripoznala in spodbujala njeno 
kultivacijo. Filozofija je, kot humanistika nasploh, del bralne 
kulture in kulturo je vendarle potrebno kultivirati – gojiti. 
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