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Spis tre�sci

Wikinomia

Inteligencja otwarta
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Nowe �nowe media�

Blogi, YouTube, Wikipedia, Digg, MySpace, Facebook, Twitter,

Second Life, podcasty1

• Ka
zdy konsument jest producentem

• Autentyczno�s�c be�da�ca skutkiem braku profesjonalizmu

• Samodzielnie wybierasz medium

• Nie p lacisz, ale dostajesz

• Je�sli co�s jest za darmo, to ty jeste�s produktem

1Paul Levinson, Nowe nowe media, Boston, 2009.
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Wikinomia
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Zasady wikinomii

1. Otwarto�s�c (openness)
• stosowanie otwartych standard�ow (Apache, Linux, MySQL,

Firefox)
• przejrzysto�s�c �nansowa
• edukacja: MIT OpenCourseWare

2. Parnerstwo (Peering)
• moder hierarchiczny: ko�sci�o l, wojsko, rza�d
• meritocratic, peer-to-peer model

• Linux,
• model partnerski: Linux, Cambia (Biological Open Source) �

rza�d open source? samochody open source? Cambia
(Biological Open Source) vs. Monsanto

3. Wsp�olnota zasob�ow (sharing) � pora
zka Digital rights

management (DVD), udoste�pnianie ludzkiego genomu, Skype

4. Dzia lanie na skale� globalna� (Acting globally) � General

Motors: �rma mie�dzynarodowa, ale nie globalna: lu�zny

konglomerat dzia laja�cych lokalnie �rm (outsourcing)
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G l�owne poje�cia Wikinomii

• Ideagory � globalne rynki pomys l�ow,
prefesjonali�sci-freelancerzy (www.innocentive.com), serwisy

Q&A
• Prosumenci, prosumpcja � klienci jako wsp�o linnowatorzy,
prawo do hakowania, user generated content (Second Life

cze��sciowo otwiera sw�oj kod, Apple jest przeciwko)
• Nowi Aleksandryjczycy � zgromadzenie i wolne udoste�pnianie

zasob�ow ca lej ludzkiej wiedzy
• Platformy uczestnictwa � otwarte API (Amazon, eBay,

Google)
• Globalna hala produkcyjna � �rma samochodowa bez

w lasnych zak lad�ow produkcyjnych
• Wikinomiczne miejsca pracy (Wiki Workplace) �

wykorzystanie innowacyjnego potencja lu pracownik�ow (zamiast

u
zywa�c wiki GeekSquad porozumiewa sie� przy pomocy

Battle�eld 2)
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Inteligencja otwarta
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Inteligencja otwarta, Sie�c, interaktywno�s�c

Derrick de Kerckhove (ur. 1944): Inteligencja otwarta (connected

intelligence, 1997)

• Sie�c daje doste�p do inteligencji otwartej

• Interaktywno�s�c + Hipertekst + Komunikacyjno�s�c =

Inteligencja otwarta

• Interaktywno�s�c to dotyk

• Interaktywno�s�c pojawi la sie� z wynalezieniem ko la, ale rozwita
wraz z komputeryzacja�, gdy
z komputer nie jest tylko

rozszerzeniem cia la, ale staje sie� agentem
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Inteligencja sieciowa

Derrick de Kerckhove

• Cyborgizacja, bionizm: interfejs atakuje cia lo i zmys l dotyku

• Hipertekst przekszta lca pamie��c jednego cz lowieka w pamie��c

wszystkich ludzi, Sie�c jest pamie�cia� og�olno�swiatowa�

• Komunikacyjno�s�c � nie tylko pozwala, ale zache�ca do wk ladu
jednostek w zbiorowe medium, prowokuja�c dzia lania zbiorowe;

ksia�
zki sprzyjaja� rozwojowi indywidualizmu i pozbawione sa�

otwarto�sci

• Kolaboratorium: warsztat inteligencji otwartej
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Kolaboratorium: warsztat inteligencji otwartej

Derrick de Kerckhove

1. Z czego wynika pilna potrzeba podje�cia tych rozwa
za�n

2. Nowe po la�czenie dziedzin 
zycia

3. Znane pole badawcze

4. Praca zorientowana na wykonanie zadania

5. G le�boko zr�o
znicowana grupa ludzi

6. Struktura wielozadaniowa

7. Kierowanie energia� umys lu (odczyty, dyskusje, sprawozdania)

8. Hormonalna strategia zarza�dzania

9. Regularne, demokratyczne narady

10. Sprawozdania z pracy w toku

11. Produkt �nalny

12. Prezentacja: "Inteligencje� otwarta� mo
zna dostrzec w klasie, na

mie�scie, w dowolnej kulturze."

10 / 12



Koniec

Dzie�kuje� za uwage�!

Be�de� wdzie�czny za pytania i komentarze!
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