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ВИРТУАЛНОСТ: 

Още от изобретяването на книгопечатането се водят проучвания и дискусии за 
това как медиите се отразяват на хората и обществото. Дали заниманията с 
медиите отчуждава човека от собствената му природа и все повече го отвежда 
в илюзорни светове? Каква е значимостта на реалните и виртуални 
местообитания за хората и човешкото развитие? Дали престоят във виртуални 
среди засяга хората, които сърфират в тях? Как се размиват границите между 
реалността и виртуалността? 

План на дискусията: Виртуалност 

• Кое е реално и кое е виртуално? 

• Разделянето на реално и виртуално илюзия ли е? 

• Каква е разликата между мечта, въображение и фантазия? 

• Мечтата „виртуална реалност“ ли е? 

• Във „виртуалните светове“ всичко ли е възможно? 

• Интернет променя ли нашата сексуалност? 

• Какви нови видове социални взаимоотношения се създават във 
виртуалната реалност? 

• Как взаимоотношенията се променят чрез виртуализацията на света, в 
който живеем? 

• Какво значение имат реалната и виртуалната среда за теб? 
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Дейност:  

Размисли: Къде се случва виртуализация на жизнените процеси? 

o Състави  списък и помисли какви последици са свързани с това!  

 

Размисли: Виртуални светове и виртуалност:  

o От къде?  

o Защо?  

o Накъде? 
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