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Информационные вызовы
современности и их отображение
в информационном пространстве
Ландэ Дмитрий Владимирович,
доктор технических наук

Информационное пространство и общество
События, разворачивающиеся в информационном пространстве, несут в
себе угрозы разрушения существующих основ информационного общества,
появления новых общественных отношений, порожденных соответствующими информационными отношениями.

Вызовы обществу
• Переформатирование устоев экономики информационного общества.
• Угрозы разрушения устоев в период экономической нестабильности.
• Приватность или «эпоха открытости»?
• Верховенство права или демократии?

Примеры вызовов
• WikiLeaks.

• Stop Online Piracy Act (SOPA).

• Program on International Policy Attitudes (PIPA).
• Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав № 6523.
• ACTA.

• Развитие копилефта.

• Ex.UA.

Wikileaks
WikiLeaks – название, образованное из двух слов – Wiki и Leak. Самая
крупная за всю историю утечка секретных материалов через эту службу буквально переворачивает сознание всего человечества, которое вынужденно
стремится к эре открытости. Феномен WikiLeaks, возникший на базе
малоизвестной службы, достиг своего максимума в 3% новостного
информационного пространства в ноябре-декабре 2010 г., затем
стабилизировался на уровне общества.0,5%, и вошел в нашу жизнь как одна
из предтеч открытого информационного общества.

Wikileaks (log)
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Динамика публикаций
январь-февраль 2012 г.

Program on international policy attitudes
policy (PIPA)
WikiLeaks 2010.11–2011.01

Stop Online Piracy Act (SOPA)

Законопроект № 6523

Stop Online Piracy Act (SOPA)

Anti-counterfeiting trade agreement (ACTA)
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Динамика упоминаний SOPA
(пунктирная) и ACTA (сплошная)

Динамика появления сообщений
о копилефте 2011- начало 2012 г.

Ex.ua
Anti-Counterfeiting Trade Agreement
(ACTA)

Динамика публикаций о Ex.UA
январь-февраль 2012 г.

Копилефт

Некоторые выводы
1. Информационное пространство влияет на общество,
его породившее:
– появляются новые морально-этические нормы;
– формируются новые правовые нормы;
– создается информационное общество.
2. Законы общества – граничные условия социальной
динамики. Общественное движение изменяет свою
траекторию под влиянием новых норм, возникающих
под влиянием информационного пространства.
3. Информационное право в этих условиях становится
ключевым направлением правовой науки.
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