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Prezentarea va trece în revistă modul 

în care mass-media tradiționale au 

fost echipate pentru a trata subiectele 

de politica externă, și printre acestea, 

conflictele geopolitice. Va discuta, 

apoi, capacitatea mass-media de a 

"simplifica" subiectele relatate, spre 

uzul unui public grăbit sau 

dezinteresat, simplificare care merge 

uneori până la stereotipizare. În final, 

va prezenta modul în care rețelele 

sociale tind să preia ”vioara întâi” în 

dezbaterea publică, iar profesioniștii 

cedează neprofesionistilor rolul lor în 

formarea opiniei publice. 



 

 
 

 

 

 

 

Alături de tradiția istorică, de cultura de 

securitate a unei țări, de indicatori cu privire 

la indexarea eficacității activităților de 

intelligence sau a politicii de apărare, 

practicile geopolitice – asumate și consacrate 

în utilizare – sunt influențate și de percepția 

publicului.  Percepția publicului rămâne un  

un parametru esențial al imaginației 

geopolitice. 

Prezentarea va fi axată asupra modului în 

care percepția consumatorului de produse 

media este construită de presa scrisă cu 

privire la criza din Ucraina. 

Operaționalizarea analizei s-a referit la 

orizontul: 1 martie 2014 – 1 aprilie 2016. A 

fost selectat ca furnizor de presă scrisă 

portalul: www.adevărul.ro.  

 Analiza s-a concentrat pe următorii pilieri: 

 Informații meta-geografice; 

 Geo-viziune; 

 Conștiință geopolitică ipotetică; 

Sub semnul troian ca referinţă homerică, 

dar şi ca virus, intervenția va clarifica 

termeni și concepte precum: original═real 

═simulare ═ copie, multiplicitate / 

virtualitate, spațiu virtual, asociații virtuale, 

arealul simulat, zona periferică, 

producător-consumator, virtualul ca 

platformă politică, revoluţii virtuale, 

semnele Europei digitale .  

De asemenea, voi avea în vedere statutul 

gamer-ului și indicaţiile de joc media în 

reflectarea conflictelor geopolitice: 

regândirea spaţiului (teritoriul devine inter-

spaţiu, ghidat de preceptele unui spatial 

data mangement, urmând reperele de 

funcţionare - interfață utilizator - maşinărie 

electronică; pentru că spaţiul devine 

colecția de date manipulate de utilizator); 

relivrarea unui sistem "dinamic", "auto-

regulator", "homeostatic" a cărui textură,  

ar consta într-o interacțiune a elementelor 

organice cu acelea tehnice, mitice și 

politice; efectul   de "distrugere" și  de 

"reconstruire" a lumii cu miză în revederea 

constructelor virtuale încărcate de sens. 
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