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GOVOR NA 13. SLOVESNI AKADEMIJI UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

DR. MIHA MAZZINI 

 

Spoštovani rektor, cenjene gospe in gospodje, ... 

 

Nobenih navodil mi niso dali, o čem naj govorim. Kar pomeni, da sam sprejemam 

odgovornost za tisto, kar bom povedal. 

 

Pravzaprav bom govoril o dveh časopisnih novicah, ki pri nas nista zbudile posebne 

pozornosti. Lahko bi celo rekel, da sta šla mimo neopaženi. 

 

Prva novica je o tem, da je Audi natisnil svoj prvi avto (vir). Za sedaj šele v polovični 

velikosti, prislovična nemška varčnost pač, a avto je delujoč in vozen. Dvomim, da je 

pol cenejši, a mogoče zanj lahko plačujete le pol parkirnine, če pa vas ustavijo zaradi 

prehitre vožnje in vam ponudijo polovičko, dvomim, da lahko zbijete na četrtinko. 

 

Ko sem prvič sploh slišal za 3D tiskanje, sem se spomnil na nekaj, kar sem bral davno 

tega, na vizijo Mahatme Gandhija, kako naj bi bilo urejeno gospodarstvo (njegova 

verzija tega, kar v Indiji imenujejo swadeshi): v vsakem naselju izdelovali kar vse po 

vrsti, na malo, po potrebah ljudi. Nisem si mogel predstavljati, kako naj bi to 

funkcioniralo – mogoče tudi zato, ker sem odraščal ob gromozansko veliki jeseniški 

železarni, ki je bila vseobsegajoča in edina.  

 

Zdi pa se mi, da večina ljudi ne pomisli na Gandhija ob 3D tiskalnikih. 

Ste opazili, kako Slovencu zasijejo oči, ko beseda nanese na 3D tiskanje? Nenadoma vsi 

postanejo ljubitelji tehnologije. 

Ta naš dolgi rokovnjaški trening, trening supermena po konstituciji, a malega švercerja 

po poklicu, Martina Krpana, dobro zalit in pognojen z dolgimi leti ilegalnega kopiranja 

vsega mogočega, od knjig in glasbe preko filmov do tujih idej, se zbudi in prinese žar v 

oči. 

Takoj si bom zrihtal 3D tiskalnik, mi pravijo ljudje, in bom tiskal vse po vrsti, od zibke 

preko avta do krste. Ni da ni. 

Kdo siromak? Pet tiskalnikov mi dajte! 

Kadar takole med predavanjem omenim avtorske pravice, se tudi v prislovično molčeči 

slovenski publiki, dvigne roka in njen lastnik mi pove, veste, v nekaj letih ne bo več 

avtorskih pravic, ker bomo vsi vse 3D tiskali. 

 

Včasih se mi ob tem navdušenju zazdi, da je to ena redkih vizij, ki nas druži: 3D 

ilegalno tiskanje! 

 

Načrt naj bi bil torej tak: avtomobilska tovarna bo naredila nabor ukazov, torej program, 

datoteko na disku, če tako rečem, in ta datoteka bo torej zares njihov nov model avta, 

kovina in plastika pa le posledica. 

Mi bomo pa datoteke pokradli in tiskali v lastni garaži. 

Dvomim, da se bodo korporacije vdale brez hudega boja in predvidevam, da bodo v 

takih primerih zakoni o varovanju intelektualne lastnine še bolj ostri. 

Bomo videli. 

http://www.roadandtrack.com/car-culture/news/a27270/audi-3d-printed-this-little-1936-grand-prix-sports-car/
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Zdaj pa na nekaj povsem drugega, vsaj na prvi pogled. 

V osemnajstem stoletju so glasbeniki pričeli (predvsem Handel) raje prodajati vstopnice 

kot iskati sponzorje. 

Kasneje je tehnologija omogočila še dodatne vire zaslužka, od šelakovih plošč preko 

vinilk do CD-jev, ki so jih prodajali še pred nekaj leti. 

Ko je glasba postala le še ena vrsta datotek na disku, so se zaslužki radikalno zmanjšali 

in kar je mogoče še važnejše, prestrukturirali so se. Sedaj po uradnih podatkih ameriške 

industrije, le 17 izvajalcev pobere 70% denarja, srednji sloj izgineva in glasbeniki lahko 

prodajajo svojo ustvarjalnost le tako, da skupaj z njo prodajajo tudi svoj čas – torej s 

koncerti. Vstopnice zanje so vedno dražje. 

 

Zanimivo je, da je tak razvoj predvidel francoski ekonomist Jacques Attali v knjigi, ki 

jo je objavil že leta 1976. Napovedal je še, da bodo po poti glasbene industrije šle tudi 

vse druge industrije, tudi tiste, ki izdelujejo fizične predmete. Verjetno je tedanjemu 

bralcu napoved zvenela nepredstavljivo čudno.  

S 3D tiskalniki pa je postala verjetna. 

 

Attali  je trdil še nekaj: Edino, kar je redko, torej edinstveno, je čas. 

Zato se prodaja vstopnic za koncerte ni zmanjšala, saj plačamo glasbeniku, da deli svoj 

čas z nami. Da nam ga prodaja, tako rekoč. 

 

Zdaj pa se, končno, posvetimo še drugi spregledani novici:  

Michael Jackson gre leta 2017 na veliko svetovno turnejo. (vir) 

Vem: mrtev je. Njegov čas je porabljen. 

Ampak naredili so hologram. Naredili so torej program, ki je Michael Jackson. 

Michael Jackson je sedaj samo še vrsta datotek na disku. 

Nekdo ima avtorske pravice zanj in Michael lahko bo nastopal po celem svetu. Za 

vekomaj. Vsakič v boljši kvaliteti. Paziti bodo morali le, da ga ne bodo razpršili na 

preveč krajev hkrati, ker bo sicer padla vrednost vstopnice za njegov koncert, saj bo 

sicer čas njegove prisotnosti prepogosto kopiran. 

 

Ne da bi se upal dopolnjevati francoske preroke, ampak Jacques Attali je bil optimist. 

Očitno je tudi čas vsaj za določene namene mogoče kopirati. 

In zdaj se našim Krpanom seveda zasvetijo oči: ukradli bomo datoteko in Michael nam 

bo pel v dnevni sobi. Kmalu bomo z njim na ti in mu bomo rekli kar Miha. 

Že mogoče ... 

 

Kakorkoli bo, če bo, očitno po novem datoteka na disku ni le novica, roman, pesem, 

ampak tudi avto in umrli pevci! S 3D tiskanjem in drugimi tehnologijami so torej tudi 

predmeti postali vsebina. 

Kar bo v tradicionalnem slovenstvu, ki prisega na tisto, kar lahko zgrabi z rokami, 

povzročilo strahoten prilagoditveni šok. 

 

Aja, ko smo že pri novicah: na Kitajskem so lani pričeli s tiskanjem stanovanjskih hiš 

(vir). Prva serija je bila 10 hiš v 24 urah. 

Spotoma, na Kitajskem je 40 milijonov poklicnih zidarjev (vir) 

http://www.kentnews.co.uk/blogs/michael_jackson_hologram_world_tour_2017_after_tupac_and_patsy_cline_are_we_about_to_start_worshipping_the_dead_on_stage_1_4123738
http://www.cnet.com/news/worlds-first-3d-printed-apartment-building-constructed-in-china/
https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_worker
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Vsekakor niste spregledali novic o samovozečih avtomobilih, mar ne? 

Samo v Ameriki je tri milijone poklicnih šoferjev tovornjakov (vir). 

Kot pravi italijanski pregovor, časi so težki, a moderni. Predvsem so pa razburkani, kajti 

občutek spremembe je povsod okoli nas. 

Očitno prihajajo velike strukturne spremembe. Pa robotizacije nisem niti omenil, mar 

ne? 

 

Svet se je pričel deliti na ustvarjalce vsebin in njihove odjemalce. 

Ljudje, skupnosti in cele države se bodo morale odločiti, na katero stran bodo stopile. 

Bodo vsebine soustvarjale ali bodo le pasivni in odvisni odjemalci? 

Bomo kopirali ali ustvarjali? 

Utvara, da je najlažje čakati in potem le kopirati, je nevarna, ker s nas postavlja v 

pasivno, odvisno pozicijo. V pozicijo podložnika, pozicijo priučene nemoči. 

Gre za odločitev, če bomo del družbe znanja, ali le del družbe potrošnikov. 

 

Svet se je pričel strukturno preoblikovati in vse je možno. 

Vrata so odprta, od nas je odvisno, kam bomo šli. 

V teh časih, ko hodimo po vrtu s potmi, ki se cepijo, je najbolj zanesljiva tista, ki se 

zanaša na znanje in ustvarjalnost. 

V čast mi je, da sem imel priložnost govoriti ljudem, ki jo pomagajo graditi. 

Hvala in srečno! 

http://www.marketwatch.com/story/no-truck-driver-isnt-the-most-common-job-in-your-state-2015-02-12

