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ABSTRACT
This paper presents theoretical and empirical considerations about the interfusion
between the virtual reality of social networks and the real world, in the context of subjective
perception of time. Young people grow up surrounded by rapidly developing technologies
and spend more and more time using social networks, which influences the organization of
activities and the ability to plan and manage them over time. The aim of the analysis was to
find similarities and differences in the Temporal Organisation of Activity measured by AION
Cz. Nosal, B. Bajcar (2004) between students who spend more than 1 hour social networking
per day and those, who do not. The results show differences in temporal organisation of
activity and similarities in perception of time pressure.
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STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono teoretyczne i empiryczne rozważania na temat przenikania
się wirtualnego świata portali społecznościowych z rzeczywistością realną w kontekście
przemian w subiektywnym postrzeganiu kategorii czasu. Ludzie młodzi wychowani w
otoczeniu błyskawicznie rozwijających się technologii coraz więcej czasu spędzają
korzystając z popularnych serwisów społecznościowych, co nie pozostaje bez wpływu na
organizację działania oraz zdolności planowania i zarządzania sobą w czasie. Celem analiz
było odnalezienie podobieństw i różnic w zakresie Temporalnej Organizacji Działania
mierzonej kwestionariuszem AION Cz. Nosal, B. Bajcar (2004) między studentami
poświęcającymi ponad godzinę dziennie na użytkowanie portalu społecznościowego oraz
tymi, którzy w ogóle nie posiadają na nich konta. Otrzymane rezultaty doprowadziły do
zidentyfikowania różnic w zakresie temporalnej organizacji działania, natomiast
podobieństwa zanotowano w zakresie poziomu odczuwanej presji czasu.
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