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Abstract 

The dynamic development and integration of the World Wide Web in the various fields of 

human life exceeds the scientific understanding of the processes in this field. However, such a 

largescale phenomenon, like Internet, which triggered the third technological revolution, 

requires special research and from the perspective of sociology, studying virtual society is a 

subject of a big interest. Internet is not just a new mean of communication, but it also gives a 

possibility to create a new type of society. This work analyzes the impact of non-materialistic 

capital on virtual society. As an example of virtual field a social network Qwelly was used. The 

study was carried out by using description and analytical methods. Although virtual society is 

created by real people and originally developed under the principles of classical sociology, after 

a certain time it has acquired at least one phenomenal feature, which neither existed nor could 

have existed in the offline community. 

In basic terms: Global network, Virtual space, Online society, Virtual capital, Symbolic capital, 

Cultural capital, Cyberpractice, Hyperrealism, Simulacry, Internet, Actor. 

 


