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Portal społecznościowy (wortal) jako środek w pracy socjalnej, ang. social portal (vertical portal) as a
medium in social work. Definicja (określenie) przedmiotu. Portal społecznościowy to informacyjny serwis
w sieci  komputerowej  publicznie  i  powszechnie  dostępny pod  jednym adresem www,  zawierający
wiadomości  interesujące  dla  ogółu  użytkowników  sieci,  wzbogacony  o  opcjonalne,  specjalistyczne
funkcje  internetowe  (np.  takie  jak:  newsy,  czat,  dyskusyjne  forum  internetowe,  darmowa  poczta
elektroniczna,  hosting,  opcje  wyszukiwania  wewnętrznego  i  zewnętrznego  poprzez  wyszukiwarkę
internetową),  tu  szczególnie  przystosowany  do  zakresu  pracy  socjalnej.  Specjalistyczny
(wyspecjalizowany)  portal  internetowy zwany jest  ‘wortalem’ (wertykalnym portalem,  ang.  vertical
portal), publikuje on w ramach własnego serwisu internetowego informacje z wybranej dziedziny wiedzy
czy obszaru życia  społecznego (np.  kultury),  tematycznie sobie bliskie.  Charakterystyka przedmiotu.
Portale społecznościowe powstały dzięki rozwojowi Internetu, zakładane są przez osoby prywatne oraz
instytucje (pozarządowe albo rządowe). Do najbardziej znanych na początku XXI w. pozarządowych
portali społecznościowych należą m.in. Facebook (kilkaset milionów użytkowników), Twitter, YouTube
(filmowo-muzyczny), a w Polsce np. Nasza Klasa nk.pl (kilkanaście milionów użytkowników), wp.pl.,
onet.pl., wiara.pl, opoka.pl itd. Społecznościowe portale mogą być wyspecjalizowane w danej tematyce,
to zależy od twórców i użytkowników. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć specjalistyczne portale
społecznościowe, np. z zakresu pracy socjalnej, edukacji czy kultury, to zależy tylko od woli danych
środowisk  (odpowiednio  np.  pracowników  socjalnych,  edukatorów  czy  twórców  kultury).  Zakres
przedmiotu. Portal społecznościowy przedstawia taki zakres informacji, jaki chcą (jakiego potrzebują)
jego  twórcy  lub  użytkownicy.  W  zakresie  pracy  socjalnej  społecznościowy  portal  internetowy
upubliczniać może informacje niezbędne np. pracownikom socjalnym, stwarzać możliwość powstawania
grup dyskusyjnych na tematy istotne  w pracy socjalnej,  subskrybowania określonych informacji  od
określonych  użytkowników  etc.  Metody  przedmiotu.  Użytkownikom  społecznościowych  portali
internetowych   portalodawcy  (twórcy  portali)  udostępniają  portalobiorcom  (użytkownikom  portali)
rozmaite aplikacje programowe dla tworzenia informacji (tekstowych, wizualnych czy audialnych) przez
użytkonwików oraz dla udostępniania danego typu informacji inym użytkownikom poprzez tzw. linki.
Środki przedmiotu używane przez informatyków dla tworzenia portali internetowych to poszczególne
języki programowania (systemy informatyczne, programy użytkowe, aplikacje programowe w pisane
określonym języku programowania). Teoria naukowa budująca dany przedmiot: informatyka, informatyka
stosowana, socjologia użytkowników sieci internetowych (tzw. infosocjologia). Podmioty – uczestnicy –
osoby (relacje  międzypodmiotowe  –  międzyosobowe).  Ze  społecznościowych  portali  internetowych
korzystają użytkownicy (ang. users), portalami  zarządzają w sieci tzw. administratorzy  (administratorzy
stron,  administratorzy  portali).  Rodzaje  przedmiotu  –  podział  przedmiotowy  rzeczy.  Portale
społecznościowe ewoluują wraz z rozwojem technologii informatycznej, oferując coraz to nowe funkcje.
Dawny podział portali ze względu na dostępne funkcje (np. filmowe, muzyczne, informacyjne itd.) ulega
obecnie zatarciu wskutek możliwości  współpracy pomiędzy rozmaitymi  typami portali  i  oferowanie
nowych funkcji dla użytkowników (np. współpraca Facebooka z Youtube i nk.pl), przez co użytkownicy
jednego portalu mają dostępne funkcje przejścia (lub przesłania informacji) do użytkowników lub funkcji
innego portalu (np. użytkownicy YouTube mają możliwość przesyłania informacji wybranym przez siebie
osobom czy grupom osób na facebooku czy nk.pl). Rodzajem społecznościowego portalu internetowego
jest wikipedia, współtworzona przez społeczność internautów, mająca jednak tylko wartość społecznego,
specyficznego,  aktualizowanego  dokumentu  przejawu  świadomości  jej  użytkowników  –  wartość
świadectwa aktualnej epoki (http://pl.wikipedia.org/wiki/Portal_internetowy). 
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