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Blog jako środek pracy socjalnej, ang. web log as a medium of social work, z grec. logos (myśl, słowo).
Definicja (określenie) przedmiotu: dziennik sieciowy, pewien typ internetowej strony, która zawiera wpisy
słowne  danej  osoby  (autora  albo  właściciela  blogu)  w  porządku  rzeczowo-chronologicznym  lub
chronologiczno-rzeczowym.  Charakterystyka  przedmiotu.  Dzięki  współczesnej,  elektronicznej
technologii informatycznej od przełomu XX i XXI wieku możliwe jest m.in. systematyzacja (rzeczowa),
kategoryzacja (kategorie rzeczowe), archiwizacja (archiwum wirtualne) oraz tzw. tagowanie, tj. tworzenie
tagów, czyli  słów-kluczy, przydatnych przy szukaniu przedmiotowym (rzeczowym) danej kwestii  na
blogu (np.  porad na określony temat psychologiczny,  pedagogiczny,  medyczny, dietetyczny, prawny,
filozoficzny  etc.),  ponadto  każdy  użytkownik-gość  (blogowicz),  odwiedzający  dany blog  (czytelnik
sieciowy  czytający  dany  dziennik  sieciowy)  ma  możliwość  wpisywania  swoich  komentarzy  (albo
zapytań,  np.  pytań  do  danego  blogera-specjalisty)  w  określonych  miejscach  blogu  (tzw.  okno
komentarzy).  Wszystkie  blogi  (dzienniki  sieciowe)  razem wzięte  tworzą  tzw.  blogosferę  (przestrzeń
dzienników sieciowych). Blog wywodzi się z tzw. home-pagów (stron domowych) czy personal-pagów
(stron  osobistych),  powstających  w  latach  90.  XX  w.,  stąd  charakteryzuje  się  osobistym  tonem,
subiektywizmem,  zwykle  narracją  w  pierwszej  osobie  liczby  pojedynczej,  zapisami  na  żywo,  jest
dziennikiem na różne tematy spisywanym na gorąco albo rodzajem internetowego pamiętnika, czasem
osobistego poradnika tematycznego. Użytkownik bloga nazywa się ‘blogerem’ (albo ‘blogowiczem’).
Czynność pisania na blogu nosi miano blogowania (ang. bloging). Chorobliwa moda na prowadzenie
blogów zwana jest ‘blogomanią’. Opór, lęk wobec korzystania z blogu jako środka komunikacji zwie się
‘blogofobią’. Traktowanie ‘blogu’ jako ulubionego miejsca swoich wypowiedzi zwane jest ‘blogofilią’.
Rządzenie (zarządzanie)  świadomością społeczną poprzez blog nazywa się ‘blogokracją’ (np.  wpisy
ministrów rządu na Twitterze). Zdarzenie na blogu nazywa się (z ang.) ‘blogeventem’, a umieszczanie
ogłoszeń  na  blogu  nosi  czasem  miano  (z  ang.)  ‘blogvertising’.  Zakres  przedmiotu:  blog  nie  ma
określonego zakresu tematycznego, każda treść może się w nim znaleźć, o ile nie zostanie usunięta przez
administratora (cenzura internetowa), dlatego może być użyta również w pracy socjalnej, zarówno przez
pracowników socjalnych, którzy docierają w ten sposób do pewnych środowisk np. młodzieżowych, jak i
przez  osoby  potrzebujące,  szukające  pomocy,  np.  psychologicznej,  prawnej  albo  pedagogicznej,
kwalifikujące się do pomocy, a dysponujące umiejętnością komunikacji komputerowej (internetowej) na
blogach (w ten sposób można uskuteczniać tzw. nieformalne poradnictwo, np. udzielając społecznych
porad dla pewnych kategorii osób z określonymi problemami). Blog służyć może  także m.in. jako
samouczek dla pracowników socjalnych, dzielących się publicznie doświadczeniami z własnej pracy
zawodowej (blogi profesjonalistów, społeczność profesjonalistów w blogosferze).  Metody przedmiotu:
metody blogu w zastosowaniu do pracy socjalnej mogą przyjmować rozmaite formy: blogoporadnictwo,
blogoterapia, blogoedukacja, tworzenie blogospołeczności, skoncentrowanych wokół pewnych tematów
czy osób (specjalistów,  liderów, autorytetów w danej  dziedzinie,  np.  pracy socjalnej).  Wśród metod
komunikacji blogerskiej (blogowej) wyróżniamy: 1) metody słowne (słowne opisy, analizy, wyjaśnianie
ze zrozumieniem pewnych kwestii, o które pytają np. blogowicze), 2) metody wizualne, np. metody
rysunkowe (rysunki) czy obrazowe (obrazy), 3) metody audialne (umieszczanie nagrań wypowiedzi), 4)
metody filmowe (audiowizualne), tj. umieszczanie filmów (lub tzw. linków do filmów umieszczonych
poza blogiem, np. na YouTubie w internecie). Metody ekspertowe i tzw. hiperteksty są splecione ze sobą,
wykorzystując  rozmaitość  możliwości  dotarcia  z  przekazem  blogera  (tu:  pracownika  socjalnego,
pracownika pomocy socjalnej)  do innego człowieka  (do większej  społeczności).  Dziennik  sieciowy,
prowadzony  na  danej  stronie  internetowej,  a  skupiony  wokół  pewnej,  określonej  tematyki  (np.
pedagogicznej, psychologicznej etc.), nazywa się portalem specjalistycznym, tj. tzw. ‘wortalem’. Istnieją
blogi indywidualne (prowadzone przez jedną osobę, tu: jednego pracownika socjalnego czy terapeutę)
albo blogi kolektywne (tu: prowadzone przez zespół pracowników-specjalistów, odpowiadających na
pytania blogowiczów, rodzaj ‘zbiorowej poradni socjalnej’). Blog może zapewniać anonimowość osoby
zwracającej się o poradę (o pomoc), co ułatwia np. przełamanie bariery psychologicznej (nieśmiałości,
wstydliwości) pytającego. Środki przedmiotu: środkami komunikacji na blogu prowadzonym dla celów
pracy socjalnej (np. poradnictwo, fachowego instruktażu w danej dziedzinie) są: słowo, obraz, dźwięk



(nagranie audio – umieszczone na stronie jako tzw. audycja radiowa - podcast),  film (elektroniczne
nagranie wideo – np.  umieszczone na stronie jako tzw. vodcasty),  przy czym zwykle dokonuje się
konwersji do określonego formatu (rozszerzenia). Vodcasty (ang. video-on-demand broadcast), zwane
również  v-castami,  vidcastami,  videocastami,  v-postami,  videopostami,  są  rodzajem  technologii
transmitowania  wideonagrań  (zapisów  filmowych  wideo,  telewizji  internetowej)  pod  postacią
udostępnianych  w  internecie  plików,  które  kataloguje  się  za  pomocą  technologii  RSS  (technologii
subskrypcyjnej). Na blogach istnieje możliwość używania środka informacji tzw. ‘śledzenia’ poczynań
innych użytkowników (terminy ang.: blogroll, trackback, pingback), tj. reagowania na ich aktywność na
blogu w odpowiednim momencie (np. zadania pytania w okienku ‘komentarzy’), co uaktywnia ‘blogera’-
specjalistę do odpowiedzi. Siatka blogów może być dowolnie powiększana o kolejnych blogowiczów czy
odnośniki  w  ramach  eksperckiej  komunikacji  hipertekstowej  (umożliwianie  kontaktów  z  kolejnymi
autorami blogów-specjalistami) w ramach blogosfery, która staje się nie tylko logosferą (przestrzenią
słowa, ‘środowiskiem słowa’ – termin bpa Adama Lepy), ale i ikonosferą (przestrzenią obrazu), audiosferą
(przestrzenią dźwięku, głosu), wideoaudiosferą (przestrzenią filmu audiowizualnego). Blogosfera należy
do kultury popularnej, tj. kultury masowej, a nie do tzw. kultury ‘wysokiej’. Blogi zbliżają użytkowników
stopniu porównywalnym do tzw. społeczności sieciowej (social networking). Teoria naukowa budująca
dany  przedmiot:  informacja  naukowo-techniczna,  informatyka  stosowana,  infosocjologia  (socjologia
informacji),  infopedagogika  (pedagogika  informacji),  infopsychologia  (psychologia  informacji),
infofilozofia  (filozofia  informacji  w  ramach  epistemologii),  a  w  odniesieniu  do  pracy  socjalnej  -
interdyscyplinarna  teoria  informacji  aplikowana  do  pracy  socjalnej  w  kontekście  multimediów
(socjoinformatyka).  Podmioty – uczestnicy – osoby (relacje  międzypodmiotowe – międzyosobowe):
użytkownicy blogów są zróżnicowani, przy czym tu każdy nadawca (bloger, blogowicz) może stać się
odbiorcą, a odbiorca nadawcą informacji-komunikatu (komunikacji) przekazywanym w danym kodzie w
określonym  kontekście  (zapośredniczona  relacja  interpersonalna  pomiędzy  blogowiczami,  gdzie
pośrednikiem jest medium elektroniczne, komputer, internet, blog, każdy komunikator elektroniczny).
Rodzaje  przedmiotu  –  podział  przedmiotowy  rzeczy  (podział  blogów).  Blogi  (według  kryterium
zawartości środków komunikacji) dzielą się na 1) blogi tekstowe (logi), w tym – mikroblogi, mikrologi
(ze słownymi wpisami jedno-, lub kilkuzdaniowymi), 2) linklogi (głównie z linkami, tj. z odnośnikami do
różnych innych stron internetowych – hiperteksty, rzadko z minikomentarzem), 3) fotoblogi (głównie z
fotografiami), 4) audioblogi (głownie z plikami audio, tzw. podcastami), 5) wideoblogi (głównie z plikami
filmowymi). Inną typizacją blogów (wg kryterium ruchu treści) jest podział na 1) blog dynamiczny, tzw.
żywy (z codziennymi wpisami,  codziennie przynajmniej  jeden nowy wpis),  2)  blog statyczny,  tzw.
martwy  (bez  codziennych  nowych  wpisów).  Kolejną  typizacją  blogów  (wg  kategorii  ruchomości
urządzeń) jest podział na 1) moblogi (treści blogów są umieszczane z urządzeń mobilnych, np. z komórek,
tabletów, laptopów etc.), 2) statoblogi (treści blogów są umieszczane tylko z urządzeń statycznych, np.
komputerów  stacjonarnych,  serwerów  etc.).  Wyróżnia  się  również  typizację  blogów  (wg  kategorii
rzeczywistej reprezentacji), dzieląc je na 1) flogi (f-logi, firmowe blogi, albo formalne blogi, tj. takie blogi,
które pozorują blog osobisty, a w rzeczywistości nimi nie są, bo autor blogu jest opłacany przez dane
przedsiębiorstwo dla celów kryptoreklamy, tzn. ukrytego reklamowania danych produktów), 2) blogi
personalne  (rzeczywiste  logi  osobiste,  bez  kryptoreklamy  przedsiębiorstw  czy  produktów).  Innym
podziałem blogów (ze względu na twórcę) jest podział na 1) tzw. ‘roblogi’ (robotoblogi, gdzie treść
wpisów tworzona jest automatycznie przez elektroniczne roboty, generowana bez udziału człowieka, wg
pewnego algorytmu doboru treści przez zaprogramowany komputer, tzw. ‘mikser’, jednym z rodzajów
robloga jest spamblog, który celowo automatycznie manipuluje wynikami wyszukiwań, wprowadzając w
błąd wyszukiwarki internetowe, które zamiast trafić na właściwą stronę, prowadzą użytkownika błędnie
na strony niechciane, np. reklamujące pewien produkt, a podszywające się pod inną stronę internetową,
której poszukuje dany użytkownik), 2) rzeczywiste blogi osobiste (personalne blogi, gdzie treść wpisów
jest tworzona rzeczywiście przez konkretną osobę człowieka bezpośrednio wpisującego na żywo w czasie
rzeczywistym dane treści do blogu). W miarę rozwoju technologii informatycznej, blogi ewoluują do
kolejnych postaci, z coraz to nowszymi możliwościami, poprzednio nieosiągalnymi z powodów czysto
technicznych (technika komputerowa dynamicznie się zmienia w postępie geometrycznym, to, co wczoraj
było niemożliwe, dziś jest rzeczywistością). Specyficznym rodzajem blogu społecznościowego jest tzw.



wikipedia (hasło: Blog, http://pl.wikipedia.org/wiki/Blog).
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