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De ce blogguim? 

 De fapt, blogguim nu pentru că simţim nevoia să ne explodăm 
substanţa din noi, ci să ieşim în evidenţă dar nu aşa, cum 
facem când ne mascăm papagaliceşte şi ieşim pe stradă în 
speranţa că cineva ne va fotografia, ci altfel. Puţin mai diferit. 
Ieşim în evidenţă aruncând în stânga şi în dreapta cu 
informaţii. Informaţii şi trăiri care să îi ghideze pe cei din jur. 
Eu nu mai vreau să scriu despre orice. Au trecut vremurile în 
care plângeam în faţa tastelor. Acum vreau să te informez, să 
vezi şi să înveţi că viaţa e la fel peste tot. Dacă eu pot să scriu, 
atunci poţi şi tu să citeşti aşa încât sunt sigură că ne vom 
înţelege de minune. 

Articol preluat de pe scipiri de libelula 
Un articol pe aceeaşi temă am scris şi eu aici. 

 

http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://sclipiridelibelula.wordpress.com/2012/12/15/de-ce-blogguim/
http://emilstudentulminune.wordpress.com/2012/04/10/guest-post-de-ce-blogguim/


 Salutare! Iulia Radu  mă numesc şi vă invit să vizitaţi blog-ul http://iuliaradu.wordpress.com, ce a luat fiinţă în anul 2009. 
Gândindu-mă la faptul că toată această poveste a plecat de la ideea de blog, blogging, invitată de către Drd Emil 
Călinescu, căruia îi mulţumesc, m-am decis să scriu câteva rânduri ce au ca punct de plecare întrebarea De ce blogguim? 

 Rar mi-am pus această întrebare… pentru că pare că totul vine de la sine, dar, noi bloggeri, mai mici sau mai mari, 
devenim dependenţi de blogging… Totul pleacă de la o simplă joacă, ce pe parcurs se transformă într-o reală 
responsabilitate. La început, abia dacă ştiam cu ce se mănâncă un blog. 

 Eu, personal, m-am gândit să promovez, în primă fază, chestii funny, dar pe parcurs, lucrurile au luat alte întorsuri. Fiind 
pasionată de fotografie, am început să adaug şi fotografii realizate de mine, printre articolele, în care spun – după cum am 
precizat şi în autodescriere – ce gândesc, cum gândesc… şi … mă mai gândesc…. 

 Când observi că blog-ul tău e din ce în ce mai vizitat, începi să te gândeşti ce metode de promovare să adopţi, care sunt 
cele mai bune… Ca blogger, îţi place să vezi o creştere exponenţială, a numărului de vizitatori şi să fim sinceri, la un 
moment dat, acesta devine un scop, în timp. 

 Îmi place să scriu poveşti despre oameni, despre viaţă, iar blog-ul îmi oferă această posibilitate, fără să-mi pună vreo 
condiţie. Uneori scriu despre vise, despre dorinţe… şi pur şi simplu devin realitate, o realitate virtuală… doar prin 
intermediul blog-ului. 

 Este drept, blog-ul, la începuturile sale, se dorea a fi un jurnal public, un jurnal pe internet, dar astăzi acestea sunt 
împărţite în diverse categorii (jurnalism, politică, publicitate, etc.). 
Din punctul meu de vedere, blog-ul poate fi considerat şi un mod de socializare, chiar dacă există facebook, twitter şi 
altele. Blog-ul, atrage de obicei oameni care gândesc la fel ca tine sau care pur şi simplu se regăsesc în ceea ce scrii. 

 Blogguim pentru că ne place şi chiar dacă uneori nu avem timp să ne ocupăm de serios de chestia asta sau ne lipseşte 
inspiraţia, blog-ul ne aşteaptă cuminte, dornic ca vizitatorii să îşi exprime părerile sincere despre ce a mai afişat el nou… 

 So, let’s blogging together! 

 

http://iuliaradu.wordpress.com/


Blog, Blogger, Blogging... 

 Crearea unui blog a devenit activitatea principală pe internet. 
Majoritatea oamenilor asociază de obicei acest lucru cu un 
jurnal pe net, în care se pot împărtăşi momente din viaţa 
personală cu comunitatea online, putând exprima idei despre 
societate, educaţie, gastronomie, lumea afacerilor sau multe alte 
subiecte. 

 Acum ceva vreme, crearea unui blog era destul de obositoare. În 
ziua de azi, este cunoscut faptul că este foarte simplă crearea 
unui blog pentru diferite scopuri. 

 WordPress este probabil liderul pe piaţa softurilor pentru 
bloguri. Sursa de software este disponibilă publicului larg prin 
două căi. Prima opţiune este descărcarea întregului pachet şi 
instalarea sa în propriul tău spaţiu web, cu scopul de a-l folosi 
aici ca pe un sistem manageriat. 

 Alternativ, poţi opta şi pentru propriul tău blog gratuit direct pe 
site-ul WordPress.  



Ce este „un blog”? 

 Un blog (cuvânt provenit de la expresia engleză web log = 

jurnal pe Internet) este o publicație web (un text scris) care 

conține articole periodice sau și actualizate neîntrerupt ce au de 

obicei un caracter personal. Ca regulă, actualizarea blog-urilor 

constă în adăugiri de texte noi, asemenea unui jurnal, toate 

contribuțiile fiind afișate în ordine cronologică inversă (cele 

mai noi apar imediat, sus, la vedere). Acest gen de publicații 
web sunt în principiu accesibile publicului larg. 

 Dacă la început blog-urile erau actualizate manual, cu timpul au 

apărut „unelte‖ (programe și metode) care să automatizeze 

acest proces. Utilizarea unui astfel de software bazat pe 
browsere Internet este acum un aspect obișnuit al blogging-

ului. 



Bloguri personale, corporative şi colective 

 Cuvântul blog provine de la expresia engleză web log. 
Semnifică un jurnal online, dar şi un tip special de site 
Web, în careautorul, numit blogger, 
publică articole ocazional, periodic sau neîntrerupt. Un astfel 
de blog e numit personal. 

 Uneori blogul e menţinut de către un grup de persoane sau 
din numele unei companii/organizaţii. Un asemenea blog e 
numitcorporativ. Bloguri sociale/colective sunt menţinute de 
către cititori după regulile stabilite de moderatori/patroni. 

 Mulţimea tuturor blogurilor şi a bloggerilor e 
denumită blogosferă. Deosebim blogosferele: românească, 
moldovenească, rusească, engleză etc. 

 



Publicarea pe blog: articole, posturi, 

comentarii, mesaje… 

 Articolele/înscrierile se afişează pe blog în ordinea inversă 
cronologiei (ultimul publicat, primul afişat), existând o anumită 
paralelă cu structurile de date de tip stivă, concepute după principiul 
LIFO (last in, first out — ultimul intrat, primul ieşit). Blog-urile 
oferă cititorilor posibilităţi de a scrie comentarii şi de a 
trimite mesaje, ceea ce face posibilă constituirea în baza unui blog a 
unei comunităţi de socializare a bloggerului şi cititorilor. 

 Articolele/înscrierile de pe blog sunt numite posturi/postări. 
Publicarea lor e numită postare. 

 În engleză cuvântul blog e folosit şi cu sensul de verb, semnificând 
activitatea bloggerului. În română activitatea bloggerului e 
numită blogging, după calapodul englez. 

 O caracteristică importantă a blogului e modificarea/actualizarea 
constantă prin publicarea de noi articole. Site-urile companiilor şi 
organizaţiilor adesea includ bloguri ce reflectă cronologic 
evenimentele şi activităţile aferente. 



Conţinutul blogului 

 Blogurile combină conţinuturi de diverse tipuri: 

 textual, 

 grafic, 

 animat, 

 pagini Web, 

 link-uri la alte bloguri, 

 link-uri la site-uri Web, 

 conţinut multimedia, 

 forum, 

 chat 

 etc. 

 



Tipuri de bloguri 

 Există foarte multe posibilităţi de deosebire a tipurilor de 
bloguri, în corespundere cu punctele de vedere din care ele 
sunt analizate: domenii de interes, numărul de autori, tipurile 
de articole, conţinut etc. 

 Majoritatea blogurilor sunt textuale. Totuşi există şi bloguri 
specializate: 

 bloguri artistice (artblog), 

 bloguri de imagini fotografice (photoblog), 

 bloguri cu conţinut video (vblog), 

 bloguri muzicale (MP3 blog), 

 bloguri audio 

 etc. 



Blogroll 

 

 Blogul, de regulă, include o listă de bloguri citite de către 

autor – blogroll-ul. Aceste liste generează, la rândul lor, 

comunităţi neformale/virtuale de bloggeri, axaţi pe 

anumită tematică. 

 



Scurt istoric al conceptelor blog şi blogger 

 Info.cern.ch este adresa primului site Web, creat de Tim Berners-Lee pe 

data de 6 august 1991. Nu există originalul acelei pagini, ea fiind 

modificată constant odată cu dezvoltarea proiectului World Wide Web. 

Copia existentă a paginii Web din 1992 e considerată primul site de tip 

blog, înseşi denumirea blog apărând pe urmă. 

 Termenul ―weblog‖ a fost inventat de către Jorn Barger pe 17 

decembrie 1997. 

 Forma prescurtată ―blog‖ a apărut graţie lui Peter Merholz care în 

glumă a divizat cuvântul weblog în fraza ―we blog” pe bara laterală a 

blogului său Peterme.com în aprilie/mai 1999. 

 La scurt timp după aceea Evan Williams de la compania Pyra Labs a 

folosit cuvântul ―blog‖ în calitate de substantiv şi verb, inventând, 

totodată, termenul ―blogger‖ pentru site-ul blogger.com lansat de 

către Evan Williams şi Meg Hourihan pe 23 august 1999 (procurat de 

către compania Google în februarie 2003). 



Platforme 

 

 Cele mai populare platforme de blogging 

sunt WordPress şi Blogger. 

 WordPress.com oferă servicii gratuite de creare şi 

menţinere a blogurilor. WordPres.org oferă gratuit softul 

necesar pentru instalarea platformei pe calculatoare şi 

servere autonome. 

 Compania Google oferă servicii gratuite Blogger pentru 

crearea şi menţinerea gratuită a blogurilor 

pe blogspot.com 

 

http://wordpress.com/
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Codul de conduită al bloggerilor 

 Tim O’Reilly împreună cu alţi bloggeri au iniţiat codul de conduită 
după atacurile şi ameninţările asupra bloggeriţei Kathe Sierra: 

 Asumă-ţi responsabilitatea nu doar pentru propriile cuvinte, ci şi 
pentru comentariile pe care le permiţi pe blogul tău. 

 Stabileşte nivelul de toleranţă pentru comentariile abuzive. 

 Ia în consideraţie oportunitatea eliminării comentariilor anonime. 

 Ignoră trolii (persoanele care postează comentarii provocatoare). 

 Transformă conversaţia offline în una directă sau prin intermediar. 

 Dacă ştii pe cineva care se comportă urât, comunică-i părerea ta. 

 În online nu spune nimic ce n-ai putea spune în persoană. 

 



Crearea unui blog pas cu pas 



Alegerea unei adrese a blogului 





Contul trebuie activat de pe adresa de email 



Verificarea mail-ului pentru activare 





Alegerea unui titlu al blogului şi a unei descrieri 



Alegerea unei teme 



Am ales tema „Pink Touch 2” pentru blogul nostru 



Personalizarea temei alese 



Alegerea culorii textului din antet 



Alegerea unei imagini de fundal 



Previzualizarea blogului 





















Crearea şi publicarea primului articol 







Inserarea unei imagini 



Editarea imaginii din articol 





Publicarea articolului 



Panoul de control al blogger-ului 





Previzualizarea blogului 





Panoul de control al blogului 



Comentarii efectuate 



Statistici 



Statistici Akismet 



Blogurile mele 



Bloguri pe care le urmăresc 



Articole 



Adăugarea unui nou articol 



Categorii 



Etichete (tags) 



Bibliotecă media 



Paginile blogului 



Editarea unei pagini 





Previzualizarea paginii editate 



Administrare teme 



Widget-uri 



Adăugarea unui widget 





Meniuri 



Adăugarea unei imagini în antetul blogului 



Decuparea imaginii din antet 



Setări legate de textul din antet 







Imagine de fundal 





Utilizatori 



Utilitare 



Setări generale 





Modificarea imaginii de fundal 



Previzualizarea modificărilor efectuate 



Eliminare imagine antet 







Deconectarea administratorului 



Vizualizarea pe web a blogului 
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So... Let’s blogging together! 

Prof. Iulia Radu 


