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Ar tinklaraštininkai yra pagrįstai 
susireikšminę?
Simonas Bartkus



Šių dienų blog’ai ...

✤ Išsivystė iš straipsnių komentatorių,

✤ .. jie nebenori būti tapatinami su tais, kurie naudoja tokią klaviatūrą.



Ką vadiname 
tinklaraščiais?

✤ Asmeniniai užrašai, kurie gyvuoja 
tūkstantmečius...

✤ ... ar kelerius metus gyvi blog’ai 
internete.



Plačiąja prasme ...

Žemaitė buvo blogerė, ...

... Lietuvos vardas pirmą kartą taip pat yra paminėtas blog’uose.

Pirmieji lietuviški blog’ai atsirado 2001 m. pabaigoje, tačiau ...

... blogerės veidas jau 1994 m. buvo ant lietuviško banknoto



Tinklaraštininkai 
jaučiasi pranašesni ..

✤ ... už komentatorius, kurie tik rašo 
komentarus po straipsniais;

✤ ... už aktyvius dalyvius specializuotuose 
interneto forumuose;

✤ ... už žiniasklaidos priemones, nes žino 
daugiau.



Reali tinklaraštijos 
vieta ...

... dar net nežinoma.

✤ Ar blog’ai socialinių tinklų dalis?

✤ Ar blog’ai yra žiniasklaidos priemonė?

✤ Ar blog’ai tiesiog Asmeninės Svetainės 
2.0 ?

Tačiau tinklaraščiai turi šiokį tokį 
svorį tik kartu paėmus, o vienas 
tinklaraštis yra lašas jūroje.



Blog’ai nėra media ...

Internetas yra media,

blog’ai yra tik viena iš keliasdešimt 
interneto dalių, tačiau dabar ji madinga.

Krizės metu internetas nukentėjo labiau 
nei televizija,

o madingiems žaislams šiuo metu nėra 
pinigų.



Viešųjų ryšių 
agentūros ...

✤ ... siūlo kompanijoms rašyti blog’us, ...

✤ ... nes bijo, kad ateis kita kompanija, tai 
pasiūlys, o klientui tai patiks,

✤ ... tačiau realiai abejojama korporacinių 
tinklaraščių nauda.



Viešųjų ryšių 
specialistai ...

... nekenčia blog’ų, nes:

✤ informacija juose sunku valdyti ... nes 
bloger’is dažniausiai neturi viršininko,

✤ su jais sunku dirbti ... nes jų yra labai 
daug,

✤ sunku valdyti informacijos 
nutekėjimą, ...  nes bloger’is 
neatskleidžia informacijos šaltinio;



Tinklaraštija vs. 
komentatoriai

✤ Tinklaraštininkai paviešiną tikslią ir ne 
visada “patogią informaciją”.

✤ Tą pati daro komentatoriai - tačiau dėl 
jų įvaizdžio ir “triukšmo” ta informacija 
nepaplinta;



Komentatoriai tampa 
blog’eriais, nes ....

... nori nepaskęsti minioje.

Tačiau 99% taisyklė yra gyva,

o kuo daugiau tinklaraščių, tuo sunkiau 
išsiskirti.

Tinklaraščių skaičiaus augimas žudo 
tinklaraščius.



Tinklaraščių 
transformacijos ...

... yra paslėpta tinklaraščių mirtis.

✤ kelių autorių tinklaraštis - mini portalas;

✤ socialinė bendruomenė;

✤ kova dėl teisių tinklaraštininkams yra 
mirties požymis.



Motyvų, dėl kurių 
rašomi tinklaraščiai ...

yra daug.

✤ Užsidirbsiu pinigų;

✤ Rasiu bendraminčių;

✤ Kovosiu už teisybę;

✤ Skleisiu savo idėjas;

Tačiau motyvacija visada išblėsta.



Skirtingi tinklaraščio 
rašymo motyvai ...

... neleidžia nustatyti tinklaraščių 
visuotinės mirties datos.

✤ Atsiras tokių, kurie nori juos rašyti,

✤ atsiras tokių, kurie iš to gaus naudos,

✤ bus bandomos kitokios formos 
(Twitter),

✤ tačiau tinklaraščių mada praeis ir 
reiškinys mirs.



Tinklaraštis yra ...

... epizodinė raštijos 
evoliucijos forma,

o mums, proceso 
dalyviams, svarbu žinoti 
savo vietą ir reikšmę.



Ačiū!
simonas.bartkus.lt


