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Per què un bloc?
El principal ingredient que no pot faltar a l'hora de plantejar-nos la creació d'un bloc és
la necessitat d'explicar i compartir "quelcom" amb la resta del món.
Encara que sembli una evidència o una pèrdua de temps dedicar una estona a pensar,
després aquesta motivació ens ajudarà a determinar la temàtica del bloc.
Durant la vostra experiència aventurera per la blocosfera, haureu descobert la
presència dels blocs amb continguts molt heterogenis: això no afavoreix l'atracció i
fidelització dels visitants, ja que els seus continguts no segueixen una coherència
temàtica.
Cal tenir en compte la importància de centrar el contingut del nostre bloc en
només dos o tres temes.
Un altre "perquè" que hem de plantejar-nos és si realment un bloc satisfà la nostra
necessitat o bé precisem d'altres CMS per fer-ho: fòrum, web, portal, wiki...
Enllaç recomanat:
OpenSourceCMS

Per què un bloc de la biblioteca?
Els blocs poden esdevenir un espai de referència interessant, ja que ens ofereixen
infinites possibilitats, a les biblioteques:
• Comunicació, àgil i senzilla, amb els usuaris de l'espai.
• Promoció de les activitats i productes documentals.
• Difusió de les darreres novetats, ampliar els serveis de referència i
d'alfabetització informacional, etc
Actualment, i tot i que en el món anglosaxó han tingut una important repercussió i són
nombrosos els blocs temàtics d'aquesta professió, a nivell català la majoria de
propostes presents a la blocosfera han sorgit d'iniciatives personals de professionals
de la informació que publiquen en els seus blocs les seves experiències i coneixements
professionals i notícies i recursos rellevants per a la professió.
Un cas a part el trobem amb les biblioteques escolars catalanes, recollides dins l'amplia
xarxa de XTECBlocs, que han adoptat i adaptat les eines pròpies de la Web 2.0 i el
format del bloc per al desenvolupament i difusió de les seves activitats, donant un gir
de 180 graus al tradicional concepte d'animació a la lectura.
Com a professionals de les biblioteques podem treure partit dels blocs feina des de
dues vessants: els blocs com a eina personal-professional i els blocs com a eina de
màrqueting i aparador de la institució en la que treballem.

Ambdues funcions, encara que diferents, són perfectament complementàries i en
l'actualitat comptem amb bons exemples que poden ajudar-nos a donar el pas.
Blocs professionals
Els blocs són una potent eina d'emmagatzematge d'idees i recursos, una pàgina plena
d'anotacions ordenades cronològicament i que podem recuperar des de diferents
punts d'accés (arxiu cronològic, arxiu temàtic o des del cercador intern).
A més d'una excel·lent eina organitzativa i col·laborativa, podem utilitzar-los com a
portafoli divulgatiu, per a ús personal i professional, compartint amb els col·legues tot
el que sabem, el que llegim, els temes que ens interessen i en els que estem treballant
i som especialistes. Com a conseqüència d'això la nostra xarxa personal de contactes
augmenta i s'enriqueix considerablement.
Blocs institucionals
El bloc pot esdevenir un lloc fructífer per establir una relació amb la comunitat a la
qual pertany, i també amb altres professionals, que comparteixen tasques en altres
llocs i on poden comunicar les seves experiències i retroalimentant-se de les dels
altres:
• Comunicació amb els usuaris reals i potencials.
• Comunicació amb l'euip professional de la biblioteca
Així doncs, el bloc s'erigeix com a:
• Mitjà de recollida d'informació estratègica per mesurar la qualitat de la gestió
• Mitjà de promoció
• Medi d'explotació de serveis de demanda d'informació
Entre les moltes possibilitats que tenen els blocs a les biblioteques les més utilitzades
són:
• Notícies i esdeveniments: publicacióde novetats i notícies sense necessitat de
disposar d'una web institucional o esperar que el webmaster l'actualitzi.
• Grup de discussió sobre llibres i lectures: recensions i crítiques de llibres.
• Web-bibliografia: recomanació de recursos, llocs web, pel·lícules, i altres
continguts multimèdia, llibres que faciliten l'elaboració i actualització de
bibliografies basades en recursos web, acostant-se als usuaris i avaluable amb
els seus comentaris.
• Activitats bibliotecàries: comunicació entre el personal dels diferents
processos tècnics de la biblioteca: Catalogació, taulell de referència, formació
d'usuaris.
• Serveis d'alerta i DSI (Difusió Selectiva de la Informació): filtratge d'informació,
seguiment de temàtiques predefinides, avisos de noves adquisicions, etc.

I això nomès pot ser el començament, ja que enim davant nostre una eina senzilla,
econòmica i additiva per explorar o reforçar nous serveis d'informació i dinamitzar els
nostres entorns de treball.
Ens hi posem?

On?
Un cop hem decidit crear un bloc i ja amb la seva temàtica clara, hem de decidir quina
eina utilitzarem i on l'allotjarem.
Volem pagar per tenir el nostre bloc publicat a Internet o volem fer-ho sense assumir
cap despesa?
Evidentment, la majoria de nosaltres, respondrem que no volem pagar per una cosa
que podem obtenir gratuïtament.
Si ens decantem per l'allotjament de pagament podrem escollir entre dos tipus:
• Allotjament especialitzat en blocs (o que inclou algun CMS preinstal·lat) En la
majoria de servidors de blocs gratuïts, també s'ofereix una opció "professional"
de pagament.
• Allotjament genèric, en el que nosaltres haurem de fer tot el procés
d'instal·lació del CMS. En aquest cas comproveu que aquest disposa d'accés FTP
i inclou Bases de Dades MySQL.
Haurem de plantejar una opció de pagament quan es doni alguna de les afirmacions
següents :
•
•
•
•

Emmagatzemo gran quantitat d'arxius (fotografies, documents,...)
La taxa de transferència mensual del meu bloc és molt alta (moltes visites)
Vull disposar del meu propi domini i adreces de correu electrònic.
Vull total llibertat en l'elecció del CMS, com també en la personalització.

Si optem pel servei gratuït, entre tota la oferta existent a la xarxa hem de triar el lloc
on volem allotjar el nostre bloc. Nosaltres treballarem amb Blogger.

El nom també fa la cosa
L'ideal és que el títol reflecteixi el contingut del bloc i que, a més, sigui interessant o
que, almenys, resulti cridaner.
Recorda que quan entrem a una plataforma o agregador de blocs veiem un llistat amb
els títols dels darrers blocs actualitzats.
Un bon exemple el trobaràs en el servidor Bitàcoles.com

Alguns presenten un llistat amb tots els blocs allotjats en el seu servidor, ja sigui per
ordre alfabètic o classificats per països o categories. Pots comprovar-ho a Bloc.cat.

També hi ha els directoris i els rànquings. Els primers ens presenten els blocs agrupats
per la seva temàtica, els segons per la popularitat entre els seus visitants...
Si ho recordes, ja presentem alguns exemples en el mòdul 2.

Reflexionem una mica.
Què és el que et fa obrir un bloc que no coneixes? Indiscutiblement el títol.A menys
que tinguis un d'aquells dies suïcides...Sí, aquests dies d'avorriment total, que
simplement et mantens navegant per la xarxa sense rumb, sense criteri, obrint webs
aleatòriament.
Tingues present però ,que el títol del bloc no ho és tot: Encara que el títol sigui molt
interessant, cridaner i impactant a primera vista, si algú entra al bloc i el contingut
(diagramació, disseny, colors, imatges, temes, narració...) és pobre o inintel·ligible, el
visitant no dubtarà a utilitzar la poderosa X.

Seguim reflexionant ...
Què creus que és preferible?
Un títol excel·lent, que t'assegurarà un munt de visites diàries al bloc, encara que el
seu contingut sigui mediocre, i on la majoria dels visitants s'hi quedin menys de 30
segons?
O un contingut de qualitat, però amb un títol tan anodí, descolorit o pusil ·lànime que
no motiva a entrar-hi i per tant, ningú el visita?
Per tant un consell: eviteu posar títols que comencin amb el genèric "El bloc de..."
seguit per un nom personal. Encara que faciliten la identificació de l'autor o autora, a
no ser que siguem molt coneguts o mediàtics, no ens ajudarà gens.

L'adreça del bloc
Normalment es considera que l'adreça del bloc ha de ser curta i representativa.
L'adreça del nostre bloc ha de ser fàcil de recordar. Cal tenir en compte que els
visitants arribaran al nostre bloc a través d'un cercador, però també utilitzant la barra
d'adreça del navegador.
El nom que defineix la direcció ha de tenir correlativitat amb títol del nostre bloc. El
més recomanable és que títol i direcció siguin el mateix, però en alguns casos serà
difícil.
En escollir la nostra URL podem triar entre diverses opcions:
• Per unió de les paraules, o sigles del títol.
• Per alguna similitud amb el títol.
• Sense relació amb el títol.
Abans de sortir corrents a iniciar el teu bloc, pren-te temps per decidir -ne el títol, i
sobretot l'adreça URL o, en el nostre cas, el nom del subdomini.
Tingues present que podràs canviar el títol quan et plagui, perquè és modificable des
del taulell d'administració del bloc, però NO passa el mateix amb l''adreça URL: una
vegada que el vostre bloc es troba "a l'aire" amb una adreça URL, canviar-la no et
resultarà tan senzill com modificar el títol, i a més, el canvi, pot desorientar als
visitants.

