
Identificarea  unor  criterii  obiective  şi  relevante  care  pot  asigura  o  cuntificare  şi  

comparare utilă a caracteristicilor, implicit o analiză sau o comparare a blogurilor.

a) Criterii cantitative  :

- nr. de proprietari ai blogului, criteriu cuantificabil;

- nr. de vizitatori, structura, evoluţia lor:  aceste criterii sunt cuantificabile şi 

concludente  (folosind  informaţiile  oferite  de  platformele  specializate 

Alexa.com, Wordpress.com, Trafic.ro  etc.)  doar  în  anumite  situaţii.  Uneori 

însă,  informaţiile  respective  sunt  private,  restrictive  (contra-cost)  sau 

platforma tehnică împiedică cuantificarea lor;

- nr. de posturi, nr. de comentarii, nr. de răspunsuri la comentarii etc.: criterii 

cuantificabile, dar relative şi interpretabile (depind de agenda politicianului, 

de filtrarea comentariilor, de notorietate, de calitatea mesajelor etc.); 

- raportul dintre mesaj  pur politic, informaţii diverse şi informaţii personale:  

criteriu cuantificabil, dar relevanţa lui poate fi speculată. 

b) Criterii calitative  :

- poziţionarea politică: criteriu cuantificabil;

- alte  criterii calitative sunt subiective sau speculative. Fiecare cititor în parte 

are  grilele  proprii  de  judecare  a  unui  blog,  simpatizanţii  politici  fiind  mai 

îngăduitori, adversarii fiind mai sceptici;

- INTERNET DESIGN: criteriu cuantificabil. 

c)  Criterii de eficienţă:

- gradul în care blogul inflenţează cititorii blogului: criteriu greu de cuantificat, 

eficienţa sa putând fi demonstrată doar prin sondaje on-line care, din păcate, 

îndeplinesc cu greu o condiţie fundamentală - reprezentativitatea.

- gradul în care mesajele blogului ajung în media: criteriu cuantificabil;

- notorietatea: criteriu obiectiv, dacă este cuantificat în funcţie de nr. de linkuri 

de  pe  Internet  către  blog  (inbound  links,  informaţii  furnizate  de 

Tehnorati.com, google.com etc.), dar şi speculativ dacă e analizat în funcţie de 

numărul de cititori (criteriu ambivalent demonstrat mai sus), fie de sondaje  

on-line nereprezentative sau de notorietatea off-line.

Să  nu  uităm  aici  nici  de Search  Engine  Optimization  (S.E.O.) –  modul  de 

optimizare a unui site/blog pe Internet (navigabilitate, vizibilitate, design etc.), care este o 

noţiune aparte foarte importantă pentru cei care-şi fac site sau blog. Din păcate, aceste 

cunoştinţe sunt foarte rar în posesia politicianului deoarece ele sunt în principal apanajul 



specialiştilor în IT. De unde rezultă că la crearea şi intreţinerea unui blog sau analizarea 

lui  fie  este  necesară  consultarea  -  angajarea  unui  specialist  în  domeniu,  fie  însuşirea 

personală a unor noţiuni S.E.O. de ultimă oră...

Prin urmare, rezultă că am identificat doar 4 criterii concrete, clare, restul fiind fie 

ambivalente (concrete doar în anumite situaţii), fie interpretabile, subiective. Pe de altă 

parte, se observă că cele mai uzitate criterii de analiză din blogosfera românească sunt 

notorietatea  şi  calitatea  mesajelor.  Cum  însă  aceşti  indicatori  sunt  ambivalenţi  sau 

subiectivi, rezultă că dacă nu se are în vedere şi o analiză detaliată de context care să 

argumenteze solid concluziile aplicării criteriilor,  rezultatele finale vor fi compromise, 

devenind doar simple forme fără fond ataşate unor grafice frumos colorate. 

Concluzia?  Acest proces de comunicare (blogul)  este la graniţa dintre ştiinţă  

(evident,  cea a comunicării)  şi  „al  şaselea simţ”,  un extra-simţ care  cu cât  este  mai 

dezvoltat, cu atât aduce mai multe beneficii proprietarului de blog. Această concluzie deşi 

pare negativă la prima vedere, nu trebuie să ne dezarmeze. De exemplu, pe baza analizei 

de mai sus putem emite atât o clasificare a tendinţelor dominante dintr-un blog, cât şi un  

pseudo  manual  cu  recomandări  avantajoase  de  urmat,  bazate  pe  observaţie,  sondaje 

parţiale, criteriile de mai sus sau caracteristici ale ştiinţei comunicării.


