
Pseudo Manual de Blog Politic (recomandări de bază)

a) Este necesar sau nu blogul pentru un politician? Răspunsul este categoric: da.  

Mai ales dacă are ceva de spus, căci dacă n-are nimic de spus, ce mai caută în politică?. 

Motivele sunt multe: accesul la electorat când nu are acces la media, acces la electoratul 

on-line care acordă puţină atenţie altor canale de comunicare şi mai ales care are un mare 

potenţial de a fi format din lideri de opinie (fluxul comunicării în doi paşi), accesul la 

electorat în mod direct fără a fi distorsionat de media, drept instantaneu la replică când 

media  distorsionează  mesajul,  alegeri  uninominale  etc.  Odată  făcut  acest  pas,  trebuie 

alese şi scopurile, pentru a şti mai bine strategia de urmat. Politicianului trebuie să ţină 

cont  de  motivaţia  cititorilor,  selectivitatea  lor  determinată  de  timpul  limitat  alocat 

Internetului sau numărului de politicieni pe care îi citesc la un moment dat. În mod clar 

un  cititor  on-line  citeşte  un  număr  limitat  de  politicieni,  mai  ales  pe  cei  pe  care-i 

simpatizează sau despre care crede că sunt mai informaţi şi mai credibili într-o anumită 

problemă.  Prin  urmare,  pentru  a  fi  nu  numai  informativ,  dar  şi  influent,  politicianul  

trebuie să vină cu un mesajul cel puţin la fel de calitativ sau credibil în comparaţie cu  

adversarii săi direcţi sau susţinătorii aceluiaşi punct de vedere.

b) Ce e mai bun, blogul sau site? Are politicianul timp şi pricepere sau angajeaza 

pe cineva? Evident, blogul este mult mai accesibil, mai economic, mai simplu de utilizat, 

mai aproape de electoratul on-line (mai popular), dar site-ul este aproape complet din 

punctul  de  vedere  al  structurii,  al  informării,  iar  prestanţa  este  mult  mai  mare.  Prin 

urmare, o combinare intre site şi blog sau o legătură puternică între cele două  este cea 

mai bună alegere. Asta presupune o echipă specializată. Trebuie să se aiba însă grijă de 

echipă pentru că dacă nu e multumita sabotează site-blogul şi poate compomite imaginea 

(caz recent în blogosfera românescă). Dacă se alege doar blogul individual, politicianul 

trebuie să ştie măcar câteva lucruri sau să ceara câteva sfaturi din domeniu, pentru că 

altfel eficienţa blogului are mult de suferit. În plus, dacă vor exista comentarii multe sau 

vulgare, tot va fi nevoie de un consilier care să se ocupe de ele, pentru a nu răpi din 

timpul politicianului. 

c)  Atât calitatea, cât şi cantitatea postărilor are foarte mare importanţă.  Să nu 

uităm că majoritatea cititorilor on-line au un nivel de educaţie ridicat. Ei vor înţelege şi 

accepta o anumită  raritate a postărilor sau constrângerile designului, RSS-urile având un 

rol important aici, dar vor ierta mult mai puţin calitatea slabă a conţinutului. Nu se poate 

nega  însă  că  şi  cantitatea  şi  implicarea  e  foarte  importantă  pentru  politicienii  care 

urmăresc primordial notorietatea, implicit atragerea unui electorat cât mai numeros (vezi 

caz Nastase). În plus, când mă refer la cantitate, trebuie avut grijă şi la mărimea postării 



în  general:  indiferent  de  cât  de  important  este  un  subiect,  postările  kilometrice  sunt 

obositoare  şi  plicticoase  indiferent  de  cât  timp  liber  ar  avea  cititorul  pe  Internet. 

Parafrazând: posturile mici şi dese, cheia marilor succese...

d)  Îndeplinirea  obligatorie  a   criteriilor  minime  de  S.E.O.  şi  Internet  Design 

(RSS,  inbound  links,  comentarii,  tags,  design,  accesibilitate,  navigabilitate,  arhivă, 

blogroll,  biografie,  fotografii  etc.).  În  afară  de  faptul  că  aceste  criterii  eficientizează 

funcţionarea  blogului,  ele  sporesc  atât  satisfacţia  cititorului  (uşurându-i  accesul  la 

informaţii),  cât  şi  notorietatea  blogului.  Foarte  interesant  la  acest  capitol  este  rolul  

blogrollului.  De exemplu, el  poate fi  interpretat  ca un indicator de antipatii  (Năstase, 

Iliescu vs Geoană, Dâncu) sau ofensă.

e)  Alegerea cu grijă (de preferat echilibrată) a raportului dintre mesaj politic,  

informaţii  generale,  informaţii  personale;”limbaj  de  lemn”,  oficial  vs  cordialitate,  

originalitate;  posturi  constructive  vs  campanie  negativă.  Exagerarea  unei  anumite 

caracteristici poate face blogul prea negativ, siropos, neinteresant sau rigid, ceea ce nu-şi 

doreşte  nimeni.  După  cum spuneam la  început,  cititorii  blogului  pot  fi  simpatizanţi, 

adversari  sau neutri  politic,  iar  ceea  ce-i  pot  atrage pe unii,  pot  duce la  îndepărtarea 

celorlalţi.  De  aceea,  opiniile  analiştilor,  sondajele  sau  comentariile  de  pe  blog  sunt 

indicatorii cei mai buni ai determinării ponderării diferitelor tipuri de mesaje, în funcţie şi 

de scopurile politicianului.

f) Necesitatea răspunsurilor la cele mai bune întrebări ale cititorilor (pot atrage / 

spori comentariile, implicit traficul sau fidelizarea unor cititori).

g) Prezenţa  temelor pe blog care să coincidă cu temele din mass-media, fie ele 

generale (parlamentar) sau specializate (blog de primar axat pe probleme administrative).

h) Publicitate on/off-line, pecuniară sau nu, „peţirea” (atragerea atenţiei) liderilor 

de opinie on-line (analişti, ziarişti, cetăţeni on-line) care să sporească traficul, să crească 

notorietatea, măcar în rândul simpatizanţilor politici.


