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Publikační forma a metoda blogu je u nás stále na pokraji zájmu. Přispívá k tomu
několik vlivů. Velká část potenciálních „mikroblogů“ je suplována postováním na
Facebooku (na prstech bychom počítali jiné publikační produkty) – autoři se spokojí s
omezenou viditelností příspěvků (vždyť byly oceněny tolika palci) a prakticky nulovou
budoucí nalezitelností (chronologicky, v tématických souvislostech). Na Facebooku se
podařilo pro řadu lidí optimálně vyladit a redukovat pracnost vytvoření příspěvku.

Většina blogovacích platforem však dnes umožňuje srovnatelně „hladké“ vyprodukování
článku. Autor i čtenáři přitom získají příspěvek solidně situovaný ve výsledcích
vyhledávání, s možností začlenění do kategorií či témat (+ využitím tagů). Prakticky
samozřejmé přitom je možné souběžné zviditelnění odkazu na příspěvek na Facebooku
(i jinde), takže se o něm neprodleně dozví skupinka sledujících.

Obrázky je vhodné „archivovat“ v některé z osvědčených fotobank, jež vždy umožňují
sdílet do blogů náhledy s odkazem na velké obrázky (to je naopak s obrázky z Facebooku
obtížné!). Bývá to takto vhodné proto, že tam je často poskytován mnohem větší prostor
pro data, než u poskytovatele blogu (pravdou je, že Facebook slibuje prostor pro
obrázky neomezený, ale zpětná nalezitelnost je blízká 0).

Určitá vyšší pracnost u blogu spočívá v tom, že každá položka musí mít název, ale i to lze
různě zjednodušit nebo trochu odbýt.

Blog však nabízí zcela speciální možnost „vydat“ prakticky „regulérní“ článek na úrovni
novinářské „noticky“, který ovšem nemusí vůbec ztrácet z hlediska aktuálnosti, jak je to
typické např. pro tištěná odborná periodika (s logickými požadavky na precizní
oponentury s následnými úpravami a zevrubným redakčním zpracováním) s časově
náročnou výrobou. Přesto může mít blog vrcholnou odbornou úroveň i literární
parametry (to může plynout i z toho, že se autor vyjádří víceméně lidsky, bez složitostí,
které by sám zapracoval do stati pro vědecký sborník apod.).

Pro čtenáře tak velmi často může být přínosem operativnost publikace, ale i její často
nesporná odborná fundovanost platná i do budoucna.

Velkou snůškou přesvědčivých pozitivních vlastností blogů a jejich potenciálu, a třeba v
tomto smyslu možná i vhodnou reklamou na využití blogů ke sdělování aktuálních zpráv
nepochybně je článek na blogu SOVAMM , nad kterým se doporučuji zamyslet jak z
hlediska obsaženého sdělení, tak možná pro úvahu o případném vlastním blogu či o
nějaké kooperaci tohoto druhu. (Nebylo by od věci poskytovat blogy odborníků na
webech oficiálních institucí, neboť možná se časem stane obecněji nápadná „mezera“
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rozevírající se mezi tiskovými zprávami a články v papírových časopisech apod.; jakoby
nebyla potřebná možnost vydat občas také komentář zainteresovaného odborníka –
např. kurátora otevírané výstavy, archeologa právě otevřených sond, restaurátora
objevivšího (ne)tušenou barokní fresku, specialisty apelujícícho na ochranu ohrožené
technické památky, informatika spouštějícího novou funkcionalitu či aplikaci…)

Nicméně je vhodné vzít v potaz určitou pracnost vytvoření příspěvků, která bývá
nejednou příčinou jen jepičího života takového záměru, ale to se stává i na Facebooku či
jinde.

Oživením zatím marginální památkové blogosféry by mohl být blog Národní památkový
ústav očima stážistky. Věřme, že pisatelce vydrží elán a že se jí podaří také témata
obratně, vtipně a vstřícně podat, aby se nedočkala spíše výtek podávaných šeptandou –
ale nebuďme skeptičtí a věřme, že vstřícné nadšení bude spíše povzbuzením k onomu v
památkové péči možná již spíše příslovečnému otevírání se směrem k veřejnosti…

Někdy se stane, že takové ohlasy nemusejí být právě povzbudivé.

Případně přispějte v komentáři dalšími zajímavými odkazy.

2015/10/04 -

2/2

http://pamatkymebavi.blog.cz/1510/zacinam
https://ceskaplacka.wordpress.com/2015/10/04/

	Vystoupí památkové blogy z ústraní? Žánr nabízí mnoho možností zasluhujících pozornost

