
За моблоговете



Малко предистория

� Моблог – /„мобилен” и „уеблог”/.

� Съдържа информация(най-често 

снимки) създадена от мобилни 

устройства. Моблоговете използват 

технология, която позволява да се 

публикува информация направо от 

мобилния телефон.



� За първи път моблогове се появяват в Япония, страната 
в която джиесемите с вградена камера стават достъпни 
за масовия потребител.

� През май 2000 г. Том Вилмер от Дания изпраща първия 
пост в интернет от мобилния си телефон.

� Адам Грийнфилд за първи път въвежда термина        
„моблогинг” ( moblogging) през 2002 г.

� Той организира и Първата международна моблогинг
конференция през юли 2003 г. в Токио.



Нужни термини, свързани с …блоговете

“а”

� автокастване (autocasting) – автоматично 
преобразуване на текст от блог в подкаст.

� агрегатор (aggregator) - услуга, събираща 
информация от различни източници (фийдове) 
и комбинираща тази информация в общ 
интерфейс

� артлог (artlog) - блог, посветен на изкуството

� аудиоблог (audioblog) - блог, чийто постове 
представляват аудио записи



“б”
� блег (bleg) – пост, съдържащ молба за активност от 

читателите (от „blog“ и „beg“)

� блог търсачка (blog search engine) - търсачка, 
специализирана за търсене в блогове

� блогване (blogging) - добавяне на съдържание в блог

� блогване на живо (liveblogging) - описване в реално 
време на събитие, случващо се в момента

� блоглет (bloglet) - кратък пост, обикновено съдържащ 2-
3 изречения

� блогонер (blogoneer) - пионер в блогването; блогър-
експерт

� блогорея (blogorrhea) - човек, който пише прекалено 
дълги постове (от болестта “логорея”)



“б”
� блогосфера (blogosphere) - общо название на всички 

блогове или блогъри, наричана още “Блогистан” или 
блог-пространство

� блогоферма (blog farm) - уебсайт или блог, съдържащ 
информация от други няколко блога

� блогрол (blogroll) - списък с блогове

� блогсноб (blogsnob) - блогър, който не отговаря на 
адресираните към него коментари

� блогърска буря (blogstorm) - необикновено голяма 
активност в блогосферата относно значима за блогърите 
тема

� блук (blook) - книга, написана в блог (от „blog“ и „book“)



“в”/ “г”

� влог (vlog) - видео блог; блог, 
съдържащ предимно видео клипове 

� глог (glog) - блог, в който всичко се 
разказва от първо лице, т.е. авторът 
отразява само това, което се случва със 
самия него

� гулог (gulog) - песимистичен и 
депресивен блог



“к”
� карнавал (carnival) - пост, състоящ се от връзки към 

различни постове в други блогове по дадена тема

� клиент (client) - десктоп-приложение за поддържане на 
блога без да е нужно ползването на браузър

� к-лог (k-log) – корпоративен блог, в който компанията 
публикува знанията си – изследвания, резултати, статии 
(от „knowledge blog“)

� кожа за блог (blogskin) - набор от картинки, палитри, 
размери на шрифта и други елементи, определящи 
графичното оформление и външния вид на даден блог

� коментар (comment) - секция в пост, даваща 
възможност на посетителите да изкажат мнението си по 
темата



“м”

� микро блог (micro blog) - блог, съдържащ 
кратки постове, обикновено не по-големи от 
SMS

� милблог (milblog) – блог, писан от военни: 
ветерани, пехотинци, пилоти и др.

� моблог (moblog) – блог, чийто постове се 
публикуват от мобилен телефон или PDA

� мултиблогър (multi-blogger) – човек или 
компания, пишещи в няколко блога 
едновременно



“п”

� плейсблог (placeblog) – онлайн 
пътепис; блог, правен от 
пътешественици и описващ местата, 
където са били

� плог (plog) - блог на политическа 
тематика

� подкаст (podcast) - аудиоблог

� пост (post) - статия, публикация в блог



“с”

� синхроблог (synchroblog) – всеки от дадена 
група блогъри публикува собствен пост на 
дадена тема на точно определена дата

� скечблог (sketchblog) - блог, съдържащ 
картини или скици

� слог (slog) - блог, който е част от сайт

� сплог (splog) - спам блог, използван 
единствено за реклама на продукти или 
подобряване на популярността на даден сайт 
в търсачките



“т”

� трекбек (trackback) - система, позволяваща на 
блогърите да видят кой е поставил връзка към техен пост

� трол (troll) - негативно настроен посетител на блог, който 
постоянно оставя злонамерени коментари

� тъмбъллог (tumblelog) - блог с кратки постове, 
представляващ колекция от разнородни линкове, 
картинки, аудио и видео материали, обикновено без 
коментар от автора

� тъмен блог (dark blog) - таен, непубличен блог



“ф”

� фийд (feed) - специално форматирани данни, 

съдържащи информация за често обновявано 

съдържание

� флог (flog) - фалшив блог, писан от 

несъществуваща личност с цел реклама; 

макар и по-рядко, терминът се ползва и за 

фотоблог

� фотоблог (photoblog) - блог, съдържащ 

предимно снимки



“ш”

� шоклог (shocklog) – блог, съдържащ 

скандална, шокираща и често невярна 

информация; онлайн таблоид



� Може да редактирате или подобрите тази 
информация веднага…

� Съставил - Ралица Филипова, докторант


