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•• Nos 70, a socióloga Diana Nos 70, a socióloga Diana CraneCrane ((CraneCrane, D. 1972. , D. 1972. Invisible Invisible CollegesColleges: : 
DiffusionDiffusion ofof KnowledgeKnowledge in in ScientificScientific CommunitiesCommunities,, UniversityUniversity ofof Chicago Chicago PressPress: : 

ChicagoChicago)) investigando os investigando os patrónspatróns de comunicación e de comunicación e traballotraballo nana
Ciencia, descubre que o número de científicos que Ciencia, descubre que o número de científicos que traballantraballan nunhanunha
línea determinada é realmente línea determinada é realmente pequenopequeno::

Os científicos de calquer parte do mundo que investigan nun temaOs científicos de calquer parte do mundo que investigan nun tema
concreto concreto coñécensecoñécense entre sí e están ó corrente dos seus respectivos entre sí e están ó corrente dos seus respectivos 
traballostraballos

Colexio invisible: comunidade informal de científicos que traballan 
nun mismo tema e que intercambian información sen chegar a 
coñecerse persoalmente. O colexio invisible actúa, ademáis de como 
rede de comunicación e intercambio, como foro de educación e 
socialización dos novos científicos que comenzan e seu traballo.
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Os investigadores intercambian ideas e resultados das Os investigadores intercambian ideas e resultados das suassuas investigaciónsinvestigacións
antes de dalos a antes de dalos a coñecercoñecer polaspolas canlescanles de publicación de publicación tradicionaistradicionais (revistas (revistas 
especializadas, libros, especializadas, libros, etcetc):):

-- CongresosCongresos
-- ReuniónsReunións académicasacadémicas
-- Charlas Charlas informaisinformais
-- Correspondencia electrónicaCorrespondencia electrónica

�������� Análise e crítica dos traballos por outros investigadoresAnálise e crítica dos traballos por outros investigadores

�������� CContribue ó intercambio de puntos de vista e o establecemento de ontribue ó intercambio de puntos de vista e o establecemento de 

contactos e redes de colaboración entre os científicoscontactos e redes de colaboración entre os científicos
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●● Os "colexios invisibles" son grupos informais de científicos queOs "colexios invisibles" son grupos informais de científicos que se se 
interesan por un tema determinado e intercambian información e tinteresan por un tema determinado e intercambian información e traballos raballos 
sobre o mesmo. Círculos de investigadores influenciados por uns sobre o mesmo. Círculos de investigadores influenciados por uns pocos pocos 
investigadores de alta productividade.investigadores de alta productividade.

● A blogosfera , como conxunto interactivo de persoas que de for● A blogosfera , como conxunto interactivo de persoas que de forma ma 
totalmente libre, comunican as sus ideas a través do formato blototalmente libre, comunican as sus ideas a través do formato blog, non dista g, non dista 
moito do concepto de colexio invisible:moito do concepto de colexio invisible:

ColexiosColexios invisibles versus invisibles versus blogsblogs

Persoas interesadas nun tema que difunden e absorben os 
comentarios de outros interesados no mesmo

e influenciados por uns poucos
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J. Merelo,  Víctor R. Ruiz  y  F. Tricas
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●● Internet e as novas formas acceso e difusión da información revInternet e as novas formas acceso e difusión da información revolucionou olucionou 
os usos e costumes da comunicación. A maior parte da comunicacióos usos e costumes da comunicación. A maior parte da comunicación n 
científica en Internet levase a cabo en forma de versións previacientífica en Internet levase a cabo en forma de versións previas (pres (pre--prints), prints), 
proliferan as revistas electrónicas (menor coste de producción eproliferan as revistas electrónicas (menor coste de producción e menor tempo menor tempo 
de revisión).de revisión).

● O futuro da comunicación está dominado polas redes de datos e ● O futuro da comunicación está dominado polas redes de datos e o o 
intercambio de información entre pares. E os blogs teñen moito qintercambio de información entre pares. E os blogs teñen moito que dicir ue dicir 
nese campo onde a frecuencia de actualización, a retroalimentacinese campo onde a frecuencia de actualización, a retroalimentación e o ón e o 
efecto de comunicación viral, son a esencia do medio.efecto de comunicación viral, son a esencia do medio.

Os Os blogsblogs son indexados polos motores de búsqueda e os son indexados polos motores de búsqueda e os contidoscontidos que que 
publiquemos no publiquemos no blogblog serán serán seránserán o alimento dos buscadores o alimento dos buscadores e por tanto dos e por tanto dos 
resultados das búsquedas: resultados das búsquedas: renovación constante e alta renovación constante e alta densidadedensidade de enlaces de enlaces 
de entrada e de de entrada e de saídasaída..
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¿Son os ¿Son os blogsblogs, as , as relaciónsrelacións que se crean entre eles, e os que se crean entre eles, e os 
encontrosencontros reaisreais entre entre blogueirosblogueiros, , herdeirosherdeiros dalgunhadalgunha
maneiramaneira do do espirituespiritu das famosas tertulias de antaño: das famosas tertulias de antaño: ElsEls
catre catre gatsgats, Café , Café XixónXixón, A , A CovaCova Céltica, Café Méndez Céltica, Café Méndez 
Núñez, Café Moderno…?Núñez, Café Moderno…?
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DeakialliDeakialli DocuMentalDocuMental naceunaceu en Marzo do 2003 como en Marzo do 2003 como unhaunha plataforma de plataforma de 
intercambio de información para un intercambio de información para un traballotraballo do último curso da do último curso da carreiracarreira. . 

TratábaseTratábase de de atoparatopar unhaunha ferramentaferramenta que que permitirapermitira a a dousdous personas personas traballartraballar
dendedende diferentes lugares diferentes lugares xeográficosxeográficos nunnun tema en común, e recopilar de tema en común, e recopilar de 
algún algún xeitoxeito toda a información que toda a información que iamosiamos consultando, as preguntas, o consultando, as preguntas, o 
intercambio informal de intercambio informal de opiniónsopinións, , emailsemails, etc.  Mudamos a canle de , etc.  Mudamos a canle de 
comunicación e creamos o comunicación e creamos o blogblog: : http://deakialli.bitacoras.comhttp://deakialli.bitacoras.com
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●● Blogger: ferramenta gratuita e sinxelaBlogger: ferramenta gratuita e sinxela

● Carencias por aquel entonces (2003):● Carencias por aquel entonces (2003):

-- Comentarios: BlogextraComentarios: Blogextra

-- Sindicación: BlogmatrixSindicación: Blogmatrix
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O blog como cerebro auxiliar

Quien no tiene buena memoria se fabrica una de papel

Gabriel García Marquéz

Ferramenta potente de almacenaxe de ideas e recursos, unha páxina chea de 
anotacions cronolóxicas ás que podemos recurrir saltando uns poucos
enlaces = Blog como ferramenta de xestión do coñecemento
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���� Contar e referenciar cousas que leo e atopo pola rede e compartilas con 
outras personas: "filtrar" a rede, aprender, e compartir para seguir 
aprendendo. 

���� Citámonos uns a outros, todos aprendemos de todos; o que eu leo cóntollo 
os demais, e o que eles len cóntamo a min 

� Unha fantástica e sinxela forma de Xestión do Coñecemento

� Somos fontes de información moi especializada, tremendamente 
actualizada: os bloggers somos lectores compulsivos de outros blogs e outras 
fontes de información que absorbemos en grandes cantidades polos lectores 
de feeds grazas a sindicación de contidos: 

os blogs mudaron a forma en que accedo, atopo e creo información.
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E dunha ferramenta para uso personal hoxe somos un blog colectivo 
(dous autores) que forma parte dunha crecente blogosfera e ubícase
no núcleo da bibliogsfera (rede de blogs adicados a biblioteconomía e 
documentación:

� Aumento considerable da rede personal de contactos: 
networking

� Participación nun grupo de discusión adicado a bibliogsfera, 
con 63 membros

�Colaboración coma invitada en outros blogs: e-Cuaderno, 
Blogtelecom (blog comercial da empresa Ciencia, Difusión e 
Servicios)
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A A blogosferablogosfera estaseestase a a converterconverter nana memoria e memoria e 
arquivoarquivo de todo o que acontece de todo o que acontece nana Internet.Internet.

O O meumeu blogblog por qué e para qué?por qué e para qué?
Provocar o diálogo e servir de depósito para o Provocar o diálogo e servir de depósito para o pensamentopensamento

-- LembrarLembrar: cerebro externo : cerebro externo 
-- Aclarar ideasAclarar ideas
-- OpinarOpinar
-- CompartirCompartir
-- CoñecerCoñecer, relacionarse, darse a , relacionarse, darse a coñecercoñecer, interactuar…, interactuar…
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Os blogs revolucionaron o modo de 
crear contidos na rede, fomentan o 

nacemento de comunidades e 
axudan a enriquecer toda a 

información disponible na Web.
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http://shire.icicom.up.pt/3encontro/weblog.php
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Moitas grazas

Catuxa Seoane catuxa@gmail.com
Deakialli DocuMental: http://deakialli.bitacoras.com


