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 Internets un sociālie tīkli ir 21. gadsimta 
cilvēku paralēlā dzīve! 

 Sociālie mediji dod iespēju uzrunāt 
mērķauditoriju, kas dzīvo internetā un nav 
sasniedzama ar citiem komunikācijas 
līdzekļiem.



 Bibliotēkas mājaslapā www.biblioteka.cesis.lv, 
 Bibliotēkas lapā portālā 

www.draugiem.lv/biblioteka.cesis.lv, 
 Sociālajā tīklā www.facebook.com/CCB.lv
 Virtuālās komunikācijas un mikroblogošanas tīklā 

http://twitter.com/
 Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv; 
 Sociālajā tīklā www.youtube.com
 Portālā www.slideshare.lv
 Cēsu novada domes mājaslapā www.cesis.lv; 
 Pilsētas interneta portālā www.cesis24.lv; 
 LURSOFT laikrakstu bibliotēkas www.news.lv

pasākumu sadaļā; 
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Mājaslapas statistika 2012.-2014. 
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Cēsu Centrālā bibliotēka sociālos tīklus sāka 
iepazīt un lietot 2010./2011. gadā. Pieaugot to 
skaitam un izmantošanas apjomam, kopš 2013. 
gada Cēsu Centrālajā bibliotēkā ir izveidota 
amata vienība – sociālo mediju speciālists, kura 
pienākumos ietilpst bibliotēkas mājaslapas 
uzturēšana un aktuālās informācijas ievietošana 
dažādās interneta vietnēs.



Kāpēc Cēsu Centrālajai bibliotēkai tika 
nolemts izveidot bibliotēkas profilus 
sociālajos tīklos?

◦ bez maksas publicitāte
◦ operatīva saziņa
◦ efektīva aktuālās informācijas izplatīšana
◦ fotogaleriju veidošana (neaizņemot vietu uz sava 

servera)
◦ profilu veidošanas tendence citās bibliotēkās
◦ sekošana līdzi laikam







 2011. gada maijā draugiem.lv tika izveidota 
Cēsu Centrālās bibliotēkas lapa. 

 2014. gadā bibliotēkas lapai draugiem.lv bija 
326 sekotāji, 9550 lapas apmeklētāji bijuši 
tās aktīvi lietotāji, un kopumā lapa apmeklēta 
42781 reizi! 
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Cēsu Centrālās bibliotēkas lapas sekotāju skaits







 Facebook ir visjaunākā interneta vietne, kurā 
savu informāciju publicē Cēsu Centrālā 
bibliotēka. Bibliotēkas lapa šajā vietnē 
izveidota 2011. gada novembrī. 

 Facebook bibliotēkas lapai 2014. gads bija 
izaugsmes gads! Lapas sekotāju skaits 
četrkāršojās. 
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 Cēsu Centrālā bibliotēka savu pirmo 
ziņojumu Twitter ierakstīja 2010. gada 28. 
septembrī. Aktīvi Twitter sākām izmantot 
no 2011. gada septembra. 

 2014. gadā pastāvīgo sekotāju skaits 
palielinājies līdz 307.
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 SlideShare.com

 Youtube.com

 Animoto.com u.c.



 Biblioteka.lv

 Cesis.lv

 Cesis24.lv

 News.lv



Patiešām lieliska BIBLIOTĒKU 
pusNAKTS!!!Bērni sajūsmā un mamma 
arī:) Paldies @CesuCbibl

@CesuCbibl kā viens no kritērijiem 
izvēlei par labu dzīvei 

Paldies @CesuCbibl par ikgadējām 
nakts emocijām. Uz tikšanos 
nākamajās bibliotēku naktīs.

tā jaunatklātā @CesuCbibl
iedvesmo. mani personīgi ļoti! 
un arī tos, kas lasīt vēl nemāk;) 

Cēsniek,ej uz @CesuCbibl -labi 
pavadīts laiks gan tētim,gan
mammai,gan bērniem.Iespējams
labākā vieta @Cesis24 -
moderna,interesanta,skaista.
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