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sociālie mediji

“media that is created to be shared freely”
http://en.wiktionary.org/wiki/social_media

Any website or web service that utilizes a 'social' 
or 'Web 2.0' philosophy. This includes blogs, 
social networks, social news, wikis, etc.

http://webtrends.about.com/od/web20/a/web20‐glossary_2.htm

http://en.wiktionary.org/wiki/social_media
http://webtrends.about.com/od/web20/a/web20-glossary_2.htm


sociālie un tradicionālie

Tradicionālie mediji                         Institucionalizēta
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Sociālie mediji

Paškontrole



komunikācijas modeļi



sociālie mediji

sociālie 
mediji

tehnoloģijas

tekstuālā, 
vizuālā, 
audiālā

komponente

sociālā 
interakcija



svarīgi

mērķi auditorija



mērķi

> komunikācija

> reklāma

> informācija

> konsultācijas

> dažādi kanāli auditorijas sasniegšanai



labumi

> reklāmas izdevumi = 0

> cilvēki ir informēti

> mainās bibliotēkas tēls

> sociālie mediji ir savstarpēji savietojami un ērti 
lietojami,  tajos var iesaistīties ikviens, kas to 
vēlas

> kopīga akciju plānošana (@lielie_lv)



trūkumi

> aizņem daudz laika

> pastāvīgi jāpieskata visi profili



LNB sociālajos medijos



blogs

> termins pirmo reizi lietots 1997. gadā (weblog)

> vecākie blogi Latvijā: laacz.lv, pods.lv (IT)

> populārāko Latvijas blogu tops: http://blogtop.lv

> Latvijas bibliotēku blogosfēra: 
http://b20.lv/blogosfera

> Latvijas Nacionālās bibliotēkas blogs:

http://blogs.lnb.lv

http://blogtop.lv/
http://b20.lv/blogosfera
http://blogs.lnb.lv/


Latvijas Nacionālās bibliotēkas blogs



Latvijas Nacionālās bibliotēkas blogs



LNB blogs

> 460 rss abonenti

> vidēji 3‐4 raksti mēnesī

> tēmas:  digitālā bibliotēka, likumdošana, krājumi, 
aktualitātes, pārdomas, pakalpojumi, pasākumu apskati, 
tehnoloģijas, informācijas resursi u.c.



twitter.com



twitter.com

> kas šobrīd notiek?

> 140 zīmes

> komunikācija

> reklāma

> informācija





kultūra @twitter

> folklora, kas veidojas lielā paātrinājumā

> kultūras projekti / performances



@twitter folklora

> twitter dainu skapis
saprge.wordpress.com

http://saprge.wordpress.com/citati/


@twitter romāns



literāti / mūziķi / mākslinieki @twitter



kultūras projekti / mediji / organizācijas

@lellumuzejs @homo_novus

@baltanakts @kim_riga @SatoriLV @jrt_lv
@PASAKAS @DDT_lv @unitedintimacy

@biblioteka_lv @hamlets_teatris

@teatrisKabata @Kinostudija    @rigaslaiks
@e‐biblioteka @valterunrapa @guw_riga

@studentnetlv @lelluteatris @dripe_dizains
@vecpteatris @teatris @dailesteatris

@ArsenalsZFD @letonikalv



bibliotēkas @twitter

> Ogres Centrālā bibliotēka twitter.com/ogrescb
> Rēzeknes Centrālā bibliotēka twitter.com/rezcb
> Latvijas Nacionālā bibliotēka twitter.com/LNB_lv
> RCB Svešvalodu bibliotēka twitter.com/Riga_Svesv_bibl
> Kuldīgas Galvenā bibliotēka twitter.com/KuldigasGB
> Limbažu Bērnu bibliotēka twitter.com/limbazuberni
> Viļakas bibliotēka twitter.com/vilakabiblio
> Pārlielupes bibliotēka twitter.com/Parlielupe
> Preiļu Galvenā bibliotēka twitter.com/PreiluGB
> Patentu Tehniskā bibliotēka twitter.com/patbib
> Aizkraukles bibliotēka twitter.com/Aizkrauklesbibl
> Līgatnes pagasta bibliotēka twitter.com/ligpagbibl
> Gulbenes bibliotēka twitter.com/Gulbbibl
> LU SZF bibliotēka twitter.com/SZFbiblioteka
> Ventspils bibliotēka twitter.com/vent_biblioteka

http://twitter.com/ogrescb
http://twitter.com/rezcb
http://twitter.com/LNB_lv
http://twitter.com/Riga_Svesv_bibl
http://twitter.com/KuldigasGB
http://twitter.com/limbazuberni
http://twitter.com/vilakabiblio
http://twitter.com/Parlielupe
http://twitter.com/PreiluGB
http://twitter.com/patbib
http://twitter.com/Aizkrauklesbibl
http://twitter.com/ligpagbibl
http://twitter.com/Gulbbibl
http://twitter.com/SZFbiblioteka
http://twitter.com/vent_biblioteka


LNB @twitter



LNB@twitter

> kopš 2009. gada marta

> 792 sekotāji

> 471 tvīts



aktualitātes



meklējam palīgus



crowdsourcing

> “Valodu krasta” Koptulkošanas projekts



reportāžas no pasākumiem



tad mēs vēl nebijām @twitter...



“iesildīšanās” pirms diskusijām



tiešraides



komunikācija un informācija



ir gājis dažādi...:)



neapmierināts pilsonis



medus maize



draugiem.lv



draugiem.lv/lnb



sekoman.lv



sekoman.lv/lnb



facebook.com



facebook.com/lnb.lv



flickr.com



flickr.com/latvijas‐nacionala‐biblioteka



slideshare.net



slideshare.net/lnblv



youtube.com



sociālo mediju universs



kuros sociālajos medijos iesaistīties?



Sociālo mediju trendi bibliotēkās 
pasaulē 2010

> 1) Pieaugs mobilo tālruņu lietošana bibliotēkas 
pakalpojumu izmantošanā.

> 2) Arvien populārāki kļūs e‐grāmatu lasītāji.
> 3) Vairāk cilvēku iesaistīsies dažādos sociālajos 
tīklos.

> 4) Pieaugs dažādu Google aplikāciju izmantojums, 
kā, piemēram, Google Wave.

> 5) Goole Books arvien vairāk tiks izmantots.



Sociālo mediju trendi bibliotēkās 
pasaulē 2010

> 6) Bibliotēku mājaslapas kļūs arvien lietotājiem 
draudzīgākas un ar sociāli komunikatīvu ievirzi.

> 7) Plaši izmantoti tiks podkāsti.

> 8) Sociālie mediji bibliotēkās tiks uztverti kā 
nepieciešamība un kā līdzekļu ietaupīšanas veids, 
nevis kā izklaide.



paldies!

Signe Valtiņa, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mājas lapa:  www.lnb.lv

Blogs:  blogs.lnb.lv

Twitter:  twitter.com/LNB_lv

Flickr:  flickr.com/latvijas‐nacionala‐biblioteka

Facebook: facebook.com/lnb.lv

Draugiem.lv:  draugiem.lv/lnb

Slideshare: http://slideshare.net/lnblv

http://www.lnb.lv/
http://blogs.lnb.lv/
http://twitter.com/LNB_lv
http://flickr.com/nacionala.biblioteka
http://facebook.com/lnb.lv
http://www.draugiem.lv/lnb
http://slideshare.net/lnblv
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