
Bibliotēkas sociālajos medijos Covid-19 krīzes laikā: 
pieredze, piemēri un ieteikumi



Pamatdati un saturs skaitļos

• >400 sagatavotu oriģinālziņu sociālajos medijos (teksts, dizains, 
foto, video), popularizējot LNB pakalpojumus, digitālos resursus, 
kolekcijas, klātbūtni sabiedrībā krīzes laikā;

• Vidējais vienas ziņas reach vienā dienā ~ 4500 unikālo skatījumu;

• Maksimālais vienas ziņas reach vienā dienā – 35 662 unikālo skatījumu.



Piemērs: reach mērījums Facebook





Z: 1995-2015
Millenials: 1980-1994
X: 1965-1979
Boomers: 1944-1964)



Dalība KM informatīvajā kampaņā #Ēkultūra un operatīva 
rīcība, organizējot digitālo pakalpojumu klāstu kopš 12.03.2020.



Prioritāte – nosegt primārās auditorijas (studenti, 
pētnieki) dažādos kanālos un valodās



Digitālo resursu dažādība, papildinot jau zināmās LNDB kolekcijas



Vislielākā vajadzība un vislielākā atsaucība



Sociālā atbildība



Sociālā atbildība un atbalsts



Ikdienas aktualitāšu fokuss







Kopš 6. aprīļa katru dienu 5 ziņas dienā (atlasīts saturs, izstrādāts dizains, 
radīti teksti). Jauns un ļoti vērtīgs pienesums LNB komunikācijā.



LNB konferenču, lasījumu audio ieraksti 
Spotify un Soundcloud



Pirmie* attālinātie pasākumi

*Izvērtējot tehniskos resursus, šobrīd tiek plānota regulāra 
attālināto pakalpojumu programma.



Izstāžu pārnešana digitālajā vidē* īslekciju formātā

*Izstāde par militāro kartogrāfiju skatīta > 4000 reižu. Tiek gatavots video arī par R. Zariņa izstādi.

!Saskaņā ar rīku Google Trends, kurš piedāvā datus par to, cik bieži un reižu konkrēts temats meklēts Google 
meklētājā pēdējo 16 gadu laikā, digitalizētas, tikai skatāmas izstādes tiešsaistē Covid-19 laikā bija aktuālas 4 dienas.





Struktūrvienību piemēri



Populārāko ierakstu fokusā – lasītavas krājums



Informēšana par e-pakalpojumiem



Pieskaņošanās aktualitātēm



Krājuma pērles un jaunumi



Interaktīvas akcijas



Saziņa ar lasītājiem. Jaunums – video zvans!



Pasaules prakse



• ap 80 valstīs slēgtas publiskās bibliotēkas;

• 100 valstīs slēgtas nacionālās bibliotēkas;

• 192 valstīs slēgtas skolu un augstskolu bibliotēkas;

• inventarizācijas;

• gatavojas atvēršanai, plāno to, atvēršana būs pakāpeniska.

#Ēkultūra



• Digitālās bibliotēkas, datubāzes;
• Virtuālās izstādes;
• Podkāsti;
• Tiešsaiste grāmatu diskusiju klubi, stāstu vakari, meditācijas;
• Transkribatoni
• Erudīcijas spēles;
• Dzejas slami;
• Zoom abonementi laika pavadīšanai ar draugiem;
• Mācību materiālu par medijpratību un mācību materiāli skolām;
• Līgumi ar izdevējiem un kultūras ministrijām par autortiesībām 

aizsargātiem materiāliem.

#Ēkultūra













• Klātbūtnes efekts;

• Savas nozīmes apzināšanās konkurences apstākļos un 
unikāls piedāvājums;

• Satura daudzveidība;

• Jauni formāti un tehnoloģijas;

• Jaunu prasmju apgūšana, radošums;

• 50% digitāli un 50% fiziski


