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Ievads
Moduli „Mācības darot'' tēmas „Bibliotēku mārketings mūsdienu sabiedrībā’’ ietvaros ir paredzēts īstenot
kā semināru, kam seko mājas uzdevums un darbseminārs. Šo moduli var izmantot atsevišķi vai kopā ar
trim pārējiem moduļiem tēmas „Bibliotēkas mārketings mūsdienu sabiedrībā’’ ietvaros.
Dalībnieku skaitam grupā nevajadzētu pārsniegt 20.
Mērķis
Šī moduļa mērķis ir uzzināt vairāk par bibliotēku pakalpojumiem, klientiem, darba organizāciju un radīto
vērtību, un kā šī vērtība tiek radīta. Tāpat šis modulis sniegs ieskatu par dažādiem komunikācijas veidiem.
Moduļa plāns un iepriekš uzkrātās zināšanas
Modulis ir saplānots divās daļās. Viena daļa tiek īstenota kā darbseminārs, izmantojot palīgrīku biznesa
modeļa izveidei, savukārt, otrā daļa tiek veidota semināra formā. Apmācības ir iedalītas divos segmentos.
Viens ir paredzēts, lai sniegtu pārskatu par bibliotēku biznesa kontekstā, savukārt, otrā segmenta ietvaros
tiek sniegts pārskats par mārketinga iespējām un nozīmīgo lomu tam, kas ir klients/tirgus un kombinācijā
ar ko tie ir izskatāmi.
Lai veidotu darbsemināru, nepieciešamas zināšanas par biznesa modelēšanu, izmantojot kanvas modeli.
Attiecībā uz mārketinga jautājumiem jābūt vispārīgām zināšanām mārketinga un komunikāciju jomā.

Grafiks
Šis ir ieteicamais laika grafiks.
Mācīties darot

Kanvas biznesa modeļa
(BMC) ievads
BMC darbs
Ievads komunikācijā
Komunikācijas plāna
izstrāde
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Seminārs/
tīmekļseminārs
Mājasdarbs
Seminārs/
tīmekļseminārs
Mājasdarbs

2 st.
BMC

2-5 st.
2 st.

Komunikācijas plāns

4-8 st.
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Materiāli
Literature: Business Model Generation
Links: www.businessmodelgeneration.com
Piemērs: tukšs un aizpildīts kanvas biznesa modelis.

Mūsdienu mārketings nākotnes bibliotēkā - īss ievads.

Modern Marketing
Future Libarary 2014.pptx

www.micco.se The brandman
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http://www.marketing-map.co.uk/

Norādījumi pasniedzējiem
Šī kursa plāna izglītojošā ideja ir tāda, ka būtisks veids kā dalībnieki mācās ir mācības kopā ar citiem un
vienam no otra. Tādējādi kursa atslēgas elements ir semināri, kuros dalībnieki sadarbojas savā starpā
moduļa tēmu ietvaros.
Jūsu loma moduļa ietvaros ir sniegt ieskatu tādās tēmās kā kanvas biznesa modelis un ievads mūsdienu
mārketingā, lai dalībnieki var aizpildīt savas bibliotēkas kanvas modeli un sagatavot komunikācijas plānu.
Pasniedzēja uzdevums ir:





vadīt seminārus (vai tīmekļseminārus): sniegt dalībniekiem atbalstu mācībās
mudināt dalībniekus mācību platformā iepazīstināt pārējos dalībniekus ar sevi (ja vien visi
dalībnieki savā starpā jau nav pazīstami) (aptuveni (15-30 minūtes)
atbildēt uz jautājumiem un pārraudzīt diskusijas mācību platformā (grupa var nolemt veidot
brīvprātīgas diskusijas) (nepieciešamais laiks ir atkarīgs no jautājumu un diskusiju skaita)
veikt kursa novērtējumu šādos veidos:
o reģistrēt dalībnieku aktīvu līdzdalību semināros
o veikt BMC un komunikācijas plāna vērtēšanu un sniegt to autoram īsus komentārus (apm.
1 stunda uz vienu darbu)

Sagatavošanās apmācībām
Kanvas biznesa modelis
Jūs mācīsiet dalībniekiem raksturot un saskatīt savu bibliotēku kā biznesu, bezpeļņas uzņēmumu. Mēs
izmantojam rīku ar nosaukumu kanvas biznesa modelis (BMC). Tas ir rīks, ar kura palīdzību Jūs
atspoguļosiet savas bibliotēkas biznesa modeli. Galvenais uzsvars tiks likts uz bibliotēku sniegtajiem
pakalpojumiem un to klientu segmentiem/attiecībām. Pēc materiālu par kanvas biznesa modeļiem
izlasīšanas sagatavojiet vienu prezentāciju par biznesa modeļiem, Par pamatu izmantojiet pievienoto
biznesa modeļa plakātu. Šo plakātu dalībnieki var izmantot, lai aizpildītu savas bibliotēkas kanvas.
Izdrukājiet vai pārliecinieties, ka studenti saņem kanvas, ko izmantot mājas uzdevumam. Rīcība:
raksturojiet savu bibliotēku šodien, savukārt, pēc tam raksturojiet savu nākotnes bibliotēku.
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Mūsdienu mārketings
Sagatavojiet tīmekļsemināru/semināru, izmantojot pievienoto prezentāciju „Mūsdienu mārketinga
nākotnes bibliotēka 2014’’. Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta sociālo mediju domāšanas veidam.
Sagatavojiet dalībniekus mājas uzdevumam - komunikācijas plāna izveidei 12 mēnešu periodam. Veiciet
pašnovērtējumu par to, kas konkrētajā dienā ir paveikts. Kāds rezultāts ir panākts? Plānojiet sava klienta
domāšanas virzienu nākotnē un kādu rezultātu vēlaties panākt, piemēram, savus mērķus un
mērķauditorijas mērķus. Dodiet dalībniekiem mārketinga atslēgas vārdus kā palīgmateriālu (reklāma,
tiešā, attiecības, notikums, digitāls, datubāze).

Apmācību rezultāti
Šis modulis ir izveidots, lai dalībnieki gūtu zināšanas šādās jomās:


Pakalpojumu un klientu attīstība



Ievads komunikāciju metodēs, tostarp digitālajos medijos (mārketinga metodes).

Pēc kursa pabeigšanas dalībnieks:
Apmācību rezultāti
Zināšanas

Prasmes

...spēs aizpildīt biznesa modeli un noteikt pakalpojumus un klientus savai bibliotēkai
Labi pārzinās bibliotēkas kā uzņēmuma
konceptu, lai gan tās bieži vien ir bezpeļņas
uzņēmumi.

Pratīs izmantot biznesa modelēšanas rīku, lai
veidotu pārskatu par bibliotēkas darbību.

...pratīs atspoguļot izpratni par mūsdienu mārketingu un sekām, ko izraisa dažādu mārketinga
stratēģiju īstenošana
Iegūs zināšanas par mūsdienu mārketinga rīkiem
un spēs sasaistīt šīs zināšanas ar dažādiem
risinājumiem
komunikācijai
ar
dažādām
mērķauditorijām.
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Pratīs analizēt un izdarīt secinājumus par
mērķauditoriju, mārketinga stratēģijām un
aktivitātēm, kas ir nepieciešamas mūsdienu
bibliotēkai. Dalībnieki iemācīsies kā veidot
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efektīvu komunikācijas plānu ar skaidri definētu
mērķa grupu un mārketingu.

Eksaminācija/sertifikāts
Šis modulis ietver divus rakstiskus uzdevumus un divus seminārus.
No sekmīga kursa dalībnieka tiek sagaidīts, ka viņš ar apmierinošiem rezultātiem izpildīs šādus
uzdevumus:

1. Aktīva dalība semināros.
„Aktīva dalība'' izpaužas kā līdzdarbošanās grupas diskusijā un/vai tās veidotajās
prezentācijās.

2. Kanvas biznesa modelis (pašreizējais un nākotnes)
3. Komunikācijas plāns 12 mēnešu periodam
Sagatavojiet sertifikātu 1. modulim „Mācības darot’’ (nav obligāti)

Vērtēšana
Pieņemam, ka moduļa vērtēšanai ir pieejama standarta veidne, kuru Jūs varat izmantot.
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