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Ievads
Moduli „Mācības, meklējot informāciju'' tēmas „Bibliotēku mārketings mūsdienu sabiedrībā” ietvaros ir
paredzēts uzsākt ar referātu, kam seko mājas uzdevums un, visbeidzot, rakstisks ziņojums. Šo moduli var
izmantot atsevišķi vai kopā ar trim pārējiem moduļiem tēmas „Bibliotēkas mārketings mūsdienu
sabiedrībā’’ ietvaros.
Mērķis
Šajā modulī galvenais uzsvars ir likts uz pētniecisku darbu par konkrētu tēmu saistībā ar nākotnes
bibliotēkas tematiku. Tāpat šī moduļa ietvaros dalībniekiem tiks dota iespēja veikt patstāvīgu analīzi un
atspoguļot savas pārdomas par izvēlēto tēmu.
Moduļa plāns un iepriekš uzkrātās zināšanas
Šis modulis ir veidots, iekļaujot iepriekš noteiktas tēmas un pāris jautājumus konkrētās jomās. Šī moduļa
ietvaros dalībniekiem būs iespēja ieskatīties cita veida biznesa komunikāciju modeļos/mērķa grupās un
tas sniegs padziļinātas zināšanas citās biznesa jomās.
Moduli var īstenot īsā seminārā, tīmekļseminārā vai ar e-pasta starpniecību.

Grafiks
Šis ir ieteicamais laika grafiks.
Mācības,
meklējot
informāciju
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Materiāli
Vienīgais šī moduļa materiāls ir zemāk ieteiktās tēmas.

Norādījumi pasniedzējiem
Jūsu loma šī moduļa ietvaros ir sniegt pārskatu par tēmām un atbildēt uz dalībnieku jautājumiem.
Pasniedzēja uzdevums ir:



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 veiciet iesniegtā ziņojuma novērtēšanu un sniedziet tā autoram īsus komentārus

Sagatavošanās apmācībām
Dodiet dalībniekiem norādījumu izvēlēties tēmu no sekojošām 4 izvēles iespējām, izstrādāt ziņojumu un
izvērtēt iegūtās zināšanas. Ziņojumā jāietver kopsavilkums, tēmas un konstatējumu apraksts, kā arī
analīze, kurā iekļauti darba rezultāti.
a) Izvēlieties trīs zīmolus, kuriem Jūs vēlētos pielīdzināt savu bibliotēku, kā tie komunicē ar saviem
klientiem un kā Jūs varētu pielietot to darba metodes savas bibliotēkas biznesā?
b) Kolektīvais finansējums ir viens no veidiem kā piesaistīt finansējumu no daudziem cilvēkiem,
piemēram, projekta vai biznesa uzsākšanai. Analizējiet Kickstarter - vienu no visvairāk
izmantotajiem kolektīvā finansējuma uzņēmumiem pasaulē. Ko šis uzņēmums dara ļoti veiksmīgi?
Kā Jūs varat izmantot šī uzņēmuma izmantotās metodes cilvēku apvienošanai savas bibliotēkas
ietvaros?
c) Pastāv virkne sociālo tīklu kā Facebook/Linked in/Pinterest/Instagram, Tumblr utt. No kāda veida
sociālā tīkla Jūsu bibliotēka varētu gūt labumu? Vai pastāv līdzības starp bezpeļņas tīkliem un
tīkliem, kas gūst peļņu? Ko Jūs varētu izmantot savā labā? Kāpēc lielākie sociālie tīkli ir bijuši tik
veiksmīgi tīklu veidošanā? Kā bibliotēkas varētu gūt labumu no jau esošajiem tīkliem?
d) ASV ir veikts pētījums „Bibliotēku pakalpojumi digitālajā laikmetā''
„Mecenāti izlolo jaunas tehnoloģijas - un vēlētos sagaidīt vēl vairāk. Bet daudzi vēl joprojām vēlas,
lai drukātas grāmatas saglabā savu centrālo lomu''
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Analizējiet pētījumu, tajā pašā laikā salīdzinot to ar savu bibliotēku. Vai digitālā laikmeta attīstība
ietekmē Jūsu bibliotēku tāpat kā norādīts ASV veiktajā pētījumā, vai Jūsu valstī situācija ir krasi
atšķirīga? Kurās jomās ir novērojamas līdzīgas tendences un kurās situācija atšķiras?

Apmācību rezultāti
Šim modulim nav strikti noteikti rezultāti. Pēc moduļa pabeigšanas dalībnieki ir veiksmīgi izvēlējušies un
izanalizējuši konkrētu tēmu, kas viņiem nākotnē varētu interesēt un, cerams, noderēt viņu nākotnes
bibliotēkas plānos.

Moduļa vērtējums/sertifikāts
Modulis ietver īsu ievadu un vienu rakstisku mājasdarbu.
No sekmīga kursa dalībnieka tiek sagaidīts, ka viņš ar apmierinošiem rezultātiem izpildīs šādus
uzdevumus:
1. Aktīva dalība darbsemināros.
„Aktīva dalība'' izpaužas kā līdzdarbošanās grupas diskusijā un/vai tās veidotajās prezentācijās.
2. Ziņojums, kurā veikta analīze un tēmas atspoguļojums.
Sagatavojiet sertifikātu 2. modulim „Mācības, meklējot informāciju’’ (nav obligāti)

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