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Ievads
Moduli „Zviedrijas labā prakse'' tēmas „Bibliotēku mārketings mūsdienu sabiedrībā’’ ietvaros ir paredzēts
īstenot kā tīmekļsemināru vai semināru. Šo moduli var izmantot atsevišķi vai kopā ar trim pārējiem
moduļiem „Bibliotēkas mārketings mūsdienu sabiedrībā’’ tēmas ietvaros.
Moduli veido 5 piemēri, kas ņemti no bibliotēkām Zviedrijā. Tie parāda dažādus veidus, kā bibliotēkas
pārvērst jaunās mūsdienu kopienās, pielietojot specifiskus mērķus.
Mērķis
Šajā modulī galvenais uzsvars ir likts uz to, lai mācītos kā Zviedrijas mūsdienu bibliotēkas attīstījušās
pēdējo gadu laikā un apskatīt šos piecus Zviedrijas piemērus, pievēršoties tam, kā šādas izmaiņas varētu
ietekmēt citas bibliotēkas. Tāpat šis modulis sniegs dalībniekiem iespēju uzzināt vairāk par pārējo kursa
dalībnieku viedokli par šīm bibliotēkām, kā arī sniegs viņiem iespēju veikt viedokļu apmaiņu par dažādiem
jautājumiem, kas tiks izskatīti katra piemēra ietvaros.
Moduļa plāns un iepriekš uzkrātās zināšanas
Šis modulis ir veidots tā īstenošanai tīmekļsemināra vai semināra veidā. Tas ir ļoti labi pielāgots atklātu
diskusiju risināšanai vai video/telefonkonferencei.
Lai padarītu diskusiju interesantu, pirms tīmekļsemināra/semināra ir ieteicams izlasīt materiālus par
pieciem iepriekš ieteiktajiem zviedru piemēriem.

Grafiks
Šis ir ieteicamais laika grafiks.
Zviedrijas
labā prakse
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Materiāli
Prezentācija Zviedrijas labā prakse nākotnes bibliotēkām 2014

Best Practice from
Sweden Future Libarary 2014.pptx

Zemāk norādītās saites sniegs pasniedzējam un dalībniekiem ievadu piecos iepriekš minētajos piemēros.

Case 1 Stockholm library, e-books
https://biblioteket.stockholm.se/en/language/english-engelska
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/e-bocker-odesfraga-for-bibliotek_5890239.svd
http://www.dn.se/debatt/lat-biblioteken-bestamma-antalet-utlan-av-e-bocker/
Case 2 Kulturhuset, Stockholm ‘’A room for children’’ & ‘’tenthirteen’’
http://kulturhuset.stockholm.se/Rum-for-Barn/
http://kulturhuset.stockholm.se/TioTretton/
Case 3 Cooperate to become a modern library
http://futurumbibl.wordpress.com/

Case 4 Blog success Chalmers Library
http://blog.lib.chalmers.se/
http://blog.lib.chalmers.se/category/marknadsforing-2/

Case 5 Library Customer Development
http://nybibliotekswebbhj.wordpress.com/2010/06/28/vara-personas/
http://blog.lib.chalmers.se/2012/05/14/vi-presenterar-vara-tre-personor-sofia-david-och-maria/
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Norādījumi pasniedzējiem
Šī kursa plāna izglītojošā ideja ir tāda, ka būtisks veids kā dalībnieki mācās ir mācības kopā ar citiem un
vienam no otra. Tieši tāpēc galvenais elements ir diskusijas par pieciem Zviedrijas piemēriem un iepriekš
sagatavotiem jautājumiem. Dalībnieki sadarbojas viens ar otru, ar Jums un saistībā ar modulī ietvertajām
tēmām.
Pasniedzēja loma šī moduļa ietvaros ir sniegt pārskatu par pieciem minētajiem piemēriem un ar jautājumu
palīdzību uzsākt diskusiju starp dalībniekiem. Grupā izrunājiet piemērus un pārdomājiet, kā Jūs varat tos
izmantot savas bibliotēkas darbības organizēšanā.
Ieteicams, lai grupā nav vairāk par septiņām personām.
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 tīmekļsemināros/semināros
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Sagatavošanās apmācībām
Sagatavojiet vienu prezentāciju par pieciem Zviedrijas piemēriem, izmantojot pievienoto prezentāciju „Best
Practice from Sweden Future Library 2014’’. Tā ir atrodama sadaļā „Materiāli’’.
Pārliecinieties, lai dalībnieki pirms tīmekļsemināra/semināra ir lasījuši par pieciem piemēriem. Zemāk
atradīsiet īsu ievadu par šiem piemēriem. Sagatavojiet dalībniekiem tematikai atbilstošus jautājumus.
1. piemērs Stokholmas bibliotēka, e-grāmatas
E-grāmatas ir ļoti ierastas ASV, bet Zviedrijā vēl joprojām nepieciešams veikt milzīgu mārketinga darbu,
lai pārdotu e-grāmatas. Lai gan bibliotēkas piedāvā e-grāmatas, ar mediju namiem notiek diskusijas par
biznesa modeli. Stokholmas bibliotēkā sadarbībā ar divām izdevniecībām ir ieviests jauns biznesa modelis
„Stokholmas modelis''. Veicot abonementa maksājumu, bibliotēka var izmantot e-grāmatas, cik bieži vien
tā vēlas un saņemt e-grāmatas jau to izdošanas dienā. Maksa par e-grāmatu lietošanu bibliotēkām
Zviedrijā ir ļoti dārgs pakalpojums un tām nav pietiekami liels budžets, lai izveidotu pilnībā brīvpieejas egrāmatu bibliotēku. Dažos gadījumos apmeklētājiem tiek atļauts paņemt tikai divas e-grāmatas nedēļā.
Izrunājiet savā starpā, kā e-grāmatas tiek izmantotas Jūsu bibliotēkā/valstī/rajonā un kas ir galvenais egrāmatu klients? Vai e-grāmatas ir nākotnes biežāk lietotais veids lasīšanai/mācībām/informācijas
meklēšanai?

2. piemērs Kulturhuset, Stokholmas „Istaba bērniem'' un „tenthirteen''
Arī šī piemēra izcelsme ir Stokholma. Pilsētas centrā atrodas kultūras nams Kulturhuset. 21. gadsimta
sākumā tajā tika atvērta specializēta bibliotēka ar nosaukumu „Rum för barn'' („Istaba bērniem''). Tā tika
izveidota noteiktam klientu segmentam - ģimenēm ar maziem bērniem. Uzsvars netika likts tikai uz
grāmatām, bet arī uz telpu dizainu gan bērnu, gan vecāku ērtībai. Šobrīd tajā atrodas arī „desmittrīspadsmit gadnieku'' („tenthirteen’’) telpa, kuras mērķis ir veidot kopienu vecākiem bērniem
„bokslukaråldern” jeb „grāmatu tārpiem''. Digitālo mediju pielietojums ir krietni lielāks un aktivitātes ir
paredzētas ne tikai, lai piesaistītu bērnus grāmatu lasīšanai, tā ir arī vieta, kur kopā izklaidēties. Izrunājiet
šos divus piemērus saistībā ar dažādiem bibliotēku pakalpojumiem dažādu klientu segmentu
piesaistīšanai. Kā tas varētu izskatīties Jūsu bibliotēkā?
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3. piemērs Sadarbība kļūšanai par mūsdienīgu bibliotēku
Šis gadījums ir labs piemērs izmaiņām, kuras bibliotēkas īsteno, izmantojot no biznesa pasaules aizgūtas
metodes. Tāpat šis piemērs atspoguļo grūtības, ar kurām jāsaskaras, lai mainītu bibliotēkas darbinieku
izpratni un domāšanu situācijā, kad galvenais uzsvars tiek mainīts no grāmatām/informācijas uz klientu un
tā vajadzībām. Galvenās grūtības radīja pārmaiņas bibliotēkas pamatvērtībās un pakalpojumos, kā arī
darba metodēs. Izrunājiet no sava skatpunkta, kā pārmaiņas Jūsu bibliotēkas pakalpojumos un
pamatvērtībās ietekmētu Jūs?

4. lieta Šalmersa bibliotēkas emuāru veiksmes stāsts
Labā prakse sociālo mediju izmantošanā. Ļoti ierasts veids kā uzsākt sociālo mediju lietošanu ir emuāru
veidošana vai Facebook, Instagram un Twitter lietošana. Šalmersa bibliotēka ir ļoti veiksmīgi atradusi
savu pieeju kā izmantot emuārus. Izrunājiet savas iespējas emuāru izmantošanai, lai informētu
sabiedrību, par ko šie emuāri varētu būt, kuram vajadzētu tajos veikt ierakstus un kādai mērķauditorijai tie
būtu paredzēti?
5. lieta Bibliotēkas klientu noteikšana
Nosakiet savu „Personas”. Bibliotēka Jenčēpingā ir izstrādājusi savu „personas'' jeb mērķa grupu, kas
tiek identificēta kā personas, kas apmeklē šo bibliotēku. Šogad arī Šalmersa bibliotēka noteica savus trīs
„personas''. Izrunājiet savā starpā, vai šis klientu identificēšanas paņēmiens ir laba metode? Kas būtu
Jūsu bibliotēkas „personas''? Vai Jūsu bibliotēka var izmantot Jenčēpingas piemēru sava „personas''
noteikšanai?
„Uz mārketingu un lietotājiem vērstā plānošanā, personas ir iedomāta personu grupa, kas ir radīta, lai
atspoguļotu dažādus lietotāju veidus mērķtiecīgā demogrāfiskā, attieksmes un/vai uzvedības vidē, kas
vienādi varētu izmantot vietni, zīmolu vai produktu. Tirgotāji var noteikt personas vienlaicīgi ar tirgus
segmentācijas procesu, kuras ietvaros tiek veidoti kvalitatīvie personas, kas pārstāv noteiktu segmentu.
Termins „persona” tiek plaši lietots tiešsaistē un tehnoloģijās, kā arī reklāmā, kur var tikt izmantoti arī citi
termini, piemēram, „pen portraits” Wikipedia
Jenčēpingā izmantotais paņēmiens savu personas noteikšanai tika balstīts uz zemāk attēloto grafiku. Y
ass atspoguļo, cik daudz laika persona ieguldītu mācībās, savukārt x ass norāda zināšanu līmeni.
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Apmācību rezultāti
Šis modulis ir izveidots, lai gūtu zināšanas šādās jomās:


Zviedrijas labā prakse



Iedvesma un iespēja salīdzināt savu pieredzi ar citiem dalībniekiem

Pēc kursa pabeigšanas dalībnieks pratīs
Apmācību rezultāti
Zināšanas

Prasmes

...analizēt un izdarīt secinājumus par Zviedrijas labās prakses 5 piemēriem
Pārzināt Zviedrijas labo praksi

Analizēt un izdarīt secinājumus par risinājumiem,
kas atspoguļoti piecos izklāstītajos piemēros

Moduļa vērtējums/sertifikāts
Modulis ietver vienu tīmekļsemināru/semināru
No sekmīga kursa dalībnieka tiek sagaidīts, ka viņš ar apmierinošiem rezultātiem izpildīs šādus
uzdevumus:
1. Aktīva dalība tīmekļsemināra/semināra diskusijās.
„Aktīva dalība'' izpaužas kā līdzdarbošanās grupas diskusijā un/vai tās veidotajās prezentācijās.
Sagatavojiet sertifikātu 4. modulim „Zviedrijas labā prakse’’ (nav obligāti)
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Vērtēšana
Pieņemam, ka moduļa vērtēšanai ir pieejama standarta veidne, kuru Jūs varat izmantot.
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