
Socialiniai tinklai
Muziejaus ir lankytojo 
komunikavimo būdai



• Kas tai?

• Ką naudoja lietuviai, kas mums iš to?

• Ar verta švaistyti darbo laiką...? 



Kas tai?

• Interneto socialinis tinklas – interaktyvi 
interneto struktūra (interneto svetainė) 
vienijanti tam tikrą, bendrų interesų turinčią
narių grupę, kuri ir kuria konkrečios svetainės 
turinį ir virtualiai bendrauja tarpusavyje, 
automatizuotomis konkrečios svetainės 
priemonėmis. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Socialinis_tinklas



Facebook

• Galime viešinti vien tik nuorodas į muziejaus 
interneto svetainėje publikuojamą medžiagą;

• galime talpinti dėl interneto svetainės techninio 
ribotumo neišviešinamą medžiagą;

• galime naudoti vietoj interneto svetainės.



www.facebook.com



Twitter

• Galime dalintis trumpais (140 simbolių), tačiau 
esminiais pranešimais apie save, 
kvietimais,raginimais, svarbiais nutikimais 
muziejaus gyvenime;

• žmonės nori girdėti autentiškas specialistų ir 
išmanančių savo darbą, betarpiškai susijusių su 
konkrečia paroda ar atradimu mintis.



www.twitter.com



Įkvepia statistika

• Muziejuose pasigendame kaip tik tų, kurie 
aktyviausiai naudojasi socialinių tinklų
svetainėmis;

• panorėjus, savo veiklos kasdienėmis prasmėmis 
galima dalintis beveik be papildomų pastangų;

• muziejus gali tapti jaunuolio prityrusiu 
vyresniuoju draugu, neįkyriu, nebrukančiu savo 
vertybių, tačiau nuolat jas reiškiančiu pavyzdžiu;

• socialiniuose tinkluose ieškome informacijos, 
pasistenkime, kad ieškantieji atrastų.



Kuri socialinių tinklų svetainė

geresnė?
• Lietuvoje populiarumu nepralenkiamas yra Facebook, 

Twitter, tuo tarpu, asmeniniu pastebėjimu, mūsų šalyje 
labiau paplitęs naujovėms imliausio (jauniausio) 
jaunimo dalies tarpe. 
Facebook – tai interneto svetainei būdingi privalumai: 
iliustracijos, tekstai, video. 
Twitter – tai trumpa, tačiau aktuali ir 
intriguojanti žinutė ar nuomonė tiesiai iš įvykio, 
renginio, nutikimo vietos, galima siųsti kaip trumpąją
žinutę. 
Dalis vartotojų naudoja abu socialinius tinklus, kaip 
idėjiškai skirtingus, išnaudoja skirtingus privalumus, kad 
patenkintų skirtingus savo poreikius.



Ar mums verta švaistyti savo darbo 

laiką?
• Įsitraukti į socialinius tinklus nereiškia 

susiprastinti iki jame dominuojančio 
menkaverčio turinio, o tik išversti į šiandienos 
kalbą universalias vertybes. 



Mintys

• Neturite interneto svetainės, į kurią galėtumėte 
nukreipti savo lankytojus? Nebėda, naudokite 
Facebook vietoj svetainės.

• Pasiekime jaunus žmones jiems priimtinomis 
priemonėmis

• Retorinis klausimas: jei socialiniai tinklai tampa 
puikia priemone inicijuojant kaitą valstybės 
valdyme (Arabų šalių revoliucija), kodėl tai 
negali sukelti atsinaujinimo muziejininkystėje? 



Ačiū už dėmesį,
Pageidaujančius kviečiu susipažinti 

praktiškai!


