MUZIEJAUS IR JO LANKYTOJO
KOMUNIKACIJA: SOCIALINIAI
TINKLAI „FACEBOOK“ IR „TWITTER“
Andrius VALUÞIS
Interneto socialinis tinklas – interaktyvi interneto struktûra (svetainë), vienijanti tam tikrà bendrus interesus turinèià þmoniø grupæ, kurianèià konkreèios svetainës turiná ir virtualiai bendraujanèià tarpusavyje automatizuotomis jos priemonëmis. Taip socialiná tinklà apibûdina „Vikipedija“.
Socialiniø tinklø svetainiø (toliau – STS) internete veikia
daug, taèiau tik apie 25 ið jø turi daugiau negu ðimtà tûkstanèiø naudotojø. Trys ið minëtø svetainiø pastaraisiais metais yra itin populiarios. Tai „Facebook“, „Myspace“ ir „Twitter“. Ðioje publikacijoje aptariamos pirmà ir treèià vietas ðiuo
metu pagal populiarumà uþimanèios STS – „Facebook“ ir
„Twiter“, bei jø panaudojimo muziejinëje komunikacijoje galimybës.

„FACEBOOK“
Maþa tokiø interneto naudotojø, kurie neþinotø, kas yra
STS „Facebook“. „Veidaknygë“ (vertimas ið anglø kalbos), kilusi ið Harvardo universiteto studentø iniciatyvos sukurti elektroninæ studentø duomenø bazæ su nuotraukomis, palaipsniui tapo visiems prieinama ir itin populiaria informacijos apie save
talpinimo ir bendravimo platforma. Draugø, bendraklasiø, ben73
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Socialinio tinklo „Facebook“ þenklas (logo)

drakursiø, bendradarbiø ir giminaièiø, taip pat kitais socialiniais
ryðiais susijusiø þmoniø nuotraukos, mintys, þinutës, socialiniø
ryðiø (þmona, giminaitis, klasiokas, draugas ir kt.) deklaravimas
sudaro didþiàjà dalá informacijos, kaupiamos ir skelbiamos ðiame interneto leidinyje. Matydami didþiules aktyvias bendruomenes ir potencialià erdvæ reklamuotis, „Facebook“ svetainëje suskubo registruotis ir verslo bendrovës, ir organizacijos, siekianèios
pritraukti naujø nariø, ir visi kiti, kurie siekia, kad apie juos ir
jø veiklà þinotø kuo daugiau þmoniø.
Interneto socialiniai tinklai garsëja kaip itin efektyvi terpë informacijai skleisti ávairiausiomis, kartais ir gana netikëtomis kryptimis, nes juose dalyvaujanèiø þmoniø grupës yra
susijusios neprognozuojamais tarpusavio ryðiais bei santykiais:
interesø, organizaciniais, giminystës ir kita. Visomis ðiomis
jungtimis ið vieno taðko paleista þinia pasklinda tarp þmoniø
ir jø grupiø, kuriø áprastinëje vieðøjø ryðiø akcijoje numatyti kaip tikslinës grupës yra neámanoma. Socialiniai tinklai
taip pat uþtikrina bei skatina gráþtamojo ryðio galimybæ. Atgalinis ryðys leidþia geriau suprasti savo darbo prasmæ ir vertæ.
Tai aktualu ir muziejininkams, jei kalbame apie jø arba muziejaus dalyvavimà ðiame socialiniame tinkle. Jei þinome, kà ir kaip
socialiniame tinkle dalyvaujantys lankytojai vertina, á tai, planuodami savo veiklà, turëtume atsiþvelgti.
„Facebook“ svetainëje susikurtame puslapyje galima paskelbti
gausybæ tekstinës ir vaizdinës informacijos. Prieð paskelbiant bûtina jà ðiek tiek pamaketuoti. Privalu rûpintis puslapio vizualine
ðvara, palaikyti jame tvarkà pagal ið anksto aptartà sistemà.
Lietuvos dailës muziejuje ðia veikla (muziejaus profilio tvarkymu „Facebook“ tinkle) uþsiima filialo Lietuvos muziejø informa74
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cijos, skaitmeninio ir LIMIS centras (toliau – LM ISC LIMIS)
Informacijos, leidybos ir ryðiø su visuomene skyrius. Ði veiklos
sritis nors ir reikalauja tam tikro laiko ir intelektualinio darbo
sànaudø, dienos darbø apimtis ne itin padidina. Pateikiant informacijà apie naujausius muziejaus renginius, „Facebook“ tinkle
daþniausiai pakanka paskelbti nuorodas á jau muziejaus interneto
svetainëje www.ldm.lt sukurtus puslapius. Informacijos sklaida paliekama paèiam socialiniam tinklui kaip gyvam organizmui, iðneðiojanèiam jà ten, kur susiformuoja didþiausias jos poreikis. Kiekvienu atveju ið anksto sunku bûtø prognozuoti, kokius adresatus
informacija pasieks ir kà ji sudomins, bus ja pasidalinta tarp draugø
ir giminaièiø ar ne.
Tie muziejai, kurie vis dar neturi savo interneto svetainës,
ðiandien STS „Facebook“ gali naudoti vietoje jos. Ði STS sudaro
galimybæ susikurti ir turëti savo tinklalapá, nesunkiai pildyti já
naujausiomis þiniomis: tekstais, nuotraukomis, vaizdo, garso áraðais ar tinklaraðèiais. STS organizacijos puslapio funkcionalumas
gali patenkinti muziejaus poreikius, bûti matomas paieðkos sistemose ir narðomas be iðoriniø naudotojø registracijos.

„TWITTER“
Ðio socialinio tinklo turiná sudaro tekstai ir nuorodos. Iðskirtinë ir pagrindinë jo savybë – èia pateikiama aktuali, labai glausta
(iki 140 simboliø) informacija. Tai þinutës, kurias norima praneðti
konkretaus asmens ar ástaigos, organizacijos gyvenimu besidomintiems þmonëms, vadinamiesiems sekëjams. Lyginant su „Facebook“ svetaine, pateikti informacijà STS „Twiter“ socialiniame
tinkle yra lengviau. Tai daryti kiekvienas iðmoksta greièiau. Prieþastis ta, kad ðio tinklo funkcionalumas yra maþesnis. Jis labiau orientuotas konkreèiam tikslui pasiekti. Tai ir yra svarbiausia „Twitter“ ypatybë bei privalumas.
Þmonës, kurie domisi muziejø veikla, èia vykstanèiais renginiais, daþnai nori þinoti specialistø, kitø asmenø, glaudþiai
susijusiø su konkreèia muziejaus surengta paroda, turimu eksponatu ar svarbiu ávykiu ir kitais vykstanèiais reiðkiniais bei
procesais, mintis, atsiliepimus. Jei nori platinti savo mintis
„Twitter“ leidinyje, nereikia jokio specialus interneto iðmanymo. Pateikiamos informacijos neriboja oficialus praneðimo spau75
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dai ar kitoks formatas, kuriame bûtinos privalomosios dalys.
Trumpai informacijai parengti nereikia sugaiðti ir daug laiko.
Keièiantis þinutëmis iðlaikomas betarpiðkumas su asmenimis, pageidaujanèiais jas gauti. Naudojantis „Twiter“, praneðti apie muziejaus veiklà, aktualijà, pakviesti apsilankyti viename ar kitame renginyje, pasidalinti mintimis apie já gali bet kuris tuo
uþsiimti ágaliotas muziejaus darbuotojas.
Ðiø dienø þmogus ieðko aktualios, trumpos ir já suintriguoti
galinèios informacijos. Pirmiausia fiksuojamos trumpos, antraðèiø
formos þinios: taip atsirenkama informacija, á kurià verta gilintis, t. y. perskaityti iki galo, nueiti pasiþiûrëti, ásitraukti, sudalyvauti. Þinios ir komentarai kur kas ádomesni, jei jie gaunami
ne ið antriniø ðaltiniø (laikraðèiø, þurnalø, naujienø portalø), o
ið paèiø ávykiø dalyviø, asmenø, tiesiogiai susijusiø su konkreèia veikla. „Twitter“ kaip socialinë þiniasklaida egzistuoja bûtent tokiam betarpiðkumui sukurti ir iðlaikyti.

KUO NAUDOJASI LIETUVIAI ARBA
KAS MUMS IÐ TO?
„TNS Gallup“ 2010 m. birþelio–rugpjûèio mënesiais atliko Lietuvos gyventojø naudojimosi socialiniais tinklais tyrimà, kurio metu buvo apklausti 1596 respondentai nuo 15 iki
74 metø amþiaus. 1
Tyrimo rezultatai parodë, kad socialiniø tinklø svetainëmis naudojasi didþioji dalis (beveik 60 proc.) ðalies interneto
vartotojø, t. y. apie 35 proc. visø 15–74 metø amþiaus gyventojø. Baltijos ðalyse socialiniai tinklai populiariausi Lietuvoje.
STS populiariausios yra tarp nedirbanèiø jaunø þmoniø. 15–29
metø amþiaus grupëje jomis naudojasi 8 interneto vartotojai
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ið 10. Didþiausias socialiniø tinklø svetainiø naudojimas fiksuojamas tarp dviejø socialiniø grupiø – moksleiviø, studentø
ir namø ðeimininkiø(-ø). Beje, tai þmonës, kurie muziejuose ne
itin daþnai lankosi, todël socialiniai tinklai, pritraukiant ðiai
grupei priskiriamus asmenis á parodas, ekspozicijas, kitus muziejø renginius, gali labai gerai pasitarnauti.
Socialiniø tinklø svetainiø lankymas Lietuvoje tampa daugelio
þmoniø kasdienine reguliaria veikla ir pagal populiarumà vejasi
naudojimàsi elektroniniu paðtu. Beveik pusë (47 proc.) socialiniø tinklø lankytojø prisijungia prie savo asmeniniø prieigø bent
kartà per dienà. Tai rodo, kad jeigu muziejai nuolat dirbtø su
socialiniais tinklais, kasdien kas antrà STS naudotojà bûtø galima informuoti apie tai, kas vyksta ðiose ástaigose. Akivaizdu,
kad STS – puiki terpë nuolat palaikyti gyvà muziejaus ryðá su
savo esamais ir potencialiais lankytojais.
Absoliuti dauguma – trys ketvirtadaliai – STS auditorijos
jose bendrauja su draugais, ðeimos nariais ar kolegomis, o kas
antras ðiose svetainëse seka naujienas apie savo draugus ir paþástamus. Daugiausia tuo uþsiima 15–29 metø amþiaus jaunimas, maþiausiai – vyriausi ðiø svetainiø lankytojai – t. y. 60–
74 metø amþiaus gyventojai.
Iðvada: muziejininkams pravartu bûtø iðnaudoti galimybæ tapti jaunuoliø patyrusiais vyresniaisiais draugais, orientuotojais,
svarbiausia – neákyriais ir uþkreèianèiais pavyzdþiais.
60–74 metø amþiaus þmoniø grupëje socialiniø tinklø svetainiø naudojimas apsiriboja keliomis veiklomis. Tarp svarbiausiø yra reikalingos informacijos paieðka (ji populiariausia), bendravimas, stebëjimas, dalinimasis naujienomis apie save. Taigi,
pateikdamas daugiau informacijos apie save socialiniuose tinkluose, muziejus gali tikëtis, kad ði informacija pasieks ir ðios
amþiaus grupës asmenis.

KOKIÀ SOCIALINIØ TINKLØ SVETAINÆ RINKTIS?
2010 m. „TNS Gallup“ tyrimu nustatyta, kad Lietuvoje populiarumu nepralenkiamas yra „Facebook“. Patirtis rodo, kad
„Twitter“ pas mus labiau paplitæs tarp vyresnio amþiaus moks77
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leiviø ir pirmøjø kursø studentø, t. y. naujovëms imliausios
jaunimo dalies.
„Facebook“ interneto svetainei bûdingi privalumai: iliustracijos, tekstai, vaizdo áraðai. „Twitter“ – tai trumpa, taèiau aktuali ir intriguojanti þinutë ar nuomonë tiesiai ið ávykio, renginio vietos, kurià galima siøsti kaip trumpàjà þinutæ. Dalis
interneto vartotojø, vertindami tiek vieno, tiek kito privalumus, kaip idëjiðkai skirtingus naudoja abu socialinius tinklus.

AR VERTA „ÐVAISTYTI“ LAIKÀ...?
Vienas ið kultûros srityje paplitusiø mitø, kuris ðios srities darbuotojus verèia ðiek tiek atsargiau þiûrëti á socialinius
tinklus, skamba maþdaug taip: jei STS dominuoja jaunystë ir
nepatirtis, vartotojiðkos vertybës, o muziejus yra tarsi to antipodas ir tikrøjø, brandþiøjø vertybiø gynimo fortpostas, ar,
ásileisdami socialinius tinklus á savo gyvenimà, nerizikuojame
mes paskutiniu laðu to, kas mums dar liko, ar nenusirisime
iki jø lygio?
STS kol kas priklauso jaunimui, o jaunimas tebëra menkai
vertybiðkai orientuotas. Jei taip, tai gerai, nes patys sakome,
kad kol kas ir tebëra. Jaunimas – ateities brandþioji ir kûrybingoji karta. Ðiandien nuo mûsø poþiûrio, elgesio gali priklausyti,
kokiais pavidalais ta branda ir kûrybingumas pasireikð. Ar tai
ávyks ir ar vyksta, pirmiausia priklauso nuo mûsø apsisprendimo, ar mes einame á dialogà su jaunàja karta, ar mûsø naudojamomis priemonëmis jaunam þmogui siunèiama informacija já pasiekia. Glaustos þinutës, dëmesá patraukianèios nuotraukos, vaizdo
áraðai, þaidimai ðiandien jaunam þmogui yra tiek pat reikalingi
kaip ir ðvyturiai jûroje besiblaðkantiems laivams. Jei tø ðvyturiø
jaunas þmogus informacijos vandenyne nepamatys, jis gali ir nesuþinoti apie vienà ar kità jam svarbià þinutæ, gali net nenutuokti, kad veikia vienas ar kitas konkretus muziejus ir kad jame
kaþkas ádomaus vyksta.
1

„Socialiniø tinklø svetainiø naudojimas tikslinëse grupëse“, TNS,
pasaulinë rinkos tyrimø ir verslo konsultacijø grupë, www.tns.lt/lt/ziniasklaidostyrimai-kompiuteriu-ir-interneto-tyrimas-duomenys-socialiniu-tinklusvetaines (þiûrëta 2011-08-15).
78

4_metodinis_leidinys.pmd

78

12/7/2011, 10:47 AM

