
VU TSPMI
Institute of International Relations
and Political Science

Twitter neleidžia redaguoti įkeltų įrašų - juos galima nebent
ištrinti ir įkelti iš naujo. Įrašų simbolių limitas - 280;
Įrašuose naudokite grotažymes, žymėkite kitas paskyras - tai
padidins Jūsų įrašų matomumą ir randamumą;
Įrašų nepradėkite kitų paskyrų pažymėjimu, nes įrašas nebus
matomas viešai;
Tekstinius įrašus papildykite vizualika - taip jie bus patrauklesni;
Twitter nėra Facebook analogija - jis turi savo vidinę logiką ir
kultūrą. Pavyzdžiui, Twitter nevengiama neformalaus stiliaus
naudojimo;
Jei norite, kad Jūsų paskyra būtų matoma algoritmų, turite joje
būti aktyvūs: bent kartą per dieną skelbti įrašus, dalintis kitų
įrašais, pamėgti ir komentuoti juos;
Dalis TSPMI bendruomenės jau yra Twitter - @TSPMI,
@PSMemoryLT, @LT_elections, @Politologija,
@AineRamonaite, @Mariusz_Antonow ir daug kitų. Sekime ir
palaikykime vieni kitus!

Sau arba norimai bendruomenei sugalvokite trumpą,
reprezentatyvų registracijos vardą (angl. handle) ir pilną
paskyros pavadinimą (pvz., registracijos vardas: @LT_elections,
pilnas - Lithuanian National Election Study (LNES);
Suformuluokite trumpą ir taiklų paskyros aprašymą;
Parinkite patraukliai atrodantį profilio paveikslėlį/nuotrauką ir
viršelį;
Prieš pradėdami aktyviai sekti kitas paskyras, sukurkite šiek tiek
įdomaus turinio (originalaus arba retweet'ų), kuris parodytų Jūsų
interesus ir aktyvumą;
Pasekite Jus dominančias paskyras - jos tikriausiai taip pat ims
sekti Jus. Pagal Jūsų interesus Twitter pasiūlys daugiau panašių
paskyrų;
Naudokite funkciją lists (liet. sąrašai), norėdami rūšiuoti savo
sekamas paskyras;
Naudokite funkciją topics (liet. temos), norėdami rasti Jus
dominančias bei valdyti Jums rodomas temas.
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Publikacijų sklaida;
Tarptautinės auditorijos pasiekimas;
Galimybė sekti Jums įdomius tyrėjus, akademines naujienas bei
formuoti naujienų srautą pagal dominančias temas;
Įsitinklinimas tarptautinėje akademinėje bendruomenėje;
Instituto tarptautinio žinomumo kėlimas.

Įrašo ir jo retweet'inimo pavyzdys

Prireikus pagalbos dėl vizualizacijos ar viešinimo Twitter visada galite kreiptis į MTVR skyriaus
komunikacijos specialistę Austėją Serbentaitę (austeja.serbentaite@tspmi.vu.lt)
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