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Pārskats

 Centrālā Ekonomikas bibliotēka

 no Community Management (kopienas pārvaldības) uz Open Science (atvērto 

zinātni)

 no teorijas …

 … uz praksi

 lietotāju izpēte

 tieša sadarbība ar lietotājiem

 vizualizācija
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ZBW (Centrālā ekonomikas bibliotēka)

 dibināta 1919. gadā

 specializētā ekonomikas zinātņu bibliotēka

 4,4 milj. grāmatu

 27.000 laikrakstu

 10,4 milj. atsauču vietnē EconBiz

 5,6 milj. pilna teksta lejupielāžu

 ~ 285 nodarbināto

 23 milj. EUR gada budžets
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No Community Management 

uz Open Science 

Attīstība
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Community Management (kopienas 

pārvaldība)

• līdz 2010. g.: ar mārketinga un sabiedrisko attiecību darba 

starpniecību aktīva klātbūtne dažos sociālajos medijos

• 2010. g.: Community Management tiek strukturēts

• Community Manager uzsāk darbu

• Regulāra sociālo tīklu un ZBW redzamības evalvācija

• Projekti ZBW reklamēšanai sociālajos tīklos, piemēram, 

bookcrossing

• Iznākušo produktu ievietošana sociālajos tīklos



Community Management

• 2012. g.: ZBW stratēģiskā pozicionēšana dažādos sociālajos tīklos:

• dažādi tīkli atšķirīgām mērķgrupām, piem.:

• Facebook drīzāk studentiem

• Google+ drīzāk pētniekiem

• Twitter drīzāk labas pieredzes tālākdevējiem

• Vispārīgi: ZBW darbinieki māk darboties un darbojas sociālajos tīklos, kur 

pārstāvēta bibliotēka
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ZBW sociālajos tīklos
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ZBW sociālajos tīklos - pakalpojumi
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https://twitter.com/ZBW_news

https://twitter.com/ZBW_news
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ZBW sociālajos tīklos



Community Management

• 2016. g.: stratēģiski jauns reprezentivitātes virziens lielajos tīklojumos

• „aiziešana“ no Facebook (ar savu sekotāju lapu)

• Google+ laikrakstiem Wirtschaftsdienst un Intereconomics

• ZBW-MediaTalk izveide

• ZBW-MediaTalk

• Mērķgrupa: bibliotēkas un informācijas centri

• Tematiskais fokuss - Open Science

• Blogs un sociālo mediju kanāls

• Zināšanu pārnese sabiedrībā
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https://www.zbw-mediatalk.eu/de/
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https://www.zbw-mediatalk.eu/de/
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Zinātne pārmaiņu procesā = Science 2.0

Pēta, kā līdzdalīgais globālais tīmeklis izmaina 

pētniecības un publicēšanas procesus

Inovatīvi bibliotēkas pakalpojumi

15



Science 2.0
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https://youtu.be/f80rFRmr4z0

https://youtu.be/f80rFRmr4z0
https://youtu.be/f80rFRmr4z0
https://youtu.be/f80rFRmr4z0


Paradigmu maiņa

https://www.zbw-mediatalk.eu/wp-

content/uploads/2013/12/10Thesen_dt_RZ.pdf

Informācijas tehnoloģija

http://eexcess.eu/results/chrome-extension/
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Open Science definīcija

“Open science” refers to an approach to research 

based on greater access to public research data, 

enabled by ICT tools and platforms, and broader 

collaboration in science, including the participation 

of non-scientists, and finally, the use of alternative 

copyright tools for diffusing research results
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Comment

Bookmark

Like Recommend

Connect

Open Science atbalsta Science 2.0

Open Access publikācijas zinātniskajos blogos un vikivietnēs
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Open Science Eiropas Savienībā

Video: https://www.leibniz-

science20.de/de/die-european-open-science-

cloud-in-den-digitalen-medien/
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https://www.leibniz-science20.de/de/die-european-open-science-cloud-in-den-digitalen-medien/


No teorijas … 

pētniecības aktivitātes
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• Digitālo pārmaiņu izpratne

• cita starpā – pētniecības datu pārvaldība

Open Science
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• Globālā tīmekļa (WWW) socioloģiski tehnoloģisko fenomenu izpētīšana

• Tīmeklī balstītas komunikācijas un pētniecības vides sadarbīgās lietošanas 

uzvedības un lietošanas shēmu analīze

Web Sciences (tīmekļa zinātnes)
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Sociālie mediji kā Open Science faktors -

Altmetrics

Source: http://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-2
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Sociālie mediji

zinātniskajā 

komunikācijā

https://101innovations.wordpress.com/

Seite 26



… pie prakses

Lietotāju izpēte
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2015. gada izpētes rezultāti
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2015. gada izpētes rezultāti
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2015. gada izpētes rezultāti
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Lietošanas intensitāte

Vairākas reizes dienā (6); katru dienu (5); vairākas reizes nedēļā (4); katru nedēļu (3); katru mēnesi (2); retāk nekā reizi mēnesī (1) 

31



Lietotāju uzvedība vietnē Facebook 

valoda

autori

lejupielādes

ilglaicīgums

SOCial Economics Read

vācu

redzamība

popularitāte

angļu

Mazarakis, A., & Peters, I. (2017). Facebook und seine Tücken – ein Experiment an einer Bibliothek. In Mensch & Computer 2017.
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… pie prakses

tieša sadarbība ar lietotājiem
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EconBiz – Partner-Netzwerk

EconBiz partneru tīklojums

https://www.econbiz.de/eb/en/about/econbiz-partner-network/partner-countries/overview/


ZBW is member of the Leibniz Association.

EconBiz konkurss studentiem



page 36

Imagine yourself ten years from now. 

You are a researcher in the most 

renowned research institute of your 

country and your president asks your 

advice on how to proceed with a law on 

health care conditions and insurance in 

private companies. 

The wellbeing of many people depends on 

the information you retrieve and the data you 

use for your advice. It must be up to date and 

reliable information. 

Participate



The quizzes will cover the topics:

- Search for scholarly information

- Evaluate information / Quality of 

information

- Access to publications

Participate
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https://www.econbiz.de/eb/de/wissenschaftlich-arbeiten/

Informācijas kompetences pārnese
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https://www.econbiz.de/eb/de/wissenschaftlich-arbeiten/


https://www.econbiz.de/eb/de/gw/

Vadīta pastaiga
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https://www.econbiz.de/eb/de/gw/


Vadīta pastaiga
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https://www.econbiz.de/eb/en/gw/search-and-evaluate/search-in-google-scholar/
https://www.econbiz.de/eb/en/gw/search-and-evaluate/search-in-google-scholar/
https://www.econbiz.de/eb/en/gw/search-and-evaluate/
https://www.econbiz.de/eb/en/gw/search-and-evaluate/
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https://www.econbiz.de/eb/en/gw/search-and-evaluate/
https://www.econbiz.de/eb/en/gw/search-and-evaluate/


Do the CRAP Test

slide 45

https://www.econbiz.de/eb/en/gw/search-and-evaluate/search-in-google-scholar/google-scholar-second-hit/
https://www.econbiz.de/eb/en/gw/search-and-evaluate/search-in-google-scholar/google-scholar-second-hit/
https://www.econbiz.de/eb/en/gw/search-and-evaluate/search-in-google-scholar/google-scholar-second-hit/
https://www.econbiz.de/eb/en/gw/search-and-evaluate/search-in-google-scholar/google-scholar-second-hit/


EconBiz-Beta

https://www.econbiz.de/eb/de/beta/ueber-beta/
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https://www.econbiz.de/eb/de/beta/ueber-beta/


… pie prakses

Vizualizācija
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Ekonomisti tviterī

• Par ko īsti savā starpā sarunājas ekonomikas zinātņu pētnieki?

• RePEc (Research Papers in Economics) personu tvītu saraksta veidošana

(https://ideas.repec.org/i/etwitter.html)

• Satura analīze – saturiska attīstības tendences

• Vizualizācija
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https://ideas.repec.org/i/etwitter.html


Ökonomen auf Twitter
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Izsniegumu vēsture

• Vizualizēta izsniegumu datu un Web 2.0 sasaiste

• Mērķi:

• Uz lietotājiem orientēta, inovatīva informācijas nodrošināšana

• Izsniegumu datu un sociālo mediju sasaiste jaunas informācijas ieguvei

• Izguves rīks
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• Kādi ir iecienītākie mediji?

• Kādi darbi tiek visbiežāk rezervēti?

• Ko iznomā citi lietotāji? 

• Kādas ir aktuālās tēmas?

• Kurš iznomā kādus medijus?

• Kurš kad nāk?

• Cik ilgi mediji ir kādā statusā?

Jautājumi
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Statistiskā analīze

• Izsniegumu skaita attīstība

• Izsniegšanas / atgriešanas 

pulksteņa laiks

• Izsnieguma ilgums
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10 izsniegtākie darbi
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• Sociālie mediji …

• … daudzējādā veidā turpina kļūt aizvien nozīmīgāki pētniecībā un izglītībā

• … ir vairāk nekā sociālie tīkli kā Facebook 

• … un to lietošana palīdz labāk saprast to lietotājus

• … atvieglo sadarbību ar lietotājiem pilnīgi jaunos veidos

• … sniedz iespēju inovatīvu pakalpojumu attīstīšanai

• Open Science (atvērtās zinātnes) ideja dod  bibliotēkām iespēju izmantot citu 

iegūtās atziņas un pielietojumus

• Informācijas tehnoloģiju kompetence un mediju kompetence

Atziņas
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Thorsten Meyer
ZBW Kiel / Hamburg
Email: t.meyer@zbw.eu
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