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Termini

• Open Access – atvērtā piekļuve
• Open Science – atvērtā zinātne
• Open Data – atvērtie [pētnieciskie] dati
• Repository – repozitārijs



Open Access, OA

• Brīvpieeja; neierobežota pieeja: brīva pieeja 
informācijai, dokumentiem vai informācijas 
pakalpojumiem

• Atvērtās piekļuves iniciatīva jeb kustība, 
izdevējdarbība, repozitārijs utt.



Open Access iniciatīva

• Mērķis: veicināt brīvpieeju elektroniskajiem 
resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē

• Brīva (bezmaksas), tūlītēja, pastāvīga 
tiešsaistes piekļuve zinātniskajai informācijai

• Meklēt, lasīt, lejuplādēt, kopēt, drukāt, citēt 
vai izmantot jebkurā citā legālā veidā bez 
finansiāliem, tiesiskiem vai tehniskiem 
ierobežojumiem



Open Access iniciatīva

• Open Access žurnāli, piem., https://doaj.org
• Open Access repozitāriji (institucionālie vai 

nozaru), piem., http://www.opendoar.org
• Institucionālie repozitāriji Latvijā: LU, RTU, LNB
https://dspace.lu.lv/dspace
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/search
http://academia.lndb.lv

https://doaj.org/
http://www.opendoar.org/
https://dspace.lu.lv/dspace
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/search
http://academia.lndb.lv/xmlui


Bibliotēku loma

• Open Access resursu popularizēšana
• Informēšana, izglītošana Open Access jomā
• Komunikācija ar zinātniekiem, izdevējiem, 

politiķiem, lēmumu pieņēmējiem
• Dalība Open Access repozitārija veidošanā, 

piem., materiālu ievietošanā, datu kontrolē



Informācija par Open Access

• LU Bibliotēkas tīmekļa vietnē
http://www.biblioteka.lu.lv/darbiniekiem/opena

ccess/
• LU e-kursā «Open Science»
http://estudijas.lu.lv/course/search.php?search

=open+science
• FOSTER tīmekļa vietnē
https://www.fosteropenscience.eu

http://www.biblioteka.lu.lv/darbiniekiem/openaccess/
http://estudijas.lu.lv/course/search.php?search=open+science
https://www.fosteropenscience.eu/


https://www.youtube.com/watch?v=0GbXjWLKqG0

https://www.youtube.com/watch?v=0GbXjWLKqG0


Konference «Atvērta zinātne – pētnieku 
ieguvums 21. gadsimtā»

• 2015. gada 20. oktobrī
• Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā
• Gadskārtējās starptautiskās Open Access

nedēļas laikā (http://www.openaccessweek.org)
• Konferenci organizē: LNB, LU, RTU
• Ar ES FP7 programmas projekta «Facilitate 

Open Science Training for European Research» 
(FOSTER) finansiālu atbalstu

http://www.openaccessweek.org/


Konference «Atvērta zinātne – pētnieku 
ieguvums 21. gadsimtā»

• Mērķauditorija: zinātnieki; politiķi; zinātnes 
politikas veidotāji; augstskolu vadība; 
akadēmisko bibliotēku vadība; bibliotekāri

• Programmā: 1) plenārsēde ar referātiem par 
OA politikas un prakses risinājumiem, OA
iespējām un attīstību; 2) darba semināri 
pieredzes apmaiņai 

• Mērķis: OA kustības popularizēšana, diskusija 
par OA kustības attīstību Latvijā



Nīderlandes aktualitātes

• http://www.cristin.no/konsortieavtaler/aktuelle-
saker/2015/oanetherlands_franken.pdf

• http://www.timeshighereducation.co.uk/news/dutch
-universities-dig-in-for-long-fight-over-open-
access/2017743.article

• http://www.unesco.org/new/en/communication-
and-information/portals-and-platforms/goap/access-
by-region/europe-and-north-america/netherlands

• http://www.openaccess.nl

http://www.cristin.no/konsortieavtaler/aktuelle-saker/2015/oanetherlands_franken.pdf
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/dutch-universities-dig-in-for-long-fight-over-open-access/2017743.article
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/europe-and-north-america/netherlands
http://www.openaccess.nl/


Kontaktinformācijai

• Gita Rozenberga
Nacionālais Open Access informācijas un atbalsta 
dienests (Latvijas Universitātes Bibliotēka)
gita.rozenberga@lu.lv

• Māra Jēkabsone
Latvijas Nacionālā bibliotēka
mara.jekabsone@lnb.lv

• Karīna Bandere
Latvijas Nacionālā bibliotēka
karina.bandere@lnb.lv

mailto:gita.rozenberga@lu.lv
mailto:mara.jekabsone@lnb.lv
mailto:karina.bandere@lnb.lv
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