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Izaicinājums

Pētniecības vide maina bibliotēkas konfigurāciju. 
Lorcan Dempsey



Misija

Atbalstīt pētniekus un studentus jaunu zināšanu atklāšanas un 
atklājumu izplatīšanas procesā, nodrošinot, lai tiktu atzīts pētnieku 
individuālais ieguldījums un lai šie pētījumi atstātu plašu ietekmi uz 
nozari.
Temple University



Pētījuma dzīves cikls

• Pētniecības projekta sagatavošana
• Datu atrašana, radīšana un izmantošana
• Pētījumu publicēšana un izplatīšana
• Pētījuma ietekmes novērtēšana



Pētniecības projekta sagatavošana (1)

• Piekļuve informācijas avotiem
• Informācija par jaunumiem nozarē
• Informācija par finansēšanas iespējām
• Pētniecības identitātes pārvaldība

• Mendeley.com un Academia.edu profilu izveide un uzturēšana
• Konsultācijas sociālo mediju izmantošanā
• Atbalsts digitālo identifikatoru (ResearcherId, Scopus Author ID) izmantošanā

• Potenciālo pētniecības partneru identifikācija



Pētniecības projekta sagatavošana (2)

• Apmācība pētniecības metodēs
• Apmācība informācijpratībā
• Apmācība darbā ar IT pētniecības rīkiem – atsauksmju pārvaldības, 

sadarbības un komunikācijas, datu uzglabāšanas, statistiskās analīzes,
multimediju u.c.

• Konsultācijas par autortiesību jautājumiem
• Atbalsts pētniecības projektu pieteikumu izstrādē, it īpaši attiecībā uz 

pētniecības datu pārvaldības plānu un tā atbilstību finansētāju 
prasībām



Pētniecības projekta sagatavošana (3)

• Datu pārvaldības un saglabāšanas politikas veidošana un īstenošana
• Pētniecības datu saglabāšanas vadlīnijas
• Apmācības par datu saglabāšanu
• Konsultācijas par datu ētiku, datu dokumentēšanu, izplatīšanu un citēšanu, 

datu licencēšanu, datu pārvaldības plānošanas rīkiem 

• Pretplaģiāta politikas veidošana un īstenošana
• Pētniecības ētikas, akadēmiskā godīguma un pretplaģiāta vadlīnijas
• Pretplaģiāta kursi, apmācības un testi
• Pretplaģiāta programmatūra



Datu atrašana, radīšana un izmantošana

• Atbalsts informācijas atlasē un piekļuvē tai
• Materiālu digitalizācija
• Atbalsts multimediju materiālu sagatavošanā
• Atbalsts IT pētniecības rīku izmantošanā tekstizracei un teksta analīze 

- datu atlase, dizains, sagatavošana kvantitatīvajai un kvalitatīvajai 
analīzei, atbalsts statistikas programmatūras izmantošanā



Pētījumu publicēšana un izplatīšana

• Atbalsts atsauču veidošanā
• Konsultācijas par pētījumu publicēšanu lai maksimizētu pētījuma 

ietekmi, t.sk. par publicēšanu brīvpieejas žurnālos
• Konsultācijas par autortiesību jautājumiem
• Institucionālo repozitāriju veidošana
• Pētniecības datu saglabāšanas pakalpojumi



Pētījuma ietekmes novērtēšana

• Konsultācijas par ietekmes mērījumiem
• Atbalsts ietekmes mērījumu monitoringā
• Atbalsts bibliometrijas metožu pielietojumā
• Atskaites pētniekiem un to grupām



Paldies! 


	Bibliotēku atbalsta pasākumi pētniecībai
	Izaicinājums
	Misija
	Pētījuma dzīves cikls
	Pētniecības projekta sagatavošana (1)
	Pētniecības projekta sagatavošana (2)
	Pētniecības projekta sagatavošana (3)
	Datu atrašana, radīšana un izmantošana
	Pētījumu publicēšana un izplatīšana
	Pētījuma ietekmes novērtēšana
	Slide Number 11

