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Pētījums 
par google 
paaudzes 
informācijpratību

Ik mēnesi vismaz miljons cilvēku pievienojas inter-
neta lietotāju pulkam. Visā pasaulē globālo tīmekli iz-
manto jau 750 miljoni ļaužu. Tiek prognozēts, ka pēc 10 
gadiem internets būs katrā mājoklī un to izmantos vi-

-
dzīvotāji, tā pensionāri. Lielbritānijas komunikācijas no-
zares regulatora “Ofcom” pasūtītajā pētījumā 2007.ga-
dā noskaidrots, ka ļaudis, kas ir vecāki par 65 gadiem, 
izmanto internetu krietni vairāk nekā 18–24 gadus ve-
ci jaunieši.

 
e-pasta vēstulēm, fotogrāfijām, komentāriem, tīmekļa žur-
nāliem, tīmekļa vietnēm, pētījumu pirmspublikāciju relī-
zēm u.tml. Šāda veida informācijas apjoms pieaug daudz 
straujāk nekā izdevniecību un bibliotēku tīmekļa resursu 
krājumi. Visbiežāk tiem ir arī ierobežotāka pieejamība ne-
kā globālajā tīmeklī izvietotajām personīgajām informāci-

-
šinās ar visu nepieciešamo informāciju bez profesionālu in-
formācijas starpnieku, proti, bibliotekāru, palīdzības.

Kādai būt mūsdienīgai bibliotēku stratēģijai, lai tās 
gadsimtiem veidotie lielie un saturiski kvalitatīvie ie-
spieddarbu krājumi nezustu aizmirstībā, bet kalpotu 
kā gudrības avots arī nākamajām paaudzēm?

Britu bibliotēkas (British Library) un Apvienoto in-
formācijas sistēmu komitejas (Joint Information Systems 
Committee, JISC) uzdevumā Londonas Universitātes ko-
ledžas (University College London
informācijas studiju skolas (School of Library, Archive and 
Information Studies) Informacionālās uzvedības un pēt-
niecības novērtēšanas centrs (Centre for Information Be-
haviour and the Evaluation of Research, CIBER) noskaidro-
ja tā sauktās google paaudzes, proti, pēc 1993.gada dzi-
mušo bērnu, informācijas meklēšanas paradumus. Pētī-
juma rezultāti un rekomendācijas bibliotēkām apkopo-
tas darbā “Topošo pētnieku informācijpratība” (Informa-
tion behaviour of the researcher of the future), kas publi-
cēts tiešsaistē 2008.gada janvārī.

Tika analizētas skolu jaunatnes un pieaugušo infor-
mācijpratībai veltītās publikācijas; pētīts, kā pēc 1993.

Jana Dreimane

gada dzimušie skolēni izmanto viņiem un pedagogiem 
adresēto Britu bibliotēkas tīmekļa vietnes sadaļu “Le-
arning”, kā arī digitālo bibliotēku “Intute” (
intute.ac.uk). Konstatēts, ka abi resursi jauniešu vidū ir 
populāri, taču lielākoties tiek izmantoti nevis uz vietas 

mājas datoriem. 40% lietotāju Britu bibliotēkas tīmekļa 
vietnes sadaļā “Learning” meklēja vien attēlus. Tas liek 
domāt, ka jaunieši dod priekšroku ilustratīvajam mate-
riālam, kaut teksts aizvien ir svarīgs.

pie datorekrā-
niem izaugušajai jaunajai paaudzei gan piemīt iz-
cila datorprasme, taču ir vāja informācijpratība. In-
formācijas meklēšanai tā izmanto līdzekļus, kas prasa 
necilas iemaņas. Jauniešiem nav pietiekamas izpratnes 
par savām informācijas vajadzībām un ir grūti veidot 
efektīvu meklēšanas stratēģiju. Topošo pētnieku sa-
biedrībā populārākie interneta meklētāji “Google” un 

jauniešu mācību vajadzībām neatbilstošus, nepilnīgus 
informācijas avotus. Informācijas relevances, droštica-
mības un kvalitātes pārbaudei tiek atlicināts maz laika. 

uz otru, teksta lasīšanai atvēlot īsus mirkļus. Tādēļ iz-
drukāto rakstu saturs visbiežāk neatbilst tematam, par 
kuru nepieciešama informācija. Varbūt tas veicina pla-
ģiātismu, kas izplatās jauniešu vidū vēl nepieredzētā lī-
menī?

Diemžēl šāda informacionālā uzvedība kļūst aiz-
vien izplatītāka un novērojama kā starp studentiem, 
tā profesoriem. Taču nevarētu apgalvot, ka google pa-
audze būtu nepacietīga un pavirša vien tādēļ, ka vēlas 
tūlītēju rezultātu. Drīzāk tai nav zināšanu par citiem 
informācijas meklēšanas avotiem. Kaut zinātniskās 
bibliotēkas tērē miljoniem sterliņu mārciņu apjomī-
gu digitālo bibliotēku veidošanai, jaunā paaudze par 
tām visdrīzāk vai nu nezina, vai iedomājas, ka tās pie-
ejamas ar tīmekļa meklētāju starpniecību. Ja bibliote-
kāri nenodrošinās krājumu pieejamību atbilstoši lieto-
tāju informācijas meklēšanas paradumiem, jaunākajai 
paaudzei šī informācijas bagātība var izrādīties neva-
jadzīga, brīdina pētnieku grupas vadītājs, Londonas 
Universitātes koledžas bibliotēku un informācijas stu-
diju lektors Jans Roulends (Ian Rowlands). Tādēļ vis-
notaļ apsveicama ir bibliotēku sadarbība ar “Google”, 

-
gitalizācijā un ciparoto resursu pieejamības nodroši-
nāšanā.

Dažādiem līdzekļiem bibliotēkas gan mēģina tu-
vināties jaunākās paaudzes lasītājiem, piemēram, ka-
talogierakstiem pievienojot lasītāju komentārus un 
atsauksmes. Lielbritānijas pētnieki gan uzskata, ka 
šī jaunieveduma efektivitāti vēl pāragri vērtēt. Viņu-
prāt, stratēģiski izdevīgāk bibliotēkām būtu veidot 
sociālos tīklus, tādēļ vajadzētu uzmanīgi sekot so-
ciālo tīklu attīstības tendencēm. Vismaz ASV vairā-
kums skolēnu, kam pieejams internets, iesaistījušies 
sociālajos tīklos. Arī Latvijā sociālie tīkli kļūst aizvien 
populārāki, piemēram, portāls “Draugiem.lv”. Pēt-
nieki ir pārliecināti, ka bibliotēkām vajadzētu pievēr-
sties arī e-grāmatu veidošanai, pārņemot veiksmīgā-
ko biznesa pieredzi.
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Informācijas vide

J.Roulends uzsver, ka jaunajai paaudzei nav pietie-
kama priekšstata par informācijas vides daudzveidī-
bu un struktūru. Viņš uzskata, ka šīs zināšanas var ie-
gūt bibliotēkās, tādēļ bērnus jau no mazotnes vajadzē-
tu audzināt par bibliotēku lasītājiem.

Jaunatnes vājā informācijpratība var ietekmēt zi-
nātnes attīstību. “Studijas Lielbritānijas universitātēs ir 
fokusētas uz patstāvīgu mācīšanos un studentu spēju 
nodarboties ar pētniecību pašu spēkiem. Bet mēs ne-
esam viņus pietiekami izglītojuši pētniecības stratēģi-
jā. Jādomā, kā uzlabot universitātes reflektantu vispā-
rējo līmeni,” uzsver J.Roulends. Viņš uzskata, ka arī val-
dībai būtu jāpievērš uzmanība jauniešu informācijpra-
tībai, kas attīstāma jau no skolas gadiem. ASV informā-
cijpratības pētījumos konstatēts, ka informācijas mek-
lēšanas un izmantošanas paradumi veidojas bērnībā. 
Pieaugušo informacionālo uzvedību mainīt ir gandrīz 
neiespējami.

Bibliotēku uzdevumi

Pētījuma autori atgādina bibliotekāru sabiedrībā it 
kā aprobēto atziņu, ka bibliotēkām jākļūst klientorien-
tētām, respektējot arī e-lietotāju vajadzības.

Bibliotēkām vienkāršojama pieeja tradicionālo un 
digitālo resursu masīvam. Tām jāpārņem veiksmīgā-
ko biznesa uzņēmumu pieredze klientu interešu izpē-
tē. Ieviešama lietotāju un informācijas pakalpoju-
mu novērtēšanas un monitoringa sistēma, kam ne-
drīkst žēlot finanšu līdzekļus. Sevišķa uzmanība pie-
vēršama jaunievedumu efektivitātes vērtēšanai. Šo uz-
devumu realizāciju pētījuma autori iesaka uzticēt īpa-
šām lasītāju izpētes nodaļām.

Bibliotēkām jāuzņemas vadošā loma informācijpra-
-

tīgāka, bet ne informācijpratīgāka, ir izaicinājums bib-
liotēkām. Skolēni, kas vēlas izmantot vienīgi “Google” 
un uztver to kā evaņģēliju, patiesi ļaudīm ir lāča pakal-
pojums,” atzīst Britu bibliotēkas izpilddirektore Linne 
Brindlija (Lynne Brindley).

Bibliotēkas krietni vairāk reklamējamas jauniešiem. 
Darba autori atgādina ASV dibinātās organizācijas “On-
line Computer Library Center” (OCLC) 2007.gada kole-
džu studentu aptaujas rezultātus. Par pilnīgi iespējamu 
vai ļoti iespējamu līdzdalību vietējās bibliotēkas uztu-
rētā sociālā tīkla vai kopienas tīmekļa vietnes veidoša-
nā bija pārliecināta neliela daļa respondentu: 7% tajā 

-
-

dāvātās personīgās informācijas kolekcijas.
Bibliotēkas veicina kreativitāti, kvalitatīvu pētniecī-

bu un līdzdalību globālajā digitālajā pasaulē, kurā mēs 
dzīvojam. Lai par to būtu pārliecināta arī jaunā paau-
dze, jārūpējas mums, bibliotekāriem, sadarbībā ar izglī-
tības iestādēm un politiķiem. Tad bibliotēkas saglabās 
nozīmīgo lomu informācijas vidē un iegūs papildus ar-

-
zināt to budžetu.

Izmantotā informācija
Universi-

ty College London, Centre for Information Behaviour and the Evaluation 

of Research [tiešsaiste]. 11 January 2008 [skatīts 2008.g. 30.sept.]. Pie-
ejams: http://www.ucl.ac.uk/slais/research/ciber/downloads/ggexecuti-

ve.pdf

“Google” ir iekļuvis jau pat ābecēs

Bibliotēku Pasaule Nr.44/2008

57


