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Bibliotēka – informācijas iestāde

Bibliotēka – izglītības iestāde

Meklēt informāciju – ir jāmācās
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Kurss «Bibliotēka un informācija»

Mērķis: sniegt zināšanas par elektronisko katalogu, 
kartotēkām, bibliotēkas mājas lapu un datubāzēm

Nodarbības tika vadītas:
» 1.studiju gada studentiem

» vecāko kursu studentiem

» maģistriem

» RSU mācībspēkiem un zinātniskajiem darbiniekiem

Nodarbības notika:
» RSU bibliotēkā

» slimnīcās (dažādās katedrās)

Iesākums…



4

Kurss «Bibliotēka un informācija»
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 Iesākums pie kartīšu katalogiem un dažiem datoriem

Divu bibliotēku pieredze apvienojās vienā veselā
» Informācijpratība mācīšana studējošajiem un akadēmiskajam personālam 

» Informācijpratība mācīšana veselības aprūpes speciālistiem

 Informācijpratības kursa padziļināšana un attīstīšana

Tālāka attīstība…
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Ar RSU vadības atbalstu 
varējām iekļaut 
informācijpratības
nodarbības izglītības 
studiju programmās ar 
2010./2011.stud. gada  
1.semestri
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 Mērķis: sniegt zināšanas par interneta piedāvātajām tehnoloģiskajām 
iespējām un nodrošināt prasmi atrast kvalitatīvu, ticamu un drošu 
medicīnas profesionālo informāciju, kā arī sniegt priekšstatu par 
digitālo informācijas resursu daudzveidību

 Norise: no 2011.gada janvāra līdz jūnijam

 Apmācības vadīja: 8 bibliotēkas darbinieki

 Apmācīti: 958 veselības aprūpes speciālisti (ārsti, ārstu palīgi, 
māsas, farmaceiti, rezidenti, veselības aprūpes iestāžu bibliotekāri)

 visā Latvijā: Rīga, Dagda, Daugavpils, Dubulti, Jelgava, Madona, 
Rēzekne, Strenči, Tīnūži, Tukums, Upeslejas, Valmiera

Dalība veselības aprūpes speciālistu tālākizglītības projektā 
«Medicīnas informācijas meklēšana 

elektroniskajos resursos»
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Studējošo un akadēmiskā personāla 
nodarbību dinamika
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 Eiropas veselības informācijas un bibliotēku asociācija (1984) –
apvieno bibliotekārus un informācijas speciālistus, kas strādā medicīnas un 
veselības zinātņu bibliotēkās Eiropā

 1586 reģistrētu biedru no 30 Eiropas valstīm
 Mērķis: apvienot, veidot sadarbību, profesionāli informēt, veicināt 

tālākizglītību medicīnas informācijas jomā Eiropā (īpaši saistībā ar 
jaunākajām tehnoloģijām)

 Starptautiskās konferences un apmācības:
 2015.g. Edinburga «Pētnieciskā domāšana: atbalsts, izpratne, pētījumu vadīšana»
 2014.g. Roma «Sadalīti mēs krītam, vienoti mēs informējam»
 2013.g. Stokholmā «Tendences nākotnē – stratēģiju veidošana izaicinājumu 

pārvarēšana»
 2012.g. Briselē «Veselības informācija – bez robežām»
 2011.g. Stambulā «Apmācību process veselības informācijas meklēšanai»

Mūsu zināšanu avoti
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Tālākizglītības kursi un semināri (informācijas zinātnē, 
bibliotēku zinātnē, pedagoģijā...)

Mūsu zināšanu avoti
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RSU bibliotēka savā 
mājaslapa ietver 
plašu un 
daudzveidīgu 
informācijas 
piedāvājumu

Tagadne…
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Studējošie

Akadēmiskais personāls

Veselības aprūpes speciālisti

Veselības aprūpes iestāžu bibliotekāri un informācijas 
speciālisti

RSU bibliotekāri

Kas šodien apgūst informācijpratību
RSU bibliotēkā
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• Ievadlekcijas «Informācijpratībā» 1.stud.g. studentiem: Medicīnas 
fakultāte, Rehabilitācijas fakultāte (audiologopēdiem, fizioterapeitiem, ortozētājiem, 
ergoterapeitiem, uztura speciālistiem), Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, 
Farmācijas fakultāte, Zobārstniecības fakultāte, Ārvalstu studentu nodaļa, Eiropas studiju 
fakultāte, Komunikācijas fakultāte, Juridiskā fakultāte

• Padziļinātie kursi «Informācijpratībā» 1.-5.st.g.studentiem: 
Medicīnas fakultāte, Rehabilitācijas fakultāte, Komunikācijas fakultāte, Sabiedrības veselības un 
sociālās labklājības fakultāte, Zobārstniecības fakultāte, Ārvalstu studentu nodaļa,

• Padziļinātie kursi «Informācijpratībā»: maģistrantiem, 
rezidentiem, doktorantiem

• Tālākizglītības kursi veselības aprūpes speciālistiem un RSU 
akadēmiskajam personālam

• Atsevišķu stundu pasniegšana par elektroniskajiem resursiem 
citu studiju kursu ietvaros

• Izglītojoši un metodiski semināri Veselības aprūpes iestāžu 
bibliotēku vadītājiem

Nodarbību piedāvājums



15

 Izstrādāti studiju kursa ceļveži, norādot kursa
» Saturu un mērķi

» Studiju rezultātus (iegūstamās zināšanas, prasmes, kompetences)

» Vērtēšanas kritērijus

» Studējošo patstāvīgā darba organizāciju un uzdevumus

 Sagatavoti mācību līdzekļi (Mācību grāmatas)

 Sagatavoti «Informācijpratības» apmācību ceļveži internetā 

 Sagatavotas prezentācijas, izdales materiāli, uzdevumu lapas

 Izstrādāti testi – zināšanu pārbaudei kursu noslēgumā

 Izstrādātas anketas – nodarbību un pasniedzēju novērtējumam

Kursam «Informācijpratība»:



16

Mācību grāmatas

 Informācijpratība. Medicīnas informācijas 
meklēšanas pamatu apgūšana 
elektroniskajos resursos (2014)

 Informācijpratība. Pasaules medicīnas 
citējamo žurnālu datubāzē PubMed un 
informācijas meklēšanas iespējas (2013)

 Informācijpratība. Uz pierādījumiem 
balstītas medicīnas resursi – labāko 
pierādījumu meklēšana un pielietošana 
(2014)

 Medicīnas informācijas meklēšana 
elektroniskajos resursos (2009)
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INFORMĀCIJPRATĪBA  - ceļvedis 
medicīnas un veselības aprūpes zinātnēs
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INFORMĀCIJPRATĪBA - ceļvedis 
sociālajās zinātnēs
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Prezentācijas, izdales materiāli, uzdevumu 
lapas
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Testi – zināšanu pārbaudei kursu noslēgumā
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Anketas nodarbību un pasniedzēju 
novērtējumam
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Nodarbību tēmas (1)
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Nodarbību tēmas (2)

 Elektroniskās informācijas meklēšanas pamatprincipi
 Elektroniskās informācijas meklēšanas veidi, meklēšanas stratēģijas 

veidošana
 Elektroniskās informācijas rezultātu menedžēšana un saglabāšana
 Elektroniskās informācijas meklēšanas līdzekļi (zinātniskie un 

medicīnas nozares meklētāji, ceļveži)
 Informācijas meklēšana bibliotēku elektroniskajos katalogos
 Datubāzes un brīvpieejas resursi: Medicīnas nozarē (īpaši PubMed) 

un Sociālajās zinātnēs
 Elektroniskās informācijas vērtēšanas kritēriji
 Tīmeklis 2.0 un sociālie mediji
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 RSU abonēto e-resursu meklētājs
 E-grāmatu datubāzes
 E-žurnālu (pilntekstu) datubāzes
 Pasaules citējamo medicīnas publikāciju datubāze PubMed
 Žurnālu ietekmes faktors
 Uz pierādījumiem balstītie medicīnas datubāzes
 Zinātnisko publikāciju kritiskais novērtējums
 Citējamības datubāzes
 Citēšana, atsauces, bibliogrāfiskie apraksti

Nodarbību tēmas (3)
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 «Informācijpratība»

 «Ievads medicīnas informācijas meklēšanā»

 «Uz pierādījumiem balstītie resursi zobārstniecībā» 

 «Uz pierādījumiem balstītā prakse veselības psiholoģijā» 
(maģistriem)

 «Uz pierādījumiem balstītā rehabilitācija» (maģistriem)

 «Tiešsaistes resursi medicīnā» (rezidentiem)

 «Informācijas tehnoloģijas un informācijpratība» 
(medicīnas un farmācijas doktorantiem)

Kursu nosaukumi ir dažādi
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Studiju programma Studiju kurss AK
Zobārstniecība 1.st.g. (arī Ārvalstu studiju 

nodaļai)
Informācijpratība 14

Zobu higiēna 1.st.g. Informācijpratība 14

Psiholoģija 1.st.g. Informācijpratība 24

Organizāciju un menedžmenta socioloģija
1.st.g.

Informācijpratība 24

Veselības sporta speciālists 2.st.g. Informācijpratība 1 12

Uzturs (arī nepilna laika) 3.st.g. Informācijpratība 12

Veselības sports 4.stud.g. Informācijpratība 2 12

Farmācija 4.st.g. (arī nepilna laika) Informācijpratība 12

Zobārstniecība 4.stud.g. (arī Ārvalstu studiju 
nodaļai)

Uz pierādījumiem balstītie resursi 6

Medicīna 5.stud.g. (Izvēles priekšmets) Informācijpratība 40

Informācijpratība 1.-5.studiju gadu studentiem

Pēc pasniedzēju pieprasījuma novadām nodarbību par informācijas meklēšanu datubāzēs (4 akad.stundas)
 Sabiedrības veselības 2.st.g.studentiem
 Māszinību 4.st.g. studentiem
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Nodarbības 1.kursiem
2015 Grupas Cilvēki Apmeklēju

ms
Nodarbības AK

Ievadlekcijas/
nodarbības 106 1239 2925 208 479

Padziļinātie 
kursi 30 272 451 41 150

Kopā 136 1511 3376 249 629

Ievadlekcijas: 
 Ārvalstu studiju nodaļa Medicīna
 Ārvalstu studiju nodaļa Zobārstniecība
 Rehabilitācijas fak. (Audiologopēdija, 

Fizioterapija, Ergoterapija, Ortozēšana, 
Uzturs)

 Sabiedrības veselības un sociālās
labklājības fakultāte (Māszinības)

 Eiropas studiju fakultāte
 Komunikāciju fakultāte
 Juridiskā fakultāte

Padziļinātie kursi: 
• Komunikāciju fak. Psiholoģija–

24 AK 
• Komunikāciju fak. 

Organizāciju menedžments–
24 AK 

• Zobārsniecības fak. 
Zobārstniecība – 14 AK

• Zobārsniecības fak. Zobu 
higiēnists – 15 AK 

• Ārvalstu studiju nodaļa 
Zobārstniecība – 14 AK
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Nodarbības studējošajiem vecākajos 
kursos 

2.-5. stud.g. 
• Veselības sporta speciālists 

2.st.g.
• Sabiedrības veselība 2.st.g.
• Māszinības (SKMed.Koledža) 2.st.g.
• Ārsta palīgs (SKMed.Koledža) 3.st.g.
• Uzturs 3.st.g.
• Uzturs (nepilna laika) 4.st.g.
• Veselības sports 4.st.g.
• Zobārstniecība 4.st.g.
• Zobārstniecība (Ārvalstu stud.nod.) 

4st.g.
• Farmācija 4.st.g.
• Farmācija (nepilna laika) 4.st.g.
• Māszinības 4.st.g.

Maģistriem: 
• Mākslas terapija
• Māszinības
• Rehabilitācija
• Sociālo procesu analīze 

un vadība
• Tiesību zinības
• Veselības psiholoģija
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 Elektroniskās informācijas meklēšanas pamatprincipi (loģiskās sistēmas - būla operatori; 
aizstājējzīmes; informācijas saglabāšana, izveidojot savu profilu)

 Elektroniskās informācijas meklēšanas veidi (vienkāršā, paplašinātā meklēšana un pārlūkošana, 
meklējumu vēstures atvēršana un meklējumu kombinēšana)

 Meklēšanas stratēģijas veidošana (atslēgvārdu noteikšana, sinonīmu un saistīto jēdzienu 
apzināšana un to kombinēšana)

 Elektroniskās informācijas meklēšanas līdzekļi (portāli, meklēšanas dienesti: zinātniskie, 
medicīnas nozares, sociālo zinātņu meklētāji, metameklētāji, dziļie meklētāji, nozaru ceļveži)

 Tīmeklis 2.0 un sociālie mediji medicīnā / sociālajās zinātnēs (Blogi, Wiki resursi, Twiter, RSS 
tehnoloģiju pielietošana jaunumu saņemšanai par savām tēmām, QR kodi, mistri, starta lapas, 
sociālie tīkli pētniecībā, medicīnas speciālistiem un pacientiem)

 Citēšana, atsauces, bibliogrāfiskie apraksti (LVS, APA, AMA, MLA u.c. aprakstu stili pasaulē). 
Iespēja vaidot atsauču sarakstu pielietojot atsauču rīkus datubāzēs vai Word dokumentā

 RSU abonēto e-resursu meklētājs

 Izpratne par attālināti pieejamajiem RSU abonētajiem e-resursiem, prasme tos sasaistīt ar 
atrasto, bet pilnībā neizlasāmo informāciju brīvajos resursos

 Datubāzes un resursi: medicīnas nozarē un sociālajās zinātnēs (turpinājums nākošā slaidā)

Nodarbību tēmas 1.-5.studiju gadam
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Datubāzes medicīnas nozarē un sociālajās zinātnēs – to saturs, struktūra 
un piedāvājums
 E-grāmatu datubāzes: EBSCO eBook, Ebrary, Access Medicine, ClinicalKey

 E-žurnāli pilntekstu datubāzes: EBSCO, ProQuest, Science Direct, WileyOnline Library, SAGE, 
BMJ Journals, Cambridge Journals, ClinicalKey

 Medicīnas studentiem starptautiski citējamā datubāze PubMed:

» 1.-3.st.g. – zinātnisko publikāciju meklēšana

» no 4.st.g. – uz pierādījumiem balstītas informācijas meklēšana

 Uz pierādījumiem balstītās datubāzes (pēc 4.st.g.) pētījumu, strukturētu pētījumu kopsavilkumu 
un sistemātisko pārskatu meklēšanai: Cochrane Library, Dynamed, ClinicalKey

 Citējamības datubāzes: Web of Science, Scopus

 Uzziņu un vārdnīcu datubāzes (Letonika)

 Ziņu datubāzes (News.lv, Leta, Nozare.lv)

Nodarbību tēmas 1.-5.studiju gadam
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Rīku un darbību apgūšana strādājot ar datubāzēm (praktisko uzdevumu 
veikšana)
 Meklējumu veikšana, to kombinēšana, ierobežošana / precizēšana / filtrēšana

 Individuālā profila izveidošana informācijas saglabāšanai

 Datubāzu daudzveidīgo rīku apzināšana: 

» MeSH (Medicīnas priekšmetu vārdnīca) datubāze

» Konkrētu publikāciju meklēšana (Single Citation Macher)

» Savas nozares žurnālu apzināšana (Journals in NCBI Database) 

» Meklēšana pēc klīniskajiem  jautājumiem (Clinical Queries)

» Mobilo versiju izmantošana (PubMed Mobile)

» Disertāciju un tēžu meklēšana (ProQuest)

Nodarbību tēmas 1.-5.studiju gadam
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Studiju programma Studiju kurss AK
Mākslas terapija Informācijpratība 24
Veselības psiholoģija Uz pierādījumiem balstīta prakse 

psiholoģijā
32

Rehabilitācija Uz zinātniskiem pierādījumiem 
balstīta rehabilitācija

12

Māszinības Informācijpratība 12

Fizioterapija Pētnieciskais darbs un patstāvīgā 
darba iemaņu pilnveidošana

8

Informācijpratība maģistrantiem

Pēc pasniedzēju pieprasījuma novadām nodarbību par informācijas meklēšanu datubāzēs (4 akad. stundas)
 Juristiem maģistrantiem (Pētnieciskās jaunrades projektēšana darba sagatavošana un rezultātu noformēšana)
 Sabiedrības veselības maģistrantiem
 Sociālo procesu analīzes un vadības maģistrantiem
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 Elektroniskās informācijas meklēšanas pamatprincipi un meklēšanas stratēģijas veidošana 
(atkārtošana)

 RSU abonēto e-resursu meklētājs

 Datubāzes un resursi medicīnas nozarē, sociālajās un tiesību zinātnēs – to saturs, struktūra un 
piedāvājums

 E-grāmatu datubāzes: EBSCO eBook, Ebrary, Access Medicine, ClinicalKey

 E-žurnāli pilntekstu datubāzes: EBSCO, ProQuest, Science Direct, WileyOnline Library, SAGE, 
BMJ Journals, Cambridge Journals, ClinicalKey

 Citējamības datubāzes: Web of science, Scopus

 Citēšana, atsauces, bibliogrāfiskie apraksti (LVS, APA, AMA, MLA u.c. aprakstu stili pasaulē). 
Iespēja vaidot atsauču sarakstu pielietojot atsauču rīkus datubāzēs vai Word dokumentu 
Referenču sadaļā

 Starptautiski citējamā medicīnas publikāciju datubāze PubMed

 Uz pierādījumiem balstītās datubāzes: Cochrane Library, Dynamed, ClinicalKey

» PICO formula – uz pierādījumiem balstītas informācijas meklēšanai

» Uz pierādījumiem balstīto resursu raksturojums to hierarhiskajā skatījumā un atbilstošu informācijas avotu izvēle

» Kritiskais medicīnisko publikāciju vērtējums

» Uz pierādījumiem balstītie žurnāli

» Uz pierādījumiem balstītie brīvpieejas resursi (SumSearch, Trip Database, PEDro, Otseeker, CEBM, u.c.)

Nodarbību tēmas maģistrantiem
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Informācijpratība rezidentiem, doktorantiem un 
veselības aprūpes speciālistiem

Studiju kurss AK

Rezidentiem Medicīnas informācijas meklēšana 
elektroniskajos resursos 

24

Doktorantūras nodaļā: Programmās 
Medicīna un Farmācija

Informācijas tehnoloģijas un 
informācijpratība

20

Veselības aprūpes speciālistiem Informācijpratība un elektroniskie 
resursi medicīnā

15
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 Elektroniskās informācijas meklēšanas pamatprincipi un meklēšanas stratēģijas veidošana 
(atkārtošana)

 RSU abonēto e-resursu meklētājs. Datubāzes un resursi medicīnas nozarē, sociālajās un tiesību 
zinātnēs – to saturs, struktūra un piedāvājums

 E-grāmatu datubāzes: EBSCO eBook, Ebrary, Access Medicine, ClinicalKey)

 E-žurnāli pilntekstu datubāzes: EBSCO, ProQuest, Science Direct, WileyOnline Library, SAGE, BMJ 
Journals, Cambridge Journals, ClinicalKey

 Atsauču veidi, iespēja vaidot atsauču sarakstu pielietojot atsauču rīkus datubāzēs 

 Citējamības datubāzes: Web of science, Scopus

 Starptautiski citējamā medicīnas publikāciju datubāze PubMed

 Uz pierādījumiem balstītās datubāzes: Cochrane Library, Dynamed, ClinicalKey
» PICO formula – uz pierādījumiem balstītas informācijas meklēšanai

» Uz pierādījumiem balstīto resursu raksturojums to hierarhiskajā skatījumā un atbilstošu informācijas avotu izvēle

» Uz pierādījumiem balstītie žurnāli

» Uz pierādījumiem balstītie brīvpieejas resursi (SumSearch, Trip Database, PEDro, Otseeker, CEBM, u.c.)

 Kritiskais medicīnisko publikāciju vērtējums
» Pārskatu salīdzinājums, raksturīgākās iezīmes

» Sistemātisko pārskatu izvērtējums

» Praktiska sistemātisko pārskatu izvērtēšana

Nodarbību tēmas rezidentiem, doktorantiem
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 Sadarbībā ar RSU Tālākizglītības fakultāti piedāvā apmācību 
kursu „Informācijpratība un elektroniskie resursi medicīnā” 

 Trīs daļās - ar iespēju apmeklēt visu kursu kopumā, vai katru daļu 
atsevišķi

 Kursu daļa izsniedz sertifikātu par attiecīgā kursa noklausīšanos, norādot 
kopējo stundu skaitu

 Kurss iedalās 3 daļās:
 Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos 

resursos 
 Informācijas meklēšanas apgūšana pasaules medicīnas citējamo žurnālu 

datubāzē PubMed 
 Medicīnas informācijas meklēšanas apgūšana uz pierādījumiem balstītajos 

resursos

Tālākizglītības kursi veselības aprūpes 
speciālistiem
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Grupas Cilvēki Apmeklējums Nodarbības AK

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1. kursu 
studenti 79 106 1097 1239 2379 2925 136 208 524 479
2.-5. kursu 
studenti 12 30 126 272 406 451 40 41 150 150
Maģistri 13 12 142 167 312 434 29 36 116 144
Rezidenti 7 7 123 126 412 470 28 28 112 112
Doktoranti 2 2 30 26 101 117 10 10 40 40
Ārsti 15 13 33 25 85 59 15 13 75 65

KOPĀ 128 170 1551 1855 3695 4456 258 336 1017 990

Nodarbības 
Salīdzinājums pa gadiem (2014.g. un 2015.g.)
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Studiju kursu novērtējums (5 punktu sistēmā)

1 2 3 4 5 Vidēji

Saņemtā informācija, pirms studiju 
kursa uzsākšanas, par sasniedzamajiem 
rezultātiem un pārbaudījumiem

5 4 23 36 19 3,7

Pēc studiju kursa apguves paredzēto 
rezultātu sasniegšana

- 3 22 42 20 3,9

Nodrošinājums ar mācību materiāliem 
un literatūru

3 2 20 23 39 4,1

Informācijas pieejamība e-studiju vidē 4 3 12 28 40 4,1
Studiju kursa satura saprotamība 1 3 12 31 40 4,2
Savs ieguldījums šī studiju kursa 
apguvē

4 5 25 41 12 3,6
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Pasniedzēju novērtējums (5 punktu sistēmā)

Visu pasniedzēju kopvērtējums 
(106 vērtējumi) 1 2 3 4 5 Vidēji

Pasniedzēja sadarbība ar 
studējošajiem

4 3 14 21 64 4,3

Pasniedzēja ētika 3 2 6 23 72 4,5

Pasniedzēja valodas prasme 2 3 12 20 69 4,4
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Veselības aprūpes speciālistu kursu novērtējums 
2015.gadā (37 anketas)

1 2 3 4 5
Apmācību noderīgums (vai 
kaut kas jauns apgūts) - - 3% 13% 84%

Mācību procesa novērtējums 
(saprotamība, 
interesantuma, 
strukturētība)

- - 4% 32% 64%

Apmierinātība ar apmācībām - - 3% 16% 81%

Pasniedzēja vētējums 
(atsaucīgums, kontakts ar 
auditoriju, tēmas 
pārzināšana)

- - - 3% 97%

Mācību telpas vērtējums - 3% 16% 22% 59%
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Vai iegūtā informācija bija derīga Jūsu izglītībai?
5-teicami

(ļoti noderīga)
4- labi

(noderīga) 3-apmierinoši 2-vāji 
(maz noderīga)

1-ļoti vāji
(nederīga)

91% 9% - - -

Rezidentu nodarbību novērtējums 

91%

9%

5 - teicami

4 - labi

3 - apmierinoši

2 - vāji

1 - ļoti vāji
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Citas nodarbības, kursi, konsultācijas

 1 stundas nodarbības par elektroniskajiem resursiem, datubāzēm 
un to pielietošanu

 Konsultācijas studentiem par informācijas meklēšanu 
pētnieciskajiem darbiem

 Izbraukuma apmācības studentiem un pasniedzējiem (Liepājas 
filiālē)

 Darbinieku iekšējās nodarbības

 Semināri veselības aprūpes iestāžu bibliotekāriem

 Nodarbības katedrās par e-grāmatām
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Kursi veselības aprūpes speciālistiem
Nodarbības AK Speciālisti Apmeklējums

2013. 9 45 23 58
2014. 15 75 33 85
2015. 13 65 25 59

1 stundas nodarbības
Nodarbības Apmeklējums

2013. (bez pieteikšanās) 37 72
2014. (ar pieteikšanos) 10 15
2015. (ar pieteikšanos) 8 10

Konsultācijas studējošajiem
Konsultācijas Apmeklējums

2013. 8 22
2014. 10 18
2015. 7 13
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1 reizi nedēļā (katru nedēļu) - 1 stunda
Tēmas:

» Informācijas meklēšana bibliotēku elektroniskajos katalogos
» Medicīnas resursu meklētāji brīvpieejā
» Uz pierādījumiem balstītie medicīnas resursi brīvpieejā
» E-žurnālu datubāzes
» E-grāmatas
» Datubāze PubMed
» Datubāze EBSCO 
» Datubāze ProQuests 
» Datubāze Cochrane Library
» Datubāze Clinical Evidence
» Datubāze MDConsult
» Tīmekļa 2.0 rīki un iespējas
» Bibliogrāfiskā apraksta veidošana
» Zinātnisko publikāciju kritiskais vērtējums

Nodarbības ikvienam interesentam:
1 stundas nodarbības
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Konsultācijas studējošajiem - par 
informācijas meklēšanu pētnieciskajiem darbiem

Līdz šim 1x nedēļā, no 2015.g.maija - 2x nedēļā

Apmeklē: 
» studējošie
» akadēmiskais personāls
» veselības aprūpes speciālisti
» veselības aprūpes iestāžu bibliotekāri

 Jautājumi:
» Kā attālināti piekļūt datubāzēm
» Kā labāk sameklēt savu tēmu
» Kur meklēt pētījumus par savu tēmu
» Kā pareizāk meklēt publikācijas datubāzē PubMed (pārāk liels un neprecīzs rezultātu 

saraksts)
» Kur meklēt sistemātiskos pārskatus par savu tēmu
» Kā piekļūt publikāciju pilnajiem tekstiem …
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Izbraukuma nodarbības un konsultācijas (Liepājas filiālē)

Nodarbības Stundas Apmeklējums
2013. 2 13 22 Pasniedzējiem
2014. 2 12 14 Pasniedzējiem

10 30 AK 57 Studentiem
2015. 1 6 13 Pasniedzējiem

Iekšējās apmācības bibliotēkā

Nodarbības Apmeklējums
2013. 2 18
2014. 4 42
2015. 1 7
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Datubāzu jaunumi:
» EBSCO 
» PubMed
» Cochrane Library
» DynaMed → DynaMed Plus
» MDConsult → Clinical Key

Profesionālie blogi medicīnas nozarē

Atsauču veidošana iespējas Word dokumentos

Žurnālu ietekmes faktors

Sistemātisko pārskatu kritiskais novērtējums

 Jaunumi no EAHIL konferencēm

Bibliotēkas darbinieku iekšējās 
nodarbības: par jaunām un aktuālām mācību 
tēmām:
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 Piedalīšanās Bibliotēku padomes sēdēs, informējot par 
nodarbībām bibliotēkā un noturot tās: 
 «Apmācības informācijpratībā RSU bibliotēkā 2014.g. un plānotais 2015.g.» (22.04.2015)

 «Studiju kursa Informācijpratība vecāko kursu studentiem, maģistriem, rezidentiem, doktorantiem un 
ārstiem saturiskais izklāsts» (03.11.2015)

 Praktiska nodarbība par e-grāmatu datubāzēm (2014.g.aprīlī)

 Zinātnieku brokastīs «Citēšanas indeksi un ietekmes faktors» 

 Psihologu asociācijas sēdē «Uz pierādījumiem balstīta prakse 
psiholoģijā» 

 E-resursu popularizēšana un nodarbības katedrās

 Atvērto durvju diena bibliotēkā

 Dalība semināros veselības aprūpes speciālistiem

Dalība un uzstāšanās pasākumos
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 Medicīnas informācijas meklēšanas rīki un līdzekļi

 Medicīnas nozares datubāzes:
» Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāzē PubMed

» «PubMed Central un PubMed Central International (Eiropa un Kanāda) piedāvātās 
iespējas» 

» Uz pierādījumiem balstītās medicīnas datubāzes

 Datubāzu (dažādu) jaunumi

 E-grāmatas RSU bibliotēkā

 Zinātnisko žurnālu ietekmes faktors (Impact Factor)

 Zinātnisko publikāciju kritiskā izvērtēšana

 Sarežģītu tematisku meklējumu praktiska veikšana nelielās grupās

Semināri - medicīnas iestāžu bibliotēku 
vadītājiem
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Citi pasākumi
 Iekļauties RSU kopējā apmācību sistēmā veicot: 

 Kursu aprakstu elektroniskā reģistra veidošanu
 Kursu materiālu ievietošanu e-studijās
 E-atzīmju izlikšanu
 E-apmācību sistēmas elektronisko plānošanu 
 Telpu elektronisko rezervēšanu 
 Eksāmenu un ieskaišu noturēšanu

 Jaunu studiju kursu izstrāde un esošo studiju kursu saturiska uzlabošana

 Publikācijas:
 «Kā lasīt zinātniskus rakstus» - Doctus, 2015 (Inga Znotiņa) 

 «Veselības aprūpes speciālistu apmācības informācijpratībā» - Medicus Bonus, 2014 (Daiga Spila)

 «E-grāmatas veselības aprūpes speciālistiem» – Medicus Bonus, 2013 (Signe Riekstina)

 Kopēja dalība RSU studentu darbu oriģinalitātes pārbaudes sistēmas 
izveidē

 Kopēja dalība RSU vienota atsauču materiāla izstrādē

 Projekts par ceļvežu izstrādi

 Jaunu zināšanu apguve Edinburgas universitātes bibliotēkā, to 
integrēšana mūsu studiju kursos
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 Aktīvi iekļaujamies e-studiju veidošanā
Lekcijas un nodarbības par E-studiju lietošanu

Kursu aprakstu veidošana

Prezentācijas

Mācību materiāli (izdales materiāli, patstāvīgo darbu un mājas 
darbu lapas)

 Studiju kursu kodu un nosaukumu sakārtošana/maiņa

 Sadarbojamies ar studiju programmu vadītājiem studiju 
programmu (D-1 veidlapu) uzlabošanā: mainām lekciju 
un nodarbību proporcijas

Iekļaušanās kopējā RSU e-studiju 
platformas veidošanā
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Datubāžu izmantošanas dinamika
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 Apgūtas prasmes strādāt ar kvalitatīviem, izvērtētiem, 
ticamiem medicīnas nozares un sociālo zinātņu 
elektroniskajiem resursiem

 Prasme strādāt ar elektroniskajiem resursiem - atbalsts 
pētnieciskajā un akadēmiskajā darbā

 Prasmes pielietot datubāzes uz vietas un attālināti

 Iespēja, zināšanas un prasmes - piekļūt jaunākajām 
publikācijām un grāmatām

 Studējošie atpazīst un novērtē bibliotēkas darbu

 Pozitīvas atsauksmes no SBA nodaļas – kvalitatīvāki 
literatūras pasūtījumi

 Palielinājusies datubāzu izmantojamība

Informācijpratības nodarbību pozitīvie 
ieguvumi
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Vēlējos pastāstīt par RSU bibliotēkas pieredzi mācot 
informācijpratību

Mūsu turpmākie plāni - turpināt iesākto darbu, vēl 
vairāk pilnveidot to

Novēlu visiem gan mācīties pašiem, gan arī nodot 
savas zināšanas tālāk citiem!

Noslēgumā



55

Paldies par uzmanību!

Daiga Spila
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