Knowledge is of two kinds:
we know a topic for ourselves,
or we know where we can find
information upon it”.
Dr. Samuel Johnson 1775

Akadēmisko bibliotēku digitālā
transformācija
LATABA 25
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Dators kā rakstāmmašīna;
Elektroniskais katalogs;
CD-ROM datu bāzes;
On-line bāzes, bibliografiskās, ar referātiem, pilno tekstu;
Dokumentu piegādes sistēmas, pasts, on-line;
Krājumu digitalizācija – skenēšana;
Pašu veidotas datu bāzes.

Digitālās transformācijas būtība bibliotēkā
• Liels daudzums digitālās transformācijas definīciju;
• Visas definīcijas ietver pamatprincipus, kas veido DT būtību:
– esošo procesu, procedūru, metožu, pakalpojumu analīze un
optimizācija, radot personalizētus, atsaucīgus pakalpojumus, kas
pieejami ikvienam visā valstī (un ne tikai)
– izmantojot moderno digitālo tehnoloģiju (platjosla, lielie dati, datu
centri, mākoņpakalpojumi,
mašīnmācība, mākslīgais
intelekts, u.c.) radītās
iespējas
– un sekojoša digitālās vides
iespēju pilnīga izmantošana
pakalpojumiem, to
veidošanai, piegādei un
piekļuvei tiem.

• iekšējo un ārējo saišu, procesu un darba un
DT
ieguvumi
informācijas plūsmu pilnīga apzināšana,
sakārtošana un optimizēšana;
• novecojušo un neefektīvo procedūru,
procesu, modeļu, metodiku utt.,
transformēšana un/vai likvidēšana (digital
disruption);
• visa veida resursu izmantošanas
minimizēšana, procesu efektivitātes
pieaugums;
• strukturētu un nestrukturētu datu
integrācija,
• uz datiem balstīta pārliecinošu lēmumu
pieņemšana;
• procesu konsolidācija un vadība reālā laikā;
• iekšējā un ārējā kolēģu / partneru sadarbība;
• analītika, personalizācija, atgriezeniskā saite un citi lietotāju
apmierinātību veicinoši faktori.

Digitālās transformācijas ietvars;
OECD traktējuma adaptācija bibliotēkām
Bibliotēku
politika
Piekļuve

Digitālā
stratēģija

Kvalitatīvs
pakalpojums

Digitālā
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Izpratne un
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1942.g. apm. 120 000 japāņu ASV izsūtīja uz attāliem rajoniem

Digitālās pamatprasmes – iespēju izmantošana

Piedalīšanās mūžizglītībā
• Skola: izglītības standarts;
• Augstskola: digitālas speciālās
prasmes visās studiju programmās;
• Darba dzīve: apmācība un regulāra
pārapmācība

DT procesa brieduma līmeņi; kurā ir bibliotēkas?
Gadījuma

DT mērķi ir vāji definēti un pat haotiski. Digitālās iniciatīvas ir
gadījuma rakstura, tās ir vāji saskaņotas ar kopējo attīstības
stratēģiju. Ieguvumi netiek un nevar tikt plaši izplatīti.
Iespēju Ir izprasta nepieciešamība pēc DT un ir kapacitāte tās
īstenošanai, izveidota vide iepriekšējo panākumu atkārtošanai. DT realizācija notiek uz atsevišķu projektu pamata,
Atkārto- DT ir saskaņota ar kopējo attīstības stratēģiju. Izmantota piejuma
redze, nav izmantots digitālo iniciatīvu sagraujošais potenciāls. Notiek iekšējo procesu standartizācija un integrācija.
Vadīta

DT iespējas tiek izmantotas lai nodrošinātu ilgtspējīgu
funkcionēšanu un konkurētspēju līderiem. Tās ir iekļautas
attīstības stratēģijā. Integrēta, sinerģiju veidojoša DT vadība.
Optimi- DT izmanto aktīvām reformām. Digitāli iespējotā ekosistēmas
zēta
izpratne un atgriezeniskā saite veicina inovāciju. Uzlabojumi,
risku uzņemšanās, eksperimentēšana kā vadības principi.

Izaicinājumi; nozaru ekspertu diskusiju kopsavilkums
• Dati: kvalitāte aktualitāte, datu noliktavas un ezeri, apstrāde,
piekļuve, lielie dati, datu drošība, agregēti un anonomizēti dati;
• Izpratne un prasmes: izpratne vadības līmenī, pamata prasmes un
speciālās prasmes, IKT eksperti, hibrīdprasmes;
• Fragmentācija, sadrumstalotība, esošās plaisas: sistēmas un datu
formāti, publiskais/privātais, akadēmiskais/industrija, sabiedrībā;
• Sadarbība: koordinācija, sadarbība, tīklošanās, integrācija, datu
apmaiņa, atgriezeniskā saite;
• Procesu vadības vienotība: vadības arhitektoniska un algoritmiska
domāšana, procesa finansējums;
• Normatīvā vide: novecojusi, pārregulācija, personas datu un
atvērto datu regulējums;

• Infrastruktūra: aplikāciju savietojamība, intuitīvas aplikācijas,
sistēmu kiberdrošības riski.

