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Manas gaitas

 Bakalaura grāds (2012) un maģistra grāds (2013) ķīmijā LU

 Doktora grāds (2019) Imperial College London

 Pētniecības vizītes Francijā, ENS Lyon (2020, 2021)

 Vadošais pētnieks LU (2020)

Ikdiena:

 Docēšana, kursu izstrāde, noslēguma darbu vadība

 Eksperimentālais darbs laboratorijā

 Zinātnisko pētījumu publicēšana

 Zinātniskās grupas vadīšana

 Sadarbība ar zinātniskajiem partneriem ārpus Latvijas (FR, PT)

 Tīklošanās un uzstāšanās konferencēs

 Darbs NVO (LJZA) – zinātnes politika, jauno zinātnieku iesaiste

 Komunikācija ar medijiem, zinātnes popularizēšana

1. Manas gaitas
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Bibliotēku 
loma

 Pirms ~1990-tajiem gadiem: uzkrāt zināšanas, no tām ļaut 
mācīties un tādējādi padarīt dzīvi labāku

 Šodien (jaunākās) zināšanas mīt ārpus bibliotēkām

 Pētnieki tās iegūst no tiešsaistes resursiem, bibliotēkās vēršas 
atsevišķos gadījumos

 Bibliotēkas kā fiziskas darba vides loma nav mazinājusies

2. Saskarsme ar bibliotēku
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Pieredzes 
stāsts #1

Piekļuve 
tiešsaistē 
nepieejamai 
publikācijai

 Zhurnal Obshchei Khimii (1989), 59(5), 1204-5 
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Pieredzes 
stāsts #2

Piekļuve uz 
vietas 
nepieejamai 
grāmatai

Imperial College London bibliotēka
sadarbībā ar The British Library

2. Saskarsme ar bibliotēku
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Pieredzes 
stāsts #3

Esoša resursa 
pārņemšana

2. Saskarsme ar bibliotēku
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Kādu servisu 
vēlas pētnieki?

 Efektīvs skenēšanas 
serviss, izmantojot ID 
karti un epasta funkciju

3. Vajadzības

 Piekļuve 
nedigitalizētiem
izdevumiem

 Piekļuve periodikai aiz 
«maksas sienas»

 Vieta produktīvam 
darbam ar elastīgu darba 
laiku
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Datubāzu, 
nozarei 
specifisku rīku 
un pilntekstu 
abonēšana

3. Vajadzības
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Ko vēlas apgūt 
visi pētnieki?
Rīki 
informācijas 
strukturēšanai 
un citēšanai

3. Vajadzības
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Izpratne par 
izdevuma 
ietekmi (IF) un 
bibliometriju

DOI: 10.1214/09-STS285B

3. Vajadzības
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http://dx.doi.org/10.1214/09-STS285B


Izpratne par 
pētnieka 
ietekmi
(h u.c.)

Carolyn Bertozzi, 2022.g. Nobela laureātes Google Scholar
citējumu bilance

?

?

3. Vajadzības

12

bibliotēkas
kompetence



3. Vajadzības

Pētnieku bibliogrāfijas monitorings un publiskošana

The value of libraries for research and researchers, A RIN and RLUK report (2011)
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luis.lu.lv dspace.lu.lv
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Pētnieku bibliogrāfijas monitorings un publiskošana
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Komunikācijas 
līderība

3. Vajadzības

15

bibliotēkas
kompetence



Kopsavilkums

4. Kopsavilkums
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1. Informācijas pieejamības nodrošināšana dominē pār 
tās uzkrāšanu

2. Bibliotēka var sekmīgi pildīt pētnieku izglītošanas 
funkciju un attīstītu viņu kompetences
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