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Pakalpojumi pētniekiem
un doktorantūras studentiem

Saturs

Kāpēc izmantot Bibliotēkas piedāvātos
pakalpojumus?

Pētījuma cikls un Bibliotēkas
pakalpojumi
Pakalpojumi pētījuma plānošanas un
sagatavošanās posmam
Pakalpojumi pētījuma veikšanas un
publiskošanas posmam
Pakalpojumi pētījuma ietekmes
mērīšanas posmam

Ko uzzināsi,
izlasot bukletu?

Bibliotēkas kontaktinformācija

Kāpēc izmantot
Bibliotēkas
piedāvātos
pakalpojumus?

Jaunākā informācija un tendences
Zinātniskās informācijas apmaiņas aktualitātes; publicēšanās atvērtā
piekļuvē (Open Access); atvērtās zinātnes (Open Science) praktizēšana.

Uzticami un kvalitatīvi avoti
Droši izmantojami pētniecībā; pieeja informācijas resursiem, par kuriem
citkārt būtu nepieciešams maksāt.

Darba efektivitātei
Datubāzes ar plašu funkcionalitāti; tematiska literatūras atlase; atsauču
pārvaldības risinājumi; pētniecības datu pārvaldības principi; neskaidru
jautājumu noskaidrošana zinātniskās informācijas apmaiņas kontekstā.

Zinātnisko rezultātu atpazīstamības veicināšanai
Publikāciju datubāzes, ORCID iD un citi pētniecisko rezultātu identifikatori,
citējamības datubāzu izmantošana un bibliometrija

PĒTĪJUMA CIKLS UN
BIBLIOTĒKAS
PAKALPOJUMU
VIRZIENI

Informācijas resursi
Informācijas resursu pasūtīšana no citām
bibliotēkām

Plānošana

Citējamības datubāzes
Bibliometrija
Publikāciju informācija

Tematiskā saraksta sastādīšana
Pētniecības datu pārvaldības plāni (DMP)

Veikšana

Ietekme

un LUIS

Publiskošana

Zinātniskās publicēšanās process un jaunākās
tendences
Atvērtā zinātne (Open Science)
LU e-resursu repozitorijs
Zinātnisko rezultātu un autoru identificēšana
Atsauču noformēšana un pārvaldīšana

Pakalpojumi
pētījuma
plānošanas
posmam

Informācijas resursi
Bibliotēkas krājumā pieejami ap 1,8 miljoni informācijas resursu
drukātā formātā un vairāk par 200 tūkstoši e-resursi dažādās zinātņu
nozarēs (detalizētāka informācija LU Bibliotēkas tīmekļvietnē)
Pakalpojums informācijas resursu pasūtīšanai no citām, tostarp
ārvalstu bibliotēkām (lasītājam jāsedz pasta izdevumi)

Tematiskā saraksta pasūtīšana
Bibliotēkas darbinieki pēc pieprasījuma sagatavo tematiskos
sarakstus par interesējošām tēmām (maksas pakalpojums)

Konsultācijas un nodarbības
Nodarbībā "Ievads pētniecības datu pārvaldībā" dalībnieki iegūs
izpratni par kvalitatīvas datu organizēšanas principiem, par datu
pieejamības jautājumiem pētījuma laikā un pēc tā noslēguma, par
dažādu jēdzienu nozīmi, piemēram, FAIR dati, atvērti dati, metadati.

Pakalpojumi
pētījuma
veikšanas un
publiskošanas
posmam

Konsultācijas un nodarbības
Ievads zinātniskās publicēšanās procesā
Publicēšanās atvērtā piekļuvē (Open Access)
Pētniecības rezultātu deponēšana LU e-resursu repozitorijā
ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana
DOI (Digital Object Identifier) indeksu reģistrēšana
Ievads informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču

un

norāžu

noformēšanā
Atsauču pārvaldības rīki: Mendeley, EndNote Basic, Zotero

Elektroniski ceļveži un citi pakalpojumi
Ceļvedis "Zinātniskā publicēšanās"
Ceļvedis "Pētniecības datu pārvaldība"
Informatīvs materiāls par publicēšanās izmaksu atlaidēm zinātnisko
rakstu autoriem
Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs
OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

Pakalpojumi
pētījuma
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posmam

Konsultācijas un nodarbības par citējamības
datubāzēm
Nodarbības "Datubāzu Web of Science un Scopus izmantošana studiju
un pētniecības darbā" dalībnieki iegūst izpratni par Web of Science un
Scopus nozīmi, saturu, funkcionalitāti, zinātnisko rezultātu mērījumu
parametriem jeb bibliometriskajiem rādītājiem.
Konsultāciju tēma tiek pielāgota interesējošajiem jautājumiem un
vajadzībām

Konsultācijas un nodarbības par informācijas
ievadīšanas procesu LUIS sadaļā "Publikācijas"
Nodarbības "Publikāciju ievade un publikāciju sarakstu rediģēšana
LUIS" dalībnieki iegūst zināšanas par LU publikāciju uzskaites un
novērtēšanas sistēmu, kā arī praktiskas iemaņas darbā ar publikāciju
sarakstu, publikāciju meklēšanu un jauna publikācijas ieraksta izveidi.

KUR MEKLĒT INFORMĀCIJU
PAR PAKALPOJUMIEM?
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