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ProblemsituProblemsituāācijacija un pun pēēttīījuma juma 
problproblēēmama

KopkatalogsKopkatalogs atvieglo lietotatvieglo lietotāājam informjam informāācijas meklcijas meklēēššanas anas 
procesu un sniedz informprocesu un sniedz informāāciju par bibliotciju par bibliotēēku krku krāājumos jumos 
esoesoššajiem dokumentiem. ajiem dokumentiem. 
KopkatalogaKopkataloga funkcijas tikai dafunkcijas tikai daļēļēji tiek izmantotas, jo ji tiek izmantotas, jo 
lietotlietotāājiem trjiem trūūkst zinkst zināāššanu par tanu par tāām. Lietotm. Lietotāājiem trjiem trūūkst kst 
prasmju izmantot piedprasmju izmantot piedāāvvāāttāās funkcijas, mekls funkcijas, meklēēššanas anas 
procesprocesāā pielietot visas meklpielietot visas meklēēššanas iespanas iespēējas, elektroniski jas, elektroniski 
rezervrezervēēt un pagarint un pagarināāt no bibliott no bibliotēēkas patapinkas patapināātus tus 
resursus. resursus. KopkatalogaKopkataloga funkciju izmantofunkciju izmantoššanu lietotanu lietotāājiem jiem 
apgrapgrūūtina nedraudztina nedraudzīīga ga kopkatalogakopkataloga saskarne interneta saskarne interneta 
vidvidēē, kas ne, kas neļļauj lietotauj lietotāājiem brjiem brīīvi orientvi orientēēties ties kopkatalogkopkatalogāā
un pun pāārzinrzināāt un pielietot visas to funkcijas. t un pielietot visas to funkcijas. 



PPēēttīījuma mjuma mēērrķķiiss::

IzpIzpēēttīīt informt informāācijas meklcijas meklēēššanas procesu anas procesu 
un citas izmantoun citas izmantoššanas iespanas iespēējas valsts jas valsts 
noznozīīmes bibliotmes bibliotēēku elektroniskajku elektroniskajāā
kopkatalogkopkatalogāā, k, kāā ararīī apkopot un analizapkopot un analizēēt t 
lietotlietotāāju viedokju viedokļļus par to, lai sekmus par to, lai sekmēētu tu 
lablabāāku ku kopkatalogakopkataloga izmantoizmantoššanu.anu.



PPēēttīījuma uzdevumi:juma uzdevumi:
analizanalizēēt literatt literatūūru par informru par informāācijas meklcijas meklēēššanas anas 
procesa bprocesa būūttīību, bibliotbu, bibliotēēku tieku tieššsaistes elektroniskiem saistes elektroniskiem 
katalogiem un to izmantokatalogiem un to izmantoššanas iespanas iespēējjāām;m;
raksturot informraksturot informāācijas meklcijas meklēēššanas procesu;anas procesu;
raksturot ALEPH elektroniskraksturot ALEPH elektroniskāā kopkatalogakopkataloga
izmantoizmantoššanas iespanas iespēējas;jas;
veikt lietotveikt lietotāāju aptauju Latvijas Universitju aptauju Latvijas Universitāātes un Rtes un Rīīgas gas 
TehniskTehniskāās universits universitāātes bibliottes bibliotēēkkāā;;
veikt lietotveikt lietotāāju novju novēēroroššanu Latvijas Universitanu Latvijas Universitāātes un tes un 
RRīīgas Tehniskgas Tehniskāās universits universitāātes bibliottes bibliotēēkkāā;;
veikt interviju ar bibliotekveikt interviju ar bibliotekāāriem Latvijas Universitriem Latvijas Universitāātes tes 
un Run Rīīgas Tehniskgas Tehniskāās universits universitāātes bibliottes bibliotēēkkāā, lai , lai 
noskaidrotu viedokli par valsts noznoskaidrotu viedokli par valsts nozīīmes bibliotmes bibliotēēku ku 
kopkatalogukopkatalogu, ka ar, ka arīī par jaunajpar jaunajāām iespm iespēējjāām, ko piedm, ko piedāāvvāā
elektroniskais katalogs 2.0.elektroniskais katalogs 2.0.



PPēētniectniecīības metodes:bas metodes:

Izmantojot informIzmantojot informāācijas vcijas vāākkššanas metodes: anas metodes: 
anketanketēēššanu, novanu, novēēroroššanu un intervanu un intervēēššanu, tiek anu, tiek 
noskaidroti lietotnoskaidroti lietotāāju viedokju viedokļļi par valsts nozi par valsts nozīīmes mes 
bibliotbibliotēēku elektronisko ku elektronisko kopkatalogukopkatalogu un un 
piedpiedāāvvāātajtajāām elektroniskm elektroniskāā kataloga 2.0 kataloga 2.0 
jaunajjaunajāām iespm iespēējjāām.m.

InformInformāācijas apstrcijas apstrāādei ir pielietotas tdei ir pielietotas tāādas das 
metodes kmetodes kāā analanalīīze, sintze, sintēēze, salze, salīīdzindzināāššana, ana, 
matemmatemāātisktiskāā statistika.statistika.



PPēēttīījumjumss
PPēēttīījuma gaitjuma gaitāā tikatika

aaptaujptaujāātiti un novun novēēroti Latvijas Universitroti Latvijas Universitāātes un Rtes un Rīīgas gas 
TehniskTehniskāās universits universitāātes bibliottes bibliotēēku lietotku lietotāāji; ji; 
aptaujaptaujāāti ti ššo universito universitāāššu biblioteku bibliotekāāri;ri;
aptauja notika elektroniskaptauja notika elektroniskāā veidveidāā no 2010. gada 12 . no 2010. gada 12 . 
apraprīļīļa la līīdz 2. maijam.dz 2. maijam.

KopumKopumāā
elektroniskelektroniskāās ankets anketēēššanas veidanas veidāā ir aptaujir aptaujāāti ti 

244 respondenti (studenti un pasniedz244 respondenti (studenti un pasniedzēēji)ji)
30 bibliotek30 bibliotekāāriri

novnovēēroti 40 bibliotroti 40 bibliotēēku lietotku lietotāāji;ji;
intervintervēēti 2 bibliotti 2 bibliotēēku darbinieki par lietotku darbinieki par lietotāāju apmju apmāāccīībbāām m 
kopkatalogakopkataloga izmantoizmantoššananāā..



RezultRezultāāti (ti (11))
Aptaujas rezultAptaujas rezultāāttāā tika noskaidrots, ka ne visi aptaujtika noskaidrots, ka ne visi aptaujāātie izmanto tie izmanto 
kopkatalogukopkatalogu, un iemesls tam ir katra lietot, un iemesls tam ir katra lietotāāja saskarsme ar ja saskarsme ar kopkatalogukopkatalogu un un 
ttāā individuindividuāāla izpratne. la izpratne. 
NovNovēēroroššanas metode palanas metode palīīdzdzēēja noskaidrot kja noskaidrot kāā lietotlietotāāji izmanto ji izmanto kopkatalogkopkatalogāā
piedpiedāāvvāātas iesptas iespēējas.jas.
RRezultezultāātiti parparāāddīījaja, ka , ka dadaļļaiai lietotlietotāājuju ššīīss prasmesprasmes navnav, , jojo ne ne visivisi lietotlietotāājiji izprotizprot
kopkatalogakopkataloga struktstruktūūruru un un ppāārrāākk neiedzineiedziļļinināāss kkāā tajtajāā meklmeklēētt informinformāācijuciju. Lai . Lai 
meklmeklēētutu kopkatalogkopkatalogāā informinformāācijuciju un un nonnonāāktuktu pie pie veiksmveiksmīīgaga rezultrezultāātata, , 
lietotlietotāājiemjiem jjāāveidoveido savasava meklmeklēēššanasanas stratstratēģēģijaija. . 
Intervijas veidIntervijas veidāā tika noskaidrots, ka LU Bibliottika noskaidrots, ka LU Bibliotēēka un RTU Zinka un RTU Zināātnisktniskāā
bibliotbibliotēēka rka rīīko ko kopkatalagakopkatalaga izmantoizmantoššanas apmanas apmāāccīības. LU Bibliotbas. LU Bibliotēēka ka 
apmapmāāccīības rbas rīīko lekcijas veidko lekcijas veidāā, kur tiek past, kur tiek pastāāststīīts par ts par kopkatalogukopkatalogu un tun tāā
iespiespēējjāām. RTU Zinm. RTU Zināātnisktniskāā bibliotbibliotēēka apmka apmāāccīības bas kopkatalogkopkatalogāā apgapgūūššananāā rrīīko ko 
gan lekciju, gan praktisko nodarbgan lekciju, gan praktisko nodarbīību veidbu veidāā. Abi interv. Abi intervēējamie uzskata, ka jamie uzskata, ka ššīīs s 
apmapmāāccīības ir vajadzbas ir vajadzīīgas, jo gas, jo īīpapašši pirmo kursu studentiem, kuri i pirmo kursu studentiem, kuri nepnepāārzinrzin
kopkatakogukopkatakogu un tun tāā piedpiedāāvvāāttāās iesps iespēējas. jas. 



RezultRezultāāti (ti (22))
Vai Jūs izmantojat elektronisko kopkatalogu?
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RezultRezultāāti (ti (33))

MeklMeklēēššanas veidu izmantoanas veidu izmantoššana ana kopkatalogkopkatalogāā

48%

19%
4%

1%

9%

9%
10%

Vienkāršo meklēšanu Paplašināto meklēšanu  Pārlūkošanu 
Meklēšanu komandrindā  Meklēšanu vairākos laukos Meklēšanu vairākās datubāzēs 
Nepievēršu tam uzmanību 



RezultRezultāāti (ti (44))

Papildus meklPapildus meklēēššanas iespanas iespēēju izmantoju izmantoššana (%)ana (%)

20%

13%

5%
11%8%6%

1%

35%

1%

Atrasto rezultātu saraksta kārtošana (pēc autora, nosaukuma, gada) 
Atrasto rezultātu filtrēšana un precizēšana(pēc valodas, izdošanas gada) 
Būla operatoru izmantošana (un, vai) 
Iepriekšējo meklējumu skatīšana 
Meklējuma groza izmantošana 
Iegūto rezultātu saglabāšana un sūtīšana pa e-pastu 
Palīdzība meklēšanā 
Neizmantoju
Mans e-plaukts



RezultRezultāāti (ti (55))

Vai jūs izmantojat kopkataloga piedāvāto sadaļu 
„Lietotājs”?

68%

32%

Jā Nē



SecinSecināājumi jumi ((11))
RezultRezultāāti parti parāāda, ka ne da, ka ne 
visi lietotvisi lietotāāji izmanto ji izmanto 
visus piedvisus piedāāvvāātos tos 
meklmeklēēššanas veidus, jo anas veidus, jo 
tostos

nepnepāārzinarzina; ; 
navnav nepiecienepiecieššamsams; ; 
navnav informinformēētsts..

KopkataloguKopkatalogu
izmantoizmantoššanas apguvi anas apguvi 
ietekmietekmēē cilvcilvēēka:ka:

vvēēlme;lme;
nepiecienepiecieššamamīība pba pēēc c 
informinformāācijas;cijas;
motivmotivāācija.cija.



SecinSecināājumi jumi ((22))
•• BieBiežži cilvi cilvēēku dzku dzīīves pieredze, stereotipi ietekmves pieredze, stereotipi ietekmēē

bibliotbibliotēēkas pakalpojumu izmantokas pakalpojumu izmantoššanu, tajanu, tajāā skaitskaitāā ararīī
kopkatalogakopkataloga piedpiedāāvvāāttāās iesps iespēējas. Bibliotjas. Bibliotēēkkāām vairm vairāāk k 
jjāāinforminformēē lietotlietotāājus par piedjus par piedāāvvāātajiem pakalpojumiem, lai tajiem pakalpojumiem, lai 
cilvcilvēēkiem veidotos pareizs priekkiem veidotos pareizs priekššstats un vstats un vēēlme izmantot lme izmantot 
pakalpojumus. pakalpojumus. 

•• Lai sekmLai sekmēētu tu kopkatalogakopkataloga lablabāāku izmantoku izmantoššanu, janu, jāābbūūt pt pēēc c 
iespiespēējas pilnjas pilnīīggāākkāām, atbilstom, atbilstošši dai dažāžādu lietotdu lietotāāju ju 
vajadzvajadzīībbāām, palm, palīīdzdzīības iespbas iespēējjāām, kas sniegtu informm, kas sniegtu informāāciju ciju 
par ikvienu par ikvienu kopkatalogakopkataloga piedpiedāāvvāāto izmantoto izmantoššanas anas 
iespiespēēju.ju.



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!
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