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ANOTĀCIJA 

 

Maģistra darba temats ir RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izstrāde un 

integrēšana BIS ALEPH 500. 

RTU ZB pieredze rāda, ka RTU disertācijas un maģistra darbi ir pieprasīti bibliotēkas 

lietotāju vidū, bet elektroniskais katalogs neapmierina lietotāju specifiskos meklēšanas 

pieprasījumus. Informācija par maģistra darbiem katalogā vispār nav atspoguļota. Tas rada 

nepieciešamību pēc RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izstrādes.  

Pētījuma gaitā tika apskatītas jaunākas tendences studentu pētniecisko darbu datubāzu 

veidošanā Latvijas un ārvalstu bibliotēkās, noskaidrotas lietotāju prasības RTU disertāciju un 

maģistra darbu datubāzei, uz to pamata izstrādāts datubāzes modelis un izanalizētas 

datubāzes konfigurēšanas iespējas sistēmā ALEPH 500. 

 

Atslēgvārdi:  ELEKTRONISKĀS TĒZES UN DISERTĀCIJAS  

 STUDENTU PĒTNIECISKO DARBU DATUBĀZES 

 BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SISTĒMA ALEPH 500 

 

 

ANNOTATION 

 

The theme of this master thesis is creation and integration of RTU dissertations and 

master papers’ database in library information system ALEPH 500. 

 The experience of the Scientific Library of Riga Technical University shows that RTU 

doctoral and master theses are necessary for the studies in RTU. RTU SL electronic catalog 

doesn’t satisfy user requirements in dissertation data searching and retrieving. Master theses 

are not included in the library catalog at all. 

 The goals of this research work is to study Latvian and world libraries experience in 

creation and development of electronic theses and dissertations databases, to determine user 

requirements for RTU dissertations and master papers’ database, to create database model and 

to integrate it in LIS ALEPH 500. 

 

Keywords:  ELECTRONIC THESES AND DISSERTATIONS 

 DISSERTATION INFORMATION SYSTEMS 

 LIBRARY INFORMATION SYSTEM ALEPH 500 
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APZĪMĒJUMU SARAKSTS 

 

 

AACR2 Anglo-American Cataloguing Rules (2nd edition) 

 (Angļu-amerikāņu kataloģizācijas noteikumi, 2.izdevums) 

BIS Bibliotēku informācijas sistēma 

DIS Dissertation Information System 

 (Disertāciju informācijas sistēma) 

DBVS Datubāzu vadības sistēma 

EAD Encoded Archival Description 

 (Kodētais arhīviskais apraksts) 

ETD Electronic Thezes un Dissertations 

 (Elektroniskās tēzes un disertācijas) 

ETD-MS Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations  

 (Metadatu standarts elektroniskajām tēzēm un disertācijām) 

FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records 

 (Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem) 

GUI Guided User Interface 

 (Grafiskā lietotāja saskarne) 

IFLA International Federation of Library Associations and Institutions 

 (Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) 

ISBD International Standard Bibliographic Description 

 (Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts) 

ISO International Standard Organization 

 (Starptautiskā standartu organizācija) 

MARC Machine Readable Cataloguing 

 (Mašīnlasāmā kataloģizācija) 

NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations 

 (Tēžu un disertāciju digitālā bibliotēka) 

OA Open Access 

 (Atvērtā pieeja) 

OAI Open Archives Initiative 

 (Atvērto arhīvu iniciatīva) 

OAI-PMH Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 

(Atvērto arhīvu iniciatīvas protocols metadatu arhivēšanai) 
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OPAC Online Public Access Catalog 

 (Tiešsaistes publiskās pieejas katalogs) 

RTU Rīgas Tehniskā universitāte 

RTU ZB Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka 

SPSS Statistic Package for Social Science 

 (Statistikas pakotne sociālajām zinātnēm) 

TEI Text Encoding Initiative 

 (Teksta kodēšanas iniciatīva) 

UDC Universal Decimal Classification 

 (Universālā Decimālā klasifikācija, UDK) 

URL Uniform Resource Locator  

 (Vienotais resursu vietrādis)  

VVBIS Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma 

VVBP Valsts vienotais bibliotēku portāls 

WIPO World Intellectual Property Organization 

 (Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācija) 
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IEVADS 

 

Maģistra darba temats ir RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izstrāde un 

tās konfigurēšanas iespējas bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500 atbilstoši lietotāju 

prasībām.  

 

Temata aktualitāte 

 Bibliotēkas uzdevums ir sniegt lietotājiem pieprasīto informāciju pēc iespējas pilnīgāk, 

atbilstoši viņa vajadzībām un iecerēm, un pēc iespējas ātrākā un ērtākā veidā. Neapšaubāmi, 

katra bibliotēka orientējas uz savu lietotāju, viņa redzesloku, vajadzību un interešu klāstu. 

Augstskolas bibliotēka, pirmkārt, ir orientēta uz saviem studentiem un docētājiem, bet no 

otras puses, bibliotēka, it īpaši zinātniskā, kalpo visai Latvijas sabiedrībai un viens no tās 

uzdevumiem ir iepazīstināt jebkuru interesentu ar savas augstskolas pētniecisko darbu. 

 RTU ZB jau veic darbu šajā virzienā. Izmantojot BIS ALEPH 500, tā veido RTU 

mācību spēku un darbinieku publicēto darbu datubāzi. Pieredze rāda, ka bibliotēkas 

lietotājiem nepietiek ar šo vienīgo datubāzi – viņi grib meklēt un skatīt studentu pētnieciskos 

darbus, no kuriem visvairāk interesē disertācijas un maģistra darbi.  

 Latvijā jau ir pieredze šādu datubāzu veidošanā. Dažas augstskolu bibliotēkas, 

piemēram, Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Juridiskā 

augstskolas, Liepājas Pedagoģijas akadēmijas bibliotēka piedāvā lietotājiem iepazīties ar savu 

studentu pētnieciskajiem darbiem. Šīs datubāzes ir dažādas pēc aptvēruma, pēc pieejamās 

informācijas un pēc citiem svarīgiem kritērijiem. Tehnoloģiskie risinājumi šādu datubāzu 

veidošanā galvenokārt ir atkarīgi no bibliotēkas informācijas sistēmas iespējām. Vairākumā 

Latvijas augstskolu bibliotēkās tiek lietotas divas BIS:  

� ALEPH 500 – izstrādātājs ExLibris (Izraēla); 

� ALISE – izstrādātājs TietoEnator Alise (Latvija). 

 

Veidojot datubāzes, bibliotēkām joprojām nav pilnībā izprasti un atrisināti dažādi 

jautājumi: lietotāju prasības, datubāzu savietojamība un citi tehnoloģiskie aspekti, intelektuālā 

īpašuma un autortiesību jautājumi. Latvijā pagaidām nav realizēta iespēja meklēt vienlaicīgi 

vairākās studentu pētniecisko darbu datubāzēs no viena pieejas punkta. Šai sakarā ir 

interesanta ārzemju augstskolu vairāk kā 10 gadu pieredze studentu pētniecisko darbu 

datubāzu veidošanā.  
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Rīgas Tehniskajai universitātei šādas datubāzes veidošana ir aktuāla. Var paredzēt, ka 

tā būs noderīga ne tikai RTU studentiem un docētājiem – savai tiešajai mērķauditorijai, bet arī 

Latvijas zinātniekiem un nozares speciālistiem. 

 

Problēmsituācija 

 RTU ZB pieredze rāda, ka lietotāji, kas pārsvarā ir RTU studenti, arvien biežāk vēršas 

bibliotēkā pēc disertācijām un maģistra darbiem. Viņi apgalvo, ka šie darbi palīdzētu viņiem 

savu pētniecisko darbu izstrādē. Bieži vien tos izmantot ir ieteikuši pasniedzēji. Problēma 

rodas tad, kad lietotāji sāk meklēt šos darbus.  

 Disertācijas un to kopsavilkumi tiek glabāti bibliotēkā, un bibliogrāfisko informāciju 

par tiem piedāvā RTU ZB elektroniskais katalogs. Dažkārt lietotāji nav apmierināti ar to, ka 

katalogā nevar atlasīt tikai disertācijas un meklēt tajās. Katalogs nepiedāvā specifiskos 

meklēšanas vai atlases kritērijus, tādus kā darba vadītājs, recenzents, fakultāte. Dažreiz 

lietotāji pieprasa kopsavilkumu pilntekstus, jo „citas bibliotēkas tos piedāvā”.  

 Informācija par maģistra darbiem RTU ZB katalogā nav atspoguļota. Paši darbi 

pārsvarā tiek glabāti RTU fakultāšu telpās un vairākumā gadījumos vispār nav pieejami. 

Labākajā gadījumā studenti tiek klāt tiem darbiem, ko konkrēti ieteicis pasniedzējs, bet atlasīt 

pašiem darbus par līdzīgo tematu iespējas gandrīz nav. Līdz ar to studentiem vai nu jāpatērē 

daudz laika darbu caurskatīšanai, vai vispār jāatsakās no maģistra darbu izmantošanas sava 

pētnieciskā darba izstrādāšanā.  

Tas rada nepieciešamību pēc RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes, kas būtu 

veidota, balstoties uz RTU ZB lietotāju prasībām. 

 

Teorētiskā bāze 

Lielākais materiālu avots informācijas un bibliotēkzinātnē ir tiešsaistes datubāze 

Emerald, kur saistībā ar pētījuma tematu tika apskatīti žurnāli Journal of Documentation, 

Education & Training, Library Hi Tech, Library Review. No izmantotajiem rakstiem kā 

nizīmīgākie minami šādi: 

� W. B. Glissona (W. B. Glisson) raksts par pētniecisko darbu digitālo informācijas 

pārvaldības sistēmu („Design of a digital dissertation information management 

system”) (39); 

� Šalini R. Ura (Shalini R. Urs) raksts par studentu pētniecisko darbu īpatnībām 

intelektuālā īpašuma un autortiesību kontekstā („Copyright, academic research 

and libraries: balancing the rights of stakeholders in the digital age”) (50); 
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� Fintana Kalvina (Fintan Culwin) un Tomasa Lankastera (Thomas Lancaster) 

raksts par plaģiātisma problēmu („Plagiarism issues for higher education”) (37). 

 

Teorētisko bāzi veido arī Latvijas autoru pētījumi par bibliotēku elektroniskajiem 

katalogiem un atziņas par studentu pētniecisko darbu datubāzu veidošanu: 

� B. Mūzes promocijas darbs „Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte” 

(17); 

� J.Kreicberga maģistra darbs „Promocijas darbu un augstskolu studentu pētniecisko 

darbu pilnteksta datu bāzes: veidošanas un izmantošanas iespējas” (11). 

 

Teorētisko bāzi papildina arī Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju 

federācijas  IFLA pieņemtie standarti un noteikumi: 

� FRBR – funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem; 

� Starptautiskās vadlīnijas OPAC saskarnei (Guidelines for Online Public Access 

Catalogue (OPAC) Displays). 

 

Saistībā ar intelektuālā īpašuma un autortiesību jautājumiem akadēmiskajā vidē tika 

apskatīta LR likumdošana: Autortiesību likums, Zinātniskās darbības likums, Augstskolu 

likums. 

 

Empīriskā bāze 

 Empīrisko bāzi veido: 

� Latvijas un ārzemju augstskolu studentu pētniecisko darbu datubāzes; 

� RTU studentu un docētāju prasības datubāzei, kas tika noskaidrotas aptaujas 

rezultātā; 

� RTU disertāciju un maģistra darbu datubāze (TUA02) un ALEPH 500 v.16.02 

sistēmas faili. 

 

Koncepcija 

 Studentu pētniecisko darbu datubāzu veidošana ir aktuāls augstskolu bibliotēku 

darbības veids visā pasaulē. Studentu pētnieciskie darbi, pie kuriem pieskaitāmas arī 

disertācijas, ir vērtīgs zinātniskās informācijas avots, kas varētu ieinteresēt ne tikai studentus 

un augstskolu docētājus, bet arī pētniekus un nozaru speciālistus. Ārvalstu augstskolu 

pieredze šādu datubāzu veidošanā pierāda to aktualitāti un nozīmi. 
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Dažas Latvijas augstskolas arī ir apzinājušās to nepieciešamību un veido studentu 

pētniecisko darbu datubāzes, izmantojot savas BIS.  

 ALEPH 500 ir pasaules mērogā atzīta integrētā bibliotēku informācijas sistēma, kas 

nodrošina visu galveno bibliotekāro procesu automatizāciju atbilstoši starptautiskiem 

standartiem un noteikumiem, starp kuriem var minēt kataloga ieraksta formātu MARC21, 

Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumus AACR2.  

 ALEPH 500 piedāvā plašas iespējas bibliotēku lokālo datubāzu veidošanā un 

konfigurēšanā. Lai gan datubāzu konfigurācija bibliotēkām var atšķirties, ALEPH 500 

nodrošina iespēju veidot kopkatalogu un veikt meklēšanu vairākās ALEPH datubāzēs 

vienlaicīgi. Jāsaka tomēr, ka sistēmas konfigurēšana nav vienkārša, lielāko daļu 

konfigurācijas parametru nevar uzstādīt, izmantojot grafisko saskarni, ir jārediģē 

konfigurācijas faili. ALEPH 500 iespējas ir pietiekoši plašas, lai veidotu lokālas datubāzes 

atbilstoši datubāzes specifikai un lietotāju prasībām.  

 

 Izpētes pakāpe 

 Pionieri studentu pētniecisko darbu elektronisko datubāzu veidošanā ir Virdžīnijas 

Tehniskā universitāte ASV, Edinburgas Universitāte Lielbritānijā un dažas citas augstskolas, 

kas jau 80.gadu beigās sāka domāt par savu tēžu un disertāciju (theses and dissertations) 

kolekciju digitalizāciju. Kopš tā laika šī kustība attīstījusies līdz vareniem starptautiskajiem 

projektiem, tādiem kā pilnteksta tēžu un disertāciju digitālā bibliotēka NDLTD (Networked 

Digital Library of Theses and Dissertations), projekti Theses Alive!, Theses Canada un 

vairāki citi.  

 Latvijas bibliotēkām šis darbības loks ir attīstības stadijā. Arvien vairāk augstskolu  

bibliotēku piedāvā studentu pētniecisko darbu bibliogrāfiskās datubāzes, bet tikai dažas no 

tām – pieeju pilnajiem tekstiem. Vēl nav līdz galam atrisināti vairāki jautājumi, kas saistīti ar 

lietotāju prasību izpratni, autortiesību aizsardzības mehānismiem, cīņu pret studentu plaģiātu.  

Pētījuma ietvaros tiek mēģināts sniegt atbildes uz dažiem aktuāliem jautājumiem šādu 

datubāzu veidošanā, balstoties uz RTU vajadzībām un iespējām.  

 

Pētījuma objekts un priekšmets 

 Pētījuma objekts ir studentu pētniecisko darbu datubāzes. Pētījuma priekšmets ir Rīgas 

Tehniskās universitātes disertāciju un maģistra darbu datubāzes izveide un BIS ALEPH 500 

iespējas datubāzes konfigurēšanā. 
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 Pētījuma mērķi  

Pētījumam ir izvirzīti šādi mērķi: 

� RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes nepieciešamības analīze; 

� Datubāzes modeļa izveide un integrācija BIS ALEPH 500 vidē atbilstoši lietotāju 

prasībām. 

 

Pētījuma uzdevumi 

Mērķu sasniegšanai ir nodefinēti šādi uzdevumi: 

� iepazīties ar Latvijas un ārvalstu augstskolu bibliotēku pieredzi un jaunākām 

tendencēm studentu pētniecisko darbu datubāzu veidošanā; 

� izanalizēt autortiesību aizsardzības jautājumus studentu pētniecisko darbu 

kontekstā; 

� noskaidrot RTU studentu un docētāju viedokli par RTU disertāciju un maģistra 

darbu datubāzes nepieciešamību; 

� noskaidrot galvenās prasības datubāzes struktūrai un funkcionalitātei; 

� izstrādāt datubāzes modeli; 

� apskatīt datubāzes konfigurēšanas iespējas ALEPH 500 v.16.02 vidē; 

� izstrādāt priekšlikumus RTU studentu pētniecisko darbu iesniegšanai saistībā ar 

datubāzes lietošanu. 

 

Hipotēzes 

 Pētījumam ir izvirzītas divas hipotēzes: 

1. RTU disertāciju un maģistra darbu datubāze ir pieprasīta un vēlama kvalitatīvam 

mācību procesam Rīgas Tehniskajā universitātē; 

2. BIS ALEPH 500 iespējas studentu pētniecisko darbu datubāzes konfigurēšanai ir 

pietiekamas, lai pielāgotu atbilstoši lietotāju vajadzībām. 

 

Pētniecības metodes 

 Informācijas vākšanai tika izmantotas šādas metodes: 

� datubāzu satura analīze; 

� anketēšana – lietotāju prasību noskaidrošanai. 

 

Informācijas apstrādei tika izmantotas sekojošas metodes: 

� SPSS, MS Excel datu apstrādes metodes – aptaujas rezultātu apstrādei. 

 



 12 

Praktiskie rezultāti 

 Pētījums paredz šādu praktisko rezultātu sasniegšanu: 

� RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes konfigurēšanas iespēju apskats BIS 

ALEPH 500 v.16.02. vidē; 

� praktiskie ieteikumi datubāzes iespējamai paplašināšanai ar citiem studentu 

pētnieciskajiem darbiem; 

� priekšlikumi RTU akadēmiskajam personālam dažādu jautājumu risināšanā 

saistībā ar datubāzes lietošanu: 

- autortiesību aizsardzības un pretplaģiāta pasākumi; 

- studentu pētniecisko darbu noformēšanas noteikumi atbilstoši 

datubāzes prasībām. 

 

Darba struktūra 

Darbs sastāv no 5 nodaļām: 

1. nodaļā „Studentu pētniecisko darbu datubāzu aktualitāte” tiek skaidrota studentu 

pētniecisko darbu nozīme, tiek uzskaitīti ieguvumi, ko dod studentu pētniecisko darbu 

elektroniskās datubāzes. 

2. nodaļā „Bibliotēku pieredze studentu pētniecisko datubāzu veidošanā” tiek sniegts 

pārskats par Latvijas un ārvalstu bibliotēku pieredzi, tiek salīdzinātas dažādas studentu 

pētniecisko darbu datubāzes. 

3. nodaļā „Autortiesību aizsardzība akadēmiskajā vidē” tiek aplūkoti autortiesību 

aizsardzības jautājumi studentu pētniecisko darbu datubāzu kontekstā, kā arī skarta plaģiāta 

problēma. 

4. nodaļā „RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes modelis” tiek apkopoti 

aptaujas rezultāti, nodefinētas prasības datubāzei un izstrādāts datubāzes modelis. 

5. nodaļā „RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes konfigurācijas iespējas 

ALEPH 500 vidē” tiek noskaidrotas BIS ALEPH iespējas datubāzes konfigurēšanai atbilstoši 

lietotāju prasībām.  

 

Maģistra darbs „RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izstrāde un integrēšana 

BIS ALEPH 500” tiek deponēts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā.  
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1. STUDENTU PĒTNIECISKO DARBU DATUBĀZU AKTUALITĀTE 

 

 Studentu pētnieciskie darbi ir augstskolas studiju procesa neatņemama sastāvdaļa. Tie 

var būt ļoti dažādi: kursa darbi, laboratorijas darbi, diplomprojekti, bakalaura, maģistra un 

doktora darbi, kā arī cita veida darbi, ko augstskola pieprasa no saviem studentiem. 

Svarīgākie no tiem ir noslēguma darbi, kas ir zinātniskā vai akadēmiskā grāda un 

kvalifikācijas piešķiršanas galvenais nosacījums. Šie darbi ir apliecinājums tam, ka studenti 

pilnā apjomā ir apguvuši studiju programmu, spēj pielietot teorētiskās un praktiskās 

zināšanas, analizēt, izdarīt secinājumus, piedāvāt risinājumus un priekšlikumus. Tos var 

pieskaitīt pētnieciskajiem darbiem, jo tie atbilst pētniecības definīcijai: „Pētniecība ir 

mērķtiecīga darbība ar zinātnes metodēm iegūto faktu, teoriju un dabas likumu izmantošanai 

jaunu produktu, procesu un metožu radīšanā vai pilnveidošanā” (31).  Šajos darbos paustās 

idejas un praktiskie risinājumi varētu ieinteresēt arī zinātniekus un nozares speciālistus. 

 Attiecībā uz studentu pētniecisko darbu datubāzēm ir apskatāmi vairāki jautājumi: 

šāda tipa datubāzu aktualitāte, veidošanas īpatnības, studentu pētniecisko darbu nozīme, kā arī 

autortiesiskie aspekti un cīņa pret plaģiātu. Pirms izskatīt šos jautājumus, aplūkota darbā 

lietotā terminoloģija.  

 

1.1. Terminoloģijas skaidrojums 

 

 Augstskolu likums nosaka, ka akadēmiskajām studiju programmām jānoslēdzas ar 

gala pārbaudījumiem, kuru sastāvdaļa ir bakalaura vai maģistra darba izstrādāšana (58.panta 

1 daļa). Savukārt, beidzot augstākās profesionālās izglītības studijas, studentiem jāizstrādā 

diplomdarbs (diplomprojekts) un bakalaura vai maģistra darbs atbilstoši programmai 

(58.panta 2.daļa). Beidzot Rīgas Tehniskās universitātes profesionālās izglītības studijas, 

studenti izstrādā inženierprojektu, bet RTU koledžā studējošie – kvalifikācijas darbu. Tie visi 

ir studentu noslēguma darbi.  

 Savukārt, doktora grāda iegūšanai ir nepieciešams izstrādāt un aizstāvēt promocijas 

darbu (13). Latviešu avotos ir sastopami arī termini „disertācija” un „doktora darbs”. Šajā 

maģistra darbā „disertācija” un „promocijas darbs” tiek lietoti kā sinonīmi. 

 Termins „studentu pētnieciskie darbi” ir plašāks – tiem var pieskaitīt jebkurus darbus, 

ko students izpilda mācību procesā, piemēram, kursa darbus, prakses atskaites, laboratorijas 

darbus. Studentu pētniecisko darbu datubāzu kontekstā zem pētnieciskajiem darbiem ir 

saprotami galvenokārt studentu noslēguma darbi, jo tiem ir lielākā vērtība un kvalitāte un no 
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tiem parasti veido datubāzes. Šajā darbā ar terminu „studentu pētnieciskie darbi” tiek 

apzīmēti jebkura tipa studentu darbi, tai skaitā arī disertācijas un autoreferāti. Gadījumos, kad 

datubāzes aptvērums ir svarīgs, tekstā ir norādīts, kāda tipa darbi tajā ietilpst. 

 Anglisko terminu „thesis” var tulkot kā „tēze”, „disertācija”. Tas var tikt lietots 

savienojumos „master thesis” (maģistra darbs), „doctoral thesis” (doktora darbs, 

disertācija). Vārds „dissertation” ir termina „thesis” sinonīms, tas var apzīmēt ne tikai 

doktora disertācijas, bet arī citus studentu noslēguma darbus (54). 

Augstskolu prakse rāda, ka starp dažādām angliski runājošām valstīm un pat vienas 

valsts robežās var būt atšķirības šo terminu lietošanā (46).  

 Attiecībā uz studentu darbu datubāzēm sākumā ASV, vēlāk Eiropā ir kļuvis populārs 

akronīms ETD, Electronic Theses and Dissertations – Elektroniskās tēzes un disertācijas tiešā 

tulkojumā. Termins apzīmē jebkuru elektronisko objektu, ko var raksturot kā „thesis” vai 

„dissertation” (46).  

 Jautājumi, kas saistīti ar ETD, pasaulē kļuvuši ļoti populāri – attīstās starptautiskie 

digitalizācijas projekti, notiek konferences un semināri. Šīs aktivitātes sauc par ETD kustību 

(ETD movement). 

 

1.2. Studentu pētniecisko darbu datubāzu nozīme 

 

Darbus, ko studenti izstrādā kvalifikācijas vai grāda iegūšanai, var pielīdzināt 

zinātniskajiem darbiem, jo tie arī ir „pētnieciskās darbības rezultāti, kuru sasniegšanā ir 

ieguldīts daudz laika un darba, tie satur būtiskas domas, idejas, metodes, informācijas avotu 

apskatus, veiksmīgas hipotēzes un eksperimentu rezultātus” (11). Neskatoties uz tik vērtīgu 

saturu, bieži vien šie darbi paliek ārpus studiju procesa, nepublicēti un nepopularizēti, 

labākajā gadījumā nonākot augstskolas bibliotēkā. Nepublicētus darbus grūti meklēt un 

atlasīt. Tas noved pie tā, ka studentu pētnieciskie darbi vispār netiek lietoti.  

RTU ZB pieredze un šī darba ietvaros veiktās aptaujas rezultāti rāda, ka Rīgas 

Tehniskajā universitātē studentu pētniecisko darbu datubāze ir pieprasīta. Visvairāk ir 

pieprasītas disertācijas un maģistra darbi. Pašreizējā situācija ir tāda, ka bibliogrāfiskā 

informācija par disertācijām ir atspoguļota RTU ZB elektroniskajā katalogā, bet katalogs 

nepiedāvā ērtu un uzskatāmu mehānismu atlasīt, piemēram, tikai disertācijas vai sakārtot tās 

pa fakultātēm. Informācijas par maģistra darbiem vispār nav. Maģistra darbi ir pieejami 

fakultātēs, bet tā kā nav pat nevienas kartīšu kartotēkas ar maģistra darbu bibliogrāfiju, 

studentiem vai nu vispār jāatsakās no maģistra darbu izmantošanas sava pētnieciskā darba 
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izstrādāšanā, vai jāpatērē daudz laika darbu caurskatīšanai, vai jāvēršas pie pasniedzēja pēc 

padomiem, kuri maģistra darbi viņiem jāizlasa un jāizanalizē. Jāpiemin, ka ne vienmēr paši 

docētāji redz labumu šo darbu izmantošanā, un nerekomendē studentiem tos izmantot. Tomēr 

gribas uzskaitīt ieguvumus, ko sniegtu studentu pētniecisko darbu datubāze: 

Studentiem 

� Studentiem būs pieejama mācību procesam vērtīga zinātniski pētnieciska 

informācija – jau veiktie pētījumi, statistikas dati, citēto avotu norādes; 

� Lasot citu studentu kvalitatīvi izstrādātos darbus, salīdzinot un novērtējot tos, 

studenti neapzināti tieksies arī savus darbus izpildīt kvalitatīvāk, labākos ņemot 

par paraugu; 

� Paaugstināsies studentu informācijpratība un cieņa pret citu padarīto darbu;  

� Studenti ātrāk iepazīsies ar akadēmiskajā vidē pieņemtām normām, kas palīdzēs 

topošajiem zinātniekiem iekļauties zinātniskajā sabiedrībā; tiks audzināta viņu 

zinātniskā ētika; 

� Darbu iesniegšana elektroniskajā formātā ļaus studentiem ievietot darbā dažādus 

multimediālus elementus, ko nevar izmantot drukātajā dokumentā (48); 

� Tiešsaistes piekļuve datubāzei ļaus studentiem saņemt informāciju neatkarīgi no 

atrašanās vietas un diennakts laika (36);   

Akadēmiskajam personālam 

� Datubāze palīdzēs pasniedzējiem definēt noslēguma darbu tematus tā, lai tās 

nedublētos ar jau izstrādātajām; 

Augstskolai 

� Datubāzē savāktais materiāls ļauj veidot dažādus pētījumus par to, kādos virzienos 

attīstās zinātne, kādi temati ir populāri studentu vidū u.tml. Tas var kļūt par 

pamatu augstskolas vēstures pētīšanai; 

Bibliotēkai  

� Datubāzes izmantošana taupīs bibliotekāru laiku darbu meklēšana un piegādē (36); 

� Kvalitatīvi izstrādāta datubāze cels bibliotēkas prestižu; 

� Datubāze dažādos, pilnveidos un popularizēs bibliotēkas pakalpojumus. 
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1.3. Studentu pētniecisko darbu datubāzu izstrādes un attīstības iespējas 

 

 Terminu datubāze var definēt kā datorā uzkrātu datu kolekciju un programmatūru, kas 

nodrošina vieglu un ērtu informācijas meklēšanu (28). Datubāzei piemīt vairākas īpašības: 

� operativitāte – datortehnikas izmantošana nodrošina operatīvu piekļuvi 

informācijai; 

� pilnīga pieejamība – visa datubāzē iekļautā informācija ir pieejama izmantošanai; 

� elastība – datubāzes programmatūra ļauj samērā vienkārši papildināt datubāzi ar 

jauniem datiem, kā arī mainīt datu atainošanas formu; 

� datu vienotība – datubāzes programmatūra nodrošina datu sakārtotību un 

atjaunināšanu, kā arī novērš datu dublēšanu (19). 

 

Datubāzes var klasificēt pēc vairākām pazīmēm, piemēram: 

� pēc ietvertās informācijas apstrādes (bibliogrāfiskās, pilnteksta);  

� pēc izplatīšanas veida (lokālās, tiešsaistes); 

� pēc pieejamības (bezmaksas, maksas; publiskās, slēgtās); 

� pēc satura (universālās, daudznozaru, nozaru); 

� pēc ģeogrāfiskā aptvēruma (vietējas nozīmes, valsts, starptautiskās) (19). 

 

Bibliotēku veidotie elektroniskie katalogi pieskaitāmi pie bibliogrāfiskajām 

datubāzēm. Studentu pētniecisko darbu datubāzes pārsvarā ir pilnteksta datubāzes. Pastāv 

vairāki tehniskie risinājumi, kas nodrošina pieeju pilntekstiem. Nosacīti pilnteksta datubāzes 

var iedalīt divās grupās: 

1. Datubāzes, kurās glabājas paši dokumentu pilnie teksti. Uz to bāzes tiek veidots 

pilnteksta indekss, kas tiek izmantots meklēšanas pieprasījumu apstrādei un 

atbilstošo dokumentu atlasei. Vairākums mūsdienu DBVS atbalsta šo iespēju, 

jāpiebilst tikai, ka katrai DBVS ir sava indeksu veidošanas tehnoloģija, ieskaitot 

arī meklēšanas pieprasījumu sintaksi; 

2. Datubāzes, kurās dokumentu aprakstīšanai tiek izmantoti vairāki atribūti. 

Balstoties uz šiem atribūtiem tiek organizēti meklēšanas pieprasījumi. Paši 

dokumentu pilnie teksti var glabāties ārpus datubāzes – datora cietajā diskā vai 

attāli uz servera, vai citos informācijas nesējos (CD-ROM, DVD-ROM) (55).  
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Mūsdienu DBVS, tādas kā ORACLE, SQL Server, MySQL, atbalsta gan pirmo, gan 

otro iespēju. Ir iespējama arī hibrīdtehnoloģija, kad meklēšanas atribūti tiek lietoti kopā ar 

pilnteksta indeksiem.  

Daudzlietotāju pieejas organizēšanai tiek izmantotas divas arhitektūras: 

1. Divlīmeņu arhitektūra Klients – Serveris. Klientu programmnodrošinājums realizē 

pieprasījumu loģikas un datu attēlošanas funkcijas, savukārt, serverī glabājas dati 

un notiek pieprasījumu apstrāde un informācijas atlase. Šis variants kļuva populārs 

nesenā pagātnē, bet tagad atbrīvo vietu citai arhitektūrai; 

2. Trīslīmeņu arhitektūra Klients – Lietojumserveris – Datubāzu serveris. Viena no 

šīs arhitektūras realizācijām balstās uz internet-tehnoloģiju izmantošanu. Šajā 

gadījumā klientu programmnodrošinājums tiek būvēts uz interneta 

pārlūkprogrammas bāzes. Pārlūkprogramma nodrošina HTML, JavaScript vai citā 

formātā sagatavotā teksta un grafiskās informācijas attēlošanu, kā arī meklēšanas 

pieprasījumu nosūtīšanu lietojumserverim. Lietojumserveris nodrošina 

pieprasījumu apstrādi un sagatavo HTML-atbildi klientam. Parasti lietojumservera 

funkcijas pilda Web serveris, piemēram, Apache, IIS Microsoft utt. 

Lietojumserveris, savukārt, vēršas pie datubāzu servera, kur glabājas paši 

dokumenti (55).  

 

Bibliotēku gadījumā arhitektūras izvēle ir atkarīga no BIS iespējām. Piemēram, BIS 

ALEPH 500 – viena no populārākajām sistēmām pasaulē – realizē otro pieeju.  

Projektējot studentu pētniecisko darbu datubāzi, bibliotēkai jāņem vērā šadi aspekti: 

1. Atbildība un atbilstība standartiem: 

- atbildība par studentu pētniecisko darbu glabāšanu un izmantošanu; 

- studentu pētniecisko darbu standarti; 

2. Intelektuālā īpašuma aizsardzība: 

- studentu autortiesību aizsardzība, līgumi un licences; 

- soda mehānismi autortiesību pārkāpšanas gadījumā, 

3. Studentu pētniecisko darbu sagatavošana un iesniegšana: 

- darbu iesniegšanas formāti un formas; 

- darbu glabāšanas formāti; 

- ieteikumi studentiem par darbu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī šīs 

iespējas nodrošināšana augstskolas telpās ar augstskolas līdzekļiem; 

- nestandarta darbu iesniegšanas gadījumi; 
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4. Pieeja darbiem: 

- lietotāju kategorijas un to autorizācija; 

- tiešsaistes piekļuve darbiem vai vismaz to bibliogrāfiskajiem aprakstiem 

caur internetu; 

- iespēja pasūtīt dokumenta pilno tekstu; 

5. Studentu pētniecisko darbu glabāšana: 

- tehniskais un programmnodrošinājums darbu glabāšanas un piekļuves 

realizēšanai; 

- darbu glabāšanas un attēlošanas formāti; 

- formāts darbu ilglaicīgai glabāšanai; 

6. Sociālie un psiholoģiskie aspekti: 

- datubāzes lietotāju viedoklis; 

- studentu pētniecisko darbu attīstības iespējas (42). 

 

Studentu pētnieciskie darbi ir diezgan specifisks dokumentu veids, un dažreiz 

augstskolu bibliotēkas nav apmierinātas ar BIS iespējām studentu pētniecisko darbu datubāzes 

veidošanā un pārvaldībā. Tad šim nolūkam tiek projektēta studentu pētniecisko darbu 

informācijas sistēma (dissertation information system, DIS), kas ņem vērā datubāzes specifiku 

un atbalsta šādas iespējas: 

� DIS nodrošina aizsargātu elektronisko vidi mijiedarbībai starp studentu un 

pasniedzēju ar iespējām studentam elektroniski sūtīt darba melnrakstus, e-vēstules, 

jautājumus pasniedzējam un saņemt atbildes un komentārus (39); 

� Kad disertācija vai cita veida pētnieciskais darbs tiek izstrādāts un aizstāvēts, tā 

elektroniskais variants automātiski tiek ielikts datubāzē (39); 

� DIS strādā ar studentu pētniecisko darbu specifiskajiem metadatiem, piemēram, 

darba vadītājs, recenzents, aizstāvēšanas datums, deponēšanas vieta, iegūstamais 

grāds u.tml. Līdz ar to nodrošina labākas meklēšanas un atlases iespējas. 

Atsevišķos gadījumos tiek izstrādātas specifiskas metadatu shēmas (43); 

� Disertāciju informācijas sistēmā var iebūvēt atbilstību specifiskiem standartiem, 

ko parastā BIS nenodrošina, piemēram, atvērtās pieejas (open access, OA) 

standartiem; 

� DIS piedāvā ērtu datu pārvaldību ar iespēju ģenerēt statistiku un veidot dažādas 

atskaites, piemēram, studentu lietoto tematu sarakstus u.tml.  
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� DIS ir vairāk pielāgojama no lietotāju puses atbilstoši viņu vajadzībām; lietotājam 

parasti ir iespēja no sava konta piekļūt gan e-pastam, gan meklēšanas vēsturei, gan 

citai informācijai.  

 

Ņemot vērā, ka studentu pētniecisko darbu datubāzes ir ļoti populāras augstskolu 

bibliotēkās visā pasaulē, BIS izstrādātājiem jāpadomā par to, lai papildinātu savas BIS ar 

jaunu moduli – tādu, kas nodrošinātu studentu pētniecisko darbu datubāzes veidošanu un 

pārvaldību. Par līdzīgu piemēru var kalpot ALEPH 500 modulis Kursu katalogs. 

Vēl viens studentu pētniecisko darbu datubāzu attīstības virziens ir to integrēšana ar 

nolūku piedāvāt lietotājiem piekļuvi dažādām datubāzēm no viena pieejas punkta. Šajā 

gadījumā var paredzēt divas realizācijas iespējas: 

1. Veidot vienotu datubāzi, kur notiek meklēšana un atlase. Piemēri šai realizācijai ir 

ALEPH bibliotēku kopkatalogs, kam bibliotēkas piegādā datus. Šo pieeju viegli 

realizēt vienas informācijas sistēmas ietvaros; 

2. Veidot vienotu pieejas punktu datubāzēm, atstājot vairākus sadalītus arhīvus vai 

datubāzes. Šajā gadījumā meklēšana notiek atsevišķi katrā datubāzē un lietotājam 

tiek izvadīts apkopots rezultāts. Tas varētu būt risinājums gadījumā, ja tiek lietotas 

dažādas informācijas sistēmas. Par piemēru var kalpot virtuālais NDLTD vienotais 

arhīvs (NDLTD Union Archive), kam bibliotēkas piegādā tikai noteiktus 

metadatus, bet darbu pilnie apraksti, kā arī papildu dati (pilnteksti, elektroniskie 

resursi utt.) glabājas to veidotāju serveros (51).  

 

Gan pirmajā, gan otrajā gadījumā ir nepieciešana saskaņota standartu ievērošana un 

bibliotēku darbību koordinācija.  

Ideja veidot Latvijā vienotu virtuālo bibliotēku resursu katalogu ir ierakstīta Valsts 

vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) (29) un Valsts vienotā bibliotēku portāla 

(VVBP) (30) koncepcijās. Saskaņā ar šiem dokumentiem, ir paredzēts veidot vienotu 

saskarni, kas ļautu pieslēgties un veikt meklēšanu vienlaicīgi vairākos bibliotēku 

elektroniskajos katalogos un datubāzēs. Šai sakarā bibliotēkai ir būtiski nodrošināt, pirmkārt, 

pašu meklēšanas bāzi, proti pēc iespējas pilnīgāk piedāvāt lietotājiem bibliotēkas informācijas 

resursus, otrkārt, nodrošināt saskaņotu normu un standartu izmantošanu, bez kā Vienotā 

portāla funkcionēšana nav iespējama. Attīstot VVBIS un VVBP idejas, var pieņemt, ka 

Latvijas augstskolu studentu pētniecisko darbu vienotās datubāzes veidošana varētu būt viens 

no VVBIS projekta realizācijas virzieniem.  
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1.4.  ETD kustība 

 

Ideja par studentu pētniecisko darbu elektroniskām datubāzēm nav jauna. Tā tiek plaši 

apspriesta kopš 1987.gada, kad Virdžīnijas Tehniskās universitātes (Virginia Tech, ASV) 

speciālisti sāka domāt par savu studentu noslēguma darbu digitalizāciju. 1995.gadā 

Virdžīnijas Tehniskā universitāte sagatavoja iesniegšanai ASV Izglītības departamentam Tēžu 

un disertāciju digitālās bibliotēkas (Networked Digital Library of Thesis and Dissertations, 

NDLTD) konceptuālo modeli (49). 

NDLTD pēc būtības ir atvērts projekts, kam var pievienoties jebkura ieinteresēta 

izglītības institūcija pasaulē. Kopš 1997.gada, kad projekts tika uzsākts, tam pievienojās 

vairāk kā 170 zinātniski pētnieciskās asociācijas, universitātes un profesionālās organizācijas. 

Vairāk kā puse no tām pārstāv institūcijas ārpus ASV (48). NDLTD risinājumu var uzskatīt 

par alternatīvu UMI (University Microfilms International) komerciālam piedāvājumam, kad 

par tēzes vai disertācijas kopiju tiek prasīta nauda (53).  

No paša veidošanas sākuma NDLTD projekta sadarbības partneri bija spiesti risināt 

vairākus jautājumus, kas saistīti ar darbu arhivēšanu un glabāšanu, ar piekļuves 

nodrošināšanu, ar intelektuālā īpašuma un autortiesību aizsargāšanu. Tāpēc bija jāizstrādā 

kopīgi standarti un noteikumi.  

Izaugot no viena lokālā projekta, ETD kustība pārņēma vairākas valstis, liekot arī tām 

izprast studentu pētniecisko darbu nozīmi un pievienoties ETD iniciatīvai. Regulāri notiek 

ETD simpoziji un konferences. 

Te minēti vēl daži ETD projektu piemēri: 

� Theses Alive! – Lielbritānijas elektronisko tēžu vadības sistēma. Projekts tika 

uzsākts 2002.gadā, apvienojoties diviem projektiem: DAEDALUS (Glazgovas 

Universitātes bibliotēka) un Electronic Theses (Roberta Gordona Universitātes 

bibliotēka). Projekta galvenais mērķis ir piedāvāt vienotu brīvpieeju Lielbritānijas 

studentu pētnieciskajiem darbiem, veidot esošo darbu digitalizāciju atbilstoši 

vienotiem standartiem (33).  

� CNDLTD – Ķīnas NDLTD. Projekta realizētājs ir Ķīnas Akadēmisko bibliotēku 

federācija CALIS. Viena no projekta prioritātēm ir lietotāju apmierinātība, tāpēc 

akcents ir likts ne tikai uz piekļuves nodrošināšanu, bet arī uz zināšanu semantisko 

atspoguļošanu (43). 

� Theses Canada – projektu uzsāka Vaterloo Universitātes bibliotēka ar nolūku 

veidot Kanādas studentu pētniecisko darbu digitālo krājumu. Piedalīšanās projektā 

Kanādas augstskolām ir brīvprātīga (42).  
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Secinājumi 

 

 Studentu pētnieciskie darbi ir vērtīgs informācijas avots plašam interesentu lokam. Tie 

varētu būt noderīgi studentiem mācību procesā, jo satur jaunāko zinātniski pētniecisko 

informāciju, vērtīgas avotu norādes, populārāko zinātnisko teoriju apskatus, jaunāko pētījumu 

rezultātus u.tml. Tie var būt noderīgi arī augstskolai, jo atspoguļo tās vēsturisko attīstību, 

zinātnisko tematu popularitāti studentu vidū laika gaitā. Akadēmiskajam personālam dati par 

studentu pētnieciskajiem darbiem palīdzētu izvairīties no pārāk tuvas studenta noslēguma 

darba tematikas izvēles. Studentu pētnieciskie darbi var ieinteresēt arī nozaru speciālistus, jo 

mēdz atspoguļot eksperimentu datus un vērtīgus praktiskus padomus. 

 Arvien vairāk augstskolu bibliotēku nodarbojas ar studentu pētniecisko darbu 

datubāzu veidošanu. Šim nolūkam tiek izmantotas dažādas pieejas un risinājumi. Daļa 

bibliotēku veido datubāzes uz esošās BIS pamata, daļa izmanto speciālas disertāciju 

informācijas sistēmas (DIS), kas piedāvā vairāk iespēju elektronisko pētniecisko darbu 

pārvaldībā. Abos gadījumos ir jārisina vairāki jautājumi, kas saistīti ar studentu pētniecisko 

darbu elektronisko glabāšanu: darbu atbilstība standartiem, autortiesību aizsardzība, darbu 

iesniegšanas, glabāšanas un attēlošanas formāti, pilntekstu lietošanas noteikumi, kā arī 

sociālie un psiholoģiskie jautājumi – datubāzes lietotāju vajadzības, datubāzes projekta 

tālākas attīstības iespējas. 

 Elektronisko tēžu un disertāciju ideja ir ieguvusi lielu popularitāti. Kopš 1995.gada, 

kad tika izstrādāta Tēžu un disertāciju digitālā bibliotēka NDLTD,  vairākas izglītības 

institūcijas visā pasaulē pievienojās šai iniciatīvai. ETD projektu galvenais nosacījums ir to 

atbilstība atvērtās pieejas standartiem.  
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2. BIBLIOTĒKU PIEREDZE STUDENTU PĒTNIECISKO DARBU 

DATUBĀZU VEIDOŠANĀ 

 

Bibliotēku pieredze studentu pētniecisko darbu datubāzu veidošanā ir ļoti dažāda. Lai 

gan ASV un Eiropas pirmie projekti attiecināmi uz 20.gadsimta 90.gadu sākumu, Latvijas 

bibliotēkām šis darbības loks ir samēra jauns. Šajā situācijā var saskatīt arī labumu – Latvijas 

bibliotēkām ir iespēja iepazīties ar ārvalstu bibliotēku pieredzi šādu datubāzu veidošanā, 

apzināt esošo datubāzu plusus un mīnusus, pārņemt veiksmīgus risinājumus un uz līdzšinējās 

pieredzes pamata veidot savas datubāzes.  

 

2.1. Datubāzu izvēles pamatojums 

 

 Bibliotēku pieredzes analīzei izvelētas 16 datubāzes, no kurām 8 ir Latvijas un            

8 ārvalstu, apskatītas tikai tematikai atbilstošās datubāzes. Bibliotēku elektroniskie katalogi 

vai citas datubāzes, kas varētu saturēt interesējošos darbus (piemēram, Latvijas Universitātes 

zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze, kas satur arī disertācijas), bet lielākoties 

neatspoguļo studentu pētniecisko darbu specifiku, netiek analizētas. Izņēmums ir Latvijas 

„pelēkās” literatūras datubāze. 

 Ārvalstu datubāzes ir izvēlētas subjektīvi, mēģinot ņemt vērā gan lielākus, gan 

mazākus projektus no dažādiem pasaules reģioniem.   

 Apskatītas datubāzes (plašāka informācija par datubāzēm ir pieejama 1.pielikumā): 

Latvijas datubāzes 

1. Biznesa augstskolas Turība studentu darbi; 

2. Latvijas Lauksaimniecības universitātē aizstāvētie promocijas darbi; 

3. Latvijas „pelēkā” literatūra; 

4. Latvijas Universitātē izstrādāto/aizstāvēto disertāciju datubāze; 

5. Latvijas Universitātes noslēguma darbu datubāze; 

6. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studentu darbi; 

7. Rīgas Juridiskās augstskolas maģistru, doktoru darbi; 

8. Vidzemes Augstskolas studentu darbi; 

 

Ārvalstu datubāzes 

9. Atvērtās Krievijas elektroniskās bibliotēkas OREL disertāciju krājums; 

10. Indijas Zinātņu institūta elektroniskās tēzes un disertācijas; 

11. Kanādas Nacionālās bibliotēkas projekts „Theses Canada”; 
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12. Lietuvas elektroniskās tēzes un disertācijas; 

13. Masačūsetas Tehnoloģiskā institūta digitālā tēžu un disertāciju kolekcija; 

14. Rietumvirdžīnijas Universitātes digitālā tēžu un disertāciju kolekcija; 

15. Urālas Valsts universitātes autoreferātu un disertāciju digitālā kolekcija. 

16. Virdžīnijas Tehniskās universitātes elektroniskās tēzes un disertācijas 

 

2.2. Salīdzināšanas kritēriju izvēles pamatojums 

 

 Salīdzināšanas kritēriji izvēlēti subjektīvi, mēģinot apskatīt datubāzi no lietotāja 

vajadzību aspekta. Analīzes gaitā  mēģināts noskaidrot, vai piedāvātie meklēšanas kritēriji ir 

ērti un saprotami lietotājam, vai lietotājam ir pieejama papildu informācija, kas varētu viņam 

palīdzēt izvēlēties atbilstošos ierakstus, kā lietotājs var informāciju iegūt (saglabāt saraksta 

veidā, piekļūt pilntekstiem).  Analizējot datubāzu iespējas, mēģināts noskaidrot arī, kādas 

tehnoloģijas tiek lietotas datubāzes veidošanā un kā tiek organizēta autortiesību aizsardzība.  

 Salīdzināšanas kritēriji ir šādi: 

� Tehnoloģijas – ja iespējams, ir mēģināts noteikt, ar kādu tehnoloģiju palīdzību tiek 

veidota datubāze – BIS, DBVS, metadati; 

� Pieejamība – kāda informācija un kādiem lietotājiem ir pieejama; vai ir 

nepieciešams autorizēties; 

� Autortiesības – vai ir norādīts, ka datubāzē ievietoto darbu autortiesības tiek 

aizsargātas; vai dots brīdinājums par autortiesību pārkāpšanu (licence par 

izmantošanu); vai ar autoriem tiek slēgts līgums par darba glabāšanu; 

� Pieejama informācija – vai lietotājam, izņemot darba bibliogrāfisko aprakstu, ir 

pieejama specifiska informācija, vai ir pieejama papildu informācija par darbu, 

piemēram: 

- satura rādītājs; 

- anotācija; 

- izmantoto avotu  saraksts; 

- pilnteksts (kādos formātos?); 

- darba vadītājs/recenzents/oponents; 

- fakultāte/deponēšanas vieta; 

- iegūstamais grāds; 

- zinātniskā nozare; 
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� Meklēšanas kritēriji – vai piedāvātie meklēšanas kritēriji atspoguļo studentu 

pētniecisko darbu specifiku (piemēram, studentu pētniecisko darbu gadījumā 

meklēt pēc darba vadītāja būtu aktuālāk, nekā pēc autora); 

� Meklēšanas veidi – kādi meklēšanas veidi, ieskaitot pārlūkošanu, tiek piedāvāti; 

� Izvadformas – kādas izvadformas tiek piedāvātas, vai ir piedāvātas specifiskās 

izvadformas (piemēram, bibliogrāfiskais apraksts ar anotāciju); 

� Saglabāšanas iespējas – kādā veidā lietotājs var darbu saglabāt, vai ir iespējams 

saglābāt pilntekstu u.tml.  

 

 Izvēlēto studentu pētniecisko darbu salīdzinājuma tabula ir dota 2.pielikumā.  

 

2.3. Datubāzu salīdzinājums 

 

 Salīdzinājuma mērķis ir dot nevis visaptverošu pārskatu par izvēlēto datubāzu saturu 

un funkcionalitāti, bet uzsvērt galvenās studentu pētniecisko darbu datubāzu veidošanas 

tendences, iepazīties ar dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, atzīmēt plusus un interesantas 

īpašības, kuras būtu vērts atbalstīt, veidojot RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzi.  

 

 Tehnoloģijas 

Latvijas bibliotēkas studentu pētniecisko darbu datubāzu veidošanai izmanto esošās 

BIS iespējas. Apskatītās bibliotēkas, izņemot Latvijas Akadēmisko, lieto divas BIS: 

� ALEPH 500 – izstrādātājs Ex Libris, Izraēla 

� ALISE – izstrādātājs TietoEnator Alise, Latvija 

 

Abas šīs BIS kā metadatu formātu lieto MARC. Lai gan iespējas lokālo datubāzu 

veidošanā abām BIS atšķiras, kopumā tās var novērtēt kā pietiekamas. Bibliogrāfiskā ieraksta 

formāts MARC ļauj ļoti precīzi aprakstīt ierakstu, iekļaujot studenta pētnieciskajam darbam 

specifisko informāciju. Izpētot sistēmās ALEPH 500 un ALISE veidotās datubāzes, var 

izdarīt secinājumu, ka BIS ALEPH 500 ir vairāk pielāgojama no bibliotēkas puses. Tā ļauj 

uzstādīt meklēšanas kritērijus, definēt izvadformas un saglabāšanas formātus atbilstoši 

datubāzes specifikai. ALEPH 500 balstās uz ORACLE datubāzu vadības sistēmu. 

Ārvalstu bibliotēkas studentu pētniecisko darbu datubāzu veidošanai izmanto dažādu, 

atsevišķos gadījumos šīm nolūkam speciāli izstrādātu  programmatūru, piemēram: 

� eIDR (Electronic Institutional Document Repository) - Rietumvirdžīnijas 

Universitātes elektronisko dokumentu depozitārijs; 
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� LOCKSS - Virdžīnijas Tehniskajā universitātē izstrādāta digitālā glabāšanas 

sistēma. Datu meklēšanai tiek izmantots firmas Verity izstrādāts rīks Ultraseek; 

� DSpace - Masačūsetas Tehnoloģiskā institūta digitālā depozitārija sistēma, kas 

domāta digitālo pētniecisko darbu glabāšanai, indeksēšanai, izplatīšanai un 

pārvaldībai. Lielākais programmas pluss ir tas, ka tā atbalsta atvērtā koda 

platformu un ir brīvi pieejama internetā. To jau izmanto daudzas augstākās mācību 

iestādes visā pasaulē. 

 

Šādos depozitārijos ievietoto dokumentu aprakstīšanai tiek izmantota ETD-MS 

metadatu kopa. Šis standarts balstās uz Dubline Core metadatu struktūras, bet ir papildināts ar 

pētnieciskajiem darbiem raksturīgiem elementiem.  

Lielo projektu gadījumā var tikt izstrādāts speciāls portāls, kur būtu pieejama ne tikai 

pati datubāze, bet visplašākā saistīta informācija (skat. 2.1.att.) 

 

 

 

2.1.att. Canada Thesis portāls 
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Pieejamība 

Apskatītās studentu pētniecisko darbu datubāzes realizē trīs iespējas: 

� Brīva pieeja visai informācijai, piemēram, Latvijas „pelēkās” literatūras 

datubāzei; 

� Brīva pieeja bibliogrāfiskajai informācijai un autorizēta – elektroniskiem 

resursiem, piemēram, Rietumvirdžīnijas Universitātes digitālā tēžu un 

disertāciju kolekcijai vai Latvijas Universitātes noslēguma darbu datubāzei,  

kas noslēguma darbu pilntekstus ļauj apskatīt tikai lietotājiem ar universitātē 

iedoto paroli; 

� Brīva vai autorizēta pieeja atkarībā no ieraksta. Šis variants realizēts Lietuvas 

elektronisko tēžu un disertāciju datubāzē. Šajā gadījumā lietotājam tiek 

norādīts piekļuves veids. 

 

Pieejamības realizācija ir cieši saistīta ar autortiesību un intelektuālā īpašuma 

aizsardzības mehānismiem. Studentam kā autoram jāparakstās par to, ka viņš piekrīt darba 

publicēšanai. Cik plaši darbs ir pieejams, lemj augstskola, jo studentu pētnieciskie darbi 

pieder pie tās intelektuālā īpašuma (plašāk šīs jautājums ir apskatīts 3.nodaļā „Autortiesību 

aizsardzība akadēmiskajā vidē”). 

Jāsaka, ka pasaules lielākās universitātes neredz ētisko un autortiesisko šķēršļu 

studentu pētnieciskos darbus padarīt par pieejamiem jebkuram interesentam, atsevišķos 

gadījumos atstājot iespēju pieeju aizliegt, piemēram, ja students kādu iemeslu dēļ pārdomā vai 

grib uz sava darba pamata noformēt patentu. Šajā gadījumā piekļuve darbam var tikt aizliegta 

pavisam vai uz noteiktu laiku. 

 

Autortiesības 

Autortiesību aizsardzība ir aktuāla tad, kad tiek realizēta piekļuve pilntekstiem. 

ALEPH 500 sistēmā veidotās datubāzes, lietotājiem mēģinot atvērt elektronisko 

resursu, piedāvā informācijas lodziņu ar autortiesību skaidrojumu. To var uzskatīt par 

izmantošanas licences paveidu. Lietotājs atver pilno tekstu tikai tad, ja ir piekritis atrunātiem 

noteikumiem. Autortiesību pārkāpšanas gadījumā viņu var saukt pie atbildības.  

 Visas apskatītās pilnteksta datubāzes saviem lietotājiem piedāvā brīdinājumu par 

autortiesību aizsardzību.  

 Ne vienmēr ir viegli noskaidrot, ar kādiem nosacījumiem notiek darbu ievietošana 

datubāzē, kā notiek autortiesību jautājumu saskaņošana ar darbu autoriem. Akadēmiskā 
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bibliotēka, piemēram, aicina autorus iesniegt darbus, ja tie piekrīt datubāzes sākumlapā 

minētajiem publicēšanas noteikumiem (skat. 2.2.att.). 

 

2.2.att. Autortiesību aizsardzība Latvijas „pelēkās” literatūras datubāzē 

 

 Ārvalstu datubāzu analīze norāda uz tendenci slēgt autortiesību līgumu starp autoru un 

datubāzes veidotāju. Līguma slēgšanu piedāvā, piemēram, Atvērtā Krievijas elektroniskā 

bibliotēka OREL (līguma veidlapu skat. 3.pielikumā), Kanādas Nacionālā bibliotēka, 

Virdžīnijas Tehniskās universitātes bibliotēka.  

 

 Pieejamā informācija 

 Meklējot studentu pētnieciskajos darbos, lietotājam ir svarīgi piekļūt specifiskai 

informācijai, kas viņam palīdzētu izvēlēties.  Nepietiktu tikai ar īsu bibliogrāfisko aprakstu, 

kas sniedz ziņas par autoru, nosaukumu, izdevniecību. Bieži vien ir svarīgi zināt zinātnisko 

vadītāja, recenzenta vārdus, struktūrvienību, kurā darbs ir aizstāvēts, zinātnisko grādu un 

nozari. Vēl labāk izvēlēties palīdz anotācija, satura rādītājs un darba pilnteksts. Vairākas 

studentu pētniecisko darbu datubāzes ir izstrādātas tā, lai šī svarīga informācija lietotājam 

būtu pieejama.  

 Rezumējot apskatīto datubāzu iespējas, var izdarīt šādus secinājumus: 

� Lai gan bibliogrāfisko informāciju sniedz katra datubāze, dažas no tām neatbalsta 

standartus ISBD(G) Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. 

Vispārīgie principi (General International Standart Bibliographic Description) 

(10) un ISBD(ER) Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts 

elektroniskiem resursiem (International Standard Bibliographic Description for 
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Electronic Resources) (41) (piemēram, datubāzes, kas ir veidotas ar DSpace 

palīdzību); 

� Vairākas datubāzes piedāvā anotācijas dažādās valodās. Par mīnusu var atzīmēt to 

faktu, ka dažas bibliotēkas nepievieno anotācijas, pat ja tehniski to ir iespējams 

realizēt, piemēram, no sistēmā ALISE veidotām datubāzēm tikai Liepājas 

Pedagoģijas akadēmijas studentu darbi ir papildināti ar anotācijām; 

� Informācija par zinātnisko vadītāju, recenzentu, oponentu, zinātnisko nozari un 

grādu galvenokārt ir pieejama; 

� Satura rādītāju un citēto avotu sarakstu nedod neviena datubāze; 

� No apskatītām datubāzēm 5 ir bibliogrāfiskās, pārējās – pilnteksta; 

� Pilnīgākie MARC apraksti ir Latvijas Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē veidotām datubāzēm. 

 

Interesanta ir arī specifiskā informācija, ko piedāvā datubāzes, piemēram: 

� Promocijas padomes nosaukums (Latvijas Universitātē izstrādāto/aizstāvēto 

disertāciju datubāze), aizstāvēšanas komisijas/promocijas padomes locekļi, 

priekšsēdētājs (vairākām datubāzēm),  

� Informācija par personu elektroniskā pasta adresēm, interneta mājaslapām 

(piemēram, Rietumvirdžīnijas Universitātes digitālā tēžu un disertāciju kolekcija); 

� Autortiesību piezīme – piezīme katram ierakstam par to, ka autors ir brīvprātīgi 

ievietojis savu darbu datubāzē un ir piekritis datubāzes lietošanas noteikumiem 

(Indijas Zinātņu institūta elektroniskās tēzes un disertācijas). 

  

No datņu formātiem populārākais ir PDF. Tam ir vairāki skaidrojumi:  

� PDF ir plaši izplatīts elektroniskajā vidē. Vairākām izdevniecībām un pilnteksta 

datubāzēm tas ir standarta formāts. PDF datnes var apskatīt ar bezmaksas pieejamu 

programmatūru Adobe Acrobat Reader. PDF atrāda attēlus un nestandarta fontus 

tādā veidā, kādā tie ir avotdokumentā; 

� PDF datne var būt vienkārši ģenerēta no Microsoft Word, Word Perfect vai citām 

populārām programmām, drukājot datni ar PDF Writer palīdzību. Datni var 

saglabāt arī PostScript formātā un lietot programmu Adobe Distiller PDF datnes 

ģenerēšanai; 

� PDF formāts ļauj iebūvēt datnē piekļuves kontroles un datu aizsardzības funkcijas, 

piemēram, aizliegt dokumenta drukāšanu, satura kopēšanu, aizsargāt datni ar 

paroli. PDF dokumentā nevar nejauši vai ļaunprātīgi izdarīt izmaiņas (43).  
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� PDF ir savietojams ar vairākām platformām – Windows, Mac, UNIX. 

 

No citiem formātiem izplatītākie ir DOC, ZIP (Latvijas „pelēkā” literatūra), kā arī 

prezentācijas, attēlu, audio un video formāti, kuros tiek iesniegts palīgmateriāls (Virdžīnijas 

Tehniskās universitātes elektroniskās tēzes un disertācijas). 

 

 Meklēšanas kritēriji 

 Meklēšanas kritēriji ir cieši saistīti ar pieejamo informāciju. Jo plašāka informācija ir 

pieejama, jo pilnīgāk ir nodrošināta meklēšanas bāze. Visas apskatītās datubāzes nodrošina 

meklēšanu pēc galvenajiem kritērijiem: pēc autora, nosaukuma, priekšmeta vai atslēgvārda, 

gandrīz visas – pēc izdevēja, fonda vai kolekcijas. Apskatīsim tikai specifiskus, interesantus 

meklēšanas kritērijus: 

� Citējamības kods – vērtīgs kritērijs pētnieciskajam darbam; mīnuss ir tāds, ka 

parastam lietotājam grūti uzminēt šī parametra ievadīšanas formātu; 

� Darba vadītājs/recenzents/konsultants – pētniecisko darbu gadījumā šīs 

meklēšanas kritērijs var būt ļoti svarīgs;  

� Atslēgvārdi anotācijā; 

� Bibliotēka/deponēšanas vieta – vieta, kur darbs glabājas. Šis kritērijs ir svarīgs 

tajos gadījumos, kad nav pieejami pilnteksti un lietotājam vajag atlasīt tos 

eksemplārus, ko viņš var saņemt sev tuvākajā bibliotēkā; 

� Aizstāvēšanas/promocijas padomes nosaukums, vadītājs, locekļi – svarīgi 

parametri, veicot pētījumu par augstskolas vēsturi; 

� Aizstāvēšanas datums; 

� Zinātniskais grāds; 

� URL un līdzīgie kritēriji: web vietnes nosaukums, saite uz attēlu, saite uz autoru – 

svarīgi liela digitālā depozitārija gadījumā, kad šī informācija lietotājam var būt 

zināma. 

Jāpiebilst, ka atsevišķos gadījumos parastam lietotājam nav izpratnes par dažu kritēriju 

pielietošanu un ievades formātu. Diemžēl, daudzās datubāzēs trūkst meklēšanas kritēriju 

paskaidrojošās informācijas. 
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 Meklēšanas veidi 

 RTU ZB pieredze rāda, ka tās lietotājiem populārākais meklēšanas veids ir vienkāršā 

meklēšana. Apskatītajās datubāzēs piedāvāta vienkāršā meklēšana tiek realizēta trijos veidos: 

� Meklēšana galvenajos laukos (autors, nosaukums, priekšmets u.tml.) (Latvijas 

„pelēkās” literatūras datubāze); 

� Meklēšana galvenajos laukos un pilnajos tekstos (datubāzēs, veidotas ar DSpace 

palīdzību); 

� Meklēšana ar iespēju norādīt kritēriju (datubāzēs, veidotas ar BIS ALEPH 500, 

ALISE; ārvalstu datubāzes). 

 

Lietotājs parasti tiek aicināts izmantot paplašināto meklēšanu un pārlūkošanu. 

Visbiežāk paplašinātā meklēšana tiek realizēta kā meklēšana vairākos laukos. Sistēmā 

ALEPH 500 meklēšana vairākos laukos ir atsevišķs meklēšanas veids, bet paplašināta 

meklēšana ļauj kombinēt dažādus meklēšanas pieprasījumus. Dažos gadījumos noderīga ir 

meklēšana vairākās bāzēs. Piemēram, Lietuvas elektroniskās tēzes un disertācijas ir virtuālā 

datubāze, kas sastāv no vairākām atsevišķām augstskolu datubāzēm. Meklēšana vairākās 

bāzēs ļauj uzrādīt lietotājam interesējošas datubāzes.  

Pētniecisko darbu gadījumā svarīga ir pārlūkošana pēc tematikas un zinātņu nozares. 

Interesanti un lietotājam draudzīgi šī iespēja ir realizēta Atvērtā Krievijas elektroniskā 

bibliotēka OREL disertāciju datubāzē (skat. 2.3. att.). 

 

2.3.att. Pārlūkošana pēc tematikas OREL disertāciju datubāzē 
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 Izvadformas 

 Apskatītās studentu pētniecisko darbu datubāzes piedāvā lietotājiem šādas 

izvadformas: 

� Elementu forma. Tā ir lietotājam visvieglāk uztverama izvadforma, kas sniedz 

plašu informāciju par darbu un palīdz izvēlēties lietotāja vēlmēm atbilstošus  

ierakstus. Datubāzēm elementu skaits formā var variēties, dažas datubāzes piedāvā 

īso un pilno elementu formu; 

� Bibliogrāfiskais apraksts;  

� Kataloga kartīte; 

Divas iepriekšminētas izvadformas pamatojas uz ISBD grupas standartiem un 

AACR2 noteikumiem. Dažas datubāzes, piemēram, veidotas DSpace vidē, 

nepiedāvā šīs izvadformas. 

� Bibliogrāfiskās norāde. Šī forma ir ļoti būtiska studentu pētnieciskajā darbā, jo 

ļauj ātri savākt pareizi noformētas norādes citētiem avotiem. Problēma ir tā, ka 

dažādām valstīm un pat augstskolām vienas valsts ietvaros prasības norāžu 

noformēšanai var atšķirties. Neviena no apskatītajām Latvijas datubāzēm 

nepiedāvā šo formu atbilstoši Latvijā adaptētajiem standartiem: LVS ISO 690 

Dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. Saturs, forma un struktūra (14) un LVS 

ISO 690-2 Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. 2.daļa: 

Elektroniskie dokumenti vai to daļas (15); 

� Specifiskās izvadformas. Vairākumā gadījumos tas ir bibliogrāfiskā apraksta 

kombinējums ar papildinformāciju, visbiežāk ar anotāciju.  

� Metadatu elementu forma. Dažas no apskatītajām datubāzēm piedāvā MARC un 

ETD-MS elementu formu. Lai gan parastam lietotājam šī forma var likties 

nesaprotama, tā ir svarīga, jo sniedz pilnīgāko informāciju par ierakstu.  

 

 Saglabāšanas iespējas 

Apkopojot saglabāšanas iespējas visās apskatītajās datubāzēs, var secināt, ka 

lietotājam ir šādas iespējas: 

� Lejupielādēt un saglabāt pilntekstu uz lietotājam pieejamā informācijas nesēja 

(visos gadījumos, kad pilnteksts ir pieejams); 

� Lejupielādēt un saglabāt darba daļas, ja darbs ir ievietots vairākās datnēs (Latvijas 

„pelēkā” literatūra, Virdžīnijas Tehniskās universitātes elektroniskās tēzes un 

disertācijas) 
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� Saglabāt, izdrukāt vai nosūtīt uz e-pastu dažāda veida sarakstus. Saraksta formāts 

ir atkarīgs no piedāvātām izvadformām. Parasti lietotājs var norādīt, kādā formātā 

vai formā saglabāt ierakstus. Visplašāk šī iespēja ir izstrādāta BIS ALEPH 500. 

 

Secinājumi 

 

 Līdzšinējā bibliotēku pieredze studentu pētniecisko darbu datubāzu veidošanā ir 

vērtīga kvalitatīvai datubāzes izstrādei. Tā palīdz noskaidrot prasības datubāzei, izvairīties no 

neveiksmīgiem risinājumiem, pārņemt interesantas idejas un adaptēt tās savai datubāzei.  

 Studentu pētniecisko darbu datubāzes tehniskajai realizācijai bibliotēkas izmanto 

dažādas pieejas. Latvijā populārākās ir divas BIS – ALEPH 500 un ALISE. To iespējas 

datubāzu veidošanā ir dažādas, bet pietiekamas studentu pētniecisko darbu datubāzei. 

Ārvalstu bibliotēkām ir populāras atvērtās pieejas programmas vai DIS, kuras ir speciāli 

domātas studentu pētniecisko darbu elektroniskai glabāšanai, indeksēšanai, izplatīšanai un 

pārvaldībai. Kā piemēru var minēt DSpace, kas atbalsta OAI-PMH protokolu un ETD-MS 

metadatus. 

 Ja datubāze nodrošina pieeju pilntekstiem, tad tā parasti brīdina lietotāju par 

autortiesībām. Vairākums bibliotēku slēdz autortiesību līgumu ar autoriem pirms ievietot viņu 

darbus datubāzē. Elektronisko resursu formāti var būt ļoti dažādi, izplatītākais no tiem ir PDF. 

 Lai gan meklēšanas mehānismi datubāzēm atšķiras, vairākumā gadījumos tie atbalsta 

datubāzes specifiku un piedāvā meklēt pēc tādiem specifiskiem parametriem, kā anotācija, 

zinātniskais vadītājs, recenzents, oponents, aizstāvēšanas ziņas, promocijas padomes 

nosaukums, tās locekļi u.tml. BIS ALEPH 500 piedāvā daudzpusīgas iespējas meklēšanas 

kritēriju izmantošanā. 

 Ja lietotājam ir pieejams pilnteksts, tad parasti viņš to var lejupielādēt un saglābāt uz 

sava datora. Papildus šai iespējai, lietotājs tiek aicināts arī veidot dažāda veida sarakstus 

atlasītajiem ierakstiem: bibliogrāfiskā apraksta formātā, norādes formātā u.tml. Pārsvarā šo 

iespēju piedāvā tās datubāzes, kuras ir veidotas ar BIS palīdzību, DIS nav uz to orientētas. 

 Pieredze rāda, ka datubāzes kvalitāte ir atkarīga no BIS iespēju pārzināšanas un 

pārdomātas izmantošanas. Labi piemēri tam ir Latvijas Universitātes un Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes bibliotēkas. 
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3. AUTORTIESĪBU AIZSARDZĪBA AKADĒMISKAJĀ VIDĒ 

 

 Autortiesības informācijas sabiedrībā joprojām ir strīda jautājums. No vienas puses, 

informācijas tehnoloģiju attīstība piedāvā plašas iespējas informācijas izplatīšanai, 

pieejamībai, izmantošanai, no otras – informācijas lietotāju ētiskā brieduma līmenis nav 

visiem vienādi augsts. Pārkāpumi intelektuālā īpašuma un autortiesību sfērā ir diezgan 

izplatīti (12).  

 Informācijas brīvība nosaka sabiedrībai attiecīgas tiesības un pienākumus, no kuriem 

attiecībā uz akadēmisko vidi var izdalīt šādus: 

 Tiesības: 

� tiesības izmantot intelektuālo īpašumu; 

� tiesības uz informācijas pieejamību; 

� tiesības uz informāciju un informācijas pakalpojumiem. 

Pienākumi: 

� valdības atbildība – uzdevums nodrošināt indivīdam iespēju īstenot savas tiesības; 

� juridisko personu atbildība – informācijai ir jābūt pieejamai lietotajiem un jāatbilst 

piedāvātajam produktam vai pakalpojumam; 

� fizisko personu atbildība – tiesības jāizmanto tā, lai tās nebūtu pretrunā ar tiesību 

normām, pretējā gadījumā personai jāatbild par nelikumīgu rīcību (9). 

 

Šai sakarā ir jāatbild uz ļoti būtiskiem jautājumiem: kādā veidā, cik lielā apjomā ir 

nodrošināta informācijas pieejamība un kā notiek autortiesību aizsardzība, vai tā ir 

nodrošināta pietiekošā līmenī?  

Jebkurš zinātnieks ir ieinteresēts, lai viņa darbs būtu pēc iespējas ātrāk pieejams 

sabiedrībai. No tā ir atkarīga viņa panākumu atzīšana un tālākais zinātniski pētnieciskais 

darbs. Zinātnieks gūst labumu no savas darbības drīzāk ne materiālā veidā, bet ar citātu un 

atsauču skaitu, ko veic citi pētnieki, izmantojot viņa atzinumus savos darbos. Līdz ar to šis 

zinātniskais darbs „nostrādā”. Ja dažādu iemeslu dēļ zinātniskais darbs paliek paslēpts, 

nepieejams, tas nozīmē, ka tas pēc būtības zaudē savu jēgu. Laikam šajā aspektā ir liela 

nozīme. No vienas puses, zinātniskajā darbā izdarītais pētījums, analīzes dati, statistikas dati, 

dažreiz arī secinājumi var ar laiku novecot, un tad darbs vairs nebūs tik nozīmīgs zinātniskajā 

sabiedrībā. No otras puses, dažādi zinātnieki var nonākt pie vienādām idejām, rezultātiem, 

secinājumiem absolūti neatkarīgi viens no otra, un tad lielākā nozīme un autoritāte pieder tam 

zinātniekam, kurš pirmais publicējis savu darbu.  
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Dārgas zinātnisko žurnālu izdevniecības parasti prasa lielu naudu gan par piekļūšanu 

žurnālu elektroniskām versijām, gan par rakstu elektronisko kopiju izmantošanu, padarot 

žurnālus pieejamus tam, kurš spēj maksāt. Zinātniskie raksti tiek piedāvāti kā komerciālās 

darbības produkts, kurš jāpārdod, lai gan pircējiem to izmantošana nenes tūlītējo komerciālo 

efektu (11). 

Zinātnisko darbu kontekstā  autortiesību aizsardzības jautājums kļūst ārkārtīgi svarīgs. 

Lietojot zinātnisko rakstu, obligāti jānorāda korekta atsauce uz raksta avotu. Obligātu atsauču 

un norāžu lietošanu grūti kontrolēt ar formāliem paņēmieniem, tas lielākā mērā ir atkarīgs no 

cilvēka ētiskajiem principiem. Aizsardzības mehānisms nostrādā tad, kad tiek konstatēts 

plaģiāts, bet paša plaģiāta konstatēšana pārsvarā notiek nejauši, un joprojām ir bieži gadījumi, 

kad akadēmiskajā un pat zinātniskajā vidē tiek „zagtas” citu idejas, izgudrojumi, pētījumu 

rezultāti.  

Visi šie jautājumi noveda pie tā, ka zinātnieki visā pasaulē sāka meklēt izeju no 

sarežģītas situācijas, kad, no vienas puses, raksti nav pietiekoši pieejami, un no citas puses – 

ja tie būtu pieejami visiem, kā garantēt autortiesību aizsardzību?  

 

3.1. Atvērtās pieejas arhīvi un Berlīnes deklarācija 

  

 Zinātniskajiem darbiem piemīt dažas īpatnības, kas atšķir tos no komerciālās darbības 

produktiem: 

� Zinātniskie darbi ir kumulatīvi. Tas nozīmē, ka katrs darbs ir tikai posms ilgstošā 

zinātniskajā procesā un balstās uz vairāku zinātnieku iepriekšējiem atklājumiem; 

� Idejām un faktiem, uz ko pārsvarā balstās zinātniskais, it īpaši studenta 

pētnieciskais darbs, nevar noteikt autortiesības; 

� Zinātniskais darbs vairākumā gadījumos ir institucionāls pasākums, kas notiek 

atbilstoši kādas akadēmiskās vai zinātniskās institūcijas darbībai ar tās institūcijas 

resursu palīdzību un tiek sponsorēts no valsts vai privātiem fondiem. Studenti 

izstrādā savus darbus sadarbībā ar augstskolas pasniedzējiem, un tie pieder pie 

augstskolas intelektuālā īpašuma; 

�  Zinātniskajiem darbiem nav tūlītēja ekonomiskā efekta. Zinātnieks ir vairāk 

ieinteresēts nevis iegūt peļņu, bet tikt atzītam; 

� Agrākā publiskās aizstāvēšanas tradīcija paredz, ka darbs ir pieejams visiem; 

� Studentu pētnieciskie darbi bieži vien paliek nepublicēti, tiem ir slikta pieejamība 

un līdz ar to izmantojamība (50). 
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Atvērto arhīvu iniciatīva (Open Archives Initiative, OAI) – sākumā dažu zinātnisko 

žurnālu projekts, kas radies kā alternatīva tradicionālam zinātniskās komunikācijas modelim, 

kur lielu lomu spēlē izdevniecības. Pretstatā dārgiem izdevniecību pakalojumiem, piemēram, 

elektronisko resursu datubāzēm, OAI piedāvā veidot atvārtās pieejas arhīvus – sistēmas, kur 

resursi ir brīvi pieejami jebkuram tīkla lietotājam (34).  

Kopš 1996.gada, kad OAI kustība tika aizsākta, tā gūst arvien lielāku popularitāti, 

īpaši ASV un Eiropas valstīs. Piemēram, Zviedrijas Nacionālā atvētās pieejas sistēma uz 

2006.gada maiju piedāvā bezmaksas pieeju 2200 pilnteksta elektroniskiem žurnāliem (56).  

 Iestājoties OAI kustībā, valstīm vajadzēja izmantot vienādus principus datu apmaiņā. 

Šim nolūkam tika pieņemti dažādi OAI standarti, no kuriem būtiskākais ir OAI protokols 

metadatu arhivēšanai (OAI Protocol for Metadata Harvesting, OAI-PMH), kas nosaka datu un 

servisu piegādātāju darbības principus. Protokols strādā ar dažādiem metadatu veidiem, 

piemēram, Dublin Core, MARC, EAD, TEI, IMS (35). Vairākums studentu pētniecisko 

datubāzu tiek veidotas, balstoties uz OAI principiem. 

2003.gada 22.oktobrī Berlīnes konferencē tika pieņemta deklarācija „Par brīvu 

piekļuvi zināšanām dabas un humanitārajās zinātnēs”. Internets tajā tiek uzskatīts par 

„globālu dabaszinātņu zināšanu apguves un garīgas refleksijas instrumentu” un tam jābūt 

„spēcīgam, interaktīvam un caurredzamam” (6). Mērķi Berlīnes deklarācijas autori redz 

brīvpieejas principu ievērošanā, padarot informāciju par plaši un viegli pieejamu sabiedrībai. 

Brīvpieejas datiem pieskaita zinātnisko pētījumu rezultātus, neapstrādātus zinātniskos datus 

un metadatus, pētījumu avotus, multimediālus zinātniskos materiālus, kuri jāatbilst diviem 

kritērijiem: 

1. Darbu autori un autortiesību turētāji garantē brīvas negrozāmas piekļuves tiesības 

visā pasaulē, kā arī sniedz licenci darbu izmantošanai; 

2. Darba pilna versija un licences kopija deponējama elektroniskajā formātā vismaz 

vienā uzticamā repozitārijserverī, izmantojot piemērotus standartus (piemēram, 

OAI) (6). 

 

Pie tam deklarāciju parakstījušās institūcijas apņemas: 

� iedrošināt zinātniekus un studentus publicēt savus pētījumus atbilstoši brīvpieejas 

principiem; 

� mudināt kultūras mantojuma glabātājus nodrošināt savu resursu brīvu pieejamību 

internetā; 

�  attīstīt brīvpieejas darbu vērtēšanas līdzekļus, lai uzturētu spēkā kvalitātes 

nodrošināšanas un labas zinātniskās prakses standartus; 
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� veicināt brīvpieejas publikāciju atzīšanu pētniecības rezultātu un zinātniska amata 

atbilstības vērtējumā; 

� atzīt šo darbu vērtību brīvpieejas infrastruktūras attīstībā (6). 

 

Līdz 2006.gadam Berlīnes deklarāciju parakstīja 152 Eiropas, ASV, Āfrikas un Āzijas 

institūcijas. 

 

3.2. Autortiesības regulējošie dokumenti 

 

 Kā pirmais autortiesību regulējošais dokuments ir minama Bernes konvencija „Par 

literāro un mākslas darbu aizsardzību”, kas tika pieņemta 1886.gadā, Eiropas valstīm 

mēģinot saskaņot autortiesību aizsardzības principus. Latvija konvencijai pievienojās 

1937.gadā un atkārtoti 1995.gadā.  

 Konvencija aizsargā literāros un mākslas darbus, kas aptver „visus darbus literatūras, 

zinātnes un mākslas jomā neatkarīgi no to izpausmes veida un formas, piemēram, grāmatas, 

brošūras un citus rakstveida darbus; lekcijas, runas, sprediķus un citus līdzīga rakstura darbus; 

dramatiskos un muzikāli dramatiskos darbus; horeogrāfiskos darbus un pantomīmas; 

muzikālās kompozīcijas ar tekstu vai bez teksta; kinematogrāfiskos darbus, kuriem 

pielīdzināmi darbi, kas izteikti kinematogrāfijai analoģiskā veidā; zīmējumus, glezniecības, 

arhitektūras, tēlniecības, grafikas un litogrāfijas darbus; topogrāfiskos darbus, kuriem 

pielīdzināmi darbi, kas izpildīti fotogrāfijai analoģiskā veidā; lietišķās mākslas darbus; 

ilustrācijas, ģeogrāfiskās kartes, plānus, skices un trīsdimensiālus darbus, kas attiecas uz 

ģeogrāfiju, topogrāfiju, arhitektūru vai zinātni” (4). 

 1967.gada 14.jūlijā pieņemtās Stokholmas konvencijas rezultātā tika dibināta Pasaules 

intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). Konvencijas 2.pantā ir uzskaitītas tiesības, kas 

saistītas ar intelektuālā īpašuma jēdzienu, tās attiecas uz: 

� literārajiem, mākslinieciskajiem un zinātniskajiem darbiem; 

� mākslinieku interpretētāju interpretācijām un aktieru izpildītāju izpildījumiem, 

fonogrammām un radioraidījumiem; 

� izgudrojumiem jebkurā cilvēku darbības jomā; 

� zinātniskajiem atklājumiem; 

� dizainparaugiem un industriālajiem modeļiem; 

� preču, tirdzniecības un pakalpojumu zīmēm, kā arī komercnosaukumiem un firmas 

zīmēm; 
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� aizsardzību pret negodīgu konkurenci; 

� visām citām tiesībām, kas attiecas uz intelektuālo darbību industriālajā, 

zinātniskajā, literārajā un mākslinieciskajā jomā (8). 

 

 19.gadsimta beigās pieņemtā Bernes konvencija nevarēja paredzēt un atrunāt tās 

īpatnības, ar ko raksturojas mūsu laikmets. Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība lika 

papildināt autoru tiesību apjomu ar jaunām tiesībām. Rezultātā tapis WIPO līgums par 

autortiesībām, kas tika apstiprināts Ženēvā 1996.gada 20.decembrī un stājās spēkā 

2002.gada 6.martā. Līgumā ir atrunāta informācijas aizsardzība digitālajā vidē, precizēti 

jautājumi par darbu izplatīšanu, tiesību izbeigšanos, tehnisko aizsardzības līdzekļu 

izmantošanu autortiesību regulēšanas nodrošināšanai elektroniskajā vidē (8). 

 Bez tam var minēt arī astoņas Eiropas Savienības direktīvas autortiesību un 

blakustiesību jomā, kas stājās spēkā no 1991.gada. Attiecībā uz zinātnisko darbu aizsardzību 

interesi izraisa šādas direktīvas:  

� Nr.96/9 (1996.gada 11.marts) – attiecas uz datubāzu juridisko aizsardzību. Šī 

direktīva ir aktuālā gadījumos, kad ar pētniecisko darbu datubāzes izstrādi 

nodarbojas komerciālās organizācijas. 

� Nr.2001/29 (2001.gada 22.maijs) – attiecas uz dažu autortiesību un blakustiesību 

aspektu harmonizēšanu informācijas sabiedrībā, atrunā tiesības atļaut vai aizliegt 

darbu un blakustiesību objektu izplatīšanu internetā. 

� Nr.2004/48 (2004.gada 29.aprīlis) – attiecināma uz pasākumiem, kārtību un 

aizsardzības līdzekļiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma 

tiesību piemērošanu (8). 

 

Jāpiemin, ka tieši par studentu pētniecisko darbu aizsardzību nav runāts nevienā darba 

autores apskatītajā dokumentā. 

 Iepriekš teiktajam jāpiebilst, ka nacionālie autortiesību likumi tomēr atšķiras. Lai gan 

vislielākās atšķirības pastāv starp Eiropu, Amerikas Savienotajām Valstīm un Krievijas 

Federāciju, arī starp Eiropas Savienības valstīm mēdz būt nesaskaņas likumdošanā.  Tas 

padara aktuālu jautājumu par Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma harmonizāciju, kas 

ideālā gadījumā novestu pie vienota Eiropas autortiesību kodeksa izstrādes (8).  

 

 Latvijas Republikā autortiesības regulē galvenokārt Autortiesību likums. Attiecībā uz 

studentu pētniecisko darbu izmantošanu jāapskata vēl divi likumi – Augstskolu likums un 
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Zinātniskās darbības likums1. Tā kā šī maģistra darba temats ir virzīts uz RTU situācijas 

analīzi, vēl šai sakarā ir jāapskata Rīgas Tehniskās universitātes Satversme, kā arī citi RTU 

darbību regulējošie dokumenti. 

 

 Temata ietvaros ir svarīgi šādi Autortiesību likumā lietotie termini: 

� autors – fiziskā persona, kuras radošās darbības rezultātā radīts konkrētais darbs; 

� darbs – autora radošās darbības rezultāts literatūras, zinātnes vai mākslas jomā 

neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas, vērtības; 

� datubāze – neatkarīgu darbu, datu vai citu materiālu krājums, kas sakārtots 

sistemātiski vai metodiski un individuāli pieejams elektroniskā vai citādā veidā; 

� izplatīšana – darbība, ar kuru autortiesību vai blakustiesību objekta oriģināls vai 

kopija tiek pārdota vai citādi atvasināta; 

� izziņošana – darbība, ar kuras palīdzību darbs pirmo reizi kļūst pieejams 

sabiedrībai neatkarīgi no šīs darbības veida; 

� publiskošana – jebkura darbība, ar kuru tieši vai ar attiecīgas tehniskās ierīces 

palīdzību darbs tiek padarīts pieejams sabiedrībai; 

� reproducēšana – darba vienas kopijas vai vairāku kopiju izgatavošana ar 

jebkuriem līdzekļiem jebkādā formā un mērogā, pilnībā vai daļēji, kā arī darba vai 

tā daļas uzglabāšana elektroniskā veidā; 

� reprogrāfiskā reproducēšana – darba faksimileksemplāru izgatavošana ar jebkura 

līdzekļa palīdzību fotokopēšanas ceļā, izņemot iespiešanu; par reprogrāfisko 

reproducēšanu uzskatāma arī skenēšana (1.pants). 

 

Likuma 2.panta 1.daļa viennozīmīgi nosaka, ka „autortiesības pieder autoram, tiklīdz 

darbs ir radīts, neatkarīgi no tā, vai darbs ir pabeigts”. Var teikt, ka tas ir galvenais 

Autortiesību likuma apgalvojums. Par autoru tiek uzskatīta persona, kuras vārds ir norādīts uz 

publiskota vai publicēta, vai reproducēta darba (8.panta 2.daļa). Autortiesību piederību 

apliecināšanai nav nepieciešams veikt nekādu speciālu darbību: reģistrāciju, darba speciālu 

noformēšanu vai kādu citu formalitāti (2.panta 3.daļa).  Autors savu autorību var apliecināt ar 

autortiesību zīmi, kas sastāv no trim elementiem: burtu „c” aplītī (©), savu vārdu un darba 

pirmpublicējuma gadu (2.panta 4.daļa). Šis paņēmiens ir ļoti izplatīts komerciālajā vidē, bet 

zinātnisko un mākslas darbu gadījumā tas nav iegājis praksē.   

 

                                                
1 Autortiesību aizsardzības jautājums detalizēti ir aplūkots Jāņa Kreicberga maģistra darbā „Promocijas darbu 

un augstskolu studentu pētniecisko darbu pilnteksta datu bāzes: veidošanas un izmantošanas iespējas”. 
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Likuma II nodaļa nosaka aizsargājamos un neaizsargājamos darbus.  

Aizsargājamie darbi: 

� literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, 

ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi); 

� dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie 

projekti; 

� horeogrāfiskie darbi un pantomīmas;  

� muzikālie darbi ar tekstu vai bez tā; 

� audiovizuālie darbi; 

� zīmējumi, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi un citi mākslas darbi; 

� dizaina darbi; 

� fotogrāfiskie darbi un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā; 

� celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti, pilsētbūvniecības darbi un 

dārzu un parku projekti, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie 

pilsētbūvniecības vai ainavu objekti; 

� ģeogrāfiskās kartes, plāni, skices, plastiskie darbi; 

� citi autoru darbi (4.pants) 

 

Kā redzams, zinātniskie vai pētnieciskie darbi nevienā punktā nav skaidri atrunāti. Tos 

var attiecināt uz literārajiem darbiem, kā, piemēram, lekcijas, un neapšaubāmi uz citiem 

autoru darbiem. Tā kā pētniecisko darbu aizsardzības jautājums iegūst arvien lielāku 

aktualitāti, tos varētu atrunāt atsevišķā punktā vai vismaz minēt literāro darbu piemēru 

sarakstā. 

Likuma 5.pants nosaka aizsargājamos atvasinātos darbus, starp kuriem ir 

„pārstrādāti darbi, anotācijas, referāti, kopsavilkumi,.. un tamlīdzīgi darbi”. Pieņemot, ka 

studentu pētnieciskie darbi pārsvarā ir citu autoru pētījumu, izgudrojumu, atziņu 

pārveidojums, tos var attiecināt arī uz pārstrādātiem darbiem. Šai sakarā ir ļoti svarīga 

piezīme „neaizskarot oriģināldarbu tiesības” (5.pants 1.daļa). Pētnieciskajos darbos šī prasība 

realizējas ar norāžu un atsauču izmantošanu.  

Savukārt, likuma 6.panta 5.daļa norāda, ka netiek aizsargātas „idejas, metodes, 

procesi un matemātiskās koncepcijas”. Ar attiecīgu ierunu studentu pētnieciskos darbus var 

attiecināt arī uz šīs kategorijas darbiem. Tas viss liecina par to, ka likumā trūkst skaidras 

pētnieciskā darba definīcijas, kā arī norādījuma uz to, ka šī veida darbi tiek aizsargāti. 
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Noskaidrosim, ko nosaukt par autoru un ko par darbu RTU gadījumā. RTU 

Satversmes 29.pants definē augstskolā studējošos. Tie ir: 

� bakalaura studiju programmu studenti; 

� profesionālo studiju programmu studenti; 

� maģistra studiju programmu studenti (maģistranti); 

� doktoranti. 

 

Tātad, studenti, maģistranti un doktoranti šī pētījuma ietvaros ir attiecināmi uz 

autoriem.  

Pamatojoties uz Augstskolu likuma 58.pantu, RTU Satversme nosaka šādus studiju 

gala pārbaudījumus: 

� Akadēmiskajām bakalaura un maģistra studiju programmām jānoslēdzas ar 

bakalaura un maģistra darba izstrādāšanu un gala pārbaudījumu, kura sastāvdaļas 

attiecīgi ir bakalaura un maģistra darba aizstāvēšana un atbildes uz komisijas 

locekļu jautājumiem studiju programmas ietvaros; 

� Augstākās profesionālās izglītības studijas beidzas ar diplomdarba 

(diplomprojekta) vai profesionālā bakalaura (profesionālā maģistra) darba 

izstrādāšanu un valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir diplomdarba 

(diplomprojekta) vai profesionālā bakalaura (profesionālā maģistra) darba 

aizstāvēšana un atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem studiju programmas 

ietvaros (43.pants). 

 

Savukārt, pamatojoties uz Zinātniskās darbības likuma 11.pantu, RTU Satversme 

reglamentē, ka doktora grādu piešķir „pēc akreditētas doktorantūras programmas apguves un 

promocijas darba aizstāvēšanas” (48.pants). Tātad, bakalaura darbs, maģistra darbs, 

diplomprojekts un promocijas darbs attiecināms uz jēdzienu darbs Autortiesību likuma 

izpratnē. 

Autortiesību likums autoram nosaka šādas neatvasināmas tiesības: 

� tiesības tikt atzītam par autoru; 

� tiesības izlemt, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots; 

� tiesības pieprasīt, lai viņa darba izmantošana tiek pārtraukta; 

� tiesības pieprasīt, lai viņa vārds būtu pienācīgi norādīts visās kopijās un jebkurā ar 

viņa darbu saistītā publiskā pasākumā, vai pieprasīt pseidonīma lietošanu vai 

anonimitāti; 
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� tiesības atļaut vai aizliegt izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un 

papildinājumus gan pašā darbā, gan tā nosaukumā; 

� tiesības uz pretdarbību jebkurai sava darba izkropļošanai, sagrozīšanai vai citādai 

pārveidošanai, kā arī tādai autora tiesību aizskaršanai, kas var kaitēt autora godam 

vai cieņai (14.panta 1.daļa). 

 

Visas iepriekšminētas tiesības autora dzīves laikā nevar pāriet citai personai (14.panta 

2.daļa). Šajā uzskaitījumā atsevišķi jāpaskaidro 2.punkts – par to, ka autoram ir tiesības lemt 

par sava darba izziņošanu. No Augstskolu likuma 58.panta ir skaidrs, ka studenta mācības 

augstskolā beidzas ar noslēguma darba aizstāvēšanu, ko šajā gadījumā var uzskatīt par 

izziņošanu, un tās datumus un kārtību nosaka augstskola.  

Mantiskās tiesības atļauj autoram publiskot, publicēt, izplatīt, publiski izpildīt darbu, 

padarīt darbu pieejamu sabiedrībai, tulkot darbu u.tml. (15.panta 1.daļa). Šajā pantā ir ļoti 

svarīga 4.daļa, kas nosaka, ka „autoram ir tiesības izmantot savu darbu jebkādā veidā, atļaut 

vai aizliegt tā izmantošanu, saņemt atlīdzību par atļauju izmantot savu darbu un par darba 

izmantošanu, izņemot likumā paredzētos gadījumos”. Likumā ir uzskaitīti vairāki autoru 

tiesību ierobežojumi, kad autortiesības netiek uzskatītas par pārkāptām, ja darbs tiek 

izmantots bez autora piekrišanas un bez atlīdzības (19.pants), mūsu gadījumā interesanti ir 

divi: 

� Ja darbs tiek izmantots informatīviem mērķiem, obligāti norādot izmantotā darba 

nosaukumu un autora vārdu. Šajā gadījumā ir atļauts „reproducēt publiskotus un 

publicētus darbus citātu un fragmentu veidā zinātniskos, pētniecības, polemiskos 

un kritiskos nolūkos” (20.panta 1.daļa); 

� Ja darbs tiek izmantots pētniecības un izglītības mērķiem, obligāti norādot 

izmantotā darba nosaukumu un autora vārdu. Šajā gadījumā ir atļauts „izziņotus 

vai publicētus darbus vai to fragmentus izmantot izglītības standartiem atbilstošās 

mācību grāmatās, rādio un televīzijas raidījumos, audiovizuālos darbos, vizuālos 

uzskates līdzekļos un tamlīdzīgi, kas tiek speciāli radīti un izmantoti izglītības un 

pētniecības iestādēs nepastarpinātā mācību un pētniecības procesā to darbības 

mērķim atbilstošā apjomā nekomerciālos nolūkos.” 

 

Mantiskās tiesības var pāriet tiesību pārņēmējiem, tai skaitā arī juridiskajām personām 

(16.pants). Citiem vārdiem, trešā persona, piemēram, augstskola, var publiskot, publicēt vai 

publiski izpildīt darbu, piemēram, ielikt kādu aizstāvēto maģistra darba pilno tekstu 

bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Šajā gadījumā tiesību pārņemšana speciāli jāatrunā, tas 
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nevar notikt bez autora piekrišanas. Tiesību pārņemšanas nosacījumu, kā arī citas nianses, kas 

nav paskaidroti likumā, ir jāatrunā licencēs vai licenču līgumos. Autortiesību likums šos 

terminus definē šādi: 

� licence ir atļauja izmantot attiecīgo darbu tādā veidā un ar tādiem noteikumiem, 

kādi norādīti licencē (42.panta 1.daļa); 

� licences līgums ir līgums, ar kuru viena puse – autortiesību subjekts – dod atļauju 

otrai pusei – darba izmantotājam – izmantot darbu un nosaka tā izmantošanas 

veidu, vienojoties par izmantošanas noteikumiem (41.panta 1.daļa). 

Augstskolu likums nosaka, ka, uzsākot studijas augstskolā, studējošais noslēdz 

„studiju līgumu ar augstskolu […] par studijām izraudzītajā studiju programmā” (46.panta 

4.daļā). Studiju līgums varētu būt ērts veids, kā atrunāt studentu pētniecisko darbu 

izmantošanu. Pasaulē, it īpaši ar ETD attīstību, arvien vairāk augstskolu izmanto dažāda veida 

līgumus, lai vienotos par jautājumiem, kas saistīti ar studentu pētnieciskajiem darbiem 

elektroniskajā formātā. Var minēt, piemēram, līgumu par glabāšanu, līgumu par izmantošanu 

(32). Ārvalstīs, piemēram, Lielbritānijā šādu līgumu izmantošana ir ļoti izplatīta (skat. 

3.1.att.). 

 

3.1.att. Līgums par noslēguma darba elektronisko glabāšanu (32) 
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 Savukārt, gala lietotājam jāapliecina, ka viņš izmanto darbu tikai nekomerciālos 

nolūkos un uzņemas korekti atsaukties uz darbu gadījumos, kad viņš izmanto to savā 

pētnieciskajā darbā. Parasti elektroniskās datubāzes attiecīgajos gadījumos piedāvā speciālu 

informācijas lodziņu, kur paskaidro lietotājam viņa tiesības un soda sankcijas pārkāpuma 

gadījumā (skat. 3.2.att.). Nospiežot Tālāk, Piekritu vai tamlīdzīgi, lietotājs apliecina, ka viņš 

ar noteikumiem ir iepazinies un tālāk pats atbild par savu darbību. Gadījumā, ja tiks konstatēts 

autortiesību pārkāpums, lietotājs var tikt saukts pie atbildības.  

 

 

3.2.att. Latvijas Lauksaimniecības universitātē aizstāvēto promocijas darbu datubāzes  

  autortiesību informācija 

 

 RTU studentu pētniecisko darbu glabāšanu speciāli neatrunā. Izejot no RTU 

Satversmē teiktā intuitīvi var saprast, ka darbus uzglabā universitāte, kā to nosaka Augstskolu 

likums (58.panta 3.daļa). Diemžēl, no šiem dokumentiem grūti saprast, kur darbi fiziski ir 

pieejami: fakultāšu telpās vai bibliotēkā. Tas ir viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc studentu 

pētniecisko darbu izmantošana mācību procesā nav populāra RTU studentu vidū. Nedaudz 

skaidrāka situācija ir ar disertācijām. RTU Doktorantūras nolikums nosaka, ka, beidzot 

studijas doktorantūrā, pretendents iesniedz Promocijas padomei savu promocijas darbu vienā 

eksemplārā un darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā 6 eksemplāros (26). Turpmāk šie 

darbi glabājas bibliotēkā.  
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 Šai sakarā gribētos pieminēt interesantus secinājumus, ko izdarījusi darba autore pētot  

pēdējos divos gados apstiprinātos RTU nolikumus un metodiskos norādījumus studentu 

pētniecisko darbu noformēšanai un aizstāvēšanai: 

� Tikai daļa no RTU struktūrvienībām (fakultātēm vai institūtiem) atruna studentu 

darbu glabāšanas nosacījumus – vietu (attiecīgā struktūrvienībā vai bibliotēkā) un 

termiņus (pastāvīgi vai konkrētu laiku) (20, 21, 25); 

� Tikai daļa no RTU struktūrvienībām pieprasa iesniegt darbus arī elektroniskajā 

formātā (20, 21, 22, 23); 

� Atsevišķos gadījumos ir skarts publicēšanas jautājums: 

- frāze „izstrādātam darbam jābūt tādam, lai tā rezultātus varētu publicēt” (24), 

diemžēl, nepaskaidro, kā notiek publicēšanas kārība un kā tiek aizsargātas 

autortiesības; 

- frāze „darbs bez autora atļaujas nevar tikt publiskots” (21, 25) ir vairāk 

informatīva un autortiesību likuma izpratnē korekta, jo apliecina autortiesību 

ievērošanu; 

� Visos apskatītajos dokumentos bibliogrāfiskā saraksta veidošanai ir ieteikts 

standarts LVS 90:1998: Bibliogrāfiskais apraksts. Vispārīgie principi: BA(VP), kas 

nav paredzēts bibliogrāfisko norāžu veidošanai un vairs nav spēkā arī aprakstīšanā. 

Tā vietā jāizmanto LVS  ISO 690 Dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. Saturs, 

forma un struktūra (14) un LVS ISO 690-2 Informācija un dokumentācija. 

Bibliogrāfiskās norādes. 2.daļā: Elektroniskie dokumenti vai to daļas (15). 

 

Augstāk minētie piemēri tikai pierāda nepieciešamību saskaņot RTU nolikumus un 

metodiskos norādījumus, pievēršot uzmanību darbu noformēšanas, iesniegšanas un 

glabāšanas jautājumiem, kā arī autortiesību aizsardzības apliecinājumam.  

Runājot par autortiesību aizsardzību, palika neskarts viens jautājums, ko gribētos 

nedaudz paskaidrot. Šis jautājums ir saistīts ar RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes 

izmantošanu. Datubāzi veido RTU Zinātniskā bibliotēka, kas ir valsts augstskolas 

struktūrvienība, un tās krājums pieder pie Nacionālā krājuma (Bibliotēku likums, 11.panta 

2.daļa). Bibliotēkas veidotā datubāze ir pielīdzināma bibliotēkas katalogam, ir pieejama 

ikvienam bibliotēkas lietotājam bez maksas. Tas pilnā apjomā attiecas tikai uz datubāzē 

ietverto bibliogrāfisko informāciju. Atbilstoši Autortiesību likumam autortiesības uz savu 

individuālo ieguldījumu pieder katram autoram (9.panta 2.daļa), līdz ar to pats darba autors 

nosaka, vai darbs vai darba daļa (piemēram, kopsavilkums) tiek vai netiek publicēts, un ar 

kādiem nosacījumiem tas ir pieejams. Savukārt, RTU docētāju, pētnieku un studentu radītie 
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darbi pieder pie RTU intelektuālā īpašuma, līdz ar to RTU kompetencē ir lemt, kādiem 

lietotājiem (visiem vai autorizētiem) šo darbu pilnie teksti ir pieejami.  

 

3.3.  Aizsardzība pret plaģiātu 

 

Līdz ko autora radītais darbs parādās atvērtā pieejā internetā, izsekot viņa tālāko ceļu 

ir diezgan grūti. Daži negodīgi lietotāji, ignorējot valstī pieņemtas autortiesību normas, var 

izmantot darbu nelikumīgi, piemēram, reproducēt un pārdot darbu bez autora atļaujas, un tādā 

veidā gūt sev peļņu. Visvairāk šis pārkāpums sastopams komercsfērā un nav tik izplatīts 

akadēmiskajā vidē. Daži ASV un Eiropas universitāšu pārstāvji pat uzskata, ka studentiem 

vajadzētu pilnīgi atļaut skenēt, kopēt vai lejupielādēt grāmatas, jo viņi vienalga izmanto tās 

tikai mācību nolūkiem un nenodarbojas ar komercreproducēšanu (5). Atstāsim šo jautājumu 

atvērtu un apskatīsim citu autortiesību pārkāpuma gadījumu, kurš, diemžēl, zinātniskajā un 

īpaši akadēmiskajā vidē ir diezgan izplātīts.  

Runa iet par plaģiātu. Autorneta tīmekļa vietnē ir dots šāds plaģiāta skaidrojums: 

„Plaģiāts ir cita autora oriģināldarba vai tā daļu uzdošana par savējo. Plaģiāts tāpat ir darbs, 

kurā veiktas nenozīmīgas satura vai formas izmaiņas (piemēram, romāna personām doti citi 

vārdi) vai kurš ievietots citā kontekstā. Plaģiātu nevajag sajaukt ar ideju, arhetipu vai darba 

veidošanas metožu brīvu izmantojumu oriģināldarba radīšanai. Ja plaģiēts aizsargāts darbs, 

tad var runāt par autortiesību pārkāpumu” (1). Plaģiāts ir viens no autortiesību smagākajiem 

pārkāpumiem. 

Ārzemju avotos ir sastopams termins studentu plaģiāts – plaģiāts ar nolūku iegūt 

akadēmisko labumu (kredītu) (37). Studentu pētnieciskajos darbos plaģiāts konstatējams ne 

tikai tad, kad cita radīts darbs tiek uzdots par savu, bet arī tad, kad netiek dota korekta atsauce 

vai norāde uz oriģinālavotu. Atsauce jādod ne tikai teksta fragmentam vai frāzei, bet arī no 

citiem pētījumiem paņemtiem statistiskiem datiem, attēliem, kā arī dažādām oriģinālām 

idejām. Studentu vidē plaģiāts ir tik plaši izplatīts dažu iemeslu dēļ, pirmkārt, studenti ir 

morāli visnedrošākais akadēmiskās sabiedrības slānis, viņi vēl nav nobriedušie zinātnieki, 

kuri rūpējas par sava vārda respektu, un dažreiz neuztver studiju procesu ar visu nopietnību. 

Otrkārt, dažreiz studenti pat nezina, ka pārkāpj autortiesības, uzskatot, ka visu var brīvi 

izmantot, ja tas ir pieejams internetā (11). Šajā gadījumā runa ir par studentu 

informācijpratības un autortiesību zināšanu trūkumu un augstskolai jānodarbojas ar to 

novēršanu. Daži autori atzina, ka šādu kursu nolasīšana viņu augstskolās ievērojami uzlaboja 

situāciju (45).  
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 Plaģiāta kontrolei tiek piedāvātas dažādas plaģiāta atklāšanas datorprogrammas. 

Plaģiāta noteikšanas stratēģija dažādu plaģiāta atklāšanas datorprogrammu izmantošanas 

gadījumā ir  līdzīga, to var raksturot ar četriem soļiem: 

1. Pirmajā solī studenta darbs tiek ievietots datubāzē, ar kuras saturu programma to 

salīdzinās. Dažas datorprogrammas strādā ar interneta lapām, bet dažas – tikai ar jau 

datubāzē ievietotiem resursiem, tas nozīmē, ka darbu vākšana datubāzei ir ļoti 

būtiska; 

2. Nākamajā solī notiek pats salīdzināšanas process, kura rezultātā programma atlasa 

aizdomīgus darbus; 

3. Atlasītos darbus nedrīkst nosaukt par plaģiātu, kamēr tos vēlreiz nepārbauda 

augstskolas kompetentās personas. Dažos gadījumos programma var kļūdīties un 

konstatēt plaģiātu nepareizi, piemēram, ja darbu autori citējuši vienu un to pašu 

avotu. Šajā gadījumā jāpārbauda, vai ir pareizi noformēta atsauce uz avotu; 

4. Konstatētie plaģiātisma gadījumi tiek izmeklēti un autortiesību pārkāpējiem tiek 

uzliktas soda sankcijas atbilstoši likumam un augstskolas noteikumiem (37).  

  

Visizplātītākās plaģiāta atklāšanas programmas ir šādas: 

� Turnitin (http://www.turnitin.com) – kompānijas iParadigms produkts. Strādā kā 

ar interneta lapām, tā arī ar datubāzēm; ģenerē dažāda veida atskaites; 

� Essay Verification Engine EVE2 (http://www.canexus.com) – firmas CaNexus 

izstrādājums. Pārskata tikai tīmekļa vietnes un salīdzina tikai ar failiem HTML 

formātā. Neskatoties uz šo ierobežojumu, ir diezgan populārs; 

� CopyCatch (http://www.copycatchgold.com) – CFL Software Development 

izstrādājums. Salīdzina savā starpā dažādus teksta failus pēc vairākām pazīmēm. 

Programmas funkcionēšanai nav vajadzīgs internets.  Programma ir ļoti populāra 

Lielbritānijas augstskolās; 

� WorldCHECK (http://www.wordchecksystems.com) – firmas WorldCHECK 

Systems produkts. Salīdzina dokumentus, ievietotus programmas arhīvā, nestrādā 

tīklā (52).  

 

 Protams, šo programmu izmantošana būtu ļoti vēlama, bet Latvijas situācijā tās nav 

piemērotas divu iemeslu dēļ, un abi šie iemesli saistīti ar valodu: 

1. visas iepriekšminētas programmas ir domātas darbam tikai ar dokumentiem angļu 

valodā; 



 47 

2. pat ja būtu rīks, kurš nodrošinātu latviešu tekstu salīdzināšanu, plaģiātu ir grūti 

konstatēt gadījumos, kad teksti tiek tulkoti, kā tas notiek ar vairākumu interneta 

dokumentu, jo grūti iedomāties, ka divi cilvēki vārds vārdā pārtulkotu vienu teksta 

fragmentu.  

 

Tas liecina par to, ka Latvijai ir nepieciešams tāds plaģiāta atklāšanas 

programmnodrošinājums, kas ievērotu vietējās prasības, un pareizāk būtu pasūtīt to izstrādi 

kādai Latvijas programmnodrošinājuma firmai, kas būtu pazīstama ar vietējās akadēmiskās 

vides specifiku.  

Var iedomāties, ka studentu pētniecisko darbu datubāzes izmantošana bez plaģiāta 

atklāšanas programmas viennozīmīgi palielinātu plaģiāta izplatīšanos. Tomēr šim 

apgalvojumam var iebilst un piedāvāt tieši pretējo efektu – datubāzes izmantošana sekmēs 

studentu darbu kvalitātes uzlabošanu un plaģiāta samazināšanos, un argumenti tam ir šādi: 

� Ar datubāzes pieejamību palielināsies varbūtība nejauši konstatēt plaģiātu; zinot 

par to, studenti baidīsies citu radītos darbus uzdot par savējiem; 

� Studenta darbu varēs izlasīt jebkurš pasniedzējs, tādējādi novēršot iespējamību 

studentam nodot darbu, kas jau bija aizstāvēts pie cita vadītāja un recenzenta; 

� Lasot citu studentu kvalitatīvi izstrādātus darbus, salīdzinot un novērtējot tos, 

studenti neapzināti tieksies arī savus darbus izpildīt kvalitatīvāk, ņemot labākos 

par paraugu; 

� Datubāzē savāktais materiāls (bāze) kļūtu par priekšnosacījumu plaģiāta atklāšanas 

programmatūras izmantošanai. Uz doto brīdi tas būtu visdrošākais paņēmiens cīņai 

ar plaģiātu. 

 

 RTU Ētikas kodekss paredz, ka, iestājoties universitātē students apņemas „neuzdot 

par saviem citu personu sagatavotus darbus vai to daļas (fragmentus, elementus, risinājumus)” 

(27). Arī mācībspēku ētiskas rīcības vadlīnijas nosaka mācībspēkiem „neuzdot par savām 

studentu radītās oriģinālās idejas un neizmantot tās savās publikācijās bez norādes uz idejas 

autoru” (27). 

RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izveidošanas gadījumā plaģiāta 

problēma varētu kļūt aktuālāka, tāpēc augstskolai jāpārdomā un jāfiksē augstskolas 

normatīvajos dokumentos pasākumi, ja tiek konstatēts plaģiāts.  
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Secinājumi 

 

 Autortiesību jautājums kļuva aktuāls ar atvērtās pieejas arhīvu izplatību. Atbilstoši 

OAI koncepcijai vairāki pilnteksta arhīvi piedāvāja brīvo pieeju saviem dokumentiem. 

Autortiesību aizsardzība šajos arhīvos vai datubāzēs parasti tiek nodrošināta ar līgumu un 

licenču palīdzību: 

� līgums ar autoru par elektroniskā darba glabāšanu un izplatību; 

� licence lietotājam par elektroniskā darba izmantošanu, kurā viņš tiek iepazīstināts 

ar darba izmantošanas noteikumiem un brīdināts par atbildību autortiesību 

neievērošanas gadījumā.  

 

Studentu pētniecisko darbu aspektā studentam kā autoram pieder neatvasināmas 

autortiesības uz savu darbu. Autors nosaka, vai viņa darbs tiek vai netiek publicēts un ar 

kādiem nosacījumiem tas ir pieejams. Bez studenta piekrišanas ievietot datubāzē viņa 

pētnieciskā darba pilntekstu nedrīkst. No citas puses, studentu pētnieciskie darbi pieder pie 

augstskolas, kurā tie ir radīti, intelektuālā īpašuma, tāpēc datubāzes tālāko likteni nosaka 

augstskola.  

 Akadēmiskajā vidē ir aktuāla plaģiāta problēma. Augstskolai jāpārdomā pasākumi, kas 

veicinātu cīņu ar šo negatīvo parādību. Tas varētu būt speciāla ievadkursa nolasīšana 

studentiem, kurā tiek skaidroti autortiesību principi, plaģiāta atklāšanas programmas lietošana 

studentu pētniecisko darbu datubāzei, stingrāku pasākumu ieviešana plaģiāta konstatēšanas 

gadījumā.  
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4. RTU DISETĀCIJU UN MAĢISTRA DARBU DATUBĀZES MODELIS 

 

RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzi, kā jebkuru bibliotēkas digitālo datubāzi, 

var pielīdzināt bibliotēkas elektroniskajam katalogam (datubāzes un kataloga jēdzieni sīkāk 

apskatīti nodaļā „Studentu pētniecisko darbu datubāzu aktualitāte”). Datubāzei piemīt 

kataloga īpašības, un tie paši faktori ietekmē tās kvalitāti. Līdz ar to,  izstrādājot bibliotēkas 

datubāzi, vērā ņemami bibliotēku katalogu veidošanas standarti un rekomendācijas. 

Datubāze arī atšķiras no bibliotēkas kataloga. Parasti tai ir šaurāka mērķauditorija, 

specifisks mērķis, cits informācijas aptvērums. Datubāzei jāatbalsta specifiskas prasības 

informācijas meklēšanā un atspoguļošanā.  

Datubāzes izstrādē liela loma ir lietotāju vajadzību un prasību iepriekšējā apzināšana. 

No tā, cik pilnīgi un pārdomāti apzinātie kritēriji tiks iestrādāti datubāzes modelī, ir atkarīga 

datubāzes kvalitāte un vērtība.  

 

4.1. Bibliotēku datubāzu galvenie kvalitātes principi 

 

 RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzi var nosaukt par specializēto bibliotēkas 

katalogu, kura mērķis ir iepazīstināt datubāzes lietotājus ar RTU studentu pētnieciskās 

darbības rezultātiem – disertācijām un maģistra darbiem. Funkcionālās prasības, kas ir 

izvirzāmas datubāzei, balstās uz prasībām bibliotēkas katalogam. Datubāzei, tāpat kā 

katalogam, jānodrošina galvenās kataloga funkcijas un jāatbalsta galvenie kvalitātes principi, 

kuru pamatā ir lietotāju vajadzību apmierināšana.   

 Kataloga galvenās funkcijas pirmais ir nodefinējis bibliotēkzinātnes kataloģizācijas 

teorijas speciālists Čārlzs Emi Katers (Charles Ammi Cutter).  Pēc viņa atziņām tās ir šādas: 

1. Nodrošināt meklēšanu pēc elementiem: 

� autora (A); 

� nosaukuma (B); 

� priekšmeta (C); 

2. Atspoguļot bibliotēkas krājumu pēc: 

� autoriem (D); 

� priekšmetiem (E); 

� literatūras veida (F); 

3. Palīdzēt lietotājam izvēlēties grāmatu pēc: 

� izdevuma veida (bibliogrāfiski) (G); 

� rakstura (daiļliteratūra, nozaru literatūra) (H) (38). 
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Funkciju nodrošināšanai Č. Katers uzskaitīja kataloga ieraksta elementus, ar kuru 

palīdzību attiecīgo funkciju realizē: 

1. Autora ieraksts ar norādēm (A un D); 

2. Nosaukuma ieraksts vai nosaukuma norādes (B); 

3. Priekšmeta ieraksts, norādes, klasifikācijas tabulas (C un E); 

4. Formas un valodas ieraksts (F); 

5. Izdevuma ieraksts (ar nepieciešamajām piezīmēm) (G); 

6. Piezīmes (H) (38). 
 

Neskatoties uz vairāk kā simt gadu vēsturi, Č. Katera atziņas ir aktuālas arī šodien. 

Mūsdienās nozīmīgākais datu apstrādes modelis FRBR (Functional Requirements for 

Bibliographic Records) atspoguļo Č. Katera koncepciju (skat. 4.1.att.).  

Kataloģizācijas teorijas un prakses fundamentālu pārskatīšanu 20.gadsimta 60.gados 

uzsāka Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju asociācija IFLA. Rezultātā tapa 

Monogrāfisko izdevumu starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts ISBD(M) 

(kopš tā laika ISBD grupas standarti ir vairākkārt pārstrādāti). Mainījās vide un lietotāju 

prasības, kas rādīja nepieciešamību pēc jauna pētījuma, lai noskaidrotu prasības kataloga 

ierakstam. Pētījums tika veikts pagājušā gadsimta 90.gados. Tā rezultātā tika definētas 

funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem. FRBR modelis aptver „visas 

bibliogrāfisko ierakstu funkcijas to visplašākajā nozīmē”, ņemot vērā „atšķirīgās fiziskās 

nesējvides, atšķirīgos lietojumus un atšķirīgās lietotāju vajadzības” (7).  

 

4.1.att. Saite starp Č. Katera koncepciju un FRBR modeli (17) 
 

FRBR modeļa pamatelementi – entītijas, atribūti un attiecības – parāda saistību starp 

lietotāju uzdevumiem un bibliogrāfiskā ieraksta elementiem. Entītijas, savukārt, dalās trijās 

grupās: 

� Darbs,     izteiksme,     manifestācija,    vienība    –    atspoguļo    intelektuālā    vai 
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 mākslinieciskā veikuma produktus, kas nosaukti vai aprakstīti bibliogrāfiskajos 

ierakstos; 

� Persona, institūcija – parāda atbildību par produkta intelektuālo vai 

māksliniecisko saturu, fizisko izgatavošanu, izplatīšanu vai piederību īpašumā; 

� Jēdziens, objekts, notikums, vieta – apraksta intelektuālā vai mākslinieciskā 

veikuma priekšmetu (7). 

 

Funkcionālās prasības bibliogrāfiskiem ierakstiem FRBR modelī ir definētas atbilstoši 

darbībām, ko veic lietotājs, meklējot bibliotēku katalogos. Tās ir: 

� Datu izmantošana, lai atrastu materiālus, kas atbilst lietotāja formulētajiem 

meklēšanas kritērijiem; 

� Izgūto datu lietošana, lai identificētu dokumentu (entītiju) un pārliecinātos, ka 

ierakstā aprakstītais dokuments atbilst vai neatbilst lietotāja meklētajam 

dokumentam; 

� Datu izmantošana, lai atlasītu lietotāja vajadzībām atbilstošos dokumentus; 

� Datu lietošana, lai iegūtu aprakstītos dokumentus vai pieeju tiem (7). 

 

 Baiba Mūze savā promocijas darbā „Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte” 

ir atzinusi: „FRBR modeļa ieviešana ir prognozējama kā kataloģizācijas teorijas un prakses 

nozīmīgākā izmaiņa pēdējo simt gadu laikā. FRBR palīdz labāk raksturot saistību starp 

bibliogrāfisko raksturojumu un pašiem informācijas avotiem, ko tas apraksta. Kataloģizācijas 

teorijas speciālisti uzskata, ka FRBR ir pāreja no tradicionālās kataloģizācijas uz pilnībā 

jauniem principiem, kas ir piemēroti interneta videi un bibliotēku virtuālajiem katalogiem” 

(17). 

 Saistībā ar attālās pieejas tiešsaistes katalogiem jāmin vēl viens IFLA dokuments – 

Starptautiskās vadlīnijas OPAC saskarnei (Guidelines for Online Public Access Catalogue 

(OPAC) Dislpays). Rekomendācijas apkopotas trijās grupās: 

1. Lietotāju vajadzības – OPAC saskarnei jābūt skaidrai, saprotamai un ērti 

navigējamai; tai jāatbalsta lietotāju valodas prasības, kā arī specifiskas prasības 

atbilstoši dažādām lietotāju grupām; 

2. Satura un tā izvietojuma principi – OPAC saskarnei jāattēlo lietotājam svarīgākā 

informācija, jānodrošina palīdzība un paskaidrojumi nākamās darbības veikšanai, 

jāatbalsta navigācija starp saistītiem ierakstiem; 

3. Atbilstība standartiem – informācijas saturam un struktūrai jāatbilst 

starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem (40). 
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Kataloga kvalitāti var definēt kā „pazīmju un īpašību kopumu, kas raksturo tā 

atbilstību mērķiem, standartizētām normām un lietotāju vajadzībām, kā arī ļauj atšķirt to no 

citiem atšķirīgas kvalitātes katalogiem”. No funkcionālā viedokļa kataloga kvalitāti nodrošina 

trīs aspekti: 

� kataloģizācijas process; 

� BIS iespējas; 

� atbilstība lietotāju prasībām (17). 

 

Ar kataloga kvalitāti cieši saistīts ir vērtības jēdziens. Kataloga vērtība ir „tā 

nozīmīgums un noderīgums lietotājiem”. Kataloga nozīmīgumu nosaka lietotāju vajadzības, 

bet noderīgumu raksturo lietotāju apmierinātība ar kataloga izmantošanas iespējām (17). 

Veidojot bibliotēkas datubāzi, ir svarīgi iepriekš apzināt lietotāju vajadzības, lai pēc 

iespējas pilnīgāk tās atspoguļotu datubāzes saskarnē, paceļot datubāze vērtību un nodrošinot 

tās kvalitāti. 

 

4.2. Aptaujas datu analīze 

 

 Aptauja tika veikta ar mērķi apzināt RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes 

nepieciešamību un noskaidrot lietotāju prasības datubāzes saturam un saskarnei.  

Kā metode informācijas vākšanai ir izvēlēta anketēšana – „pastarpināta saskarne 

sociologam ar respondentu”, kura rezultātā tiek noskaidrotas respondenta domas par 

konkrētiem jautājumiem (16). Pie metodes plusiem var pieskaitīt anonimitāti, zemu cenu, 

iespēju respondentam justies brīvi un pārdomāt atbildes. Apstrādājot anketēšanas rezultātus, 

jārēķinās arī ar mīnusiem: respondents var būt subjektīvs, var nesaprast jautājuma kontekstu, 

var neievērot anketas aizpildīšanas noteikumus (44). 

Ģenerālkopu veidoja RTU studenti un docētāji. Tika izdalītas 100 anketas RTU 

studentiem un 50 – docētājiem, tai skaitā arī doktorandiem. Pēc satura anketas studentiem un 

docētājiem ir vienādas, izņemot vienu, proti 5. jautājumu. Šajā jautājumā studentiem tika 

prasīts izteikt savu attieksmi pret sava darba publicēšanu datubāzē, bet docētājiem – izteikt 

domas par pilntekstu ielikšanu datubāzē (anketu veidlapas skat. 4.pielikumā).   

Anketēšana notika 2007.gada aprīlī.  

Anketēšanas datu apstrādei tika izmantotas programmas SPSS v.15.1 un MS Excel 

2007.  
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Aptaujas gaitā tika aizpildītas 132 anketas, 34 no tām aizpildīja RTU pasniedzēji, 14 – 

doktorandi, 18 – maģistranti, 66 – citas programmas studenti (bakalauri, inženieri utt.). 

Aptaujas rezultātu analīze ļauj izdarīt šādus secinājumus: 

►►  RTU studentu un docētāju vidū populārākie ir RTU ZB veidotais katalogs un datubāze 

(skat. 4.2.att.). No citām studentu pētniecisko darbu datubāzēm tika minētas: 

� Biznesa augstskolas Turība studentu darbu datubāze (Latvija); 

� Elektronisches Volltextarchiv EVA – Karlsrūes Universitātes bibliotēka (Vācija); 

� Lozannas Tehniskās universitātes disertāciju datubāze (Šveice); 

� Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spānija). 
 

Respondentu atbildes liecina par noteiktu interesi, īpaši docētāju vidū, par studentu 

pētniecisko darbu datubāzēm. Tas ļauj cerēt, ka RTU disertāciju un maģistra darbu 

datubāze būs vismaz tikpat populāra, kā RTU mācībspēku un darbinieku publikāciju 

datubāze.  
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4.2.att. Bibliotēku katalogu un datubāzu izmantojamība RTU ZB lietotāju vidū 

 

►►  90% respondentu ir pārliecināti, ka RTU disertāciju un maģistra darbu datubāze ir 

nepieciešama (skat. 4.3.att.). Daži respondenti sniedz arī savu skaidrojumu datubāzes 

aktualitātei: 

� 3 cilvēki ir pārliecināti, ka datubāze dotu iespēju izvairīties no pārāk tuvas 

studentu pētniecisko darbu tematikas izvēles; 

� 1 respondents domā, ka datubāze sekmēs zinātnes straujāku attīstību valstī; 

� 1 respondents piekrīt datubāzes nepieciešamībai, bet atzina, ka „rūpīgi jāpārdomā 

piekļuves nosacījumi, lai studenti to neizmantotu plaģiātismam”. 
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Kā Jums šķiet, vai ir nepieciešama RTU disertāciju un maģistra darbu 

datubāze?
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4.3.att. Respondentu uzskats par datubāzes aktualitāti 

 

►►  Tikai 3% respondentu uzskata, ka datubāzei vajag aprobežoties tikai ar disertācijām un 

maģistra darbiem, pārējie 97% atzina, ka arī inženierprojekti, bakalaura darbi un 

kvalifikācijas darbi ir vērtīgi studiju procesā (skat. 4.4.att.). Viens no respondentiem 

(doktorands) piedāvāja iekļaut datubāzē arī kursa darbus un referātus. Pieci 

respondenti atzīmēja, ka datubāzē vajadzētu iekļaut tikai tos darbus, kas ieguvuši labu 

vērtējumu un tiek rekomendēti publicēšanai. 

 

Ar kādiem studentu pētnieciskajiem darbiem datubāzi vajadzētu 

turpmāk paplašināt?
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4.4.att. Respondentu uzskats par datubāzes aptvērumu 
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Tik liela interese par citu veidu studentu pētnieciskajiem darbiem ir diezgan negaidīta, 

bet tā noteikti jāņem vērā. Tā iezīmē vienu no virzieniem, kurā RTU disertāciju un 

maģistra darbu datubāzes projektu varētu turpmāk attīstīt. 

 

►►  Runājot par datubāzē pieejamo informāciju, studenti atzīmē, ka viņus visvairāk 

interesētu pilnteksts un izmantoto avotu saraksts, bet docētāji atzīmē anotāciju latviešu 

valodā un bibliogrāfisko informāciju (skat. 4.5.att.). Divi respondenti iesaka iekļaut 

datubāzē arī īsu darba kopsavilkumu un dažādu citu informāciju par darbu, piemēram, 

vizualizācijas elementus, attēlus, grafikus, norādījumus u.tml.  

 

Kopumā RTU ZB lietotāju prasības datubāzē pieejamai informācijai sadalījās šādi:   

� Anotācijas latviešu valodā – 19% 

� Pilnais teksts – 18% 

� Bibliogrāfiskā informācija – 18% 

� Satura rādītājs – 17% 

� Izmantoto avotu saraksts – 16% 

� Anotācijas svešvalodā – 12% 

 

Var secināt, ka katrs no minētajiem informācijas veidiem ir diezgan līdzīgi svarīgs un 

aktuāls. 

 

Kāda informācija par studenta pētniecisko darbu Jums ir 

nepiecišama?
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4.5.att. Lietotāju prasības datubāzē pieejamajai informācijai 
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►►  Atbildot uz jautājumu, vai Jūs piekrītat sava pētnieciskā darba publicēšanai, RTU 

studenti atzīmē: noteikti piekrīt – 51%, piekrīt ar nosacījumu – 16%, nē – 15%, nav 

atbildes – 18%. Viņu nosacījumi ir šādi: 

� Ja tiks atzīta darba kvalitāte („ja tas ir kvalitatīvs darbs”, „ja komisija atzītu par 

atbilstošu”); 

� Ja tiks nodrošināta darba aizsardzība („ja būs nodrošināta ieeja ar paroli”, „ja tas 

būs aizsargāts no mainīšanas (Read Only”, „tikai skatīšanai uz vietas”, „ar maksas 

piekļuvi”, „to varēs izmantot ar manu atļauju noteiktiem projektiem”); 

� Ja tiks nodrošināta anonimitāte („ja nebūtu uzrādīts mans vārds”, „ja tas būs 

pieejams pēc mācību beigām”); 

� Ja no datubāzes lietotāju puses tiks ievērota darba korekta citēšana („ja būs saite uz 

autoru”). 

 

Daži no šiem nosacījumiem ir vērā ņemami, piemēram, par darba kvalitāti un korektu 

citēšanu, daži ir apšaubāmi, piemēram, par darba anonimitāti. Kopumā var secināt, ka 

RTU studenti – potenciālie autori – ir gatavi publicēt savus pētnieciskos darbus 

datubāzē. 

 

►►  42% RTU aptaujāto RTU docētāju uzskata, ka ar pilntekstiem vajadzētu papildināt 

tikai tos studentu pētniecisko darbu ierakstus, kurus aizstāvēšanas komisija būtu 

ieteikusi publicēt (skat. 4.6.att.). 

Kādus darbus datubāzē vajadzētu papildināt ar pilnajiem tekstiem?
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4.6.att. RTU docētāju uzskats par pilntekstu iekļaušanu datubāzē 
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►►  Potenciālie datubāzes lietotāji atzīmē šādus svarīgus meklēšanas kritērijus: 

� Pēc nosaukuma – 21% 

� Pēc atslēgvārdiem anotācijā – 15% 

� Pēc priekšmeta – 13% 

� Pēc aizstāvēšanas gada – 10% 

� Pēc fakultātes – 10% 

� Pēc autora – 9% 

� Pēc zinātniskā vadītāja – 8% 

� Pēc iegūstamā grāda – 8% 

� Pēc recenzenta – 2% 

� Pēc valodas – 4% 

� Pēc atzīmes, pēc UDK, deponēšanas vietas, zinātnes nozares, visos laukos – 1% 

Pēdējos piecus kritērijus piedāvāja paši respondenti. Šeit gribas komentēt divus 

kritērijus: atzīme un deponēšanas vieta. Augstskolu starptautiskā prakse rāda, ka 

atzīmes atklāšana nav korekta no ētiskā viedokļa. Informāciju par atzīmi nav paredzēts 

ievietot RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzē. Deponēšanas vietu grūti noteikt, 

jo pagaidām starp RTU un RTU Zinātnisko bibliotēku nav atrisināts jautājums par 

darbu glabāšanu. Vistuvāk šim meklēšanas kritērijam ir fakultāte. Zinot fakultāti, var 

griezties tur pēc skaidrojumiem, kur darbs glabājas un ar kādiem nosacījumiem ir 

pieejams. Darba fiziskās pieejamības problēmu varētu atrisināt pilnteksts.  

 

►►   Populārākie meklēšanas veidi respondentu vidū ir vienkāršā un paplašināta 

meklēšana jeb meklēšana pēc viena un meklēšana pēc vairākiem kritērijiem (skat. 

4.7.att.). 

Kādus meklēšanas veidus Jūs parasti izmantojat, veicot 

meklēšanu RTU ZB kataloga/datubāzē?
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4.7.att. Meklēšanas kritēriju popularitāte RTU ZB lietotāju vidū 



 58 

►►  No saglabāšanas formām potenciālos datubāzes lietotājus visvairāk interesē 

bibliogrāfiskais apraksts kopā ar anotācijām un bibliogrāfisko norāžu saraksts citēto 

avotu uzrādīšanai (skat. 4.8.att.) 

Kādā veidā Jums būtu svarīgi saglabāt/izdrukāt atlasītos ierakstus?
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4.8.att. Lietotāju prasības ierakstu saglabāšanas formām 

 

 

4.3. RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes konceptuālais modelis 

 

 RTU studentu maģistra darbi, kā arī cita veida noslēguma darbi tiek iesniegti kā 

drukātā, tā arī elektroniskā formātā. Pēc RTU tīmekļa vietnē 

(http://www.rtu.lv/studijas/reglaments/) un bibliotēkā pieejamajiem normatīvajiem 

dokumentiem grūti secināt, kādos formātos tiek iesniegtas elektroniskās versijas un kur ir 

pieejami drukātie darbi. Dažādām RTU struktūrvienībām (fakultātēm, institūtiem) var būt 

savs uzskats un savi noteikumi darbu iesniegšanai un glabāšanai. Skaidrāka situācija ir ar 

disertācijām – tās drukātā veidā glabājas bibliotēkā. Bibliotēkā tiek glabāti arī disertāciju 

kopsavilkumi. 

 RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izveide prasa pārdomāt un pieņemt 

vienotus standartus disertāciju, to kopsavilkumu un maģistra darbu iesniegšanai un 

glabāšanai. Domājot par datubāzes attīstību un ņemot vērā lietotāju pieprasījumu pēc  

inženierprojektiem, bakalaura un kvalifikācijas darbiem, šos standartus ir vērts pieņemt arī 

cita veida studentu noslēguma darbiem. 

 Darbu pieejamības problēmu varētu atrisināt pilnteksti. Datubāzē ir paredzēts iekļaut 

pilntekstus visiem dokumentu veidiem: disertācijām, kopsavilkumiem, maģistra darbiem. 
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Dokumenta elektroniskās versijas dzīves cikls paredz darba iesniegšanu, glabāšanu un 

izmantošanu (skat. 4.9.att.). Pilnteksti jāglabā uz speciāli šim nolūkam izdalīta web servera.  

 

4.9.att. Studenta noslēguma darba elektroniskās versijas dzīves cikls 

 

 Saistībā ar pilnteksta lietošanu ir jāatrisina divi būtiski jautājumi: kādiem jābūt 

dokumentu iesniegšanas formātiem un kā nodrošināt autortiesību aizsardzību?  

Aptauja atklāja, ka potenciālus datubāzes lietotājus interesē darba pilnteksts, anotācija, 

satura rādītājs, izmantoto avotu saraksts. Anotāciju un satura rādītāju ir paredzēts ievietot 

ieraksta MARC21 formātā, lai attiecīgo informāciju varētu izmantot meklēšanas procesā.  Lai 

bibliotekārs varētu strādāt ar šo informāciju, anotācija un satura rādītājs būtu iesniedzami 

atsevišķos MS Word datnēs (vēlams DOC formātā). Darba pilntekstu un izmantoto avotu 

sarakstu ir paredzēts pievienot ierakstam kā elektroniskos resursus. Šo darbu iesniegšanai un 

glabāšanai ir ieteicams PDF formāts. Darbam var pievienot arī citas datnes jebkurā plaši 

izplatītā ar OS Windows savietojamā formātā, piemēram, darba aizstāvēšanas prezentāciju 

PowerPoint formātā. Datubāzes ierakstam šīs datnes ir pievienojamas kā elektroniskie resursi.  

 Lai darba pilnteksts būtu pieejams datubāzē, studentam kā autoram jāpiekrīt darba 

publicēšanai. Tas varētu būt atrisināts trijos veidos: 

� Studiju līgumā paredzēt punktu, kur būtu skaidri norādīts, ka studenta noslēguma 

darbi var tikt publicēti, vai punktam, kurā tiek jautāts par studenta piekrišanu. Šis 
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variants varētu likties ērts, bet nav piemērots, jo dažādu apstākļu dēļ, ko iepriekš 

grūti prognozēt, (piemēram, konfidenciālās informācijas izmantošana darbā) 

students var pārdomāt.  

� Slēgt ar studentu speciāli izstrādātu līgumu par darba elektronisko 

glabāšanu/izmantošanu. Šādu līgumu var slēgt, studentam uzsākot mācības, pēc 

darba aizstāvēšanas vai pirms darba ievietošanas datubāzē (skat. 4.9.att. iepriekšējā 

lapā). 

� Likt studentam izteikt piekrišanu darba publicēšanai dokumentārajā lapā, ko 

students iesien kopā ar darbu. Šis variants liekas vispiemērotākais.  

 

RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes modelis paredz, ka tiks nodrošinātas 

galvenās lietotāju prasības, kas tika noskaidrotas aptaujas rezultātā.  Prasības var sagrupēt 

trijās grupās: 

� Prasības meklēšanas kritērijiem; 

� Prasības pieejamajai informācijai; 

� Prasības saglabāšanas formātam.  

 

 Cik liela mērā prasības tiks apmierinātas, ir atkarīgs galvenokārt no diviem   

kritērijiem – kvalitatīvas kataloģizācijas un BIS iespējām. Kataloģizācijas kvalitāti ietekmē 

iespējami pilnīga un korekta MARC lauku izmantošana. Kataloģizācijas kvalitāte ir atkarīga 

arī no BIS iespējām (skat. 4.10.att.).  
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4.4. RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes ieraksta modelis MARC21 

formātā 
 

RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes modelis MARC21 lauku formā ir 

attēlots tabulveidā (skat. 4.1.tab.). Tajā ir parādīti aizpildāmie lauki datubāzes ierakstu 

veidiem –   disertācijai,  kopsavilkumam, maģistra darbam. Kopsavilkumu no minētajiem 

dokumentu veidiem atšķir 020 lauks MARC21 formātā – ISBN. Disertācijai un maģistra 

darbam ISBN nepiešķir. Tabulā nav parādīti indikatori, bet to korekta lietošana arī ir ļoti 

svarīga. Laukus, apakšlaukus un indikatorus aizpilda, vadoties pēc MARC 21 Concise Format 

for Bibliographic Data (47). 

Cita veida studentu pētnieciskos darbus arī var kataloģizēt pēc 4.1.tabulā norādītajiem 

laukiem. 

4.1.tabula 

RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes ieraksta modelis MARC21 formātā 

Lauks Apakšlauks Ievietojamā informācija Piemērs 

LDR Līderis 
 6.pozīcija Ieraksta veids a 
 7.pozīcija Bibliogrāfiskais līmenis  m 
008 Kontrollauks 
 7.-10.poz. Gads 2007 
 15.-17.poz. Valsts lv 
 35.-37.poz. Valoda lav 
020 Standartnumurs (tikai kopsavilkumam) 
 a ISBN 020.##.$a998432849X 
040 Kataloģizācijas avots 
 a Ieraksta veidotājs 040.##.$aRTU 
041 Valodas kods 
 a Pamatteksta valodas kods 
 b Anotācijas valodas kods 

041.#0.$alav 
041.#0.$alav$blav$beng 

080 UDK 
 a UDK indekss 
 x Noteicējs 

080.##.$a656.11$x(474.3-
25)$x(043) 

100 Aprakstgalva: personvārds 
 a Personvārds (autors) 100.1#.$aĀdamsone, Liena 
245 Nosaukums un atbildības ziņas 
 a Nosaukums 

 b 
Citas nosaukumziņas; 
paralēlnosaukums 

 c 
Atbildības ziņas (autors, zin.vadītājs, 
recenzents u.tml.) 

245.10.$aInteliģentie aģenti $b= 
Intelligent Agents : promocijas 
darba kopsavilkumsc $cAnita 
Simsone ; zin. vad. M. Kalniņš 

246 Nosaukuma versija 
 a Cits nosaukums 
 b Citas nosaukumziņas 

246.1#.$aIntelligent Agents $b : 
promocijas darba kopsavilkums 

260 Izdošanas ziņas 
 a Vieta 
 b Institūcija 
 c Gads 

260.00.$aRīga : $bRīgas Tehniskā 
universitāte, $c 1999. 
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4.1.tabulas turpinājums 

 

Lauks Apakšlauks Ievietojamā informācija Piemērs 

300 Fiziskais raksturojums 
 a Darba apjoms 
 b Citas fiziskās pazīmes 

300.00.$a96 lp. : $b il. , tab. 

502 Aizstāvēšanas piezīme 

 a 
Aizstāvēšanas piezīme (grāds, 
institūcija, gads) 

502.##.$aMaģistrs (fizikā) – Rīgas 
Tehniskā universitāte, 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte, 2007. 

504 Bibliogrāfijas piezīme 
 a Izmantoto avotu piezīme 
 b Norāžu skaits 

504.##.$aIzmantotie informācijas 
avoti.: 85.-86. lp. $b(40 nos.) 

505 Satura piezīme 

 a Satura rādītājs 
505.0#.$a1.Problēmsistuācijas 
raksturojums – 2.Modeļa izveide – 
3.Secinājumi 

520 Anotācijas piezīme (lauku atkārto katrai valodai) 

 a Anotācija  

520.##.$a.Maģistra darbs ir veltīts 
intelektuālo aģentu darbības analīzei 
Vai te nebūs pilnais anotācijas 
teksts? 

546 Valodas piezīme 

 a Izmantojamās valodas 
546.##.$aAnotācija latviešu un 
angļu val. 

600 Priekšmets: personvārds (ja darbs veltīts kādai personai) 
 a Personvārds 
 d Personas dzīves dati 

600.1#.$aGrindelis, Dāvids 
Hieronīms $d1776-1836 

610 Priekšmets: institūcija (ja darbs veltīts kādai institūcijai) 
 a Institūcija  
 b Struktūrvienība 

610.14.$aOrganiskās sintēzes 
institūts, valsts aģentūra  

650 Tematiskais priekšmets 
 a Galvenais priekšmets 
 v Forma 
 x Pakārtotais priekšmets 
 z Valsts 

650.#4.$aTelekomunikācija 
$xEkonomiskie aspekti $zLatvija 
$vPromocijas darbu kopsavilkumi 

651 Ģeogrāfiskais priekšmets 
 a Galvenais priekšmets 
 x Pakārtotais priekšmets 

651.#4.$aLatvija $xRīga 

700 
Papildapraksts: personvārds (lauku atkārto zin.vadītājam, recenzentam, oponentam, 
konsultantam u.tml.) 

 a Personvārds  
 e Saistības piezīme  

700.1#.$aKleinhofs, Mārtiņš, $ezin. 
vad. 

710 Papildapraksts: institūcija 
 a Institūcija (RTU) 

 b Struktūrvienība 

710.1#.$aRīgas Tehniskā 
universitāte $bTransporta un 
mašīnzinību fakultāte. 

856 
Saite ar elektronisko resursu (lauku atkārto katram resursa veidam: pilntekstam, avotu 
sarakstam u.tml.) 

 u Elektroniskā adrese 
 z Publiskā piezīme 

856.40.$uhttp://www.rtu.lv/.../f.pdf  
$zMaģistra darba pilnteksts (pdf) 

990 Šifrs 
 a RTU ZB šifrs 990.##.$a11/186 99/6489 
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4.5. Ieteikumi RTU akadēmiskajam personālam saistībā ar RTU disertāciju un 

maģistra darbu datubāzes lietošanu 

 

Sakarā ar RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izveidi un turpmāko 

izmantošanu augstskolas akadēmiskajam personālam vajadzētu vienoties un pieņemt 

lēmumus šādos jautājumos: 

1. Studiju līgumā vai specialā autortiesību līgumā par studenta noslēguma darba 

glabāšanu/izmantošanu vienoties par darba elektroniskās versijas 

glabāšanas/izmantošanas nosacījumiem. Līgumā jābūt skaidri uzrādītam, ka 

students piekrīt darba publicēšanai datubāzē. Savu piekrišanu darba publicēšanai 

students var izteikt arī atsevišķā lapā, ko darba autors iesien kopā ar darbu. Šajā 

gadījumā speciāls līgums nav vajadzīgs. Darba pilnteksta publicēšana datubāzē ir 

studenta brīvprātīgs lēmums, universitāte nevar viņu piespiest to darīt; 

2. Pārdomāt pilnteksta piekļūšanas nosacījumus: vai tie būtu pieejami visiem 

lietotājiem vai tikai RTU studentiem un mācībspēkiem; brīvi izmantojami vai tikai 

lasīšanai? 

3. Pieņemt vienotus standartus darbu noformēšanai un iesniegšanai.  

Ieteicamie darbu iesniegšanas formāti ir šādi: 

- Darba pilnteksts – PDF formātā; 

- Anotācijas – DOC formātā; 

- Satura rādītājs – DOC formātā; 

- Izmantoto avotu saraksts – DOC formātā; 

Izmantoto avotu saraksts jānoformē atbilstoši bibliogrāfisko norāžu standartiem 

LVS ISO 690 Dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. Saturs, forma un struktūra 

(14) un LVS ISO 690-2 Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. 

2.daļa: Elektroniskie dokumenti vai to daļas (15).  

Norāžu un atsauču sastādīšanai ir ieteicams izmantot B.Mūzes, D.Pakalnas un 

I.Kalniņas metodisko līdzekli „Bibliogrāfiskās norādes un atsauces” (18). 

Metodiskais līdzeklis ir pieejams RTU Zinātniskajā bibliotēkā; 

4. Vienoties par pretplaģiāta pasākumiem: 

- iesniedzot darbu, studentam jāparakstās par savu autorību un korektu 

citēšanu; 

- lai aizsargātu datubāzi no tās izmantošanas plaģiāta nolūkos, padomāt 

par plaģiāta atklāšanas programmas iegādi; 
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- vienoties par darbības kārtību plaģiāta konstatēšanas gadījumā, par to 

informēt studentus noslēguma darbu izstrādāšanas metodiskajos 

norādījumos vai jebkurā citā normatīvā dokumentā, kas ir brīvi 

pieejams studentiem;  

5. Vienoties par studentu pētniecisko darbu drukāto versiju glabāšanas un 

piekļūšanas noteikumiem.  

6. Iekļaut kursā „Ievads specialitātē”, kas tiek lasīts RTU 1.kursa studentiem, 

jautājumus par autortiesībām, pretplaģiāta pasākumiem, datubāzes izmantošanu. 

 

 

Secinājumi 

 

Potenciālie RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes lietotāji – RTU studenti un 

docētāji – uzskata, ka datubāze ir nepieciešama mācību procesam Rīgas Tehniskajā 

universitātē.  

 Datubāzes kvalitāti nosaka būtiskie kritēriji: kataloģizācijas procesa kvalitāte, BIS 

iespēju pārdomāta izmantošana un atbilstība lietotāju prasībām. RTU disertāciju un maģistra 

darbu datubāzes konceptuālais modelis palīdz ievērot lietotāju prasības pirms datubāzes 

veidošanas.  

 RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izmantošana prasa ievērot vienotus 

principus studentu pētniecisko darbu sagatavošanā un iesniegšanā. Pirmkārt, tas attiecas uz 

datņu formātiem. Otrkārt, pilntekstu izmantošana prasa nodrošināt autortiesību aizsardzību. 

Bez šādu un citu jautājumu risināšanas datubāzes lietošana ir apgrūtināta. Vairāki no šiem 

jautājumiem var tikt atrisināti tikai sadarbībā ar RTU.  
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5. RTU DISERTĀCIJU UN MAĢISTRA DARBU DATUBĀZES 

KONFIGURĒŠANAS  IESPĒJAS ALEPH 500 VIDĒ 

 

ALEPH 500 ir viena no pasaulē izplatītākajām bibliotēku informācijas sistēmām. To 

izstrādāja Izraēlas kompānija Ex Libris. RTU Zinātniskajā bibliotēkā tā tika ieviesta 2001.-

2002.g. projekta „Vienotais bibliotēku informācijas tīkls” ietvaros. Patlaban bibliotēka strādā 

ar sistēmas 16.versiju. Kā vienu no šīs BIS priekšrocībām var uzskatīt to pielāgojamību 

atbilstoši bibliotēkas prasībām. Sistēma strādā ar konfigurācijas parametriem, kuri ir 

organizēti vairākās konfigurācijas datnēs.  

Ir divu veidu datnes: konfigurācijas tabulas un HTML datnes. Vairākas tabulas un 

HTML datnes dublē katrai saskarnes valodai. Tabulas, kas tekstā ir apzīmētas ar 

paplašinājumu LNG (piemēram, tab00.lng), būtībā ir ar paplašinājumu atbilstoši saskarnes 

valodām (tab00.lav, tab00.eng, utt.). Parametri šajās tabulās ir vieni un tie paši, bet uz 

ekrāna izvadāmais teksts ir tulkots. 

Apskatīsim tikai to parametru konfigurēšanu, kuri ir saistīti ar pētījuma gaitā 

noskaidrotajām lietotāju prasībām RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzei. Tās ir:  

� kataloģizēšanas šabloni dažādiem dokumentu veidiem; 

� publiskās pieejas kataloga (Web OPAC) meklēšanas kritēriji; 

� izvadformas;  

� ierakstu saglabāšanas iespējas publiskās pieejas katalogā.  

 

5.1. MARC šablonu definēšana 

 

 Kataloģizēšanas šabloni palīdz bibliotekāriem izmantot vienādus principus datu 

ievadīšanā, atvieglo un paātrina datu ievadi. 

 ALEPH 500 sistēma šablonus glabā datnēs ar paplašinājumu MRC. Šablonus var 

veidot ALEPH 500 GUI Kataloģizācijas modulī, izmantojot opciju Cataloging � Create 

Template on Local Drive (skat. 5.1.att. 67.lapā) vai rediģējot MRC datni.  

 

Atbilstoši RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes specifikai, šabloni ir definēti 

trim dokumentu veidiem: disertācijai, kopsavilkumam, maģistra darbam. Šabloni tiek veidoti, 

pamatojoties uz RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes ieraksta modeļa MARC21 

formātā (skat. 4.1.tab.).  
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Papildus tiek definēti lauki, kas ir nepieciešami meklēšanai: 

� 901 – dokumenta veids. Lauka vērtība varētu būt: 

- k – disertācijas kopsavilkums; 

- d – disertācija, promocijas darbs; 

- m – maģistra darbs; 

� 960 – zinātnes nozare. Laukā ieraksta zinātnes nozari, kurā disertants ir ieguvis 

zinātnisko grādu.  

 

Šablons kopsavilkumam: 
 

DB    L LOCAL 

SYSID L 0 

FMT   L BK 

LDR   L ^^^^^nam^^22^^^^^^i^4500 

005   L   

008   L ^^^^^^s200u^^^^lv^^^^^^^^^^^^000^^^lav^d 

020   L $$a  

040   L $$aRTU 

080   L $$a $$x  

080   L $$a $$x  

1001  S $$a  

24510 L $$a $$b=  : promocijas darba kopsavilkums  grāda  

        iegūšanai/ $$c ; Rīgas Tehniskā universitāte 

246 L $$a $$b : promocijas darba kopsavilkums  grāda  

        iegūšanai 

260   L $$aRīga : $$b , $$c.  

300   L $$a : $$b  

502   L $$aDoktors () – Rīgas Tehniskā universitāte, fakulāte, 200 . 

504   L $$aBibliogr.:$$b( nos.) 

5050  L $$a 

5203  L $$a 

650   L $$a $$x $$zLatvija $$vPromocijas darbu kopsavilkumi. 

7001  L $$a, $$ezin. vad. 

7001  L $$a, $$eoponents 

7001  L $$a, $$erecenzents 

710   L $$aRīgas Tehniskā universitāte,$$b  

856   L $$u $$zKopsavilkuma pilnteksts (pdf) 

901   L $$ak 

960   L $$a  

990   L $$a 

 

Šablons disertācijai atšķiras no kopsavilkuma šablona ar to, ka nesatur 020.lauku 

(standartnumurs) un satur šādus atšķirīgus laukus un apakšlaukus: 
 

245   L $$a $$b= : promocijas darbs  grāda iegūšanai/ $$c ; Rīgas  

        Tehniskā universitāte 

246 L $$a $$b : promocijas darbs  grāda iegūšanai 

650   L $$a $$x $$zLatvija $$vDisertācijas. Promocijas darbi. 

856     $$u $$zIzmantotieinformācijas avoti (doc) 

856   L $$u $$zPromocijas darba pilnteksts (pdf) 
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 Šablons maģistra darbam: 

DB    L LOCAL 

SYSID L 0 

FMT   L BK 

LDR   L ^^^^^nam^^22^^^^^^i^4500 

005   L   

008   L ^^^^^^s200u^^^^lv^^^^^^^^^^^^000^^^lav^d 

040   L $$aRTU 

080   L $$a $$x  

080   L $$a $$x  

1001  S $$a  

24510 L $$a $$b= : maģistra darbs/ $$c ; Rīgas Tehniskā  

        universitāte.  fakultāte  

246 L $$a : $$bmaģistra darbs 

260   L $$aRīga : $$bRīgas Tehniskā universitāte, $$c.  

300   L $$a : $$b  

502   L $$aMaģistrs () - Rīgas Tehniskā universitāte, fakulāte, 200 . 

504   L $$aBibliogr.:$$b( nos.) 

5050  L $$a 

5203  L $$a 

650   L $$a $$x $$zLatvija $$vMaģistra darbi. 

7001  L $$a, $$ezin. vad. 

7001  L $$a, $$erecenzents 

7001  L $$a, $$ekonsultants 

710   L $$aRīgas Tehniskā universitāte,$$b  

856   L $$u $$zMaģistra darba pilnteksts (pdf) 

856   L $$u $$zIzmantotie informācijas avoti (doc) 

901   L $$am 

960   L $$a  

990   L $$a 

 

5.1.att. Maģistra darba šablons ALEPH 500 Kataloģizācijas modulī 
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5.2. Web OPAC meklēšanas kritēriju definēšana 

 

Meklēšanas kritēriji pamatojas uz indeksu definēšanu. Sistēmā ALEPH 500 ir trīs 

indeksu veidi: 

� nosaukumu indeksi (tabula tab11_acc) – tiek izmantoti pārlūkošanā; 

� vārdu indeksi (tabula tab11_word) – tiek izmantoti meklēšanā;  

� tiešie indeksi (tabula tab11_ind). 

 

Lai pievienotu jaunu indeksu, jāveic šādas darbības: 

1. Nodefinēt jaunus indeksus tabulā tab00.lng. 

Piemēram, atbilstoši lietotāju prasībām RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzei 

ir nodefinēti šādi meklēšanas kritēriji (vārdu indeksi): 

H WRD   W-001      00       04       W-visi lauki 

H WAU   W-002      00       04       W-autors 

H WTI   W-003      00       04       W-nosaukums 

H WZV   W-004      00       03       W-zin. vadītājs 

H WRC   W-005      00       03       W-recenzents 

H WOP   W-006      00       03       W-oponents 

H WKN   W-007      00       03       W-konsultants 

H WIN   W-008      00       02       W-institūcija 

H WAG   W-009      00       02       W-aizstāv. gads 

H WGR   W-010      00       02       W-grāds 

H WAN   W-011      00       04       W-anotācija 

H WSU   W-012      00       02       W-priekšmets 

H WZN   W-013      00       02       W-zin. nozare 

H WUD   W-014      00       02       W-UDK 

H WSR   W-015      00       02       W-saturs 

H WYR   W-016      00       01       W-gads 

H WCN   W-017      00       01       W-valsts 

H WLN   W-018      00       01       W-valoda 

H WUR   W-019      00       01       W-URL 

H WSR   W-020      00       01       W-RTU ZB šifrs 

H WDT   W-021      00       01       W-dok. veids 

 

2. Ievietot jaunus indeksus tabulās tab11_acc, tab11_word vai tab11_ind 

attiecīgi indeksa veidam. Šajās tabulās indekss tiek saistīts ar atbilstošiem MARC21 

laukiem un apakšlaukiem, kuri tiek iekļauti indeksēšanas procesā, piemēram, rindiņa 

tab11_word tabulā: 

„610##               ab               03     WRD  WSU  WIN” 

 nozīmē, ka ar indeksiem WRD, WSU un WIN tiek indeksēti 610.lauka „a” un „b” 

apakšlauki. Parametrs „03” nosaka indeksa veidošanas procedūru, kas tiek definēta 

tab_word_breaking tabulā. 
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Te ir tabulas tab11_word fragments: 

LDR##                    F06-01               01     WRD 

008                      F07-04               01     WRD  WYR 

008                      F15-03               01     WRD  WCN 

008                      F35-03               05     WRD  WLN 

080##                    ax                   91     WRD  WUD 

100##                    a                    01     WRD  WAU 

245##                    abc                  03     WRD 

245##                    ab                   03     WRD  WTI 

246##                    a                    03     WRD  WTI 

260##                    abc                  03     WRD 

300##                    ab                   03     WRD 

504##                    ab                   03     WRD   

505##                    a                    03     WRD  WSR 

520##                    a                    03     WRD  WAN 

546##                    a                    03     WRD  WLN 

600##                    a                    03     WRD  WSU 

610##                    ab                   03     WRD  WSU  WIN 

650##                    avxz                 03     WRD  WSU 

650##                    ax                   03     WRD  WZN 

651##                    ax                   03     WRD  WSU 

 

 

Pēc līdzīgiem principiem konfigurē tabulas tab11_acc un tab11_ind.  

 

Te ir tabulas tab11_acc fragments: 

100##                    AUT   abc               

245##                    TIT   ab                     

245##                    AUT   c 

246##                    TIT   a                    

260##                    IMP   ab     

 

 

Tabulas tab11_ind fragments: 

020##                    ISBN  a 

 

3. No ALEPH 500 Kataloģizācijas moduļa aktivizēt indeksa veidošanas procedūru 

konkrētai datubāzei, izmantojot Services � Build Indexes to the Catalog: 

- p_manage_05 – tiešajiem indeksiem; 

- p_manage_02 – nosaukumu indeksiem; 

- p_manage_01 – vārdu indeksiem. 

 

4. Aprakstīt indeksus HTML datnēs, lai tie būtu pieejami Web OPAC pārlūkošanas un 

meklēšanas lodziņos (skat. 5.2.att.).  
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5.2.att. Web OPAC vienkāršās meklēšanas logs. Konfigurācijas datņu saistība ar meklēšanas 

funkcijām 

 

 Piemēram, lai lietotājs varētu ierobežot meklēšanu pēc formāta, datnē                 

find-include-filter jāiekļauj šāds HTML kods: 

<tr> 

  <td class="td2" id="small" valign="top"> 

      Form&#257;ts: 

      <input type="hidden" name="filter_code_4" value="WDT"> 

  </td> 

  <td class="td2" id="small" valign="top"> 

      <select name="filter_request_4"> 

        <option value="">Visi</option> 

        <option value="m" $$7300-S"m">Ma&#291;istra darbi</option> 

        <option value="d" $$7300-S"d">Disert&#257;cijas</option> 

        <option value="k" $$7300-S"k">Kopsavilkumi</option> 

      </select> 

  </td> 

 </tr> 

 

 WDT indekss ir definēts tab11_word tabulā. Tas indeksē 901.lauku, kura vērtība 

varētu būt „m” (maģistra darbs) , „d” (disertācija) vai „k” (kopsavilkums). Atbilstoši tam, 

kādu parametru izvēlas lietotājs, tiek veidota atlase – maģistra darbi, disertācijas vai 

kopsavilkumi, kurā notiek meklēšana.  

 

 

  

find-code-include 

find-include-filter 

find-a-<…> 

find-b-<…> find-m-<…> 

find-d-<…> find-c-<…> 
scan-include-2 
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5.3. Web OPAC izvadformu definēšana 

 

Izvadformas ALEPH 500 sistēmā tiek sauktas par formātiem. Meklēšanas rezultātu 

saraksts sistēmā ALEPH 500 var tikt organizēts divos formātos: tabulas vai saraksta 

formātā. Lietotājiem uzskatāmākais un tāpēc izplatītākais rezultātu saraksta formāts ALEPH 

500 katalogos un datubāzēs ir tabulas formāts. Pēc noklusējuma tam ir piešķirts kods „000”. 

Tāpat kā pārējie formāti sistēmā ALEPH 500, arī šis formāts ir konfigurējams.  

 RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzei jādefinē šādi lauki tabulas formātam: 

Autors, Nosaukums, Gads, Fakultāte (skat. 5.3. att.). 

 

5.3.att. Tabulas formāts 

  

 Tabulas formāta lauki ir definējami konfigurācijas tabulā www_tab_short.lng. 

Konkrētās datubāzes gadījumā tie ir šādi: 

1 L Autors       02---A01---D 00 00 0100 S              ## 1#### 

2 L Nosaukums    03---A01---D 00 00 0100 S              ## 245## 246## 

3 L Gads         01---D02---A 08 04 0000 S              ## 008 

4 L Fakultāte    04---A01---D 00 00 0100 S              ## 710## 

 

Šī tabula definē nosaukumus laukiem tabulas formātā, ierakstu kārtošanas parametrus 

(piemēram, 02---A01---D), sasaista tabulas laukus ar MARC21 laukiem. Kārtošanas 

parametri ir definējami tab_sort tabulā: 

01 99 008                               08 04 

02 99 1#### a                           00 00 

03 99 245## a                           00 00 

04 99 710##                             00 00 

 

Piemēram, parametrs „02---A01---D” www_tab_short.lng tabulā nozīmē, ieraksti 

tiek sakārtoti pēc autora augošā secībā, tad pēc gada dilstošā secībā.  

Lai nokonfigurētu ierakstu tabulas izskatu Web OPAC, jārediģē HTML datnes 

short-a-head un short-a-body. 

Saraksta formāts ir izmantojams reti. Tas ir konfigurējams ar tabulas 

www_f_tab_short_999 palīdzību.  
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Izplatītākie ieraksta formāti ir: 

� Standarta formāts vai Elementu forma; 

� Kataloga kartīte; 

� Bibliogrāfiskā norāde; 

� MARC lauku vai nosaukumu forma. 

 

Bez tam, sistēmbibliotekārs pēc nepieciešamības var nodefinēt citus standartus, 

piemēram, anotācijas formātu, satura rādītāju formātu u.tml. Protams, formāti balstās uz 

MARC ierakstā ievietoto informāciju.  

Atbilstoši lietotāju prasībām, jānodefinē RTU disertāciju un maģistra darbu 

datubāzei šādi formāti:  

� Standarta – ar šīs izvadformas palīdzību lietotājam ir iespēja aplūkot ziņas par 

autoru, nosaukumu, izdošanas ziņas, satura rādītāju, ziņas par institūciju, kurā 

darbs ir aizstāvēts, aizstāvēšanas ziņas, ziņas par zinātnisko vadītāju, recenzentu, 

oponentu, priekšmetiem, UDK, elektroniskajiem resursiem u.c.; 

� Bibliogrāfiskā norāde – izmantojot šo izvadformu, lietotājs var iegūt ierakstu 

bibliogrāfiskās norādes formātā citēto avotu uzrādīšanai; 

� Anotācijas – šī izvadforma piedāvā lietotājam anotāciju (vai anotācijas dažādās 

valodās); 

� MARC lauki – šī izvadforma satur pilnīgāko informāciju par ierakstu. Ieraksta 

dati ir sakārtoti atbilstoši MARC21 formātam. 

 

Lai formātu nosaukumi parādītos katalogā (skat. 5.4.att.), ir jārediģē HTML datnes 

full-set-head un full-set-tail. Piemēram, standarta formātam atbilst šāds fragments 

datnē full-set-head: 

<td class="text1"> 

    <ahref=&server_f?func=full-set-set&set_number=    

     $0800&set_entry=$0500&format=999> 

    Standarta</a> 

</td> 

 

Šajā fragmentā „999” ir standarta formāta kods. Datnes full-set-head un      

full-set-tail jāpapildina ar šādiem fragmentiem atbilstoši katram ieraksta formāta 

veidam. Standarta, bibliogrāfiskās norādes un MARC lauku formātiem sistēmā ALEPH 500 

kodi ir definēti pēc noklusējuma – attiecīgi „999”, „040”, „001”. Anotāciju formātu 

apzīmēsim ar kodu „041”. 
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5.4.att. Standarta formāts. Formāta izvēle Web OPAC logā 

 

Standarta formas elementi ir konfigurējami ar edit_doc_999.lng tabulas 

palīdzību. Te ir tabulas fragments: 

## SYS                  D LIeraksta Nr.        Y       E       G 

## DIS                  D L                    Y       E       G 

## 020##                D LISBN                Y       E 

## 1####                D LAutors              Y Z     E AUT 

## 245##                D LNosaukums           Y       E 

## 246##                D LCits nosaukums      Y       E       G 

## 260##                D LIzdošanas ziņas     Y       E 

## 300##                D LApjoms              Y       E 

## 504##                D LBibliogrāfija       Y       E 

## 505##                D LSaturs              Y       E 

## 540##                D LValodas             Y       E 

## 700##                D LVadītājs un citi    Y Z     E AUT 

## 710##                D LInstitūcija         Y       E 

## 502##                D LAizstāv. ziņas      Y       E 

## 6####                D LPriekšmets          Y Z     E SUB 

## 080##                D LUDK                 Y Z     E UDC 

## 856##                D LElektroniskais res. Y M     E       W 

 
Laukiem šajā tabulā var pievienot kādu no servisiem („Z” burts). Pavisam servisi ir 

seši: 

� scan – aktivizē pārlūkošanas sarakstu pēc tabulā tab11_acc uzstādītajiem 

parametriem; 
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� find – iedarbina meklēšanas komandu, sasaistot lauku ar kādu no tabulā 

tab11_wodr definētajiem indeksiem; 

� aut – sasaista attiecīgu autoritatīvo ierakstu; 

� aut-bib – aktivizē meklēšanas procedūru Autoritatīvajā datubāzē, un attiecīgajam 

autoritatīvajam ierakstam veido bibliogrāfisko ierakstu kopu (serviss tiek tikai 

Autoritatīvajai datubāzei – XXX01); 

� engine – palaiž ārējo meklētāju, piemēram, Google. Parametrus šim servisam 

definē tab_z121 tabulā; 

� find-m-acc – aktivizē paralēlas meklēšanas komandas vairākās bāzēs vienlaicīgi. 

 

Servisu parametrus definē tab_service tabula. Te ir šīs tabulas fragments: 

1#### www_f_service_find_acc              

1#### www_f_service_scan_acc             

1#### www_f_service_aut 

 

Tas nozīmē, ka lietotājam, uzklikšķinot uz autora personvārda (1XX lauks) Web 

OPAC Standarta formāta logā, sistēma aktivizēs meklēšanas un pārlūkošanas procedūras un 

sameklēs attiecīgo ierakstu Autoritatīvajā datubāzē.  

 

Parametrus bibliogrāfiskās norādes un anotāciju formātiem uzstāda 

edit_doc.lng un edit_paragraph.lng tabulās. Piemēram, šī rindiņa edit_doc.lng 

tabulā norāda, ka anotācijas formāts (041) izmanto tādus MARC21 laukus un ar tādu 

formatējumu, kas ir definēts edit_doc.lng tabulā ar kodu „515”: 

 

041                  515 

 

Te ir atbilstošais edit_doc.lng tabulas fragments: 

515 100## D ^^^^  

515 245## D ^^^^  

515 260## D     

515 300## D               

515 020## D ^ISBN^     ## 

515 520## D ^^^^ 

 

 

Vēl precīzāk lauku formatējumu uzstāda edit_field.lng tabulā. Web OPAC 

logā ieraksts tiek attēlots atbilstoši šajās tabulās uzstādītiem parametriem (skat. 5.5.att.). Kaut 

gan bibliogrāfiskās norādes formātu var nokonfigurēt tā, lai tas būtu pēc iespējami atbilstošs 

ISO 690 standartam, atbilstību pilnā apjomā nodrošināt nevar.  
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5.4.att. Bibliogrāfiskās norādes un anotācijas formāts 

 

 MARC lauku un nosaukumu formāts rāda pilnu ierakstā ievadīto informāciju par 

ierakstu. Formātu kodi attiecīgi ir „001” un „002”. MARC lauku formāts rāda visus ierakstam 

definētos MARC21 laukus (skat. 5.5.att.). Nosaukumu formāts atšķiras no MARC lauku 

formāta tikai ar to, ka lauku kodu vietā rāda vārdiskos apzīmējumus. MARC lauku nosaukumi 

tiek definēti tabulā tab01.lng. 
 

 
 

5.4.att. MARC lauku formāts 
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5.4. Ierakstu saglabāšana Web OPAC 

 

 Lietotājam ir divas iespējas saglabāt rezultātu sarakstu: 

� aizsūtīt pa e-pastu; 

� saglabāt uz datora.  

 

Saglabāšanas lodziņa izskatu konfigurē ar full-mail HTML datni (skat. 5.5.att.).  
 

 

5.5..att. Web OPAC saglabāšanas logs 

 

 Formātu izvēlni definē include-select-format datnē. Mūsu gadījumā     

iclude-select-format datnes saturs izskatās šādi: 

<select name=format> 

       <option value=999 $$FXX-S"999">Standarta</option> 

       <option value=040 $$FXX-S"040">Bibl. nor&#257;de</option> 

       <option value=041 $$FXX-S"041">Anot&#257;cijas</option> 

       <option value=001 $$FXX-S"001">MARC lauki</option> 

</select> 

 

  Nepieciešamības gadījuma formātu sarakstam var pievienot citus formātus, 

definētus edit_doc.lng tabulā vai formātu „777” no edit_doc_777 tabulas. Šis formāts 

tiek izmantots, lai importētu ierakstus norāžu veidošanas programmā, piemēram, Endnote. 

 Elektroniskos resursus lietotājs var lejupielādēt un saglabāt neatkarīgi no ALEPH 500 

sistēmas.   
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5.5. Datubāzes konfigurēšana citiem studentu pētniecisko darbu veidiem 

 

 RTU ZB lietotāju vidū veiktā aptauja atklāja, ka viņi ir ieinteresēti, lai arī citi studentu 

pētnieciskie darbi – bakalaura darbi, inženierprojekti, kvalifikācijas darbi būtu pieejami 

datubāzē. Šādu dokumentu iekļaušana datubāzē izraisīs tikai minimālos labojumus 

konfigurācijas datnēs. 

 Pēc būtības minētie studentu pētnieciskie darbi ir līdzīgi maģistra darbam.  To 

kataloģizēšanas šabloni no maģistra darba šablona atšķiras tikai ar dažiem laukiem, 

piemēram, bakalaura darbam tās ir šādas: 
 

24510 L $$a $$b= : bakalaura darbs/ $$c ; Rīgas Tehniskā  

        universitāte.  fakultāte  

246 L $$a $$b : bakalaura darbs  

502 L $$aBakalaurs () - Rīgas Tehniskā universitāte, fakulāte, 200. 

856 L $$u $$zBakalaura darba pilnteksts (pdf) 

 

Meklēšanas atlasi Web OPAC logā var veidot divos paņēmienos: 

� Apvienot maģistra darbus, kvalifikācijas, bakalaura darbus un inženierprojektus 

vienā grupā, piemēram, „studentu pētnieciskie darbi”. Veidot to kā atsevišķu 

atlases kopu. Šajā gadījumā find-include-filter datnē var neko nemainīt, 

bet visiem studentu darbu ierakstiem 901.lauka „a”  apakšlauku kodēt ar burtiņu 

„m”, kā tas ir maģistra darba šablonā; 

� Veidot atlases kopu katram dokumenta veidam. Šajā gadījumā jaunu studentu 

pētniecisko darbu šabloni jāpapildina ar rindiņu: 
 

901   L $$ax 

 

kur, „x” vietā jāieraksta dokumenta apzīmējums, piemēram, „b” – bakalaura darbs, 

„i” – inženierprojekts utt. 

 

Datne find-include-filter jāpapildina ar šādu rindiņu atbilstoši katram 

dokumenta veidam: 
 

<option value="b" $$7300-S"k">Bakalaura darbi</option> 

 

 Jaunus meklēšanas vai pārlūkošanas kritērijus definēt nevajag. 
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Secinājumi 

 

 BIS ALEPH 500 iespējas bibliotēkas datubāzu veidošanā un konfigurēšanā ir ļoti 

plašas. Datubāzes konfigurēšana balstās uz vairāku konfigurācijas datņu rediģēšanu. 

Konfigurācijas datnes satur parametrus, kuri nosaka sistēmas uzvedību. Šādu parametru 

izmantošana padara konfigurēšanu par ļoti elastīgu un daudzpusīgu.  

 Sistembibliotekārs var nodefinēt meklēšanas, pārlūkošanas un atlases kritērijus 

atbilstoši lietotāju vajadzībām un datubāzes specifikai. ALEPH 500 piedāvā vairākus 

meklēšanas veidus, katrs no tiem ir konfigurējams. Web OPAC saskarnes logu saturs un 

izskats ir pielāgojams atbilstoši veicamajām funkcijām.  

 Web OPAC izvadformas sistēmā ALEPH 500 arī ir konfigurējamas. 

Sistēmbibliotekārs var nodefinēt elementus standarta formātam, norādīt MARC laukus 

bibliogrāfiskās norādes vai kataloga kartītes formātam, nokonfigurēt definēto formātu izskatu. 

Sistēmbibliotekāra pārziņā ir specifisku formātu veidošana atbilstoši lietotāju prasībām. RTU 

disertāciju un maģistra darbu datubāzes gadījumā tas ir anotācijas formāts. 

 Atlasītos ierakstus ALEPH 500 ļauj saglabāt jebkurā nodefinētajā formātā. Lietotāju 

ērtībai var nodefinēt arī citus saglabāšanas formātus, kuri netiek izmantoti izvadformās. 

 Bibliotēkas vajadzībām sistēmbibliotekārs var nokonfigurēt kataloģizācijas šablonus, 

kas atvieglo un paātrina datu ievadi.   

 Pie ALEPH 500 trūkumiem var pieskaitīt to, ka sistēmas iespējas nav pietiekamas, lai 

nokonfigurētu bibliogrāfiskās norādes formātu atbilstoši ISO 690 standartam pilnā apjomā. 

Vajadzība sistēmbibliotekāram rediģēt konfigurācijas parametrus tieši konfigurācijas datnēs, 

nevis ar grafiskās saskarnes palīdzību izraisa dažādas cilvēkam raksturīgas kļūdas, piemēram, 

neuzmanības vai noguruma dēļ. Tas var padarīt datubāzes konfigurēšanu par ilgstošu un 

iteratīvu procesu. 
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REZULTĀTI UN DISKUSIJA 

 

Pētījuma mērķis ir noteikt RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes 

nepieciešamību RTU studentiem un akadēmiskajam personālam, izveidot datubāzes modeli, 

ņemot vērā lietotāju prasības un līdzšinējo Latvijas un ārvalstu bibliotēku pieredzi studentu 

pētniecisko darbu datubāzu veidošanā, un izanalizēt datubāzes konfigurēšanas iespējas 

ALEPH 500 sistēmā. 

Lai gan RTU Zinātniskā bibliotēka, izmantojot BIS ALEPH 500, veido lokālo Rīgas 

Tehniskās universitātes mācību spēku un darbinieku publikāciju datubāzi, studentu 

pētniecisko darbu datubāzes tai ir jauns darbības lauks. Šis maģistra darbs ir tikai pamats RTU 

disertāciju un maģistra darbu datubāzes projekta tālākai attīstībai.  

Galvenie pētījuma rezultāti ir šādi: 

1. Pateicoties veiktajai aptaujai, ir noskaidrots, ka RTU studenti un akadēmiskais 

personāls uzskata, ka RTU disertāciju un maģistra darbu datubāze ir 

nepieciešama studijām un akadēmiskajam darbam; 

2. Uz lietotāju prasību analīzes pamata it izstrādāts RTU disertāciju un maģistra 

darbu datubāzes modelis; 

3. BIS ALEPH 500 iespēju analīze rāda, ka šī BIS ir piemērota RTU disertāciju un 

maģistra darbu datubāzes veidošanai un ir pielāgojama atbilstoši lietotāju 

vajadzībām; 

4. Ieteikumi RTU akadēmiskajam personālam saistībā ar datubāzes izveidošanu un 

izmantošanu ir pamats pārrunām ar RTU pārstāvjiem un turpmākai sadarbībai. 

Vairāki jautājumi, kas saistīti ar darbu elektronisko versiju glabāšanu un 

izmantošanu, ir atkarīgi no RTU pozīcijas: 

- kur glabāsies darbu pilnteksti; 

- ar kādiem nosacījumiem tie būs pieejami u.tml. 

 

Ārvalstu lielāko augstskolu bibliotēku pārstāvju atziņas, kā arī Latvijas un ārvalstu 

bibliotēku pieredzes analīze deva vērtīgu materiālu pārdomām par RTU disertāciju un 

maģistra darbu datubāzes būtību. RTU disertāciju un maģistra darbu datubāze galvenokārt ir 

orientēta uz studentiem, kuriem ir svarīgi piekļūt dokumentu pilntekstiem. Viņus mazāk 

interesē detalizēts bibliogrāfiskais apraksts. Datubāze nav orientēta uz detalizētu universitātes 

akadēmiskā darba vēstures pētīšanu. Kā rāda ārvalstu bibliotēku pieredzes analīze, viņu ETD 

projekti arī ir vairāk domāti studentiem, kuri gatavo noslēguma darbus, un docētājiem, kuri 

šos darbus vada, apskata un recenzē. Ārvalstu ETD projekti ir pilnteksta, atbalsta brīvpieejas 
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standartus, piedāvā elektroniskos resursus vairākos formātos, bet to meklēšanas iespējas ir 

ierobežotas – lietotājs nevar veidot sarežģītus meklēšanas pieprasījumus, nevar iegūt 

detalizētu dokumenta bibliogrāfisko aprakstu.  

Latvijas bibliotēku studentu pētniecisko darbu datubāzes raksturojas ar detalizētāku 

kataloģizāciju, bet ne vienmēr piedāvā pieeju pilntekstiem. To varbūt var izskaidrot ar to, ka 

Latvijas bibliotēkās izmantotās BIS atbalsta MARC formātu, bet vairākas ārvalstu bibliotēkas 

studentu pētniecisko darbu kataloģizēšanai izmanto ETD-MS metadatus, kas ir balstīti uz 

Dubline Core metadatu kopas un ir domāti elektronisko resursu aprakstīšanai.  

Lai gan RTU disertāciju un maģistra darbu datubāze nav orientēta uz detalizētāko 

dokumentu aprakstīšanu, Latvijas Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

pieredze un paņēmieni studentu pētniecisko darbu kataloģizēšanā ir ļoti interesanti un 

pamācoši.  

Pilntekstu piesardzīgā izmantošana Latvijas bibliotēkās ir saistīta ar to, ka nav pilnībā 

izprasti autortiesību jautājumi. Vairākas ārvalstu bibliotēkas, ievietojot elektronisko darbu 

datubāzē, slēdz autortiesību līgumu ar autoru, kur puses vienojas par darba izmantošanu un 

izplatīšanu (piemēram, Atvērtā Krievijas elektroniskā bibliotēka OREL, Kanādas Nacionālā 

bibliotēka, Virdžīnijas Tehniskās universitātes bibliotēka). Bez autora piekrišanas darba 

pilnteksts nevar būt pieejams. Starptautisko autortiesību normu kontekstā studentam pieder 

autortiesības tiem pētnieciskajiem darbiem, ko viņš izstrādā, studējot augstskolā, viņam 

pieder tiesības izlemt par darbu publicēšanu. No citas puses, ārvalstu augstskolu bibliotēku 

prakse rāda, ka studentu pētniecisko darbu publicēšana elektroniskajās datubāzēs kļūst arvien 

populārāka. Studentu autortiesības ir vēl viens jautājums, kurš jārisina Rīgas Tehniskajai 

universitātei un bibliotēkai sakarā ar RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes veidošanu. 

Šī maģistra darba ietvaros veikto pētījumu var uzskatīt par pirmo posmu RTU 

disertāciju un maģistra darbu datubāzes veidošanā. Tas atklāja jautājumus un ieskicēja 

risināšanas ceļus, par gala atbildēm un risinājumiem vēl jādomā un jāvienojas. To iespējams 

panākt tikai, sadarbojoties augstskolai, bibliotēkai un studentiem. 
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SECINĀJUMI 

 

Maģistra darbs „RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izstrāde un integrēšana 

BIS ALEPH 500” ir veltīts studentu pētniecisko darbu datubāzu pētīšanai ar mērķi izstrādāt 

RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes modeli un izpētīt BIS ALEPH 500 iespējas 

datubāzes konfigurēšanā. 

Atbilstoši izvirzītiem mērķiem tika veikti šādi uzdevumi: 

1. Pētījuma gaitā tika apskatītas jaunākās tendences studentu pētniecisko darbu 

datubāzu veidošanā Latvijas un ārvalstu bibliotēkās. Veiktais salīdzinājums atklāja 

dažādas tehnoloģiskās pieejas šādām datubāzēm, dažādus uzskatus par datubāzu 

saturu, elektronisko resursu pieejamību u.tml.; 

2. Pētījuma ietvaros veiktā RTU studentu un docētāju aptauja atklāja nepieciešamību 

pēc RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes; 

3. Aptaujas gaitā tika konstatētas potenciālo RTU disertāciju un maģistra darbu 

datubāzes lietotāju prasības datubāzes saturam un funkcionalitātei – prasības 

meklēšanas kritērijiem, saglabāšanas iespējām, datubāzē pieejamajai informācijai. 

Lietotāju prasības bija galvenais kritērijs datubāzes modeļa izstrādē; 

4. Tika apskatīti autortiesību jautājumi un to risināšanas iespējas studentu pētniecisko 

darbu kontekstā, tika skarta arī plaģiāta problēma; 

5. Uz lietotāju prasību analīzes pamata tika izstrādāts RTU disertāciju un maģistra 

darbu datubāzes konceptuālais modelis un datubāzes ieraksta modelis MARC21 

formātā; 

6. Tika izstrādāti priekšlikumi RTU akadēmiskajam personālam saistībā ar datubāzes 

lietošanu; 

7. Tika izanalizētas BIS ALEPH 500 iespējas datubāzes konfigurēšanā atbilstoši 

lietotāju prasībām. 

 

Pētījuma sākumā tika izvirzītas divas hipotēzes. Pirmā hipotēze, kas nosaka, ka RTU 

disertāciju un maģistra darbu datubāze ir pieprasīta un vēlama kvalitatīvam mācību procesam 

Rīgas Tehniskajā universitātē, tika pierādīta aptaujas gaitā. Aptauja parādīja, ka 90% 

respondentu uzskata, ka datubāze ir vajadzīga mācību procesā, ka tā sekmēs studentu darbu 

kvalitātes uzlabošanos.  

Kopumā ir pierādīta arī otrā hipotēze: „BIS ALEPH 500 iespējas studentu pētniecisko 

darbu datubāzes veidošanai ir pietiekamas, lai pielāgotu atbilstoši lietotāju vajadzībām”. BIS 

ALEPH 500 iespēju analīze atklāja, ka šī bibliotēku informācijas sistēma piedāvā elastīgu 
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konfigurēšanas mehānismu. Lai gan tās iespējas bibliotēku datubāzu konfigurēšanā ir ļoti 

plašas, jāsecina, ka dažas lietotāju prasības tā atbalsta tikai daļēji. Piemēram, ALEPH 500 

sistēmā nevar veidot standartam atbilstošās bibliogrāfiskās norādes.  

 

Šis maģistra darbs ir tikai pamats RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes tālākai 

pilnveidošanai un attīstībai. Te ir daži virzieni, kuros datubāzes projektu varētu turpmāk 

attīstīt: 

� Papildināt datubāzi ar cita veida studentu pētnieciskajiem darbiem (bakalaura 

darbiem, inženierprojektiem). RTU studentu un docētāju aptauja atklāja zināmu 

interesi arī par šiem studentu pētnieciskajiem darbiem; 

� Sasaistīt datubāzes ierakstus ar autoritatīvo datubāzi. Sasaistāmi būtu šādi lauki: 

- 100, 600, 700 – personvārds; 

- 610, 710 – institūcija; 

- 6XX – priekšmeti; 

� Papildināt ierakstus ar dažādiem elektroniskiem resursiem – tie varētu būt 

programmu koda datnes, PowerPoint prezentācijas, grafiskās datnes u.tml.  

� Gadījumā, ja netiks atrisinās jautājums par noslēguma darbu fizisko pieejamību 

studentiem, datubāzes pilnteksta piedāvājums būtu laba alternatīva darbu 

fiziskajam krājumam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI 

 

1. AKKA/LAA [Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas 

Autortiesību aģentūra]. Autortiesību vārdnīciņa [tiešsaiste]. No: Autornet : Latvijas 

autori un viņu darbi. [Rīga : Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju 

aģentūra/Latvijas Autortiesību aģentūra], 2001 [skatīts 17.04.2007]. Pieejams: 

http://www.autornet.lv/tiesibas/vardnica/. 

 

2. Augstskolu likums [tiešsaiste]. 2007 [skatīts 12.03.2007]. Pieejams: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967&mode=KDOC. 

 

3. Autortiesību likums [tiešsaiste]. 2007 [skatīts 12.03.2007]. Pieejams: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138&mode=KDOC. 

 

4. Autortiesību likums. Konvencijas. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2001. 148 lp. ISBN 9984-

73-102-2.  

 

5. Bibliotēku likums [tiešsaiste]. 2006 [skatīts 12.03.2007]. Pieejams:  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967&mode=KDOC. 

 

6. Berlīnes deklarācija par brīvu piekļuvi zināšanām dabas un humanitārajās zinātnēs. 

Tulk. Laimdota Prūse. Bibliotēku Pasaule Nr.35, 2006, 2.lpp. ISSN 1407-6799.  

 

7. FRBR: Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem [tiešsaiste]. Tulk. darba 

grupa: Anita Goldberga u.c. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2005 [skatīts 

20.03.2007]. Pieejams: http://www.lnb.lv/struktura/BI/standartiz/FRBR.pdf. ISBN 

9984-607-67-4.  

 

8. Grudulis, Māris. Ievads autortiesībās. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006. 253 lp. ISBN 

9984-73-166-9. 

 

9. Informācijas un komunikāciju tiesības. Red. U. Ķinis. 1.sēj. Rīga : Biznesa augstskola 

Turība, 2002. 328 lp. ISBN 9984-72-814-5.  

 



 85 

10. ISBD(G): Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. Vispārīgie principi 

[tiešsaiste]. Tulk. M. Indaberga, E. Liepkaula, A. Turlaja. Rīga : Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, 2005 [skatīts 20.03.2007]. Pieejams: 

http://www.lnb.lv/struktura/BI/standartiz/ISBD_G.pdf. ISBN 9984-607-63-1.  

 

11. Kreicbergs, Jānis. Promocijas darbu un augstskolu studentu pētniecisko darbu 

pilnteksta datu bāzes: veidošanas un izmantošanas iespējas : maģistra darbs. Rīga : 

Latvijas Universitāte, 2005. 84 lp. 

 

12. Lasmane, Skaidrīte. Informācijas ētika Latvijā. No: Informācijas vide Latvijā: 21. 

gadsimta sākums. Red. Inta Brikše. Rīga :  Zinātne, 2006, 85.–105. lpp. ISBN 9984-

76-788-4. 

 

13. Likums par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi [tiešsaiste]. 2003 [skatīts 

18.04.2007]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=76357&mode=DOC. 

 

14. LVS ISO 690 Dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. Saturs, forma un struktūra. 

Rīga : Latvijas Standarts, 2001. 34 lp. 

 

15. LVS ISO 690-2 Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. 2.d.: 

Elektroniskie dokumenti vai to daļas. Rīga : Latvijas Standarts, 2001. 32 lp. 

 

16. Mūrnieks, E. Vispārējā socioloģija : lekciju konspekts. 2.sēj. Rīga : RTU, 1992.    

120 lp. 

 

17. Mūze, Baiba. Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte : promocijas darbs. 

Latvijas Universitāte. Rīga, 2007. 289 lp. 

 

18. Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniņa Iveta. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : 

metod. Līdz. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 136 lp. ISBN 9984-19-765-4. 

 

19. Pētersone, Ilze. Datubāzes kā elektroniskais resurss. Bibliotēku Pasaule, Nr.35, 2006, 

32.-35.lpp. ISSN 1407-6799. 

 

 



 86 

20. Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 

fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. Nolikums par bakalaura darba 

izstrādāšanu un aizstāvēšanu studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”. 

Izstrādāja L. Aleksejeva, J. Merkurjevs, Ģ. Vulfs. Rīga : RTU Izdevniecība, 2005.    

19 lp. ISBN 9984-32-861-9.  

 

21. Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. Darba un civilās 

aizsardzības katedra. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie 

norādījumi. Izstrādāja J. Ieviņš u.c. Rīga : RTU Izdevniecība, 2005. 41 lp. ISBN 9984-

32-384-6.  

 

22. Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. Ražošanas un 

uzņēmējdarbības ekonomikas katedra. Nolikums par darba izstrādāšanu un 

aizstāvēšanu maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai ekonomikā un vadībzinātnē. 

Iztrādāja A. Magidenko u.c. Rīga : RTU Izdevniecība, 2005. 32 lp. ISBN 9984-32-

657-8.  

 

23. Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. Ražošanas un 

uzņēmējdarbības institūts. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un 

aizstāvēšanu profesionālajā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbība un 

vadīšana” ekonomista kvalifikācijas iegūšanai. Iztrādāja A. Magidenko u.c. Rīga : 

RTU Izdevniecība, 2005. 37 lp. ISBN 9984-32-610-1.  

 

24. Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. Starptautisko 

ekonomisko sakaru un muitas institūts. Nolikums par maģistra darbu izstrādāšanu 

un aizstāvēšanu. Izstrāja A. Landsbergs u.c. Rīga : RTU Izdevniecība, 2005. 29 lp. 

ISBN 9984-32-970-4.  

 

25. Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomiskā fakultāte. Starptautisko 

programmu nodaļa. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie 

norādījumi : Latvijas-Norvēģijas maģistra profesionālo studiju programma "Inovācijas 

un uzņēmējdarbība". Izstrādāja M. Ozoliņš, I. Lapiņa, N. Lāce. Rīga : RTU 

Izdevniecība, 2005. 41 lp. ISBN 9984-32-765-5. 

 



 87 

26. Rīgas Tehniskās universitātes doktorantūras nolikums                                          

[tiešsaiste]. 2006 [skatīts 12.03.2007]. Pieejams:  

http://www.rtu.lv/studijas/reglaments/Doktoranturas_nolikums_2006.doc. 

 

27. RTU studentu, mācībspēku un darbinieku Ētikas kodekss [tiešsaiste]. [skatīts 

11.04.2007]. Pieejams:  http://www.rtu.lv/par_mums/etika/RTU_etikas_kodekss.pdf. 

 

28. Stīvensone, Džaneta. Bibliotēku un informācijas pārvaldība : angļu-latviešu un 

latviešu-angļu terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. 243 lp. 

ISBN 9984-22-089-3. 

 

29. Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma [tiešsaiste] : sistēmas darbības 

koncepcija. Rīga : Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs, 2001 [skatīts 01.05.2007]. 

Pieejams: http://www.kis.gov.lv/attach/vvbis36.zip. 

 

30. Valsts vienotā bibliotēku portāla sistēmas darbības koncepcija [tiešsaiste]. Rīga : AA 

Projekts, 2004 [skatīts 01.05.2007]. Pieejams: 

http://www.kis.gov.lv/attach/VVBPkoncepcija.pdf. 

 

31. Zinātniskās darbības likums [tiešsaiste]. 2006 [skatīts 12.03.2007]. Pieejams: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337&mode=KDOC. 

 

* * * 

 

32. Andrew, Theo. Intellectual Property and Electronic Theses [online]. London : JISC, 

2004. [cited 02.04.2007]. Available: 

http://www.thesesalive.ac.uk/archive/IP_etheses.pdf. 

 

33. Andrew, Theo. Theses Alive! [online] : an E-theses Management System for the UK. 

Edinburgh : The University of Edinburgh : Edinburgh Research Archive, 2004                                      

[cited 02.04.2007]. Available: 

http://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/1842/423/1/ASSIGN_thesesalive.PDF.  

 

 

 



 88 

34. Boukacem-Zeghmouri, C., Schöpfel, J. Document Supply and Open Access: an 

International Survey on Grey Literature. Interlending & Document Supply [online], 

2006, vol.34, Nr.3 [cited 23.04.2007]. Available from Emerald: 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/Em

eraldFullTextArticle/Articles/1220340301.html.ISSN 0264-1615. 

 

35. Breeding, Marshall. Understanding the Protocol for Metadata Hervesting of the Open 

Archives Initiative. Computers in Libraries [online], 2002, vol.22, issue 8 [cited 

23.04.2007]. Available from EBSCOhost Academic Search Library: 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=9&hid=20&sid=95ac6149-8fd3-42b7-

bcfc-6fc1751ce5fe%40sessionmgr8. ISSN 1041-7915.  

 

36. Copeland, S., Penman, A., Milne, R. Electronic theses: the turning point. Program: 

electronic library and information systems [online], 2005, vol.39, Nr.3 [cited 

38.03.2007]. Available from Emerald: 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/Em

eraldFullTextArticle/Articles/2800390301.html. ISSN 0033-0337. 

 

37. Culwin, F., Lancaster, T. Plagiarism issues for higher education. VINE [online], 

2001, vol.31, Nr.2. [cited 28.03.2007]. Available from Emerald: 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?Filename=html/Output/Publishe

d/EmeraldFullTextArticle/Pdf/2870310207.pdf. ISSN 0305-5728. 

 

38. Cutter, Charles A. Rules for a Dictionary Catalog. Washington, DC : Government 

Printing Office, 1876. 

 

39. Glisson, W.B., Chowdhury, G.G. Design of a Digital Dissertation Information 

Management System. Program: Electronic Library and Information Systems [online], 

2002, vol.36, Nr.3 [cited 28.03.2007]. Available from Emerald: 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/Em

eraldFullTextArticle/Articles/2800360302.html. ISSN 0033-0337.  

 

40. Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) Displays [online] : IFLA 

Task Force on Guidelines for OPAC Displays [Draft]. IFLA, 2003 [cited 20.03.2007]. 

Available: www.ifla.org/VII/s13/guide/opac-d.pdf.  



 89 

41. ISBD(ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic 

Resources [online]. 1999 [cited 27.04.2007]. Available: 

http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm.  

 

42. Jewell, C., Oldfield, W., Reeves, S. University of Waterloo Electronic Theses: Issues 

and Partnership. Library Hi Tech [online], 2006, vol.24, Nr.2 [cited 28.03.2007]. 

Available from Emerald: 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/Em

eraldFullTextArticle/Articles/2380240203.html. ISSN 0737-8831.  

 

43. Jin, Yi. The Development of the China Networked Digital Library of Theses and 

Dissertations. Online Information Review [online], 2004, vol.28, Nr.5 [cited 

28.03.2007]. Available from Emerald: 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/Em

eraldFullTextArticle/Articles/2640280505.html. ISSN 1468-4527.  

 

44. Judd, Charles M., Smith, Eliot R., Kidder, Louise H. Research methods in social 

relations. Fort Worth etc. : Holt, Rinehart and Winston, 1991. 573 p. ISBN 0030-311-

49-7.  

 

45. Lynn, D. Lampert. Integrating discipline-based anti-plagiarism instruction into the 

information literacy curriculum. Reference Services Review [online], 2004, vol. 32, 

Nr. 4. [cited 28.03.2007]. Available from Emerald: 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/Em

eraldFullTextArticle/Articles/2400320404.html. ISSN 0090-7324.  

 

46. MacColl, John. Electronic Thesis and Dissertation: a Strategy for the UK. Ariadne 

[online], June-July 2002, Issue 32 [cited 02.04.2007]. Available: 

http://www.ariadne.ac.uk/issue32/theses-dissertations/. ISSN 1361-3200.  

 

47. MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data [online]. Library of Congress, 2006 

[cited 10.05.2007]. Available: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html.  

 



 90 

48. Moxley, J.M. Universities Should Require Electronic Theses and Dissertations. 

EDUCAUSE Quarterly [online], 2001, vol.24, Nr.3 [cited 02.04.2007]. Available: 

http://www.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0139.pdf. ISSN 1528-5324. 

 

49. National Digital Library of Theses and Dissertations : A Scalable and Sustainable 

Approach to Unlock University Resources. Fox, A.E., Eaton, J.L. etc. D-Lib Magazine 

[online], 1996, September [cited 02.04.2007]. Available: 

http://www.dlib.org/dlib/september96/theses/09fox.html. ISSN 1082-9873. 

 

50. Shalini, R. Urs. Copyright, academic research and libraries: balancing the rights of 

stakeholders in the digital age. Program: electronic library and information systems 

[online], 2004, vol.38, Nr.3 [cited 28.03.2007]. Available from Emerald: 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/Em

eraldFullTextArticle/Articles/2800380307.html. ISSN 0033-0337. 

 

51. Suleman, H., Fox, E.A. Towards Universal Accessibility of ETDs: Building the 

NDLTD Union Archive. Library Hi Tech [online], 2003, vol.21, Nr.2                    

[cited 4.04.2007]. Available: 

http://www.husseinsspace.com/publications/etd_2002_paper_union.pdf. ISSN 0737-

8831.  

 

52. Technical Review of plagiarism detection software report [online]. Prepared by 

Joanna Bull, Carol Collins, Elisabeth Coughlin. London : JISC, 2004. [cited 

11.04.2007]. Available: http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/luton.pdf. 

 

53. Weisser, C.R., Walker, J.R. Electronic Theses and Dissertations: Digitizing 

Scholarship for Its Own Sake. The Journal of Electronic Publishing [online], 1997, 

vol.3, Nr.2. [cited 02.04.2007]. Available: http://www.press.umich.edu/jep/03-

02/etd.html. ISSN 1080-2711. 

 

* * * 

 

54. ABBY Lingvo. Lingvo Online [англо-русский словарь] [электронный ресурс].      

2007 г. [рассмотрен 03.05.2007]. Доступен: http://www.lingvo.ru/lingvo/. 

 



 91 

55. Бредихин, О. Д. Реализация доступа к полнотекстовым базам данных на 

примере фонда авторефератов диссертаций ГПНТБ России. Из: Интернет в 

библиотеке : ежегодный межведомственный сборник научных трудов. Ред. Я. Л. 

Шрайберг, М.В. Залужская [электронный ресурс]. 2006 г. [рассмотрен 

02.04.2007]. Доступен: http://ellib.gpntb.ru/index.php?doc=Sborn&dir=11&art=2. 

 

56. Шрайберг, Я. Л. Авторское право в контексте развития электронных 

информационных технологий. Другие инициативы и проблемы библиотечно-

информационного сообщества Из: Библиотеки, электронная информация и 

меняющееся общество в информационном веке : ежегодный доклад 

конференции «Крым» [электронный ресурс]. 2006 г. [рассмотрен 02.04.2007]. 

Доступен: http://ellib.gpntb.ru/index.php?doc=Plenarn&dir=20&art=6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

PIELIKUMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

1. pielikums  

Studentu pētniecisko darbu datubāzu saraksts 

 
Latvijas 
 
1. Latvijas Lauksaimniecības universitātē aizstāvētie promocijas darbi 

- Veidotājs: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka  
- Aptvērums: promocijas darbi (disertācijas) 
- Veids: pilnteksta 
- Veidošanas gads: 2003.g. 
- WWW adrese: 
http://195.13.129.34:8991/F/5JFYG89I63MY3UGHTEXSL6AN3MAC3R93UTAG65M
VPSDFCYQGQK-02936?func=find-b-0&local_base=llu02  

 
2. Latvijas Universitātes noslēguma darbu datubāze 

- Veidotājs: Latvijas Universitātes bibliotēka 
- Aptvērums: maģistra, bakalaura, kvalifikācijas darbi 
- Veids: pilnteksta 
- Veidošanas gads: 2005.g. 
- WWW adrese: 
http://195.13.129.34:8991/F/5JFYG89I63MY3UGHTEXSL6AN3MAC3R93UTAG65M
VPSDFCYQGQK-03292?func=find-b-0&local_base=lua02  

 
3. Latvijas Universitātē izstrādāto/ aizstāvēto disertāciju datubāze 

- Veidotājs: Latvijas Universitātes bibliotēka 
- Aptvērums: promocijas darbi, disertācijas, zinātniskie darbi, kopsavilkumi un 

autoreferāti 
- Veids: bibliogrāfiskā; turpmāk ir plānots papildināt ar pilnajiem tekstiem  
- Veidošanas gads: 2005.g. 
- WWW adrese: 
http://195.13.129.34:8991/F/5JFYG89I63MY3UGHTEXSL6AN3MAC3R93UTAG65M
VPSDFCYQGQK-04759?func=find-b-0&local_base=lua03  

 
4. Biznesa augstskolas Turība studentu darbi 

- Veidotājs: Biznesa augstskolas Turība bibliotēka 
- Aptvērums: maģistra darbi, diplomdarbi 
- Veids: bibliogrāfiskā  
- Veidošanas gads: 2001.g. 
- WWW adrese: http://w3i.turiba.lv/alise/alise3i.asp  

 
5. Rīgas Juridiskās augstskolas maģistru, doktoru darbi 

- Veidotājs: Juridiskās augstskolas bibliotēka 
- Aptvērums: maģistra darbi, disertācijas 
- Veids: bibliogrāfiskā  
- WWW adrese: http://katalogs.rgsl.edu.lv/alise/  

 
6. Vidzemes Augstskolas studentu darbi  

- Veidotājs: Valmieras Integrētā bibliotēka 
- Aptvērums: studentu noslēguma darbi 
- Veids: bibliogrāfiskā  
- WWW adrese: http://80.233.177.7/Alise/alise3i.asp  
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7. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studentu darbi  

- Veidotājs: Liepājas Pedagoģijas akadēmijas bibliotēka 
- Aptvērums: studentu noslēguma darbi 
- Veids: bibliogrāfiskā  
- WWW adrese: http://alise.lieppa.lv/alise/alise3i.asp?opty=1  

 
8. Latvijas „pelēkā” literatūra  

- Veidotājs: Liepājas Akadēmiskā bibliotēka 
- Aptvērums: konferenču, semināru materiāli, disertācijas, zinātnisko darbu atskaites, 

darbu kopsavilkumi, tēzes u.tml. 
- Veids: pilnteksta  
- WWW adrese: http://www3.acadlib.lv/grey/  

 
 
 
 
 
 
Ārvalstu 
 
9. Lietuvas elektroniskās tēzes un disertācijas (Lithuanian ETD) 

- Veidotājs: Lietuvas akadēmisko bibliotēku tīkls (Lithuanian Academic Libraries 

Network, LABT) 
- Aptvērums: disertācijas, disertāciju kopsavilkumi, maģistra darbi 
- Veids: pilnteksta 
- WWW adrese: 

http://aleph.library.lt/F/69YPLVNUA5JDB4FXI7UBIIG7Y5QMCQEBKX368BN6G7L
1CMVYX6-00397?func=find-b-0&local_base=ETD01  

 
10. Urālas Valsts universitātes (UrVU) autoreferātu un disertāciju digitālā kolekcija 
(Коллекция авторефератов и диссертаций Уральского государственного 
университета им. Горького) 

- Veidotājs: UrVU Zinātniskā bibliotēka 
- Aptvērums: disertācijas, disertāciju kopsavilkumi 
- Veids: pilnteksta 
- WWW adrese: http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/189  

 
11. Open Russian Electronic Library OREL disertāciju krājums 

- Veidotājs: Krievijas Valsts bibliotēka  
- Aptvērums: dažāda veida dokumenti, tai skaitā disertācijas un disertāciju kopsavilkumi 
- Veids: pilnteksta 
- Veidošanas gads – 1999.g. 
- WWW adrese: http://orel.rsl.ru/  

 
12. Theses Canada 

- Veidotājs – Kanādas bibliotēka un arhīvi (Library and Archives Canada) 
- Aptvērums: disertācijas un maģistra darbi (theses, dissertations) 
- Veids: pilnteksta 
- WWW adrese: http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/index-e.html  
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13. Virdžīnijas Tehniskās universitātes elektroniskās tēzes un disertācijas (Virginia Tech 
Electronic Theses and Dissertations) 

- Veidotājs: Virdžīnijas Tehniskā universitāte 
- Aptvērums: disertācijas un maģistra darbi (master theses, PhD  dissertations) 
- Veids: pilnteksta 
- WWW adrese: http://scholar.lib.vt.edu/theses/  

 
14. Masačūsetas Tehnoloģiskā institūta digitālā tēžu un disertāciju kolekcija (MIT Theses) 

- Veidotājs: Masačūsetas Tehnoloģiskā institūta bibliotēka 
- Aptvērums: studentu noslēguma darbi (bachelor, master theses, PhD  dissertations) 
- Veids – pinteksta 
- WWW adrese: http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582  
 

15. Rietumvirdžīnijas Universitātes digitālā tēžu un disertāciju kolekcija (West Virginia 
University Electronic Theses and Dissertations) 

- Veidotājs: Rietumvirdžīnijas Universitātes bibliotēka  
- Aptvērums: studentu noslēguma darbi (bachelor, master theses, PhD  dissertations) 
- Veids: pilnteksta 
- WWW adrese: http://eidr.wvu.edu/   

 
16. Indijas Zinātņu institūta elektroniskās tēzes un disertācijas 
(Electronic Theses and Dissertations of Indian Institute of Science)2 

- Veidotājs: Indijas Zinātņu institūta bibliotēka 
- Aptvērums: studentu noslēguma darbi (bachelor, master theses, PhD  dissertations) 
- Veids: pilnteksta 
- WWW adrese: http://etd.ncsi.iisc.ernet.in/    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Datubāzes tabulā „Studentu pētniecisko darbu datubāzu salīdzinājums” ir dotas tajā pašā secībā (skat. 
2.pielikumu). 
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2. pielikums 

Tabula „Studentu pētniecisko darbu datubāzu salīdzinājums” 

 
Apzīmējumi: 
B – bibliogrāfiskā informācija (autors, nosaukums, izd.ziņas) S – satura rādītājs 
A (valodas) – anotācija P (formāti) – pilnais teksts 
VAD – darba zinātniskais vadītājs REC – recenzents 
OP – oponents F – fakultāte, institūts/deponēšanas vieta 
G – iegūstamais grāds Z – zinātniskā nozare 
 

DB 
Tehnoloģijas, 
BIS, metadati 

Pieejamība Autortiesības 
Pieejamā 

informācija, 
formāti 

Meklēšanas kritēriji 
Meklēšanas 

veidi 
Izvadformas 

Saglabāšanas 
iespējas 

1. BIS –  
ALEPH 500; 
 
DBVS – 
ORACLE  
 
Metadati – 
MARC21  

Bibliogrāfiskā 
informācija – 
visiem 
lietotājiem 
 
Kopsavilkumu 
pilnteksti - 
autorizētiem  

Brīdinājums 
par 
autortiesību 
aizsardzību, 
atverot 
elektronisko 
resursu 
(kopsavilkuma 
pilno tekstu) 

B, A (lav, eng), F 
 
Specifiskā 
informācija: 
- UDK 
- Apjoms 
- AGROVOC 

atslēgvardi 

- Vārds nosaukumā 
- Visi lauki 
- Autors 
- Autors (persona) 
- Autors ar LLU 

strukturvien. 
- Kolektīvais autors 
- Visi priekšmeti 
- AGROVOC termins 
- AGRIS priekšmetu 

kategorija 
- UDK indekss 
- UDK satur 
- Izdošanas gads 
- Valodas kods 
- Vārds URL 
- Citējamības kods 
- Vārds piezīmju laukos 
- Šifrs  
- Sistēmas numurs 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- vairākos 

laukos 
- vairākās 

bāzēs 
- paplašināta 
- komandrinda 
 

Pārlūkošana 
pēc vairākiem 
kritērijiem  

- Elementu 
forma 

- Bibliogrāfiskā 
norāde 

- Kataloga 
kartīte (ar 
anotācijām)  

- MARC21 
 

Lejupielādēt pilno 
tekstu 
(autorizētiem 
lietotajiem) 
 
Saglābāt/aizsūtīt 
uz e-pastu 
sarakstus 
formātos atbilstoši 
izvadformām 
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2.  BIS –  
ALEPH 500; 
 
DBVS – 
ORACLE  
 
Metadati – 
MARC21  

Bibliogrāfiskā 
informācija – 
visiem 
lietotājiem 
 
Elektroniskie 
resursi – ar 
LANET 
autorizāciju 

Brīdinājums 
par 
autortiesību 
aizsardzību, 
atverot 
elektronisko 
resursu  

B, A (lav, eng), 
VAD, REC, F, G, 
Z, P (PDF) 
 
Specifiskā 
informācija: 
- UDK 
- Apjoms 

- Vārds visos laukos 
- Vārds autora laukā 
- Vārds nosaukumā 
- Kolekt. autors 
- Darba vadītājs 
- Recenzents 
- Gads 
- UDK 
- Priekšmets 
- Depon. vieta 
- Piezīmes 
- Ieraksta Nr. 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- vairākos 

laukos 
- vairākās 

bāzēs 
- paplašināta 
- komandrinda 
 

Pārlūkošana 
pēc vairākiem 
kritērijiem  

- Elementu 
forma 

- Anotācija 
latv.valodā 

- Anotācija 
svešvalodā 

- Bibl. apraksts 
ar anotācijām 

- Bibliogrāfiskā 
norāde 

- MARC21 
 
 

Lejupielādēt 
pilno tekstu 
(autorizētiem 
lietotajiem) 
 
Saglābāt/aizsūtīt 
uz e-pastu 
sarakstus 
formātos 
atbilstoši 
izvadformām 

3. BIS –  
ALEPH 500; 
 
DBVS – 
ORACLE  
 
Metadati – 
MARC21  

Visiem 
lietotājiem 

- B, VAD, OP, REC, 
F, G, Z 
 
Specifiskā 
informācija: 
- Apjoms 
- UDK 
- Aizstāvēš. ziņas 

(promocijas 
padome) 

 

- Vārds nosaukumā 
- Nosaukums 
- Autors 
- Zinātniskais vad. 
- Recenzents 
- Konsultants 
- Kol. autors 
- Gads 
- Priekšmets 
- UDK 
- Zin. nozare 
- Apakšnozare 
- Aizstāv. padome 
- Aizst. pad. vad. 
- Aizstāv. datējums 
- Aizstāv. vieta 
- Apstiprin. datējums 
- Bibliotēka 
- Visos laukos 
- Ieraksta Nr.  

 
 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- vairākos 

laukos 
- vairākās 

bāzēs 
- paplašināta 
- komandrinda 
 
Pārlūkošana 
pēc vairākiem 
kritērijiem 

- Elementu 
forma 

- Bibliogrāfiskā 
norāde 

- MARC21 
 

Saglābāt/aizsūtīt 
uz e-pastu 
sarakstus 
formātos 
atbilstoši 
izvadformām 
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4.  BIS – ALISE 
 
Metadati –  
UKMARC 
MARC21 

Visiem 
lietotājiem  

- B, VAD, G 
 
Specifiskā 
informācija: 
- UDK 
- Fonds 
- Apjoms 
- Bibliogr. piezīme 

(lpp.) 
- Piezīmes (darba 

num; anotāciju 
valodas) 

- Autors 
- Nosaukums 
- ISBN/ISSN/ISMN 
- Izdevējs 
- Izdošana gads 
- URL 
- UDK indekss 
- Priekšmets/Atslēgvārds 
- Sērija 
- Teksts anotācijā 
- Par personu 
- Par iestādi 
- Par vietvārdu 
- Fonds/Filiāle 
- Valoda 
- Jaunumi par 7 dienām 
- Jaunumi par 14 dienām 
- Jaunumi par n dienām 
- Avota nosaukums 
- Laidiens 
- Apraksta tips 
- Materiāla apzīmējums 
- Visi lauki 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- paplašināta 

 

- Elementu 
forma 

- Bibliogrāfiskais 
apraksts 

- UKMARC 
- MARC21 
 

Izdrukāt/aizsūtīt 
uz e-pastu 
sarakstu bibl. 
aprakstu formātā 

5. BIS – ALISE 
 
Metadati –  
UKMARC 
MARC21 

Visiem 
lietotājiem  

- B, VAD, G 
 
 

- Autors 
- Nosaukums 
- ISBN/ISSN/ISMN 
- Izdevējs 
- Izdošana gads 
- URL 
- UDK indekss 
- Priekšmets/Atslēgvārds 
- Sērija 
- Teksts anotācijā 
- Par personu 
- Par iestādi 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- paplašināta 

 

- Elementu 
forma 

- Bibliogrāfiskais 
apraksts 

- UKMARC 
- MARC21 
 

Izdrukāt/aizsūtīt 
uz e-pastu 
sarakstu bibl. 
aprakstu formātā 
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- Par vietvārdu 
- Fonds/Filiāle 
- Valoda 
- Jaunumi par 7 dienām 
- Jaunumi par 14 dienām 
- Jaunumi par n dienām 
- Avota nosaukums 
- Laidiens 
- Apraksta tips 
- Materiāla apzīmējums 
- Visi lauki 
 

6. BIS – ALISE 
 
Metadati –  
UKMARC 
MARC21 

Visiem 
lietotājiem  

- B, VAD, G 
 
Specifiskā 
informācija: 
- UDK 
- Fonds 
- Apjoms 
- Bibliogr. (lpp.) 
 

- Autors 
- Nosaukums 
- ISBN/ISSN/ISMN 
- Izdevējs 
- Izdošana gads 
- URL 
- UDK indekss 
- Priekšmets/Atslēgvārds 
- Sērija 
- Teksts anotācijā 
- Par personu 
- Par iestādi 
- Par vietvārdu 
- Fonds/Filiāle 
- Valoda 
- Jaunumi par 7 dienām 
- Jaunumi par 14 dienām 
- Jaunumi par n dienām 
- Avota nosaukums 
- Laidiens 
- Apraksta tips 
- Materiāla apzīmējums 
- Visi lauki 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- paplašināta 

 

- Elementu 
forma 

- Bibliogrāfiskais 
apraksts 

- UKMARC 
- MARC21 
 

Izdrukāt/aizsūtīt 
uz e-pastu 
sarakstu bibl. 
aprakstu formātā 
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7. BIS – ALISE 
 
Metadati –  
UKMARC 
MARC21 

Visiem 
lietotājiem  

- B, A (lav), VAD, 
G, Z 
 
Specifiskā 
informācija: 
- UDK 
- Fonds 
- Apjoms 
 

- Autors 
- Nosaukums 
- ISBN/ISSN/ISMN 
- Izdevējs 
- Izdošana gads 
- URL 
- UDK indekss 
- Priekšmets/Atslēgvārds 
- Sērija 
- Teksts anotācijā 
- Par personu 
- Par iestādi 
- Par vietvārdu 
- Fonds/Filiāle 
- Valoda 
- Jaunumi par 7 dienām 
- Jaunumi par 14 dienām 
- Jaunumi par n dienām 
- Avota nosaukums 
- Laidiens 
- Apraksta tips 
- Materiāla apzīmējums 
- Visi lauki 
 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- paplašināta 

 

- Elementu 
forma 

- Bibliogrāfiskais 
apraksts 

- UKMARC 
- MARC21 
 

Izdrukāt/aizsūtīt 
uz e-pastu 
sarakstu bibl. 
aprakstu formātā 

8. Speciāla 
programmatūra 
netiek 
izmantota 

Visiem 
lietotājiem 

Paziņojums 
par 
autortiesību 
aizsardzību 

B, P (PDF, DOC, 
ZIP) 
 
Specifiskā 
informācija -  
dažādas piezīmes 
 

Meklēšana notiek pēc 
visiem laukiem 

Vienkāršā 
meklēšana 
 
Pārlūkošana 
pēc temata 
 
 
 
 
 
 

- Lejupielādēt 
jebkuru 
elektronisko 
resursu 
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9. BIS –  
ALEPH 500 
 
DBVS –  
ORACLE 
 
Metadati – 
MARC21 

Bibliogrāfiskā 
informācija – 
visiem 
lietotājiem 
 
Pilnteksti: 
- visiem 
- autorizētiem 

- B, A (lt, rus, eng) 
P (PDF, MSWord), 
Z, G, F 
 
Specifiskā 
informācija: 
- Formāti 
- Pieejas statuss 
- Aizstāv.padomes 

locekļi 
- Aizstāv.padomes 

priekšsēdētājs  

- Visi lauki 
- Nosaukums 
- Autors 
- Gads 
- Institūcija 
- Priekšmets 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- vairākos 

laukos 
- vairākās 

bāzēs 
- paplašināta 
- komandrinda 
 
Pārlūkošana 
pēc vairākiem 
kritērijiem 

 

- Elementu 
forma 

- Bibliogrāfiskais 
apraksts (ar 
anotācijām) 

- Kataloga 
kartīte 

 

Lejupielādēt 
pilno tekstu 
 
Saglābāt/aizsūtīt 
uz e-pastu 
sarakstus 
formātos: 
- Kartīte 
- ISO 2709 
- ALEPH 
- OPAC 

10. Programmatūra- 
DSpace 
 
Metadati –  
ETD-MS 

Bibliogrāfiskā 
informācija – 
visiem 
lietotājiem 
 
Pilnteksti: 
- visiem 
- autorizētiem 

Paziņojums 
par 
autortiesību 
aizsardzību 

B, VAD, Z,  
P (PDF) 
 
Specifiskā 
informācija: 
- URI 
- Datums 
- Kolekcija 

(datubāze) 
 
 

- Visi lauki 
- Autors 
- Nosaukums 
- Tematika (Zin.nozare) 
- Anotācija 
- Sērija 
- Sponsors 
- Identifikators 
- Valoda (ISO) 
 
 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- paplašināta 

 
Pārlūkošana: 

- pēc 
nosaukuma 

- pēc autora 
- pēc 

zin.nozares 
- pēc datuma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elementu 
forma 

- ETD-MS 

Lejupielādēt 
pilno tekstu 
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11. BIS –  
Sigla (Сигла) 
 
Metadati –  
MARC21 
RUSMARC 
UNIMARC 

Visiem 
lietotājiem 

Līgums ar 
autoru vai 
atbildīgo 
organizāciju 

B, G, P (PDF) 
 
Specifiskā 
informācija: 
- Sērija (kolekcija) 
- Ziņas par 

pirmavotu 
(Сведения об 

оригинале) 

- Visi lauki 
- Autors 
- Nosaukums 
- Sērija 
- Atslēgvārdi 
- Izdošanas gads 
- Izdevniecība 
- Izdošanas vieta 
- ISBN 
- ISSN 
- ISMN 
- Žurnāls 
- Valodas kods 
- Svītrkods 
- Sistēmas numurs 
 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- paplašināta 

 
Pārlūkošana: 

- pēc autora 
- pēc 

zin.nozares 

- Elementu 
forma 

- Kartīte 
- MARC 

Lejupielādēt 
pilno tekstu 
 
Aizsūtīt uz e-
pastu sarakstu 
formātos: 
- Bibl. apraksts 
- Kartīte 

12. Canada Thesis 
Portal 

Visiem 
lietotājiem 

- Līgums ar 
autoru 

 
- Paziņojums 

par 
autortiesību 
aizsardzību 

B, G, A (eng), Z,  
P (PDF) 
 
Specifiskā 
informācija: 
- Kolekcija 
- WWW adreses 

(E-location) 

- Visi lauki 
- Autors 
- Nosaukums 
- Priekšmets 
- Piezīme (Note Keyword) 
- Anotācija 
- ISBN 
- Universitāte 
- Grāds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- paplašināta 

 

Elementu forma Lejupielādēt 
pilno tekstu 
 
Aizsūtīt uz e-
pastu sarakstu 
elementu formātā   
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13. Programmatūra 
datu glabāšanai-
LOCKSS 
(digital 

preservation 

system) 
 
Meklēšanai – 
Ultraseek 
 
DBVS – 
MySQL 
 
Metadati –  
ETD-MS 
 

Bibliogrāfiskā 
informācija – 
visiem 
lietotājiem 
 
Pilnteksti: 
- visiem 
- autorizētiem 

Dažāda veida 
līgumi ar 
autoru 

B, A (eng), G, Z, P 
 
Specifiskā 
informācija: 
- piekļuves veids 
- autora e-pasts 
- aizstāvēšanas 

komisijas locekļi 
 
Failu formāti: 
PDF, PPT, JPG, 
GIF, TIFF,  PHG, 
MPEG, TXT, 
MOV, AVI, MP3 
un citi 
 

- Visi lauki 
- Nosaukums 
- URL 
- Web vietnes nosaukums 
- Saite uz attēlu 
- Saite uz tekstu 
- Atslēgvārdi 
- Apraksts (Description) 
 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- paplašināta 

 
Pārlūkošana: 

- pēc autora 
- pēc 

zin.nozares 
 

Elementu forma 
 

Lejupielādēt 
jebkuru 
elektronisko 
resursu 

14. Programmatūra- 
DSpace 
 
Metadati –  
ETD-MS 

Bibliogrāfiskā 
informācija – 
visiem 
lietotājiem 
 
Pilnteksti: 
- skatīt visiem 
- drukāt    
  autorizētiem  
  (daļai  
  ierakstu) 

Līgums ar 
autoru 

B, A (eng), F, 
VAD, P (PDF, ZIP) 
 
Specifiskā 
informācija: 
- URI 
- Apraksts 

(Description) 
- Kolekcija 

(datubāze) 
 

- Visi lauki 
- Autors 
- Nosaukums 
- Tematika (Zin.nozare) 
- Anotācija 
- Sērija 
- Sponsors 
- Identifikators 
- Valoda (ISO) 
 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- paplašināta 

 
Pārlūkošana: 

- pēc 
nosaukuma 

- pēc autora 
- pēc 

zin.nozares 
- pēc datuma 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Elementu 
forma 

- ETD-MS 

Lejupielādēt 
pilno tekstu 
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15. eIDR 
(Electronic 

Instittutional 

Document 

Repository) 
 

Bibliogrāfiskā 
informācija – 
visiem 
lietotājiem 
 
Pilnteksti - 
autorizētiem   
lietotājiem 
 

Paziņojums 
par 
autortiesību 
aizsardzību 

B, A (eng), G, F, Z 
P (PDF) 
 
Specifiskā 
informācija: 
- Autora e-pasts 
- Aizstāvēšanas 

padomes locekļi, 
viņu e-pasts 

- Autora URL 
 
 

- Piekļuves veids 
- Anotācija 
- Autors 
- Dokumenta ID 
- Dokumenta tips 
- Atslēgvārdi 
- Nosaukums 
- Iesniegšanas ziņas 

(Submission Event) 

Meklēšana 
vairākos laukos 
 
Pārlūkošana: 
- pēc 

dokumenta ID 
- pēc autora 
- pēc 

dokumenta 
tipa 

- Nosaukuma 
- Datuma 
 

Elementu forma 
ar anotāciju un 
bibliogrāfisko 
norādi 

Lejupielādēt 
pilno tekstu 
(autorizētiem 
lietotajiem) 

16. Programmatūra- 
DSpace 
 
Metadati –  
ETD-MS 

Visiem 
lietotājiem 

Paziņojums 
par 
autortiesību 
aizsardzību 

B, A (eng), G, F, Z, 
P (PDF) 
 
Specifiskā 
informācija: 
- URI 
- Kolekcija 
- Autortiesību 

piezīme 

- Visi lauki 
- Autors 
- Nosaukums 
- Tematika (Zin.nozare) 
- Anotācija 
- Sērija 
- Sponsors 
- Identifikators 
- Valoda (ISO) 
 

Meklēšana: 
- vienkārša 
- paplašināta 

 
Pārlūkošana: 

- pēc 
nosaukuma 

- pēc autora 
- pēc 

zin.nozares 
- pēc datuma 

 

- Elementu 
forma 

- ETD-MS 

Lejupielādēt 
pilno tekstu 
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3. pielikums 

Autortiesību līgums OREL disertāciju datubāzē 

 
АВТОРСКИЙ ДОГОВОР  

 
г. Москва                                                       “ ______”______________200   г. 
 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________,  

             (Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем "Автор", с одной стороны, и ФГУ Российская 
государственная библиотека, именуемая в дальнейшем “Библиотека”, в лице 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ , действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Автор предоставляет Библиотеке права на включение в электронную библиотеку 
диссертаций и авторефератов РГБ как полнотекстовую базу данных (ненужное 

зачеркнуть): 

 

своей кандидатской/докторской диссертации, 

автореферата  своей диссертации,  

 

на тему (вписать): ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________, 
именуемого(ой, ых) в дальнейшем “Диссертация/Автореферат”,  и использование 
воспроизведенного в электронной форме материала в обусловленных настоящим 
договором пределах и на неопределенный  срок, начиная с _________________(дата). 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Библиотеке следующие 
права: 

2.1.1. Изготовление электронных копий Диссертации/Автореферата или их 
частей; 

2.1.2. Предоставление электронной копии Диссертации/Автореферата в 
открытом доступе на сайте Библиотеки в сети Интернет как части 
полнотекстовой базы данных электронной библиотеки диссертаций. 

2.1.3. Предоставление электронных копий Диссертации/Автореферата или 
отдельных частей Диссертации/Автореферата по заказам на платной 
основе; 

2.1.4. Копирование частей Диссертации/Автореферата на бумажный носитель и 
предоставление  копий отдельных частей  на бумажном носителе по 
заказам на платной основе; 

2.1.5. Дополнительные права:  ___________________________________  
                    __________________________________________________________  
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2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или 
предоставлять аналогичные права на  использование Диссертации/Автореферата 
третьим лицам. 
2.3. (Заполняется в случае передачи Автором в Библиотеку электронной версии 

Диссертации/Автореферата). 

Автор передает Библиотеке файл(ы), содержащие (ненужное зачеркнуть): 

 

полную электронную версию Диссертации/Автореферата, 

неполную электронную версию Диссертации/Автореферата 

 

в формате(ах) _________________________________(указываются форматы) 

на дискете, по электронной почте (ненужное зачеркнуть, электронный адрес 

отправителя указать)__________________________________________   

 

и гарантирует  идентичность переданного полного текста  
Диссертации/Автореферата или всех переданных его (ее, их) частей  печатной(ым) 
версии(ям) Диссертации/Автореферата, поступившей(ему, им) на хранение в 
Библиотеку. 
2.4. (Заполняется в случае сканирования диссертации/автореферата 

Библиотекой) 

Автор оплачивает стоимость работ по сканированию диссертации/автореферата, в 
соответствии с действующим в Библиотеке прейскурантом цен на платные услуги, в 
размере  
_________________________________________________________________  

(сумма цифрами и прописью) 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4. Конфиденциальность 

Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонам и по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и 
обычаев делового оборота. 
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в судебном порядке. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 
бессрочно. 

7. Расторжение договора 

7.1. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному 
соглашению. 
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7.2. Библиотека вправе расторгнуть договор в случае, если на момент 
заключения Автор не обладает выше перечисленными правами на предмет 
договора или  переданная в Библиотеку электронная версия 
Диссертации/Автореферата не соответствует печатной версии, поступившей в 
Библиотеку на хранение. 

8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством. 
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны  сторонами или 
надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 
Автора, второй - у Библиотеки. 
8.5. Адреса и реквизиты сторон 

 
Автор: 

Почтовый адрес:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________Телефон:_____________
____________E-mail: _________________________ 

 
Библиотека: 

Адрес: 119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5     
Контактные телефоны: (095) 202 88 91, 202 79 98 
E-mail: fedlm@rsl.ru, lavr@rsl.ru 

 
Подписи сторон: 

 
Автор                                                                 Библиотека 
 

____________________                                   _____________________ 
     

      (В случае пересылки автором  

 договора по почте  подпись автора                                 МП 

заверяется отделом кадров по его  

месту работы) 
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4. pielikums 

Anketu veidlapas 

Cien./God. RTU pasniedzējs (-a)! 
 

Anketa ir izstrādāta maģistra darba „RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izstrāde un 
integrēšana BIS ALEPH 500” ietvaros, un Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai apzinātu šīs datubāzes 
nepieciešamību. Anketas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, tādējādi garantējot Jūsu anonimitāti. 
 Aizpildot anketu, pielieciet zvaigznīti (*) vai kādu citu zīmi ciparam pie pareizās atbildes, pēc 
nepieciešamības sniedziet savas atbildes. 
 

1. Kādas datubāzes Jūs esat lietojis(-jusi)? (Atzīmējiet visus variantus) 

8 valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopkatalogu 1 
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas elektronisko katalogu 2 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēku un pētnieku publikāciju datubāzi 3 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē aizstāvēto promocijas darbu datubāzi 4 
Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzi 5 
Latvijas Universitātes bakalaura un maģistra darbu datubāzi 6 
Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēku un darbinieku publikāciju datubāzi 7 
Citu Latvijas augstskolu bibliotēku studentu pētniecisko darbu datubāzes 
(lūdzu, norādiet kādas) 

 ……………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………….. 

8 
 
 
 

Ārzemju augstskolu bibliotēku studentu pētniecisko darbu datubāzes 
(lūdzu, norādiet kādas) 

 ……………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………….. 

9 
 
 
 

 
2. Kā Jums šķiet, vai ir nepieciešama RTU disertāciju un maģistra darbu datubāze? 

Jā, jo tā ir vajadzīga mācību procesā 1 Pārejiet pie 3.jautājuma 

Jā, jo tā cels RTU prestižu 2 Pārejiet pie 3.jautājuma 
Jā, jo tā sekmēs studentu darbu kvalitātes uzlabošanos  3 Pārejiet pie 3.jautājuma 
Jā (cits variants) 

 ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

7 
 

 

Pārejiet pie 3.jautājuma 

Nē, jo neredzu nepieciešamību izmantot studentu pētnieciskos darbus 
mācību procesā 

4 
 

Pārejiet pie 9.jautājuma 

Nē, jo RTU studentu pētnieciskie darbi nav pietiekami kvalitatīvi 
5 
 

Pārejiet pie 9.jautājuma 

Nē, jo tā izraisīs plaģiāta izplatīšanos   6 Pārejiet pie 9.jautājuma 
Nē (cits variants) 

 ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 

8 
 

 

Pārejiet pie 9.jautājuma 

 
3. Ar kādiem studentu pētnieciskajiem darbiem, pēc Jūsu domām, datubāzi vajadzētu turpmāk 

paplašināt? (Atzīmējiet, lūdzu, visus Jums svarīgos variantus; nepieciešamības gadījumā miniet savu) 
Kvalifikācijas darbi 1 
Bakalaura darbi 2 
Inženierprojekti 3 
Visi iepriekšminētie varianti nav svarīgi 8 
Cits variants ………………………….. 
………………………………………... 

5 
 

 
4. Kāda informācija par studenta pētniecisko darbu, pēc Jūsu domām, ir nepieciešama? 

(Atzīmējiet, lūdzu, visus Jums svarīgos variantus; nepieciešamības gadījumā miniet savu) 

Bibliogrāfiskā informācija 1 
Satura rādītājs 2 
Anotācija latviešu valodā 3 
Anotācijas svešvalodā 4 
Izmantoto avotu saraksts 5 
Pilnais teksts 6 
Cits variants …………………………..………... 7 
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5. Kādus darbus datubāzē, Jūsuprāt, vajadzētu papildināt ar pilnajiem tekstiem? 

Visus aizstāvētos 1 
Aizstāvētos ar atzīmi „7” un augstāk 2 
Tikai tādus, ko darba vadītājs/aizstāvēšanas komisija būtu 
ieteicis publicēt 

3 

Nevienu 8 
Cits variants 
…………………………………………………. 

4 
 

 
 

6. Kādus meklēšanas kritērijus Jūs izmantotu, veicot meklēšanu RTU disertāciju un maģistra darbu 
datubāzē? (Atzīmējiet, lūdzu, visus Jums svarīgos kritērijus; nepieciešamības gadījumā miniet savus 

variantus) 

Pēc autora 1 
Pēc nosaukuma 2 
Pēc atslēgvārdiem anotācijā 3 
Pēc recenzenta 4 
Pēc zinātniskā vadītāja 5 
Pēc iegūstamā grāda 6 
Pēc priekšmeta 7 
Pēc fakultātes 8 
Pēc aizstāvēšanas gada 9 
Pēc valodas 10 
Citi varianti 
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 

11 

 
 

7. Kādu(-us) meklēšanas veidu(-us) Jūs parasti izmantojat, veicot meklēšanu RTU ZB 
elektroniskajā katalogā/datubāzē? 

Meklēšanu pēc viena kritērija 1 
Meklēšanu pēc vairākiem kritērijiem  2 
Pārlūkošanu 3 
Meklēšanu komandrindā 4 
Nav atbildes 8 

 
 

8. Kādā veidā Jums būtu svarīgi saglabāt/izdrukāt atlasītos ierakstus? 
(atzīmējiet, lūdzu, visus Jums svarīgos variantus; nepieciešamības gadījumā miniet savus) 

Bibliogrāfisko aprakstu veidā 1 
Bibliogrāfisko aprakstu veidā kopā ar anotācijām 2 
Bibliogrāfisko norāžu veidā citēto avotu uzrādīšanai 3 
Cits variants ………………………….. 4 
Vispār nelietoju šo pakalpojumu 8 

 

 

 

Sniedziet, lūdzu, ziņas par sevi 

 
9. Jūsu statuss RTU 

Pasniedzējs 1 
Doktorands 2 
Maģistrants 3 
Cits variants 8 

 
 

10. Jūsu vecums 
18 – 21 1 
22 – 24 2 
25 – 40 3 
41 – 60 4 
Vairāk  5 

 
 

11. Jūsu dzimums 
Sieviete 1 

   Vīrietis 2 
 

Paldies par sadarbību!  
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Cienījamo RTU student! 

 
Anketa ir izstrādāta maģistra darba „RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izstrāde un 

integrēšana BIS ALEPH 500” ietvaros, un Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai apzinātu šīs datubāzes nepieciešamību.  
 Anketas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, tādējādi garantējot Jūsu anonimitāti. 
 Aizpildot anketu, apvelciet ciparu pie pareizās atbildes, pēc nepieciešamības sniedziet savas atbildes. 
 

12. Kādas datubāzes Jūs esat lietojis(-jusi)? (Atzīmējiet visus variantus) 

8 valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopkatalogu 1 
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas elektronisko katalogu 2 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēku un pētnieku publikāciju datubāzi 3 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē aizstāvēto promocijas darbu datubāzi 4 
Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzi 5 
Latvijas Universitātes bakalaura un maģistra darbu datubāzi 6 
Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēku un darbinieku publikāciju datubāzi 7 
Citu Latvijas augstskolu bibliotēku studentu pētniecisko darbu datubāzes 
(lūdzu, norādiet kādas) 

 ……………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………….. 

8 
 
 
 

Ārzemju augstskolu bibliotēku studentu pētniecisko darbu datubāzes 
(lūdzu, norādiet kādas) 

 ……………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………….. 

9 
 
 
 

 
 
13. Kā Jums šķiet, vai ir nepieciešama RTU disertāciju un maģistra darbu datubāze? 

Jā, jo tā ir vajadzīga mācību procesā 1 Pārejiet pie 3.jautājuma 

Jā, jo tā cels RTU prestižu 2 Pārejiet pie 3.jautājuma 
Jā, jo tā sekmēs studentu darbu kvalitātes uzlabošanos  3 Pārejiet pie 3.jautājuma 
Jā (cits variants) 

 ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

7 
 

 

Pārejiet pie 3.jautājuma 

Nē, jo neredzu nepieciešamību izmantot studentu pētnieciskos darbus 
mācību procesā 

4 
 

Pārejiet pie 9.jautājuma 

Nē, jo RTU studentu pētnieciskie darbi nav pietiekami kvalitatīvi 
5 
 

Pārejiet pie 9.jautājuma 

Nē, jo tā izraisīs plaģiāta izplatīšanos   6 Pārejiet pie 9.jautājuma 
Nē (cits variants) 

 ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 

8 
 

 

Pārejiet pie 9.jautājuma 

 
 

14. Ar kādiem studentu pētnieciskajiem darbiem, pēc Jūsu domām, datubāzi vajadzētu turpmāk 
paplašināt? (Atzīmējiet, lūdzu, visus Jums svarīgos variantus; nepieciešamības gadījumā miniet savu) 

Kvalifikācijas darbi 1 
Bakalaura darbi 2 
Inženierprojekti 3 
Visi iepriekšminētie varianti nav svarīgi 8 
Cits variants ………………………….. 
………………………………………... 

5 
 

 
 

15. Kāda informācija par studenta pētniecisko darbu, pēc Jūsu domām, ir nepieciešama? 
(Atzīmējiet, lūdzu, visus Jums svarīgos variantus; nepieciešamības gadījumā miniet savu) 

Bibliogrāfiskā informācija 1 
Satura rādītājs 2 
Anotācija latviešu valodā 3 
Anotācijas svešvalodā 4 
Izmantoto avotu saraksts 5 
Pilnais teksts 6 
Cits variants ………………………….. 
………………………………………... 

7 
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16. Vai Jūs būtu ar mieru publicēt sava pētnieciskā darba pilno tekstu RTU ZB datubāzē? 

Noteikti jā 1 
Jā, ar nosacījumu (miniet kādu) 
…………………………………………………………... 

2 
 

Nē 3 
Nav atbildes 8 

 
 

17. Kādus meklēšanas kritērijus Jūs izmantotu, veicot meklēšanu RTU disertāciju un maģistra darbu 
datubāzē? (Atzīmējiet, lūdzu, visus Jums svarīgos kritērijus; nepieciešamības gadījumā miniet savus 

variantus) 

Pēc autora 1 
Pēc nosaukuma 2 
Pēc atslēgvārdiem anotācijā 3 
Pēc recenzenta 4 
Pēc zinātniskā vadītāja 5 
Pēc iegūstamā grāda 6 
Pēc priekšmeta 7 
Pēc fakultātes 8 
Pēc aizstāvēšanas gada 9 
Pēc valodas 10 
Citi varianti 
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 

11 

 
 

18. Kādu(-us) meklēšanas veidu(-us) Jūs parasti izmantojat, veicot meklēšanu RTU ZB elektroniskajā 
katalogā/datubāzē? 

Meklēšanu pēc viena kritērija 1 
Meklēšanu pēc vairākiem kritērijiem  2 
Pārlūkošanu 3 
Meklēšanu komandrindā 4 
Nav atbildes 8 

 
 

19. Kādā veidā Jums būtu svarīgi saglabāt/izdrukāt atlasītos ierakstus? 
(atzīmējiet, lūdzu, visus Jums svarīgos variantus; nepieciešamības gadījumā miniet savus) 

Bibliogrāfisko aprakstu veidā 1 
Bibliogrāfisko aprakstu veidā kopā ar anotācijām 2 
Bibliogrāfisko norāžu veidā citēto avotu uzrādīšanai 3 
Cits variants ………………………….. 4 
Vispār nelietoju šo pakalpojumu 8 

 

Sniedziet, lūdzu, ziņas par sevi 

 
20. Jūsu statuss RTU 

Doktorands 2 
Maģistrants 3 
Citas programmas 
students 

4 

Cits variants 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. Jūsu vecums 

18 – 21 1 
22 – 24 2 
25 – 40 3 
41 – 60 4 
Vairāk  5 

 
 
 
 

Paldies par sadarbību!  
 
 
 
 
 

 
22. Jūsu dzimums 

Sieviete 1 
Vīrietis 2 
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Maģistra darbs „RTU disertāciju un maģistra darbu datubāzes izstrāde un integrēšana 

BIS ALEPH 500” izstrādāts LU Sociālo zinātņu fakultātē.  

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie 

informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

Autore: Oksana Zaiceva ....................................   ........................... 

 

 

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 

Vadītājs: lektore Dr. philol. Baiba Mūze  ....................................  

 

 

Recenzente: docente Dr. philol. Līga Krūmiņa.  

 

 

Darbs iesniegts Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā 29.05.2007. 

Metodiķe: Mārīte Puriņa  .................................... 

 

 

Darbs aizstāvēts maģistra gala pārbaudījumu komisijas sēdē 

............................  prot. Nr........., vērtējums ................................... 

Komisijas sekretāre: lektore M.Sci.Soc. Iveta Kalniņa  .................................... 

 

 

 


