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1. Ievads
Mērķis
Internets, Globālais tīmeklisun digitālā vide ir atrisinājuši daudzas problēmas informācijas
apmaiņā un komunikācijā. Tie radījuši arī jaunas problēmas vai arī radījuši vajadzību pēc
agrāko problēmu risinājuma, kas, šķiet, tika kontrolētas.
Šis posms jūs informēspar vairākām jomām, kas parasti ir saistītas ar likumdošanu.Tomēr
ikvienam, kaskibertelpā strādā ar digitālo informāciju, būtu jābūt uzmanīgamattiecībā uz
daudzām šīm problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.
Tiesību normām ir liela nozīme tādās jomās, kurās var rasties interešu konflikti. Tās palīdz
uzturēt kārtību to grupusavstarpējās attiecībās, kuru intereses ir konfliktējošas. To var panākt
līdzsvarojot pastāvošās intereses, vai arī piešķirot lielāku prioritāti vienai vai otrai grupai
(parasti spēcīgākajai grupai). Tomērjebkurš juridisks risinājums, kurš ir balstīts uz interešu
nelīdzsvarotību, var būt tikai īslaicīgs. No otras puses, ir jāņem vērā tas, ka dažādās situācijās
vienā un tajā pašā jomā ir iesaistīti dažādi dalībnieki un šīs situācijas laika gaitā var mainīties
un tās arī mainīsies. Kā piemēru varam minēt agrāko Padomju Savienību, kas bibliotēkām
noteica absolūti specifiskas funkcijas, kuras tika nostiprinātas tiesību normās un pilnīgi
atšķīrās no, piemēram, ASV bibliotēku funkcijām. Pēc 11. septembra ASV ieviesa izmaiņas,
kas anulēja ilgstošo tradīciju aizsargāt bibliotēku lietotāju godīgumu. Tur autortiesību
situācija nekomerciālās publicistikas jomāir pilnīgi neatkarīga no ekonomiskajām interesēm
un tās pārstāvošajām grupām. Tādiem pašiem juridiska rakstura jautājumiemjārod atšķirīgi
risinājumi dažādu valstu nacionālajos tiesību aktos.
Šajā posmā tiks pievērsta uzmanība ļoti vispārīgām problēmām, kas ir radušās un jārisina
starptautiskā līmenī, jo īpaši tādēļ, ka digitālajām bibliotēkām principā nevar būt nekādu
starpvalstu robežu. Bet pašlaik mēs centīsimies ieteikt vairākus risinājumus, kad vien mums
tie šķietpiemērojami.
Kursa plāns un iepriekšējās zināšanas
Darbssastāv no četriemposmiem un ar tiem saistītajiem uzdevumiem, un nekādas iepriekšējas
zināšanas par juridiskajiem jautājumiem nebūs nepieciešamas. Tomēr dalībnieku kā
bibliotekāru vispārējām iepriekšējām zināšanām būs tieša nozīme un tās ir jāizmanto, lai
noskaidrotu kādspapildus atbalsts informācijas pārvaldībā var veicināt viņu izpratni par
informācijas lomu organizācijās un institūcijās.
Šajos četrosposmos tiks iekļauti,
1. Bibliotēku un digitālo bibliotēku vispārējie reglamentējošie noteikumi.
2. Intelektuālais īpašums un autortiesības
3. Digitālo bibliotēku atbildība
4. Konfidencialitātes likumi un noteikumi

2. Mācību rezultāti
Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki spēs
Mācību rezultāti
Zināšanas
Prasmes
... rūpīgi izvērtēt likumisko saistību un bibliotēku tīklu darbības tiesisko regulējumu,
autortiesības un bibliotēku darbības atbildību.
Pamata līmenī pārzināt bibliotēku darbību Demonstrēt spējuanalizētpašreizējo situāciju
regulējošo likumdošanu un būt spējīgiem bibliotēku darbību regulējošajā likumdošanas
izskaidrot kā likumdošana ietekmē jomā. Noteiktsadarbībasiespējaslobijuaktivitātēs
bibliotēkas un kā tās ietekmē likumdošanu un
partnerus,
kurivarētupalīdzētieviest
svarīgās nozarēs.
pastāvošos noteikumus.
Parādīt izpratni par tās bibliotēkās izmantojamās informācijas vērtību, kas ir aizsargāta ar
likumdošanu, un attiecināt to uzlīgumiem (licencēšanu) un noteikumiem.
Izskaidrot attiecības starp juridiski atzītām Analizētlicencēšanaslīgumus no starptautiskajā
bibliotēku tiesībām un pienākumiem un un nacionālajā bibliotēku likumdošanā esošo
iespējamiem juridiskajiem šķēršļiem to atbrīvojumuviedokļa un diskutēt par bibliotēku
izpildei.
pakalpojumiem
Parādīt spējuattiecīgāssituācijāsveidotbibliotēku lobiju aktivitātes dažādu bibliotēku
jautājumu risināšanā.
Analizēt juridiskās iespējas un mehānismus, kas
Izskaidrot
bibliotēku
lobiju
lomu pieejami informācijas pakalpojumu sniegšanas
likumīgaspieejasbibliotēkās
un
citās paplašināšanai.
organizācijās
esošās
informācijas Pamatot viedokli par paplašināta apjoma
nodrošināšanai.
informācijas
nodrošināšanas
sabiedrībai
vērtībujuridiskā līmenī.
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Posmi

Posms: Bibliotēku un digitālo bibliotēkuregulējošie likumi.

Pirmajā posmāredzams visu veidu likumu un vispārējā tiesiskā regulējumapārskats visu veidu
bibliotēkām. Daži no tiem ir vairāk svarīgi sabiedriskajām vai skolu bibliotēkām (piemēram,
izglītības likumi vai likumi par pašvaldību atbildību),
citi akadēmiskajām bibliotēkām (piemēram, universitāšu statūti (nolikumi), likumi par
kultūras mantojuma saglabāšanu), vēl citi nacionālajām bibliotēkām (piemēram, publikāciju
obligāta nodošanas prasība repozitorijiem (bibliotēkām)). Pastāv tiesību akti, kas nosaka
organizāciju darbību, sabiedrības nodrošināšanas ar informāciju pienākumu, šo pasākumu
finansējumu vai budžetu, vai citas nianses, un tie ir nozīmīgi bibliotēkām, ņemot vērā to kā
publisko vai privāto organizāciju lomu.
Struktūra un uzdevumi
Likumi un citi juridiska rakstura dokumenti bibliotēku sfēru ietekmē galvenokārtnacionālajā
līmenī. Dažās valstīs (piemēram, Lielbritānijā un Zviedrijā) pastāv likumi, kas attiecas tikai
uz publiskajām bibliotēkām; citi reglamentē
bibliotēku un to funkciju sistēmu kopumā.

Lielākajā daļā no tiem šobrīd tiek ņemts vērā apstāklis, ka bibliotēkas veido digitālos
krājumus un veido noteikumus, kuri uz tiem attiecas. It īpaši šie noteikumi ir nozīmīgi
nacionālajām bibliotēkām, kas parasti pilda veic nacionālo publikāciju arhivēšanu. Šajā
sakarā, piemēram, Zviedrijas valdība ir uzticējusi Karaliskajai Bibliotēkai vākt, saglabāt,
aprakstīt, kā organizēt Zviedrijā iespiestās un elektroniskās publikācijas, Zviedrijas tīmekļa
vietnes un citus Zviedrijas digitālos resursus. No otras puses, bibliotēkas sadarbojas ar
cilvēkiem, un pastāv dažādas tiesību normas, kas nosaka bibliotēku atbildību attiecībā pret
bibliotēku mecenātiem, vai kā atbilstoši izturēties pret īpaši svarīgiem “smaga rakstura”
mecenātiem vai apmeklētājiem.Aplūkojiet vebināra materiālaAmerikas bibliotekāriem par
bibliotēku apmeklētājiem - bezpajumtniekiem. Mēģiniet atrast līdzīguregulējumu noteikumus
jebkuras citas valsts bibliotēkām, it īpaši kādai jūsu valstī.
Problemātisks jautājums attiecībā uz digitālajām bibliotēkām ir - cik daudz nacionālo tiesību
normu attiecas uz digitālajām bibliotēkām? Uz to nav nevienas skaidras atbildes. Tomēr
vienu var apgalvot pilnīgi droši, proti to, ka visasnacionālās tiesību normas attiecas uz tām
organizācijām un iestādēm, kurām pieder un kuras vada digitālajās bibliotēkas. Bez tam,
digitālās bibliotēkasir to tiesību normu subjekts, kuras regulē sistēmu un dalībnieku uzvedību
un darbības internetā vai kibertelpā. Dažiemno šie noteikumiem ir pilnībā tehniski standarti,
kas nodrošina mijiedarbību un tie nav juridiski dokumentikā tādi. Citi reglamentē
informācijas izvietošanu, reklāmu,nelegālotīmekļa vietņu radīšanu un uzturēšanu, cilvēku un
organizāciju goda un cieņas aizskaršanu, citu tīmekļa vietņuuzlaušanu un citas darbības.
Līgumu likumdošana ir diezgan nozīmīga digitālajām bibliotēkām, kā šīs likumdošanas jomas
subjekts,jo tās ir saistītas ar licencētāmdatorprogrammām, piekļuvi dokumentiem un tām ir
līgumi ar dažādiem dalībniekiem. MaiklsLesks (Michael Lesk)(2006) lasa interesantu lekciju
viņa lekciju kursā par digitālajām bibliotēkām.
Uzdevums: Analizējiet Maikla Leska (Michael Lesk) lekciju(Lesk.pdf) un atrodiet galvenās
digitālās dokumentācijas un bibliotēku jomas, kuras regulē likumdošana (jebkāda veida
dokumentācija, teksta, skaņas vai citā formātā), kuras viņš piemin. Pierakstiet tās un
konstatējiet galvenos apdraudējumus piekļuvei bibliotēkām. Kāpēc tas ir bīstami?
Seminārs: Likumi, kas attiecas uz digitālajām bibliotēkām valstī X (Latvija vai Lietuva)
Sagatavošanās: atrodiet vismaz trīs dažādus likumus, kuri regulē bibliotēku darbu jūsu valstī.
Kuri likumi ir vairāk nozīmīgi dažādu veidu bibliotēkām ( valsts, akadēmiskajām,
specializētajām un nacionālajām)? Kāpēc?
Kuri no viņiem var ietekmēt digitālos krājumus vai digitālos pakalpojumus?
Piedalieties seminārā, kā to ir plānojis instruktors, un apspriediet sekojošus jautājumus,vai
nu pēc pašu iniciatīvas vai pēc instruktora lūguma:
1) Kādas ir galvenās bibliotēku darbības jomas, kuras ietekmē jūsu valsts likumi?
2) Vai pastāv kāds tiesiskais regulējums digitālajām bibliotēkām un krājumiem? Vai tie
vienādā mērā ietekmē visu veidu
bibliotēkas?

3) Vai jūs varat noteikt nozīmīgākās interešu grupas, kuru intereses šie likumi nosaka kā
prioritāras? Kuras tās ir, un kādēļ jūs tā domājat? Vai jūs uzskatāt, ka ir vēl citas
interešu grupas, kuru intereses ir aizmirstas vai atstātas novārtā?

Mācību materiāli
 Lesk M. (2006). Law and digital libraries: a presentation for a lecture.
 LR
Seimo
teisės
aktų
duomenų
bazė.
Access
through
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm Or
Teisės aktų registras Access through https://www.e-tar.lt/portal/index.html or Latvijas
Republikas tiesibu akti access through http://likumi.lv/
2. posms: Intelektuālais īpašums un autortiesības

Intelektuālais īpašums (IP) ir juridisks termins, kas nozīmē prāta jaunradi. Par intelektuālo
īpašumu var uzskatīt mūziku, literatūru un citus mākslas darbus; atklājumus un izgudrojumus;
vārdus, frāzes, simbolus un dizainu; Saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesību normām
intelektuālā īpašuma īpašniekiem tiek piešķirtas atsevišķas izņēmuma tiesības.
Struktūra un uzdevumi
Autortiesības ir viens no daudziem veidiem,lai nodrošinātu tiesības uz intelektuālo īpašumu.
Angļu valodā tas literāri tiek asociēts ar frāzi “tiesības kopēt” (right to copy). Tomēr šis
jēdziens ir plašāks, un tas nozīmē autora, mākslinieka, izdevēja īpašuma tiesības uz darbu un
tiesības par tosaņemt atlīdzību. Autortiesības tiek iedalītas personiskajās tiesībās un
mantiskajās tiesībās. Personiskās tiesības nav nododamas. Tās nozīmē autora tiesības būt
atzītam kā tādam un darba saglabāšanu (t.i. to citas personas nekādā veidā nedrīkst izmainīt
vaiizkropļot). Mantiskās tiesības ļauj autortiesību īpašniekam saņemt ienākumus par savu
darbu, to pārdodot un saņemot maksājumus par to kopiju izmantošanu. Autors šīs tiesības var
nodod citiem subjektiem (fiziskām personām vai organizācijām, parasti izdevējiem.)
Nacionālā un starptautiskā līmenī autortiesību problēmas lielākā vai mazākā mērā ir
atrisinātas un piemēram, Pasaules Intelektuālā Īpašuma organizācija uzrauga šo procesu
saskaņā ar Bernes konvencijas principiem un citu starptautisko līgumu principiem.
Autortiesību sfēra digitālajā vidē ir ļoti sarežģīta un šeit jūs, galvenokārtatradīsiet ievadu
problēmām, ar kurām var saskarties digitālās bibliotēkas. Tas, ar kādām problēmāmsastopas
digitālās bibliotēkas un kādi ir iespējamie risinājumi, ir atkarīgs no bibliotēkas veida un tās
mātes uzņēmuma, kuram tā pieder. Publiskās un jauktā tipa bibliotēkas likumdošana un
autortiesību turētāji ietekmē citādāk nekā komercsabiedrībām piederošās bibliotēkas.

No vienas puses, modernās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas sniedz daudz
iespējuviegli piekļūt informācijai un kopēt to tādā pašā kvalitātē kā oriģinālo dokumentu.
Pirātisms, plaģiātisms un citas nelikumīgās darbības ir ļoti plaši izplatītas un to novēršanai ir
nepieciešami īpaši pasākumi. Digitālo tiesību pārvaldības sistēmu pielietošananodrošina visus
nepieciešamos instrumentus,lai risinātu lielāko daļu no šīm problēmām. Šī pati tehnoloģija
ļauj uzņēmumam kontrolēt resursu izmantošanu un par nepieļaut likumīgu izmantošanu;
piemēram, konkrētas lietotāju kategorijas var būt atbrīvotas no autortiesību noteikumiem, bet
tehnoloģijas var nepieļaut to izmantošanu. Šo pasākumu apiešana ir noziedzīgsnodarījums.
No otras puses, moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas mainīt iedibināto praksi informācijas
izplatīšanā un arī ekonomiskajās vai varas attiecībās, kuras ilgu laiku ir bijušas relatīvā
līdzsvarā. Tādejādi, tās ļauj darba radītājiem apiet jebkāda veida starpniekus (vai tie būtu
izdevēji, aģentūras vai bibliotēkas) un sasniegt darbu izmantotājustieši. Darbu izmantotāji
dažādiem informācijas un izklaides avotiem tiešsaistē var piekļūt, neizmantojot papildus
institucionālus vidutājus, izņemot tos, kuri piegādā tehnoloģiskos rīkus. Tas raisa lielu
nemieru nodibinātajos spēcīgajosbiznesos, kuri cenšas aizsargāt savas intereses un peļņu.
Ierastais līdzsvars starp dažādām interesēm ir izjaukts. Tehnoloģijas nespēs atrisināt šīs
problēmas: tās pieprasa likumiskus risinājumus, kurus pieņem lielākā mūsu sabiedrības daļa
kā leģitīmus un godīgus. Šos risinājumus joprojām jāturpina meklēt. Klausieties Lerija
Lessiga (Larry Lessig) lekciju TED par likumiem, kuri ierobežo radošumu.

Tomēr digitālās bibliotēkas funkcionē šobrīd, un tām ir jāievēro pastāvošā likumdošana un
jāuzmanās no “slazdiem” to darbībā. Vairumā jurisdikcijupubliskās bibliotēkas ir atbrīvotas
no noteiktiem autortiesību noteikumiem un tām tiek noteikti ierobežojumi izmantot bibliotēku
materiālus tikai pēc tā saucamā “godīgās izmantošanas” pārbaudījuma. Parasti izmantošana,
kas saistīta ar turpmāko apmācību, izglītību vai sabiedrības informēšanu,tiek uzskatīta par
godīgu, bet nesen,saskaņā ar šo “godīgās izmantošanas” noteikumu informācijas izmantošanai
tika noteikti stingri ierobežojumi. Autortiesību un CituJuridiskoJautājumuKomitejas (the
Committee on Copyright and Other Legal Matters)materiāli sniedz ļoti noderīgu un īsu
pārskatu par bibliotēku digitālajāmautortiesībām (International 2004; International 2000).
Digitālajā vidē ir ieviesta arī jauna pieeja veidam, kādā bibliotēkas iegūstinformācijas avotus:
licencēšana. Šādā gadījumā bibliotēkas nepērk informācijas produktu, bet tikai maksā par tā
izmantošanu saskaņā ar juridisku vienošanos starp bibliotēku un produkta piegādātāju. Šis
iegūšanas veids pieprasa no bibliotekāriem lielu uzmanību un padziļinātas zināšanas par
tematu, pretējā gadījumā tas beigsies ar to, ka viņiem var nākties maksāt augstas cenas par
neko. Attiecībā par vienu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, proti, neatdottās bibliotēku tiesības, kuras
bibliotēkām nodrošina autortiesību likumdošana. Vēl viena joma, kas var radīt problēmas, ir
sarunas par retrospektīvu piekļuvi resursiem, kurusbibliotēka ir licencējusi.
Bibliotēkām jārūpējas par to, lai vienreiz
iegādātie resursi ir pieejami to lietotājiem un tie

nepazūd. Daži bibliotēkutipi ir atbildīgi ne tikai par pieejamības nodrošināšanu, bet arī par
digitālo materiālu saglabāšanu. Tas pieprasa attiecīga noteikuma iekļaušanu licences
līgumos.IFLA Licencēšanas Principi (Licensing Principles) un EBLIDA rokas grāmata
detalizēti apskatašīs problēmas.
Papildus šīm problēmām bibliotekāriem ir jāpievērš uzmanība tādiem jautājumiem kā
slēptajai saitei (saitesuz iekšējointerneta vietni piedāvāšana, apejot vietnes sākumlapu),
tiesības izmantot digitālos attēlus, skenēt dokumentus digitālajoskrājumos, dažādu veidu
elektronisko dokumentu (tēzes, zinātniskos rakstus, konferences darbus, utt.) glabāšanu un
komunicēšanas tiesībām multividē u.c.
Galvenais uzdevums: Izpētiet IFLA materiālus, atrodiet tiesību normas par bibliotēku
autortiesībām un licencēšanu. Izvēlieties vienu autortiesību aspektu, kuru jūs uzskatāt par
nozīmīgu jūsu bibliotēkai un uzrakstiet ieteikumus par pasākumiem, kā jūsu bibliotēka varētu
nodrošinātvislabāko piekļuvi lietotājiem bez tiesību normu pārkāpšanas vai izvairīšanās no
juridiskajām kļūdām. Izvēlieties tikai vienu aspektu. Uzrakstiet 3-4 lappuses ar
atsaucēm.Augšupielādējiet failu e-apmācību platformā. Izlasiet jūsu kolēģu tekstus un
pārrunājiet tos seminārā.
Seminārs: Semināra diskusijām vajadzētu balstīties uz iesniegtajām rekomendācijām un radīt
labāku izpratni par līdzsvaru starp dažādām interešu grupām, autortiesību likumdošanu un
palīdzēt veidot izpratni par licencēm.
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3. Posms: Atbildībaun digitālās bibliotēkas.

Trešais posms ir veltīts digitālo bibliotēku atbildībai, kas tām rodas strādājot ar saviem
lasītājiem,un nodrošinot tiem pakalpojumus. Savā ikdienas darbībā tās izmanto citu personu
radītos vai tām piederošos produktus,un tām ir jāaizsargā šo trešo personu intereses tāpat kā
savu klientu intereses.
Struktūra un uzdevumi
Saskaņā ar Oksfordas angļu valodas vārdnīcu vārdu savienojums “būt atbildīgam”
nozīmē:“Saistīts ar likumu vai taisnīgumu, vai saskaņā ar likumu vai konvenciju; atbildīgs[par
kaut ko]”.Parasti šis termins ir lietots saistībā ar atbildību par nodarīto kaitējumu, ko viens
saistību dalībnieks ir radījispārējiem tā darbības rezultātā. Eiropā ir mazāka saskare ar
dažādiem bibliotēku atbildības jautājumiem nekā ASV, jo ASV pastāv kultūranodot tiesai
jebkuru gadījumu, kurš ir saistīts ar zaudējumu nodarīšanu. Eiropas valstīs tas nenotiek tik
bieži. Tomēr tas nenozīmē, ka bibliotekāri nav atbildīgi par savu rīcību un var atstāt novārtā
savu klientu intereses.
Fiziski bibliotēkasir atbildīgas saviem lietotājiem un citām ieinteresētajām personām par
dažādām lietām: nodrošināt drošu vidi, kur lietotāji netiks fiziski aizskarti, novērst nelegālu
kopēšanu, nodrošināt pienācīgus darba apstākļus noteiktām lietotāju grupām (piemēram,
personām ar fiziskiem trūkumiem), nodrošināt piekļuvi vajadzīgajam materiālam, nodrošināt
profesionālu palīdzībuinformācijas meklēšanā, utt. Ir arī jāņem vērā, ka bibliotēka piedāvā
telpas
un
resursuspubliskai
lietošanai,un
atsevišķas personas šos resursusvar izmantot

nelikumīgiem mērķiem. Cik liela atbildība bibliotēkām ir jāuzņemas par apmeklētāju
nelikumīgām rīcībām bibliotēkā, vai lietojot bibliotēku resursus? Ko nozīmē būt atbildīgam
digitālajā vidē?
Digitālā bibliotēka var nodarīt zaudējumus digitālo darbu autoriem (vai autortiesību
turētājiem), pārkāpjot to autortiesības, vai ja tās pārkāpj bibliotēkas lietotāji.
Autortiesību jautājumi tika apspriesti iepriekš un šeit mēs sniegsim dažus paskaidrojumuspar
citiem pienākumiem un atbildības ierobežojumiem, kas digitālajām bibliotēkāmjāizskaidro
saviem lietotājiem.

Digitālā bibliotēkavar nodarīt atsevišķus zaudējumus saviem lietotājiem sniedzot nepatiesu
informāciju par atsevišķu dokumentu izmantošanas nosacījumiem vai maldināt bibliotēkas
lietotājus citos veidos.
Tādēļinformācijai, kas norādīta digitālās bibliotēkas mājas lapā ir jābūt pēc skaidrākai un
nepārprotamai, cik vien iespējams. Lietotājiem šai valodai ir jābūt viegli saprotamai. Tai
jāizskaidro, ko lietotājs drīkst darīt un kādusierobežojumus tiem ir jāievēro. Informācija par
statusu, funkciju un spēkā esamību var būt ļoti svarīga arhīva dokumentu, standartu un dažu
citu dokumentu gadījumos. Par šīs informācijas nodrošināšanuir atbildīgas bibliotēkas. No
otras puses, bibliotēkai nevajadzētu būt atbildīgai par to dokumentu saturu, kuru nav veidojuši
bibliotēkas darbinieki.
Ja digitālā bibliotēka sniedz tiešsaistes vai cita veida uzziņas pakalpojumus, ir jāsaprot, kādi ir
bibliotekāra pienākumi, pildot savus darba pienākumus. IFLA vadlīnijas (2006) sniedz dažas
norādes par to, uz kādiem jautājumiem bibliotekāriem, kas atbild par uzziņām nevajadzētu
atbildēt.
Digitālā bibliotēkavar būt nepieejama lietotājam, vai tāvar funkcionēt kļūdaini, tādējādi
izraisot kavējumuslietotāja darba procesā. Potenciālidigitālās bibliotēkas disfunkcija (vai
piemēram, vīruss) var kaitēt lietotāja datortehnikai. Katrai bibliotēkai būtu jānosaka tās
atbildības jomas un kur tās beidzas. Atbildības apjoms parasti ir izskaidrotssaistību atrunā.
Vissvarīgākais faktors, kas nodrošina digitālās bibliotēkas lietotāju un trešo personu drošību ir
bibliotēkas personāla kvalifikācija un kompetence. Bibliotēkas vadības pamata pienākums ir
pieņemt darbā viskompetentākos darbiniekus un regulāri atjaunināt viņu prasmes un
zināšanas.
Mācību materiālos, jūs atradīsiet dažus dažādu digitālo bibliotēkujuridiskos noteikumus un
nosacījumus, kurus būtu vērts izpētīt.
Vingrinājums:
pārliecinieties,
vai
jūsu
bibliotekāriem ir kādi nolikumi par atbildību

saviem lietotājiem vai trešajām personām atbildību vai brīdinājumiem par kompensāciju
lietotājiem. Ja atradīsi tos, uzraksti īsu komentāru par to, ko tie nozīmē un kurš par ko ir
atbildīgs saskaņā ar šo nolikumu. Ja tādus neatrodat, padomājiet par jomām, kuras jūs
uzskatāt par vissvarīgākajām jūsu digitālās bibliotēkas pakalpojumos un krājumos.
Augšupielādējiet savu komentāru (0,5-1 lapas) diskusiju forumā, lasiet un komentējiet jūsu
kolēģu tekstus forumā.
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4. Posms: Konfidencialitātes/drošības jautājumi un politika digitālajās bibliotēkās
Ceturtajā posmājūs tiksiet iepazīstināti ar konfidencialitātes jautājumu realitāti, kas ir daudz
un dažādi. Šis temats ir tikpat diskutabls kā iepriekšējie un par tādu kļuvis vēl vairāk pēc tam
kad ASV ieviesa Patriotu Aktu(Patriot Act). Lai saglabātu bibliotēku pakalpojumu principus,
ir nepieciešams pretoties netaisnīgiem un antikonstitucionāliem likumiem.
Struktūra un uzdevumi.
Konfidencialitātes jautājumi ir cieši saistīti ar digitālo bibliotēku datu drošības jautājumiem.
Jēdzienukonfidencialitāte ir grūti definēt tam ir vairākas definīcijas, piemēram:
Konfidencialitāte ir indivīda vai grupas spēja pasargāt to dzīvi un personiskāslietas no
publiskas pieejamības, vai kontrolētpersoniskās informācijasapriti (Wikipedia, 2015).
To var definēt arī kā indivīda tiesības būt drošam pret nesankcionētu informācijas izpaušanu
par sevi, kuru saturdokumenti (Oregon 2003).
Digitālās bibliotēkas vairāk saskaras ar otrā aspekta konfidencialitātes jomu, jo tās apstrādās
to lasītāju datus, interneta lietošanas un lasīšanas
intereses un ieradumus, viņu informācijas

izmantošanas sistēmu u.c. Šos datus var izmantot, lai labāk izprastu lietotāju vajadzības un
attīstītu vairāk piemērotus krājumus. Tos var izmantot arī citiem mērķiem, kas var
apdraudētlietotāju konfidencialitāti: piemēram, pārdodot to mārketinga uzņēmumiem vai
lietot to reklamējot citus produktus, kuri piederorganizācijai – bibliotēkas īpašniecei, nevis
bibliotēku pakalpojumus. Privātie dati ir jāaizsargā arī no citu personu neautorizētas
piekļuves, kuri tos var izmantot citos, daudz bīstamākos, nelegālos veidos. Par šo problēmu
rūpējas datu aizsardzības likumi. Neskatoties uz to, ka pēc teroristu uzbrukumiem Ņujorkā un
Vašingtonā2001. gada 11. septembrī, privātie dati ir vairāk pieejami dažādām valdības
aģentūrām, lielākā daļa bibliotēku joprojām pasargā savu lasītāju privātumu no valdības
izlūkošanas.Apskatiet video par bibliotekāru pretošanos izpildīt antikonstitucionālas
prasības.
Eiropas Savienības direktīva (Eiropas... 1995) nodrošina likumiskus ietvarus visām
dalībvalstīm, lai attīstītu konfidencialitātes likumdošanu. Tā deklarē datu aizsardzības
galvenos principus:
 Datiem jābūt savāktiem un apstrādātiem godīgi un likumīgi.
 Dati ir jāvāc skaidri formulētiem un likumīgiem nolūkiem, un tos atļauts izmantot
tikai šajās robežās.
 Datiem jābūt precīziem un aktuāliem.
 Ir jābūt pieejamiem samērīgiem pasākumiem, lai cilvēki varētu labot, dzēst vai bloķēt
nepareizusdatus par viņiem.
 Datus, kas identificē personu nedrīkst glabāt ilgāk, nekā tas ir nepieciešams.
Visam iepriekš minētajam ir arī ļoti praktiska ietekme uz bibliotekāriem, kuri strādā ar
lietotājiemun sniedz tiem informāciju. Apskatiet apmācību video un salīdziniet tos
praksi jūsu bibliotēkā.
Lai gan dažādu informācijas tehnoloģiju speciālistu vidū pastāv vērā ņemamas bažas par datu
aizsardzību un konfidencialitāti, plašākai sabiedrībai parasti viņu datu drošībaīpaši nerūp.
Vairāk par šo tēmu Jūs varat izlasīt Sturdžess (Sturges)et al. (2003).
Digitālajās bibliotēkāstehnoloģiski parasti iekļauj vienu vai vairākas datu bāzes. Pieeja datu
bāzēm un vienumiem, kas tiek glabāti digitālajos krājumos, ir atkarīga no jautājumiem, kurus
mēs esam jau minējuši iepriekš: autortiesību noteikumiem un konfidencialitātes politikai.
Tomēr ir arī citi aspekti, kurus var apspriest saistībā ar pieejasatklātības līmeni
digitālajiemkrājumiem.
Pirmais no šiem aspektiem ir drošības apsvērumi. Drošība iekļauj atbildību par lietotāju
konfidencialitāti. Tomēr ne tikai to. Daudziem uzņēmumiem un organizācijām var būt
atšķirīgas pieejas politikas atsevišķām digitālo bibliotēkukrājumu daļām. Ierobežojumus var
noteikt, pamatojoties uz materiāla sensitivitāti, ja informācijas izpaušana neautorizētiem
lietotājiemvar kaitēt uzņēmuma interesēm. Tādēļ,
kā liecina jaunākie pētījumi, piekļuvekrājumiem

var tikt ierobežoti pat iekšējiem lietotājiem.
Publiska informācija var būt sensitīva un var radīt draudus negodīgu vai vardarbīgu lietotāju
rokās. Tomēr pētījumi šajā jomā liecina, ka noteiktie ierobežojumišai informācijaivar radīt
negatīvu ietekmi uz drošību. Noziedzīgas izmantošanas draudi nesamazināsiespavisam,
savukārt tā vietāvar tikt zaudēta iespēja neitralizēt ļaunprātīgu rīcību.
Viens no piemēriem varētu būt ziņojums par brīvu pieeju genoma datu bāzei (National...
2004).
Digitālās bibliotēkas un bibliotekārus likumi un noteikumi ietekmē vairāk nekā citas
bibliotēkas. Juridiskie un ētiskie risinājumi ne vienmēr sakrīt. Šajā ziņā pastāv arī ekonomiskā
puse apsvērt juridisko un ētisko problēmu risinājumu. Tā kā digitālā vide ir tik jauna, ir
daudzi jautājumi, kuri būtu jādiskutē, raugotiesuz tiem no dažādiem skatu punktiem.Līdz
likumdevēji ir sadzirdējuši tikai nedaudzas balsis. Bibliotekāru balss, kaut gan ne tik spēcīga
kā lielajiem biznesa pārstāvjiem, ir ņemta vērā.
Bibliotekāri bija vieni no pirmajiem, kuri saprata, ka jauni notikumi jaunā vidēvar nostādīt
lietotājus nelabvēlīgā situācijā. Tākā vairumā gadījumu lietotāji ir neorganizēta struktūra, un
tādēļ nespējīga efektīvi aizstāvēt savas intereses, neraugoties uz tās lielumu, raugoties no
kopējā lietotāju kopuma lieluma. Tas var beigties ar ievērojamiem zaudējumiem jomās, kas ir
atkarīgas no intensīvas informācijas izmantošanas, piemēram, jaunu zināšanu radīšanā,
izglītībā, mākslā un kultūrā un citās sfērās.Tādēļ daudzās valstīs bibliotēku asociācijas un
institūcijas uzsākabibliotēku lietotāju interešu lobēšanu. Tāpat arī Eiropas mēroga Eiropas
bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju birojs (EBLIDA), kurš ES iestādēs lobē
bibliotēku un to lietotāju intereses. Ļoti svarīga šīs rīcības daļa attiecas uz bibliotēku attīstību
un informācijas pakalpojumiem digitālajā vidē.
Diskusiju seminārs.
Sagatavošanās:Padomājiet par strīdīgiemjautājumiem un juridiskajām normām, kuras
ierobežobibliotēku lietotājusvai pašas bibliotēkas. Izskatiet materiālus par konfidencialitātes,
drošības,autortiesību aizsardzību saistībā ar savu darbu. Mēģiniet tos uztvert kā vienotu
veselumu. Izvēlieties piemēru, kuru esat pieredzējis, par to dzirdējis vai kaut kur lasījis, kurš
ilustrē situāciju, kurā bibliotekāriem bija jāveic grūta izvēle sakarā ar viņu profesionālāsētikas
kolīziju ar kādu normatīvo vai juridisko regulējumu. Padomājiet par iespējamo izeju no šīs
situācijas, lai kāda tā arī būtu. Prezentējiet šo situāciju seminārā. Pārrunājietvisas līdzīgās
situācijas, kuras ir prezentējuši jūsu kolēģiun izveidojietlīdzekli, kas var palīdzēt citiem
bibliotekāriem līdzīgās situācijās (noteikumu kopumu, atbalsta grupu, lobija iniciatīvu, utt.).
Tas būs jūsu semināragalvenais rezultāts.
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5. posms: Kursa novērtējums

Kurss sastāv no diviem vingrinājumiem, galvenā uzdevuma un trim semināriem.
Vingrinājumi netiek novērtēti, bet kalpo, lai veicinātu diskusijas vispār, kā arī semināros un
parasti tiek vērtēti kā šīs diskusijasdaļa. Galvenais uzdevums ir jāiesniedz un tad jāapspriež
otrajā seminārā.
Noveiksmīga dalībnieka tiek sagaidīts, lai tas pietiekamā veidā būtu veicis šādus uzdevumus:
Piedalīšanās tiešsaistes diskusijās un semināros pilnībā un vēlmesizrādīšana apspriest savas
idejas un sekmēt pārējo dalībnieku darbu, ko ir novērtējis instruktorskā noderīgs atbalstītājs.
Pieprasītie vingrinājumi ir pabeigti tādā veidā, kas parāda, ka mācību materiāli ir pielietoti
atbilstoši saviemdarba apstākļiem.
Apmierinoša galvenā uzdevumaizpilde un gatavībasradīt idejas, apspriežot citu dalībnieku
darbu parādīšana.
Aktīva līdzdalība semināros. Ar jēdzienu“aktīvi” ir domāts diskusijuveicināšana un
prezentēšana.

6. posms: Norādes instruktoriem.
Šajā kursā dalībniekam nepieciešams lasīt konkrētus rakstu darbusun citus dokumentus, lai
izpildītu vingrinājumus unpaveiktu galveno uzdevumu. Uzdevumiem jābūt ne tikai
noderīgiem studentam, lai integrētu informāciju un attīstītupersonīgās zināšanas par
juridiskiem jautājumiem, bet dotu arī potenciālu labumu vai nu organizācijai tiešā veidā, vai
palielinot indivīda spējas pieņemt lēmumus kā juridiski kompetentamdarbiniekam.
Vingrinājumi un uzdevums ir paredzēti individuālai izpildei, taču nav iemesla, kāpēc tos
nevarētu uzņemties nelielas grupas(apkārtējās vides skenēšanas vingrinājumu rekomendē
darbam grupā), ja dalībnieki to uzskata par piemērotu. Vispārējais kursa mērķis ir iepazīstināt
dalībniekus ar dažām informācijas pārvaldības galvenajām idejām un rosināt viņus domāt par
to, vai šīs idejas varētu būt noderīgas organizācijai un kā tās varētu īstenot. Tādēļ jūsu
lomakursā ir strādāt ar dalībniekiem, lai atbalstītu un veicinātu šo mērķus un to apguvi. Tas
sevī ietver:
Rosināt dalībniekus iepazīstināt ar sevi mācību laikā (izņemot, ja visi jau pazīst viens otru)
(aptuveni 30 minūtes).
Noteikt vietu diskusijai par katru tēmu un izskaidrot, ka ieguldījums tiešsaistes diskusijās ir
mācību procesa daļa, kā arī vērtēšanas kritērijs. Pārraudzīt diskusijas mācību platformā un
atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir, vai nu atbildot uz tiem pašam, vai iedrošinot dalībniekus
palīdzēt viens otram.
Noteiktos kursa posmos rosināt dalībniekus mācību platformā paziņot, kā viņi ir izvēlējušies
veikt vingrinājumus (piemēram, kuruuzdevumu viņi ir izvēlējušies autortiesību un
licencēšanastematā), un ko viņi ir izlēmuši darīt noslēguma seminārā.
Modulī Nr. 1. izveidojiet un vadiet semināru (vai vebināru). Pārliecinieties, ka katrs
dalībnieks prezentē savus novērojumus, kā arī veicina diskusiju par citu dalībnieku
prezentācijām (ilgums 2 stundas, neskaitot sagatavošanās laiku).
Instruējiet dalībniekus rakstveidā iesniegt mācību platformā galveno uzdevumu noteiktajā
termiņā pirms semināra. Pēc iesniegšanas, sastādīt semināra laikagrafiku, kurā katram
dalībniekam tiek atvēlēts vienāds laiks prezentācijai un diskusijai.
Izveidojiet un vadiet semināru (vai vebināru) par galveno uzdevumu. Pārliecinieties, par to,
ka katrs dalībnieks īsi iepazīstina ar saviem ieteikumiem kā pieprasīts, kā arī veicina diskusiju
par citu dalībnieku prezentācijām (ilgums 3 stundas, neskaitot sagatavošanās laiku)
Novērtējiet kursu:


pārraugiet piedalīšanos semināros un tiešsaistes diskusijās;



novērtējiet galveno uzdevumu un sniedziet īsus komentārus autoram (ilgums 1
stundauzdevumam)

1.posms
Sazinieties ar dalībniekiem, ,lai iepazīstinātu ar sevi un noteiktu laiku, kādā tiem būtu
jāreģistrējas mācību programmā un jāstādās priekšā.
Jūsu galvenāfunkcija šajāposmā ir pārraudzīt diskusijas, veicināt piedalīšanos, aicinot tos,
kuri nav līdzdarbojušies un atbildēt uz jebkuriem jautājumiem. Lasīt uzdotos kursa
materiālus un iepazīties tuvāk ar dažiem materiāliem no ieteicamās literatūras. Vingrinājuma
pārskatīšana pašam ļaus vieglāk atbildēt uz dalībnieku jautājumiem.
1. seminārs
Šajāposmā jums būs arī nepieciešams noteikt laiku, kad visi dalībnieki varēs piedalīties
seminārā. Jūs varat vadīt semināru,izmantojot sagatavotos jautājumus, vai izstrādāt
jautājumus, kas pēc jūsu domām ir vairāk piemēroti, ņemot vērā komentārus, kas izteikti
iepriekš moduļadiskusijās.
Pēdējās 20 minūtēsvai aptuveni šādā laikāiniciējiet vispārēju diskusiju par likumu veidiem un
bibliotēku atbildību tajās bibliotēkās, kurās strādā dalībnieki ar īpašām atsaucēm uz to, kā
juridisko jautājumu interpretēšanaun likumdošanas iniciatīvas uzraudzīšana var sniegt atbalstu
publisko pakalpojumu aktivitātēm.
2. posms
Ap šo laiku dalībniekiem vajadzētu būt pietiekami apguvušiem mācību platformu, bet būtu
lietderīgi pārliecināties, vai kādam tas tomēr nesagādā grūtības un mēģināt tās novērst.
Galvenais uzdevums
Kursa sākumā norādiet, ka Galvenais Uzdevums ir jāraksta otrā posma laikā (ja vien jūs
neizvēlaties mainīt posmu secību un otro posmu atstāt pašās beigās).
Pārliecinieties, ka mācību platformai ir diskusiju bloks, kurā dalībnieki var norādīt viņu
izvēlēto tēmu un kurā viņi var izteikt jautājumus un komentārus un viens otram lūgt
palīdzību.
Seminārs 2
Jūsu loma seminārā ir dalīties domās par galvenā uzdevuma izpildes rezultātiem un uzraudzīt
diskusijas, palīdzēt atbildēt uz jautājumiem un vispārīgi vadīt notiekošos procesus. Varētu būt
lietderīgi pašam veidot diskusiju tēmas no jūsu lasītās ieteicamās literatūras, piemēram:
kuršno autortiesību jautājumiem ir visnozīmīgākais attiecīgajās institūcijās? Kā atrast
efektīvus argumentus un piesaistīt likumdevēju uzmanībunelīdzsvarotajām interesēm
likumprojektos?

Izlemiet, vai jūs kā instruktorsnovērtēsiet uzdevumus pirms semināra, semināra laikā vai pēc
semināra. Tāpat izlemiet, vai vēlaties, lai dalībnieki apskatītu dažus vai visus pārējo
dalībnieku uzdevumus pirms semināra, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu komentēšanas grafiku
(tas var būt atkarīgs arī no grupas lielumašajā laikā). Atkarībā no tā, nosakietiesniegšanas
termiņu , kas dos jums un dalībniekiem saprātīgu laiku, lai izlasītu uzdevumus pirms
semināra.
Izlemiet piemērotu maksimālo prezentāciju ilgums, kuram nevajadzētu būt formālam, jo
vairumam dalībnieku vajadzētu būt izlasījušiem ieteikumus pirms tam.
Tomēr, varētu būt lietderīgi iegūt autoru komentārus, pamatojoties uz ieteikumiem.Šajā darba
grāmatā ieteiktais laika periods visam semināram kopā ir trīs stundas, bet tas var mainīties
atkarībā no dalībnieku skaita, semināra formāta un pieejamā laika.
Seminārs galvenokārt būs dalībnieku reālu (bet saprotams, ka izdomātu) ieteikumu
bibliotēkām prezentācija. Viņu veikumam jābūt tik reālistiskam, cik vien iespējams.
Atļaujietkomentāru attiecībā uz katru dalībnieku, bet plānojiet laiku tā, lai komentāri tiktu
sniegti par katra dalībnieka darbu. Visiem komentāriem būtu jābūt orientētiem, lai palīdzētu
dalībniekiem saprast strīdīgos jautājumus un ieteikumusvarīgumu attiecībā uz bibliotēku
lietotājiem un darbiniekiem.Atzīmējiet aktīvu līdzdalību novērtēšanas mērķim. Sniedzietjūsu
atsauksmes un novērtējumus vai nu mutiski semināra laikā, vai rakstiski pēc semināra.

3. posms.
Tāpat kā iepriekšējos posmos jūsu galvenā līdzdalība tajā ir lasīt ieteicamo literatūru un
uzraudzīt dalībnieku veikumu diskusijās mācību platformā. Identificējiet dalībniekus, kuri
neiesaistās diskusijās un mudinietviņus piedalīties. Atbildēt uz visiem jautājumiem, kas ir
uzdoti.
4. posms.
Šajāposmā netiekpieprasīts rakstisksuzdevums. Tas tiek analizēts, izmantojot strīdīga
jautājuma prezentāciju bibliotēkā, kas atspoguļo dilemmu un sarežģītu bibliotekāra izvēli šajā
gadījumā. Šī noslēguma semināravissvarīgākā daļa ir ir vispārēja diskusija, lai ieraudzītu
likumuskā spēcīgus līdzekļus, izmantojot kurus var pārvarēt pat vissarežģītākās situācijas.
Mēģiniet pievērsties dalībnieku pieredzei, viņu profesionālajai ētikai un pilsoņu taisnības
izjūtai.
Izveidojiet situāciju prezentāciju grafiku un veltīt pietiekami daudz laika, lai to apspriestu. Šis
seminārs rada risku, ka dalībnieki izvairīsies no diskusijaskā viņu praksei neatbilstošai,vai
tādēļ, ka tā ir absolūta fikcija. Jums jāatrod argumenti reālajā dzīvē, lai pierādītu viņiem to, ka
šie jautājumi ir svarīgi no vairākiem aspektiem.
Tādā veidā jums vajadzētu nopietni sagatavoties
šim semināram un jums jābūt par rokai dažiem

papildu materiāliem situācijās, kuras dalībniekus nepārliecina. Mēģinietizdarīt dažus kopējus
secinājumu semināra beigās.
Galīgais novērtējums
Semināru novērtēšana. Uzraugietdalību seminārosun novērtējiet izteikto komentāru vērtību.
Tiešsaistes diskusiju novērtēšana. Sekojiet dalībnieku aktivitātēm un ievadiet to no dalībnieku
moduļa.
Galvenā uzdevuma novērtēšana. Uzdevums būtu jānovērtē, raugoties no tā, cik lielā mērā tas
atbilst specifikācijām, kas noteiktas augstāk minētajā aprakstā. Vau autors ir izvēlējies
lietderīguieteikumu sfēru? Vai ieteikumi bibliotēkām ir ticami un tos ir iespējams ieviest?
Izlemiet kāds ir minimālaisdalības līmenis lai veiksmīgi pabeigtu modulipirms uzsākat
trenēšanu, un paziņot par to kursa dalībniekiem pašā sākumā.
Kā atjaunināt materiālu
Piedāvātajiem mācību materiāliem nevajadzētu strauji novecot, un ir maz ticams, ka tuvākajā
nākotnē notiks tādas būtiskas pārmaiņas, kuru dēļ būs nepieciešama pilnīgi jauna
pieeja bibliotēkujuridiskajiem jautājumiem.Tomēr jūs varētu vēlēties paplašināt mācību
materiālu klāstu arsavas valsts avotiem. Uzmanīga sekošana līdzi notikumiem un izmaiņām
jūsu valsts likumdošanā un jaunumu vērošana Google vai citā pārlūkprogrammā, būtu
pietiekami pasākumi, lai neatpaliktu no notiekošā.
Ja atjaunošana kļūst nepieciešama, galvenās īpašības, kurām jāpiemīt attiecīgajai kursa
literatūrai kursā ir tādas, ka tām būtu jāpiemīt vispārējam raksturam, kas apskata ar tēmu
kopumā, nevis pētnieciskā literatūra par specializētiemaspektiem un ka tai būtu jābūt
vizualizējamai kā tas ir iespējams PowerPoint prezentācijās, skaidrojot sakarības starp
koncepcijām un priekštatiem. Šajā sakarā var būt noderīga Slideshare mājas lapa
(http://www.slideshare.net/), vienlaikus arī AIIM mājas lapa (http://www.aiim.org/).
Instruktoru sagatavošana
Sagatavojieties pirms kursa sākšanas, pārskatiet nepieciešamo lasāmvielu un dažus ieteicamos
papildu materiālus un/vai video. Pārskatiet uzdevumus un pārdomājiet, kovarat sagaidīt no
dalībniekiem.
Iepazīstieties ar mācību programmu, lai jūs varētu vieglāk tajā orientēties pārzināt tās saturu,
it īpaši kā augšupielādēt un lejupielādēt materiālu un kā ievietot tekstu diskusijās un rediģēt
saturu. Pārliecinieties, vai esat apmierināts ar mācību platformā sagatavotajiemkursa diskusiju
blokiem,vai arī jūs varat paredzēt papildus bloku un tēmu nepieciešamību.
Tiklīdz jūsu rīcībā ir dalībnieku saraksts, nosakiet
viņu dalību un, kur iespējams izpildāmos

pienākumus, tādējādi jūs gūsit izpratni par to jautājumu būtību, kuri var rasties. Iepazīstiet
dalībniekus sākuma sesijā.
Iepazīstieties nedaudz plašāk, nekā norādītajā materiālā, tādā veidā jūs iegūsitplašākas
zināšanaspar tematu.
Tiešsaistē izveidojiet moduļa novērtēšanas anketu studentu viedokļiem par sniegtās
lasāmvielas un citu materiālu noderīgumu,uzdevumu sarežģītību, līdzsvaru starp dažādām
aktivitātēm, instruktorulomu un kopējo ietekmi uz dalībnieku kompetenci. Rūpīgi izmantojiet
atsauksmes kritiski, lai atjauninātu kursa materiālu, kad tas ir nepieciešams.

7. Instrukcijas kursa veidotājiem
Visiem dalībniekiem jābūt piekļuvei visam saturam no reģistrācijas kursā sākuma.
Lapas struktūrai mācību interneta vietnē vajadzētu būt tādai, kā norādīts augstāk, t.i.:
Ievads [ieskaitot apmācības rezultātus un kursa pārskats]
1. posms:
2. posms:
3. posms:
4. posms:
Kurss un ieteicamā literatūras – kopēts no atsevišķiem moduļiem atsevišķā lapā
Kursa novērtējums
Kursa izvērtējums
Nepieciešams iekļaut arī sekojošo:
Diskusiju forumu dalībniekiem un instruktoriem, ietverot diskusijublokus, [ja tas ir iespējams,
instruktoram jāvar pievienot jaunus blokus]:
Vispārējā kursa jautājumi
1 posms
2 posms
3 posms
4 posms
Galvenais uzdevums
Iespēja dalībniekiemkoplietot dokumentus
Vieta, kur dalībnieki var augšupielādēt savus galvenos uzdevumus
Ja kursā tiek piedāvāts vebinārs, dalībniekiem ir nepieciešama piekļuve videokonferenču
sistēmai ar iespēju attēlot dokumentus (piemēram, PowerPoint prezentācijas).
Mācību resursu URL ir jābūt veidotiem saitēs uz ārējām vietnēm un tiem jāatveras jaunā cilnē
vai logā

