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Ievads
Šis kurss attiecas uz darbu, kas nodrošinu brīvpieeju resursiem pētniecības un
zinātnes ietvaros. Brīvpieeja ir jautājums, kas cieši skar pētniecības metožu
kārtību pēdējo desmit gadu laikā. Šobrīd, piemēram, Eiropas Komisija veicina to
dažādos veidos un tādējādi tas valdībām un finansēšanas aģentūrām ir kļuvis pat
vēl svarīgāks nekā agrāk. Tajā pašā laikā brīvpieeja skar daudzus jautājumus,
sākot no ideoloģijas līdz juridiskajiem aspektiem un biznesa modeļiem,
infrastruktūru, dažādiem veidus un nozares un ne mazāk arī pamatizaugsmi un
izglītību.

Mērķis
Kursa primārais mērķis ir strādāt ar brīvpieejas jautājumiem valsts līmenī, taču
pastāv arī pieņēmums, ka tas neizbēgami skars arī darba izpēti universitātē
institucionālā, kā arī starptautiskā līmenī. Kursa laikā tiek galvenokārt apskatīti
jautājumi par valsts sadarbības infrastruktūru veidošanu brīvpieejai. Sīku detaļu
apspriešanai laiks netiks atvēlēts, un izvēle ir tikusi izdarīta balstoties uz
skartajiem jautājumiem. Šobrīd tiek pievērsta uzmanība visbiežāk sastaptajiem un
apspriestajiem veidiem: zinātniski recenzētie žurnāli/žurnālu raksti, monogrāfija,
elektroniskās disertācijas (ETD:s) un atklātie dati.
Kursa plānos ietilpst politikas izstrāde. Kurss ir iedalīts četros moduļos. Pirmajā
modulī tiks apspriestas dažas no galvenajām brīvpieejas idejām un
apgalvojumiem, tajā skaitā atšķirība starp zaļo un zelta brīvpieeju. Tam sekos divi
moduļi, kuros tiks apspriestas izpildāmajai politikai sakārtotās brīvpieejas
infrastruktūras. Tiks iekļauta arī pētnieku publicēšanas paradumu izmeklēšana
vairākās izpētes nozarēs, kā mērķi izvirzot vietējos apstākļus un nepieciešamību
pēc infrastruktūras. Pēdējas kursa modulis tiks veltīts brīvpieejas politikas
apspriešanai, ņemot vērā iepriekšējā kursa saturu.

Kursa veidošana un iepriekšējās zināšanas
Kurss ir ticis veidots 40 stundu individuālajam un kopīgajam darbam ar nodomu,
ka dalībniekam jau ir kādas zināšanas par brīvpieejas jautājumiem. Šādas
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zināšanas sevī ietver saprašanu, kas tiek domāts ar brīvpieejas zināšanām,
galvenajiem brīvpieejas darbības iemesliem, kā tas tiek sasniegts (caur
pašarhivēšanu vai brīvpieejas publikācijām) un kas tiek domāts ar dažām
pašreizējām iniciatīvām (piemēram, politika un pilnvaras, galvenie dalībnieki,
ietekmi uz pētnieka aktivitātēm). Dažas no šīm lietām tiks attīstītas vēlāk, kursa
laikā, bet, ja jums trūkst pamatzināšanu, lūdzu, sagatavojieties kursam izlasot
nodaļu «Brīvpieejas pamati». Galvenie jēdzieni un elementi pamatzināšanu
gūšanai sevī ietver:











pašarhivēšanu
brīvpieejas publikācijas
zaļo un zelta brīvpieeju
atklātie/institucionālie/priekšmetu repozitoriji
profesionālapskate
autortiesības/licencēšanas/Radošās kopienas
brīvpieejas pilnvaras
metadati
atvērtie (izpētes) dati
bibliometriskā/izpētes novērtēšana

Kursa plāns ir balstīts uz teorētiskiem, izglītojošiem modeļiem ar kuriem tiek
apgalvots, ka mēs mācāmies, kontaktējoties ar citiem cilvēkiem un izmantojot
palīgrīkus. Dēļ šī iemesla ir tikušas izvirzītas vairākas iespējas diskusijām un
sanāksmēm, kā arī praktiskie darbi ar dažādiem resursiem, piemēram,
repozitorijiem. Papildus ir piemeklētas dažādas studiju metodes. Kursa laikā tiek
izveidotas
dalībnieku
grupas,
kuras
galvenokārt
sastrādājas
ar
semināru/tīmekļsemināru palīdzību. Uz brīvpieeju attiecināmie vai tās vai par
svarīgiem padarītie aspekti un iniciatīvas strauji mainās, un dalībnieki tiek
iedrošināti pašiem aktīvi meklēt un dalīties ar informāciju savā starpā. Diskusija un
prezentāciju semināri nodrošinās iespēju padziļinātāk izpētīt vietējo brīvpieejas
situāciju, balstoties uz kursa dalībnieku pieredzi un atklājumiem.
Piezīme: Pat ja atbilstošās versijās visi ārējie izglītības materiāli ir pieejami bez
maksas internetā, lielākā daļa no tiem ir aizsargāti ar autortiesībām.
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Mācību rezultāti
Mācību rezultāti
Zināšanas

Prasmes

...identificēt un plānot brīvpieejas pakalpojumu sniegšanu vietējā un valsts līmenī
Atpazīt ar brīvpieeju saistītos cēloņus, lai
izpētītu publikācijas un datus, kā arī brīvpieejas
situāciju valsts un starptautiskā līmenī.

Pielietot brīvpieejas pakalpojumu zināšanas,
ieguldot tās politikas izstrādē un pakalpojumu
plānošanā.

...izprast disciplinārās publicēšanas gadījumus un to zaļās un zelta brīvpieejas publicēšanas sekas
Zināt disciplinārās un nacionālās atšķirības
praktizējot publicēšanu un pielietot zināšanas
dažādu brīvpieejas risinājumu rašanā.

Analizēt un izdarīt secinājumus par brīvpieejas
risinājumu pielietojumiem, kurus varēs piedāvāt
dažādu
grupu
pētniekiem.

...analizēt brīvpieejas politikas lēmumus no disciplinārās un nacionālās publicēšanas prakses
perspektīvas
Saprast dažādas brīvpieejas politikas struktūras
un kā tās var tikt pielietotas, kā arī politikas
struktūras
līdzdalību
attiecīgajām
ieinteresētajām pusēm.

Piedāvāt brīvpieejas risinājumus, kuri atbilst
pētnieku, bibliotekāru, izdevēju un vadības
vajadzībām vietējā un valsts līmenī.

Moduļa pārskats
Modulis

Aktivitāte

Brīvpieejas darbības,
idejas un apgalvojumi

Izglītojošā satura lasīšana/izpēte
Diskusiju seminārs

3h
2h

Zaļās kvalitātes
nodrošināšana

Izglītojošā satura lasīšana/izpēte
Uzdevums: Zaļās kvalitātes nodrošināšana

3h
5h

Laiks
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Prezentāciju seminārs

3h

Zelta kvalitātes
nodrošināšana

Izglītojošā satura lasīšana/izpēte
Uzdevums: Zelta kvalitātes nodrošināšana
Prezentāciju seminārs

2h
2h
3h

Politika un stratēģijas

Izglītojošā satura lasīšana (ieskaitot sagatavošanās
materiālus)
Diskusiju seminārs
Pētnieciskais darbs
Prezentāciju seminārs

3h
2h
8h
4h

Kopā

40 h

Moduļi
1. modulis: Brīvpieejas darbība, idejas un apgalvojumi
Pirmajā modulī tiek pasniegtas dažas no galvenajām brīvpieejas idejām, tajā
skaitā pāris vienus no zināmākajiem un ietekmīgākajiem apgalvojumiem, atbalstot
brīvpieeju zinātnē un pētniecībā, proti, Budapeštas brīvpieejas iniciatīva (2002 un
2012) un Berlīnes deklarācija par atklātu piekļuvi zināšanām dabaszinātnēs un
humanitārajās zinātnēs (2003). Īss ieskats turpmākajiem notikumiem, kuri sekoja
pēc šo divu ziņojumu publicēšanas, ir pieejams autora Willinsky (2006) avotā.
Vēsturiskie notikumi par brīvpieejas ieviešanu zinātnē un pētniecībā ir arī
aprakstīti no Zviedrijas Nacionālās bibliotēkas perspektīvas autora Hagerlid (2010)
avotā. Cita vēsturiska perspektīva brīvpieejas kā kustības un praktisko seku, kā arī
viedokļos par to kas ir kanāli, attīstībā ir aprakstīta Bo-Kristera Bjorka galvenajā
prezentācijā no Ziemeļvalstu perspektīvu brīvpieejas un atklātās zinātnes
semināra Helsinkos 2013. gada oktobrī. Bjorks ir veiksmīgs pētnieks, kurš ir
vadījis vairākus pētījumus, kas rada lielisku kopskatu par brīvpieejas jautājumiem.
Viņa darbs tiks vairākas reizes izmantots šajā kursā.
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Struktūra un uzdevumi
Sagatavošanās: Noskatieties video, lasiet Hagerlida un Willinsky avotus un
iepazīstiet Berlīnes un Budapeštas pārskatus, ja vien jūs jau to neesat izdarījis/usi.
Diskusiju seminārs (2 h, uz vietas vai tīmekļseminārā): Sadarbojieties grupā, lai
atrastu atbildes uz sekojošajiem jautājumiem:
1. Izstāstiet par brīvpieejas darba vēsturi jūsu valstī. Kuri ir galvenie notikumi?
2. Izstāstiet kurās brīvpieejas iniciatīvās jūsu valsts Nacionālā bibliotēka līdz
šim ir iesaistījusies.
3. Izstāstiet par brīvpieejas jautājumu ieinteresētajām pusēm jūsu valstī. Kā
Nacionālā bibliotēka atsaucas uz/sadarbojas ar tām?
4. Vai jūsu valsts ieinteresētās puses ir saistītas un/vai iesaistījušās
Budapeštas, Berlīnes un ES iniciatīvās un, ja ir, tad kādā veidā? Kādas ir
bijušas sekas?
Atsaucieties uz savu pieredzi, lai apspriestu šos jautājumus. Lai sagatavotos pirms
semināra ir ieteicams nedaudz palasīt/papētīt izzinošus avotus. Sastrādājieties, lai
dokumentētu grupas diskusiju un brīvpieejas darba rezultātu valsts līmenī, kā arī
dalieties ar dokumentāciju savā starpā.
Izglītojošais saturs
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities
(2003). http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration (Russian translation:
http://openaccess.mpg.de/67987/BerlinDeclaration_rus.pdf)
Björk, B.-C. (2013). Development of Open Access since 2003. Video from the
Nordic Perspectives on Open Access and Open Science Seminar, Helsinki,
October 15, 2013. https://connectpro.helsinki.fi/p2231f9j439/ The presentation is
approximately at the following time in the video: 0:00-0:41.
Budapest Open Access Initiative (2002).
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read (Russan translation:
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/russian-translation)
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas
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Hagerlid, J. (2010). The Role of the National Library as a Catalyst for an Open
Access Agenda. Proceedings of the 76th IFLA General Conference and Assembly,
Gothenburg, Sweden, August 10-15, 2010.
http://conference.ifla.org/past/2010/132-hagerlid-en.pdf
Ten Years on from the Budapest Open Access Initiative: Setting the Default to
Open (2012). http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10recommendations (Russian translation:
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/russian)
Willinsky, J. (2006). The Access Principle: The Case for Open Access to Research
and Scholarship. Cambridge, MA: MIT Press. p. 1-6. Also available from:
http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262512664_Download_
the_full_text.pdf

2. modulis: Zaļā brīvpieeja
Kursa laikā ir neiespējami aptvert visu, kas saistīts ar zaļo brīvpieeju un
atklātajiem repozitorijiem. Šajā modulī vairāk tiks likts uzsvars uz tuvākās
nākotnes galvenajiem aspektiem un uz to, cik svarīgs ir darbs ar zaļo brīvpieeju
valsts un starptautiskā līmenī. Viens no šādiem jautājumiem ir dažādu disciplīnu
pētnieku loma - autoru piesaiste to darbu glabāšanai repozitorijos un šo darbu
publicēšana zaļajai brīvpieejai tiek bieži raksturots kā viens no brīvpieejas
attīstības galvenajiem šķēršļiem (piem. Bjorka u.c. avotos, 2013). Cits aspekts ir
spēja sadarboties. Parasti tas tiek bieži saistīts ar metadatu formātiem, un
joprojām pastāv iniciatīvas šajā un vairākos citos projektos, kuru mērķis ir uzlabot
tehniskos risinājumus. Šeit mēs galvenokārt strādāsim ar semantisko sadarbspēju
attiecībā uz metadatu kvalitāti un autora ID. Sadarbspējas aspektu un nacionālo
iniciatīvu un risinājumu svarīgums ir arī brīvpieejas darba un platformu nacionālā
struktūra, kas bija iepriekšējā moduļa semināra tēma. Valsts un vietējā līmenī
darbs ar repozitorijiem tiek bieži cieši saistīts ar darbu ar publikāciju datubāzēm,
kas daudzos gadījumos ir izpētes izvērtēšana. Šī dubultā vairāku repozitoriju
funkcija ir jāņem vērā plānojot atklāto repozitoriju sadarbspēju un attīstību (skat.
piem. Ilva, 2013). Tā atspoguļo publisko stratēģiju diskusiju, kas bieži sevī ietver
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gan brīvpieejas, gan reģistra faktorus. Kopumā zaļās brīvpieejas galvenais
jautājums ir autortiesības un licences.
Šis modulis sevī ietver īsu ievada tekstu/referātu ar ko ir izdarīti centieni savilkt
paralēles starp šiem galvenajiem jautājumiem. Tajā ir iekļauti arī daži raksti un
video prezentācija. Somijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvja Jyrki Ilva
konferences prezentācijā Brīvpieejas un Atklātās zinātnes seminārā Helsinkos
2013. gada oktobrī tika parādīts neliels ieskats pagātnē par to kā tika uzsākta
institucionālo repozitoriju darbība un pārstāvis arī ieteica dažus risinājumus
Ziemeļvalstīm un sniedza mūsdienu repozitoriju skatījumu. Detalizētāks apraksts ir
pieejams Bjorka u.c. rakstos. Šajā rakstā autori vēršas pie vairākiem iepriekš
veiktiem pētījumiem, lai mēģinātu rast kaut virspusējas atbildes uz nozīmīgiem
zaļās brīvpieejas jautājumiem (daži no šiem pētījumiem ir nedaudz pieminēti pirmā
moduļa Bo-Kristera Bjorka konferences prezentācijā). Šis raksts arī sniedz
institucionālo repozitoriju un zaļās brīvpieejas pētījuma pārskatu. Rebeka
Kenisona, Sāra Šrīva un Stevans Harnads sniedz atšķirīgus uzskatus par
institucionālo repozitoriju lomu, it īpaši par galvenajām repozitoriju stratēģijām
tuvāko gadu laikā. Gan Kenisona, gan Šrīva ar repozitorijiem strādā praksē,
savukārt Harndadam, kā labi pazīstamam zaļās brīvpiekļuves priekšlikumu
sniedzējam no viņa, kā pētnieka, perspektīvas, ir skaidra ideoloģiskā kārtība.
Raksts var tikt izmantots apdomāšanai un diskusijām par repozitoriju
potenciālajām prioritātēm, un kādi varētu būt labākie veidi šo prioritāšu
sasniegšanai.
COAR (Confederation of Open Access Repositories) teksts piedāvā ieskatu dažos
no mūsdienu galvenajiem izaicinājumiem attiecībā uz sadarbspējas panākšanu
starp repozitorijiem. Tas ir izvērsts dažos ievada teksta/referāta jautājumos.
Kopumā atsauces materiālu un noderīgo vietņu saraksts sevī ietver dažus
autortiesību un licencēšanas avotus.
Struktūra un uzdevumi
Sagatavošanās: Izlasies Ievada tekstu/referātu, noskatieties video un pēc tam
izlasies Bjorka u.c., Kenisonas u.c. avotus, kā arī COAR dokumentu. Paralēli
lasīšanai nolemiet, kuras tēmas ietvaros jūs vēlieties veikt uzdevumu un apguves
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas
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procesa laikā sastrādājieties ar citiem grupas dalībniekiem, kā arī pasniedzēju, lai
censtos panākt to, lai dalībnieki izvēlētos izpētes tēmas no dažādām disciplīnām
(dabas zinātnes, medicīna, tehnoloģija, sociālās zinātnes, humanitārās zinātnes).
Uzdevums: Uzdevuma pamatojums - mēs bieži runājam par brīvpieeju it kā tā būtu
vienīgā lieta, kas ir primāri balstīta uz starptautisku speciālistu veiktu žurnāla
rakstu pārskatīšanu. Tomēr brīvpieejas izpētes literatūras (un izpētes datu)
realizēšanas apstākļi krietni atšķiras izpētes nozaru starpā. Šī uzdevuma (divās
daļās) mērķis ir to paskaidrot, izmantojot specifiskas izpētes nozares kā iemeslu
attālināties no dažu galveno jautājumu, repozitoriju un citu brīvpieejas darbam
pieejamo praktisko resursu izpētes.
Veiciet uzdevuma pirmo daļu ar nosaukumu «Zaļā brīvpieeja». Balstoties uz jūsu
atklājumiem, sagatavojiet 5-10 minūšu prezentāciju (atkarībā no grupā pieņemtā
lēmuma), kurā jūs prezentējiet pašu galveno no jūsu atklājumiem par publicēšanu
jūsu izpētes nozarē. Jūs variet brīvi izvēlēties starp jūsu pierakstu izrādīšanu vai
PowerPoint prezentācijas izveidošanu. Grupa savā starpā var padalīties ar
pierakstiem.
Prezentāciju seminārs (2 - 3 h, uz vietas vai tīmekļseminārā): Katrs izveido
nelielu prezentāciju par saviem atklājumiem. Atvēliet laiku noslēdzošai diskusijai,
kurā jūs apspriežiet savu atklājumu līdzības un atšķirības. Kādas ir publicēšanas
sekas brīvpieejas publikāciju veidošanai dažādās izpētes nozarēs? Kādas ir
publicēšanas sekas avotiem, kuros aprakstīts, kā brīvpiekļuves izpētei var
efektīvāk tikt veidota infrastruktūra (lokāli vai valsts līmenī)?
Interneta diskusijas (pēc brīvas izvēles): Apspriediet Kenisonas un Šrīvas, kā arī
Harnada nostāju, kā viņi atsaucas uz piemērotām stratēģijām un institucionālo
repozitoriju prioritātēm universitātē jūsu valstī.
Izglītojošais saturs
Björk, B.-C., Laakso, M., Welling, P. & Paetau, P. (2013). Anatomy of Green Open
Access. Journal of the Association for Information Science and Technology.
doi: 10.1002/asi.22963. [Currently published in early view.] Author version
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available from:
http://www.openaccesspublishing.org/apc8/Personal%20VersionGreenOa.pdf
(In case of high previous familiarity with green open access, the first 5 pages can
be read superficially)
COAR (2011). The Case for Interoperability for Open Access Repositories.
https://www.coar-repositories.org/files/A-Case-for-Interoperability-Final-Version.pdf
Francke, H. (2014). Green OA and the Role of Institutional Repositories:
Introductory Text/Lecture. (Available through the learning platform)
Ilva, J. (2013). Open Repositories of Past, Present and Future. Video from the
Nordic Perspectives on Open Access and Open Science Seminar, Helsinki,
October 15, 2013. https://connectpro.helsinki.fi/p3bgft8q1ja/ The presentation is
approximately at the following time in the video: 1:26-1:46.
Kennison, R., Shreeves, S.L. & Harnad, S. (2013). Point & Counterpoint: The
Purpose of Institutional Repositories: Green OA or Beyond? Journal of
Librarianship and Scholarly Communication, 1(4):eP1105.
http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1105
Reference literature & useful sites:
Berkman Center for Internet & Society and Electronic Information for Libraries
(EIFL) (2010). Copyright for Librarians: The Essential Handbook.
http://www.eifl.net/copyright-for-librarians (Available in various formats and
languages)
Creative Commons, http://creativecommons.org/
Elbæk, M.K. (2013). How is OpenAIRE Supporting Open Access Policies and
Infrastructures in Europe? A Nordic Point of View! Video from the Nordic
Perspectives on Open Access and Open Science Seminar, Helsinki, October 15,
2013. https://connectpro.helsinki.fi/p3bgft8q1ja/ The presentation is approximately
at the following time in the video: 1:47-2:19.
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Guibault, L. & Wiebe, A., eds. (2013). Safe to be Open: Study on the Protection of
Research Data and Recommendations for Access and Usage. Universitätsverlag
Göttingen/OpenAIRE. http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2013/legalstudy.pdf
OpenAIRE, https://www.openaire.eu/en/open-access/country-information
(Information on the status of open access in various countries)
Repositories Support Project, http://www.rsp.ac.uk/
SHERPA RoMEO, http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ (Publisher copyright policies &
self-archiving)

3. modulis: Zelta brīvpieeja
Publicēšana tīmekļa dienasgrāmatās, kas publicēto saturu uzreiz padara brīvi
pieejamu, pēdējo desmit gadu laikā ir kļuvusi par dzīvotspējīgu alternatīvu
daudzās pētījumu nozarēs. Biznesa modeļi ir attīstījuši pastāvīgu ienākumu
veidošanos publicētājiem. Šādā modelī publicēšanas apmaksa palielinoties (bieži
ar peļņu) tiek pārsūtīta no lasītāja autoram izvairoties no bezpeļņas darījumu
veidošanas ar finansētājiem (piemēram, finansēšanas aģentūras, universitātes
u.t.t.). Daudzas maksas tīmekļa dienasgrāmatās piedāvā arī jaukto opciju, kad
autors var izvēlēties padarīt savu rakstu brīvi pieejamu, samaksājot raksta
apstrādes cenu (APC) vai palielinot ietekmi un iegūstot brīvpieejas pilnvaru. Cits
lielu publicēšanas kompāniju izmantots biznesa modelis pieprasa dažādu formu
institucionālas dalības. Fakts, ka finansētāji (galvenokārt, iespējams, Lielbritānijas
izpētes padomes) pēdējo gadu laikā ir uzsākuši veicināt tūlītēju brīvpieeju tīmekļa
dienasgrāmatu rakstiem, dodot priekšroku CC BY licencei vai CCO licencei. Tas ir
radījis jautājumu - kā rast finansējumu priekš rakstu publicēšanas izmaksām.
Deivids Solomons un Bo-Kristers Bjorks ir izveidojuši rakstu publicēšanas izmaksu
lieluma pētījumu, kas attiecas uz dažādiem publicētāju un tīmekļa dienasgrāmatu
tipiem un apmācību. Šis raksts ir iekļauts, jo tas sniedz interesantu rakstu
publicēšanas maksu statistiku. Gan universitātes, gan finansētāji veido brīvpieejas
fondus no kuriem pētnieki var pieteikties rakstu publicēšanas maksu
atlīdzināšanai. Divi apraksti par to kā universitātes vada brīvpieejas fondus ir
pieejami Jorgena Eriksona (Lundas Universitāte, Zviedrija) un Jana Ērika
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Francvaga (Tromso Universitāte, Norvēģija) konferences prezentācijās. Piezīme
no malas - CERN:s SCOAP3 ir interesanta visas pētnieku kopienas plaša mēroga
iniciatīva atrast veidu kā panākt savām publikācijām zelta brīvpieeju , kas veido
vienošanos starp bibliotēkām, finansēšanas aģentūrām un izdevējiem (skatīt
http://scoap3.org/). Vairāki mazi izdevēji un tīmekļa dienasgrāmatu vadītāji,
ieskaitot universitātes bibliotēkas, izmanto atvērtā pirmskoda programmatūru
tīmekļa dienasgrāmatu un konferenču procesa aprakstu publicēšanai, piemēram,
Open Journal Systems. Sistēmas norādījumi tiem, kuriem ir īpaša interese par šo
tēmu ir pieejami zemāk norādītajās interneta vietnēs.
Tomēr tieša brīvpieejas publicēšana neattiecas tikai uz žurnālu rakstiem.
Elektroniskās disertācijas (ETD) bija vienas no pirmajām, ko publicēja kā
brīvpieejas materiālus. Tas bieži tika darīts caur institucionāliem repozitorijiem
(skatīt Kenisonas, Šrīvas un Harnada avotus, 2013). Arvien biežāk tiek radīti arī
izmēģinājuma projekti un pētījumi par to, kā var tikt veicinātas brīvās pieejas
monogrāfiju publikācijas (viens no piemēriem ir OAPENUK, 2012, kas tika
izveidots, lai parādītu pētnieku uzskatus par tēmu). Ar to saistīts jautājums, lai gan
tas neskar publikācijas, ir brīvpieejas nodrošināšana izpētes datiem. Iepriekšējā
gadā tas kļuva par jautājumu, kas skar izpētes finansētājus un valdības, jo īpaši
caur Eiropas Komisijas iniciatīvām. Neliels «Elsevier» izdevniecības pārstāvja
Deivida Marques raksts ir ticis iekļauts, lai sniegtu īsu ievadu izpētes datos. Viena
no lielākajām bibliotēku interesēm ir potenciālo izpētes datu vadības un
administrēšanas potenciālo servisu saraksts (3 lpp.). Dažas noderīgas interneta
vietnes ir uzskaitītas izpētes literatūras sarakstā.
Struktūra un uzdevumi
Sagatavošanās: Izlasiet Solomona un Bjorka, Marques un OAPENUK avotus, kā
arī noskatieties divus video.
Uzdevums: Veiciet uzdevuma otru daļu ar nosaukumu «Uzdevums»: Zelta
brīvpieeja Balstoties uz saviem atklājumiem, sagatavojiet 5 - 10 minūšu garu
prezentāciju (skatīt iepriekš minētās 2. moduļa instrukcijas).
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Prezentāciju seminārs (2 - 3 h, uz vietas vai tīmekļseminārā): Katrs izveido
nelielu prezentāciju par saviem atklājumiem. Atvēliet laiku noslēdzošai diskusijai,
kurā jūs apspriežiet savu atklājumu līdzības un atšķirības. Daži no jautājumiem ar
kuriem jūs varētu sastapties:




Vai visas pētījumu nozares piedāvā izmantojamas brīvpieejas tīmekļa
dienasgrāmatu opcijas? Vai jauktās vai aizkavētās pieejas tīmekļa
dienasgrāmatas piedāvā atbilstošu alternatīvu?
Kas ir nepieciešams brīvpieejas tīmekļa dienasgrāmatu un rakstu apstrādes
maksu atlīdzināšanas atbalstam (valsts un starptautiskā līmenī)?
Cik lielā mērā rakstu publicēšanas izmaksas autoriem rada izaicinājumu
dažādās izpētes nozarēs vai valstīs? Kādas ir brīvpieejas fondu
sagaidāmās vajadzības (un iespējas)? Vai ar brīvpieejas fondiem varēs
apmierināt vajadzības?

Izglītojošais saturs
Eriksson, J. (2013). A University Fund for Article Processing Charges –
Experiences from Lund University. Video from the Nordic Perspectives on Open
Access and Open Science Seminar, Helsinki, October 15, 2013.
https://connectpro.helsinki.fi/p3bgft8q1ja/ The presentation is approximately at the
following time in the video: 0:40-1:01.
Frantsvåg, J.E. (2013). Our Publication Fund – What Have We Learnt? Video from
the Nordic Perspectives on Open Access and Open Science Seminar, Helsinki,
October 15, 2013. https://connectpro.helsinki.fi/p3bgft8q1ja/ The presentation is
approximately at the following time in the video 1:01-1:15.
Marques, D. (2013). Research Data Driving New Services. Library Connect
Newspaper, 11(1): 2-3.
http://libraryconnect.elsevier.com/sites/default/files/LCN_11.1.pdf
OAPENUK (2012). HSS Researcher Survey. http://oapenuk.jiscebooks.org/research-findings/researchersurvey/
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Solomon, D.J. & Björk, B.-C. (2012). A Study of Open Access Journals Using
Article Processing Charges. Journal of the American Society for Information
Science and Technology, 63(8): 1485–1495. doi: 10.1002/asi.22673 Also available
as postprint from http://www.openaccesspublishing.org/apc2/preprint.pdf (the
methodology section can be read extensively)
Reference literature & useful sites:
Eklund, P. (2012). Guide to review OA publishers. Borås: University of Borås.
http://bada.hb.se/handle/2320/11421
ICPSR (n.d.).Framework for Creating a Data Management Plan.
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/framework.ht
ml
LERU Research Data Working Group (2013). LERU Roadmap for Research Data.
http://www.leru.org/files/publications/AP14_LERU_Roadmap_for_Research_data_
final.pdf
Open Knowledge Foundation
http://opendatahandbook.org/

(2012).

The

Open

Data

Handbook.

Public Knowledge Project (n.d.). OJS Documentation.
http://pkp.sfu.ca/ojs/ojs_documentation/ (Information about the journal publishing
platform Open Journal Systems, see particularly OJS User Guide
http://pkp.sfu.ca/ojs/ojs_documentation/)
4. modulis: Politika un stratēģijas
Šajā pēdējā modulī tiek apspriestas brīvpieejas veicināšanas stratēģijas zinātnē
un pētniecībā, galvenokārt politikas izpildes nolūkos. Vairākas universitātes,
finansēšanas aģentūras un valstis pēdējo gadu laikā ir strādājušas pie brīvpieejas
publicēšanas politikas plānošanas un izpildes. Šī politika atšķiras pēc
nodrošinājuma un varas, kas ir (ja ir) pilnvarota. Pēdēja moduļa uzdevums
atsaucas uz iepriekšējiem trīs moduļiem - pārskati, zaļā un zelta brīvpieeja - jo
politikas izpilde, kas ir veidota un atkarīga no tā, cik būtiska un saprātīga ideja un
ideoloģijas par brīvpieeju ir uztvertas un no to izpildes praktiskajām iespējām. Ne
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mazāk modulis tiek veidots no diskusijām semināros, kuros tiek īpaši apspriesta
situācija valstī un izvēlētas pētījumu nozares. Kā jau minēts zaļās un zelta
brīvpieejas uzdevumos, dažādas pētījumu nozares var reaģēt - un tām ir iemesls
reaģēt dažādi gan attiecībā uz ideoloģiju, gan piemērotiem praktiskiem
risinājumiem, un tas vienmēr nav gadījums, kad viens risinājums der visam.
Autors Peter Suber apraksta dažādus politikas veidus savas grāmatas nodaļā.
Praktiskāks šīs diskusijas turpinājums ir pieejams Hārvardas universitātes
nodrošinātajā viņa un Stjuarta Šībera vikivietnē Good practices for university
open-access policies. Atklāto izpētes datu politika ir apspriesta LERU (the League
of European Research Universities) rīcības plāna dokumentā. Starp izpētes
literatūras avotiem ir iekļauti vairāki Eiropas Komisijas dokumenti, kuru balstīšana
uz brīvpieeju tuvāko gadu laikā ietekmēs visas ES valstis.
Struktūra un uzdevumi
Sagatavošanās: Izlasiet autora Suber un LERU avotus. Izlasiet autoru Šībera un
Suber darbu fragmentus, kuri varētu būt noderīgi jūsu darba veidošanā. Būtu
noderīgi arī plaši pārskatīt Eiropas Komisijas dokumentus.
Diskusiju seminārs (2 h, uz vietas vai tīmekļseminārā): Nosakiet un rūpīgi izlasiet
trīs rakstus par brīvpieejas politiku (jūs tos variet iekļaut, piemēram, kā Shieber &
Suber 2013, Papildus avoti). Seminārā apspriediet sekojošo:
 uz kuriem veidiem attiecas politika,
 politikas valoda un pie kura tipa tos var pieskaitīt (skatīt Shieber & Suber
2013, Drafting a policy),
 kā tas attiecas uz zaļo un zelta brīvpieeju,
 vai zaļajā brīvpieejā pastāv aizliegumi,
 vai ir pieejamas atteikšanās opcijas,
 vai ir nepieciešams tumšais ieguldījums,
 vai ir minēts brīvpieejas fonds,
 kā politika strādātu jūsu uzdevumā pētītajās izpētes nozarēs,
 citus jautājumus, kas jums interesē vai liekas ievērojami.
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Uzdevums: Individuālais darbs. Izvēlieties vienu brīvpieejas politiku (piemēram,
vienu no 4. seminārā apspriestajām politikām) un analizējiet to. Izvērtējiet to kā
jūsu valsts politiku, pat ja tā nav. Jūsu darbā, kuru jūs nododiet drukātā veidā un
aizstāviet prezentāciju seminārā mutiski, jābūt iekļautam sekojošajam:
a) īsa pamatinformācija, kurā ir aprakstītas politikas galvenās pamatnostādnes
un kuras mērķa grupas tas skar (piemēram, universitātes fakultāte,
fakultāte un studenti, dotāciju saņēmēji, vadība u.c.).
b) politikas izpildes seku atspoguļojums trīs izpētes nozarēm,
c) politikas izpildes valsts vai universitātes infrastruktūras sagatavotības
atspoguļojums,
d) jūsu ieteiktās pārmaiņas šai politikai un iemesli šīm pārmaiņām
e) saraksts, kurā ir uzskaitīta visa darbā izmantotā izpētes literatūra (kursā
izmantotie vai ārpus tā atrastie avoti)
f) pievienojiet plānu (vai saiti) pielikumā
Diskusiju seminārs (3 h, uz vietas vai tīmekļseminārā): Izveidojiet 10 - 15 minūšu
prezentāciju par jūsu atklājumiem. Atvēliet laiku diskusijām par dažādiem grupas
dalībnieku atrastajiem risinājumiem un situācijas analīzēm. Pēc pašu izvēles variet
savu prezentāciju veidot ar PowerPoint datorprogrammu.
Pētnieciskais darbs Iesniedziet savu pētniecisko darbu novērtēšanai. Pētnieciskā
darba apjoms: 1500 - 3000 vārdi.
Izglītojošais saturs
LERU Research Data Working Group (2013). LERU Roadmap for Research Data.
Ch. 1 “Policy and Leadership,” pp. 7-9.
http://www.leru.org/files/publications/AP14_LERU_Roadmap_for_Research_data_
final.pdf
Shieber, S. & Suber, P. (2013-11-11). Good Practices for University Open-Access
Policies. Berkman Center for Internet & Society, Harvard University.
http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_university_openaccess_policies (Selected parts, depending on what you are interested in)
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Suber, P. (2012). Open Access. Cambridge, MA: MIT Press. Ch. 4 “Policies,” pp.
77-95. Also available from: http://mitpress.mit.edu/books/open-access
Reference literature & useful sites:
Digital
Curation
Centre
(2014).
UK
Institutional
Data
Policies.
http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/institutional-data-policies/ukinstitutional-data-policies
European Communication (2012). Communication: Towards Better Access to
Scientific Information: Boosting the Benefits of Public Investments in Research.
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/eracommunication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
European Communication (2012). Recommendation on Access to and
Preservation of Scientific Information. pp. 3-5.
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservationscientific-information_en.pdf (Available in other EU languages from http://eurlex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&checktexte=checkbox&val=68207
0%3Acs&pos=1&page=1&lang=fr&pgs=10&nbl=1&list=682070%3Acs%2C&hword
s=null&action=GO&visu=%23texte)
European Commission (2013). Guidelines on Open Access to Scientific
Publications and Research Data in Horizon 2020. Version 1.0.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot
/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
Research Councils UK (2013). RCUK Policy on Open Access and Supporting
Guidance.
http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/RCUKOpenAccessPolicy.pdf
SHERPA
JULIET,
Research
funders'
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en
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Kursā gūtais novērtējums
Kursa laikā ir jāveic divi rakstiski darbi un jāpiedalās piecos semināros.
Lai dalībnieks būtu sekmīgs, ir apmierinoši jāveic sekojošie uzdevumi:
1. Aktīva piedalīšanās vismaz trīs semināros.
Ar «aktīvu piedalīšanos» tiek domāta piedalīšanās grupas diskusijās un/vai
prezentāciju izveide.
2. Zaļās un zelta brīvpieejas uzdevuma izpilde.
Jābūt izpildītiem visiem uzdevuma norādījumiem. Ja kādu no norādījumiem
ir bijis neiespējami izpildīt, ir jāpaskaidro neizpildīšanas iemesli.
3. Diskusiju dokuments
Dokumentam ir jāatbilst sekojošajiem kritērijiem:
i.
ii.
iii.
iv.

labi strukturēts un uzrakstīts skaidrā, korektā valodā, ievērojot
atsauču sistēmu visiem izmantotajiem avotiem (piemēram, APA)
sekojiet norādījumiem, strādājot ar minētajiem jautājumiem (a - d)
sniedziet pareizu informāciju un labi pamatotus argumentus, kas
apliecina autora zināšanas par attiecīgo tēmu
aprakstiet iespēju saistīt valsts apstākļus ar brīvpieejas izmantošanu
(c), disciplināro publikāciju gadījumu (b) un vairāku ieinteresēto pušu
priekšrocības (a) un izdarīt secinājumus par to, kā tas ietekmē
politiku.

Brīvpieejas pamati
Ja jums trūkst zināšanu par brīvpieejas pamatnostādnēm, tās priekšrocībām,
izpildi un iniciatīvām, sagatavojieties kursam izlasot autora Suber (2012) rakstu un
mācību materiālu Open Access Scholarly Information Sourcebook nodaļu par
repozitorijiem
(http://www.openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=137&It
emid=333). Ja jūs vēlieties atsvaidzināt savas zināšanas, autora Suber idejas ir
pieejamas plašākā formā avotā Suber, P. (2013). Brīvpieejas pārskats.
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
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Norādījumi pasniedzējiem
Kursa plāna izglītojošā ideja ir nozīmīgais veids kā dalībnieki mācās - viens ar otru
un viens no otra. Viens no galvenajiem elementiem ir semināri, kuros dalībnieki
savstarpēji komunicē par kursa tēmām. Kurss piedāvā arī pašizglītošanās
iespējas, lasot/izskatot izglītojošo saturu un gatavojot mājas darbus. Mājas darbi ir
veidoti ar mērķi dalībniekiem sniegt iespēju izmantot attiecīgos līdzekļus un nonākt
saskarsmē ar tiem, piemēram repozitorijiem, izmantojamajiem avotiem un
diskusijām.
Jūsu primārais mērķis kursa laikā ir sadarboties ar kursa dalībniekiem, lai
atbalstītu un novērtētu to mācīšanos. Tas sevī ietver sekojošo:





vadīt seminārus (vai tīmekļseminārus): atbalstīt dalībniekus mācībās
(apmēram 11 - 13 stundas, izņemot sagatavošanās laiku)
iedrošināt kursa dalībniekus iepazīties vienam ar otru (ja vien visi jau nav
pazīstami savā starpā) (apmēram 30 minūtes)
atbildēt uz jautājumiem un vadīt diskusijas mācību platformā (grupa var
pieņemt lēmumu veidot diskusijas pēc pašu izvēles) (laika periods ir
atkarīgs no jautājumu un diskusiju apjoma)
novērtēt kursu sekojošajos veidos:
o sekot aktīvai dalībai semināros
o novērtēt uzdevumu (tam atvēlēt apmēram 15 minūtes)
o novērtēt pētniecisko darbu un autoram sniegt īsus komentārus (tam
atvēlēt apmēram 1 stundu)

1. modulis:
Uzsāciet kursu, iepazīstinot tā dalībniekus ar sevi un aicināt tos veikt ieskatu
mācību platformā.
Pasniedzēja galvenais mērķis šī moduļa laika ir vadīt diskusiju seminārus. Kārtīgi
iepazīstiet brīvpieejas iniciatīvas un infrastruktūras valstīs, kuras pārstāv

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas
Komisijas atbalstu. Šī publikācija
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

22

Darba grāmata
Brīvpieejas resursi

dalībnieki. Iepazīstiet arī brīvpieejas pārskatus (Budapešta, Berlīne) un EK politiku
un vadošos norādījumus (atrodami 4. moduļa izglītojošajā saturā).
1. seminārs
Vispirms ļaujiet grupai izlemt par diskusijas dokumentēšanu. Pārliecinieties, ka
katram tiek dota iespēja būt aktīvam diskusijā. Saprātīgā daudzumā dalieties ar
savām zināšanām un palīdziet grupai apkopot un izdarīt secinājumus, kas izriet no
diskusijas. Ja grupā ir dalībnieki no vairākām valstīm, atrodiet atbilstošu
risinājumu, kas ļaus apskatīt situāciju abās valstīs, dalot grupu divos vai vairāk
apakšsemināros vai atvēlot laiku visu iesaistīto valstu apspriešanai. Ļaujiet grupu
dalībniekiem no dažādām valstīm salīdzināt savus atklājumus un analizēt valstu
iespējamo attīstības atšķirību iemeslus. Atzīmējiet aktīvākos dalībniekus
novērtēšanas nolūkiem.
2. modulis:
2. moduļa sākumā ļaujiet grupai mācību platformā apspriest potenciālās pētījumu
nozares un centieties panākt pēc iespējas plašāku nozaru izvēli.
Iepriekš izlemiet par prezentāciju ilgumu, vadoties pēc atvēlētā laika un dalībnieku
skaita, un informējiet tos. Ja grupa ir pārāk liela, iespējams, tās sadalīšana divās
daļās var būt kā risinājums.
2. seminārs
Vispirms ļaujiet dalībniekiem prezentēt savus atklājumus un palīdziet viņiem
iekļauties norunātajā laika periodā. Atvēliet laiku visu prezentāciju jautājumu
noskaidrošanai. Pēdējās 30 - 60 minūtes atvēliet diskusijas veidošanai par
līdzībām un atšķirībām dalībnieku atklājumos (t.i. starp publicēšanas gadījumiem
dažādās izpētes nozarēs) un sniegtajiem diskusijas priekšmetiem. Palīdziet
dalībniekiem atsaukties uz izglītojošo saturu un grupas iepriekšējām diskusijām,
kur tas ir iespējams. Atzīmējiet aktīvākos dalībniekus novērtēšanas nolūkiem.
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Brīvās izvēles diskusijas:
Ja jums un (pats svarīgākais) grupai ir interese, diskusijā apspriediet Kenisonas
un Šrīvas, kā arī Harnada paustos viedokļus un prioritātes. Tas varētu noderēt, lai
vēlāk grupa varētu veikt kopējo diskusiju, kurā katrs varētu izlemt, cik daudz laika
viņš/a vēlētos ieguldīt. Protams, diskusijas pavediens var arī tikt lietots
brīvprātīgām citu tematu diskusijām, ja grupai tas liekas atbilstoši.
3. modulis:
Iepriekš izlemiet par prezentāciju ilgumu, vadoties pēc atvēlētā laika un dalībnieku
skaita, un informējiet tos. Ja grupa ir pārāk liela, iespējams, tās sadalīšana divās
daļās var būt kā risinājums.
3. seminārs
Skatīt 2. semināra norādījumus.
4. modulis:
Šajā modulī ietilpst divi semināri. Pirmajā seminārā tiek sniegta iespēja apspriest
un kopā padomāt par brīvpieejas politikas galveno saturu pirms dalībnieki uzsāk
rakstīt savus pētnieciskos darbus. Grafikā jābūt iekļautam laikam moduļa
literatūras izlasīšanai pirms 4. semināra un tad jāatvēl laiks pētnieciskā darba
rakstīšanai pirms 5. semināra. Jūs variet ļaut dalībniekiem pāros pildīt 5. semināra
mājasdarbu un rakstīt pētniecisko darbu, ja jūs tam dodiet priekšroku.
4. seminārs
Vispirms ļaujiet grupai izlemt par diskusijas dokumentēšanu un, ja viņi nolemj to
dokumentēt, kā viņi to darīs (piem. dažādību un dažādu risinājumu biežuma
atzīmēšana). Pārliecinieties, ka katram tiek dota iespēja būt aktīvam diskusijā.
Saprātīgā daudzumā dalieties ar savām zināšanām un palīdziet grupai apkopot un
izdarīt secinājumus, kas izriet no diskusijas. Atzīmējiet aktīvākos dalībniekus
novērtēšanas nolūkiem.
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5. seminārs
Pēdējā prezentāciju seminārā dalībnieki var savā starpā apmainīties ar
pētniecisko darbu uzmetumiem to apskatīšanai pirms semināra un komentēt citu
darbus, ja tam atliek laiks. Ja kurss notiek intensīvi vairākas dienas pēc kārtas, tas
nebūs lietderīgi. Iepriekš izlemiet par maksimālo prezentāciju ilgumu, vadoties pēc
atvēlētā laika un dalībnieku skaita.
Seminārs pārsvarā sastāvēs no dalībnieku nepabeigtā darba prezentācijas, bet
tam ir jābūt pēc iespējas pabeigtākam. Atvēliet laiku katras prezentācijas
komentāriem, bet pārliecinieties par attiecīgu laika sadali, lai katra darbs tiktu
komentēts. Dalībnieku un jūsu komentāriem jābūt orientētiem palīdzēt uzlabot
autora darbu. Atzīmējiet aktīvākos dalībniekus novērtēšanas nolūkiem.
Atvēliet laiku dalībnieku pētniecisko darbu izlabošanai, lai tie paspētu ņemt vērā
komentārus pirms darba nodošanas.
Novērtējums
Pilnam kursa novērtējumam jābūt balstītam uz mācību rezultātiem un vērtēšanas
kritērijiem.
Semināri: Sekojiet līdzi dalībai un aktivitātei semināros
Uzdevums: Pārliecinieties, vai uzdevuma lapa (vai atbilstošā dokumentācija) ir
aizpildīta un ka atbildes šķiet ticamas. Jums nav jāpārbauda katra detaļa. Jūsu un
kolēģu atsauksmes tiks sniegtas semināros.
Pētnieciskais darbs Novērtējiet pētniecisko darbu, balstoties uz vērtēšanas
kritērijiem. Lai darbs tiktu pieņemts, tā valodas lietojumam un katram informācijas
fragmentam vai argumentam nav jābūt perfektam un bez kļūdām, bet tam kopumā
ir jāapliecina, ka autors ir aptvēris galveno saturu, un tas nedrīkst ietvert pārāk
redzamus pārpratumus vai pārliecīgus priekšlikumus. Ja darbam netiek piešķirts
sekmīgs novērtējums, tā autoram ir jāļauj veikt darba labojumus. Centieties sniegt
vismaz dažus komentārus katram autoram, uzsverot interesantas pieejas vai
risinājumus, kā arī sniedziet padomus problēmu risināšanā.
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Katrs darbs tiek vērtēts kā sekmīgs vai nesekmīgs, un dalībniekam ir
nepieciešams sasniegt sekmīgu vērtējumu visiem darbiem, lai kurss tiktu
nokārtots.
Kā atjaunot materiālu
Kurss daļēji ir balstīts uz tuvākajai nākotnei svarīgu saturu un daļēji uz saturu, kas,
iespējams, attīstības un laika gaitā var kļūt mazāk svarīgs. Pasniedzējam ir jāseko
līdzi galvenajām iniciatīvām, kuras ir uzsāktas ne tikai Eiropas Savienības līmenī,
bet arī ietekmīgajās valstīs, piemēram, Lielbritānijā, ASV, Vācijā un Nīderlandē.
Citas aktivitātes, kurām jāseko līdzi, ir izdevēju reakcija uz brīvpieeju.
Citas mājaslapas, kuras var būt noderīgas esošā kursa satura uzturēšanai un tā
atjaunošanai, ir:
Björk et al., Research on Open Access Publishing,
http://www.openaccesspublishing.org/
European Commission Policy Initiatives, http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1301
Open Access Now, http://oanow.org/
SPARC Open Access Newsletter,
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/archive.htm
SPARC Europe, http://sparceurope.org/
And some useful journals: JASIS&T, Learned Publishing, ScieCom Info
(http://journals.lub.lu.se/index.php/sciecominfo),

Pasniedzēju sagatavošanās
Ja jums trūkst plašas pieredzes nozarē, lasiet autoru Suber (2012) un Willinsky
(2006) avotus kopā ar iepriekš minētajiem izglītojošajiem materiāliem.
Iepazīstieties ar Eiropas Komisijas politiku un ar avotu Good practices for
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university open-access policies. Iepazīstieties arī ar brīvpieejas infrastruktūru,
iniciatīvām un valsts/valstu vēsturi, kurās kursa dalībnieki ir darbojas kā
profesionāļi.
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Norādījumi kursa veidotājiem
Mans ieteikums būtu ievadu, tekstu par katru modeli un dažus citus tekstus izvietot
atsevišķās lapās mācību platformā. Rezultātā tiktu izveidotas sekojošas lapas:











Kursa ievads [kurā ir iekļauti Mācību rezultāti]
Moduļa pārskats
1. modulis: Brīvpieejas darbība, idejas un apgalvojumi
2. Modulis: Zaļās kvalitātes nodrošināšana
3. modulis: Zelta kvalitātes nodrošināšana
4. modulis: Politika un stratēģijas
Brīvpieejas pamati
Kursa literatūra un avoti [visas atsauces varētu, tā vietā, lai atrastos katrā
modulī, būt apvienotas šajā atsevišķajā lapā]
Kursā gūtais novērtējums
Kursa novērtējums [pieņemot, ka kursu novērtēšanai pastāv standarts novērtējums nav iekļauts šajā pakotnē]

Turklāt sekojošais varētu tik iekļauts kā dokumenti dokumentu mapē:



Referāts: Zaļā brīvpieeja un institucionālo repozitoriju loma [saglabāt kā
.pdf]
Uzdevums: Zaļā un zelta brīvpieeja [2. un 3. modulī tās jāiekļauj
dalībniekiem rediģējamā formātā, lai viņi varētu izmantot tabulu jautājumu
atbilžu rakstīšanai, ja viņi tam dod priekšroku. Piemēram, .doc, .docx or .rtf]

Ir jābūt iekļautam arī sekojošajam:
 Diskusiju forums dalībniekiem un pasniedzējam, iekļaujot trīs diskusiju
pavedienus [ja tas ir iespējams, pasniedzējam jāpiešķir jaunu pavedienu
pievienošanas funkcija]:
o Galvenie kursa jautājumi
o Izpētes nozares izvēle (Uzdevums)
o Viedoklis un Kontrapunkts: Institucionālo repozitoriju nolūkiem
[izvēles]
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 Iespēja dalībniekiem apmainīties ar dokumentiem savā starpā
 Vieta dalībniekiem, kur var augšupielādēt darbus un uzdevumus un kur tos
var saņem pasniedzējs
Ja kurss piedāvā dalību tīmekļsemināros, dalībniekiem ir nepieciešama pieeja
video konferenču sistēmai ar iespēju redzēt dokumentus (piemēram, PowerPoint
prezentācijas).
Būtu noderīgi, ja adreses tiktu parādītās kā saites uz ārējām vietnēm un atvērtas
jaunā cilnē vai logā. Piezīme: Pat ja atbilstošās versijās visi ārējie izglītības
materiāli ir pieejami bez maksas internetā, lielākā daļa no tiem ir aizsargāti ar
autortiesībām. Iespējamajās vietās es esmu iekļāvis saites uz tulkojumiem citās
nepieciešamajās valodās (galvenokārt krievu). Ja tas netiek uzskatīts par būtisku,
neiekļaujiet šīs saites mācību platformā.
Katrs dalībnieks var iegūt pieeju visam saturam, sākot no paša sākuma.
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