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Ievads
Šajā kursā tiek apskatīta bibliotēku un informācijas zinātnes apakšnozare, ko sauc
par informacionālo uzvedību. Kursa pamata pieņēmums ir, ka attiecīgā joma var
noderēt par teorētisko bāzi informētai un profesionālai bibliotēku darbībai. Lai
bibliotēku lietotājiem nodrošinātu ātru apkalpošanu un augstas kvalitātes
informācijas resursus, bibliotekāriem un citiem modernu bibliotēku darbiniekiem ir
jāpilnveido zināšanas un prasmes par lietotāju informacionālo uzvedību un viņu
informācijas aktivitātēm.
Galvenās tēmas
Tā kā informacionālās uzvedības pētījumu lauks ir plašs un ilglaicīgs, bija jāizvēlas
dažas svarīgākās tēmas, kas būs šī kursa pamatā. Pirmā tēma ir informacionālās
uzvedības pamatjēdzieni, kas ievada divas nākamās tēmas. Visiem bibliotekāriem
ir ļoti svarīgi uzzināt savu klientu – bibliotēkas lietotāju – intereses un to, kam viņi
dod priekšroku. Tāpēc kurss ir veltīts arī tēmai metodes lietotāju izpētei. Mūsdienu
bibliotēkas ir daudzpusīgas sistēmas, kas piedāvā virkni dažādu resursu un
pakalpojumu. Lietotājiem tās var šķist sarežģītas, tāpēc bibliotēkām jāveicina
pedagoģiski un izglītojoši pakalpojumi, kas ir paredzēti un piemēroti dažādām
lietotāju grupām. Šis izglītojošais aspekts tiek apskatīts trešajā tēmā –
informācijpratība.
Katram bibliotēku veidam ir sava īpaša lietotāju grupa. Šajā kursā apskatītas
galvenokārt pētījumu un universitāšu bibliotēkas, kā arī lietotāju grupas, kas
apmeklē šī veida bibliotēkas. Tas nenozīmē, ka nebūs iespējams izdarīt vispārējus
secinājumus: dažas šajā kursā gūtās atziņas būs attiecināmas arī uz citiem
bibliotēku veidiem. Šo kursu caurstrāvo vēl kāda ideja, proti, bibliotekāriem, lai tie
uzlabotu un attīstītu bibliotēkas darbību, ir ieteicams meklēt informāciju dažādos
pētījumos. Ar pētījumiem šeit būtu jāsaprot divi vienlīdz nozīmīgi atzari: 1)
dokumentēti un izplatīti ziņojumi no (empīriskiem) pētījumu projektiem, kas var
kalpot par iedvesmas un informācijas avotu profesionālās darbības attīstībai; un 2)
izpēte un sistemātiska pieeja darbam, kas var uzlabot bibliotēkas speciālistu
profesionālo darbību. Pētījumu izmantošana praksē tiks apskatīta kursa pēdējā
modulī.
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Kursa uzbūve un iepriekšējās zināšanas
Kursa ilgums ir 40 stundas individuāla un kolektīva darba. Tomēr stundu skaits
katram studentam var atšķirties atkarībā no viņa zināšanām par kursā izklāstītajām
tēmām. Tiek pieņemts, ka kursa apmeklētāji zina par bibliotēku un informācijas
zinātnes nozari un ir kaut vai dzirdējuši terminus "informacionālā uzvedība" un
"informācijpratība". Pretējā gadījumā pirms kursa uzsākšanas ir ieteicams iepazīties
ar diviem tālāk minētajiem ievadtekstiem:
Wilson, T. (2000). Human information behavior. Informing Science, 3(2), pp. 49-55.
Freely available via: http://www.inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf
Pilerot, O. (2011/2014). The concept of information literacy. Freely available via:
http://www.adm.hb.se/~opi/The_Concept_of_Information_Literacy.pdf
Kurss ir veidots saskaņā ar pedagoģisko ideju, ka sadarbība ar citiem studentiem
nāk par labu mācību procesam. Tāpēc studentiem ir ieteicams piedalīties
norādītajos semināros. Papildus šiem semināriem ir arī rakstiskie uzdevumi, kas
noder personīgai un kolektīvai zināšanu nostiprināšanai.

Mācīšanās rezultāti
Dalībnieks pēc kursa pabeigšanas
Mācīšanās rezultāti
Zināšanas

Prasmes

… varēs noteikt un pielietot bibliotēkas darba praksē informacionālās uzvedības pētījumu
pamatjēdzienus
pārzinās galvenos jēdzienus informacionālās
uzvedības pētījumu jomā un tās potenciālo
ietekmi profesionālā bibliotēkas darbā

Atsaucoties
uz galvenajiem
jēdzieniem
informacionālās uzvedības pētījumos, varēs
raksturot, analizēt un noteikt problēmas saistībā
ar lietotājiem un informācijas aktivitātēm
praktiskā bibliotēkas darbā.
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… izpratīs informācijas aktivitāšu pētījumu metodes dažādās praksēs
Pārzinās dažādas atšķirīgu bibliotēkas lietotāju
grupu darbības izpētes metodes

Varēs analizēt un izdarīt secinājumus par to,
kad un kādiem mērķiem iespējams izmantot
dažādas lietotāju izpētes metodes

… atkarībā no teorētiskās perspektīvas varēs noteikt atšķirības informācijpratības apmācības
metodēs
Izpratīs saikni starp teoriju un praksi dažādās
pieejās informācijpratības jēdzienam

Varēs analizēt priekšnoteikumus un plānot
informācijpratības
apmācības
dažādām
lietotāju grupām

Moduļa pārskats
Modulis

Darbība

Informacionālās uzvedības
pamatjēdzieni

Izglītojoša satura lasīšana
Diskusiju seminārs / Pašizvērtēšana

8h
2h

Metodes lietotāju izpētei

Izglītojoša satura lasīšana
Prezentāciju seminārs

3h
3h

Informācijpratība

Izglītojoša satura lasīšana
Prezentāciju seminārs

5h
2h

Pētījumu pielietojums
praksē

Izglītojoša satura lasīšana
Pētnieciskais darbs
Prezentāciju seminārs

3h
10 h
4h

Laiks

Kopā
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Moduļi
1. modulis: informacionālās uzvedības pamatjēdzieni
1. modulī apskatīta virkne jēdzienu, kas ir pamatā pētījumiem par informacionālo
uzvedību. Lasot turpmāko tekstu, padomājiet, kā Jūs šos dažādos jēdzienus varat
attiecināt uz specifiskiem sava darba aspektiem vai situācijām. Tekstā ir atsauces
uz vairākiem dokumentiem, kur iespējams gūt padziļinātas zināšanas par šo jomu.
Visi norādītie dokumenti nav obligāti jāizlasa šī kursa ietvaros; tie drīzāk būtu
uzskatāmi par turpmākas izziņas avotiem.
Uzbūve un uzdevumi
Sagatavošanās: izlasiet sadaļu "Izglītojošs saturs"
Diskusiju seminārs (2h klātienē vai tīmekļseminārā): šīs moduļa daļas izglītojošajā
saturā piedāvāti desmit jēdzieni, ko var izmantot domājot, raksturojot un cenšoties
saprast to, kā lietotāji mijiedarbojas ar informāciju dažādos kontekstos, piemēram,
bibliotēkās:
informācija (Information); informacionālā uzvedība (Information behaviour);
informācionālās vajadzības (Information needs); informācijas meklēšana
(Information seeking; information searching); nejauša informācijas atrašana
(Information encountering); izvairīšanās no informācijas (Information avoidance);
informācijas neizpaušana (Information withholding); informācijas izmantošana
(Information use); informācijas izvērtēšana (Evaluating information).
Ņemot vērā tekstā piedāvātās dažādās šo jēdzienu interpretācijas, padomājiet,
kāda ir Jūsu pieredze saistībā ar tiem. Apsveriet šādus jautājumus:
Vai Jūsu profesionālajā darbībā ir kāda nozīme tam, kā Jūs interpretējat šos
jēdzienus?
Kā šie jēdzieni var Jums noderēt bibliotēkas darbā?
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Katram dalībiekam individuāli ir jāapsver visi jēdzieni. Tomēr diskusiju laikā katram
cilvēkam ir paplašināti jāstāsta vismaz par diviem jēdzieniem saskaņā ar uzdevuma
noteikumiem.
Izglītojošs saturs
Informacionālā uzvedība1 ir visdziļāk iesakņojies termins, ar ko nosauc bibliotēku
un informācijas zinātnes (BIZ) apakšnozari, kas šajā modulī tiek apskatīta. Tā ir
pamatīgi izpētīta un, pateicoties daudzu ieguldījumam, var teikt, ka laika gaitā tā ir
pilnveidojusies gan empīriskā, gan teorētiskā ziņā (Fisher & Julien, 2009, 38.lpp).
Pašlaik ir daudz diezgan nozīmīgu pētījumu par šo jomu (piemēram, Dervin & Nilan,
1986; Case, 2002, 2006, 2012; Fisher & Julien, 2009). Vēl viens nosaukums, kas
gan nav tik izplatīts, ir informācija, vajadzības, meklēšana un izmantošana (IVMI)2
(information, needs, seeking and use (INSU)). Jauna alternatīva šiem diviem ir
raksturot nozares pētījumus par informācijas praksēm (sal. Savolainen, 2007)
Ir daudz piemēru no agrākiem pētījumiem, kur analizēti īpaši informacionālās
uzvedības aspekti, tādi kā informācijas meklēšana (information seeking; information
searching) un informācijas izmantošana (information use) (piemēram, Wilson,
1999; Ellis & Haugan, 1997; Kuhlthau, 1991; Bates, 2002), informacionālās
vajadzības (information needs) (piemēram, Taylor, 1968), izvairīšanās no
informācijas (information avoidance) (piemēram, Chatman, 1996; 1999), nejauša
informācijas atrašana (information encountering) (piemēram, Erdelez, 1997; Foster
& Ford, 2003), un informācijas un informācijas resursu ticamības radīšana
(establishment of credibility) (piemēram, Franke & Sundin, 2012).
Šīs ar informāciju saistītās darbības ir pētītas dažādos sociālos kontekstos un bieži
kategorizētas saskaņā ar kādu vispārēju aprakstu, piemēram, ar darbu saistītas
informacionālas darbības (piemēram, Lloyd, 2009), ikdienas dzīves informacionālās
darbības (Savolainen, 2008), informacionālas darbības izglītības kontekstā

1

"Informacionālā uzvedība" ir apstrīdēts termins (skatīt, piemēram, The behaviour/practice debate”, 2009).
Piemēra pēc var minēt, ka Amerikas Informācijas zinātnes un tehnoloģiju asociācijā (American Association
of Information Science and Technology) ir īpaša interešu grupa ar nosaukumu SIG USE, kas apzīmē īpašu
interešu grupu informacionālajām vajadzībām, informācijas meklēšanai un izmantošanai.
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(piemēram, Alexandersson & Limberg, 2012) un pētnieku un zinātnieku
informacionālās darbības (piemēram, Talja, 2002, Palmer & Cragin, 2008).
Šī teksta mērķis ir dot lasītājam pārskatu par pamatjēdzieniem informacionālās
uzvedības pētījumos. Informacionālās uzvedības jomā ir ļoti daudz jēdzienu, un par
daudziem no svarīgākajiem jēdzieniem ir pieejams diezgan plašs teorijas klāsts, kā
arī tos iespējams plaši interpretēt. Tālākajās nodaļās mēs ieskatīsimies dažās no
daudzajām interpretācijām. Pirms sākam šo dažādo jēdzienu apskati, apsvērsim
kādu īsu apgalvojumu par to, kā traktēt šim pētījumam raksturīgos jēdzienus.
Nicholas Belkin (1978) ar nākamajā fragmentā analizēto informācijas jēdzienu
skaidri nošķir definīcijas no konceptualizācijām:
Mēs nedarbojamies ar informācijas definīcijām, bet gan ar informācijas jēdzieniem.
Atšķirība ir tā, ka definīcija nosaka, kas ir definētā parādība, turpretī jēdziens ir veids,
kā šo parādību aplūkot vai interpretēt... pieņemot jēdziena ideju, var meklēt noderīgu
jēdzienu, nevis vispārēji patiesu informācijas definīciju (Belkin, 1978, 58. lpp)

Šajā citātā paustā argumentācija ir attiecināma uz visām šajā tekstā piedāvātajām
diskusijām par jēdzieniem. Te nav runas par definēšanu, bet drīzāk par dažādas ar
informacionālās uzvedības pētījumiem saistītas konceptualizācijas piedāvāšanu,
ko, cerams, var izmantot, lai pētītu un paplašinātu mūsu zināšanas un izpratni par
parādībām, kas saistītas ar informāciju.
Bawden un Robinson (2012, 188. lpp) norāda, ka jēdzienam "informacionālā
uzvedība" ir (vismaz) divas konotācijas. Viņi atsaucas uz Bates (2009, 2381. lpp),
kas veido šādu iedalījumu:
[Informacionālā uzvedība ir] termins, ko izmanto, lai raksturotu daudzos veidus, kā
cilvēki mijiedarbojas ar informāciju, un jo īpaši tos veidus, kā cilvēki informāciju meklē
un izmanto. [Tas] ir arī specifisks bibliotēku un informācijas zinātnē (BIZ) lietots
termins, lai atsauktos uz apakšnozari, kurā tiek veikti daudz dažāda veida pētījumi ar
mērķi saprast cilvēku attiecības ar informāciju.

Informācijas jēdziens ir galvenā sastāvdaļa lielākajā daļā jēdzienu, kas tiks apskatīti
šajā tekstā. Mēs tiksim iepazīstināti ar tādiem jēdzieniem kā informācijas
meklēšana, informācijas izmantošana un informatīvās vajadzības (un vēl dažiem
citiem). Tāpēc būtu saprātīgi sākt tieši ar pašu informācijas jēdzienu.
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Laika gaitā informācijas jēdziens BIZ ticis plaši apspriests. Ir daudz jautājumu,
teoriju un viedokļu par to, kā mums jādefinē un jārīkojas ar šo jēdzienu (piemēram,
Capuro & Hjørland, 2003). Gan Bawden un Robinson (2012), gan Case (2012)
piedāvā diezgan plašu aprakstu par dažādiem pieejas un izpratnes veidiem par
informācijas jēdzienu. Tāpēc būtu lieki mēģināt šajā tekstā izsmeļoši analizēt šo
jēdzienu. Tomēr īsi ieskatīsimies plaši lietotajos un apspriestajos Buckland (1991)
trīs veidos, kā saprast "informāciju". Viņš iedala:
1) Informācija kā process, kur "informācija" ir tas, kas maina kāda zināšanas
(piemēram, informēšanas darbība);
2) Informācija kā zināšanas, kur "informācija" tiek "lietota, lai raksturotu to, kas
tiek uztverts ar informāciju kā procesu";
3) Informācija kā priekšmets, kur "informācija" tiek "lietota saistībā ar
priekšmetiem, tādiem kā dati un dokumenti (...) [kas] tiek uzskatīti par
informatīviem". (Buckland, 1991, 351. lpp)
Atkarībā no mērķa un konteksta, visas Buckland konceptualizācijas var būt
noderīgas. Tās šeit tiek piedāvātas ar mērķi izcelt šī jēdziena atvērto un
interpretējamo aspektu.

Informacionālās vajadzības
Lai gan informacionālo vajadzību jēdziens tiek apstrīdēts3 (Bawden & Robinson,
2012,189. lpp), tas ir dziļi iesakņojies ar informacionālo uzvedību saistītos tekstos.
Taylor (1968) izveidoja nozīmīgu tipoloģiju informacionālajām vajadzībām. Case
(2012, 4. nodaļa) apgalvo, ka šis ir visvairāk citētais darbs informacionālo vajadzību
jomā un tā klātesamība BIZ literatūrā arvien pieaug (Chang, 2013) Taylor modelis
ataino procesu, kurā ir četri vajadzību veidi: 1) "esoša, bet neizpausta vajadzība pēc
informācijas – iekšējā vajadzība (the visceral need)"; 2) "apzināts, prātā esošs
3

Ar vispārēju atsauci uz informacionālās uzvedības jomu, Bawden un Robinson (2012) apgalvo, ka "visa
informacionālās vajadzības ideja ir strīdīgs jēdziens, un daži rakstnieki pat ir pārliecināti, ka nekas tāds
nepastāv. Ir pētnieki, kuri informacionālās vajadzības uzskata vai nu par cita veida vajadzībām
(nepieciešamība pēc informācijas par tuvākās picērijas atrašanās vietu patiesībā ir nepieciešamība pēc
ēdiena), vai arī par psiholoģiska noskaņojuma izpausmi" (189. lpp).
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vajadzības raksturojums – apzinātā vajadzība (the conscious need)"; 3) "formāla
vajadzības paušana – formalizētā vajadzība (the formalized need)"; un 4)
"jautājums, ko ievada informācijas sistēmā – pielāgotā vajadzība (the compromised
need)" (Taylor, 1968, 182. lpp) Šis modelis atzīst, ka notiek kaut kāda veida
pārrunas sociālā mijiedarbībā: Taylor piemērā bibliotekārs ir saskarsmē ar lietotāju
un palīdz noteikt vajadzību. Saskaņā ar šo modeli, kāds process sākas saistībā ar
vajadzības formulēšanu un tad turpinās ceturtajā fāzē, kur vajadzība tiek pielāgota.
Ideja par vajadzību kā kaut ko no cilvēka prāta izrietošu ir atrodama vairāku
ietekmīgu pētnieku darbos, kas informacionālās uzvedības jomā ienākuši pēc
Taylor. Trīs uzmanības cienīgi piemēri ir autora Belkin ideja par "zināšanu
anomālajiem stāvokļiem" (ASK modelis); autores Dervin "metafora par robiem"
(Belkin, 2005, 45. lpp); un autores Kuhlthau "neziņas princips", kur "neziņa ir
kognitīvs stāvoklis, kas bieži rada tādus emocionālus simptomus kā nemiers un
pašpaļāvības trūkums" (Kuhlthau, 1999) (sal. Lundh, 2010; Savolainen, 2012).
Citāda pieeja šim jēdzienam rodama darbos, kas uzsver informacionālo vajadzību
kopīgi veidotos un dialoģiskos aspektus. Saskaņā ar šādu pieeju, informacionālās
vajadzības tiek "veidotas pārrunu laikā ar lingvistiski komunicētiem procesiem"
(Sundin & Johannisson, 2005, 112. lpp); tās nav "informācijas meklētāja prātā
esošas fiksētas vienības, [bet drīzāk] kopīgi apspriestas un veidotas" (McKenzie,
2004, 685. lpp) (sal. Lundh, 2010). Sundin un Johannisson izmanto neopragmatisma pieeju, lai attīstītu savu ideju par informacionālo vajadzību situatīvo
dabu un to, kā šīs vajadzības tiek sociāli veidotas saskarsmē. Pārrunas un
informacionālo vajadzību veidošanu viņi uzskata par sociālu darbību, ko definē šādi:
"institucionalizēta darbība, kas sastāv no vairāk vai mazāk formāliem noteikumu
kopumiem par to, kas cita starpā uzskatāms par "pareizu" informācijas meklēšanu"
(112. lpp). Šīs darbības notiek dažādās kopienās "kur par noteikumiem vienojas un
tie kļūst formāli" (Ibid). Kopumā var teikt, ka cilvēkiem ir informacionālas vajadzības,
taču, ņemot vērā daļu nozares literatūras, šķiet saprātīgi uzskatīt, ka šīs vajadzības
rodas ar kontekstu saistītās sarunās par to, ko noteiktās praksēs ir lietderīgi zināt,
nevis kā iekšējas vajadzības.
Informācijas meklēšana (Information seeking)
Informācijas meklēšana ir informacionālās uzvedības nozares jēdziens, ko bieži
lieto galvenokārt empīriskā līmenī. Pastāv variācijas par precīzu šī jēdziena nozīmi.
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Daudzkārt citētais autora Tom Wilson teikums definē "informācijas meklēšanas
rīcību" kā "mērķtiecīgu informācijas meklēšanu, kas izriet no nepieciešamības
sasniegt kādu mērķi" (Wilson, 2000, 49. lpp). Reijo Savolainen, kurš tāpat kā Wilson
ir ievērojams informacionālās uzvedības nozares pētnieks, piedāvā nedaudz
plašāku un teorētiskāku definīciju. Viņš informācijas meklēšanu uzskata par
"informacionālas uzvedības vai informacionālo darbību galveno sastāvdaļu, tas ir,
visu to veidu kopumu, kā cilvēki dažādos kontekstos meklē, izmanto un izplata
informāciju" (Savolainen, 2009a). Daudzajos informacionālās uzvedības modeļos
(piemēram, Wilson, 1999) informācijas meklēšana ir atainota kā visaptverošā
informacionālās uzvedības jēdziena atsevišķa daļa. Tomēr, raugoties no praktiskā
viedokļa uz pētījumiem par darbībām, kas saistītas ar informāciju, saskaņā ar kurām
informācijas meklēšana ir neatraujami saistīta un vienota ar citām darbībām, ir
problemātiski skaidri nodalīt vienu darbību no citas, piemēram, informācijas
meklēšanu no informācijas izmantošanas. Lai gan nevajadzētu noliegt, ka analītisku
iemeslu pēc var būt saprotamāk, ja runā par informācijas meklēšanu kā patstāvīgu
darbību. Vai arī, kā apgalvo Palmer un Cragin (2008), pat ja "kāda darbība ir labāk
pētāma un saprotama lielākas disciplīnas ietvaros [...], tomēr ir nepieciešams veikt
pamatīgāku rezultātu apkopojumu arī par to, ko mēs esam uzzinājuši par konkrētām
darbībām" (185. lpp). Tāpēc arī šajā tekstā jēdzieni tiek piedāvāti kā atdalāmas
vienības.
Pārskatot literatūru par informacionālās uzvedības nozari, redzams, ka informācijas
meklēšana bieži tiek pētīta, cilvēkus kategorizējot vai nu noteiktās lomās vai grupās
(piemēram, informācijas meklēšana, ko veic zinātnieki, vecāki, studenti,
apdrošināšanas aģenti utt.), pēc informācijas meklētāju demogrāfijas (piemēram,
pusaudži, seniori, lauku iedzīvotāji utt.), vai arī atkarībā no konteksta, kurā
informācija tiek meklēta (piemēram, skolās, darba vietā, ikdienas dzīvē utt.). (sal.
Savolainen, 2009a). Pat ja pētnieks koncentrējas uz tādām ar informāciju saistītām
darbībām, kas notiek pētnieciskā darba kontekstā, jāatzīmē, ka ir ļoti grūti skaidri
nošķirt darbu no tā, kas nav darbs (piemēram, Given, 2002). Piemēram, ir empīriski
pētījumi, kuru dalībnieki min aspektus, kas viņiem šķiet svarīgi viņu
informacionālajās darbībās, tomēr tie parasti neiekļaujas vispārējā sapratnē par to,
ko nozīmē darbs. Par piemēru viņi var minēt tādus aspektus kā vietas ārpus ierastās
darbavietas, kā arī norādīt uz draudzību kā ietekmējošu faktoru tam, kā viņi meklē,
izmanto un izplata informāciju.
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Informācijas meklēšana (information searching), nejauša atrašana
(encountering), izvairīšanās (avoiding) un neizpaušana (withholding)
Wilson (1999) ieviestajā informacionālās uzvedības modelī informācijas
meklēšanas darbība tiek empīriski uztverta kā "informācijas meklēšanas (ar
anglisko nozīmi information-seeking) apakšgrupa, kas īpaši apskata mijiedarbi starp
informācijas lietotāju (ar vai bez starpnieka) un datorizētām informācijas sistēmām"
(263. lpp). Lai gan Wilson galvenokārt analizē sava modeļa trīs līmeņus kā virkni
izveidotu pētījumu lauku, kas nozarei ir piesaistījuši pētniekus, šo modeli var
izmantot arī, lai konceptualizētu dažādās darbības, kas novērojamas
informacionālajā praksē. Bieži vien noder analītiska koncepcija, ko var izmantot
kādam specifiskam darbības veidam, kas jānosaka un jāapspriež. Pateicoties šim
analītiskajam aspektam ir iespējams precīzi raksturot nejaušu informācijas atrašanu
jeb nejaušus atklājumus (piemēram, Erdelez, 1997; Foster & Ford, 2003; Makri &
Blandford, 2012a & b). Nejauši atklāt informāciju nozīmē negaidīti atrast noderīgu
informāciju, tas ir, atrast kaut ko noderīgu, to nemaz nemeklējot; šī parādība ir atzīta
par nozīmīgu pētniecības darba daļu (piemēram, Foster & Ford, 2003).
Dažos pētījumos īpaša uzmanība tiek veltīta gadījumiem, kad cilvēki nejauši atrod
informāciju, kas viņiem liek iedomāties par citiem, piemēram, līdzgaitniekiem, kam
viņi šo informāciju varētu nodot (sal. Erdelez & Rioux, 2000). Var noderēt arī
jēdziens par izvairīšanos no informācijas (information avoidance) (piemēram,
Narayan, Edwards & Case, 2011). Narayan un citi (2011) savā pētījumā par
ikdienas dzīves informācijas aktivitātēm min divus šīs parādības aspektus – pasīvā
izvairīšanās un aktīvā izvairīšanās. Pirmais veids tiek raksturots kā "ilgstoša
izvairīšanās no kādas informācijas saistībā ar cilvēka senām un dziļām pārliecībām
par sevi un identitāti" (5. lpp), turpretī aktīvā izvairīšanās no informācijas ir traktēta
kā "īslaicīga infromācijas noraidīšana, kas drīzāk ir bijis kā stresa pārvarēšanas
mehānisms saistībā ar kādu konkrētu izvairīšanos no informācijas" (ibid). Nesenā
pētījumā (Pilerot, 2014) par pētnieku informacionālo uzvedību tika atklāti gadījumi,
kad bija notikusi aktīva izvairīšanās no informācijas. Izskatījās, ka tas tika darīts ar
mērķi turēties pie plānotā pētniecības virziena. Informācijas neizpaušana ir saistīta
ar to darbību, ko sauc par izvairīšanos no informācijas, tas ir, "potenciāli noderīgas
informācijas apzināta nenodošana citiem" (Haas & Park, 2010, 873. lpp).
Informācijas izmantošana
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No visiem šajā modulī apspriestajiem jēdzieniem "informācijas izmantošana" varētu
būt visnekonkrētākais jēdziens, kas dod iespēju dažādām variācijām par to, kā tas
būtu jāsaprot. Vismaz daļēji šo daudzējādību iespējams izskaidrot ar jēdziena
dualitāti gan empīriskā, gan teorētiskā ziņā. Vispārīgs, lai gan nestabils,
secinājums, ko var izdarīt no informācijas izmantošanas jēdziena apskates
(piemēram, Kari, 2010; Savolainen, 2009b) ir tas, ka jēdzieniskā nekonkrētība ir
atkarīga arī no jēdziena pietuvinātības citiem būtiskiem jēdzieniem, tādiem kā
"zināšanas" un "saprašana" un saistītajām darbībām, piemēram, "analizēšana",
"apstrāde" un "veidošana".
Analizējot BIZ pētījumu literatūru, Kari (2010) atklāja septiņas galvenās metodes
informācijas izmantošanas konceptualizācijai. Plaši izplatīta pieeja ar empīrisku
ievirzi ir informācijas izmantošanu uzskatīt par mijiedarbi starp informācijas avotiem,
kur izmantošana netieši tiek uzskatīta par "informācijas meklēšanas (ar anglisko
nozīmi information search) apakšjēdzienu" (Ibid). Nozīmes radīšana (meaningmaking) (piemēram, Kuhltau, 2004) un jēgas radīšana (sense-making) (Dervin,
1983) ir svarīgas metaforas, kas ir cieši saistītas ar informācijas izmantošanas
darbību. Tās, savukārt, ir saistītas ar ideju par zināšanu veidošanu, piemēram, ar
diskursīvu darbību (Tuominen & Savolainen, 1997). Daudzās literatūrā pieejamās
definīcijas par informācijas izmantošanu saskan ar Wilson (2000) definīciju par
"informācijas izmantošanas uzvedību" tādā aspektā, ka tā ir darbība, kas ir
raksturota, saprasta un apspriesta gan no kognitīvās, gan fiziskās perspektīvas:
Informācijas izmantošanas uzvedība sastāv no fiziskiem un prāta procesiem, kas
iesaistīti atrastās informācijas integrēšanā cilvēka jau esošo zināšanu bāzē. Tas var
iekļaut fiziskas darbības, piemēram, kādas informācijas atzīmēšanu tekstā ar mērķi
izcelt tās nozīmi vai svarīgumu, kā arī prāta procesus, tādus kā, piemēram, jaunas
informācijas salīdzināšanu ar jau esošajām zināšanām (Wilson, 2000, 50. lpp)

Papildus Wilson (2000) noteiktajiem kognitīvajiem un fiziskajiem aspektiem, mums
arī vajadzētu atzīt fundamentālo dimensiju izpratnei par informācijas izmantošanu
saistībā ar tās situatīvo un kontekstuālo raksturu. Saskaņā ar Savolainen (2009b)
analīzi par Cook un Brown (1999) un Orlikowski (2002) jēdzieniem par epistēmisku
darbu (epistemic work) un zināšanām praksē (knowing in practice), var apgalvot, ka
informācijas izmantošana ir darbība, kas vispirms iegūst nozīmi, kad "to uzskata par
neatņemamu darbības vai prakses sastāvdaļu" (Savolainen, 2009b), pat ja šī
uzskata rezultātā "var rasties grūtības noteikt parādības, kas ir īpaši raksturīgas"
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(Ibid) informācijas izmantošanai. Nozīmīgs ir jautājums par to, ko apsekotie cilvēki
dara ar informāciju. Lai piedāvātu smalku aprakstu un analīzi par to, kā cilvēki
rīkojas ar informāciju, ir nepieciešams izmantot vēl specifiskākus jēdzienus.
Informācijas novērtēšana
Ticamības novērtējums ir viens no šādiem specifiskiem informācijas izmantošanas
aspektiem. Ticamības novērtējums par informāciju un cilvēkiem ir plaši sastopama
darbība (Rieh, 2009), ko veic vairāku iemeslu pēc un kur vienlaicīgi tiek izvērtēts
daudz dimensiju. Rieh (2009) piedāvā ticamības tipoloģiju, kurā par ticamības
novērtējuma sākumpunktu viņa izvēlas trīs dažādus aspektus: avotus, ziņas un
medijus. Nedaudz vienkāršojot, var apgalvot, ka 1) avota ticamība attiecas uz
cilvēku vai cilvēku grupu novērtējumu; b) ziņu ticamība attiecas uz tādiem aspektiem
kā saturs, struktūra, valoda un ziņas pasniegšanas veids; c) mediju ticamība
attiecas uz dažādiem mediju kanāliem, pa kuriem var pārraidīt ziņu. Savā tipoloģijā
Rieh (1339. lpp) arī min vairākus ticamības variantus, ko ieteikuši pētnieki, kas
fokusējas uz sociālajām rekomendācijām. Daži no tiem ir nozīmīgi ticamības
aspektu analīzei un apspriešanai saistībā ar, piemēram, informācijas izplatīšanu.
Viens no tādiem ir piešķirtā ticamība (conferred credibility), kas ir saistīts ar kāda
avota vai personas pozitīvo reputāciju. Cits ticamības veids, kas ir jo īpaši nozīmīgs
pētnieciskajā kontekstā, ir tabulārā ticamība (tabulated credibility), saskaņā ar kuru
vērtējums ir atkarīgs no kolēģu dotā novērtējuma, kā tas notiek, piemēram,
salīdzinošās vērtēšanas sistēmā.
Kopsavilkums
Lai rezumētu šajā modulī piedāvāto jēdzienisko apskati, mēs varam izmantot
jēdzienus kādā izdomātā gadījumā. Iedomāsimies kādu noteiktu pētnieku grupu,
piemēram, bibliotēku un informācijas zinātnes pētniekus. Pieņemsim, ka ir
iespējams izskaidrot vairākas derīgas darbības, kas notiek BIZ pētnieku
informacionālajā praksē. Viņi ir pakļauti un iesaistās visās darbībās, kas minētas
iepriekšējās nodaļās. Viņi ir iesaistīti informācijas meklēšanas (ar anglisko nozīmi
information seeking) procesos, kas ir vairāk vai mazāk plānoti, strukturēti un
padziļināti, un kas iekļauj informācijas meklēšanas (ar anglisko nozīmi information
searching) pazīmes. Laiku pa laikam viņi nejauši atrod informāciju. Viņi nepārtraukti
izmanto informāciju, un bieži veic ticamības novērtējumu gan informācijai, gan arī
cilvēkiem, kas viņiem informāciju sniedz. Ik pa laikam dažādu iemeslu pēc viņi izjūt
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nepieciešamību izvairīties no informācijas un to neizpaust. Šīs darbības ir pamatā
pētnieku informacionālajai praksei.
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2. modulis: metodes lietotāju izpētei
Liela daļa informacionālās uzvedības lauka pētījumu ir paredzēta dažādu lietotāju
grupu izpētei, un tās bieži grupē saskaņā ar tādām kategorijām kā demogrāfija,
nodarbošanās, kāda īpaša pakalpojuma lietotāji vai izglītības līmenis. Šajā kursa
daļā īsi atspoguļotas vairākas pētījumu metodes, ko var izmantot, piemēram,
bibliotēku lietotāju izpētei. Lielākajai daļai bibliotēku nav pietiekami daudz resursu,
lai veiktu pamatīgus pētniecības projektus. Tomēr mūsdienu bibliotēkas saskaras
ar izaicinājumiem un problēmām, ko nepieciešams izpētīt, un to var paveikt ar
(nelieliem) pētījumiem un/vai attīstības projektiem vai nu jau esošā finansējuma
ietvaros, vai arī, ja tos finansē ar pagaidu dotācijām vai subsīdijām.
Turpmākais teksts nav veidots ar mērķi sniegt lasītājam izsmeļošu un detalizētu
pārskatu par minētajām metodēm, bet gan norādīt virzienu tālākai izziņai. Tekstā ir
doti vairāki piemēri no zviedru bibliotēku pieredzes par to, kā ar dažādām metodēm
var risināt mūsdienu problēmas un izaicinājumus.
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Tam, kāpēc bibliotēkā rodas nepieciešamība veikt kādu pētījumu, var būt vairāki
iemesli. Teorētiski pētījumu veidiem nav ierobežojumu. Šie centieni var variēt no
diezgan vienkāršas informācijas iegūšanas, piemēram, par to, kurā laikā lielākā daļa
lietotāju parasti apmeklē bibliotēku, un šādu jautājumu var izpētīt, veicot
apmeklētāju skaitīšanu. Var būt arī nepieciešamība strukturētā veidā noskaidrot,
kāda veida jautājumus bibliotēku lietotāji uzdod darbiniekiem bibliotēkas
informācijas punktā. Norādes par pēdējo var iegūt, sistematizējot apmeklētāju
uzdotos jautājumus iepriekš sagatavotā tabulā ar dažāda tipa jautājumiem, ko
bibliotekārs informācijas punktā aizpilda. Bibliotēkās, kur plānots atjaunot vai
pārkārtot bibliotēkas telpu, var veikt nedaudz sarežģītākas darbības, kam
nepieciešams vairāk laika un pūliņu. Lietotāju "ēnošana" bibliotēkas telpā ir viens
no veidiem, kā gūt noderīgas idejas telpas atjaunošanai. Vēl viens "ēnošanas"
aspekts ir tās noderība darbinieku izaugsmē: kā uzskataCefai un kolēģi (2007), tā
ir paredzēta, lai "darbiniekiem dotu iespēju gūt ieskatu cita cilvēka lomā bibliotēkā
un saprastu, kā šī loma iederas bibliotēkas pakalpojumos kopumā".
Dobreva, O’Dwyer un Feliciati (2012) nesen sastādītajā krājumā ir apkopojuši
nodaļas par dažādiem lietotāju izpētes aspektiem digitālo bibliotēku attīstībā. Šajā
grāmatā dots labs pārskats par dažādām metodēm, ko var izmantot, lai sagatavotos
digitālo bibliotēku pakalpojumiem un tos pilnveidotu. Grāmata ir iedalīta piecās
sadaļās, kur pirmā no tām "sagatavo augsni" tālākiem pētījumiem par dažādu
lietotāju grupu informacionālo uzvedību. Kā piemēri uzskaitītajām metodēm tiek
minētas aptaujas, intervijas un mērķgrupas. Citā nodaļā minēta padziļināta log datu
analīze – metode, par kuru pieejams neliels ieskats JISC (2010). Papildus šīm
ievada nodaļām grāmatā iekļautas arī gadījumu izpētes par dažādu metožu
pielietojumu atšķirīgā vidē (piemēram, e-mācību vide; digitālās bibliotēkas; kursu
plānošana; vide mobilajām ierīcēm), kas saistītas ar vairākām atšķirīgām lietotāju
grupām (piemēram, bērni, studenti).
Ikgadējā starptautiskā konference par kvalitatīvām un kvantitatīvām metodēm
bibliotēkās (QQML) dod ieskatu metožu veidos, kas tiek izmantoti bibliotēkās.
Apskatot nesen notikušo konferenču materiālu tēzes, redzams, ka tiek izmantots
daudz metožu. Lundas Universitātes bibliotēkas darbinieki veica mērķgrupu
intervijas ar pētniekiem, lai noteiktu tās pētījumu atbalsta pakalpojumu jomas, kur
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.

20

Darba grāmata
Lietotāju informacionālā
uzvedība un informācijas
aktivitātes

nepieciešami uzlabojumi un attīstība. Tā kā šī metode deva "noderīgu ieskatu
pētnieku pieredzē, viedokļos un tajā, kas viņiem nepieciešams nākotnē" (Wiklund
un citi, 2013), tā tika atzīta par noderīgu. Ögland (2013) izmantoja novērošanas
metodes, lai noskaidrotu, ko lietotāji dara Stokholmas publiskajā bibliotēkā. Šī
pētījuma rezultāti bija pamatā diskusijām un lēmumiem par to, kā tālāk pilnveidot
bibliotēkas telpu. Pētījumā, kura mērķis bija uzlabot Jonkopingas Universitātes
bibliotēkas mājaslapu, Lorenzi ar kolēģiem (2011) izmantoja metodi ar tā saucamo
personību radīšanu. Sākumā tika veiktas padziļinātas intervijas un izveidotas
mērķgrupas. Iegūtos rezultātus izmantoja, lai radītu personību kopu, tas ir,
neesošas personības, kas dod iespēju "apsvērt potenciālo lietotāju plaša spektra
vajadzības un attieksmi".
Atsauces
Cefai, J. et al (2007). Out of the shadows: the introduction of a shadowing
programme for staff at Anglia Ruskin University Library. SCONUL Focus, 42, 66-69.
Available February 5, 2014 via: http://www.docstoc.com/docs/33580571/Out-of-theshadows-the-introduction-of-a-shadowing
Dobreva, M., O'Dwyer, A. & Feliciati, P. (eds.) (2012). User studies for digital library
development. London: Facet
JISC (2010). What is deep log analysis? Available February 5, 2014 via:
http://observatory.jiscebooks.org/deep-log-analysis-study/what-is-deep-loganalysis/
Lorentzi, M., Johansson, P. & Williams, P. (2011). Building a university library web
site for Victor – an example of the persona method. QQML, Athens, Greece.
Abstract available February 7, 2014 via:
http://www.isast.org/images/Book_of_Abstracts_2011.pdf
Wiklund, G., Voog, H, & Kjellberg, S. (2013). It’s all about keeping quiet - using focus
group interviews to understand the everyday life of researchers in order to support
their research. QQML, Rome, Italy. Abstract available February 7, 2014 via:
https://lup.lub.lu.se/search/publication/3561694
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Ögland, M. (2013). What do people do at the library? QQML, Rome, Italy. Abstract
available February 7, 2014 via:
http://www.isast.org/images/Book_of_ABSTRACTS_2013.pdf

Uzbūve un uzdevumi
Sagatavošanās: izpētiet viena vai pāris nesenāko QQML konferenču tēžu grāmatas
(saites atrodas zemāk). Centieties atrast vairākas atšķirīgas metodes.
http://www.isast.org/images/Book_of_ABSTRACTS_2013.pdf
http://www.isast.org/images/BOOK_OF_ABSTRACTS_2012.pdf
http://www.isast.org/images/Book_of_Abstracts_2011.pdf
Individuāls uzdevums: padomājiet par to, kādi ar lietotājiem saistīti jautājumi vai
problēmas Jums varētu būt risināmi savā darba vietā un kuras metodes tam varētu
noderēt.
Prezentāciju seminārs: pastāstiet par nelielu izpētes projektu, ko uzskatāt par
lietderīgu veikt savā darbavietā. Jums šis pētījums nav jāveic, tikai jānorāda, kādas
problēmas Jūs risinātu, kādas idejas gribētu gūt un kuru metodi(-es) Jūs izmantotu
šī pētījuma veikšanai.
3. modulis: informācijpratība
Internetā pieejams daudz resursu, kas piedāvā informāciju par dažādām iniciatīvām
informācijpratības jomā. Izcils piemērs ir UNESCO Overview of information literacy
resources worldwide (Pārskats par informācijpratības resursiem pasaulē), kas satur
virkni atlasītu resursu, piemēram, mājaslapu, grāmatu, žurnālu un rakstu:
http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/resources/publications-and-communication-materials/publications/fulllist/overview-of-information-literacy-resources-worldwide/
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Tā kā šī moduļa mērķis ir noteikt atšķirības informācijpratības apmācību metodēs,
augstāk minētais resurss ir labs sākumpunkts. Lai sagatavotos šī moduļa
uzdevumam, Jums būtu ieteicams atkal palasīt:
Pilerot, O. (2011/2014). The concept of information literacy. Freely available via:
http://www.adm.hb.se/~opi/The_Concept_of_Information_Literacy.pdf
Galvenā tēma Pilerota tekstā ir informācijpratības tekstu kategorizācija dažādos
atzaros. Tekstā ir divas tabulas. Abās ir uzrādīti veidi, kā iespējams kategorizēt
literatūru, savukārt dažādās kategorijas ir saistītas ar dažādu iesaistīto pušu
interesēm un uzskatiem par informācijpratību.
Uzdevums: apskatiet UNESCO izveidoto informācijpratības resursu sarakstu.
Izvēlieties divus vai trīs resursus, kas Jums šķiet interesanti. Izmantojot Pilerota
tekstā doto kategorizāciju, izanalizējiet izvēlētos resursus. Mēģiniet atbildēt uz
šādiem jautājumiem:
Kā Jūs raksturotu šos resursus no interešu un iesaistīto pušu viedokļa?
Kurai mērķauditorijai Jūsu analizējamais resurss ir paredzēts?
Vai resursiem raksturīgs redzējums par informācijpratību kā




izglītojošu darbību mērķi?
politikas mērķi un līdzekli?
vai arī informācijpratība tiek uzskatīta par izpētes objektu?

Prezentāciju un diskusiju seminārs: nedaudz pastāstiet par resursiem, ko
izvēlējāties analizēt. Izklāstiet savus secinājumus, tas ir, īsi pastāstiet, kā atbildējāt
uz iepriekš minētajiem jautājumiem.
Pēc tam, kad katrs dalībnieks ir uzstājies, apspriediet savu atklājumu ietekmi uz
praksi. Piemēram, vai būtu lietderīgi augstskolas bibliotēkas mācību nodarbībā
izmantot resursu, kurā informācijpratība tiek uzskatīta par politikas mērķi? Kā Jūs
šādos apstākļos varētu izmantot šādu resursu?
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
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4. modulis: pētījumu pielietojums praksē
Šis pēdējais modulis attiecas uz visiem trim iepriekšējiem moduļiem. Katrs no šiem
trim moduļiem ir mērķēts uz kādu no informacionālās uzvedības pētniecības
aspektiem. Šajā modulī mēģināts izskaidrot saikni starp pētniecību un praksi. Tā
sākumpunkts ir argumentācija par pētniecības un prakses jēdzieniem. Jau pašā šīs
rokasgrāmatas sākumā tika apgalvots, ka pētījumus var uztvert vismaz divos veidos
– kā "pierādījumu" un kā profesionālu nostāju. Šī divpusējā koncepcija iekļauj
izpratni par pētījumiem kā 1) dokumentētiem un izplatītiem ziņojumiem no
(empīriskiem) pētījumu projektiem, kas var kalpot par iedvesmas un informācijas
avotu profesionālās darbības attīstībai; un kā 2) izpēti un sistemātisku pieeju
darbam, kas var uzlabot bibliotēkas speciālistu profesionālo darbību.
Izprast prakses jēdzienu nav tik vienkārši. Ir diezgan sarežģīti domāt par praksi kā
kaut ko, kas uzsver darīšanu (un nevis domāšanu); kā kaut ko, kas bieži tiek atainots
pretēji izpētei, kas, savukārt, tiek uzskatīta par darbību, kam raksturīga domāšanas
darbība (un nevis darīšana). Tas ir duālisms, kas riskē pastiprināt jau pastāvošās
dihotomijas par prātu un ķermeni, izziņu un rīcību, objektīvo un subjektīvo, struktūru
un aģentu, individuālo un institucionālo, utt. Šajā sakarā ir ieteikums domāt par
pētniecību un praksi mūsu nozarē kā vienas monētas divām pusēm, kas ir saskaņā
ar Limberg un Sundin (2006) piedāvāto ideju. Viņi raksta:
[Pētījumi] par informācijas meklēšanu (information seeking) un informācijpratība ir
vienas monētas divas puses. Pētījumi par informācijas meklēšanu var nodrošināt
teorētisku pamatojumu informācijpratībai, savukārt informācijpratības empīriskais
lauks dod pētījumiem par informācijas meklēšanu institucionālu kontekstu, kurā tiek
veidoti informācijas meklēšanas darbību mērķi.

Šajā citātā ierosināts, ka pētījumi var dot teorētisku pamatojumu praksei. Tamdēļ
darbiniekiem, smeļoties informāciju pētījumos, būs jānosaka tās darbības, kas ir
atvērtas uzlabojumiem vai attīstībai. Viņiem arī būs jāpārzina attiecīgā pētniecības
joma. Šie pēdējie divi aspekti ir pamatā šī moduļa uzdevumam.
Pirms izklāstām šī moduļa uzdevuma noteikumus, piedāvājam nelielu vispārīgu
piemēru par situāciju, kur pētniecības pielietojums praksē ir lietderīgs.
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Piemēram, ja es esmu bibliotekārs, kas apmāca studentus informācijpratībā, man
visticamāk nāktu par labu zināt vairāk par veidiem, kā mana studentu grupa meklē
un izmanto informāciju. Lai uzzinātu ko vairāk par šo konkrēto jautājumu, es varētu
izveidot nelielu pētījumu par savu lietotāju grupu. Šajā darbā es varētu izmantot
savas teorētiskās un jēdzienu zināšanas, lai konceptualizētu un uzzinātu vispārēju
ar pētījumiem pamatotu informāciju par studentu informācijas meklēšanas un
izmantošanas paradumiem. Turklāt šajā pētījumā es arī varētu izmantot kādu
metodi, līdzīgu vienai vai pāris metodēm, par kurām esmu uzzinājis šajā darba
grāmatā.
Uzbūve un uzdevumi
Sagatavošanās: apdomājiet teorētisko un uz pētniecību orientēto materiālu, ar ko
Jums bija iespēja iepazīties, apgūstot pirmos trīs moduļus. Centieties noteikt tos
scenārijus vai darbības savā darba vietā, kam, Jūsuprāt, noderētu teorētisks
pamatojums. Lai uzrakstītu nelielu pētniecisko darbu, kurā Jūs varētu pamatot, kā
pētniecība var noderēt informācijas iegūšanai un kādas Jūsu profesionālās
darbības daļas uzlabošanai, Jums būtu jāsāk ar sava interešu loka sašaurināšanu,
kā rezultātā Jūs iegūtu nelielu skaitu iespējamo piemēru ar šādām saiknēm starp
Jūsu zināšanām par pētniecību un Jūsu profesionālo darbību.
Prezentāciju seminārs (3h klātienē vai tīmekļseminārs): šajā seminārā, ko var
uzskatīt par gatavošanos pētnieciskā darba rakstīšanai, dalībniekiem pa kārtai
jāprezentē sagatavošanās daļā atrastie piemēri.
Pētnieciskais darbs: nākamais solis ir uzrakstīt nelielu pētniecisko darbu.
Pētniecisko darbu ieteicams strukturēt šādi:
I.
II.
III.

Scenārija(-u) prezentācija
Izvēlētā noderīgā pētījuma prezentācija
Iespējamais ieguvums

Nododiet savu pētnieciskais darbu izvērtēšanai. Pētnieciskajā darba apjoms: 15002000 vārdu.
Izglītojošs saturs
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.

25

Darba grāmata
Lietotāju informacionālā
uzvedība un informācijas
aktivitātes

Limberg, L. & Sundin, O. (2006). "Teaching information seeking: relating information
literacy education to theories of information behaviour". Information Research, 12(1)
paper 280. [Available at http://InformationR.net/ir/12-1/paper280.html]

Kursa novērtējums
Kurs sastāv no viena rakstiska uzdevuma un četriem semināriem.
Lai dalībnieks būtu sekmīgs, tam ir apmierinoši jāizpilda šādi uzdevumi:
1. Aktīva līdzdalība vismaz trijos semināros.
Ar "aktīvu līdzdalību" šeit tiek saprasta piedalīšanās grupu diskusijās un/vai
prezentāciju sagatavošana.
2. Pētnieciskā darba prakse
Pētnieciskajam darbam jāatbilst šādiem kritērijiem:
i.
ii.
iii.

Uzrakstīts skaidrā, pareizā valodā, labi strukturēts, izmantojot
atsauču sistēmu (piemēram, APA) visiem izmantotajiem avotiem;
Darbā ar norādītajiem jautājumiem (I-III) ir ievērotas instrukcijas;
Satur pareizu informāciju un labi pamatotus argumentus, kas
apliecina autora zināšanas par konkrēto tēmu.

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.
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Norādījumi pasniedzējiem
Kursa plāna izglītojošā ideja ir tā, ka nozīmīgs veids dalībnieku mācību procesā ir
mācīšanās vienam kopā ar otru un vienam no otra. Tādēļ galvenais elements ir
semināri, kur dalībnieki savstarpēji un kopā ar Jums darbojas ar kursa tēmām.
Kursā iekļauta arī pašizglītošanās – izglītojoša satura lasīšana un uzdevumu
pildīšana. Uzdevumi ir veidoti tā, lai dalībnieki varētu nonākt saskarē un strādāt ar
dažādiem atbilstošiem tekstiem.
Jūsu galvenā loma kursā ir darboties ar dalībniekiem, lai atbalstītu un novērtētu viņu
mācību procesu. Tas iekļauj sekojošo:


Vadīt seminārus (vai tīmekļseminārus): atbalstīt dalībnieku mācību procesu
(apm. 11 - 12 stundas, neskaitot sagatavošanās laiku);



Iedrošināt dalībniekus mācību platformā iepazīstināt ar sevi (ja vien visi jau
nav savstarpēji pazīstami) (apm. 30 minūtes);



Atbildēt uz jautājumiem un vadīt diskusijas mācību platformā (grupa var
izlemt par neobligātajām diskusijām) (pieejamais laiks atkarīgs no
jautājumu un diskusiju daudzuma);



Novērtēt kursu šādos veidos:
o sekot aktīvai līdzdalībai semināros;
o novērtēt pētniecisko darbu un autoram par to sniegt īsus komentārus
(apm. 1 stunda un 15 min/pētnieciskajam darbam).

1. modulis
Uzsākot kursu, iepazīstiet ar sevi un aiciniet dalībniekus mācību platformā nedaudz
iepazīstināt arī ar sevi.
Pasniedzēja galvenais uzdevums šajā modulī ir vadīt diskusiju seminārus.
1. seminārs
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
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Pārliecinieties, ka ikvienam ir iespēja aktīvi piedalīties diskusijā un, ka katrs
dalībnieks rūpīgi pārdomā vismaz divus no visiem jēdzieniem, ar kuriem tiek
strādāts. Saprātīgā daudzumā dalieties ar savām zināšanām un palīdziet grupai
rezumēties un izdarīt secinājumus, pamatojoties uz diskusiju. Novērtēšanas
nolūkiem atzīmējiet aktīvos dalībniekus.
2. modulis
Pasniedzēja galvenais uzdevums šajā modulī ir vadīt prezentāciju semināru.
2. seminārs
Pirms semināra izlemiet, cik daudz laika iespējams atvēlēt prezentācijām, ņemot
vērā pieejamo laiku un dalībnieku skaitu, un informējiet par to dalībniekus. Ja grupa
ir pārāk liela, to var sadalīt divos semināros.
Sekojiet, lai katrs dalībnieks savā prezentācijā ietvertu noteikumos paredzētos
jautājumus: 1) Kas ir noteiktā problēma? 2) Kādas idejas būtu iespējams gūt? 3)
Kādas metodes ir izvēlētas?
3. modulis
Pasniedzēja galvenais uzdevums šajā modulī ir vadīt prezentāciju un diskusiju
semināru.
3. seminārs
Pirms semināra izlemiet, cik daudz laika iespējams atvēlēt prezentācijām, ņemot
vērā pieejamo laiku un dalībnieku skaitu, un informējiet par to dalībniekus. Seminārā
paredziet laiku arī vispārīgai diskusijai par prezentācijām. Ja grupa ir pārāk liela, to
var sadalīt divos semināros. Piefiksējiet arī atbildētos jautājumus. Kā diskusijas
vadītājs, centieties pārliecināties, ka visi dalībnieki ir atbildējuši uz jautājumiem
iepriekš minētajā uzdevumā.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
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4. modulis
Šajā modulī ir viens seminārs un viens rakstveida uzdevums. Semināru var uzskatīt
par gatavošanos pētnieciskā darba rakstīšanai. Komentāri un pārdomas, kas tiks
paustas seminārā, var noderēt pētnieciskā darba gaitā. Šī iemesla pēc ir svarīgi, lai
starp semināru un pētnieciskā darba nodošanas datumu būtu pietiekami ilgs laiks.
4. seminārs
Vispirms ļaujiet grupai izlemt, vai un kā viņi vēlas dokumentēt savu diskusiju
(piemēram, piefiksējot dažādu ieteikumu (kaut vai scenāriju) variāciju un biežumu).
Pārliecinieties, ka ikvienam ir iespēja aktīvi piedalīties diskusijā. Saprātīgā
daudzumā dalieties ar savām zināšanām un palīdziet grupai rezumēties un izdarīt
secinājumus, pamatojoties uz diskusiju. Piefiksējiet aktīvos dalībniekus.
Novērtējums
Kursa kopējam novērtējumam jābūt pamatotam mācību rezultātos un saskaņā ar
vērtēšanas kritērijiem.
Semināri: piefiksējiet dalību un aktivitāti semināros.
Pētnieciskais darbs: novērtējiet pētniecisko darbu saskaņā ar kritērijiem. Lai darbs
tiktu ieskaitīts, tā valodai un katrai informācijas daļiņai vai argumentam nav jābūt
nevainojamam: pētnieciskajam darbam kopumā būtu jāuzrāda, ka autors ir sapratis
galveno saturu, un darbā nedrīkst būt pārāk uzskatāmu kļūdu vai skandalozu
priekšlikumu. Pretējā gadījumā pētnieciskais darbs netiek ieskaitīts un tā autoram ir
jāļauj darbu pārskatīt. Centieties katram autoram sniegt vismaz dažus komentārus,
uzsverot interesantas metodes vai risinājumus, kā arī dodiet padomus problēmu
gadījumā.
Katra novērtējuma daļa tiek vērtēta ar "ieskaitīts" vai "neieskaitīts": lai kurss kopumā
tiktu nokārtots, dalībniekam katrā daļā ir jāsaņem novērtējums "ieskaitīts".
Kā atjaunināt materiālu
Kursā ir daļēji izmantots tāds saturs, kam tuvākajā nākotnē būtu jābūt noderīgam.
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
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Pasniedzēju sagatavošanās
Ja Jums nav plašas pieredzes šajā nozarē, palasiet Wilson (2002) un Pilerot (2014)
darbus, kā arī iepriekš minēto izglītojošo saturu.
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Norādījumi kursa veidotājiem
Ievadu, tekstu par katru moduli un dažus citus tekstus es iesaku izvietot atsevišķās
mācību platformas lapās. Rezultātā būtu šādas lapas:










Kursa ievads [kurā ir iekļauti mācību rezultāti]
Moduļa pārskats
1. modulis: informacionālās uzvedības pamatjēdzieni
2. modulis: metodes lietotāju izpētei
3. modulis: informācijpratība
4. modulis: pētījumu pielietojums praksē
Kursa literatūra un resursi [visas atsauces un saites, papildus to iekļaušanai
katrā modulī, varētu apkopot arī šajā, atsevišķajā lapā]
Kursa novērtējums
Kursa novērtējums [pieņemot, ka kursu novērtēšanai pastāv kāds
standarts; novērtējums nav iekļauts šajā paketē]

Tālāko varētu iekļaut kā dokumentus dokumentu mapē:





Diskusiju forums dalībniekiem un pasniedzējam, ieskaitot piecus diskusiju
virzienus [ja iespējams, arī pasniedzējam vajadzētu pievienot jaunus
virzienus]:
o Vispārējā kursā tiek piedāvāts:
o 1. modulis
o 2. modulis
o 3. modulis
o 4. modulis
Iespēja dalībniekiem savstarpēji izplatīt dokumentus
Vieta, kur dalībnieki var augšupielādēt pasniedzējam savus pētnieciskos
darbus un uzdevumus

Ja kursā ir piedāvāti tīmekļsemināri, dalībniekiem ir nepieciešama pieeja video
konferenču sistēmai ar iespēju izvietot dokumentus (piemēram, PowerPoint
prezentācijas).
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Būtu noderīgi, ja URL tiktu veidoti kā saites uz ārējām vietnēm un atvērtos jaunā
cilnē vai logā. NB! Lai gan viss ārējais izglītojošais saturs kādā versijā ir pieejams
bez maksas internetā, lielākā daļa no tā ir aizsargāta ar autortiesībām. Kur
iespējams, esmu iekļāvis saites uz tulkojumiem citās iespējami atbilstošās valodās
(galvenokārt krievu). Ja tas nav svarīgi, neiekļaujiet šīs saites mācību platformā.
Visi dalībnieki var piekļūt visam saturam no paša sākuma.
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