
LU Bibliotēkas lekcijas  LU Sociālo zinātņu fakultātē 

1. lekcija  (23.03.2021. plkst.18.15, “MS Teams”) - “Datubāzu Web of Science un Scopus izmantošana 
studiju un pētniecības darbā” 

Lekcija paredzēta LU doktorantūras un maģistrantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams 
papildināt zināšanas un prasmes bibliogrāfisko un citējamības datubāzu Web of Science un Scopus 
izmantošanā studiju un pētniecības darbā. Lekcijas laikā dalībnieki iegūs izpratni par Web of Science un 
Scopus nozīmi un pielietojumu zinātniskā darbā, kā arī apgūs zināšanas par šo datubāzu saturu, 
funkcionalitāti, datu meklēšanas un analīzes iespējām, zinātnisko rezultātu mērījumu parametriem, 
autoru, institūciju pārskatu atlasi. 

 

2. lekcija (30.03.2021. plkst.18.15, “MS Teams”) - “Atsauču pārvaldības rīks Mendeley: ērts risinājums 

rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu”   

Lekcija paredzēta visiem LU doktorantūras un maģistrantūras studentiem un pētniekiem, kuriem 
nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes citēšanas jeb atsauču pārvaldības rīku izmantošanā 
studiju un pētniecības darbā. Dalībnieki iegūs izpratni par atsauču pārvaldības rīku nozīmi pētnieciskā 
darbā un pielietošanas priekšrocībām. Lekcijas laikā dalībnieki apgūs zināšanas par Mendeley rīka 
funkcijām: bibliogrāfiskās informācijas un pilntekstu importēšana no e-resursu datubāzēm, katalogiem 
un meklētājprogrammām, personīgās e-bibliotēkas veidošana, piezīmju organizēšana, citēšanas stila 
izvēle un automātiska piemērošana atsaucēm tekstā, kā arī izmantotās literatūras sarakstam (jeb 
bibliogrāfijai), informācijas apmaiņa un bibliogrāfiskās datubāzes veidošana kopā ar pētījuma sadarbības 
partneriem. (Lai dalībnieki lekcijas laikā varētu pamēģināt praktiski rīka piedāvātās iespējas, iepriekš 
jāizveido personīgais profils Mendeley rīkā.) 

 

3. lekcija (20.04.2021. plkst.18.15, “MS Teams”) - “Atsauču pārvaldības rīks EndNote Online (Basic):  

ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu”    

Lekcija paredzēta visiem LU doktorantūras un maģistrantūras studentiem un pētniekiem, kuriem 
nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes citēšanas jeb atsauču pārvaldības rīku izmantošanā 
studiju un pētniecības darbā. Dalībnieki iegūs izpratni par atsauču pārvaldības rīku nozīmi pētnieciskā 
darbā un pielietošanas priekšrocībām. Lekcijas laikā dalībnieki apgūs zināšanas par EndNote Online jeb 
Basic rīka funkcijām: bibliogrāfiskās informācijas un pilntekstu importēšana no e-resursu datubāzēm, 
katalogiem un meklētājprogrammām, personīgās e-bibliotēkas veidošana, citēšanas stila izvēle un 
automātiska piemērošana atsaucēm tekstā, kā arī izmantotās literatūras sarakstam (jeb bibliogrāfijai). 
(Lai dalībnieki lekcijas laikā varētu pamēģināt praktiski rīka piedāvātās iespējas, iepriekš jāizveido 
personīgais profils EndNote Online jeb Basic rīkā.) 

 



4. lekcija  (27.04.2021. plkst.18.15, “MS Teams”) - “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā”   

Lekcija paredzēta LU doktorantūras un maģistrantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams 

iegūt ieskatu vai papildināt esošās zināšanas un prasmes par zinātniskās publicēšanās jautājumiem un 

jaunākajām tendencēm. Lekcijas dalībnieki iegūs izpratni par publicēšanās procesa posmiem, zinātniskā 

raksta elementiem un to nozīmi informācijas izplatīšanā, izzinās žurnālu izvēles iespējas, tostarp 

izvairīšanos no viltus izdevēju žurnāliem, kā arī iegūs priekštatu par publicēšanos atvērtā piekļuvē (Open 

Access).  

 

5. lekcija  (25.05.2021. plkst.18.15, “MS Teams”) - “Ievads pētniecības datu pārvaldībā”    

Lekcija paredzēta visiem LU doktorantūras un maģistrantūras studentiem un pētniekiem, kuriem 
nepieciešams gūt priekšstatu vai papildināt zināšanas par pētniecības datu pārvaldību. Lekcijas dalībnieki 
iegūs izpratni par kvalitatīvas datu organizēšanas principiem, kas piemērojami dažādos pētījuma 
posmos, uzzinās, kam jāpievērš uzmanība radot un rūpējoties par datu pieejamību pētījuma laikā un pēc 
tā noslēguma. Dalībnieki izzinās ar datu pārvaldību saistītu jēdzienu nozīmi, piemēram, FAIR dati, atvērti 
dati, metadati, atvērtā zinātne (Open Science). 

Lektore – LU Bibliotēkas eksperte Gita Rozenberga 

Pieteikšanās lekcijām, rakstot SZF sekretārei: Anete.Zasa@lu.lv 

               Neskaidrību gadījumā lūgums rakstīt SZF sekretārei: Anete.Zasa@lu.lv  
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