
no 2017. gada jūnija Latvijas Universitātes (LU) Bib-
liotēka piedāvā LU studentiem, pētniekiem un vispārī-
gajam personālam izmantot jaunu informācijas resursu 
meklētājprogrammu Primo Discovery (Primo). Primo 
meklētājs ir pieejams LU portāla LU Bibliotēkas sadaļā 
http://www.biblioteka.lu.lv/primo/par-primo/. Lai varē-
tu izmantot Primo piedāvātos pakalpojumus, nepiecie-
šams autorizēties ar LU Informācijas sistēmas lietotājvār-
du un paroli.

Primo lietojumprogrammai un pakalpojumiem pie-
mīt daudzas svarīgas mūsdienu informācijas tehnoloģiju 
iespējām un lietotāju vēlmēm atbilstošas iezīmes. Turpi-
nājumā – būtiskākās no tām. 

Primo – tas ir plašs un bagātīgs saturs un 
tūlītēja rezultātu izguve

Primo ir meklētājprogramma, kas nodrošina infor-
mācijas resursu meklēšanu no interneta lietotāju tik 
iecienītā viena meklēšanas lodziņa (1. att.). Tā piedāvā 
iespēju vienlaicīgi meklēt grāmatas, disertācijas, konfe-
renču materiālus, žurnālus, rakstus un citu veidu izdevu-
mus visā LU Bibliotēkas piedāvātajā informācijas resur-
su kopā jeb LU iMākonī. LU iMākonis ietver informāciju 
no elektroniskā kopkataloga, LU Bibliotēkas veidotajām 
datubāzēm (LU publikāciju un vēstures datubāzes, LU 
noslēguma darbu datubāzes), LU Bibliotēkas abonēta-
jām, kā arī brīvpieejā pieejamām tiešsaistes datubāzēm 
un repozitorijiem, kuru saraksti ir pieejami LU portāla 

LU Bibliotēkas tīmekļa vietnē http://www.biblioteka.
lu.lv/primo/saraksts/. E-žurnālu un e-grāmatu meklē-
šanai vai pārlūkošanai var izmantot Primo pakalpojumu 
“E-resursi A-Z”.

Bagātīgais LU iMākoņa saturs nosaka izgūto rezultā-
tu plašo apjomu (reizēm tas var pārsniegt pat miljonu 
ierakstu), tāpēc lietotājiem visbiežāk būs nepieciešams 
rezultātu sarakstu samazināt, t. i., veikt tā pielāgošanu 
(2. att.). Bet, ja nu izgūtais informācijas apjoms ir nepie-
tiekošs un neapmierina klientu, tad var veikt pretēju dar-
bību – izvērst rezultātus, lai iegūtu plašāku informāciju 
par izvēlēto tēmu. Iespēja atrast pārsteidzošu informā-
ciju “tikai pēc nejaušības principa” ir viens no aizraujo-
šākajiem Primo izmantošanas aspektiem. Šādus atklā-
jumus papildina iespēja izmantot saistīto informāciju, 
kas paplašina lietotāja izpratni par tēmu vai paver jaunu 
skatījumu uz aspektiem, kuri iepriekš netika ņemti vērā. 
Tas savukārt palīdz lietotājiem paplašināt savu studiju un 
pētījumu apjomu.

Primo ir orientēts uz darbību

Viena klikšķa darbības pogas ļauj lietotājiem ātri un 
ērti veikt biežāk lietotās darbības. Lietotāji var piekļūt 
tiešsaistes resursa tekstam, eksportēt bibliogrāfisko 
informāciju, kopēt starptautiskajiem standartiem at-
bilstošas norādes (APA,	Harvard,	MLA u. c. stilos), izdru-
kāt bibliogrāfiju vai saglabāt izvēlētos vienumus “mani 
favorīti” (3. att.). 

Ilga Rampāne

Primo Discovery –
jauna meklētājprogramma efektīvai informācijas izguvei 

Informācijas pieejamība
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1.	att.	Primo	sākumlapa

2.	att.	Primo	rezultātu saraksts
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Primo saskarnē lietotājs var skatīt kopkataloga Lieto-
tāja kontu (Mana	bibliotēkas	karte), pasūtīt bibliotēkas 
krājumā esošu grāmatu vai citu izdevuma veidu, paga-
rināt izsniegto izdevumu nodošanas termiņu. Virtuālā 
plaukta sadaļā tiek parādīti informācijas resursi, kas at-
rodami bibliotēkas plauktā blakus izvēlētajai grāmatai.

Būtiska nozīme veiksmīgai informācijas resursu iz-
vēlei pētniecības procesam ir Primo piedāvātajai iespē-
jai skatīt citējamības informāciju no Scopus un Web	of	
Science datubāzes, kā arī sameklēt informācijas resursus, 
kuri ir citēti rakstā vai kuros raksts ir citēts.

Personalizācija

Mūsdienu tīmekļa lietojumprogrammas, tostarp arī 
bibliotēku lietojumprogrammas, tiek veidotas, lai tās būtu 
maksimāli pielāgotas lietotāju vajadzībām. Primo ļauj 
klientiem personalizēt savu informācijas meklēšanas pie-
redzi, nodrošinot rezultātu vislabāko atbilstību konkrētam 
vaicājumam, izmantojot noteiktas pielāgošanas opcijas, 

iepriekšējās atlases rezultātus vai saglabātos meklēšanas 
vaicājumus, norādot prioritārās zinātnes nozares. 

Viena pieredze dažādās ierīcēs

Lietotāju izvēle – dot priekšroku mobilajām ierīcēm, 
rada pārmaiņas lietojumprogrammu un pakalpojumu 
dizainā. Tālab Primo lietojumprogrammai ir izveidota 
responsīva saskarne un tās pakalpojumiem un saturam 
lietotāji var ērti piekļūt, izmantojot gan datorus, gan 
planšetdatorus vai viedtālruņus. 

ExLibris	 lietojumprogrammu Pri-
mo	Discovery	 izmanto ap 2500 insti-
tūcijām pasaulē. Latvijā	Primo	ieviests 
2017. gadā Latvijas Universitātes Bib-

liotēkā, sadarbojoties ar kompāniju	 Ex	 Libris-ProQuest,	
Kultūras informācijas sistēmu centru, LU Informācijas 
tehnoloģiju departamentu.	Primo	aizstāj iepriekš izman-
toto	EBSCO	Discovery	Service	meklēšanas rīku.

3.	att.	Informācijas resursa detalizētā skata saskarne
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