
Latvijas Universitātē (LU) no 25. līdz 26. maijam no-
risinājās LU Bibliotēkas organizētā Baltijas universitāšu 
bibliotēku speciālistu tikšanās “atvērta zinātne, atvērta 
universitāte un atvērts prāts” (Open Science, Open Uni-
versity and Open Mind).

Divu dienu tikšanās mērķis bija veicināt starptautisku 
Baltijas universitāšu bibliotēku speciālistu sadarbību un 
pieredzes apmaiņu par atvērto zinātni un atvērto univer-
sitāti. 

Atklājot tikšanos, LU Administrācijas vadītāja p. i. An-
sis Grantiņš uzsvēra: “Universitātei vajadzīga atvērtā iz-
glītība un atvērtā pētniecība, jo tās paver jaunas iespējas 
attīstībai visai augstskolai kopumā un katram indivīdam. 

Tikai izglītoti un kritiski domājoši universitātes pārstāvji 
var ienest jaunas idejas, vērtīgus risinājumus un nepie-
ļaut negāciju izplatīšanos sabiedrībā. Vienlaikus neatsve-
rama ir bibliotēku nozīme, kā arī to spēja attīstīties un 
transformēties līdzi laikam un universitātēm.”

Latvijas Debašu asociācijas “QUO tu domā?” valdes 
pārstāvis Mārtiņš Vaivars iepazīstināja klātesošos ar ar-
gumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipiem. 
Tāpat divu dienu laikā pārstāvji no LU departamentiem, 
LU Bibliotēkas, Viļņas un Tartu Universitātes bibliotēkām 
informēja par dažādiem ar atvērto zinātni un atvērto 
universitāti saistītiem tematiem – Baltijas studentu pilsē-
tiņas projekta norisi, raugoties no atvērtas universitātes 
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skatpunkta, atvērtu izglītību studiju procesā, atvērto zi-
nātni, atvērtiem pētniecības datu pakalpojumiem, atvēr-
to e-kursu “Atvērta zinātne”, atvērtiem tiešsaistes mācī-
bu kursiem (MOOC), publicēšanās tiesībām tīmeklī.

Dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekcijas un pie-
dalīties ne tikai darba sesijās, bet arī kultūras pasākumos, 
kur kolēģi no Lietuvas un Igaunijas tika tuvāk iepazīstināti 

ar LU Dabaszinātņu centru un Dabaszinātņu bibliotēku, 
kā arī ar mākslas muzeju “Rīgas Birža” un tajā esošajām 
ekspozīcijām. 

Pasākumā piedalījās Viļņas un Tartu Universitātes 
bibliotēkas speciālisti, LU struktūrvienību un LU Biblio-
tēkas speciālisti ar saviem ziņojumiem un prezentācijām. 

Plašāk sk.: http://www.biblioteka.lu.lv/zinas/t/46791/
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