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IEVADS 
 

Pamats 

Esošie publiskie tiešsaistes katalogi (OPAC) atšķiras ar to funkcionālo iespēju, 
lietotās terminoloģijas un palīdzības rīku dažādību un komplicētību. Kaut arī daudzām 
bibliotēkām jau ir OPAC, joprojām pastāv nepieciešamība apkopot vērtīgo pieredzi 
vadlīniju un rekomendāciju formā, lai palīdzētu bibliotēkām veidot OPAC 
ekrānattēlus vai pārstrādāt tos atbilstoši lietotāju vajadzībām. 

 

 Mērķauditorija 

OPAC vēsturiski ir attīstījies no centralizētām sistēmām, ko rada un kontrolē sistēmu 
dizaineri un programmētāji, uz aizvien vairāk sadalītām un pielāgojamām sistēmām. 
Vēl joprojām ir vairākas jomas, kurās var pilnveidot sistēmas, mainot ekrānattēlu. Šo 
vadlīniju mērķauditorija ir bibliotekāri, kuri nodarbojas ar OPAC programmatūras 
pielāgošanu, kā arī šīs programmatūras piegādātāji un izstrādātāji. 

Vadlīnijas galvenokārt paredzētas universālajām bibliotēkām ar resursu krājumu 
humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, fundamentālajās un lietišķajās zinātnēs. 
Vadlīnijas nav veidotas, lai kalpotu šauri specializētu bibliotēku vajadzībām. Tā kā 
OPAC nozīmē publiskais tiešsaistes katalogs, rekomendāciju uzmanības centrā ir 
publiski izmantojami ekrānattēli, nevis ekrānattēli, kas nodrošina specifiskus 
bibliotēkas uzdevumus, piemēram, seriālizdevumu reģistrēšanu, komplektēšanu u.tml. 
Tomēr visiem šajās vadlīnijās rekomendētajiem ekrānattēliem ir jābūt pieejamiem arī 
bibliotēkas personālam, un tos nevajag uzskatīt tikai par publiski izmantojamiem. 

 

Projekta vēsture 

OPAC ekrānattēlu vadlīniju īpašo komisiju izveidoja Bibliogrāfiskās kontroles nodaļa 
1997. gadā Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) 
konferencē Kopenhāgenā (Dānija). Šo projektu vada Kataloģizācijas sekcija kopā ar 
Īpašās komisijas locekļiem no Bibliogrāfiskās kontroles nodaļas Bibliogrāfijas 
sekcijas, Kataloģizācijas sekcijas, Klasifikācijas un indeksācijas sekcijas un 
Informācijas tehnoloģiju sekcijas. Darbā tika aicināti piedalīties arī komentētāji no 
citām sekcijām un apaļajiem galdiem. 

1998. gada novembrī vadlīniju projekts tika izsūtīts vispasaules izskatīšanai, un 
saņemtie komentāri tika rūpīgi izskatīti vadlīniju noslīpēšanas procesā. Pēc 
1998. gada vispasaules izskatīšanas, vadlīnijās tika izdarīti nozīmīgi labojumi, kas 
radīja nepieciešamību pēc nākamās starptautiskās aptaujas 2003. gada rudenī. 
Vadlīniju projektā, kas tika izveidots pēc IFLA konferences Berlīnē 2003. gadā, Īpašā 
komisija nodrošināja, ka vadlīniju galīgajā variantā iekļautie principi un 
rekomendācijas atbilst pašreizējam OPAC sistēmu un ekrānattēlu līmenim un 
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dokumenta „Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem” (FRBR*) (Saur 
1998) prasībām. Šajā gala dokumentā iekļauti no 2003. gada novembra līdz 
2004. gada februārim vispasaules izskatīšanā saņemtie komentāri, kā arī citi 
ierosinājumi, kas tika ieteikti IFLA konferencē Buenosairesā (Argentīna) 2004. gadā. 
Īpašā komisija pateicas visiem kolēģiem no starptautiskās kataloģizētāju saimes, kuri 
deva savu ieguldījumu 2003. gada Berlīnes projekta sagatavošanā, kā arī vienkārši 
atbalstīja vadlīniju sagatavošanu.  

 

Vadlīniju darbības lauks 

Vadlīnijas ir piemērojamas jebkura veida katalogam, neatkarīgi no tā saskarnes vai 
izmantoto tehnoloģiju veida (rakstzīmju orientēta lietotāju saskarne vai grafiskā 
lietotāja saskarne (GUI), ietverot tīmekļa risinājumus). Vadlīnijas atturas no konkrētu 
ierosinājumu sniegšanas par krāsu, ikonu, pogu, izvelkamo izvēlņu u.tml. lietojumu. 

Vadlīnijas akcentē autoritatīvo datu un bibliogrāfiskās informācijas attēlošanu (nevis 
cirkulācijas, seriālizdevumu reģistrēšanas, krājuma uzskaites, komplektēšanas vai 
iesiešanas informāciju). Tomēr dažas vispārīgas rekomendācijas veidotas, ņemot vērā 
nepieciešamību lietotājam attēlot informāciju, kas ņemta no šiem cita veida 
ierakstiem. Vadlīnijas necenšas noteikt palīdzības ekrānus, meklēšanas komandas vai 
komandu nosaukumus un funkcijas. Tādējādi vadlīnijas neakcentē atšķirības starp 
izvēlnes un komandu veida pieejām. 

Vadlīniju nolūks ir nodrošināt rekomendāciju kopumu, kas ietvertu pamatprasības 
katalogu ekrānattēliem, neņemot vērā citas iespējas, kas var tikt piedāvātas 
lietotājiem. To mērķis nav ierobežot sistēmas veidotāju kreativitāti, kuri papildus 
minimālajām prasībām vēlas zinošiem lietotājiem piedāvāt papildu iespējas. Zinoši 
lietotāji ir tie cilvēki, kuri ir ar mieru ieguldīt laiku, apgūstot sistēmas lietošanu daudz 
sarežģītākos un komplicētākos veidos. Ieteikto ekrānattēlu uzdevumi ir izmantošanas 
vienkāršība un lietotāja nodrošināšana ar informāciju, kas palīdzētu tam saprast 
kataloga saturu. Ja šādi ekrānattēli tiek plaši pielietoti, to priekšrocība ir, ka tie ļauj 
lietotājiem zināšanas par vienas bibliotēkas kataloga lietošanu izmantot arī daudzās 
citās bibliotēkās. Tā kā pašlaik daudzi bibliotēku katalogi ir pieejami globālajā 
tīmeklī, šī priekšrocība ir īpaši svarīga. 

Īpašā komisija apzinās, ka daudzas esošās sistēmas un/vai katalogi nespēj nodrošināt 
visas šajā dokumentā ietvertās rekomendācijas. Pašlaik, piemēram, OPAC ekrānattēli, 
kas nodrošina dokumentā „Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem” 
ietverto darba, izteiksmes un manifestācijas hierarhiju, ir tikai savas attīstības vai 
izstrādes sākumā. Tomēr vadlīnijām jābūt konceptuālākām un jāmēģina norādīt uz 
daudzām jomām, kurās ir iespējas nopietni pilnveidot esošos OPAC. Jācer, ka nākotnē 
vadlīniju rekomendācijas tiks iestrādātas esošo sistēmu programmatūras jauno versiju 
realizācijās. Īpašā komisija arī apzinās, ka vadlīnijas ir nepieciešams periodiski 
pārskatīt un, ja nepieciešams, labot, lai nodrošinātu to aktualitāti un atbilstību 
bibliogrāfiskās kontroles un OPAC sistēmu veidošanas attīstībai. 

                                                 
* Functional Requirements for Bibliographic Records. 
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Daži piemēri sniegti, izmantojot informāciju no MARC 21 un UNIMARC formātiem, 
lai parādītu laukus, no kuriem var tikt ņemts ekrānattēla saturs. Komisija saprot, ka ne 
visi katalogi izmanto MARC formāta ierakstus, tāpēc vadlīnijas ir izmantojamas arī 
tiem katalogiem, kas veidoti citos formātos. 

Izmantošanai OPAC ekrānattēlos pieejamo ierakstu saturu un struktūru nosaka spēkā 
esošie kataloģizācijas noteikumi. Dažāda veida pieejamo datu un ierakstu 
identifikāciju nosaka MARC formāti. Šajā dokumentā izmantoti spēkā esošie 
kataloģizācijas noteikumi un MARC formāti, lai ierosinātu labākos veidus, kā esošos 
ierakstus izmantot OPAC ekrānattēlos. Vadlīniju izstrādātāji nemēģina ierosināt 
veidus, kas ar izmaiņām kataloģizācijas noteikumos un MARC formātos palīdzētu 
uzlabot OPAC ekrānattēlus, lai gan atzīst, ka daži OPAC ekrānattēlu problēmu 
potenciālie risinājumi varētu būt saistīti ar izmaiņām kataloģizācijas noteikumos. 

 

Vadlīniju struktūra 

Vadlīnijas iedalītas pamatprincipos un rekomendācijās. Pamatprincipi ir vispārējas 
nostādnes par vadlīniju nolūku, kurām jānodrošina rekomendāciju konteksts un 
loģiskais pamats. Rekomendācijas ir pašreizējās prakses detalizēta paplašināšana. 
Zināmā mērā var teikt, ka principi atbild uz jautājumu kāpēc, bet rekomendācijas 
skaidro kā. Kur vien iespējams, ir sniegti atbilstoši piemēri, lai ilustrētu konkrēto 
rekomendāciju. Piemēri ir sniegti vispārējā ekrānattēla formā bez norādēm uz 
īpašnieku, un to mērķis nav atbalstīt nevienu konkrētu sistēmu vai pārstāvēt konkrētu 
bibliotēku vai citu institūciju. 

Tomēr, kaut arī šīs vadlīnijas nav domātas tieši meklēšanai, meklēšanas lēmumi 
jāpieņem, ņemot vērā ekrānattēla rezultātus un otrādi. Jāizvairās no situācijām, kad 
datu elementi, kas ir pieejami meklēšanai, neparādās kā meklēšanas rezultāti nevienā 
ekrānattēlā. 

 

Kataloga funkcijas 

OPAC ekrānattēli jāveido, lai realizētu kataloga funkcijas un maksimāli apmierinātu 
bibliotēkas lietotāju informācijas vajadzības. Kataloga uzdevumi, kopš tos 1876. gadā 
pirmais definēja Čārlzs Eimijs Katers (Charles Ammi Cutter), ir palikuši nemainīgi, 
kaut arī mainījusies to realizācija no grāmatkataloga uz kartīšu, un no kartīšu uz 
tiešsaistes katalogiem. Katera principi tika izmantoti arī 1961. gadā Starptautiskajā 
kataloģizācijas principu konferencē Parīzē kā funkcionālais ietvars, veidojot 
kataloģizācijas principu kopumu, kas plašāk ir pazīstami kā „Parīzes principi”. Šie 
agrīnie mēģinājumi definēt kataloga funkcijas nesen tika izteikti daudz plašākā 
pētījumā „Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ieraktiem (FRBR)”. Piedāvājot 
konceptuālu modeli kataloga ieraksta sastāvdaļu vai elementu saturam un loģiskajam 
kārtojumam, FRBR nosaka četras OPAC funkcijas:  

Atrast: atrast entītijas, kas atbilst lietotāja sākotnējiem meklēšanas kritērijiem (t.i., 
meklēšanas rezultātā atrast vai nu vienu entītiju vai entītiju kopumu kādā datnē vai 
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datubāzē, izmantojot šo entītiju atribūtus vai attiecības, piemēram, visu dokumentu 
meklēšana par kādu tematu vai meklēšana pēc ieraksta ar noteiktu nosaukumu), 

Identificēt: identificēt entītiju (t.i., apstiprināt, ka aprakstītā entītija atbilst meklētajai, 
vai izšķirt to starp citām entītijām ar līdzīgām pazīmēm, piemēram, lai pārliecinātos, 
ka ierakstā aprakstītais dokuments atbilst lietotāja meklētajam dokumentam, vai lai 
izšķirtos par kādu no diviem tekstiem vai ierakstiem ar vienu un to pašu nosaukumu), 

Izvēlēties: izvēlēties lietotāja vajadzībām atbilstošu entītiju (t.i., izvēlēties entītiju, 
kas atbilst lietotāja prasībām pēc satura, fiziskā formāta u.tml., vai arī noraidīt to kā 
lietotāja vajadzībām neatbilstošu, piemēram, lai atrastu tekstu valodā, ko saprot 
lietotājs, vai lai izvēlētos datorprogrammas versiju, kura ir savienojama ar lietotājam 
pieejamo aparatūru un operētājsistēmu), 

Iegūt: iegūt aprakstīto entītiju vai piekļuvi tai (t.i., iegūt entītiju pērkot, abonējot 
u.tml., vai piekļūt tai elektroniski tiešsaistē, pieslēdzoties pie attāla datora, piemēram, 
izdarot pasūtījumu, lai iegādātos kādu publikāciju, iesniedzot pieprasījumu grāmatas 
eksemplāra saņemšanai no bibliotēkas krājuma vai piekļūstot tiešsaistē 
elektroniskajam dokumentam, kas glabājas uz attāla datora). 

Dokumentā „Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem” (1998) iekļautā 
6.1. tabula veido kartētu matricu no iepriekš raksturotajām četrām funkcijām vai 
lietotāju pamatuzdevumiem, kā arī no atribūtiem un attiecībām katrai no četrām 
galvenajām entītijām – darbs, izteiksme, manifestācija un vienība. Šī matrica arī ir 
ietvars rekomendācijām par nacionālo bibliogrāfijas institūciju veidoto ierakstu 
saturu. No 7.1. līdz 7.9. tabulai ir sniegtas prasības datiem, kam jānodrošina lietotāju 
pamatuzdevumi, kas līdzīgi kā 6.1. tabula ir izmantojamas, lai informētu par 
bibliogrāfisko ierakstu saturu un kārtojumu, kā arī veidojot FRBR atbilstošus OPAC 
ekrānattēlus. 

2003. gada jūlijā notika pirmā no sanāksmēm ar nolūku izstrādāt starptautisko 
kataloģizācijas noteikumu projektu. IFLA Starptautisko kataloģizācijas noteikumu 
ekspertu sanāksmes (IME ICC*) dalībnieki Frankfurtē (Vācija) pieņēma gala projektu 
„Ziņojums par starptautiskajiem kataloģizācijas principiem”1. Otrā sanāksme, kuras 
uzmanības centrā bija kataloģizācijas noteikumi un kataloģizācijas prakse 
Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, notika Buenosairesā (Argentīna) 2004. gadā. 
Trešā sanāksme, kuras mērķis ir apspriest kataloģizācijas noteikumu izmantošanu 
arābu valodā runājošajos Tuvajos Austrumos, tika plānota Kairā (Ēģipte) 2005. gada 
decembrī. Pēc šīs reģionālās sanāksmes notiks Āzijas tikšanās Seulā (Koreja) pirms 
2006. gada IFLA konferences un noslēguma tikšanās Āfrikas reģionam Durbanā 
(Dienvidāfrika) pirms 2007. gada IFLA konferences.** OPAC ekrānattēlu principi un 
rekomendācijas, kas ietvertas šajā dokumentā, iecerētas kā atbalsts ieraksta struktūras 
un satura kataloģizācijas mērķiem un likumiem, ko nosaka pašreizējie un nākotnes 
bibliogrāfiskie noteikumi un standarti.  

                                                 
* IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code 
1 Pieejams: URL: http://www.ddb.de/news/pdf/statement_draft.pdf. Skatīts: 21/05/05. 
** Ar ekspertu sanāksmju mājas lapu adresēm un projekta „Ziņojums par starptautiskajiem 
kataloģizācijas principiem” tulkojumu latviešu valodā var iepazīties: URL: 
http://www.lnb.lv/struktura/BI/standartiz/starpt_kat_principi.htm.  
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Lai gan īpašas rekomendācijas, kas attiecas uz OPAC kā portālu veidošanu, un/vai 
apvienoti meklēšanas rīki nav ietverti šajās vadlīnijās, ir svarīgi atzīt, ka OPAC 
jāfunkcionē kā vārtejai uz dažādiem avotiem un galamērķiem, neskatoties uz to veidu 
vai atrašanās vietu. Tāpēc OPAC jāatbalsta navigācijas funkcija un piekļuve ne tikai 
informācijai par bibliotēku vai bibliotēkā esošai informācijai, bet arī citu bibliotēku 
katalogiem, specifiskas informācijas datubāzēm, žurnālu rakstu datubāzēm, 
elektroniskajiem resursiem u.tml.  

 

Vadlīniju vispārīgie komentāri 

OPAC ir jānodrošina dažāda veida informācijas vajadzības, tāpēc jābūt pieejamiem 
dažāda veida ekrānattēliem. Atkarībā no meklēšanas situācijas un lietotāja 
informācijas vajadzību konteksta, OPAC jāpiedāvā iespēja meklēt un šķirot datus pēc 
dažādiem kritērijiem. 

No ieraksta laukiem un indeksēšanas metodes ir atkarīgas meklēšanas iespējas. 

Neskatoties uz to, ka OPAC meklēšana nav šī dokumenta temats, jāņem vērā, ka 
ekrānattēli ir saistīti ar meklēšanas ziņām, no kurām tie veidojas. Pastāv dažādi 
meklēšanas veidi, kas rezultātā tiek atrādīti dažādos ekrānattēlos. 

Izšķir šādus meklēšanas veidus: 
1. Meklēšana visos ieraksta laukos (t.i., meklēšana laukos, kam tiek nodrošināta 

autoritatīvā kontrole, kā arī tajos, kuros netiek). Šāda veida meklēšanas 
piemērs ir meklēšana pēc atslēgvārda. 

2. Meklēšana ieraksta konkrētā laukā, kam tiek nodrošināta autoritatīvā kontrole. 
Šādas meklēšanas piemēri ir meklēšana pēc autora personvārda vai meklēšana 
pēc priekšmeta. 

3. Meklēšana ieraksta konkrētā laukā, kam netiek nodrošināta autoritatīvā 
kontrole. Šādas meklēšanas piemēri ir meklēšana pēc nosaukuma (izņemot 
unificēto nosaukumu) vai publikācijas gada. 

4. Iepriekš minēto veidu kombinēšana vai meklēšana vienlaicīgi vairākos laukos. 
Šādas meklēšanas piemēri ir meklēšana pēc autora personvārda, kas tiek 
kombinēts kopā ar vārdiem nosaukumā, vai meklēšana pēc nosaukuma, kas 
tiek kombinēts kopā ar valodu. 

Abus meklēšanas veidus ieraksta konkrētā laukā var iedalīt sīkāk: meklēšana pēc 
viena vārda un meklēšana pēc vārdkopas (vārdkopas meklēšanas piemēri: „House on 
the prairie”, „James Joyce” vai „Joyce, James”). 

Meklēšanu un pārlūkošanu var realizēt bibliogrāfiskajos ierakstos, dažāda veida 
autoritatīvajos ierakstos un rādītājos. Tāpēc rezultāti var būt: 

1. Viens vai vairāki bibliogrāfiskie ieraksti; 
2. Viens vai vairāki autoritatīvie ieraksti; 
3. Rādītāja saraksts. 
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Atsevišķos gadījumos (piemēram, kad nav izgūts neviens ieraksts) vienīgais rezultāts 
var būt sistēmas paziņojums vai piedāvājums izmantot meklēšanas alternatīvu vai 
alternatīvas. 

Ideālā variantā OPAC vienādi ātri un efektīvi jānodrošina gan liela, gan maza apjoma 
aprakstgalvu un ierakstu izguvju apkopošana, šķirošana un attēlošana. 

Meklēšanas atvieglošanai OPAC jānodrošina autoritatīvie ieraksti, jo katalogā ir 
nepieciešama vienota aprakstgalvas forma un jāsniedz papildu informācija 
(piemēram, „Sk.” un „Sk. arī” norādes, biogrāfiskā informācija, klasifikācijas 
indeksi). Autoritatīvie ieraksti ir nepieciešami, piemēram, personvārdiem, institūciju 
nosaukumiem, noteiktiem nosaukumu veidiem (t.i., unificētajiem nosaukumiem, 
sēriju nosaukumiem), priekšmetu aprakstgalvām (tēzauriem) un klasifikācijas 
indeksiem. Ja ir autoritatīvie ieraksti, jāveido rādītāji, piemēram, laukiem, kuros 
iekļautajai informācijai var būt dažāda rakstība vai formas (piemēram, nosaukumiem 
un žanru apzīmējumiem). 
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PRINCIPI 
 

Šajā nodaļā precizētas rekomendācijas par OPAC ekrānattēliem. Katra no 
numurētajām rekomendācijām ir izteikta vadošā principa kontekstā. Tas nodrošina, ka 
ekrānattēlu vadlīnijas pamatojas uz principu kopumu, kas apliecina: 

(A) lietotāju vajadzības kā primārās; 
(B) ierakstu satura un kārtojuma svarīgumu, lai resursus varētu atrast, 

identificēt, izvēlēties un iegūt; 
(C) prasību ievērot pieņemtos informācijas satura un struktūras starptautiskos 

standartus. 

 

A. Lietotāja vajadzību princips 

Veidojot OPAC ekrānattēlus, ir jāņem vērā lietotāju vajadzības. Atbilstoši šim 
principam, veidojot ekrānattēlus jāņem vērā: 

1. Labās prakses vispārīgās vadlīnijas ekrānattēlu veidošanā un kritēriji 
efektīviem ekrānattēliem, jo tie ietekmē salasāmību, skaidrību, saprotamību 
un navigācijas iespējas; 

2. Kataloga mērķi, ciktāl tie skar lietotāja vajadzības; 
3. Kataloga lietotāju valodu, lai tie varētu atrast, ko tie vēlas, izmantojot vārdus 

vai citus pazīstamus komunikācijas līdzekļus; 
4. Individuālo lietotāju kopējās un atšķirīgās vajadzības, ieskaitot tos, kam ir 

noteiktas vai īpašas vajadzības2. 

 

B. Satura un kārtojuma princips 

OPAC ierakstu saturam un kārtojumam jāatbilst lietotāju vajadzībām atrast atbilstošu 
informāciju, saņemt adekvātu informāciju par bibliotēkas krājuma resursiem un 
saņemt norādījumus par OPAC efektīvu izmantošanu un navigāciju tajā. Atbilstoši 
šim principam, OPAC saturam un kārtojumam ir: 

5. Jāatrāda prasītais un tas, kas nepieciešams tālākai darbībai; 
6. Jāatrāda ieraksti lietotājam nozīmīgā, nevis nejaušā kārtībā, ja tiek izgūti 

vairāki ieraksti; 
7. Jāatbalsta navigācija no atrādītās informācijas uz ar to saistīto informāciju. 

 

C. Standartizācijas princips 

8. Jāievēro nacionālo un starptautisko standartu un vispārīgi piemērojamo 
rekomendāciju prasības attiecībā uz OPAC ekrānattēliem. 

                                                 
2 Ir jāņem vērā, ka dažās valstīs var būt noteikti likumi attiecībā uz lietotājiem ar īpašām vajadzībām. 
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REKOMENDĀCIJAS 

A. Lietotāja vajadzību princips 

1. Veidojot ekrānattēlus, jāņem vērā labās prakses vispārīgās vadlīnijas 
ekrānattēlu veidošanā un efektīvu ekrānattēlu kritēriji, jo tie ietekmē 
salasāmību, skaidrību, saprotamību un navigācijas iespējas 

 
1.1. Ekrānattēlam jābūt konsekventam 

Ekrānattēlos jāievēro konsekvence formulējumos, datu formātos, iekārtojumā, fontos 
un krāsās, lai nodrošinātu līdzīgu pazīmju atpazīšanu, mazinātu neskaidrības, uzrādītu 
izmaiņas vai pievērstu uzmanību īpašiem norādījumiem u.tml. 

 

1.2. Lietotājam jāparāda ceļš, kā ekrānattēls sasniegts (sk. 1. piemēru) 

Katrā OPAC ekrānattēlā lietotājam jāparāda, kāpēc un kā konkrētais ekrānattēls ir 
sasniegts, kā atgriezties atpakaļ, ir jāparāda turpmākās rīcības vai ekrānattēla iespējas 
un kā iziet no kataloga jebkurā laikā. 

Rezultējošajos ekrānattēlos kontekstā jāuzrāda un jāakcentē meklēšanas termini, 
piemēram, tos izceļot. 

 

1.3. Lietotājam jāpaskaidro, kas tiek attēlots (sk. 1. un 6. piemēru) 

Katrā ekrānattēlā jāuzrāda kataloga nosaukums un bibliotēkas vai citas organizācijas, 
kurai katalogs pieder, nosaukums. 

Grafiskās iespējas, piemēram, fontus, lielos un mazos burtus, krāsas, ikonas u.tml., 
jāizmanto ar noteiktu nozīmi. Ja ir atbilstošs standarts, simboliem jābūt 
standartizētiem un to nozīmei viegli uztveramai. 

Ekrānattēlos jāizšķir klasifikācijas indeksu lietojums priekšmetiskai pieejai un to 
lietojums plaukta šifra uzrādīšanai. 

 

1.4. Tekstuālie dati jāattēlo formā, kādā tie ievadīti, bet kodētie dati un 
klasifikācijas indeksi, ja tos attēlo, izvērstā formā 
(sk. 6. piemēru) 

Tekstuālie dati jāattēlo saglabājot dalītājzīmes un kataloģizētāja lietotos lielos un 
mazos burtus. Tas var būt nepieciešams, lai izvairītos no daudznozīmības, kā arī var 
tikt izmantots kārtojamo elementu identificēšanai. 
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Izvēršamo kodēto datu piemēri ietver: izdevuma formu (piemēram, seriālizdevums), 
izdevuma veidu (piemēram, video), mērķauditorijas kodus (piemēram, bērnu 
literatūra), apstrādes līmeni (piemēram, zinātnisks izdevums) un valodu (piemēram, 
krievu valoda). 

Ja iespējams, piešķirtos klasifikācijas indeksus un to vārdiskos skaidrojumus uzrāda 
saskarnes valodā. 

 

1.5. Jānodrošina palīdzības iespējas 

Jānodrošina palīdzības ekrāni, kas būtu pielāgojami un piemērojami dažādām 
lietotāju grupām, lietotāju vajadzībām, saskarnēm u.tml. Katram palīdzības ekrānam 
jābūt konteksta jutīgam, piemēram, nodrošinot specifisku skaidrojumu laukam, kurā 
lietotājs vēlas meklēt, piedāvājot palīdzību situācijā, kad meklēšana ir bez rezultāta 
u.tml. Kļūdu ziņojumiem jāsatur skaidrojums par kļūdas raksturu, kā arī 
paskaidrojums, kā rīkoties tālāk. Sistēmas paziņojumiem ir jābūt skaidriem, ar 
lietotājam saprotamu nozīmi, un uz ekrāna tie jāizvieto redzamā vietā. 

Ja tiek izmantota grafiskā lietotāja saskarne, katram simbolam (piemēram, zīmei vai 
ikonai), kas pārstāv lietotājam pieejamu komandu vai funkciju, ir jābūt pieejamai 
skaidrojošai un tekstuāli kodolīga paskaidrei. 

 

1.6. Nedrīkst izdarīt pieņēmumu, ka lietotāji ir pazīstami ar bibliotēku 
terminoloģiju un standartiem 

Nedrīkst izdarīt pieņēmumu, ka lietotāji ir pazīstami ar bibliotēku terminoloģiju un 
standartiem, un tos lietot, piemēram, izvēlnē, apzīmējumos, dalītājzīmēs, ierakstu 
kārtojumā vai palīdzības ekrānos. Jāizvairās no žargona lietošanas. 

 

2. Veidojot ekrānattēlus, jāņem vērā kataloga mērķi, jo tie pārstāv lietotāja 
vajadzības 

2.1. Ekrānattēli jāveido tā, lai tie palīdzētu lietotājiem sameklēt un identificēt 
nepieciešamos resursus (sk. 2., 6., 13., un 14. piemēru) 

Ekrānattēli jāveido tā, lai tie palīdzētu lietotājiem atrast, identificēt, izvēlēties un iegūt 
resursus, resursu grupas vai resursu daļas, formulējot pieprasījumu ar vienu atribūtu 
(piemēram, nosaukumu, ar kuru var izgūt darbu un visas tā manifestācijas, vai 
personvārdu vai institūcijas nosaukumu, ar kuru var izgūt visus ar to saistītos darbus), 
atribūtu kombināciju (piemēram, personvārdu un nosaukumu) vai atribūta daļu 
(piemēram, vārdiem nosaukumā vai atslēgvārda). 

Jāuzrāda visa informācija, kas lietotājam nepieciešama, lai iegūtu resursu, piemēram, 
krājuma informācija, šifri vai citi piešķirti identifikatori. 
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Jāuzrāda būtiska informācija par piekļuves prasībām un ierobežojumiem, ja tādi ir 
piešķirti (piemēram, autortiesību ziņas, izmantošanas izmaksas, paroles). 

  

3. Veidojot ekrānattēlus, jāņem vērā lietotāju valoda un to lietotie sazināšanās 
līdzekļi, lai viņi varētu atrast to, ko vēlas, izmantojot pazīstamu vārdu 
krājumu 

3.1. OPAC grafikai, palīdzības ekrāniem, ikonām, simboliem, mājaslapām vai 
ievadekrāniem jābūt piemērotiem to mērķauditorijai 

Visiem simboliem, ieskaitot ikonas, zīmes, apzīmējumus u.tml., jābūt standartizētiem 
(ja tas ir iespējams), un to nozīmei viegli uztveramai. Katram simbolam (piemēram, 
zīmei vai ikonai), kas pārstāv lietotājam pieejamu komandu vai funkciju, jābūt 
pieejamam ar skaidrojošu un tekstuāli kodolīgu paskaidri. 

 

3.2. Saskarnei jāizmanto oficiālās un citas valodas, kas tiek lietotas tajā 
sabiedrībā, kurai tiek piedāvāts pakalpojums. Ja nepieciešams, var 
nodrošināt saskarni arī citās valodās (sk. 14. piemēru) 

Saskarnes valoda attiecas uz izvēlnēm, apzīmējumiem, palīdzības ekrāniem, 
ekrānattēla paziņojumiem, navigācijas rīkiem, kodu un klasifikācijas indeksu 
paplašinājumiem u.tml., pretstatā kataloga valodai, kas attiecas uz kataloģizētāja 
sniegtajiem elementiem (piemēram, vispārīgais materiāla apzīmējums [VMA]) un 
ieraksta rakstība (oriģinālā rakstība vai transkripcija).  

Saskarnei jāizmanto oficiālā valoda, kuru lieto sabiedrība, kurai tiek piedāvāts 
pakalpojums. Ja pastāv vairākas oficiālās valodas, saskarne jāpiedāvā visās šajās 
valodās (un, ja nepieciešams, arī citās valodās). Lai atbalstītu starptautisku pieeju, 
lietotājam jāpiedāvā iespēja izvēlēties saskarnei angļu un/vai kādu citu no lielajām 
valodām. 

Ja katalogs satur ierakstus vairāk kā vienā rakstībā, jāievēro šo konkrēto rakstību 
noformējuma standartu prasības. Ja viens ieraksts ietver dažādas rakstības, kārtošanā 
priekšroka jādod saskarnes valodai. Ja dažādi ieraksti satur atšķirīgas rakstības, 
ierakstus attēlo atsevišķi pēc rakstības. 

 

4. Ekrānattēliem jābūt pietiekami elastīgiem, lai nodrošinātu dažādo 
individuālo lietotāju vajadzības, to starpā lietotāju ar īpašām vajadzībām 

4.1. Jānodrošina alternatīvās saskarnes un piekļūstamības iespējas, ja tādas ir 
noderīgas vai nepieciešamas 

Ja tas ir noderīgi vai ir nepieciešams (sk. 2. zemsvītras piezīmi), jāpiedāvā atšķirīgas 
saskarnes vai skata formas (kas veidotas uz pamatsaskarnes bāzes) un piekļūstamības 
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iespējas, lai nodrošinātu dažādo lietotāju grupu vajadzības. Ja tas ir noderīgi vai ir 
nepieciešams, kataloga lietotājiem jānodrošina pieeja grafiskajām lietotāja saskarnēm, 
teksta saskarnēm, balss atpazīšanu nodrošinošām saskarnēm un skārienjutīga ekrāna 
saskarnēm. 

Grafika (piemēram, grāmatas vāku attēli), populāru priekšmetu un žanru ikonas, lieli 
burti un vienkārša valoda var palīdzēt iedrošināt bērnus izmantot publisko bibliotēku 
OPAC katalogus, bet tā pati grafika un valoda var likties nepieņemama šīs bibliotēkas 
pieaugušajiem apmeklētājiem. 

Alternatīvā vai papildus esošā tikai teksta versija var atvieglot piekļuvi lietotājiem ar 
vāju redzi vai uzlabot piekļuvi gadījumos, kad ir lēni tīkla pieslēgumi. Katram 
simbolam (piemēram, zīmei vai ikonai), kas pārstāv lietotajam pieejamu komandu vai 
funkciju, jābūt pieejamam ar skaidrojošu un tekstuāli kodolīgu paskaidri. Ja ir 
pieejama skārienjutīga ekrāna saskarne, jābūt pieejamai arī saskarnei, kuras 
izmantošanai ir vajadzīga pele un/vai tastatūra. 

 

4.2. Lietotājiem jāsniedz iespēja izvēlēties valodu, ieraksta ekrānattēla 
formātu un meklēšanas metodi (sk. 14. piemēru) 

Jānodrošina iespēja katram individuālajam lietotājam izvēlēties saskarnes valodu, 
noklusējuma viena ieraksta ekrānattēla formātu un noteikt noklusējuma meklēšanas 
metodi, ja tiek piedāvātas vairākas metodes (piemēram, meklēšana, izmantojot 
komandvalodu vai jau gatavu formu). 

 

4.3. Viens ieraksts vairākās valodās 

Ja katalogā vienam un tam pašam resursam ieraksts izveidots vairāk nekā vienā 
valodā, lietotājam jādod iespēja izvēlēties valodu. 

 

B. Satura un kārtojuma princips 

5. Prasītā un tā, kas nepieciešams tālākai darbībai, attēlošana 

5.1. Bibliogrāfiskie ieraksti, autoritatīvie ieraksti vai rādītāji jāattēlo saskaņā 
ar meklēšanas veidu (sk. 2. un 3. piemēru) 

Pieprasījuma raksturs un bibliogrāfisko ierakstu daudzums, kas tiek izgūts pēc 
pieprasījuma, nosaka to, vai nepieciešams atrādīt bibliogrāfiskos ierakstus, 
autoritatīvos ierakstus vai rādītājus. Lietotājam jāļauj izvēlēties rezultātu attēlošanas 
veids. Jebkurā meklēšanas posmā jāļauj meklēt atbilstošus autoritatīvos ierakstus vai 
rādītājus. Dažādiem meklēšanas veidiem kā noklusējums tiek ieteikts: 

• Meklējot visos ieraksta laukos pēc atslēgvārda, jāattēlo viens 
bibliogrāfiskais ieraksts vai noteiktā kārtībā izvēlētu un sakārtotu 
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bibliogrāfisko ierakstu īsais ekrānattēls, nodrošinot iespēju izvēlēties 
vienu, vairākus vai visus ierakstus; 

• Meklējot ieraksta konkrētā laukā, kuram tiek nodrošināta autoritatīvā 
kontrole, jāattēlo viens autoritatīvais ieraksts vai noteiktā kārtībā 
izvēlētu un kārtotu autoritatīvo ierakstu aprakstgalvu ekrānattēls. Tas 
nodrošina iespēju izvēlēties vienu, vairākus vai visus ierakstus, lai 
nonāktu pie pilnu autoritatīvo vai bibliogrāfisko ierakstu ekrānattēla; 

• Meklējot ieraksta konkrētā laukā, kam netiek nodrošināta autoritatīvā 
kontrole, jāattēlo viens bibliogrāfiskais ieraksts vai noteiktā kārtībā 
izvēlētu un kārtotu bibliogrāfisko ierakstu īsais ekrānattēls; 

• Meklēšanā kombinējot dažādus laukus, jāattēlo viens bibliogrāfiskais 
ieraksts vai noteiktā kārtībā izvēlētu un kārtotu bibliogrāfisko ierakstu 
īsais ekrānattēls. 

 

5.2. Jāsniedz iespēja, ierakstus attēlošanai piedāvāt FRBR modelim atbilstošā 
kārtībā (sk. 4. un 15. piemēru) 

Katalogos, kuros pielietots FRBR modelis, meklēšanas rezultātu var veidot 
bibliogrāfiskie ieraksti, kas pārstāv dažādu līmeņu bibliogrāfiskās entītijas (darbus, 
izteiksmes, manifestācijas, vienības). 

Šādā gadījumā daudzajiem īsajiem bibliogrāfiskajiem ierakstiem, kas tiek attēloti 
ekrānattēlā, jāsastāv tikai no viena un tā paša līmeņa entītijām. Līmenim jāatbilst 
atribūtu3, kas sniegti pieprasījumā, līmenim. Ir jānodrošina rīki, kas ļautu veikt 
navigāciju starp atbilstošajām dažāda līmeņa entītijām (piemēram, no darba uz visām 
darba izteiksmēm u.tml.). 

 

5.3. Ierakstu attēlošana ekrānattēlā īsajā kopsavilkuma formā (sk. 2., 5. un 10. 
piemēru) 

Īsajai kopsavilkuma ekrānattēla formai jāsatur viena un tā paša veida ieraksti, t.i., 
bibliogrāfiskie ieraksti vai autoritatīvie ieraksti. Ierakstu īsajai kopsavilkuma 
ekrānattēla formai jāsniedz datu elementu minimālais apkopojums, kas lietotājam ir 
nepieciešams, lai izvēlētos starp rezultātu sarakstā uzskaitītajām entītijām. Visām 
rezultātu sarakstā uzskaitītajām entītijām jāpievieno atbilstošais iegūto ierakstu skaits. 
Datu elementu, kas iekļaujami īsajā kopsavilkuma ekrānattēla formā, izvēle ir atkarīga 
no meklēšanas veida un izgūto materiālu tipa. 

Ja nepieciešams, īsajā kopsavilkuma ekrānattēla formā iekļauj atrašanās vietas 
informāciju, t.i., gadījumos, kad bibliotēkai ir vairākas atrašanās vietas vai katalogs ir 
kopkatalogs. 

                                                 
3 Katras entītiju kategorijas atribūtus sk. FRBR (1998). Sk. arī: 
ISBD Review Group. Mapping ISBD Elements to FRBR Entity Attributes and Relationships. Mapping 
completed by Tom Delsey for the ISBD Review Group. 2004. Pieejams: 
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD-FRBR-mappingFinal.pdf. Skatīts: 31/05/05 
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5.4. Ierakstu izvēle no īsās kopsavilkuma ekrānattēla formas (sk. 2., 3., 5.  un 
10. piemēru) 

Lietotājam jānodrošina iespēja no īsās kopsavilkuma ekrānattēla formas izvēlēties 
vienu, vairākas vai visas vienības, kuras atrādīt viena ieraksta ekrānattēlā. Tāpat 
lietotājam jānodrošina iespēja veikt meklēšanu, pamatojoties uz izvēlētajiem 
autoritatīvajiem ierakstiem vai rādītāja šķirkļiem. 

 

5.5. Liela rezultātu skaita attēlošanas nodrošināšana (sk. 10. piemēru) 

Ja izgūto ierakstu skaits (rezultātu saraksts) ir liels, jānodrošina komandas un 
funkcionalitāte darbam ar rezultāta ekrānattēlu. Jānodrošina ērta pozicionēšanās 
saraksta ietvaros, pārvietojoties uz saraksta sākumu vai beigām u.tml. 

 

5.6. Viena izgūta ieraksta attēlošana (sk. 6. piemēru) 

Ja meklēšanas rezultātā ir izgūts tikai viens ieraksts, tas ir jāattēlo viena ieraksta 
ekrānattēla formā. 

 

5.7. Viena ieraksta attēlošanas forma (sk. 6., 13. un 14. piemēru) 

Viena ieraksta ekrānattēlam jāsatur dati, kas nepieciešami kataloga funkciju 
nodrošināšanai, ietverot datus, kas lietotājam nepieciešami piekļuvei resursam vai tā 
iegūšanai. Pēc vaicājuma atlasītajiem terminiem tekstā jābūt uzsvērtiem (piemēram, 
izceltiem). 

Ieraksta ietvaros elementi jākārto pēc to nozīmes. 

 

5.8. Viena bibliogrāfiskā ieraksta ekrānattēla saturs un struktūra (sk. 6., 13. 
un 14. piemēru) 

Lietotājam jāpiedāvā vairākas viena ieraksta ekrānattēla formas, no kurām izvēlēties. 
Lietotājs jebkurā laikā var izvēlēties kādu no tām kā uzstādījumu visai sesijai vai tikai 
vienai darbībai.  

Kā viena ieraksta ekrānattēla noklusējums jāizmanto atsevišķo bibliogrāfisko ierakstu 
pilnie ekrānattēli (lietotājam nepieciešamie kodētie un nekodētie lauki). Tajā 
iekļaujami visi ISBD noteiktie lauki. Lietotājiem jāsniedz iespēja izvēlēties starp 
ekrānattēlu, kurā uzrādīti apzīmējumi, un tādu, kurā to nav, kā arī personalizēt savu 
ekrānattēlu ar tādiem uzlabojumiem, kā iespēja izvēlēties vēlamos elementus un 
konteksta jutīgas palīdzības pieejamība. 
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Viena ieraksta ekrānattēla formā vienmēr jāiekļauj eksemplāru ziņas, piemēram, 
atrašanās vieta, šifri, DOI, atvērtais URL u.tml. 

Jebkura tipa bibliotēkā kā izvēle ir jāpiedāvā īsāki ekrānattēli. 

 

5.9. Viena autoritatīvā ieraksta ekrānattēla saturs un struktūra (sk. 7. un 8. 
piemēru) 

Lietotājiem jāsniedz iespēja aplūkot visu autoritatīvā ieraksta informāciju, jo 
lietotājam var būt svarīga, piemēram, katra tajā iekļautā piezīme. 

Lietotājiem jāsniedz iespēja aplūkot visu veidu autoritatīvos ierakstus. 

Lietotājiem jāsniedz iespēja aplūkot visu attiecīgo informāciju gan ekrānattēlos ar 
apzīmējumiem, gan bez tiem. 

 

5.10. Priekšmeta aprakstgalvas vai notācijas avota attēlošana 

Skaidri jāuzrāda priekšmetošanas sistēma vai klasifikācija, no kuras ņemta priekšmetu 
aprakstgalva vai notācija. 

 

5.11. Autoritatīvo datņu terminu ar apakšelementiem vai apakšiedaļām 
attēlošana (sk. 11. un 12. piemēru) 

Ja autoritatīvo datņu aprakstgalvām ir apakšelementi vai apakšiedaļas, tās jāattēlo 
attiecīgi sakārtotas pa līmeņiem. 

 

5.12. Lietotājiem jāsniedz iespēja, pieprasīt ierakstu pilnā kodētā formā (sk. 6., 
13. un 14. piemēru) 

Lietotājiem jāsniedz iespēja pieprasīt ekrānattēlu ar visiem elementiem (piemēram, 
UNIMARC, CCF, MARC21), kas ir pamatā jebkuram konkrētam viena ieraksta 
ekrānattēlam, ietverot bibliogrāfiskos, eksemplārziņu un autoritatīvo ierakstu 
ekrānattēlus. MARC ieraksti sniedz iespēju zinošiem lietotājiem veidot tādus viena 
ieraksta ekrānattēlus, kādus tie vēlas − ietvert vai atmest jebkura tipa lauku, vai 
sakārtot laukus vēlamā kārtībā. 
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5.13. Bezrezultātu ekrānattēla nodrošināšana (sk. 9. piemēru) 

Gadījumos, kad meklēšanas rezultātā nav izgūti ieraksti, lietotājam jāsniedz padoms, 
kā rīkoties tālāk, un jānodrošina iespēja vienkārši pārformulēt meklēšanu. Tāpat 
jānodrošina iespēja rediģēt pēdējo meklēšanas pieprasījumu, nevis to ievadīt vēlreiz. 
Ja lietotāja meklēšanai nav rezultātu, tam par iemeslu var būt, ka bibliotēkā nav šī 
darba vai tajā nav darbu pēc meklētā autora, institūcijas nosaukuma vai priekšmeta. 
Tomēr, tas var arī nozīmēt, ka lietotājam nepieciešama palīdzība, lai formulētu 
meklēšanas pieprasījumu. Kad lietotājs ir pabeidzis meklēšanu pēc kritērija, kam ir 
noteikts sākums, neizdevušās meklēšanas rezultātu jāparāda visa terminu rādītāja 
kontekstā. Ja lietotājs veicis meklēšanu aprakstgalvās pēc atslēgvārda, ierakstos pēc 
atslēgvārda vai vārdkopas, lietotājam jāparāda meklēšana, kas nav izdevusies, tāpat 
arī paziņojums, ka meklēšanā nav izgūts neviens ieraksts. Lietotājam jāpiedāvā 
pārskatīt meklēšanu, vai tajā nav rakstības kļūdu vai pārrakstīšanās. Lietotājam 
jāparāda ierakstu skaits, kas atbilst katram atslēgvārdam, un jāpiedāvā cita veida 
meklēšanas iespējas, kā arī jāpiedāvā dažāda veida pieejamie un situācijai atbilstošie 
palīdzības paziņojumi. 

 

6. Ja izgūti vairāki ieraksti, lietotājam tie jāattēlo noteiktā, nevis nejaušā 
kārtībā 

6.1. Rezultātu attēlošana noteiktā kārtojumā (sk. 2. un 10. piemēru) 

Lietotājiem jāsniedz iespēja meklēšanas rezultātus attēlot ekrānattēlā noteiktā 
kārtojumā, ko var panākt, piemēram, ar kārtošanas algoritmiem, atbilstības 
novērtējumu, vai kombinējot dažādas metodes. Kārtošanas algoritmi ietver datu 
virknējumu alfabētiski, skaitliski, hronoloģiski un pēc klasifikācijas. Rezultātu 
kārtošanā izmantotajai loģikai jābūt lietotājam viegli saskatāmai. 

Ja meklēšanā izgūti ieraksti vairāk kā vienā valodā, jāsniedz iespēja ierakstus attēlot 
kārtībā, kas balstīta uz saskarnes valodu. Kur tas nepieciešams, jāievēro nacionāls vai 
reģionāls kārtojuma princips. 

Gadījumos, kad katalogs satur ierakstus vairāk kā vienā rakstībā, vai viens ieraksts 
ietver dažādas rakstības, priekšroka jādod kārtojumam, kas balstās uz saskarnes 
valodu. 

Ja meklēšanā izgūti ieraksti vairāk kā vienā rakstībā, ieraksti jāatrāda atsevišķi pēc 
rakstības. 

 

6.2. Lietotājam jāsniedz iespēja izvēlēties kārtojuma principu (sk. 2. un 
10. piemēru) 

Lietotājiem jāsniedz iespēja izvēlēties kārtojamos elementus un noteikt saturu, kuru 
tie vēlas iekļaut. 
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Lietotājiem jāsniedz iespēja, jebkura ekrānattēla ierakstus pārkārtot savādāk, 
piemēram, pēc darba identifikatoriem, pēc izdošanas hronoloģiskās kārtības, vai pēc 
nosaukuma, ja ekrānattēlā rezultāti jau nav kārtoti nosaukumu kārtībā. 

 

6.3. Kārtojuma princips īsajiem kopsavilkuma ekrānattēliem 

Īsajiem kopsavilkuma ekrānattēliem aprakstgalvu izguves rezultātus kārto pēc 
aprakstgalvas pirmā elementa. Aprakstgalvas otro elementu (ja tāds ir) izmanto tikai 
lai pakārtotu aprakstgalvas, kurām pirmais elements ir vienāds. To pašu dara ar 
papildelementiem.  

Numurētu sēriju resursus uzrāda sērijas numuru kārtībā. 

 

6.4. Kārtojuma princips viena ieraksta ekrānattēliem (sk. 2. un 10. piemēru) 

Meklēšanas rezultātu attēlošanai viena ieraksta ekrānattēla formā kā noklusēto 
kārtojuma principu izmanto īsā kopsavilkuma ekrānattēla kārtojuma principu, no kura 
ieraksti tika atlasīti. 
 
 

7. Ekrānattēliem jāatbalsta navigācija no attēlotās informācijas daļām uz 
saistīto informāciju 

7.1. Jānodrošina navigācija pa ierakstiem 

Lietotājiem jāsniedz iespēja navigēt no viena ieraksta ekrānattēla pa visām attiecībām, 
kas ir izveidotas ieraksta ietvaros, piemēram: 
 no bibliogrāfiskā ieraksta uz bibliogrāfisko ierakstu, 
 no bibliogrāfiskā ieraksta uz autoritatīvo ierakstu, 

no autoritatīvā ieraksta uz autoritatīvo ierakstu, 
no autoritatīvā ieraksta uz bibliogrāfisko ierakstu, 
no līmeņa uz līmeni hierarhiskas struktūras ietvaros (t.i., koka relācijas), 
no darbiem par entītijām uz entītiju radītajiem darbiem. 
 

7.2. Navigācija no bibliogrāfiskā ieraksta uz bibliogrāfisko ierakstu 

Lietotājiem jāsniedz iespēja navigēt uz ierakstiem, kas ir tieši saistīti ar bibliogrāfisko 
ierakstu. Ir iespējamas daudzas šāda veida attiecības, piemēram, veselā/daļas 
attiecības (sērija un sērijas daļa, žurnāls un raksti, vairāksējumu izdevums un daļas), 
žurnāla iepriekšējais un pašreizējais nosaukums u.tml. Attiecības starp diviem vai 
vairākiem ierakstiem jāuzrāda skaidri. 

Ja katalogā ir realizēts FRBR modelis, šīs attiecības var tikt tālāk paplašinātas līdz 
visām attiecībām starp tā paša veida entītijas gadījumiem (piemēram, darbs un ar to 
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saistītie darbi, manifestācija un tās reprodukcijas, izteiksme un tās papildinājums) un 
attiecībām starp dažāda veida entītiju gadījumiem (piemēram, darbs un visas tā 
izteiksmes, izteiksme un visas tās manifestācijas). 

 

7.3. Navigācija no bibliogrāfiskā ieraksta uz autoritatīvo ierakstu 

Lietotājiem jādod iespēja navigēt no viena ieraksta ekrānattēla uz visiem 
autoritatīvajiem ierakstiem, kas saistīti ar šo ierakstu. 

 

7.4. Navigācija no autoritatīvā ieraksta uz autoritatīvo ierakstu (sk. 7. un 
8. piemēru) 

Ja nepieciešams, lietotājiem jāsniedz iespēja navigēt no viena autoritatīvā ieraksta uz 
citu autoritatīvo ierakstu. Šādas saites var tikt nodrošinātas, piemēram, no 
personvārda uz šīs personas darbiem, no institūcijas vecā nosaukuma uz jauno, no 
priekšmeta aprakstgalvas uz priekšmetu aprakstgalvām, kas savstarpēji saistītas ar 
„sk. arī” norādēm. Saistība jāatspoguļo skaidri un abos virzienos. 

 

7.5. Navigācija no autoritatīvā ieraksta uz bibliogrāfisko ierakstu 

Lietotājiem jāsniedz iespēja navigēt no autoritatīvā ieraksta ekrānattēla uz visiem 
bibliogrāfiskajiem ierakstiem, ar kuriem autoritatīvais ieraksts ir saistīts. 

 

7.6. Navigācija no hierarhiski strukturētas datnes viena līmeņa uz citu (t.i., 
koka relācijas) 

Ja autoritatīvo ierakstu datnei ir hierarhiska struktūra (piemēram, priekšmetu 
aprakstgalvas, institūciju nosaukumi), jānodrošina pārlūkošana, izmantojot 
hierarhiskās saites starp autoritatīvajiem ierakstiem. Šādas attiecības grafiskajā 
saskarnē pieņemts uzrādīt koku veidā. 

 

7.7. Navigācija no darbiem par entītijām uz entītiju radītajiem darbiem (sk. 4. 
un 5. piemēru) 

Ja iespējams, lietotājiem jāsniedz iespēja navigēt no darbiem, kurus ir radījusi kāda 
persona vai institūcija, uz darbiem par šo personu vai institūciju, no paša darba uz 
darbiem par šo darbu, no noteikta žanra vai formas darba uz darbiem par šo žanru vai 
formu. 
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7.8. Saišu nodrošināšana uz informāciju, kas atrodas ārpus kataloga 

Kur iespējams, jānodrošina atbilstošas saites no attēlotās informācijas uz saistīto 
informāciju ārpus kataloga. Šādas saites var ietvert informāciju par bibliotēku, 
piemēram, adresi, atrašanās vietu, darba laiku, informāciju par specifisku resursu 
atrašanās vietu, URL saites uz tīmekļa resursiem, no elektroniskajiem žurnāliem uz to 
satura rādītāju lapām un no satura rādītājiem uz pilnteksta rakstiem, uz citu bibliotēku 
katalogiem, kopienas informāciju, titullapu pilnteksta attēliem un satura rādītājiem 
u.tml. Nepārprotami jāuzrāda ceļš atpakaļ uz iekšējo katalogu. 

 

C. Standartizācijas princips 

8. Jāievēro nacionālo un starptautisko standartu prasības un vispārpieņemtie 
ieteikumi attiecībā uz OPAC ekrānattēliem 

  
OPAC ekrānattēlu prasības ietverošo nacionālo un starptautisko standartu piemēri: 

Mašīnlasāmie formāti, 
Kataloģizācijas noteikumi, 
Transkripcijas un transliterācijas noteikumi, 
Priekšmetošanas sistēmas, 
Rakstzīmju apkopojumi, 
Starptautiskie standartnumuri, 
Starptautiskie kodi, 
Ekrānattēlu formas, 
Kārtošanas noteikumi, 
Protokoli, 
Informācijas apmaiņa. 

Jāievēro starptautisko, nacionālo vai reģionālo kārtojuma standartu prasības, ja tādi ir. 
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PIEMĒRI 
 
1. piemērs: 
 
Ilustrē 1.2. rekomendāciju: Lietotājam jāparāda ceļš kā ekrānattēls sasniegts. 
Ilustrē 1.3. rekomendāciju: Lietotājam jāpaskaidro, kas tiek attēlots. 

Pirmais ekrāns, ko redz lietotājs: 

 

Otrais ekrāns ir iepriekš parādītā otrās rindas izvēle: 
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2. piemērs: 

Ilustrē 2.1. rekomendāciju: Ekrānattēli jāveido tā, lai tie palīdzētu lietotājiem sameklēt 
un identificēt nepieciešamos resursus. 

Ilustrē 5.1. rekomendāciju: Bibliogrāfiskie ieraksti, autoritatīvie ieraksti vai rādītāji 
jāattēlo saskaņā ar meklēšanas veidu. 

Piemērā parādīts rezultāts meklēšanai konkrētā ieraksta laukā, kuram netiek 
nodrošināta autoritatīvā kontrole. 

Ilustrē 5.3. rekomendāciju: Ieraksti attēlošana ekrānattēlā īsajā kopsavilkuma formā. 

Ilustrē 5.4. rekomendāciju: Ierakstu izvēle no īsās kopsavilkuma ekrānattēla formas. 

Ilustrē 6.1. rekomendāciju: Rezultātu attēlošana noteiktā kārtojumā. 

Ilustrē 6.2. rekomendāciju: Lietotājam jāsniedz iespēja izvēlēties kārtojuma principu. 

Piemērā parādīts, ka saskaņā ar 6.4. rekomendāciju, meklēšanas rezultātā izgūtā viena 
ieraksta ekrānattēlā jāievēro tas pats kārtošanas princips, kas īsās kopsavilkuma 
formas ekrānattēlā, no kura ieraksti ir atlasīti (piemēram, pēc gada, autora vai 
nosaukuma atkarībā no izvēlētā kārtojuma principa). 
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3. piemērs: 

Ilustrē 5.1. rekomendāciju: Bibliogrāfiskie ieraksti, autoritatīvie ieraksti vai rādītāji 
jāattēlo saskaņā ar meklēšanas veidu. 

Piemērā parādīts rezultāts meklēšanai konkrētā ieraksta laukā, kuram tiek nodrošināta 
autoritatīvā kontrole. Tas tāpat ļauj īsajā kopsavilkuma ekrānattēla sarakstā izvēlēties 
vienu, vairākus vai visus resursus (5.4. rekomendācija). 
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4. piemērs: 

Ilustrē 5.2. rekomendāciju: Jāsniedz iespēja, ierakstus attēlošanai piedāvāt FRBR 
modelim atbilstošā kārtībā. 

Ilustrē 7.7. rekomendāciju: Navigācija no darbiem par entītijām uz entītiju radītajiem 
darbiem. 

Divos posmos ekrānattēlā tiek attēlota noderīga informācija par darba izteiksmēm un 
manifestācijām. Kad tiek izvēlēta Šekspīra aprakstgalva, sākumā parādās šāds 
rezultātu ekrānattēls: 

 

Kad lietotājs ekrānattēla 3. rindā izvēlas nosaukumu „As You Like It”, varētu rasties 
šāds ekrānattēls. 
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5. piemērs: 

Ilustrē 5.3. rekomendāciju: Ierakstu jāattēlo ekrānattēlā īsajā kopsavilkuma formā. 

Ilustrē 5.4. rekomendāciju: Ierakstu izvēle no īsās kopsavilkuma ekrānattēla formas. 

Ilustrē 7.7. rekomendāciju: Navigācija no darbiem par entītijām uz entītiju radītajiem 
darbiem. 

Šādam ekrānattēlam jāparādās kā meklēšanas rezultātam, kad tiek izvēlēta 
aprakstgalva „Cummings”. 
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Kad tiek izvēlēta hipersaite „Work(s) about Cummings, E. E. (Edward Estlin), 1894-
1962”, varētu rasties šādas ekrānattēls. 
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6. piemērs: 

Ilustrē 1.3. rekomendāciju: Lietotājam jāpaskaidro, kas tiek atrādīts. 

Ilustrē 1.4. rekomendāciju: Tekstuālie dati jāattēlo formā, kādā tie ievadīti, bet kodētie 
dati un klasifikācijas indeksi, ja tos attēlo, izvērstā formā. 

Ilustrē 2.1. rekomendāciju: Ekrānattēli jāveido tā, lai tie palīdzētu lietotājiem sameklēt 
un identificēt nepieciešamos resursus. 

Ilustrē 5.6. rekomendāciju: Viena izgūta ieraksta attēlošana. 

Ilustrē 5.7. rekomendāciju: Viena ieraksta attēlošanas formāts. 

Ilustrē 5.8. rekomendāciju: Viena bibliogrāfiskā ieraksta ekrānattēla saturs un 
struktūra. 

Ilustrē 5.12. rekomendāciju: Lietotājiem jāsniedz iespēja, apskatīt ierakstu pilnā 
kodētā formā. 
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7. piemērs: 

Ilustrē 5.9. rekomendāciju: Viena autoritatīvā ieraksta ekrānattēla saturs un struktūra. 

Ilustrē 7.4. rekomendāciju: Navigācija no autoritatīvā ieraksta uz autoritatīvo ierakstu. 

Šāds ekrānattēls būtu jāparāda ikvienam, kurš iepriekšējā ekrānattēlā izvēlējies 
hipersaiti „Info about this term”. 
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8. piemērs: 

Ilustrē 5.9. rekomendāciju: Viena autoritatīvā ieraksta ekrānattēla saturs un struktūra. 

Ilustrē 7.4. rekomendāciju: Navigācija no autoritatīvā ieraksta uz autoritatīvo ierakstu. 

Autoritatīvā ieraksta viens ekrānattēls var tikt izgūts, iepriekšējā ekrānattēlā izvēloties 
hipersaiti „Info about heading”. 
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9. piemērs: 

Ilustrē 5.13. rekomendāciju: Bezrezultātu ekrānattēla nodrošināšana. 

Šis ekrānattēls ir piemērs neveiksmīgai priekšmetiskai meklēšanai ar precīzu sākumu 
pēc „chaos theory”, kuras rezultāts ir izvietots kontekstā starp alfabētiski tuvām 
aprakstgalvām. 
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10. piemērs: 

Ilustrē 5.3. rekomendāciju: Ierakstu attēlošana ekrānattēlā īsajā kopsavilkuma formā. 

Ilustrē 5.4. rekomendāciju: Ierakstu izvēle no īsās kopsavilkuma ekrānattēla formas. 

Ilustrē 5.5. rekomendāciju: Liela rezultātu skaita attēlošanas nodrošināšana. 

Ilustrē 6.1. rekomendāciju: Rezultātu attēlošana nozīmīgā kārtojumā. 

Ilustrē 6.2. rekomendāciju: Lietotājam jāsniedz iespēja izvēlēties kārtojuma principu. 

Piemērā parādīts, ka saskaņā ar 6.4. rekomendāciju, meklēšanas rezultātā izgūtā viena 
ieraksta ekrānattēlā jāievēro tas pats kārtošanas princips, kas īsās kopsavilkuma 
formas ekrānattēlā, no kura ieraksti ir atlasīti (piemēram, pēc gada, autora vai 
nosaukuma atkarībā no izvēlētā kārtojuma principa). 

Piemērs arī ilustrē, kā nodrošināt vieglu pozicionēšanu ierakstu saraksta ietvaros 
(5.5. rekomendācija). 
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11. piemērs: 

Ilustrē 5.11. rekomendāciju: Autoritatīvo datņu terminu ar apakšelementiem vai 
apakšsadaļām attēlošana. 
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12. piemērs: 

Ilustrē 5.11. rekomendāciju: Autoritatīvo datņu terminu ar apakšelementiem vai 
apakšsadaļām attēlošana. 
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13. piemērs: 

Ilustrē 2.1. rekomendāciju: Ekrānattēli jāveido tā, lai tie palīdzētu lietotājiem sameklēt 
un identificēt nepieciešamos resursus. 

Ilustrē 5.7. rekomendāciju: Viena ieraksta attēlošanas forma. 

Ilustrē 5.8. rekomendāciju: Viena bibliogrāfiskā ieraksta ekrānattēla saturs un 
struktūra. 

Ilustrē 5.12. rekomendāciju: Lietotājiem jāsniedz iespēja, apskatīt ierakstu pilnā 
kodētā formā. 
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14. piemērs:  

Ilustrē 2.1. rekomendāciju: Ekrānattēli jāveido, lai tie palīdzētu lietotājiem sameklēt 
un identificēt nepieciešamos resursus. 

Ilustrē 3.2. rekomendāciju: Saskarnei jāizmanto oficiālās un citas valodas, kas tiek 
lietotas tajā sabiedrībā, kurai tiek piedāvāts pakalpojums. 

Ilustrē 4.2. rekomendāciju: Lietotājiem jāsniedz iespēja izvēlēties valodu, ieraksta 
ekrānattēla formātu un meklēšanas metodi. 

Ilustrē 5.7. rekomendāciju: Viena ieraksta attēlošanas forma. 

Ilustrē 5.8. rekomendāciju: Viena bibliogrāfiskā ieraksta ekrānattēla saturs un 
struktūra. 

Ilustrē 5.12. rekomendāciju: Lietotājiem jāsniedz iespēja, apskatīt ierakstu pilnā 
kodētā formā. 

Kā īpaša 3.2. un 4.2. rekomendāciju ilustrācija piemēros parādīts viens un tas pats 
ieraksts, kā tas izskatās dažādu valodu saskarnēs. 14. (a) piemērā ieraksts tiek atrādīts 
somu valodas saskarnē. Tas pats ieraksts pēc meklētāja izvēles var tikt arī atrādīts 
zviedru valodas saskarnē (14. (b) vai angļu valodas saskarnē (14. (c)). Pilnais MARC 
ieraksts angļu valodas saskarnē ir parādīts 14. (d) piemērā. 

14. (a) Saskarne somu valodā. 
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14. (b) Saskarne zviedru valodā. 
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14. (c) Saskarne angļu valodā. 

 

14. (d) Pilnā MARC ieraksta ekrānattēls (5.12. rekomendācija) 
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15. piemērs: 

Ilustrē 5.2. rekomendāciju: Jāsniedz iespēja, ierakstus attēlošanai piedāvāt FRBR 
modelim atbilstošā kārtībā. 

Šos piemērus izstrādājusi īpašās komisijas locekle Ēva Murtomā (Eeva Murtomaa), 
un tie ņemti no: 

Hegna, Knut and Eeva Murtomaa. Data Mining MARC to Find: FRBR? Available on 
the Web at: http://folk.uio.no/knuthe/dok/frbr/datamining.pdf. Accessed: 31/05/05.  

Izmantots ar atļauju, sniedzot atbilstošas atsauces uz lapaspusēm.  

15. (a) piemērs Lietotāja saskarne, kurā darbi ir attēloti kā kartītes kartīšu katalogā 

 

15. (a) piemērā pieprasījuma rezultātu saraksts ir parādīts kā viena otru daļēji 
pārklājošas kartītes. „Saskarnē Jostein Gaarder darbi ir parādīti horizontāli viens 
otram blakus kā atsevišķas kartītes un izteiksmes – katras darba kartītes ietvaros viena 
zem otras vertikāli. Katra darba izteiksmju skaits ir uzrādīts darba aprakstgalvas 
beigās apaļajās iekavās. Katras izteiksmes manifestāciju skaits ir atrodams izteiksmes 
informācijas beigās.” (Hegna un Murtomaa, 32. lpp.) 
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15. (b) piemērs Vienas izteiksmes manifestāciju ekrānattēls 

 

„Lietotājs var izvēlēties konkrētu izteiksmi tādējādi atverot atsevišķu logu, kas satur 
šīs izteiksmes visas manifestācijas (sk. 15. (b) piemēru). Izvēlētās izteiksmes 
manifestācijas kārtotas hronoloģiski, un izdošanas gads uzrādīts katra ieraksta 
sākumā.” (Hegna un Murtomaa, 33. lpp.) 
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15. (c) piemērs Lietotāja saskarne, kurā rezultātu sarakstā darbi tiek uzrādīti kā 
mezglpunkti vai zari kokveida struktūrā 

 

„Otra lietotāja saskarne rezultātu sarakstā darbus parāda kā mezglpunktus vai zarus 
kokveida struktūrā (sk. 15. (c) piemēru). Darbi uzrādīti alfabētiskā kārtībā pēc 
oriģinālā nosaukuma, un skaitlis nosaukuma beigās parāda, cik izteiksmju ir ar šo 
nosaukumu. Darba mezglpunktus var paplašināt ar izteiksmēm kā lapām. Izteiksmes 
ir kārtotas pēc tā paša principa, kas iepriekš aprakstītajai saskarnei (sk. 15. (a) 
piemēru), sākumā oriģināla valoda un pēc tam pārējās valodas alfabētiskā secībā. Šīs 
lapas ir aktīvas, uz tām uzklikšķinot, tiek atvērts manifestāciju logs, līdzīgi kā iepriekš 
(sk. 15. (b) piemēru). Koka galvenais mezgls ir apzīmēts ar tekstu „Rezultātu 
saraksts” (Hitlist). Labi attīstītās sistēmās tai, protams, ir jābūt meklēšanas saitei un 
kokam ir jāsastāv no vairākiem galvenajiem mezglpunktiem, kas pārstāv vairākus 
rezultātu sarakstus.” (Hegna un Murtomaa, 34.-35. lpp.) 

Lietotājam jāvar navigēt šurp un turp pa rezultātu sarakstu, vai nu no darba uz darbu 
vai pa darbu grupām. 
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1. PIELIKUMS 

Starptautisko standartu, kataloģizācijas noteikumu, formātu u.tml. saraksts 
 

Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd ed. 2002 revision. 2004 update. Ottawa : 
Canadian Library Association; Chicago : American Library Association, 1 v. (loose-
leaf), 2002- 

Anonymous Classics: a List of Uniform Headings for European Literature. 2nd ed., 
revised by the IFLA Working Group on Anonymous Classics. 2004. Available on the 
Web at: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/AnonymousClassics2004.pdf. Accessed 
31/05/05 

Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR). IFLA Study Group on 
the Functional Requirements for Bibliographic Records. Munich : K.G. Saur, 1998. 
Available on the Web at: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf. Accessed 31/05/05  

Guidelines for Authority and Reference Entries (GARE). London : IFLA International 
Programme for UBC, 1984.  

Guidelines for Authority Records and References (GARR). 2nd ed., revised by the 
IFLA Working Group on GARE Revision. Munich : K.G. Saur, 2001. Available on 
the Web at: http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf. Accessed 31/05/05 

Guidelines for Subject Authority and Reference Entries (GSARE). Munich : K.G. 
Saur, 1993. 

IFLA Cataloguing Principles: Steps towards an International Cataloguing Code. 
Report from the 1st Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, 
Frankfurt 2003. Edited by Barbara B. Tillett, Renate Gömpel and Susanne 
Oehlschläger. (IFLA Series on Bibliographic Control; vol. 26). München : Saur, 2004. 
Draft Statement of cataloguing principles available at: 
http:///www.ddb.de/news/pdf/statement_draft.pdf. Accessed 31/05/05 

International Conference on Cataloguing principles, 1961, Report. Paris. Hamden, 
Conn. : reprinted and published on behalf of IFLA by Archon Books, c1963, 1969. 
Statement of principles. Annotated ed. With commentary and examples by Eva 
Verona. London : IFLA Committee on Cataloguing, 1971 (Paris principles) 

ISBD(A): International Standard Bibliographic Description for Older Monographic 
Publications (Antiquarian). 2nd rev. ed. Munich ; New York : K.G. Saur, 1991. 
Available on the Web at: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbda.htm. Accessed 
31/05/05 

ISBD(CM): International Standard Bibliographic Description for cartographic 
materials. Rev. ed. London : IFLA Universal Bibliographic control and international 
MARC Programme, 1987. Available on the Web at: 
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/CM1987.pdf. Accessed 31/05/05 
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ISBD(CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other 
Continuing Resources. Revised from the ISBD(S): International Standard 
Bibliographic Description for serials. Munich : K.G. Saur, 2002. Available on the 
Web at: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdcr-final.pdf. Accessed 31/05/05 

ISBD(G): General International Standard Bibliographic Description. 2004 revision. 
Available on the Web at: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd2004.pdf. Accessed 
31/05/05 

ISBD(M): International Standard Bibliographic Description for Monographic 
Publications. 2002. revision. Available on the Web at: 
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd_m0602.pdf. Accessed 31/05/05 

ISBD(NBM): International Standard Bibliographic Description for Non-Book 
Materials. Rev. ed. London : IFLA Universal Bibliographic Control and International 
MARC Programme, 1987. Available on the Web at: 
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBDNBM_sept28_04.pdf. Accessed 31/05/05 

ISBD(PM): International Standard Bibliographic Description for Printed Music. 2nd 
rev. ed. New York : K.G. Saur, 1991. 

ISBD Review Group. Mapping ISBD Elements to FRBR Entity Attributes and 
Relationships. 2004. Mapping completed by Tom Delsey for the ISBD Review 
Group. Available on the Web at: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD-FRBR-
mappingFinal.pdf. Accessed 31/05/05 

MARC 21 Concise Formats available on the World Wide Web at: 
http://www.loc.gov/marc/. Accessed 31/05/05 
Ietver: 
• MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data, 2004 concise ed. Available on 

the Web at: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html. Accessed 
31/05/05 

• MARC 21 Concise Format for Authority Data, 2004 concise ed. Available on the 
Web at: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html. Accessed 31/05/05 

• MARC 21 Concise Format for Holdings Data, 2004 concise ed. Available on the 
Web at: http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html. Accessed 31/05/05 

• MARC 21 Concise Format for Classification Data, 2004 concise ed. Available on 
the Web at: http://www.loc.gov/marc/classification/eccdhome.html. Accessed 
31/05/05 

• MARC 21 Concise Format for Community Information, 2004 concise ed. 
Available on the Web at: http://www.loc.gov/marc/community/eccihome.html. 
Accessed 31/05/05 

MARC 21 Format for Authority Data, Including Guidelines for Content Designation. 
1999 ed. Washington, D.C. : Library of Congress Cataloging Distribution Service, 
1999- 

MARC 21 Format for Bibliographic Data, Including Guidelines for Content 
Designation. 1999 ed. Washington, D.C. : Library of Congress Cataloging 
Distribution Service, 1999- 
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MARC 21 Format for Classification Data, Including Guidelines for Content 
Designation. 2000 ed. Washington, D.C. : Library of Congress Cataloging 
Distribution Service, 2000- 

MARC 21 Format for Community Information, Including Guidelines for Content 
Designation. 2000 ed. Washington, D.C. : Library of Congress Cataloging 
Distribution Service, 2000- 

MARC 21 Format for Holding Data, Including Guidelines for Content Designation. 
2000 ed. Washington, D.C. : Library of Congress Cataloging Distribution Service, 
2000- 

Regeln für den Schlagwortkatalog : RSWK. - 3., überarb. Und erw. Aufl. – Berlin : 
Dt. Bibliotheksinst., 1998 - 
Losebl.-Ausg. – Ab Erg.-Lfg. 2 (2002) verl. Von Der Dt. Bibliothek, Leipzig, 
Frankfurt am Main, Berlin. 

Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken : 
RAK-WB. - 2., überarb. Ausg. - Berlin : Dt. Bibliotheksinst., 1993 - Losebl.-Ausg. – 
Ab Erg.-Lfg. 4 (2002) verl. von Der Dt. Bibliothek, Leipzig, Frankfurt am Main, 
Berlin. 
Erg.-Lfg. 4 (2002) available on the Web at: 
http://www.ddb.de/professionell/pdf/rak_4_erg.pdf. Accessed 31/05/05 

UNIMARC Concise Authorities Format. 2001 ed. Available on the Web at: 
http://ifla.queenslibrary.org/VI/3/p2001/guideright.htm. Accessed 31/05/05 

UNIMARC Concise Bibliographic Format. 1 March 2002 ed. Available on the Web 
at: http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/concise2.pdf. Accessed 31/05/05 

UNIMARC Manual: Authorities Format. 2nd rev. enlarged ed., 2001. Munich : K.G. 
Saur, 2001. 

UNIMARC Manual: Bibliographic Format. 2nd ed., 1994; update 4, 2002. Munich : 
K.G. Saur, 2002. 
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SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA 
 

Aprakstgalva (heading): Forma kādā autoritatīvajos datnēs un/vai rādītājos tiek 
uzrādīts personvārds, institūcijas nosaukums, jēdziena, objekta, notikuma vai vietas 
nosaukums. Alternatīva: Unificētā aprakstgalva. 

Atribūts (attribute): Ar entītiju saistīts raksturojums, ar kura palīdzību lietotājs 
formulē pieprasījumus un interpretē rezultātus, kad meklē informāciju par kādu 
konkrētu entītiju. 

Atslēgvārds (keyword): Rakstzīmju virkne (piemēram, vārds vai skaitlis), kuru no 
abām pusēm ietver atstarpe. 

Attiecības (relationship): Saistība starp atrasto entītiju un citām entītijām, kas ir ar to 
saistītas (Sk. arī FRBR 5. nodaļu). 

Autoritatīvais ieraksts (authority record): Ieraksts, kura pirmajā zonā ir atbildīgās 
kataloģizācijas institūcijas iedibinātā personas, institūcijas, darba, priekšmeta vai 
ģeogrāfiskās vietas unificētā aprakstgalva. Attiecīgos gadījumos papildus unificētajai 
aprakstgalvai ieraksts var saturēt: informatīvas piezīmes; visu atšķirīgo un saistīto 
aprakstgalvu ierakstus, no kuriem sniegtas norādes (saistes); piezīmes par 
izmantotajiem informācijas avotiem u.tml.; par ieraksta izveidi atbildīgās 
kataloģizācijas institūcijas identifikāciju un autoritatīvo datu numuru. Dažkārt 
autoritatīvo ierakstu apvieno ar norāžu ierakstiem, lai sniegtu norādes uz saistītajām 
aprakstgalvām, kā arī ar norāžu saistēm no saistītajām aprakstgalvām. 

Bibliogrāfiskais apraksts (bibliographic description): Bibliogrāfisko datu kopums, 
kas sastāv no entītijām, kuras apraksta vai identificē vienu vai vairākus darbus, 
izteiksmes, manifestācijas vai vienības. 

Bibliogrāfiskais ieraksts (bibliographic record): Ieraksts, kas ietver viena vai 
vairāku darbu, izteiksmju, manifestāciju vai vienību piekļuves punktus, bibliogrāfisko 
aprakstu un informāciju par atrašanās vietu. 

Biežums (frequency): Skaitlis, kas sarakstā tiek attēlots tūlīt aiz aprakstgalvas un 
rāda, cik daudz bibliogrāfisko ierakstu saistīti ar šo aprakstgalvu. 

Darbs (work): Abstrakta entītija, kas ir unikāls intelektuālas vai mākslinieciskas 
jaunrades veikums (sk. arī FRBR 3.2.1. nodaļu). 

Entītija (entity): Atspoguļo bibliogrāfisko datu vai ierakstu lietotāju interešu 
pamatobjektus vai dažādos aspektus. Kā izklāstīts dokumentā „Funkcionālās prasības 
bibliogrāfiskajiem ierakstiem (FRBR)”, entītijas var (1) aptvert bibliogrāfiskajos 
ierakstos nosauktos vai aprakstītos intelektuālās vai mākslinieciskās darbības 
produktus (t.i., darbs, izteiksme, manifestācija un vienība – sk. arī FRBR 3.1.1. 
nodaļu), (2) norādīt atbildīgos par intelektuālo vai māksliniecisko saturu, fizisko 
izgatavošanu un izplatīšanu vai par darba, izteiksmes, manifestācijas vai vienības 
piederību (sk. arī FRBR 3.1.2. nodaļu) vai (3) atveidot vēl kādas entītijas, kas var būt 
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darbu priekšmeti (t.i., jēdziens, objekts, notikums un vieta – sk. arī FRBR 
3.1.3. nodaļu). 

Fonts (font): Rakstzīmju izmērs, forma un izskats uz ekrāna vai izdrukā. 

Ierobežojums (limit): Meklēšanas pieprasījumā ietverts nosacījums, kas ierobežo 
izgūstamos rezultātus, piemēram, pēc tādām kategorijām kā valoda, datējums, 
izdevuma veids vai fiziskā forma. (Pazīstams arī kā Filtrs). 

Ikona (icon): Opcijas vai funkcijas grafisks attēlojums. 

Īsais ekrānattēls (brief display): Ekrānattēls, kurā loģiskā kārtībā un ar ierobežotu 
atribūtu skaitu doti visi bibliogrāfiskie vai autoritatīvie ieraksti, kam ir kopīga 
aprakstgalva, vai arī visi bibliogrāfiskie vai autoritatīvie ieraksti, kas atlasīti, pēc 
atslēgvārda pārmeklējot bibliogrāfiskos vai autoritatīvos ierakstus. Alternatīvas: 
Kopsavilkuma ekrānattēls; Īsierakstu ekrānattēls. Sk. arī Detalizētais ekrānattēls. 

Izkārtojums (layout): Veids, kādā dati izvietoti uz ekrāna. 

Izteiksme (expression): Darba intelektuāla vai mākslinieciska realizācija burtu un 
ciparu, nošu vai horeogrāfijas notācijas, skaņu, attēlu, objektu, kustību u.tml. formā, 
vai jebkurā šo formu kombinācijā (sk. arī FRBR 3.2.2. nodaļu). 

Kārtojuma atslēga (sorting key): Ierakstā ietverta rakstzīmju virkne, kas nosaka 
ierakstu kārtojumu. 

Klasifikācijas indekss (classification number): Burtu un/vai ciparu kopums, kas 
ņemts no klasifikācijas sistēmas (piemēram, Kongresa bibliotēkas klasifikācija, 
Universālā decimālā klasifikācija vai Djūija decimālā klasifikācija) un izmantots 
noteiktas tematikas apzīmēšanai šajā klasifikācijas sistēmā. 

Kodēti dati (coded data): Dati laukā vai apakšlaukā, kuros vērtība atspoguļota kodētā 
veidā, nevis dabiskajā valodā. Kodētos datus var noteikt bibliogrāfiskais formāts 
(piemēram, UNIMARC, MARC) vai citi resursi (piemēram, klasifikācijas kodi). 

Manifestācija (manifestation): Darba izteiksmes fiziskais iemiesojums (sk. arī FRBR 
3.2.3. nodaļu). 

Meklēšana (search): Lietotāja ievadītā termina un datubāzes savstarpējās atbilstības 
noteikšana. 

Meklēšana pēc atslēgvārda (keyword searching): Meklēšana pēc noteikta 
atslēgvārda vienā vai vairākos laukos vai visā ierakstā. 

Meklēšana pēc vārdkopas (phrase searching): Meklēšana, kur ievada vairākus 
atslēgvārdus, ko sistēma salīdzina ar atribūtu vērtībām tajā pašā kārtībā, kādā tie 
ievadīti. 

Paskaidre (caption): Īss skaidrojums, kas parādās mazā lodziņā, kad kursoru novieto 
uz ikonas, apzīmējuma, pogas u.tml. 
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Piekļuves punkts (access point): Īpašvārds, termins, kods u.tml., pēc kura var meklēt 
bibliogrāfisko vai autoritatīvo ierakstu. 

Pilnais ekrānattēls (detailed display): Ekrānattēls, kurā parādīti visi bibliogrāfiskajā 
vai autoritatīvajā ierakstā iekļautie atribūti, kas nepieciešami noteiktas funkcijas 
veikšanai. Alternatīva: Detalizētais ekrānattēls; Pilnierakstu ekrānattēls. Sk. arī Īsais 
ekrānattēls. 

Plaukta šifrs (shelfmark): Burtu un/vai ciparu kombinācija, kas veido unikālu 
apzīmējumu konkrētam resursam bibliotēkas krājumā un to atšķir no citiem 
resursiem. 

Poga (button): Ierīce grafiskajā lietotāja saskarnē, ko izmanto opcijas vai funkcijas 
aktivēšanai. 

Rādītājs (index): Saraksts, kurā loģiskā kārtībā sakopotas noteiktu atribūtu 
(piemēram, vārdu, nosaukumu, priekšmetu) vērtības, kas ir meklējamas un norāda uz 
vienu vai vairākiem bibliogrāfiskajiem vai autoritatīvajiem ierakstiem. 

Ritināt (scroll): Ekrānattēlu virzīt augšup vai lejup, neatduroties pret lapas vai 
ekrāna malu.  

Šifrs (call number): Burtu un/vai ciparu kopums, kas identificē konkrētu resursu 
bibliotēkas krājumā un norāda tā atrašanās vietu. Ietver Klasifikācijas indeksu un 
Plaukta šifru. 

Trāpījums (hit): Viens vai vairāki bibliogrāfiskās vai autoritatīvās datnes ieraksti kā 
meklēšanas vai pieprasījuma rezultāts. 

Viena ieraksta ekrānattēls (single-record display): Ekrānattēls, kurā ir tikai viens 
bibliogrāfiskais vai autoritatīvais ieraksts. 

Vienība (item): Manifestācijas viens eksemplārs (sk. arī FRBR 3.2.4. nodaļu). 

 

Angļu-latviešu terminu rādītājs 

Access point − piekļuves punkts 
Attribute − atribūts 
Authority record − autoritatīvais ieraksts 
Bibliographic description − bibliogrāfiskais apraksts 
Bibliographic record − bibliogrāfiskais ieraksts 
Brief display − īsais ekrānattēls 
Button − poga 
Call number − šifrs 
Caption − paskaidre 
Classification number − klasifikācijas indekss 
Coded data − kodēti dati 
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Detailed display − pilnais ekrānattēls 
Entity − entītija 
Expression − izteiksme 
Font − fonts 
Frequenc − biežums 
Heading − aprakstgalva 
Hit − trāpījums 
Icon − ikona 
Index − rādītājs 
Item − vienība 
Keyword − atslēgvārds 
Keyword searching − meklēšana pēc atslēgvārda 
Layout − izkārtojums 
Limit − ierobežojums 
Manifestation − manifestācija 
Phrase searching − meklēšana pēc vārdkopas 
Relationship − attiecības 
Scroll − ritināt  
Search − meklēšana 
Shelfmark − plaukta šifrs 
Single-record display − viena ieraksta ekrānattēls 
Sorting key − kārtojuma atslēga 
Work − darbs 
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