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1  Įžanga 

 

Gairėmis siekiama skatinti ir palengvinti ISBD vardų erdvių, apimančių IFLA ISBD standarto1 

atitikmenis Išteklių aprašo modelio (RDF)2 forma, vertimą iš anglų kalbos į kitas kalbas. 

 

Gairės nekartoja 2013 m. publikuotų bendrųjų „IFLA vardų erdvių vertimo RDF gairių“3, kurios 

skirtos visiems IFLA standartams, išskyrus tuos atvejus, kai būtina paaiškinti tam tikrus aspektus.  

 

Bendrosiose „IFLA vardų erdvių vertimo RDF gairėse“ nurodoma, kad gali būti verčiama: 

– žmogaus skaitomos etiketės, vardai, antraštės ir t. t.; 

– apibrėžtys, aprašai ir t. t.; 

– pastabos, komentarai ir t. t. 

 

Šie literalai iš ISBD elementų rinkinio ir „Turinio formos ir priemonės tipo“ srities žodyno gali 

būti verčiami bei teikiami ribojamose4 ir neribojamose5 vardų erdvėse. Neribojamos vardų erdvės 

vertimas gali būti kuriamas automatiškai iš ribojamos vardų erdvės naudojant skaičiuoklę.  

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
1 ISBD: International standard bibliographic description. Consolidated ed. Berlin, etc.: De Gruyter Saur, 2011; ISBD 
Consolidated ed., March 2011, http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_20110321.pdf. 
2 RDF vadovas: W3C rekomendacija, 2004 m. vasario mėn. 10 d. Prieiga per internetą: www.w3.org/TR/rdf-primer/. 
3 IFLA vardų erdvių techninė grupė. „IFLA vardų erdvių vertimo RDF gairės“ (2013). Prieiga per internetą: 
http://www.ifla.org/node/5353.  
4 ISBD elementai: Tarptautinio standartinio bibliografinio (ISBD) jungtinės laidos aprašo klasių ir savybių registras. Prieiga per 
internetą: http://metadataregistry.org/schema/show/id/25.html. 
5 ISBD elementai (viešai prieinama). Eksperimentinis ISBD savybių rinkinys be sričių ir aprėpčių, skirtas su ISBD nesusijusioms 
bendruomenėms ir taikomosioms programoms bei ISBD ir kitų vardų erdvių atitiktims. Prieiga per internetą: 
http://metadataregistry.org/schema/show/id/62.html. 

http://www.ifla.org/node/5353
http://metadataregistry.org/schema/show/id/62.html
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2  Rengėjai 

 

„IFLA ISBD vardų erdvių vertimo RDF gairėmis“ siekiama teikti pagalbą įvairių šalių 

specialistams, verčiantiems ISBD vardų erdves į savo kalbas.  

 

Gaires parengė ISBD susietų duomenų tyrimo grupė6, kuri perėmė ISBD ir XML tyrimo grupės 

veiklą; jas rengti pasiūlė ISBD peržiūros grupė7. Gaires patvirtino Katalogavimo sekcijos 

nuolatinis komitetas IFLA konferencijoje Kvebeke (Kanadoje) 2008 m. 

Rengiant gaires dalyvavo šie ISBD susietų duomenų tyrimo grupės nariai: 

Maria Violeta Bertolini (pirmininkė, 2014–2016); 

Gordonas Dunsire (konsultantas); 

Elena Escolano Rodríguez; 

Massimo Gentili-Tedeschi; 

Lynne Howarth; 

Françoise Leresche (pirmininkė, 2011–2014); 

Dorothy McGarry; 

Mélanie Roche (pirmininkė, nuo 2016 m.); 

Mirna Willer. 

 

3  Bendrosios gairės 

 

Verčiant pirmenybė turi būti teikiama terminams, vartojamiems 0 srityje „Turinio forma ir 

priemonės tipas“, nes ši bibliografinio aprašo informacija teikiama katalogavimo tarnybos 

pasirinkta kalba ir rašto sistema; ją galima nesunkiai išversti į mainams skirto bibliografinių įrašų 

katalogo kalbą ir taip teikti naudą galutiniam naudotojui. 

 

                                                 
6 http://www.ifla.org/node/1795   
7 http://www.ifla.org/isbd-rg   
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Kitas svarbus veiksmas yra etikečių vertimas; etiketės gali būti naudojamos rodant ekrane ir kaip 

projektuotojams skirta priemonė. 

 

Jeigu būtina, tuo pat metu arba vėliau galima išversti taip pat ir apibrėžtis bei pastabas. 

Apibrėžtys ir pastabos skirtos projektuotojams.  

 

ISBD vardų erdvės vertimas turi kiek įmanoma labiau atitikti vardų erdvėje teikiamą formuluotę 

originalo kalba; verčiant turi būti užtikrinamas tikslumas ir išlaikomas suderinamumas su 

atitinkamu oficialiu ISBD teksto vertimu – taip sudaromos sąlygas natūralios kalbos apdorojimui. 

Laikoma, kad projektuotojai, kaip informacijos šaltiniui, pirmenybę teikia oficialiam ISBD 

standarto vertimui į atitinkamos šalies kalbą. Jeigu tokio vertimo nėra, ISBD vardų erdvė turi būti 

verčiama tiesiogiai. 
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4  Specialiosios gairės 

4.1  Stilius 

 

Verčiant laikomasi nuostatų, susijusių su antrojo ir pirmojo lygio registrų naudojimu, didžiųjų 

raidžių rašymu, camelCase stiliaus naudojimu, žymimųjų ir nežymimųjų artikelių bei vienaskaitos ir 

daugiskaitos vartojimu. Svarbu tai, kad ISBD elementai teikiami kaip klasės „išteklius“ savybės 

arba dalinės savybės. Todėl savybių etiketėms reikšti vartojamos žodinės frazės. RDF duomenų 

triadoje „veiksnys – tarinys – papildinys“ savybė yra tarinys; prieš ISBD elementą rašomas 

veiksmažodis „turi...“. Vartojant lotyniškąją arba kitas abėcėles, rekomenduojama šias savybių 

etiketes rašyti mažąja raide. 

Pavyzdžiui: išteklius XXXX „turi pagrindinę antraštę“ xxxx. 

 

 

 

4.2  Dviprasmiškumo šalinimas 

 

Poklasiai „serijos arba daugiadalio monografinio ištekliaus pagrindinės (sudėtinės) antraštės 

kodavimo schema“ ir „serijos arba daugiadalio monografinio ištekliaus gretutinės (sudėtinės) 

antraštės kodavimo schema“ yra vieninteliai ISBD vardų erdvės elementų poklasiai, kuriuose 

skliaustuose teikiama papildoma informacija; ji skirta ne dviprasmiškumui šalinti, o paaiškinti, kad 

pagrindinę antraštę ir gretutinę pagrindinę antraštę gali sudaryti bendroji antraštė ir priklausomoji 

antraštė. 

] 
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4.3  Reikšmių žodynai  

 

Kaip nurodoma bendrosiose „IFLA vardų erdvių vertimo RDF gairėse“, gramatinė galūnė yra 

retas reiškinys anglų kalboje, tačiau gana dažnas kitose kalbose. 

 

Gramatinės galūnės yra labai svarbios verčiant kontroliuojamus terminus, vartojamus 0 srityje 

„Turinio forma ir priemonės tipas“. Teikiamos lengvai suprantamos sudėtinės frazės, apimančios 

būdvardžio formos patikslinimus, pvz., „vaizdas (kartografinis)“, kur „kartografinis“ yra 

patikslinimas. Kai kuriose kalbose patikslinimai gali būti gramatiškai kaitomi. Tarkime, ispanų 

kalboje „kartografinis“ turi dvi gramatines formas („cartográfica” ir „cartográfico”), vartojamas 

atsižvelgiant į tikslinamo daiktavardžio giminę: „imagen (cartográfica)“ ir „objeto (cartográfico)“. 

Kroatų kalboje tai būtų atitinkamai „kartografski“ ir „kartografska“. ISBD vardų erdvėje 

gramatiškai kaitomi terminai įrašomi naudojant savybę skos:altLabel, kuri gali būti naudojama bet 

kokiai kalbai, kuriai būdingi tokie terminai. Tai reiškia, kad atitinkamai sąvokai toje kalboje 

nenaudojama savybė kos:prefLabel.  

 

 

 

Kai kuriose kalbose tam tikri terminai turi įvairias galūnes, todėl galimos įvairios jų formos. 



 9 

 

 

5  Nustatyta tvarka 

 

Planuojant ISBD vardų erdvių vertimą, būtina susisiekti su ISBD peržiūros grupe. Toks veiksmas 

leidžia: 

– pareikšti ketinimą versti vardų erdves; 

– teikti vertimą ISBD vardų erdvėse. 

 

Vėlesni priežiūros ir naujinimo metu atlikti vertimo pakeitimai irgi turi būti teikiami ISBD 

peržiūros grupei ir IFLA susietų duomenų techniniam pakomitečiui (LIDATEC), kuris yra 

Vardų grupių techninės grupės8 veiklos perėmėjas. 

 

 

                                                 
8 http://www.ifla.org/node/5353   


