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Priekšvārds
Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīniju darba grupa (Working Group on
Guidelines for Subject Access by National Bibliographic Agencies) darbojas kopš 2003. gada. Tajā
iekļāva dažādus informācijas sniedzējus – nozaru bibliotekārus, terminoloģijas un bibliogrāfijas
speciālistus, bibliotēku un informācijzinātnes pedagogus un citus. 2005. gadā apspriedām mūsu
uzdevumus un nolēmām ieteikt nacionālo bibliogrāfiju tematisko piekļuvi kā bibliogrāfiju
veidošanas sastāvdaļu. Tagad, kad daudzas valstis ir sākušas publicēt savas nacionālās bibliogrāfijas
tiešsaistē, nepieciešams apsvērt jautājumu, kā integrēt lielo daudzumu nacionālo tiešsaistes resursu,
kā tie būtu jākataloģizē un kā tos padarīt pieejamus, lai bibliogrāfiju lietotāji varētu tos atrast. Mūsu
darba grupa nolēma veidot vadlīnijas, pamatojoties uz IFLA Bibliogrāfijas sekcijas Nacionālās
bibliogrāfijas vadlīniju darba grupas 2009. gadā publicētajām rekomendācijām „Nacionālā
bibliogrāfija digitālajā laikmetā: ieteikumi un jauni virzieni” (National Bibliographies in the Digital
Age: Guidance and New Directions) un tās ieinteresētību jaunajos virzienos. Mūsu vadlīnijas ir kā
pielikums 2009. gada vadlīnijām.
Mēs aicinām nacionālo bibliogrāfiju veidotājus nodrošināt nacionālās bibliogrāfijas
tematisko piekļuvi. Lietotāji būs ieguvēji no labi organizētas klasifikācijas un priekšmetu sistēmas,
kas paplašinās nepieciešamo resursu meklēšanas iespējas.
Šīs vadlīnijas ir paredzētas speciālistiem – jauno nacionālo bibliogrāfiju ieviesējiem,
institūciju vadītājiem un personālam, kuri saskaras ar lielo publikāciju daudzumu, jaunajām
tehnoloģijām un medijiem, IFLA Bibliogrāfijas sekcijas vadlīniju lasītājiem un citiem, kas
interesējas par tematiskās piekļuves stratēģijām.
Paldies visiem kolēģiem, kuri piedalījušies šī darba radīšanā, it īpaši Marie Baliková, Pino Buizza,
Charlene Chou, Ulrike Junger, Dorothy McGarry, Sirje Nilbe, Sandra K.Roe, Magdalena Svanberg,
Barbara Tillett un Maja Žumer.
Jūsu pacietība un vērtīgās diskusijas tiek augstu vērtētas.
Yvonne Jahns, Leipciga, 2012. gads.
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1. Ievads
1.1. Nacionālo bibliogrāfiju tematiskā piekļuve
Nacionālās bibliogrāfijas (turpmāk – NB) ir uzkrātās ierakstu kopas par nacionālās
izdevējdarbības produkciju. Tās ir svarīgs informācijas avots. Nacionālo bibliogrāfiju “regulāri
publicē iespējami īsā laikā. Nacionālās bibliogrāfijas institūcija sagatavo bibliogrāfiskos ierakstus
atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Detalizēti tiek pētītas un pārbaudītas izdošanas ziņas un
autorības” (Žumer 2009, 13.lpp.).
NB definīcijas un misija ir plaši aprakstītas vairākās IFLA publikācijās, arī nesen publicētajā
„Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā: ieteikumi un jauni virzieni” (Žumer, 2009). 1998. gada
Starptautiskās konferences par nacionālajiem bibliogrāfiskajiem pakalpojumiem (International
Conference on National Bibliographic Services (ICBNS)) rekomendācijās uzsvērta nacionālās
bibliogrāfijas institūciju loma un obligātā eksemplāra nozīmīgums. Viens no ICBNS
papildinājumiem bija „Atkārtoti apstiprinātais obligātais eksemplārs kā līdzeklis, kas nodrošina
valsts kultūras, intelektuālā mantojuma un lingvistiskās daudzveidības saglabāšanu un padara to
pieejamu pašreizējiem un nākotnes lietotājiem”1.
NB ne tikai nodrošina autoru, nosaukumu un ISBN ziņas, bet arī atlasa publikācijas
specifiskās nozarēs, identificē izmaiņas izdevējdarbības nozarē un identificē nozīmīgus tematus vai
valodas plurālismu. NB ir atslēga valsts izdevējdarbības izpratnei, piemēram, zinātnē vai literatūrā.
Visbeidzot, NB ļauj uzzināt par grāmatu un citu mediju nozīmi sabiedrībā. „Kārtējā nacionālā
bibliogrāfija ir spogulis, kas atspoguļo valsts kultūru” (Bell, 1998).
Zinātņu jomu un tematu meklēšanas iespēja ir saistīta ar tematiski orientēto datu ievadi
bibliogrāfiskajā ierakstā. NB vai nacionālās bibliogrāfijas institūcijas (turpmāk – NBI) izmanto
dažādus līdzekļus, piem., klasifikācijas shēmas, tēzaurus un priekšmetu sarakstus, lai nodrošinātu
priekšmetiski orientētus datus savās bibliogrāfiskajās datubāzēs. Vairums no tām vadās pēc
noteikumiem un standartiem. Ideālā gadījumā pilnīgi un detalizēti indeksē visus kataloģizējamos
dokumentus. Tas nozīmē, ka lietotāji tematiski var atrast jaunākās publikācijas saistītās nozarēs vai
jomās, noderīgus kontrolētos terminus tematu meklēšanai, kā arī saistītos darbus, papildu satura
informāciju, piem., kopsavilkumus un reizēm pat darba fragmentus vai hipersaites uz satura
rādītājiem vai digitālo saturu. Reāli tas nav iespējams vairumam bibliotēku.
Lambrecht raksturo NBI minimālo kataloģizēšanas līmeni:
„Reālajā pasaulē ar ierobežotiem resursiem visos līmeņos jāpieņem grūti lēmumi. Nacionālās bibliogrāfijas
institūcijai jānosaka, kāda tās budžeta daļa tiks veltīta kataloģizēšanai. Kataloģizācijas procesa administratoriem jāizlemj, kā sadalīt resursus starp bibliogrāfisko aprakstu, tematisko analīzi, piekļuves punktu
piešķiršanu, autoritatīvo datņu uzturēšanu un citām funkcijām” (Lambrecht, 1992).

Kopš 1992. gada finansiālais spiediens un izdevējprodukcijas apjoms ir palielinājies. Mūsdienu
tiešsaistes datubāzu un pārlūkprogrammu, piemēram, Google, attīstība liek apšaubīt bibliotēku
katalogu dārgo uzturēšanu kopumā. Kataloģizētājiem šodien jāsaskaras ar masveida digitalizāciju,
automatizētām indeksēšanas procedūrām un sociālo tagošanu – līdzekļiem, kas var radīt šaubas par
tradicionālās kataloģizēšanas nākotni. Dažreiz pat būtiskāki iemesli, piemēram, pienācīgas
stratēģijas neesamība, arī ietekmē mūsu bibliogrāfisko realitāti.
Universālas un visaptverošas publiskās piekļuves informācijai nodrošināšana ir viena no
bibliotēku pamatdarbībām. Tematiskā piekļuve nodrošina ceļu uz informāciju. NB lietotāju
tematiskās piekļuves vajadzības ir atšķirīgas. Tās var ietvert pieejamās literatūras pārskatus,
bibliogrāfiskos citātus vai tiešu piekļuvi resursam. Tematiskā piekļuve nozīmē sniegt informāciju,
par ko ir publikācijas. Tematiskā piekļuve NB ļauj cilvēkiem saprast, kuras un cik daudz
publikāciju ir konkrētajā zināšanu jomā un kādi temati aptverti nācijas izdevējprodukcijā.
1

The Final Recommendations of the International Conference on National Bibliographic Services, 1998,
http://archive.ifla.org/VI/3/icnbs/fina.htm.
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Šādā veidā tematiskā piekļuve ir vairāk nekā savākto un reģistrēto resursu intelektuālā satura
atainojums. Tā atklāj arī iemeslus resursu iekļaušanai NB. Tā ir atslēga, kas informācijas
meklētājam ļauj saprast izgūtās informācijas vērtību.
Tematiskā piekļuve ir priekšmetošanas un klasifikācijas rezultāts. Priekšmetošana ir
nepieciešama tāpēc, ka publikāciju (izdevumu) nosaukumi un satura rādītāji ne vienmēr piedāvā
pietiekamu informāciju; dažreiz tie satur maldinošus terminus. Priekšmetošana ir relevantas
informācijas veiksmīgas atrašanas pamats, piedāvājot meklēšanas terminu sinonīmus un standartizējot dabisko, daudznozīmīgo valodu. Tā sasaista līdzīga satura resursus. Mūsdienu milzīgais
publicētās informācijas apjoms var tikt samazināts un kategorizēts, lietojot kādu no pieejamām
indeksēšanas metodēm. Izdevējprodukciju var organizēt vienībās, kuras ir labāk atlasāmas un
precīzāk meklējamas. Kontrolēta tematiskā piekļuve informācijas objektiem bibliotekārajā vidē „ir
kārtība, loģika, objektivitāte, precīzs apzīmējums un konsekvence” (Baliková, 2009; Gorman,
2004).

1.2. Nacionālās bibliogrāfijas institūciju tematiskās piekļuves vadlīniju
IFLA darba grupa
IFLA Klasifikācijas un indeksācijas sekcija (Classification and Indexing Section) izveidoja
NB institūciju tematiskās piekļuves vadlīniju darba grupu (turpmāk – DG), lai analizētu tematiskās
piekļuves jautājumus un ieteiktu NB indeksācijas politikas pamatelementus. Bija jāizstrādā gan
kopīgi noteikumi, kas būtu piemēroti gandrīz katrai NBI, gan jāuzlabo tematiski orientēto
bibliogrāfisko datu pašreizējie noteikumi.
IFLA Klasifikācijas un indeksācijas sekcija daudzus gadus ir bijusi ieinteresēta visos
iepriekš minētajos jautājumos. Sekcijas Priekšmetu valodu pamatprincipu DG analizēja NBI
izmantotās esošās sistēmas un darbības principus (Lopes un Beall, 1999). Bija nepieciešamas
plašākas aptaujas par izmantotajām indeksēšanas sistēmām.
1999. gadā Tīmekļa resursu tematiskās piekļuves darba grupa (Working Group on Subject
Access to Web Resources) ierosināja novērot tematiskās piekļuves nodrošinājuma tendences
elektroniskajiem dokumentiem tīmeklī.2 DG apskatīja tematiskās piekļuves dažādas struktūras un
savāca datus no vairākām valstīm datubāzē par tematisko piekļuvi digitālajās kolekcijās. Lai arī tika
ieguldīts liels darbs, tomēr secināja, ka IFLA izveidot un uzturēt šādu vispasaules datubāzi nav
iespējams. Bibliotekārā vide mainās, un DG varēja gūt tikai ieskatu tīmekļa arhivēšanas politikā.
Tomēr tas nav pārsteigums, ka tika konstatēts, ka tematiskajai izguvei lieto populāras shēmas un
tādas indeksēšanas valodas kā Djūija decimālā klasifikācija (turpmāk – DDK) (Dewey Decimal
Classification (DDC)), Universālā Decimālā klasifikācija (turpmāk – UDK) (Universal Decimal
Classification (UDC)) un Medicīnas priekšmetu saraksts (MeSH – Medical Subject Headings).
90. gados, sekcijas cita darba grupa veica aptauju par nacionālajās bibliotēkās un
bibliogrāfijās izmantotajām priekšmetu valodām (Survey on subject heading languages used in
national libraries and bibliographies). Anketas izsūtīja 1995. un 1997. gadā. 2000. gadā Magda
Heiner-Freiling publicēja aptaujas rezultātus. Rezultāti liecināja, ka Kongresa bibliotēkas
priekšmetu sarakstu plaši izmanto nacionālajās bibliotēkās ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm.
Daudzas valstis izmanto Kongresa bibliotēkas priekšmetu saraksta (Library of Congress Subject
Headings (LCSH)) tulkojumu vai adaptāciju kā savu galveno priekšmetu valodu3. Analīzē bija
iekļauta arī informācija par klasifikācijas shēmu izmantošanu un vai bibliotēkas ir vai nav
izveidojušas rokasgrāmatas priekšmetu veidošanai un lietošanai. DDK klasifikācijas shēmas
izmantošana tika atzīta par dominējošo, kā arī starptautisku klasifikācijas sistēmu izmantošana
papildus vietējām klasifikācijas shēmām vai priekšmetu valodām kā spēcīga tendence.

2

3

Working Group on Subject Access to Web Resources: Subject Access Approaches used by Digital Collections and
Information Directories, http://archive.ifla.org/VII/s29/wgsaw.htm.
Aptaujā piedalījās 88 nacionālās bibliotēkas.
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Novērtējot rezultātus, Heiner-Freiling secina, ka
“Daudzas attīstības valstis sāka veidot savu pašreizējo priekšmetiskās kataloģizācijas sistēmu 90. gados, vai arī
1980-1998. IFLA konferences, semināri un publikācijas par bibliogrāfisko kontroli un priekšmetu autoritatīvo
ierakstu vadlīniju izstrādi,4 iespējams, ietekmēja šo procesu un palīdzēja izveidot rekomendāciju un instrukciju
sistēmu nacionālajai bibliogrāfijai” (Heiner-Freiling, 2000, 193.lpp.).

Mēs ceram, ka šīs vadlīnijas vēl vairāk sekmēs šo procesu.
2009. gadā tika publicēti IFLA „Starptautiskie kataloģizācijas principi” (Statement of
International Cataloguing principles – (ICP)). Dokuments pieejams vairākās valodās IFLA tīmekļa
vietnē.5 ICP bija piecu reģionālo sanāksmju rezultāts, kurās bibliogrāfisko kontroli apsprieda
noteikumu veidotāji un kataloģizācijas eksperti no visas pasaules. Izstrādātos principus atbalstīja 71
valsts. Principi uzsver tematiskās piekļuves bibliogrāfiskajai informācijai nozīmi un atzīst, ka
kontrolētie priekšmetu termini un/vai klasifikācijas notācijas ir būtiski piekļuves punkti darbam
(Tillet un Kristan, 2009, 33.lpp.).
IFLA Pētniecības grupa Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem (Functional
Requirements for Bibliographic Records (FRBR)) 1997. gadā izstrādāja konceptuālu modeli, kas
parāda entītijas un bibliogrāfiskā universa attiecības. 2005. gadā izveidoja IFLA darba grupu
Funkcionālās prasības priekšmetu autoritatīvajiem ierakstiem (Functional Requirements for Subject
Authority Records (FRSAR)), lai risinātu priekšmetu autoritatīvo datu jautājumus un pētītu plaša
spektra lietotāju priekšmetu autoritatīvo datu tiešus un netiešus izmantojuma gadījumus. 2010. gadā
publicētais pētījums6 radīja pamatu vispārējai izpratnei par priekšmetu autoritatīvo datu mērķi un
kādiem šiem datiem būtu jābūt, lai tie atbilstu lietotāju vajadzībām.
Izmantojot priekšmetu autoritatīvos datus, lietotājam vajadzētu atrast, identificēt un atlasīt
priekšmeta entītiju vai entītijas. Lietotājs var arī izpētīt temata jomu un tās terminoloģiju. Tas
attiecas ne tikai uz katalogu vidi, bet arī uz priekšmetisko piekļuvi NB. FRSAD modelis parāda
tematiskā aptvēruma analizēšanas izaicinājumus, t.i., attiecību starp darbu un tā priekšmetu. Šeit
mēs ņemsim vērā lietotāju izpratni par priekšmetu.7
Kad 2003. gadā Berlīnē, Vācijā notika IFLA rīkotais Pasaules bibliotēku un informācijas
kongress (World Library and Information Congress), sekcijas Pastāvīgā komiteja (Section’s
Standing Committee) apsprieda, kā NBI varētu nodrošināt lietotāju vajadzībām atbilstošu tematisko
piekļuvi. Tajā pašā laikā IFLA Bibliogrāfijas sekcijas Pastāvīgā komiteja apsprieda, kā reaģēt uz
elektronisko mediju augošo nozīmīgumu. Abas sekcijas izveidoja darba grupas NBI vai NB
attīstību pētīšanai un vadlīniju atjaunināšanai, lai palīdzētu uzlabot bibliogrāfiskos pakalpojumus
visā pasaulē. Abu darba grupu mērķi un uzdevumi mainījās, pieaugot tiešsaistes vides nozīmei
bibliotēkās (sk. 1. pielikums: Darba grupas vēsture).

4
5

6

7

Guidelines for Subject Authority and Reference Entries, 1993.
Statement of International Cataloguing Principles by IFLA Cataloguing Section and IFLA Meetings of Experts on
an International Cataloguing Code, www.ifla.org./en/publications/statement-of-interbational-cataloguing-principles
Functional Requirement for Subject Authority Data (FRSAD): A Conceptual Model,
www.ifla.org/files/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsad-finalreport.pdf
“FRSAR DG apzinās, ka dažas kontrolētās vārdnīcas sniedz terminus, lai izteiktu citus darbu aspektus papildu
tematam (kā veids, žanrs un resursa mērķauditorija). Kaut arī tas ir ļoti svarīgi, un uzsvars tiek likts uz daudzu
lietotāju vaicājumiem, šie aspekti apraksta” isness” vai klasi, kurai darbs pieder, pamatojoties vairāk uz darba veidu
vai žanru (piem., romāns, luga, dzejolis, eseja, biogrāfija, simfonija, koncerts, sonāte, karte, zīmējums, glezna,
fotogrāfija u.tml.) nekā uz to, par ko ir darbs. Dažus no šiem aspektiem skaidri izsaka FRBR modelis, piem., darba
veids, domātā auditorija u.tml. kā darba atribūti. Kaut arī FRSAD modelis ir koncentrēts uz tematisko aptvērumu
(FRBR definētām darba attiecībām – ir priekšmets/temats–)”, tomēr DG atzina, ka ir gadījumi, kuros vārdnīca
nodrošina terminoloģiju, vai lieto arī “isness”, Functional Requirements for Subject Authority data (FRSAD):A
Conceptual Model, 10. lpp.
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Saskaņā ar bibliogrāfijas sekcijas darbu, mūsu galvenie mērķi bija:
– Apsvērt nacionālo bibliotēku un NBI indeksēšanas politiku, lai novērtētu, kāda veida
piekļuve jānodrošina dažādām NB lietotāju grupām (ieinteresētajām personām);
– Sniegt rekomendācijas indeksējamo dokumentu atlasei un ieteikt dažādus tematiskās
indeksēšanas līmeņus;
– Izstrādāt vadlīnijas (minimālās prasības) papildus „Nacionālā bibliogrāfija digitālajā
laikmetā” minētajām vadlīnijām, lai NBI nodrošinātu lietotāju vajadzībām atbilstošu
tematisko piekļuvi.
Tādējādi mūsu uzdevums operatīvi tika sadalīts trīs galvenajās daļās. Līdztekus lietotāju
grupu un viņu vajadzību definīcijām, mēs apspriedām indeksēšanas politiku un tematiskās piekļuves
lietošanas līmeņus. Pēdējais jautājums ietvēra atlases kritēriju izpēti, raksturojot dokumentus pēc
izcelsmes, mērķa grupām, žanriem u.tml. Šīs darba jomas iezīmēja pašreizējās vadlīnijas, un pie
katras no tām mēs atgriezīsimies. Uzsvars likts uz iespēju piedāvājumu NBI.8
Mēs ņēmām vērā iepriekšējos IFLA izdevumus, piemēram, „Anotētā rokasgrāmata kārtējai
nacionālajai bibliogrāfijai” (An Annotated Guide to Current National Bibliographies) (Bell, 1998)
vai „Minimālais kataloģizācijas līmenis nacionālās bibliogrāfijas institūcijām” (Minimal level
Cataloging by National Bibliographic Agencies) (Lambrecht, 1992), un apskatījām arī dažādus
IFLA pārskatus9 un citus starptautiskos ziņojumus.10
Nav pārsteigums, ka DG apspriedēs bija zināma stāvēšana uz vietas, jo tematiskās
kataloģizēšanas pasaule un izdošanas procesi ātri mainās. Publicēt kļūst aizvien vieglāk, un dažās
nozarēs iespiesto dokumentu skaits daudzkārtīgi pieaug, kā arī parādās jauni izdošanas formāti,
piemēram, tiešsaistes mediji.
NB un nacionālo bibliotēku katalogi kļūst arvien līdzīgāki. To aptvērums nav identisks.
Katrā valstī ir atšķirīgs arī to veidošanas ceļš. Daudzas bibliogrāfijas tiek sagatavotas, pamatojoties
uz bibliotēkas kataloga ierakstiem, bet dažu nacionālo bibliotēku katalogi kalpo kā NB, jo
nacionālās bibliotēkas iegūst gandrīz visus valstī publicētos izdevumus.11 Tā kā arvien vairāk
resursu ir pieejami tiešsaistē, atšķirība starp katalogu un bibliogrāfiju lietotājam ir neskaidra. Tiek
ieteikts uzskatīt nacionālās bibliogrāfijas un nacionālās bibliotēkas katalogus kā atsevišķus
produktus, lai NB būtu atsevišķas meklēšanas iespējas, saglabājot tās specifiku.12
2002. gadā ICNBS rekomendēja: “ņemot vērā nacionālās bibliogrāfijas izplatīšanas pieejamo
formātu dažādību, nacionālās bibliogrāfijas pakalpojumiem jāizmanto viens vai vairāki formāti un
piekļuves punkti atbilstoši lietotāju vajadzībām”.13 Līdz 2005. gadam esošās NB mainījās. Kļuva
skaidrs, ka jāintegrē liels nacionālo tiešsaistes resursu daudzums valsts izdevējprodukcijas aprakstā.
Daudzas valstis sāka publicēt savā NB tiešsaistē. Tiešsaistes bibliogrāfijām ir daudzas
priekšrocības. Interneta piekļuve pieļauj regulārus atjaunošanas procesus, ar savlaicīgu pieejamību
visā pasaulē. Tiešsaistes NB ļauj apmierināt īpašas lietotāju vajadzības un reaģēt uz dažāda veida
lietotāju grupām. Šo vadlīniju 2. nodaļā uzsvērts šīs tēmas nozīmīgums.
NBI ir nozīmīga loma cilvēka zināšanu progresa veicināšanā. „Lai ieguvumi no
bibliogrāfiskajiem centieniem būtu pilnīgi, bibliogrāfiskajiem datiem jābūt pieejamiem, lai ikviens
tos varētu brīvi un atkārtoti lietot jebkādiem mērķiem”. Vadoties pēc Atvērto bibliogrāfisko datu
principiem (Principle of Open Bibliographic Data)14, NBI jāraugās, lai NB, t. sk. pielietotās
8

9
10

11

12
13

14

Jautājumi par NB neaprobežojas tikai ar NBI. Citiem formātiem, piem., mūzikai vai filmai, tiek papildus piesaistītas
specializētas institūcijas. Tad darba grupa uzskata, ka NBI ir koordinējošas institūcijas.
IFLA publikāciju saraksts: www.ifla.org/en/publications/53
Piem., Eiropas pārskati, M22 ziņojums par Tematiskās piekļuves līdzekļiem (Subject Access Tools),
www.theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/cooperation/archive/edlproject/downloads/edlReportsatful3doc.
Vesna Injac pētījums 2004. g. liecināja, ka vairumam NB ir tiešsaistes bibliogrāfijas kā tiešsaistes katalogu daļa, bet
ne atsevišķa datubāze (Injac, 2010).
Sk. Danskin: Relationship of the NB to the NL catalogue (Žumer, 2009, 38.lpp.).
The Final Recommendations of the International Conference on National Bibliographic Services,
http://archive.ifla.org/VI/3/icnbs/fina.htm
Open Bibliography Principles, http://openbiblio.net/principles/.

9

kontrolētās vārdnīcas, būtu publiski pieejamas bez ierobežojumiem, veicinot iespējami maksimālu
datu atkārtotu izmantošanu.
Pastāvot starptautiskai ieinteresētībai par NB, ir svarīga datu vai vismaz bibliogrāfiskās
saskarnes pieejamība dažādās valodās, kas pieaug, pateicoties daudzvalodu tēzauru vai tulkošanas
mehānismu tiešsaistes versiju piedāvātajām iespējām.
Protams, labi zināms, ka pastāv konkurence starp NB un tiešsaistes grāmatu veikaliem,
piemēram, Amazon vai citiem tiešsaistes katalogiem, kā arī grāmatu tirgotājiem (Žumer, 2005). Tam
nevajadzētu mūs atturēt – bibliotekāra darbs joprojām ir vērtīgs. Pārklāšanās ar citiem
pakalpojumiem virza mūs uz kooperāciju un datu apmaiņu, kā arī uz mūsu produkcijas reklamēšanu
un regulāru mērķauditorijas un tās vajadzību apzināšanu (veiciet pētījumus!). Mums būtu jāatbild
uz jautājumu, kāda ir NB pievienotā vērtība un ko ir vērts piedāvāt un akcentēt.15 Galvenais pamats
ir NBI veiktā aprakstošās kataloģizācijas un indeksēšanas autoritatīvā kvalitāte un aptvēruma
pilnīgums.

1.3. Vadlīniju pamatprincipi
Vadlīnijas ir par tiešsaistes NB. Tās attiecas uz iespiestajām bibliogrāfijām tikai gadījumos,
kad tas ir nepieciešams. Sakarā ar informācijas tehnoloģiju attīstību, iespiestās bibliogrāfijas šķiet
novecojušas. Arvien vairāk NBI sagatavo savus nacionālo izdevumu ierakstus tīmeklī, un mēs
vēlamies iedrošināt arī citus, lai gūtu plašāku pamanāmību16.
Tomēr šīs vadlīnijas var attiekties arī uz iespiestajām bibliogrāfijām. Kārtējās NB tradicionālā forma (iespiestie periodiskie izdevumi), to apvienojums, iepriekšējo gadu nacionālās izdevējdarbības retrospektīvās bibliogrāfijas tagad bieži ir pieejamas kā viens avots. Tomēr jāsaglabā
kārtējās bibliogrāfijas atjaunināšanas funkcijas, lai parādītu jaunumus par tematu un/vai nozari.
Bibliogrāfijas sekcijas DG analizēja NB lietotājus un NB lietošanas paradumus. Mūsu darba
grupa īpaši iedziļinājās, kāda ir bibliogrāfiju nozīme tematiski meklējošu lietotāju skatījumā, un
papildināja lietotāju grupas un to prasības, sk. 2. nodaļu.
DG pētīja tematiskās piekļuves līdzekļus – klasifikācijas shēmas, tēzaurus, priekšmetu
valodas un to lietošanas veidus. Indeksēšanas līdzekļu galvenās pazīmes aprakstītas 3. nodaļā. Ļoti
ieteicams izmantot priekšmetus un starptautiskās klasifikācijas shēmas. Šādas shēmas definē
jēdzienus un to attiecības. Tās palīdz lietotājiem navigācijā un precīzā izguvē, kā minēts iepriekš.
Kategorizācija ar kontrolētajiem autoritatīvajiem ierakstiem nodrošina mūsdienīgu, zinātnisku un
standartizētu meklēšanas vārdnīcu. Starptautisku, plaši atzītu shēmu lietošana atvieglo indeksēšanas
un datu atkārtotas izmantošanas darbu.
Priekšmetu glabāšanas, organizēšanas un izguves funkcionalitātes jautājumi un dažas
rekomendācijas par lietotājam draudzīgu NB dizainu un lietotāju saskarnēm apskatīti 4. nodaļā, lai
gan šīs vadlīnijas nav par saskarņu dizainu vai ieraksta ekrānattēliem17.
Šīs vadlīnijas rekomendē vairākus tematiskās piekļuves līmeņus dažādiem dokumentu
veidiem. Tomēr mēs vaicājam, vai pret grāmatu izdevēju publikācijām nepieciešama citāda
attieksme nekā pret doktora disertācijām? Vai pret iespiestajām grāmatām jāizturas citādi nekā pret
CD-ROM versijām? Vai pret daiļliteratūru jāizturas citādi nekā pret tehnisko literatūru? Tas ir
atkarīgs no daudziem faktoriem, kuri aprakstīti 5. nodaļā. Lielāks detalizētības līmenis nozīmē arī
lielākas izmaksas. Indeksējamo dokumentu procentuālā attiecība pret neindeksējamajiem nav

15

16

17

Bibliogrāfijas sekcijas vadlīniju rekomendācija: „NBI jāmeklē iespējas sadarboties ar citiem
lietotājiem/ieinteresētām personām, lai atbalstītu un uzlabotu nacionālo bibliogrāfiju” (Žumer, 2009, 18.lpp.).
Cato/Haapamaki parāda labas sadarbības piemērus ar izdevējiem no Somijas un Zviedrijas (Žumer, 2009, 103. lpp.).
Bibliogrāfijas sekcijas vadlīniju rekomendācija „NBI jāizmanto visas pieejamās tehnoloģijas nacionālās
bibliogrāfijas radīšanai un uzturēšanai” (Žumer, 2009, 18.lpp.).
Sk. IFLA Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) Displays. Final Report May, 2005. München:
Saur, 2005.
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standartizēta. Tā jānosaka katrai NBI patstāvīgi. Katrai NBI jāatrod līdzsvars starp laiku un
izdevumiem, izguvi, atdevi un precizitāti. Šīs vadlīnijas palīdz indeksējamo dokumentu atlasē18.
Tomēr, neatkarīgi no formāta, mēs rekomendējam, lai visai bibliogrāfijā ietvertajai kārtējai
nacionālajai izdevējprodukcijai (iespiestās grāmatas, audiovizuālie materiāli, tīmekļa dokumenti
u.tml.)19, būtu nodrošināta tematiskā piekļuve20, bet mēs atzīstam, ka to apstrādes detalizētības
līmenis var atšķirties. Norādes sniegtas 5. nodaļā.
Indeksēšana nodrošinās ilgtspējīgu tematisko piekļuvi NB. Priekšmetu datiem jābūt
pieejamiem ne vien tūlīt pēc publicēšanas (labāk pirms publicēšanas), bet arī nākotnes lietotājiem.
Tas nav triviāli, ņemot vērā, ka mūsdienu tiešsaistes bibliogrāfijas tiek veidotas specifiskā
konvertējamā datu formātā vieglai piekļuvei turpmākajos gados. Bibliogrāfiskie dati jāsaglabā
dažādos formātos un mediju veidos drošības un saglabāšanas apsvērumu dēļ.
Ņemot vērā, ka nākotnē lietotāji meklēs mūsdienu publikācijas un tagadējie lietotāji meklē
iepriekšējo gadu izdevējprodukciju, mēs varam atzīt, cik svarīgi ir zināt, kā NB un to ieraksti tiek
veidoti un kuri ir meklēšanas elementi. Tādēļ ļoti ieteicama ir skaidra, viegli pieejama indeksēšanas
politikas dokumentācija, sk. 6. nodaļu.
Gandrīz katrā sanāksmē DG apsprieda, vai nepieciešamas jaunas aptaujas, lai apkopotu
vairāk datu par indeksēšanas un piekļuves praksi visā pasaulē. Darba grupa apzinājās, ka tas prasītu
milzīgas pūles, īpaši, veicot šos uzdevumus daudzās valodās, un lielākā daļa rezultātu būtu
novecojuši jau pēc to publicēšanas. Tādēļ DG nolēma atsaukties uz esošajām izpētēm, tīmekļa
vietņu informāciju un dažu valstu piemēriem, lai uzskatāmi parādītu principu dažādību. Piemēri,
kuri ilustrē dažādus indeksēšanas un klasificēšanas līmeņus un kuri attiecas uz visām
rekomendācijām, sniegti 7. nodaļā. Visas DG rekomendācijas apkopotas 8. nodaļā.

18

19
20

Bibliogrāfijas sekcijas vadlīniju rekomendācija „NBI jāizlemj par dažādiem kataloģizācijas līmeņiem dažāda veida
publikācijām, atkarībā no resursa nozīmības” (Žumer 2009, 18. lpp.).
Arī neatkarīgi no valodas vai rakstības.
Sekojot Bibliogrāfijas sekcijas vadlīnijām, ka “Nacionālai bibliogrāfijai jāietver visi izdevumu veidi, bet ne visas
publikācijas, pilnīgumam nav jābūt absolūtam mērķim” (Žumer, 2009, 18. lpp.).
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2. Nacionālās bibliogrāfijas lietotāji un tematiskā piekļuve
2.1. Nacionālās bibliogrāfijas lietotāji
Izdevumā „Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā” (turpmāk – Bibliogrāfijas vadlīnijas)
identificētas dažādas NB lietotāju grupas un viņu lietošanas konteksti (Žumer, 2009, 26. lpp.).
Galalietotāji
Šī ir visneviendabīgākā grupa – no bibliotēkas pastāvīgajiem apmeklētājiem līdz
lietotājiem, kas attālināti meklē un identificē publikācijas NB. Šajā kategorijā ietilpst arī
formālās un neformālās grupas un institūcijas. Daudzas nacionālās bibliotēkas ir arī
zinātniskās bibliotēkas, un to veidotās NB pilda infrastruktūras bāzes lomu pētnieku vidē.
Lai gan galalietotāji ne vienmēr ir NB mērķauditorija, tomēr NB uzskatāma par
svarīgu informācijas resursu plašai publikai, jo tā sniedz pieeju nacionālajam kultūras
mantojumam.
Bibliotekāri
Kataloģizētāji izmanto NB, kopējot ierakstus, vai kā kataloģizēšanas palīglīdzekli,
kad tiek meklēti ne vien līdzīgi bibliogrāfiskie ieraksti un, varbūt pat biežāk, autoritatīvie
ieraksti (personvārdi, institūciju nosaukumi), bet arī priekšmetu dati.
Bibliotekāriem komplektētājiem NB nepieciešama, lai pasūtītu izdevumus,
identificētu izdevējus un izplatītājus, vai arī, lai noteiktu publikāciju statusu.1
Krājumu attīstības bibliotekāriem NB nepieciešama, lai analizētu pieejamās
publikācijas, veiktu atlasi atbilstoši krājumu attīstības kritērijiem, kā arī lai gūtu priekšstatu
par nākotnē gaidāmajām publikācijām, piemēram, izmantojot Kataloģizēšanas izdevumā
(Cataloguing in Publication (CIP)) ierakstus.
Uzziņu dienesta bibliotekāri izmanto NB, lai palīdzētu galalietotājiem (t.sk.
bibliotēkas pastāvīgajiem apmeklētājiem, formālajām un neformālajām grupām un
institūcijām).
Tā kā pastāv cieša saite starp NB un obligāto (vai brīvprātīgo) eksemplāru, daudzās
valstīs NB ziņas var izmantot obligāto eksemplāru pārvaldībai.
Restaurācijā un saglabāšanā nodarbinātiem bibliotekāriem NB nepieciešama, lai
noteiktu izdevējdarbības tendences un plānotu saglabāšanas pasākumus.
Arī digitalizētāji izmanto NB, lai gūtu pārskatu par bibliotēkas materiāliem un
pieņemtu lēmumus par digitalizācijas prioritātēm.
Grāmatu un citu mediju tirdzniecība
Komerciālais un nekomerciālais sektors, t. sk. valdības un citu oficiālo izdevumu
izdevēji, izmanto NB, lai analizētu tirgu un konkurenci.
Grāmatu un citu mediju tirgotāju vajadzības ir līdzīgas krājumu attīstībā un
komplektēšanā nodarbināto bibliotekāru vajadzībām. Turklāt grāmatu tirgotāji var veikt arī
tādas pašas funkcijas kā uzziņu dienesta bibliotekāri un pat nosūtīt pircējus uz bibliotēkām,
kur atrodami izdevumi, kas vairs nav pārdošanā.
NB ir abu grupu bibliogrāfisko datu bagātināšanas avots.
Institūcijas
Finanšu institūcijas var izmantot NB, lai pētītu pastāvošā finansējuma atbilstību vai
plānotu turpmākā finansējuma politiku.

1

Tas attiecas tikai uz izdevumu pasūtīšanu, nevis krājuma veidošanu. Dažreiz kataloģizētāji un krājuma veidotāji ir
tās pašas personas.
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NB var būt nepieciešama valdības institūcijām, kas finansē NBI, lai novērtētu NBI
darbību.
NB var būt datu avots statistiskajiem pārskatiem par valsts izdevējprodukciju.
Autortiesību pārvaldes organizācijas
Autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas var izmantot NB datus
intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldībai, kā arī valsts iestādes − taisnīgas atlīdzības
noteikšanai par publisko patapinājumu.
Programmatūra (dalītā meklēšana, rasmošanas līdzekļi)
Nacionālo elektronisko bibliogrāfiju lieto ne tikai cilvēki, bet arī datorprogrammas ar
tiešo piekļuvi NB ierakstiem, piemēram, izmantojot apvienoto/dalīto meklēšanu un
rasmošanu. Plānojot NB veidošanu tiešsaistes piekļuvei, nepieciešams ņemt vērā papildu
tehniskās prasības.
Šīs ir galvenās lietotāju grupas. Tematiskajā piekļuvē ieinteresēti arī terminu
eksperti, kuri NB izmanto kā terminoloģijas avotus.
Visiem lietošanas gadījumiem nav nepieciešama tematiskā piekļuve, bet meklēšana
pēc temata ir ļoti svarīga lietotāju grupu vidū (sk. nākamajā apakšnodaļā).

2.2. Priekšmetiskās piekļuves izmantošana nacionālajā bibliogrāfijā
Arī FRSAD DG pētījumos bija noteiktas dažādas lietotāju grupas un identificēti to
uzdevumi. Tika konstatēts, ka priekšmetu autoritatīvo datu lietotājiem var būt nepieciešams atrast,
identificēt un atlasīt priekšmetu entītiju vai entītijas. Lietotājs var vēlēties izpētīt temata jomu un tās
terminoloģiju, kā arī šo tematu attiecības.2 Pat tad, ja priekšmetisko piekļuvi nodrošina tikai
autoritatīvie dati, redzam tādus pašus lietotāju uzdevumus kā NB lietotāju un viņu vajadzību
gadījumos. Lai gan „izpētīt” ir vairāk nepieciešams kataloģizācijas un metadatu radīšanas gaitā,
tomēr daži lietotāji vēlas izpētīt tematu attiecības bibliogrāfisko aprakstu navigācijas un
pārlūkošanas procesā. Tas atkarīgs no NB lietotāja saskarnes un tās dažādajām funkcionalitātēm
(sk. 4. nodaļu).
Galalietotāji
Galalietotāji izmanto NB daudzos kontekstos, bet viens no svarīgākajiem ir
publikāciju par konkrētu tēmu meklēšana. Lai iznākums būtu veiksmīgs, bibliogrāfiskajā
ierakstā jābūt informācijai par aprakstītā resursa tematiem, nodrošinot tiem piekļuves
punktus. Pētījumi atkārtoti rāda, ka kontrolētās vārdnīcas palīdz lietotājiem uzlabot
priekšmetisko meklēšanu.3 Priekšmetu sistēmas un tēzauri ir visbiežāk lietotie līdzekļi.
Galalietotājiem jābūt iespējai pārlūkot priekšmetu autoritatīvo informāciju, lai izpētītu
terminoloģiju un noteiktu atbilstošo precizitātes līmeni saviem vaicājumiem. Klasifikācijas
sistēmas atbalsta plašāku un šaurāku zinātnes jomu vai sfēru izpēti. Tematiskā informācija
parāda darba saturu, jomu vai darbā paustos uzskatus pat tad, ja lietotājs izguvis
bibliogrāfisko ierakstu ar citiem piekļuves punktiem vai pārlūkošanas ceļā. Tas ir īpaši
svarīgi gadījumos, kad nosaukumi un citi dati neizsaka resursa tematu.
Tematiskā kataloģizēšana
NBI veido un uztur indeksēšanas valodas un priekšmetu autoritatīvos ierakstus.
Bibliotēkās indeksētāji izmanto tos resursu indeksēšanas līdzekļus, kas noteikti NB un kurus
2

3

Functional Requirements for suject Authority Data (FRSAD): Conceptual Model. www.ifla.org/files/classificationand-indexing/functional-requirements-for-suject-authority-data/frsad-final-report.pdf.
Sk.piem., Aitchinson, Jean and Alan Gilchrist: Thesaurus Construction. London: ASlib, 1987; Soergel, Dagobert:
Indexing and Retrieval Performance: the Logical Evidence. In: Journal of the American Society for Information
Science, 45 (1994) p.589-599.
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izmanto arī citiem resursiem. Šī ir tradicionāla, bet joprojām svarīga funkcija pat
kooperatīvās kataloģizācijas laikā.
Bibliogrāfisko ierakstu atkārtota izmantošana
Ierakstu atkārtota izmantošana ietver ierakstu grupu lejupielādi vai eksportu uz citām
datubāzēm un/vai citiem datorlietojumiem (piem., CERL Hand Press Book database, Index
Translationum) un bibliotēku katalogiem − īpaši retrospektīvajai konversijai. Bibliogrāfiskos datus atkārtoti izmanto papildus lietošanai citās institūcijās, piemēram, izdevniecībās
(Iespiesto grāmatu katalogiem (Book-in-Print)). Ja atlases kritēriji ietver tematiskos
aspektus, jānodrošina tematiskā piekļuve.
Krājuma attīstība
Katrai bibliotēkai jāformulē krājuma attīstības politika, lai nodrošinātu, ka tās
krājuma attīstība noris saskaņā ar bibliotēkas misiju. Krājuma tematiskais aspekts ir
nozīmīgs, un bibliotekāriem jāspēj atrast publikācijas par interesējošām tēmām.
Lai NB varētu lietderīgi izmantot krājumu attīstībai, tai ir jāpiedāvā tematiskā
piekļuve un publikāciju dažādo aspektu analīze. Krājumu attīstībā nodarbinātajiem
bibliotekāriem NB (gan savas valsts, gan ārvalstu) ir nepieciešamas, lai analizētu pieejamās
publikācijas un atlasītu tās atbilstoši krājumu attīstības kritērijiem. Tāpēc ir jāiepazīst
gaidāmās publikācijas, piemēram, izmantojot Kataloģizēšanas izdevumā (CIP) ierakstus.
Dažreiz krājuma attīstība ir cieši saistīta ar komplektēšanu.
Izdevējdarbības analīze
Izdevējiem nepieciešams analizēt konkurentu izdevumus par konkrētiem tematiem.
NB jāatbalsta šī funkcionalitāte, nodrošinot vieglu un saprotamu tematisko piekļuvi.
Statistika
Oficiālā statistika aptver dažādus nacionālās izdevējdarbības aspektus. Publikāciju
tematu joma var būt nozīmīgs analīzes objekts. Būtiska ir piekļuve plašām tematu jomām.
Finanšu institūcijas
Finanšu institūcijas var vēlēties analizēt nacionālo izdevējdarbību pēc tās tematiskā
aptvēruma, lai noteiktu pastāvošā finansējuma atbilstību un plānotu turpmāko finansiālo
atbalstu, tāpēc ir nepieciešama atbilstoša tematiskā piekļuve.
Programmatūra
Datorprogrammās ar tiešo piekļuvi NB ierakstiem, piemēram, izmantojot apvienoto
meklēšanu un rasmošanu, jānodrošina bibliogrāfiskā ieraksta tematiskā piekļuve.
Bibliogrāfijas sekcijas vadlīniju tabulas modificēta versija par NB lietotājiem (Žumer, 2009, 26.
lpp.), kura parāda, ko NB meklē dažādi lietotāji:
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1. tabula: NB lietošana un lietotāji

Izdevējs

Datējums

Valoda/valsts

Žanrs/ formāts

Temats/Priekšmets

×

×

×

×

×

×

×

Kataloģizēšana

×

×

Atkārtota
izmantošana

×

×

×
×

Krājuma attīstība
Komplektētāji

×

×

Izdevniecību analīze

×4

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

Autortiesību
pārvalde

×

×

×

Datorprogrammatūra

×

×

×

×

×
×

×

Statistika

Mērķauditorija

Nosaukums

Galalietotāji

Identifikators

Lietotājs

Autors

Lietošana = Meklēšana pēc

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2.3. Pārskata rezultāti
Dažādu lietotāju kontekstu pārskats (kas nekādā ziņā nav izsmeļošs) apstiprina, ka tematiskā
piekļuve NB ir būtiska. Detalizētāka analīze liecina, ka dažādiem kontekstiem meklēšanā vajadzīga
atšķirīga pieeja un konkrētuma līmeņi. Vairumu lietotāju interesēs jaunākā informācija, bet citiem
vajadzēs retrospektīvus datus. Krājuma attīstībai jāmeklē konkrēti temati, bet finanšu institūcijām
vai statistikas apkopotājiem var būt nepieciešama piekļuve plašākām tematu kategorijām. Var būt
nepieciešamas dažādas pārlūkošanas iespējas vai pat dažādas zināšanu organizēšanas sistēmas. Tās
tiks apskatītas nākamajās nodaļās.
NB ir ne tikai nozīmīgs uzziņu avots lietotājiem, bet arī tās attīstība dažās valstīs (piem.,
Kanāda un Vācija) liecina, ka izdevēji, akadēmiskās aprindas, studenti, grāmatu vairumtirgotāji un
citi lietotāji tiek iesaistīti NB dokumentu tematiskās analīzes datu izveidē.

4

Priekšmetiskās piekļuves nepieciešamība kataloģizētājiem tika papildus atzīta šajā dokumentā. Kataloģizēšana šeit
saprotama kā pilnīgs process, ietverot priekšmetu kataloģizēšanu.
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3. Tematiskās piekļuves standarti un līdzekļi
DG neiesaka kādu īpašu indeksēšanas valodu vai metodi. Šīs vadlīnijas paredzētas jebkurai
lietotājam atbilstošas tematiskās piekļuves nodrošināšanas metodei. Minēti piemēri (sk. 7. nodaļu)
un pausta pārliecība, ka tāda tradicionāla metode kā priekšmetu piešķiršana nākotnē nebūs
novecojusi. Darba grupa iesaka būt atvērtiem jaunām metodēm un programmatūru un automatizētu
procedūru plašā pielietojuma izpētei. Tomēr to nevajadzētu pārvērtēt, tāpēc ka valodas datu
apstrāde ir ierobežota. Runāt par tematisko meklēšanu nozīmē runāt par semantiku. Stabila
semantika ir nepieciešama precīzai izguvei un atbilstošu informācijas resursu atrašanai. Dažas
vispārējas rekomendācijas ir ierosinātas pirms noteiktu indeksēšanas sistēmu analīzes.
Rekomendācijas:
1.
2.
3.
4.

NBI būtu jāuzņemas vadošā loma indeksēšanas noteikumu un standartu izstrādāšanā,
uzturēšanā un veicināšanā nacionālā līmenī.
Izvēloties nacionālos indeksēšanas līdzekļus, ņemt vērā starptautisko sadarbību. Ievērot
starptautiskos standartus un, kur vien iespējams, dalīties vai izmantot esošos līdzekļus.
Izmantot kontrolēto indeksēšanu gan vārdiskajā indeksēšanā, gan klasifikācijā.
Nodrošināt piekļuvi nacionālās bibliogrāfijas materiāliem valsts valodā(s) un rakstībā(s).

3.1. Indeksēšana dabiskajā un kontrolētajā valodā
Rekomendācija:
5.

Gan kontrolētai, gan nekontrolētai indeksēšanai jāatbilst lietotāju vajadzībām.

Informācijas izguves sistēmas, kas dod iespēju resursus izgūt pēc to priekšmetiem, var
iedalīt divās pamatgrupās:
1.

2.

Pirmajā grupā resursu indeksē ar dokumentā un/vai nosaukumā un/vai kopsavilkumā lietotajiem vārdiem. Šajā grupā lieto tā saukto nekontrolēto indeksēšanu vai indeksēšanu dabiskajā
valodā.
Otrā grupā resursu indeksē ar indeksētāja, kurš izmanto kontrolēto (vai iepriekš pieņemtu)
indeksēšanas valodu, piešķirtajiem terminiem. „Kontrolētās indeksēšanas valodas ir indeksēšanas valodas, kurās gan terminus, ko lieto priekšmeta izteikšanai, gan terminu piešķiršanu
konkrētiem dokumentiem, kontrolē vai veic cilvēks” (Rowley, 1994). Kontrolētās indeksēšanas valodas ietver semantiskās attiecības jēdzienu saistīšanai un parasti pieņem sintakses
noteikumus jēdzienu kombinēšanai. Kontrolētās valodas var iedalīt divās grupās:
2.1. Izmanto noteiktus vārdus no kontrolētās vārdnīcas darba temata izteikšanai.
2.2. Izmanto notācijas (ciparus, burtus vai to kombinācijas), lai izteiktu priekšmetu
sistemātiskā veidā, pamatojoties uz klasifikācijas shēmām.

Gan kontrolētajām un nekontrolētajām indeksēšanas valodām, gan klasifikācijas notāciju un
priekšmetu datnēm ir savi aizstāvji, un šo metožu relatīvās priekšrocības un trūkumi tiek pētīti jau
desmitiem gadu (Rowley, 1994).1
Mūsdienās „datoru programmatūru un tiešsaistes katalogu attīstība devusi iespēju kombinēt
dažādas indeksēšanas valodas un pieejas vienā datubāzē. Secinājums: lietotājiem būtu vajadzīga
1

Sk. arī Furgman, Robert: The Complementary of Natural and Controlled Languages in Indexing, In: Subject
Indexing: Principles and Practices in the 90’s. Proceedings of the IFLA satellite meeting held in Lisbon, Porugal,
17-18 Aug. 1993. München: Saur, 1995, p.215-230.
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pieeja gan kontrolētajām, gan nekontrolētajām sistēmām (piekļuve pēc atslēgvārda, pilnteksta
meklēšana), jo tām ir tendence vienai otru papildināt” (Žumer 2009, 60. lpp.). Dažādās situācijās šīs
sistēmas būs atbilstošas atšķirīgām lietotāju prasmēm un mērķiem, lietotājiem piedāvājot vairāk
vadīties pēc vārdnīcas vēlamās informācijas saņemšanai.

3.2. Kontrolēto indeksēšanas valodu pazīmes
Kontrolēto indeksēšanas valodu veido „vārdnīca (indeksēšanā lietoti termini) un sintakse
(noteikumi terminu kombinēšanai)” (Broughton, 2006, 210. lpp.).
Kontrolētā indeksēšanas vārdnīca (Olson and Boll, 2001) – vienam jēdzienam autorizē tikai vienu termina vai notācijas attēlošanas formu;
– identificē autorizētā termina sinonīmus;
– kontrolē atšķirīgu pareizrakstību;
– nosaka katra jēdziena aptvērumu vai darbības sfēru;
– parasti skaidri norāda katra jēdziena hierarhiskās vai asociatīvās attiecības;
– skaidri identificē atšķirīgos jēdzienus, kas izteikti ar homonīmiem, ar īpašības vārdiem,
kvalifikatoriem vai vārdkopu un precīzu terminoloģiju.
Kontrolētās indeksēšanas vārdnīcas, kuru pamatā ir autoritatīvais saraksts, ir paredzētas, lai
atvieglotu indeksēšanu un meklēšanu, jo tās (Olson and Boll, 2001)
– palielina iespēju, ka gan indeksētājs, gan lietotājs konkrēto jēdzienu izteiks vienādi;
– palielina iespēju, ka gan indeksētājs, gan lietotājs nonāks līdz vēlamajam tematam,
izmantojot norādes (piemēram, „plašāks termins”, „šaurāks termins”, „asociatīvs
termins”);
– palielina iespēju, ka dažādi indeksētāji lietos vienu un to pašu terminu, tādējādi
nodrošinot indeksēšanas konsekvenci;
– palīdz informācijas meklētājiem koncentrēt domas, kad tie lieto sistēmu un nezina, kāda
informācija tiem nepieciešama.
Kontrolētajā indeksēšanas valodā jēdzienu vai terminu kombinēšanā un notāciju veidošanā
izmanto noteikumus (sintaksi). Sintakse
– nodrošina konsekvenci;
– ļauj pārlūkot priekšmetu sarakstu;
– veicina izpratni par darba tematisko aptvērumu;
– padara terminu secību priekšmetu virknē paredzamu un viegli meklējamu;
– veido pamatu zināšanu hierarhiskai organizēšanai klasifikācijas shēmās.
Galvenais kontrolēto vārdnīcu trūkums ir augstās ievades izmaksas. Indeksēšana ar
kontrolēto vārdnīcu palīdzību ir darbietilpīga. Kontrolēto vārdnīcu veidošana un uzturēšana var būt
arī dārga. Lai samazinātu izdevumus un uzlabotu tematisko piekļuvi dažādu valodu vidē, ieteicams
izmantot valsts citu bibliotēku izmantotās indeksēšanas valodas, kā arī sadarboties ar citām NB
institūcijām. Kontrolētā indeksēšana sniedz labākus izguves rezultātus nekā meklēšana dabiskajā
valodā un piedāvā lietotājiem vērtīgu intelektuālo atbalstu. Tādēļ NB tā ir būtiska. Mann (2005)
apgalvo, ka kontrolētie priekšmeti un klasifikācija mijiedarbojas, nodrošinot tematisko piekļuvi, pat
ja informācijas meklētājs nav attiecīgās nozares eksperts.
Tradicionāla tematiskā analīze pastāvēs arī pēc masu digitalizācijas ēras, jo klasifikācijas
notācijas un priekšmeti „var savērst garu tekstuālu dokumentu tematisko saturu īsos formulējumos”
(Markey, 2006).
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3.3. Standartizētu indeksēšanas līdzekļu nozīmīgums
Plašākā nozīmē klasifikācijas standarts ir ne vien „sistēma vai līdzekļi, ko lietošanai
pieņēmusi, noteikta kopiena” (Broughton, 2006), bet arī starptautiski pieņemtas sistēmas (sk. 3.5.).
Priekšmetošanai nav vispārējā standarta, kas „būtu publicēts autoritatīvs avots ar formulētiem
kvalitātes kritērijiem un noteiktu veidu procesu veikšanai” (Broughton, 2006). Starptautiskajos un
nacionālajos tēzauru izveides standartos (sk. 3.4.2.) un dokumentā „Principles underlying subject
heading languages (SHLs)”, kura mērķis ir palīdzēt attīstīt priekšmetu valodas, iekļauti norādījumi,
kuri noderīgi arī citiem indeksēšanas valodu veidiem, mutatis mutandis.
NBI pieņemtajiem priekšmetiskās indeksēšanas līdzekļiem jāatbilst šiem standartiem, lai
gūtu vienotu kritēriju un augstas kvalitātes sniegtās priekšrocības.
Standarti nepieciešami, lai (Williamson, 1995) – sasniegtu pieņemamu kvalitātes līmeni;
– samazinātu izmaksas, izvairoties no darba dublēšanās;
– nodrošinātu konsekvenci un savienojamību;
– samazinātu meklēšanas un izguves grūtības;
– izglītotu informācijas profesionāļus;
– palīdzētu valodas barjeru pārvarēšanā.
Nacionālos indeksēšanas līdzekļus nevar neizmantot valodas un kultūras īpatnību dēļ, jo tie
nacionālajās bibliotēkās bieži tiek plaši lietoti, lai nodrošinātu datu efektīvu atkārtotu izmantošanu.
Izmantojot nacionālos indeksēšanas līdzekļus, jāievēro standartizēti kritēriji un jāsniedz daudzvalodu piekļuve. Varētu aplūkot vārdu krājumu no vienas puses un semantiku un sintaksi no otras.
Pēdējās ir mazāk atkarīgas no valodām un rakstībām (piem., hierarhiskas attiecības vai salikto
priekšmetu gramatiskā struktūra). Standarta vadlīnijās jāpievērš uzmanība rūpīgai analīzei un
semantiskajām un sintaktiskajām attiecībām. Vārdu krājums, gluži pretēji, ir cieši saistīts ar valodu.
Tulkotajiem terminiem bieži piemīt nepilnīga atbilstība, piemēram, to atšķirīgo nozīmju dēļ. 2
Standartu ievērošana šeit nozīmē tēzauru radīšanu dzimtajā valodā un daudzvalodu pieejas
veicināšanu.

3.4. Vārdiskās indeksēšanas shēmas
Rekomendācija:
6.

Izmantojiet vārdiskās indeksēšanas shēmas, kuras aptver visas zināšanu jomas un tematus.

Vārdiskās indeksēšanas shēmas nodrošina kontrolētu piekļuvi resursu saturam. Tās definē
jēdzienus un attiecības starp jēdzieniem un atbalsta lietotāju navigāciju.
Ir divu veidu vārdiskās indeksēšanas shēmas – priekšmetu saraksti un tēzauri. Šis ir tradicionāls iedalījums, īpaši angļu valodā. Priekšmeti radušies no bibliotēku kartīšu katalogiem; tie ir
paredzēti universāla bibliotēkas krājuma pirmskoordinētai indeksēšanai. Tēzauri radušies indeksēšanas institūcijās elektronisko bibliogrāfisko datubāzu tapšanas pirmsākumos. Tie galvenokārt paredzēti ierobežotas tematikas zinātnisko rakstu, ziņojumu un disertāciju pēckoordinētai indeksēšanai. Abu veidu atšķirība pēdējā laikā kļuvusi nedaudz neskaidra. Daudzās priekšmetu sistēmās
iekļautas dažas tēzaurus raksturojošas strukturālas iezīmes, piemēram, norādes – plašāks termins
(PT), šaurāks termins (ŠT) un asociatīvs termins (AT). Savukārt daudzi jaunie tēzauri sastādīti kā
universāli indeksēšanas līdzekļi NB un bibliotēku katalogiem.3
2

3

Piem., sk., Koh, Gertrude Soonja Lee: Transferring Intended Messages of Subject Headings Exemplified in the lists
of Koren Subject Headings, 2006, http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/136-Koh_en.pdf.
Piem., sk., Nuovo Soggettario, adopted by BNI, Bibliografia nazionale italiana: http://thes.bncf.firenze.sbn.it/.
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Plašā publikācijās ietvertā tematu joma sarežģī vienotas indeksēšanas valodas radīšanu.
Lietotājiem ir atšķirīga pieredze un dažādi meklēšanas paradumi. Specifiski konkrētu nozaru tēzauri
ir izstrādāti jau pirms vairākiem gadu desmitiem. NBI spēj novērtēt universālas, visu zināšanu jomu
aptverošas indeksēšanas shēmas lietošanu un uzturēšanu. Pastāvošo standartu izmantošana vai to
adaptācija palīdz samazināt izmaksas.
Priekšmetiskās indeksēšanas sistēma var ietvert abus aspektus – priekšmetu sarakstu vai
tēzauru vārdu krājuma kontroli un semantisko attiecību starp terminiem un sintakses noteikumus
priekšmetu izveidošanai4.

3.4.1. Priekšmetu saraksti
Priekšmetu veidošanai nav starptautiska standarta. Priekšmetu saraksta un tā rokasgrāmatas
izmantošana parasti nodrošina kontrolēto vārdnīcu standartizāciju tiešsaistes katalogos. Šos
priekšmetošanas līdzekļus apkopo un uztur nacionālās bibliotēkas, kuras atbild par nacionālās
izdevējprodukcijas indeksēšanu. Daudzi saraksti kļūst par standartiem kopējai lietošanai mašīnlasāmu ierakstu veidā, kurus plaši izmanto citās bibliotēkās. Labākais piemērs ir Kongresa
bibliotēkas priekšmetu saraksts, kuru plaši izmanto ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm gan tā
sākotnējā formā, gan modificētā veidā (Nacionālā lietojuma piemērus sk. 7. nod.).
1999. gadā IFLA Klasifikācijas un indeksācijas sekcija publicēja dokumentu „Principles
Underlying Subject Heading Languages (SHLs)”. Principu mērķi ir (Lopes un Beall, 1999) –
– veicināt priekšmetisko piekļuvi informācijai starptautiskā līmenī;
– palīdzēt priekšmetu valodas izstrādē, norādot, kāda ir laba priekšmetu valoda un kādi, ir
šādas valodas vēlamie veidošanas un lietošanas principi;
– veicināt izpratni par dažādām priekšmetu valodām, identificējot to kopīgās pazīmes un
nodrošinot to salīdzinošo pētniecību;
– nodrošināt priekšmetu valodas veidošanas un lietošanas konkrētu standartu vai vadlīniju
teorētisku pamatojumu.
Principu 1. daļa sniedz pamatinformāciju, definīcijas, kā arī veidošanas un lietošanas
principus; 2. daļā ietverts katra principa pārskats ar paskaidrojošu izklāstu un piemēriem no
Kanādas, Francijas, Vācijas, Irānas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Spānijas un ASV.
Lietotāja princips definē, ka „priekšmetu valodas vārdu krājums jāizvēlas atbilstoši
pašreizējiem priekšmetu valodas lietotājiem, lai kāds arī tas būtu”. Starptautiskie kataloģizācijas
principi iesaka izmantot lietotājiem pazīstamu terminoloģiju dzimtajā valodā un/vai rakstībā.
Izšķirošais faktors ir mērķauditorijas dažādība, jo NB apkalpo ļoti dažādus lietotājus. Publiskās
bibliotēkas var uzskatīt dažus terminoloģijas izvēles gadījumus par pārāk zinātniskiem, bet
universitāšu un speciālās bibliotēkas par pārāk vispārīgiem. Šeit var palīdzēt mijnorādes starp
zinātniskiem un vispārīgiem terminiem.

3.4.2. Tēzauri
Tēzauru standartu attīstībai ir salīdzinoši ilga vēsture (Krooks and Lancaster, 1993).
1967. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs Zinātniskās un tehniskās informācijas komiteja
(Committee on Scientific and Technical Information) izveidoja pirmās tēzauru veidošanas vadlīnijas. Septiņdesmitajos gados starptautiskās organizācijas UNESCO un ISO publicēja savas pirmās
vadlīnijas5. Ilgu laiku šajā jomā galvenie starptautiskie autoritatīvie avoti bija ISO 2788:1986
4
5

Abus aspektus var apskatīt Nuovo Soggettario sistēmā, ibid.
Guidelines for the Establishment of Monolingual Scientific and Technical Thesauri for Information Retrieval. Paris:
UNESCO 1970; ISO 2788:1974 Guidelines for the Establishment and Development of Monolingual
Thesauri.Geneva: ISO, 1974.
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Documentation – Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri6 un
ISO 5964:1985 Documentation – Guidelines for the establishment and development of multilingual
thesauri7.
Izmantojot šos dokumentus, attīstīts ievērojams skaits nacionālo tēzauru veidošanas
standartu, piemēram, Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, ASV, Somijā u.c. valstīs. Jaunākais no tiem ir
ANSI/NISO Z39.19-2005 Guidelines for the construction, format, and management of monolingual
controlled vocabularies8 un BS 8723-2:2005 Structured Vocabularies for Information Retrieval.
Guide. Thesauri9.
Publicēta jauna starptautiskā standarta pirmā daļa ISO 25964-1:2011 Information and
documentation. Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for
information retrieval. Tas ir uz britu standarta balstīts abu iepriekšējo standartu ISO 2788 un ISO
5964 apvienojums un pārstrādājums. Part 2: Interoperability with other vocabularies ir izstrādes
stadijā10.
2009. gadā IFLA klasifikācijas un indeksēšanas sekcija publicēja dokumentu „Guidelines for
Multilingual Thesauri”11. Vadlīnijās apskatītas divas pieejas daudzvalodu tēzauru attīstībā:
1. Jauna tēzaura veidošana no apakšas uz augšu:
1.1 Sākt ar vienu valodu un pievienot citu valodu vai valodas.
1.2 Sākt ar vairākām valodām vienlaikus.
2. Apvienot esošos tēzaurus:
2.1 Apvienot divus vai vairākus esošos tēzaurus jaunā daudzvalodu tēzaurā.
2.2 Sasaistīt esošos tēzaurus un priekšmetu sarakstus.
Abos gadījumos Vadlīnijas apskata konkrētus jautājumus un problēmas, kas radušās daudzvalodu
tēzauru veidošanas un sasaistīšanas gaitā. Īpaša uzmanība veltīta ekvivalences un struktūras problēmām. Visi tēzaura elementi ir izskaidroti, izmantojot piemērus no esošajiem tēzauriem (Landry,
2009).
Standarti ietver noteikumus tēzaura četrām pamatsastāvdaļām – vārdu krājumam, struktūrai,
attēlojumam un pārvaldībai. Problēmas, kas saistītas ar vārdu krājumu, var radīt šādi jautājumi:
terminu izvēle; darbības lauka piezīmes un definīcijas; lēmums par vienskaitļa vai daudzskaitļa
formu izvēli; kādas vārdšķiras var būt deskriptori; vai pieļaut saliktos terminus vai sadalīt tos divos
atsevišķos terminos; kā tikt galā ar sinonīmiju, polisēmiju un homogrāfiju.
Noteikumi attiecībā uz struktūru nosaka terminu organizēšanu atbilstoši semantiskajām
attiecībām (kā galvenās minot ekvivalentās, hierarhiskās un asociatīvās attiecības). Terminu un to
attiecību attēlojumam tēzaurā jābūt skaidri izteiktam un viegli pieejamam. Tēzaura pārvaldības
vadlīnijas parasti ietver īsas sastādīšanas, rediģēšanas, atjaunināšanas u.tml. metodoloģiju.
Kā minēts iepriekš, tēzauri sākotnēji lietoti zinātnisku dokumentu vai konkrētu jomu
materiālu indeksēšanai. Šīm jomām ir savs institūciju izveidots vārdu krājums tiešsaistes datubāzēs.
Nav iemesla tās neizmantot arī tiešsaistes katalogos un NB. Tēzauru veidošanas pamatprincipus
iespējams pielietot jebkurai indeksēšanas valodai.

6

7

8
9

10

11

ISO 2788:1986 Documentation – Guidelines for the Establishment and Development of Monolingual Thesauri. 2nd
ed., Geneva: ISO 1986.
ISO 5964:1985 Documentation – Guidelines for the Establishment and Development of Monolingual Thesauri.
Geneva: ISO, 1985.
NISO Standards, www.niso.org/kst/reports/standards/.
BS 8723-2:2005 Structured Vocabularies for Information Retrieval. Guide. Thesauri.
www.techstreet.com/standards/BS/8723_2_2005?product_id=1249195.
ISO 25964-1:2011 Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part
1: Thesauri for Information retrieval, www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53657 and ISO/CD 25964-2
Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies,
www.iso.org/is/catalogue_detail.htm?csnumber=53658.
Guidelines for Multilingual Thesauri, The Hague: IFLA, 2009, http://archive.ifla.org/VII/s29/pubs/Pofrep115.pdf.
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3.4.3. Pirmskoordinācija un pēckoordinācija
Pirmskoordinācija nozīmē, ka noteiktā sistēmā salikta priekšmeta indeksēšanas terminus
apvieno indeksētājs indeksēšanas procesā.
Pēckoordinācija nozīmē, ka noteiktā sistēmā salikta priekšmeta indeksēšanas terminus
apvieno tikai meklēšanas procesā.12
Pirms un pēckoordinētās indeksēšanas valodas atšķiras trijos aspektos (Svenonius, 1995):
– kurš veic koordinēšanu;
– kad koordinācija tiek veikta;
– kā termini tiek koordinēti.
Pirmskoordinēšanas plusi ir:
– pārlūkojamība (pieļauj hierarhisku attēlojumu labākai pārlūkojamībai);
– lielāka precizitāte (labāks tematam atbilstošs kārtojums; var izteikt saliktus
priekšmetus);
– sistēmas attēlošanas elastība (noderīga pārlūkošanai un atslēgvārdu meklēšanai; var
pārveidot pēckoordinētajām sistēmām);
– kontekstualitāte (konteksta skaidrāka saglabāšana; tematu attiecību identifikācija bez
daudznozīmības; standartizēts kārtojums virknēs piešķir nozīmi lietotajiem vārdiem;
konsekventi strukturēts attēlojums ierosina lietot kvalifikatorus vai citus rīkus, lai
precizētu meklēšanu).
Pirmskoordinēšanas mīnusi ir:
– sarežģītība (priekšmetu veidošanas noteikumi nav vēl automatizēti; visas virknes nav
identificētas automātiskai apstiprināšanai);
– galalietotājiem sintakse nav labi saprotama;
– pārāk dārga (manuālai indeksēšanai nepieciešami labi apmācīti cilvēki; nepieciešams
ilgs apmācības laiks);
– mazāk elastīga (nav tik laba, ja pārlūkošana nav pieejama vai netiek izmantota; jāievēro
sintakse).
Pēckoordinēšanas plusi:
– vienkāršība (vieglāk apmācīt cilvēkus);
– indeksēšanas ātrums;
– mazāks vārdu krājums;
– mazāk problēmu ar sistēmas viesmīlību (jauns priekšmets nav jākontekstualizē ar
pārējiem);
– elastība (var indeksēt jebkurā pilnīguma līmenī; izmanto dažādus meklēšanas veidus);
– savietojamība ar citiem piekļuves rīkiem, izmantojot atslēgvārdu pieeju.
Pēckoordinēšanas mīnusi:
– zema precizitāte (rodas kļūdainas asociācijas);
– slikta kontekstualitāte (neskaidras attiecības starp terminiem);
– slikta pārlūkojamība (hierarhiju trūkums);
– neskaidrība par saliktiem tematiem (atslēgvārdu lietošana novērš salikto tematu sasaisti
tiešā veidā).

12

Sk., Library of CongressSubject Headings: Pre_vs. Post-Coordination nad Related Issues, report prepared by
Cataloging Policy and SupportOffice, March 15, 2007, www.loc.gov/catdir/cpso/pre_vs_post.pdf. Includes Chan,
Lois M.: Thoughts on LCSH, July 31, 2006; Joudrey, Daniel N. And Arlene G. Taylor: LCSH Strings – some
thoughts, July 17, 2006; and an excerpt from Svenonius, Elaine: Precoordination or Not in: The Intellectual
Foundation of Information Organization, Cambridge, Mass.: MIT Press 2000, p. 188-192.
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Jebkuru pirmskoordinētu vārdisku indeksu var meklēt pēckoordinētā veidā, ja tiek meklēti
atsevišķi vārdi pirmskoordinētās priekšmetu virknēs, pat vairākās virknēs vienā bibliogrāfiskajā
ierakstā. Daži pēckoordinēšanas pozitīvie un negatīvie aspekti attiecas arī uz pirmskoordinēšanu
(piem., atdeve un precizitāte).

3.5. Klasifikācijas shēmas
Rekomendācija:
7.

Izmantojiet starptautisku klasifikācijas shēmu.

IFLA iesaka priekšmetu klasifikācijas shēmu apgūšanu NB kārtošanai. Klasifikācijas shēmas
var būt, vai nu, tieši saistītas ar priekšmetu shēmām, vai arī var būt neatkarīgas.
Klasifikācijas shēmas palīdz informācijas izguvē tīkla vidē, it īpaši nodrošinot pārlūkošanas
struktūras NB, bibliotēku katalogiem un tematiskas informācijas vārtejā internetā.
Klasifikācijas shēmu izmantošanas priekšrocības ietver zināšanu sistemātisku pārskatu ar
loģiski pilnveidotām tematu pārlūkošanas iespējām, tādējādi viegli ļaujot izpētīt konkrētos
priekšmetus un precīzi formulētās attiecības starp jēdzieniem. Starptautiskā līmenī klasifikācijas
shēmas piedāvā daudzvalodu piekļuvi un labāku sadarbspēju ar citiem pakalpojumiem. „Pieaug
interese par klasifikācijas shēmu iespējām identificēt jēdzienus lingvistiski un kulturāli neitrālā
veidā, kas ir papildu ieguvums strādājot ar datorsistēmām” (Žumer, 2009, 43. lpp.).
Lai nodrošinātu augstu kvalitāti, klasifikācijas shēmām nepieciešama vārdiska piekļuve
notācijām, izmantojot to nosaukumus un rādītājus, regulāra atjaunināšana, pievienojot jaunus
priekšmetus un ierīces, kas ļauj meklēt atjauninājumos, kad notācijas ir izmainītas. Klasifikācijas
shēmas var būt neatkarīgas no priekšmetu shēmām, bet NB klasificētu notāciju saistīšana ar
pieņemtajām vārdiskajām indeksēšanas shēmām ir veids, kā pilnveidot meklēšanu no dažādiem
aspektiem un navigāciju bibliogrāfijā.13
Klasifikācijas shēmas atšķiras pēc darbības lauka un metodoloģijas. Tās var iedalīt šādās
kategorijās: starptautiskas, nacionālas vai vietējas nozīmes un pēc aptvēruma – vispārīgas un
tematiskas shēmas. Vispārīgas klasifikācijas shēmas ir nepieciešamas izmantošanai NB. Ja
tematiskās klasifikācijas shēmas izmanto speciāliem krājumiem, tad tās jāsaskaņo ar vispārīgo
klasifikācijas shēmu. Nacionālām vai vietējas nozīmes sistēmām jāpievieno starptautiski plaši
pazīstamas sistēmas. Shēmas veids un tās konkrētuma līmenis būs atkarīgs no plānotā pakalpojuma
apjoma un darbības lauka.14
NB plaši tiek izmantotas vispārējas decimālās klasifikācijas shēmas, piem., Djūija decimālā
klasifikācija (DDK) un Universālā decimālā klasifikācija (UDK). To priekšrocības ietver daudzas
no jau iepriekš minētajām klasifikācijas shēmu iespējām kopumā. Tajā pašā laikā decimālajām
sistēmām piemīt trūkums, ka visas zināšanas un klašu apakšklases vienmēr nevar organizēt desmit
kategorijās. Līdzīgā veidā ir grūti vai pat neiespējami organizēt visas nepieciešamās svarīgās
priekšmetu kategorijas.
Turpinājumā apskatīti dažu svarīgāko klasifikācijas shēmu pamatprincipi. Vairāk shēmu sk.
7. nodaļā.

13

14

Piem., Jauna LCSH kartēšana ar DDK indeksiem, www.oclc.org/dewey/updates/numbers/ vai UDK kartēšana ar
priekšmetiem, kā tas raksturots Multilingual Subject Access to Catalogues of National Libraries (MASAC),
http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/044e-Balikova.pdf.
Klasifikāciju shēmu nozīme interneta resursu aprakstīšanā. Telematics for Research project DESIRE (RE 1004) – 3.
darba pakete, www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/classification/.
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3.5.1. Djūija decimālā klasifikācija (DDK)15
Raksturojums
Djūija decimālā klasifikācija, ko 1873. gadā izstrādāja Melvil Dewey un, kas pirmo
reizi publicēta 1876. gadā, ir vispārīgs zināšanu organizēšanas līdzeklis. Tā pastāvīgi tiek
pārstrādāta, lai neatpaliktu no zināšanu attīstības. Sistēma tiek papildināta ar notācijām,
sadarbspējīgiem tulkojumiem, kategorizētu saturu un kartēšanu uz citām shēmām. Tai ir
atbilstošas notācijas vispāratzītā arābu numerācijā, labi definētas kategorijas, attīstīta
hierarhiju sistēma un bagātīgs tematiskās saistības tīkls.
Tiešsaistes datorizētais bibliotēku centrs (OCLC – Online Computer Library Center,
Inc.) publicējis DDK pilna un saīsināta satura izdevumus. Saīsinātais izdevums ir atbilstošā
pilnā izdevuma notāciju un strukturālo hierarhiju loģisks saīsinājums. Tas ir paredzēts
vispārīgiem krājumiem ar 20000 vai mazāk nosaukumiem. Abi izdevumi izdoti gan
iespiestās, gan elektroniskās versijās. Elektroniskās versijas bieži tiek atjauninātas. Tās
ietver papildu rādītāju ierakstus un atbilstošu vārdnīcu.
DDK ir tulkota vairāk nekā 30 valodās. Kopš 1988. gada pilnā un saīsinātā izdevuma
autorizētie tulkojumi ir publicēti vai ir tapšanas stadijā arābu, franču, vācu, grieķu, ebreju,
islandiešu, indonēziešu, itāliešu, norvēģu, krievu, spāņu, zviedru, turku un vjetnamiešu valodā. DDK kopsavilkumi un trīs galvenie līmeņi ir tulkoti afrikāņu, arābu, ķīniešu, čehu, franču, vācu, ebreju, itāliešu, norvēģu, portugāļu, krievu, spāņu, zviedru un vjetnamiešu valodā.
Redkolēģija (redakcionālā komanda) saņem ierosinātās izmaiņas no tulkotājiem,
nacionālajām bibliotēkām, nacionālo bibliotēku asociācijām, DDK lietotājiem un citiem
avotiem visā pasaulē. Redaktori sagatavo ieteikto izmaiņu un paplašinājumu sarakstu un
ieteikumus nosūta izskatīšanai un ieteicamo darbību izvērtēšanai Decimālās klasifikācijas
redakcionālās politikas komitejai (Editorial Policy Committee (EPC)).
Pieejamība
Informācija par DDK versijām, lietojumiem un lietojumprogrammām ir pieejamas
Djūija tīmekļa vietnē www.oclc.org/dewey/0 un 025.431: Djūija blogā (The Dewey blog
http://ddc.typepad.com/). Saistītie DDK dati ir pieejami dewey.info (http://dewey.info/);
eksperimentālais tīmekļa pakalpojums šobrīd ietver DDK kopsavilkumus 11 valodās,
piešķiramās notācijas ar to nosaukumiem no angļu, itāliešu un vjetnamiešu saīsināto
izdevumu 14 datu kopām.
Lietotāji
Vairāk nekā 138 valstīs visa veida bibliotēkas izmanto DDK, lai organizētu krājumus
un nodrošinātu tiem piekļuvi. DDK indeksi ir redzami vairāk nekā 60 valstu NB. DDK
izmanto arī dažādām pārlūkprogrammām tīmeklī kategorizācijas, pārlūkošanas un izguves
atbalstam.

3.5.2. Universālā decimālā klasifikācija (UDK)
Raksturojums16
19. gs. beigās divi beļģu juristi Paul Otlet un Henri La Fontaine uzsāka vērienīgu
projektu – visaptverošu, sistemātisku, kopš drukāšanas pirmssākuma radīto publikāciju,
reģistra izveidošanu. Bija nepieciešama atbilstoša bibliogrāfiska klasifikācija, un viņus
piesaistīja Djūija decimālā klasifikācija. Pēc vienošanās ar Djūiju viņi paplašināja Djūija
15

16

Fragments no “Introduction to the Dewey Decimal Classification”, in Dewey, Melvil. Dewey Decimal Classification
and Relative Index. Edition 23.Edited by Joan S. Mitchell, JUlianne Beall, Rebecca Green, Giles Martin, and
Michael Panzer, vol.1, pp. xliii-xliv, lxxi.© 2011 OCLC Online Computer Library Center Inc. Reprinted with
permission.
Pamatojoties uz – Mcllwaine, Ia C.: The Universal Decimal Classification: a guide to its use. Revised edition. The
Hague: UDC Consortium, 2007.
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shēmu, tai pievienojot sintētisku shēmu indeksus un palīgtabulas. Pirmais pilnīgais
izdevums tika publicēts Francijā laikā no 1905. gada līdz 1907. gadam.
UDK ir aspektu, hierarhiska un analītiski sintētiska klasifikācija. Shēma sastāv no
sistemātiski kārtotām pamattabulām un palīgtabulām jēdzieniem visās vai vairākās zinātņu
nozarēs. Notācija sastāv no arābu cipariem un vairākiem simboliem.
Starptautiskā informācijas un dokumentācijas federācija (International Federation
for Information and Documentation (FID)) pārvaldīja UDK no tā izveidošanas līdz 20. gs.
80. gadiem. 1991. gadā FID un holandiešu, angļu, franču, japāņu un spāņu izdevumu
izdevēji nodibināja jaunu institūciju – UDK Konsorciju (UDCC). UDK Konsorcija
dalībnieki ir AENOR (Spānija), BSI (Lielbritānija), CEFAL (Beļģija), VINITI (Krievija) un
Čehijas Republikas Nacionālā bibliotēka. Tās dalībniekiem ir ekskluzīvas tiesības publicēt
UDK vietējā (dzimtajā) valodā.
UDK autoritatīvā versija ir Master Reference File (MRF), kurā ietvertas aptuveni
68000 klases. MRF datubāze darbojas kā UDK Konsorcija darbarīks un kā precīzs
informācijas avots izdevēju publikācijām vai pakalpojumiem.
Pieejamība
UDK publikāciju saraksts pieejams UDK Konsorcija tīmekļa vietnē
www.udcc.org/pub.htm. UDK Kopsavilkums tajā pat tīmekļa vietnē piedāvā aptuveni 2000
klases no visas shēmas. UDK Kopsavilkums ir daudzvalodu datubāze (pašreiz 45 valodās)
un tiek uzturēts saskaņā ar UDK MRF.
Lietotāji
UDK izmanto bibliogrāfisko pakalpojumu centros, t. sk. NBI, dokumentācijas
centros un bibliotēkās apmēram 130 pasaules valstīs, bet visvairāk Eiropā. Izdevumi ir
vismaz 39 valodās. Vairāk informācijas par lietotājiem un izdevumiem pieejams
www.udcc.org/use.htm.

3.5.3. Kongresa bibliotēkas klasifikācija
Raksturojums17
Kongresa bibliotēkas klasifikācijas (The Library of Congress Classification (LCC))
aizsākumi saistīti ar Tomasa Džefersona (Thomas Jefferson) izgudrotu sistēmu savai
personīgajai bibliotēkai, kuru vēlāk iegādājās Kongress. Lai gan šī sistēma Kongresa bibliotēkas plašajam krājumam tika izmantota tikai līdz 19. gs. vidum, tās zināšanu iedalījums
trijās galvenajās klasēs – vēsturē, filozofijā un mākslās (poēzija) tika saglabāts līdz 19. gs.
beigām. Kopš 1901. gada tematu ekspertu komanda attīstīja Kongresa bibliotēkas klasifikāciju kā modernu sistemātisku tematu struktūru plašajiem un strauji augošajiem enciklopēdiska rakstura krājumiem, ietverot visus ASV obligātā eksemplāra materiālus, kā arī
saņemtos un iegādātos materiālus no visas pasaules. Kongresa bibliotēkas klasifikācija tās
pašreizējā formā sastāv no 21 pamatklases un 41 atsevišķa saraksta un tabulas. To paplašināšana balstīta uz literārās valodas pamata, tādējādi saturā un terminoloģijā atspoguļojot
„literāro realitāti”. Strikts iknedēļas rediģēšanas process nodrošina atsevišķo sarakstu
nepārtrauktu pārskatīšanu un uzturēšanu.
No 1991. gada līdz 1996. gadam sarakstus konvertēja MARC Klasifikācijas formātā.
Klasifikācijas tīmeklis ir Kongresa bibliotēkas klasifikācijas produkts, kurā iekļauta ne tikai
Kongresa bibliotēkas klasifikācija, bet arī korelācijas ar Kongresa bibliotēkas priekšmetu
sarakstu, Djūija decimālo klasifikāciju un Nacionālās medicīnas bibliotēkas klasifikācijas
sistēmu.

17

Pamatojoties uz Chan, Lois Mai: Library of Congress Classification in a New Setting: Beyond
Shelfmarks.Washington, D.C., Library of Congress, Classification Distribution service, 2001.
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Pieejamība
Tabulas pieejamas no Kataloģizācijas izplatīšanas dienesta tīmekļa vietnes
www.loc.gov/cds kā iespiests produkts vai kā Klasifikācijas tīmeklis. Kongresa bibliotēkas
tīmekļa vietne http://loc.gov/aba/cataloguing/classification/ ietver iknedēļas atjauninājumu
sarakstu un sīkāku informāciju par drukāto un tiešsaistes sarakstu iegūšanu.
Lietotāji
Sistēma tika izstrādāta ļoti lielām bibliotēkām. Tā ir dominējošā sistēma, kuru
izmanto ASV un Kanādas akadēmiskās un zinātniskās bibliotēkas. To izmanto arī,
piemēram, Urugvajas un Venecuēlas NB.

3.6. Automatizētā indeksēšana
Indeksāciju veic kataloģizētāji, kuri izmanto savas zināšanas un kompetenci, lai noteiktu
darba tematisko aptvērumu. Indeksētāja apmācība un augsta kompetences līmeņa uzturēšana ir
laikietilpīga un dārga, kā arī cilvēkresursi ir ierobežoti. Pieaugot publikāciju skaitam, atbilstošāka
būtu automātisko vai pusautomātisko indeksēšanas procedūru lietošana.
Automatizētā indeksēšana ir indeksēšana, kurā izmanto datoru algoritmus. Daži procesi ir
pilnībā automatizēti, citi – daļēji. Automatizētās indeksēšanas pamatā var būt tikai dokumentā vai tā
struktūrvienībās atrodami termini, vai arī lietotāju izvēlēti jēdzieni, vai ārēji semantiskie resursi
(piem., tēzauri). Ārējo semantisko resursu vārdnīcas kvalitātei ir izšķiroša nozīme automatizētās
indeksēšanas rezultātos.18 Atsevišķas tehnoloģijas ignorē tekstos sastopamas specifiskas datu
struktūras, piemēram, vektoru telpas modeļus. Citas metodes izmanto informāciju par struktūrām.
Tādas, piemēram, ir jaunākās XML izmantojošās izguves metodes.19 Tās pēc būtības ir visaptverošākas nekā cilvēku veiktā indeksēšana, jo tās aplūko visus vai lielāko daļu vārdu kā satura
potenciālos indikatorus. Automatizēto indeksēšanu var veikt arī bezteksta resursiem, piem., attēliem
un mūzikai.
Darba grupa iesaka semantisko indeksēšanu, kas arī ir sastopama automatizētā vidē.
Tradicionālo semantisko līdzekļu izmantošana palīdz samazināt informācijas neskaidrības,
piedāvājot semantiskās struktūras. „Gan cilvēkiem, gan datorsistēmām nepieciešama semantika, lai
izprastu iegūtās informācijas jēgu” (Soergel, 2009).
Šo automatizēto procedūru rezultāti palīdz meklētājiem atrast informāciju, bet parasti nevar
atrast to pašu informāciju, kas būtu atrodama ar cilvēku veikto indeksāciju (Shields, 2005). Tomēr
pētījums, kurā salīdzināta cilvēku veiktajā indeksēšanā vai mašīnindeksēšanā balstīta izguve, rāda,
ka lietotāji tās uzskata par vienlīdz efektīvām (Anderson and Pérez-Carballo, 2001, 233. lpp.).
Galvenā mašīnģenerētu indeksu problēma ir tāda, ka daudzos gadījumos tiem ir zema precizitāte.
Atdeve var būt problemātiska arī sinonīmijas, kā arī pārāk plašu vai pārāk šauru terminu lietošanas
dēļ. Tika konstatēts, ka galvenās problēmas „ir saistītas ar nozīmi un semantiskajām attiecībām”
(Hjørland, 2007).
Esošās automātiskās metodes galvenokārt nodrošina aptuvenu kategorizāciju vai plašas
tematu kategorijas, kas ir noderīgas piekļuves nodrošināšanai, īpaši tīmekļa resursiem. Pēdējos 20
gados realizēti vairāki automatizētās indeksēšanas un klasificēšanas projekti. Tiek veikti uzlabojumi
un papildu eksperimenti.20 Tīmekļa resursu straujais pieaugums izvirza automatizētās procedūras
pētniecības priekšplānā dažādām lietotāju vidēm (Ardö, 2009).

18
19
20

Lai uzraudzītu automātisko indeksēšanas procesu, piemēram, sk. www.kaiec.org./.
Hjørland, Birger: Automatic indexing. www.iva.dk/bh/lifeboat_ko/CONCEPTS/automatic_indexing.htm.
Sk., piem., The Indexing Initiative project at the National Library of Medicine: http://ii.nlm.nih.gov/semiauto.shtml.
Sk. liela apjoma automatizētās klasifikācijas projektu, ko veica OCLC (Dublina,OH) 1990. g. Lundas universitātē,
Oldenburgā un Vulverhemptonā – Koch/Vizine-Goetz: Automatic classification and content navigation support of
Web sevices: DESIRE II cooperates with OCLC;
Yi, Kwan: Challenges in automated classification using library classification schemes,tiešsaistē pieejams
http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/097-Yi-en.pdf;
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„Visus dokumentus var relatīvi lēti un efektīvi automatizēti analizēt un indeksēt.
Nozīmīgiem dokumentiem automatizēto indeksēšanu var papildināt ar cilvēku veiktu indeksēšanu,
lai šos dokumentus padarītu pieejamākus plašākam klientu lokam” (Anderson and Pérez-Carballo,
2001, 270. lpp.). Ja NBI vēlas veikt rentablu tematisko indeksēšanu, tā var izmantot cilvēku veiktu
indeksēšanu tikai atlasītām publikācijām.21 Tikai īpašām NB ar nelielu publikāciju skaitu,
iespējams, varētu izmantot cilvēku veikto indeksēšanu visiem dokumentiem. NB datubāzei
pieaugot, cilvēku veiktās indeksēšanas darbu var ieguldīt izvēlētās dokumentu grupās. Lēmuma
pieņemšanas procesu sk. 5. nodaļā. Krājumam palielinoties, aizvien grūtāk piešķirt tematisko
piekļuvi vienādi visām publikācijām, tādējādi vajadzīga lielāka atlase. Tīmekļa resursu milzīgajam
skaitam vajadzīgas jaunas darbplūsmas un ātrāka tradicionālā indeksēšana, kā arī datoru atbalstītas
procedūras var palīdzēt indeksētājiem (Svensson and Jahns, 2010).
Automatizētā indeksēšana būs veiksmīgāka, izmantojot to kopā ar kādu semantisko līdzekli,
piemēram, tematu kartēm, tādējādi samazinot neformalizētas runas nenoteiktību un vārdu
atlasīšanas un izsvēršanas neskaidrību, kā arī palielinātos semantikas kognitīvā vērtība.
Pirms izmantot rūpīgi izstrādātās mākslīgā intelekta procedūras, jāveic: 1) automatizēta
mediju apstrāde, t.i., autoru, izdevēju vai citu bibliotēku un katalogu datu atkārtota izmantošana,
kuru var veikt automātiski, ielādējot strukturētos datus no dažādiem formātiem un pielietojot
kartēšanu; 2) no digitālajām publikācijām izgūto vai automātiski ģenerēto metadatu izmantošana.
Darba dažādu versiju intelektuālā satura datus, piemēram, iespiestās un tiešsaistes versijas var kopēt
automātiski no viena aprakstošā ieraksta uz citu.22

3.7. Citi tematiskās piekļuves līdzekļi
Rekomendācija
8.

Nodrošiniet saturu bagātinošos datus kā papildinājumu citiem tematiskās piekļuves
līdzekļiem.

Bagātinošā kataloģizēšana palīdz lietotājiem atrast un atlasīt bibliotēkas materiālus un
izprast piedāvāto informāciju. Gandrīz trīs gadu desmitus bibliotekāri ir atbalstījuši bibliotēkas
tiešsaistes katalogu ierakstu uzlabošanu. Tas nozīmē, ka tiešsaistes bibliogrāfijas lietotāji meklēšanas procesā saņem palīdzību, neizejot no bibliogrāfijas. Tādējādi izguve ir daudz efektīvāka.
Daudzas bibliotēkas ir sekojušas tiešsaistes grāmattirgotāju, piemēram, kuri saviem izdevumiem
pievieno informatīvu saturu. Saturu bagātinošie dati ietver ne tikai bibliogrāfiskā resursa tematu, bet
arī šādas sastāvdaļas:
–
–
–
–
–

21
22

Satura piezīmes.
Kopsavilkumus/Atreferējumus.
Satura rādītājus.
Teksta paraugus.
Citu ar izdevumu saistītu informāciju, piemēram, apskatus.

Moeller, G.: Automatic classification of the World-Wide Web using UDC. Grāmatā: Proceedings of the
GfKl.Heidelberg: Springer 1999.
Larson, Ray L.: Experiments in automatic Library of Congress Classification.Žurnālā: Journal of the American
Society for Information Science.43 (1992). p.130-148.
CADIAL project www.cadial.org/index.php?
Automatizētā indeksēšana nav lēta. NBI ir jāapzinās informācijas tehnoloģiju attīstības un uzturēšanas izmaksas.
FRBR bibliogrāfiskajā sistēmā jebkura jauna darba manifestācija jau tiek indeksēta ar darba ierakstu.
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Atreferējumu veidošanā jāievēro standarta kritēriji, kas garantētu tematiskās piekļuves kvalitāti.23
Atreferējums izskaidro darba tematisko aptvērumu bez interpretācijas vai kritikas. Atreferējums kā
meklēšanas avots piedāvā daudzus terminus, taču tam piemīt nekontrolētās vārdnīcas trūkumi.
Satura rādītāji un kopsavilkumi palīdz lietotājiem izprast aprakstītā resursa tematu. NB
aģentūras var atkārtoti izmantot grāmatu tirgotāju, izdevēju vai autoru sniegtos datus. Satura rādītāji
papildina resursa nosaukumu ar visu tā daļu nosaukumiem, kas bieži ir ļoti svarīgi visu tematu
noteikšanā. Tomēr lietotājiem jāapzinās, ka meklēšana digitalizētā satura rādītājā ir brīvteksta
meklēšana.
Viena no nozīmīgākajām „bibliotēka 2.0” sastāvdaļām ir palielināta lietotāju līdzdalība.
Sociālā tagošana (zināma arī kā folksonomiskā tagošana vai sociālā marķēšana)24 var tikt piedāvāta
kā sadarbības līdzeklis, kas apmeklētājiem ļauj izmantot viņu pašu terminus dokumentu indeksēšanā.25 Lietotāju tagi var rosināt priekšmetošanā izmantojamus NB kontrolētus tematus un terminus vai tos izmantot kā piekļuves punktus. Vajadzētu izvairīties no sociālās indeksēšanas bez
lingvistiskās kontroles, jo tā ir pretrunā ar NB autoritatīvajām funkcijām un tās datu kvalitātes
prasībām.
Minētos līdzekļus var izvēlēties atkarībā no resursa veida vai žanra. Piemēram, disertāciju
meklēšanā labāki rezultāti ir, ja ietverti atreferējumi un satura rādītāji.26 Elektroniskie satura rādītāji
ir arī žurnālu rakstu un konferenču materiālu efektīvs identificēšanas veids.
Ieteicams ir arī tiešsaistes satura nodrošinājums, ietverot hipersaites uz brīvi pieejamiem ežurnāliem vai e-grāmatām. Dažreiz ir pieejami fragmenti vai pirmās daļas. Pilnteksta resursa
pieejamība kopā ar ierakstu ir ļoti noderīga, jo tā novērš jebkādas ar resursa iegūšanu saistītas
problēmas.
Lai uzlabotu piekļuvi, vairāk bagātinātajiem datiem ir svarīgi nodrošināt meklēšanas
iespējas arī pievienotajā saturā. Piekļuves punktus var nodrošināt ar automātisko indeksēšanu.
Vienkāršākā automātiskā indeksēšana nodrošina piekļuvi ikviena vārda sastopamībai. Tā ir
brīvteksta vai pilnteksta izguve.
Pilnteksta meklēšana ļauj lietotājiem atrast ne tikai maznozīmīgākus tematus, izmantojot to
apzīmēšanai lietotos vārdus un jēdzienus, bet arī jebkurus jēdzienus, kas neizsaka temata būtību,
izgūstot vienādus vārdus ar dažādām nozīmēm. Lai novirzītu lietotājus uz viņu vajadzībām
atbilstošu meklēšanu, šim meklēšanas veidam jābūt nošķirtam no ierakstu izguves, kuru nodrošina
NB.

23

24

25

26

Sk., piem., ASI/NISO Z39.14 – Guidelines for Abstracts,
www.niso.org/kst/reports/standards?step=2&gid=None&project_key%3Aiso-88591=5944461cb4a1e365ad1688ec6f6c199c9d90ee71.
Vairāk par sociālo tagošanu: Furner, Jonathan: User Tagging of Library Resources:Toward A Framework for
Sysytem Evaluation, 2007, http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Furner-en.pdf; Chan, Lois Mai: Social
Bookmarking and Subject Indexing.(Landry 2001: 127); Aagaard, Harriet: Social Indexing at the Stockholm Public
Library (Landry, 2011: 143).
Piem., Kanādas bibliotēka un arhīvi ir izmantojuši vairākus projektus, lai iegūtu zināšanas par atsevišķu lietotāju
prasmēm, sk. McKeen 2008.
Guidelines for Cataloguing Theses by the Australian National Library. www.nla.gov.au/librariesaustralia/trainigsupport/manuals--guides/theses-guid/.
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4. Nacionālās bibliogrāfijas funkcionalitāte un saskarne
4.1. Nacionālās bibliogrāfijas attēlojums
Tematiskās piekļuves līdzekļi palīdz gan kataloģizētājiem, gan lietotājiem izpētīt viņus
interesējošos tematus. Veiksmīga tematu izguve ir sarežģīta. Tā ir atkarīga no izmantotajiem
indeksēšanas līdzekļiem, kas aprakstīti 3. nodaļā.
NB funkcionalitātes un saskarnes attīstība cieši saistīta ar bibliotēkas katalogiem. Šajā
nodaļā aplūkoti tikai svarīgākie tematisko datu attēlošanas jautājumi, bet nav apskatīti kataloga
dizaina specifiski aspekti, kas kopīgi jebkuram OPAC veidam. Tomēr jāņem vērā, ka tematiskā
piekļuve ir daļa no NB piedāvātā informacionālā pakalpojuma.
Neatkarīgi no tā, vai NBI veido tikai bibliogrāfijas tiešsaistes vai arī iespiesto versiju,
svarīgi ir krājumam nodrošināt strukturētu tematisko piekļuvi.
Papildu tradicionālajiem bibliogrāfisko datu piekļuves veidiem, daudzas NBI ir izpētījušas
jaunus piekļuves un izplatīšanas kanālus. Šie jaunie pakalpojumi domāti pētniekiem un studentiem,
kuriem nepieciešama informācija par jaunākajām publikācijām viņu pētniecības jomā.
Ir daudzas iespējas nodrošināt tematisko piekļuvi atkarībā no NB formāta – iespiestā, CDROM, tiešsaistes u.tml., kā arī no nacionālās bibliotēkas kataloga daļas ar iezīmētu lietotāja formātu
un html dokumenta, lietojot ISBD formātu u.tml. Daudzām valstīm ir speciālas bibliogrāfiskās
datubāzes. Citas valstis ir apkopojušas vēsturiskus periodus un publicējušas retrospektīvo
bibliogrāfiju. Katram bibliogrāfijas veidam nepieciešamas īpašas prasības.
Atbilstoši dažādajām lietotāju vajadzībām, ieteicams izmantot atšķirīgus attēlojumus
displeja ekrānā, dažādus piekļuves nosacījumus un attēlošanas līmeņus.
Dažādu lietotāju grupu vajadzības un prasības, kas izskaidrotas 2. nodaļā, ir ļoti atšķirīgas.
Turklāt funkcionalitāte un saskarne atkarīga no dažādiem lietotāju uzdevumiem. Kā iepriekš
norādīts, lietotāji vēlas atrast vai identificēt tematiskās entītijas vai darbus pēc tematiem, kā arī
atlasīt entītijas vai iegūt papildu informāciju par tematu, bibliogrāfisko ierakstu vai pašu resursu.
Lietotāji vēlas izpētīt arī dažādas tematu attiecības.
NBI lēmumi par dažādiem indeksēšanas līmeņiem (sk. 5. nodaļu) ietekmē meklēšanas
funkcionalitāti. Zems līmenis samazina meklēšanas iespējas. Viendabīgāka un konsekventāka
nacionālās bibliogrāfijas indeksēšana ļauj nodrošināt vieglāku piekļuvi krājumam pēc temata.
NB strukturēšana un kārtošana pēc tematiem ir ierasta un attaisnojusies jau vairākus gadu
desmitus. Īpaši svarīgi tas ir tiešsaistes piekļuvei, nodrošinot tādas tematiskās kategorijas kā
hipersaites vai navigācijas fasetes.
Tematisko datu attēlojums bibliogrāfiskajā ierakstā ir vēl viena būtiska iezīme. Mūsdienu
tiešsaistes bibliotekārajā vidē ir iespējami un vēlami daudzi jauni pakalpojumi. Tāds izguves
līdzeklis kā Google ir mainījis lietotāju prasības informācijas piekļuvei. Mūsdienās tematiskie dati
ir veids, kā modelēt lietotāju individuālo informācijas vidi. Piemēram, RSS plūsmu iekļaušana var
būt spēcīgs atbalsts lietotājiem. Tas nodrošina šo pakalpojumu, saglabājot meklēšanas vaicājumu,
periodiski to atkārtojot un nosūtot vaicājuma rezultātus lietotājam. Tas ļauj saņemt jaunāko
publikāciju datu atjauninājumus, izmantojot lietotāja formulētus tematiskos vaicājumus.
„Klasifikācijai un indeksēšanai ir būtiska loma ne vien mūsu turpmākajā attīstībā, bet arī
sistēmās, kuras veicina zināšanu struktūras attīstību lietotāju saskarnēs. Tās nodrošinās augstāku
kvalitāti un noderīgāku pieredzi mūsu mūžizglītībā” (Pollitt, 1997).
Vairums nākamās paaudzes katalogu vai meklēšanas rīku jau ir ietvēruši tematiskajā
piekļuvē papildu efektīviem līdzekļiem, piemēram, pārlūkošanai ar fasetētiem rezultātiem un līdzīga
satura resursu piedāvājumiem, noteiktas Tīmekļa 2.0 pazīmes, piemēram, tagošanu, lietotājam
pieejamu kontrolēto vārdnīcu un iespēju pievienot komentārus par konkrētiem terminiem. Strauji
attīstoties mobilajiem telefoniem, plašāk tiek izmantotas mobilo katalogu saskarnes, kurās tikai
svarīgāko informāciju attēlo nelielā saskarnē – samazinātā OPAC displejā.
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Šajā nodaļā tiks apskatīti ne tikai Tīmeklis 2.0, bet arī faktori, kas saistīti ar Tīmekļa 3.0
sastāvdaļām – Semantiskā tīmekļa attīstību, piemēram, semantisko tagošanu un RDF.
Globalizācijas un interneta tehnoloģiju attīstības procesā sadarbspējai un savienojamībai ir būtiska
loma infrastruktūras plānošanā un izveidošanā. IFLA Namespaces Task Group ziņojumā ir ietverta
nepieciešamība diferencēt pakalpojumus, lai novirzītu lietotāju no kodēta bibliogrāfiskā apraksta uz
cilvēklasāmu aprakstu vai pašu digitālo resursu. „Pamatpakalpojums varētu atgriezt ar URL saistītu
RDF/XML. Uzlabotāki pakalpojumi varētu atgriezt lietotāja pieprasījumam atbilstošu precīzāku
izvilkumu, piemēram, RDF/XML konkrētai valodai vai “īpašībai”, piemēram, apjoma piezīmei.” 1
Vietējo bibliogrāfisko datu risinājumu vietā ieteicami standartizēti formāti. Nav īpašu
tehnisko nosacījumu, kas paredzēti tikai tematiskajiem datiem. Jāpiebilst, ka semantiskā tīmekļa
datu modeļi kā SKOS (Simple Knowledge Organization Systems — Vienkāršu zināšanu
organizēšanas sistēma) piedāvā shēmas priekšmetu un klasifikācijas sistēmu izplatīšanai un
saistīšanai.2

4.2. Vispārējās rekomendācijas
Tematiskā piekļuve NB ietver trīs aspektus – tematiski kārtotu datu uzrādīšanu, informāciju
par darbu tematu, meklēšanas iespējas pēc tematiem.
Sekojošās rekomendācijas par funkcionalitāti un saskarni attiecas uz iespiestajām
bibliogrāfijām un tiešsaistes katalogiem/ bibliogrāfiskajām datubāzēm.
Rekomendācijas
Attēlojiet un pārlūkojiet NB ierakstus pēc tematiem, lietojot plašas kategorijas vai augstākos
klasifikācijas hierarhijas līmeņus.

9.

Zināšanu struktūru potenciāla izmantošana un līdzīgu resursu apkopošana klasteros palīdz
lietotājiem viegli un ātri atrast atbilstošas publikācijas un atlasīt noteiktas jomas datu kopas.
10.

Bibliogrāfiskajā ierakstā attēlojiet priekšmetus un klasifikācijas notācijas.

Tas ļauj lietotājiem saprast, par ko ir darbs, un palīdz novērtēt resursu atbilstību. Tas ir
sākuma punkts tālākai tematiskajai meklēšanai.
11.

Nodrošiniet pilnīgas, lietotājiem draudzīgas tematiskās meklēšanas funkcijas.

Visām priekšmetu sarakstos iekļautajām zināšanām jābūt pieejamām lietotājiem. Iespiestajās
bibliogrāfijās tas realizējams, pievienojot priekšmetu rādītājus. Tiešsaistes bibliogrāfijās var
izmantot visu kataloga meklēšanas funkciju potenciālu.
Dažas no sekojošām rekomendācijām nav tiešā NBI pārraudzībā. Meklēšanas stratēģijas un
to attēlošana atkarīga no programmatūras sistēmām. Izvēloties katalogu tehnoloģijas, NBI jāpievērš
uzmanība šiem faktoriem.

4.3. Tiešsaistes kataloga funkcijas
Pirms tematiskās piekļuves saskarnes veidošanas NBI jāizlemj, kādas funkcijas vajadzētu
iekļaut. Sekojošajā sarakstā ir rekomendācijas, kas īpaši paredzētas tematiskajai piekļuvei.
1

2

The Report of IFLA Namespaces Task Group, March 2010, www.ifla.org/files/classification-and-indexing/iflanamespaces-requirements-options-report_corrected.pdf.
SKOS Simple Knowledge Organizzation System Reference. W3C Recommendation 18 August 2009,
www.w3.org/TR/skos-reference/.
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Vispārējās kataloga funkcijas, piem., apvienotā meklēšana, tieša piekļuve elektroniskajam saturam,
manipulācijas ar vaicājumu rezultātiem un citas, tiek uzskatītas par pašsaprotamām.
Attēlojiet prioritāros priekšmetus un ar tiem saistītos terminus viegli un skaidri saprotami
Kontrolētās vārdnīcas funkcija ir īstenota, ja lietotājs var meklēt ar atšķirīgiem
terminiem un atrast prioritāros priekšmetus un ar tiem saistītos terminus. Meklējot
priekšmetu virkni ar vārdiem, vispirms jāparāda izgūtās virknes, lai ļautu lietotājiem atlasīt
atbilstošās virknes, tikai nākamajā solī parādot ar tām saistītos resursus. Ir ļoti ieteicamas
saites uz darbiem ar tādu pašu priekšmetu.
Nodrošiniet meklēšanu dabiskajā valodā un atslēgvārdu meklēšanu
Lietotājiem ir svarīga meklēšanas iespēja dabiskajā valodā, tādēļ sistēmai jāpiedāvā
atslēgvārdu meklēšanas iespēja, lai paplašinātu meklēšanu ar kontrolētajām vārdnīcām. Ja
rezultāti netiek atrasti, sistēmai jāpiedāvā „līdzīgu priekšmetu” meklēšanas iespējas ar „Vai
jūs domājāt....?” vai citām frāzēm.
Nodrošiniet kontrolētās vārdnīcas, taksonomijas, ontoloģijas un metatēzaurus
Ja datubāzē pieejamas kontrolētās vārdnīcas, tad meklēšanas rezultāti ir precīzāki un
pietiekami daudz. Kontrolēto terminu izvēle no vārdnīcas sarakstiem/rādītājiem ļauj
lietotājiem meklēt precīzus terminus. Turklāt meklēšana būtu labāka, ja būtu ietvertas arī
„taksonomijas” ar hierarhiju, „ontoloģijas” ar attiecībām un „metatēzauri”, visu iepriekšminēto apkopojums.3 Atgriešanās ar norādēm uz hierarhiski saistītiem terminiem vai terminu
atšķirīgajām formām ir ļoti noderīga pētniekiem. Ierakstam vajadzētu būt sasaistītam ar
autoritatīvo ierakstu. Attiecībā uz klasifikāciju, būtu nepieciešama piekļuve notācijām, to
apzīmējošiem terminiem, rādītājiem un shēmai, kas palīdz lietotājiem koncentrēties uz
nepieciešamo tematu un tam tuvāko.
Daudzvalodu meklēšanas iespējas
Nacionālā bibliogrāfija ir visu valsts publikāciju datu repozitārijs un arī uzziņu vieta
starptautiskajiem lietotājiem. Viņu informacionālās prasības var atbalstīt, nodrošinot
daudzvalodu piekļuvi. Ir ieteicama meklēšana un attēlošana gan latīņu, gan citā rakstībā.
Ļoti ieteicama ir arī kartēšana un sasaistīšana ar citu valodu tēzauriem. Virtuālā starptautiskā
autoritatīvā datne (Virtual International Authority File (VIAF))4 ir svarīgākais avots
personvārdiem/nosaukumiem, kurus lieto tematiskajā piekļuvē. Eiropas projekts
Daudzvalodu piekļuve tematiem (Multilingual Access to Subjects (MACS))5 ir lielisks
paraugs viena un tā paša temata meklēšanai dažādās valodās.
Galvenais izaicinājums ir, kā atrisināt Unikoda problēmu konkrētām valodām un/vai
rakstībām.

4.4. Tiešsaistes kataloga saskarnes
Parādiet prioritāros priekšmetus un ar tiem saistītos terminus
Saskarnes dizainā ir svarīgi ietvert prioritāro priekšmetu atšķirīgos terminus, kā arī
saistību starp terminiem (piem., plašākus, šaurākus un asociatīvus terminus). Ieteicams
attēlot priekšmetu attiecību nosaukumus, piem., „plašāks termins”, „darbības lauka
piezīme”, „sk.”, “virstermins”, „asociatīvs termins” (Garshol, 2004).

3

4
5

White,Jabin: Ontologies and User Needs in Publishing,- presented at the NISO/BISG 4th Annual Forum during the
ALA Annual Conference, www.niso.org/news/events/2010/ala2010/nisobisgforum/whiteNISOBISG2010.pdf.
VIAF – Virtual International Authority File: http://viaf.org/.
MACS – Multilingual Access by Subject Open Forum: https://macs.hoppie.nl.
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Nodrošiniet daudzpakāpju saskarni ar iespējām darboties dažādos granularitātes līmeņos
Tiek rekomendēts noklusētajai saskarnei ar vienkāršo meklēšanas logu papildus
piedāvāt vēl vienu vai vairākas padziļinājuma pakāpes ar paplašinātām meklēšanas
iespējām, kas ietver precīzāku tematisko meklēšanu vai ļauj sašaurināt meklējuma
rezultātus, izmantojot Būla loģiku. Ja meklējuma rezultātus rāda kopā ar izgūto resursu
atribūtu sarakstiem, kurus var izmantot meklēšanas precizēšanai („fasešu navigācija”),
rādāmajos sarakstos ieteicams ietvert klasifikācijas indeksu un priekšmetu sarakstus.
Izmantojiet zināšanu struktūras hierarhijas gan rezultātu atspoguļošanai, gan vaicājuma
specifikācijai (sk. 4.5.).
Piedāvājiet datu ievades iespējas lietotājiem
Šīs iespējas var ietvert tagošanu, piekļuvi kontrolētajām vārdnīcām, komentāru par
terminiem vai atreferējumiem pievienošanu ierakstā, RSS plūsmas, kā arī izveidot tematisko
kategoriju uzskaitījumu u.tml. Jāatšķir lietotāju ievadītie dati no NB datiem.
Piedāvājiet daudzvalodu un vairāku rakstību opcijas
Kataloga saskarnēs jāietver lietotāja valodas izvēles opcijas. Ja lietotāji varēs
pārslēgties uz sev vēlamo valodu un rakstību, tas veicinās efektīvāku navigāciju.

4.5. Tiešsaistes kataloga vaicājumi
Vaicājuma opcijas
Ir jābūt pieejamai vienkāršai un paplašinātai meklēšanai. Pakārtotu priekšmetu
meklēšana pēc vārda saknes var veicināt informācijas izgūstamību.
Vaicājuma rezultātu modificēšana
Lietotājam jābūt iespējai sašaurināt meklēšanas rezultātus, pieprasot dažādus
aspektus. Papildus formātam, autoram, valodai, žanram, izdošanas gadam un vietai jābūt
iespējai sašaurināt meklēšanu ar tematiskiem aspektiem, piemēram, temats, ģeogrāfiskais
reģions un laiks, vai izvēlēties nozares aspektus no klasifikācijas notācijām. Ja nav rezultātu,
lietotājam jābūt iespējai modificēt meklēšanas stratēģiju, izmantojot sistēmas ieteiktos
meklēšanas terminus.

4.6. Citas kataloga īpašības
Sākotnējās saskarnes īpašības
– Tematiskās piekļuves palīdzības ekrāni.
– Tematiskās piekļuves rokasgrāmatas.
– Tematu karšu iespējas/ Tematisko attiecību vizuāls attēlojums6.
– Tulkošanas programmatūra vai tematiskās piekļuves līdzekļi.
– Vārdnīcas: valodas izvēles iespējas terminiem.
– Pieteikšanās ar tematiskajiem vaicājumiem uz RSS plūsmām.

6

Sk. www.serialssolutions.com/aquabrowser/.
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5. Lietošanas scenāriji (indeksēšanas/piekļuves līmeņi)
Rekomendācija
12.

Atkarībā no resursa nozīmības, izlemiet par dažādiem priekšmetošanas līmeņiem atšķirīgiem
publikāciju veidiem. Definējiet un publicējiet pragmatiskās atlases kritērijus.

Ja NB nebūtu ietveramo dokumentu saprātīgas atlases, tad NBI būtu pārslogotas.1 Tām
jāizvēlas dokumenti, kas nav jāindeksē vai jāindeksē tikai rudimentāri. Pēdējā laikā daudzās NB
„bijusi zināma spriedze starp iespēju bibliogrāfiskajā ierakstā ietvert datus, kas potenciāli kalpotu
dažādiem noderīgiem mērķiem, un nepadarīt ierakstus pārāk sarežģītus, ja bibliogrāfijai pienācīgi
jāatspoguļo nācijas izdevējprodukcija” (Haddad, 1999). Jaunie digitālie formāti un tīmekļa resursu
pieaugums sarežģījuši atlases lēmumu pieņemšanu. Pat ja nacionālo elektronisko resursu produkcija
ir mainīga, katrai NBI jāpieņem lēmums. Risinājums nav rodams elektronisko un tradicionālo
resursu pretnostatīšanā, jo jautājums ir par saturu, ne labvēlību kādam formātam vai to
sabalansēšanai. Tomēr lielāka vai mazāka dažādu mediju veidu pieejamība var attaisnot vairāk vai
mazāk pilnīgu indeksēšanu. Ja lietotāji var pārlūkot tīmekļa resursus, tiem nav nepieciešams tikpat
pilnīgs apraksts kā citām publikācijām.
Lai arī nav stingru rekomendāciju, tomēr tiek ieteikti sekojoši kritēriji nacionālās
izdevējprodukcijas analīzei, dažādu materiālu efektīvai aptveršanai, atbilstošu indeksēšanas līdzekļu
izvēlei, dažādu resursu indeksēšanas līmeņu noteikšanai, pamatojoties uz darbu nozīmīgumu, lai
katra NBI varētu veidot līdzekļu un līmeņu konsekventu lietošanas scenāriju un lai lietotāju
vajadzības būtu apmierinātas vispiemērotākajā veidā.

5.1. Dažādi tematiskās piekļuves līmeņi
NB ir svarīgi bibliogrāfiskie standarti, jo ieraksti tiek koplietoti un atkārtoti izmantoti. Tādēļ
NBI izstrādājušas dažādus kataloģizācijas līmeņus, lai līdzīga veida resursus apstrādātu vienādi.
IFLA Bibliogrāfijas vadlīnijās rekomendēti četri kataloģizācijas līmeņi – pamata, uzlabotais,
aptverošais un autoritatīvais. Rekomendēta arī standartizēta indeksēšana un klasifikācijas shēmu
izmantošana. Šajās vadlīnijās norādīts:
4.4. Kataloģizācijas līmenis:
[...] Turpmāk kataloģizācijas līmeņi būs jāpiemēro dažādiem resursu veidiem:
– saistībā ar jau pastāvošo resursa metadatu līmeni;
– saistībā ar resursa nozīmību nacionālajai bibliogrāfijai.
4.4.2 Resursa veids un metadatu līmenis [...] Lēmuma par metadatu līmeni pamatā jābūt resursa saturam,
NEVIS formātam (Žumer, 2009, 48. lpp.).

NB tematiskās piekļuves darba grupa rekomendē šādus indeksēšanas līmeņus:
Rekomendācija
13.

Indeksēšanai izmantojiet divus līmeņus:
– Pilns līmenis, kas nodrošina indeksēšanu ar pievienotu piekļuvi autorizētajiem
priekšmetu terminiem, kā arī klasifikācijas notācijas;
– Minimālais līmenis, kas vairumam resursu nodrošina vismaz vienu kontrolēto
priekšmeta terminu un/vai klasifikācijas notācijas, ja nepieciešams, saīsinātas.

1

Wiggins, Beacher in Žumer 2009: 29
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Šie divi līmeņi atbilst Bibliogrāfijas vadlīnijās aprakstītajiem četriem līmeņiem tādā nozīmē, ka
pilnais līmenis ietver uzlaboto, aptverošo un autoritatīvo, un nākotnē var tikt papildināts ar
atbilstošiem datiem, piemēram, tematisko informācija, kas gūta no satura rādītājiem u.tml. Tādēļ abi
līmeņi nav strikti noteikti, bet katrai NBI tie jānosaka precīzāk atbilstoši indeksēšanas līdzekļiem,
lietotāju vajadzībām, nacionālajām interesēm, pieejamajiem metadatiem u.tml. Dažu NB piemēri
minēti 7. nodaļā.
Abos līmeņos autoritatīvi jākontrolē visi priekšmetu termini un klasifikācijas notācijas.
Personvārdiem/nosaukumiem, kurus lieto kā priekšmetus, jābūt tādiem pašiem kā
bibliogrāfiskā resursa aprakstošo daļu piekļuves punktiem.
Bez šiem diviem līmeņiem jābūt arī nekontrolētai tematiskai piekļuvei ar atslēgvārdiem. Kā
jau minēts 3. un 4. nodaļā, indeksēšana dabiskajā valodā ir papildinājums kontrolētai indeksēšanai.
Ja NB dažādas sērijas tiek veidotas, lai aptvertu īpaša veida materiālus, tad indeksēšana var
atšķirties no noteiktajiem līmeņiem (piem., doktora tēzēm var pieņemt plašāku klasifikāciju,
pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem).
Pielietojuma scenāriji un nepieciešamie līmeņi ir regulāri jāpārskata un jāatjaunina.

5.2. Tematiskās piekļuves līmeņu atlases kritēriji
Tematiskās piekļuves jomā vissvarīgākais aspekts, kas jāizvērtē, ir resursa saturs un tā
informacionālais potenciāls. Indeksēšanas līdzekļu un līmeņu izvēlē jāizvērtē gan resursa
raksturojums, gan lietotāju vajadzības. NBI jāizvērtē šie faktori pirms lemšanas par tematiskās
piekļuves līmeni.
„Mums jābūt elastīgiem mūsu bibliogrāfiskajos standartos pret jaunajām publikācijām, jo
nacionālās bibliogrāfijas ietvers dokumentus ar dažādu sarežģītības līmeni” (Parent, 2008).

5.2.1. Materiālu raksturojums
Temats (nozare)
Nacionālā politika būtu jāizstrādā konkrētām tēmām tajās tematiskajās nozarēs, kas
ir nozīmīgas nacionālās izdevējprodukcijas vai kultūras atspoguļotājas. Dažas lietas,
piemēram, valsts zinātniskā izdevējprodukcija, jākataloģizē pilnīgāk. Ja resursā ir „efemera
informācija, par kuru mūsdienu vai nākotnes lietotājiem, visticamāk, nebūs liela interese”
(Žumer, 2009, 52. lpp.), var pieņemt lēmumu izmantot tikai atslēgvārdu piekļuvi un/vai
plašas klasifikācijas notācijas.
Īpašas tēmas
Resursiem, kuros dokumentēti aktuāli notikumi, epizodes, atgadījumi un konkrētās
valsts pieredze (piemēram, vēlēšanas, dabas katastrofas), atkarībā no krājuma veidošanas
politikas un NB lomas kultūras mantojuma saglabāšanā, būtu jānodrošina uzlabota tematiska
piekļuve.
Žanri/satura veidi (daiļliteratūra, dzeja...)
Resursiem, piemēram, romāniem, mūzikai, dzejai u.tml., kur tematiskais aptvērums
nav būtisks, tāda pati tematiskā piekļuve kā informatīviem darbiem var būt maldinoša. Šajos
gadījumos resursa izguvē žanra termins var būt noderīgāks nekā tematiskais termins. Žanra
terminus un satura veidus parasti neuzskata par priekšmetiem. Dažreiz tie ir atsevišķos
sarakstos, bet dažās nacionālās priekšmetošanas tradīcijās žanra termini un satura veidu kodi
ir priekšmeti.
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Valoda (nacionālās/ārzemju publikācijas)
Valodai nevajadzētu ietekmēt līmeņa izvēli. Ja resursu iekļauj bibliogrāfijā, tad tam
jāatbilst saturam un izmantojumam.
Izdošanas gads
Izdošanas gadam parasti nevajadzētu ietekmēt līmeņa izvēli, bet, ja nepieciešams,
visa veida senākas publikācijas var indeksēt minimālajā līmenī.2
Dokumentu veidi/fiziskie formāti (grāmatas, seriālizdevumi, elektroniskie izdevumi...)
Dokumentu veidam nevajadzētu ietekmēt līmeņa izvēli, bet tas atkarīgs no aprakstāmo publikāciju daudzuma, ko NBI var apstrādāt. Īpaši bezteksta formāti, piemēram, fotogrāfijas, video, mūzikas ieraksti, ģeogrāfiskās kartes, digitalizēti artefakti u.tml., ir sarežģīts
uzdevums gan indeksēšanai, gan izguvei.3 Tiešsaistes publikācijām, t.i., tīmekļa resursiem
vai digitalizētiem dokumentiem būtu piemērota pamata indeksēšana ar pilnībā automātiskām
metodēm (sk. 3.6 nodaļu). Dažas NBI sagatavo dažādas bibliogrāfiju sērijas atkarībā no
dokumentu veida. NBI var pieņemt pragmatiskus lēmumus attiecībā uz tematisko piekļuvi,
kas var atšķirties dažādiem dokumentu veidiem (pretēji Bibliogrāfijas vadlīnijām).
Obligātais eksemplārs
Obligātā eksemplāra resursiem varētu izmantot jebkuru līmeni. Ja resurss ir pirkts, to
vajadzētu indeksēt vismaz minimālajā līmenī.

5.2.2. Lietotāji
Piekļuves līmenis var atšķirties dažādām mērķauditorijām. NB lietotājus apskata 2. nodaļā.
NB paredzēta visiem lietotāju veidiem, tādēļ resursa indeksēšanas līmenim jābūt atbilstošam plaša
lietotāju loka vajadzībām (vispārējas intereses, pētniecība u.tml.).
Ja resursiem, kas domāti konkrētām lietotāju grupām, piem., bērniem, tiek veidotas
atsevišķas NB sērijas, tad katras sērijas tematiskās piekļuves nodrošināšanai var pieņemt īpašu
lēmumu.

5.2.3. Citi apsvērumi
Indeksēšanas līdzekļu mērķis
Visas indeksēšanas sistēmas nenodrošina vienādus rezultātus. Vairumam priekšmetu
sistēmu ir detalizētāka piekļuve nekā klasifikācijas sistēmām, iespējams, nodrošinot
mūsdienīgu zinātnisko nomenklatūru. Klasifikācijas sistēmas sniedz sistematizētus resursu
kopu apskatus domēnā. Jāapsver izmantotās vārdnīcas raksturojums.
Esošo metadatu līmenis vai bagātināts saturs
Metadati ir pieejami vairumam elektronisko resursu. Datu apjoms, kādā tos var
atkārtoti izmantot, un to kvalitāte var ietekmēt indeksēšanas līmeni. Priekšmetu metadatiem
jābūt pieejamiem tiešsaistes bibliogrāfijās. Atkarībā no metadatu apjoma, var pieņemt
lēmumu par manuālas tematiskās piekļuves nodrošināšanu.
Patstāvīgās sastāvdaļas
Galvenokārt jāindeksē monogrāfijas, seriālizdevumi un daži citi resursi. Piemēram,
no vairākdaļu resursiem var indeksēt atsevišķas daļas, ja tās ir kataloģizētas atsevišķi un ja
2

3

Daži no NBI nolēma neietvert NB vecākos izdevumus (galvenokārt tos, kas vecāki par pieciem gadiem), kamēr citi
nolēma nenodrošināt pilnu kataloģizēšanu/indeksēšanu.
Sk. Haazen 2004. g. par piemērotas tematiskās piekļuves piešķiršanu, piem., video, ko lieto vietējā saziņā.
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to temats ir atšķirīgs un nevar tikt izgūts no visa resursa. Izņēmuma gadījumos indeksē
darbus, kas ir patstāvīga resursa sastāvdaļas, līdzīgi kā nodaļas monogrāfijās vai raksti
seriālizdevumos.4
Nacionālā izdevējprodukcija
Nacionālo dokumentu nosaukumu skaits NB var ietekmēt tematiskās piekļuves
līmeni. Jo lielāks krājuma pieaugums, jo dārgāka ir visu dokumentu visaptveroša apstrāde.
NB saturs
Dažas NB iekļauj galvenokārt savā valstī publicētos darbus (teritoriālais princips),
bet citas vāc nacionālo autoru publikācijas, publikācijas nacionālajā valodā vai publikācijas
par nacionāliem tematiem (nacionalitātes princips), kas izdotas ārvalstīs. Krājumi bieži
atšķiras pēc dokumentu veidiem. Cik liela ir krājuma attīstības politikas interese par
resursiem, tik daudz jāpaaugstina to indeksēšanas līmenis.
Cilvēkresursi
NBI kapacitātes ierobežojumi ietekmē indeksēto vienību skaitu. Sadarbība
kataloģizācijā, ierakstu kopēšana un automatizētas vai datorvadītas procedūras var noteikt
indeksēšanas darbplūsmas.
Budžets
Budžets ietekmē kataloģizācijas līmeņus praksē, bet vadlīnijas paredzētas
vēlamajiem līmeņiem.

5.3. Lēmumu pieņemšanas matrica
Sekojošā tabula ilustrē, kā indeksēšanas līmeņus var piešķirt dažādām resursu kategorijām
atbilstoši to nozīmībai un iepriekš minētiem faktoriem. Ja atbilst vairāk nekā viens faktors,
piešķirtais līmenis ir faktoram piemēroto līmeņu līdzsvarojums. NBI jānodrošina sava tabula, kurā
precīzi atspoguļotas indeksēšanas izvēles NB, lai palīdzētu indeksētājiem un nodrošinātu
konsekvenci.

4

Vairākas NB ietver arī indeksētus žurnālu rakstus, piem., poļi un serbi.
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2. tabula. Indeksēšanas līmeņi lēmumu pieņemšanas matrica dažāda veida un raksturlieluma
resursiem nacionālajās bibliogrāfijās
Resursa veids un raksturojums

Resursa nozīmīgums/Ieteicamais datu līmenis
Liels/Pilnīgs

Temats, kas izraisa īpašu
interesi
Efemera informācija
Īpaši temati
Publicēšanas gads: sens
Dokumenta veids: bezteksta
Tiešsaistes, rasmoti resursi
Oficiāli publicēts
Pirkts
Iespiesta resursa aizstājējs vai
pēctecis
Resursi ar pētniecisku nozīmi
Resursi kā pētniecības vai
uzziņu līdzekļi
Resursi speciāliem vai
prioritāriem krājumiem
nacionālajās bibliotēkās5
Resursi ar pilnīgu aprakstošo
kataloģizāciju
Lietotāju interese: liela, vidēja,
neliela
Metadati: kvalitāte

Vidējs/Minimāls

Zems/Bez kontrolētas
tematiskās piekļuves

×
×
×
×*
×*
×
×
×#
×

×#

×
×
×
×
×#

×#

×#

×#

×#

×#

* Klasificēts, bet bez priekšmeta, piemēram, daiļliteratūra vai dzeja, skaņu ieraksts.
# Faktors vai tā vērtība ir determinanta vai proporcionāla resursa nozīmībai.

5

Vairākām nacionālajām bibliotēkām ir “kultūras mantojuma kolekcijas”.
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6. Nacionālās bibliogrāfijas institūcijas indeksēšanas politika
6.1. Indeksēšanas politikas publiskošana
Rekomendācijas
14.
15.

Nodrošiniet indeksēšanas politiku skaidri un viegli saprotamu visām lietotāju grupām.
Publicējiet indeksēšanas politiku iekšējai un ārējai lietošanai. Indeksēšanas politiku ārējai
lietošanai ievietojiet tīmeklī NBI izraudzītā valodā un, ja iespējams, arī angļu valodā, ja tā nav
izraudzītā valoda.

Indeksēšanas politika ir dokuments, kurā aprakstīta tematiskās piekļuves nodrošināšana NB
reģistrētajiem dažādiem resursu veidiem. Tas ir papildinājums noteikumiem un vadlīnijām par
indeksēšanas līdzekļiem.
Politika ir domāta gan indeksētājiem, gan NB lietotājiem. Indeksētājiem politika
nepieciešama indeksēšanas konsekvences nodrošināšanai, bet lietotājiem jāzina, kāda veida
tematiskā piekļuve var būt dažādiem resursu veidiem. Vēlams mēģināt uzturēt indeksēšanas politiku
skaidru un viegli saprotamu, izvairoties no izņēmumiem. Indeksēšanas politikai jābūt reālai un
ilgtspējīgai gan tās īstenošanai nepieciešamo resursu, gan izmantoto noteikumu un sistēmu ziņā.
Jāizskata politikas vairākas versijas, viena – iekšējai lietošanai, bet otra – ārējiem
lietotājiem. Piemēram, iekšējās lietošanas versijā var būt ieteikumi indeksētājiem par sensitīviem
tematiem. Ārējo versiju jāievieto tīmeklī NBI izraudzītā valodā un, ja iespējams, arī angļu valodā, ja
tā nav izraudzītā valoda atbilstoši NB lietotāju vajadzībām. Ja laika gaitā indeksēšanas politika ir
mainīta, tad ir svarīgi tīmeklī atspoguļot arī iepriekšējās politikas. Tas ir svarīgi arī iekšējiem
mērķiem un datu pārvaldībai, lai varētu izsekot izmaiņām un lai lietotāji saprastu atšķirīgu pieeju
laika gaitā. Pagātnes prakses rūpīga dokumentēšana veicina arī senāku materiālu meklēšanu.

6.2. Indeksēšanas politikas saturs
Rekomendācijas
16.
17.
18.
19.
20.

Norādiet, kādi tematiskās piekļuves līdzekļi izmantoti.
Norādiet, kāda veida resursi indeksēti.
Norādiet indeksēšanas līmeņus un konkrētumu.
Laika gaitā saglabājiet indeksēšanas politikas konsekvenci, lai nodrošinātu vienotu piekļuvi
resursiem.
Katru reizi, kad tiek ieviestas izmaiņas, atjauniniet indeksēšanas politiku un skaidri norādiet,
uz kādu periodu katra politika attiecas.

Indeksēšanas politika konkretizē detaļas par tematiskās piekļuves līdzekļiem, to
izmantošanas veidu, indeksēto resursu veidu, kā arī par indeksēšanas pilnīgumu. Tai jāietver arī
informācija par indeksēšanas konkrētumu un, ja nepieciešams, jānorāda izmantojamo priekšmetu
vai notāciju maksimālais skaits. Jānorāda arī, ja politika atšķiras dažāda veida resursu indeksēšanā.
Ideālā variantā NB jānodrošina vienāda piekļuve visiem tajā ietvertajiem resursiem
neatkarīgi no materiālu veida. Vēlams nodrošināt vismaz vienu konsekventu piekļuves punktu, kas
būtu kopīgs visiem resursu veidiem. Par lēmumu kritērijiem dažāda piekļuves līmeņa
nodrošināšanai sk. 5. nodaļu. Kartēšana uz iepriekš izmantotām sistēmām pieļauj vienādu piekļuvi
senākiem ierakstiem, kas apstrādāti atšķirīgi.
Svarīgs ir arī laika aspekts. Ideālā variantā tematiskajai piekļuvei laika gaitā jābūt vienādai.
Jābūt iespējai ar kopīgu piekļuves punktu piekļūt dažādos periodos publicētiem resursiem. NBI
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jātiecas uz reālistisku politiku, kas var būt ilgtspējīga. Protams, varētu būt iemesli, lai mainītu
politiku. Piemēram, NBI varētu, vai nu pārņemt starptautisku indeksēšanas līdzekli vai arī atteikties
no novecojušām rekomendācijām. Vienotas piekļuves zaudējums jāizvērtē, salīdzinot ar
ieguvumiem pārmaiņu rezultātā.
Indeksēšanas politika jāatjaunina ik reizi, kad ieviestas izmaiņas.
Indeksēšanas politikai jāietver informācija par:
–

–
–
–

tematiskās piekļuves līdzekli (-iem)
– izmantotajiem līdzekļiem (piem., noteikumu kopas, klasifikācijas shēmas, priekšmetu
saraksti u.tml.);
– izmantoto līdzekļu formu (pilnīga vai vienkāršota/saīsināta forma; standarta vai
modificēta forma; valoda, ja nepieciešama);
– to izmantošanas veidu (manuāla vai automātiska indeksēšana, pirms vai pēckoordinēts
u.tml.);
pilnīguma un konkrētuma līmeni;
tematiskās piekļuves dažādiem līmeņiem un to definīcijām;
īpašu pieeju konkrētu resursu veidiem (t. sk. atsevišķu materiālu nekontrolēta indeksēšana).

Kā aprakstīts iepriekšējās nodaļās, ieteicams, lai NBI nodrošinātu visu indeksēto materiālu vismaz
pamatlīmeņa klasifikāciju. Būtu jāizmanto starptautiska klasifikācijas shēma vai shēma, ko izmanto
citās valsts bibliotēkās. Tas nodrošinātu vieglāku datu apmaiņu nacionālā un starptautiskā līmenī un
pārskatu par valsts konkrētas jomas izdevējprodukcijas specifiku (piem., zinātniskās literatūras
izdevumiem).
NBI vajadzētu nodrošināt piekļuvi visiem NB reģistrētajiem materiāliem konkrētās valsts
valodā(s) un rakstībā(s).
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7. Nacionālās bibliogrāfijas institūciju sniegtie tematiskās
piekļuves piemēri
Pretēji paziņojumiem, ka „konceptuālais pamatojums” NB “ir apšaubāms un to aptvērums ir
nepilnīgs” un ka “lietotājiem ir bijis maz iespēju to veidošanā vai rezultātu novērtēšanā”, kā arī
“meklējumi, kas vienmēr bijuši ideālistiski, tagad ir kļuvuši donkihotiski” (Hazen, 2004), tomēr
visas 20. gadsimta 90. gados un šī gadsimta sākumā1 veiktās aptaujas, pašreizējā tīmekļa vietņu
informācija un dažu NBI sniegtie tipiskie tematiskās piekļuves piemēri rāda, ka visaptveroša NB ir
nozīmīgs un ļoti noderīgs uzziņu avots dažādos kontekstos un dažādām lietotāju grupām.

7.1. Nacionālās bibliogrāfijas institūciju izmantotie tematiskās
piekļuves noteikumi un standarti
NBI atzīst, ka ir svarīgi ievērot kopīgus, starptautiskus tematiskās piekļuves standartus, lai
veicinātu starptautisku tematiskās analīzes datu apmaiņu un nodrošinātu NB lietotājiem visā pasaulē
konsekventu piekļuvi. Kā jau minēts 3. nodaļā un kā liecina pētījumi, biežāk tiek izmantoti
starptautiski tematiskās piekļuves līdzekļi, piemēram, Kongresa bibliotēkas priekšmetu saraksts
(Library of Congress Subject Headings, (turpmāk – LCSH)), uz to balstīti nacionālie standarti,
starptautiskās klasifikācijas – DDK un UDK, kā arī citas klasifikācijas sistēmas, piemēram, –
Kongresa bibliotēkas klasifikācija (Library of Congress Classification, (turpmāk – LCC)),
kategorizācijas shēmas, piemēram, Conspectus, vai vietējas nozīmes shēmas ar plašām kategorijām.

7.1.1. Klasifikācijas shēmas
NB sistematizēšanai izmanto universālas, vispārīgas klasifikācijas, lai padarītu pieejamu NB
informāciju, kas ietver visu veidu zināšanas.
Kā aprakstīts 3. nodaļā, ir dažas plaši izmantotas universālas klasifikācijas shēmas,
piemēram, DDK, UDK un LCC Līdzās tām ir arī nacionālas universālas shēmas. Starptautiskie
sistematizēšanas līdzekļi organizē resursu krājumus, kas saistīti hierarhiskā, starptautiski saprotamā
struktūrā, kas nav uzskatāms par pašsaprotamu nacionālās shēmās. Dažreiz starptautiskie
sistematizēšanas līdzekļi nespēj apmierināt visas vietējās vajadzības, tāpēc nacionālā līmenī tiek
ieviestas modifikācijas, īpaši tādās tematiskajās jomās kā valoda, literatūra, vēsture, ģeogrāfija,
izglītība un tiesību zinātne.

7.1.1.1. Djūija decimālā klasifikācija (DDK) un adaptācijas
Djūija decimālā klasifikācija ir viena no pazīstamākajām un nacionālās bibliogrāfijas
institūciju visplašāk lietotajām klasifikācijas shēmām (sk. 3. nodaļu). To lieto Austrālijā, Austrijā,
Brazīlijā, Kanādā, Francijā, Vācijā, Īslandē, Itālijā, Malaizijā, Maldīvijā, Maltā, Maurīcijā, Marokā,
Namībijā, Jaunzēlandē, Norvēģijā, Papua-Jaungvinejā, Singapūrā, Šrilankā, Dienvidāfrikā,
Zviedrijā, Šveicē, Taizemē, Tunisijā, Lielbritānijā, Vjetnamā, Ugandā, Zimbabvē u.c. valstīs.
Dažās valstīs DDK lieto bez modifikācijām, tomēr dažās nacionālajās sistēmās Djūija shēma
atbilstoši vietējām vajadzībām ir nedaudz modificēta.
Dažas NBI NB sistematizēšanai lieto tikai augstākos hierarhijas līmeņus, turpretim citas
piešķir pilnas klasifikācijas notācijas visiem resursiem un attēlo tās bibliogrāfiskajos ierakstos.
Piemēros parādīti atšķirīgi lietojumi.
1

Knutsen, 2001; Knutsen, 2003; Heiner-Freiling, 2000.
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Kipra
Κυπριακή Βιβλιογραφία – Kipras bibliogrāfija
Kipras Nacionālā bibliotēka izdod gadskārtēju izdevumu – Bulletin of the Cyprus
Bibliography, kas aptver gada izdevējdarbības produkciju Kiprā. No 1999. gada līdz 2004. gadam
bibliogrāfija tika veidota kā atsevišķa datne (PDF); ieraksti sakārtoti atbilstoši DDK, Second
Summary.

1. att.

Kipras NB ieraksta piemērs PDF versijā, kas kārtots pēc DDK ar pilnām DDK notācijām

Kipras bibliogrāfija tiešsaistē pieejama kopš 2005. gada.2 Tajā iespējams meklēt (no
tematiskās piekļuves aspekta) pēc priekšmetiem un notācijām. Paplašinātas DDK notācijas lieto
tematiskajai piekļuvei (ne tikai sistematizēšanas nolūkiem). Izmanto arī UDK, F un vietējās
klasifikācijas shēmas.

2. att.

2

Kipras NB bibliogrāfiskā ieraksta piemērs ar DDK un priekšmetiem grieķu un angļu
valodā (no http://www.cln.com.cy/, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)

Cyprus National Library Online Catalogue, http://www.cln.com.cy/ (skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme).
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3. att.

Kipras NB datubāzē izmantoto klasifikācijas sistēmu piemērs (no http://www.cln.com.cy/,
skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
Maroka
Bibliographie nationale marocaine – Marokas nacionālā bibliogrāfija

Marokas NB organizēta atbilstoši DDK Hundred Divisions gan tiešsaistes versijā (kopš
2007. gada.)3, gan PDF formātā (pirms 2007. gada.).

3

Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc – Online Bibliography, http://opac.bnrm.ma:8000/cgibin/gw_2011_1_2/link/vtls_link.pl?file=gw_49_5F/html/bnrm/fr/search_screens/search_screen_bibliography_from.
html&lng=fr.
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4. att.

Marokas NB DDK piemērs (tiešsaistes versija)
Kenija
Kenya National Bibliography – Kenijas nacionālā bibliogrāfija4

Kenijas NB ieraksti sakārtoti atbilstoši DDK 22. izdevumam. Daļa no DDK literatūras
notācijām (800. klase) nedaudz modificēta daiļliteratūrai vietējās valodās. DDK notācijas
papildinātas ar vietējo valodu saīsinātiem nosaukumiem. Piemēram, 896.3923 Kis nozīmē
daiļliteratūru Kisvahili valodā.

5. att.
4

Kenijas NB DDK piemērs PDF versijā, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme

Kenya National Bibliography, http://www.marsgroupkenya.org/documents/.
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Jaunzēlande
Te Rarangi Pukapuka Matua o Aotearoa – Jaunzēlandes nacionālā bibliogrāfija
Jaunzēlandes NB (New Zealand National Bibliography – NZNB) ietver kataloga ierakstus
Jaunzēlandes iespiedprodukcijai. To sagatavo reizi mēnesī.5 Bibliogrāfija ietver Jaunzēlandes un
Tokelau grāmatas, seriālizdevumus, laikrakstus, nošizdevumus, kartes, video, skaņu ierakstus un
attēlizdevumus. Jaunzēlandes NB kārtota atbilstoši DDK augstākajiem hierarhijas līmeņiem ar
divām īpašām kategorijām – Jaunzēlandes literatūrai un vienībām bez DDK.

6. att.

Jaunzēlandes NB DDK piemērs

7. att.

Jaunzēlandes romāna bibliogrāfiskā ieraksta piemērs ar DDK papildinājumu Jaunzēlandes
NB (no http://nlnzcat.natlib.govt.nz/, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)

5

New Zealand National Bibliography, http://www.natlib.govt.nz/catalogues/national-bibliography.
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Singapūra
Singapore National Bibliography – Singapūras nacionālā bibliogrāfija (SNB)
Singapūras NB rādītājs sakārtots atbilstoši DDK Second Summary ar īpašām nacionālām
kategorijām daiļliteratūrai.6
SNB iekļauta bāzē PublicationsSG (kopš 2015. gada), http://catalogue.nlb.gov.sg/cgibin/spydus.exe/MSGTRN/LD/LDHOME?HOMEPRMS=GENPARAMS

8. att.

Singapūras NB DDK piemērs
Šveice
The Swiss Book – Das Schweizer Buch – Le Livre suisse – Il Libro svizzero – Il Cudesch
svizzer

The Swiss Book ir Šveices NB, kuru izdod Šveices Nacionālā bibliotēka. Šajā bibliogrāfijā
uzskaitīti Šveices visi mediji – grāmatas, kartes, nošizdevumi, elektroniskie mediji un multimediji,
periodiskie izdevumi, laikraksti, gadagrāmatas un sērijas. Šveices skaņu ieraksti tiek vākti un
kataloģizēti Swiss National Sound Archives Lugano.
Swiss Book ir pieejama tiešsaistes versijā elektroniskajā katalogā Helveticat7 (Nacionālās
bibliotēkas katalogs) vai arī PDF formātā. Tiešsaistes versija atspoguļo meklēšanas
funkcionalitātes, ieskaitot meklēšanu ar DDK klasēm.
Kopš 2001. gada Šveices grāmatas klasifikācijas grupas balstītas uz DDK desmit
galvenajām klasēm, kuras detalizētas desmit apakšklasēs katrā klasē. No 2006. gada apakšklašu
izvēle ir orientēta uz DDK praksi NB vācu valodā. Struktūra lielākoties balstās uz DDK Hundred
Divisions (vai Second Summary). Atkāpes bija pieļautas, integrējot dziļākus līmeņus atbilstoši
lietotāju vajadzībām, piemēram, Dabas resursi (333.7 klases), Militārā zinātne (355 klases) vai
Šveices vēsture (949.4 klases). Klasifikācijas sistēmu izmanto tikai kārtojuma mērķim. Iespējama
angļu, vācu, itāliešu un franču valodas izvēle.

6

7

Singapore National Bibliography, http://snb.nl.sg/catIndex/index.html. (skatīts 2016. g. okt. – adrese nav pieejama –
tulkotāja piezīme).
Helvetic – Online Catalogue of the Swiss National Library, http://helveticat.nb.admin.ch/swissbook.
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9. att.

The Swiss Book daudzvalodu DDK piemērs (tiešsaistes versija) (no
http://www.helveticat.ch/search/query?facet_sbook=sb&sort=dateCreated&locale=en&the
me=swissbook, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)

10. att. The Swiss Book (PDF versija) kārtota atbilstoši DDK Hundred Divisions papildinātajai
versijai, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)

7.1.1.2. Universālā decimālā klasifikācija (UDK) (Universal Decimal Classification
(UDC))
UDK ir sarežģīts indeksēšanas un izguves līdzeklis. Kā minēts 3. nodaļā, UDK lieto daudzu
valstu bibliotēkās, t.sk. Albānijā, Andorā, Bosnija un Hercogovinā, Bulgārijā, Horvātijā, Čehijas
Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maķedonijā, Madagaskarā,
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Moldāvijā, Melnkalnē, Mozambikā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Senegālā, Serbijā, Slovākijā,
Slovēnijā un Spānijā.
Dažas NBI lieto tikai augstākos hierarhijas līmeņus NB kārtojumam, bet citas piešķir pilnas
klasifikācijas notācijas visiem resursiem un atspoguļo tās bibliogrāfiskajā ierakstā.
Piemēros parādīti dažādi lietojumi.
Čehijas Republika
Česká národni bibliografie – Čehijas nacionālā bibliogrāfija
Čehijas NB ietverti Čehijas Republikā publicētie un atbilstoši Obligātā eksemplāra likumam
Nacionālajā bibliotēkā saņemtie dokumenti. Kopš 2009. gada Čehijas NB publicēta kā atsevišķa
datubāze, kura veido tīmekļa kataloga daļu.8 Čehijas NB ziņas par grāmatām publicē reizi mēnesī,
bet ziņas par citiem dokumentiem (turpinājumresursiem, elektroniskajiem resursiem, tiešsaistes,
grafiskiem, nošizdevumiem, kartogrāfiskiem dokumentiem un skaņu ierakstiem) publicē reizi
ceturksnī. Ikmēneša un ceturkšņa kopsavilkumus kārto pēc Conspectus shēmas; Čehijas NB
ierakstos ievadītas pilnas UDK notācijas. UDK pārlūkošanas saraksts attēlo UDK notācijas ar
vārdiskiem ekvivalentiem čehu un angļu valodā.

11. att. Čehijas Republikas NB UDK rādītāja piemērs ar vārdiskiem ekvivalentiem čehu un angļu
valodā (no http://aleph.nkp.cz/F/, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
Maķedonija
Makeдoнсka библиографиjа – Maķedonijas bibliogrāfija
Ieraksti Maķedonijas bibliogrāfijā kārtoti atbilstoši UDK sistēmai.9 Bibliogrāfiskajos
ierakstos ir attēlotas pilnas klasifikācijas notācijas.
8

9

Czech National Bibliography, http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=findb&local_base=CNB&CON_LNG=ENG, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme.
Macedonian National Bibliography (MNB), (http://nubsk.edu.mk/en/catalogues-bases/bibiographies), Virtual
Library of Macedonia, http://vbmk.vbm.mk/cobiss/cobiss_mk-en.htm, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme.
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12. att. UDK piemērs Maķedonijas NB (no http://vbmk.vbm.mk/cobiss/cobiss_mk-en.htm, skatīts
2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
Rumānija
Bibliografia Naţionala Română – Rumānijas nacionālā bibliogrāfija10
Ieraksti Rumānijas NB kārtoti atbilstoši UDK. Bibliogrāfiskajos ierakstos ir attēlotas pilnas
klasifikācijas notācijas.

13. att. UDK piemērs Rumānijas NB, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme

10

NB of Romania, www.bibnat.ro/Bibliografia- nationala-s84-ro.htm.
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Senegāla
Bibliographie du Sénégal – Senegālas nacionālā bibliogrāfija
Senegālas NB veidota atbilstoši otrā līmeņa UDC. Šobrīd Senegālas NB ieraksti nav
pieejami.11

14. att. Senegālas NB kārtojumam lietotā UDK piemērs (otrais līmenis)

7.1.1.3. Kongresa bibliotēkas klasifikācija
20. gadsimtā Kongresa bibliotēkas klasifikācija (Library of Congress Classification (LCC))
tika adaptēta izmantošanai citās bibliotēkās, it īpaši lielās akadēmiskās bibliotēkās Amerikas
Savienotajās Valstīs un Kanādā. Šodien to izmanto arī nacionālajās bibliogrāfijās, piemēram,
Urugvajā un Venecuēlā.
Urugvaja
Urugvajas NB ietver grāmatas, bukletus un periodiskos izdevumus, kas izdoti Urugvajā no
1990. līdz 2010. gadam.12 Tā organizēta atbilstoši Kongresa bibliotēkas klasifikācijai.

11
12

NB of Senegal, www.archivesdusenegal.gouv.sn./catalogue.html.
Uruguay Bibliografia National, http://www.bibna.gub.uy/ (http://catalogo.bn.gub.uy:8080/F/, skatīts 2016. g. okt. –
tulkotāja piezīme.
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15. att. Kongresa bibliotēkas klasifikācijas piemērs Urugvajas NB

7.1.1.4. Nacionālas klasifikācijas shēmas
Kola klasifikācija – Indija
Indijas NB ietver dokumentus, kas publicēti 14 lielākajās Indijas valodās (asamiešu, bengāļu, tamilu, telugu, gudžaratu, hindi, kannadu, malajālamu, marathu, sanskritā, oriju, urdu, angļu
un pandžabu). NB kārtota atbilstoši DDK; Kola klasifikācijas notācijas piešķirtas katram ierakstam.
Kola klasifikācijas sistēma ir S.R.Ranganathan izveidota bibliotekārā klasifikācija. Tā bija
pirmā fasešu (vai analītiski-sintētiska) klasifikācija. Pirmais izdevums publicēts 1933. gadā. Kopš tā
laika publicēti vēl seši izdevumi. To izmanto Indijas bibliotēkās. Kola klasifikācijā lieto 42
pamatklases, kuras tiek kombinētas ar burtiem, cipariem un zīmēm, kā arī piecas pamatkategorijas
vai fasetes sīkākai detalizācijai. Kopā tās sauc par PMEST: personība (personality), lieta vai īpašība
(matter or property), enerģija (energy), telpa (space) un laiks (time).
3. tabula: Kola klasifikācijas tematiskais iedalījums (1933)13
Vispārēji
A Zinātne (Vispārīgi)
B Matemātika
C Fizika
D Inženierzinātnes
E Ķīmija
F Tehnoloģija
G Dabaszinātnes (Vispārīgi) un Bioloģija
H Ģeoloģija
I Botānika
J Lauksaimniecība
K Zooloģija
L Medicīna
M Lietišķās mākslas
13

N Tēlotājmāksla
O Literatūra
P Filoloģija
Q Reliģija
S Psiholoģija
T Izglītība
U Ģeogrāfija
V Vēsture
W Politika
X Ekonomika
Y Dažādas sociālās zinātnes, t. sk. Socioloģija
Z Tiesības

Hansen, Anne Marie: Ranganathan’s Colon classification: Historical and Contemporary Perspectives.
http://mingo.info-science.uiowa.edu/~hansen/Ranganathanpaper.pdf.
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Ķīnas bibliotēkas klasifikācija14– Ķīna
Ķīnas bibliotēkas klasifikācija (Chinese Library Classification (CLC)), pazīstama arī kā
Klasifikācija Ķīnas bibliotēkām (Classification for Chinese Libraries (CCL)), tiek efektīvi lietota kā
nacionāla klasifikācijas shēma Ķīnā.
To lieto arī gandrīz visās pamatskolās un vidusskolās, universitātēs, akadēmiskajās
institūcijās, kā arī publiskajās bibliotēkās. To izmanto arī izdevēji, lai klasificētu visas Ķīnā izdotās
grāmatas. Ķīnas bibliotēkas klasifikācijai ir 22 augstākā līmeņa iedalījumi/kategorijas. Tā ietver
43600 apakškategorijas. Daudzas no tām ir jaunveidotas atbilstoši strauji mainīgās nācijas
vajadzībām.
4. tabula: Ķīnas bibliotēkas klasifikācijas augstākā līmeņa iedalījumi
Marksisms, Ļeņinisms, Maoisms &
Dena Sjaopina teorija
B. Filozofija un Reliģija
C. Sociālās zinātnes
D. Politika un Tiesības
E. Militārā zinātne
F. Ekonomika
G. Kultūra, Zinātne, Izglītība un Sports
H. Valodas un Valodniecība
I. Literatūra
J. Māksla
K. Vēsture un Ģeogrāfija

N. Dabaszinātnes
O. Matemātika, Fizika un Ķīmija
P. Astronomija un Ģeozinātne
Q. Dzīvības zinātnes
R. Medicīna un Veselības zinātnes
S. Lauksaimniecības zinātne
T. Rūpniecības tehnoloģija
U. Transports
V. Aviācija un Kosmoss
X. Vides zinātnes
Z. Vispārīgi, dažādi, jaukta satura un citi

16. att. Ķīnas bibliotēku klasifikācijas struktūras, kuru lieto Ķīnas NB, piemērs

14

Chinese Library Classification, http://www.cnopt.com/tools/clc/ - adrese nav pieejama, skatīts 2016. g. okt.;
http://clc.nlc.gov.cn/, skatīts 2016. g okt. – tulkotāja piezīme.
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Ķīnas bibliotēkas klasifikācija – Taivāna15
Klasifikācijas shēma Ķīnas bibliotēkām bija nozīmīgs uzziņu līdzeklis visu veidu Taivānas
bibliotēku kataloģizētājiem. 2001. gadā Nacionālajā bibliotēkā tika izveidota Table of Revised
Classifications, lai atrisinātu klasifikāciju Ķīnas bibliotēkām lietošanas praktiskās problēmas. Šī
izdevuma svarīgākās pazīmes ir daudzu datorzinātnes terminoloģijas notāciju iekļaušana un rādītāju
pievienošana vieglākai izguvei.

17. att. Taivānas NB Ķīnas bibliotēkas klasifikācijas piemēri (shēmas apraksts no
http://www.theinfolist.com/php/SummaryGet.php?FindGo=New%20Classification%20Sch
eme%20for%20Chinese%20Libraries), skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme
DK5 (Dāņu decimālā klasifikācija, 5. izdevums)16 – Dānija
Dāņu decimālās klasifikācijas 1. izdevums (DK1) publicēts 1915. gadā. 5. izdevums (DK5)
tika oficiāli publicēts 1969. gadā un kopš tā laika vairākas reizes pārstrādāts. To uztur un publicē
Dansk Bibliotekscenter A/S, kas regulāri informē par labojumiem un papildinājumiem. Pašlaik DK5
ietver vairāk nekā 3000 klases.

15

16

Lai arī Honkonga – 1997.g un Makao – 1999. g. atgriezās Ķīnas pārvaldībā, tomēr tie ir īpaši Ķīnas Tautas
Republikas administratīvie reģioni ar daļēju neatkarīgo varu. Tāpēc netiek ievērotas Ķīnas Nacionālās bibliotēkas
obligātā eksemplāra prasības, savukārt Ķīnas NB nevar ietvert Honkongas un Makao izdevumus. Tāpat nevar ietver
izdevumus no Taivānas – dažādu politisku apsvērumu dēļ. Honkongas izdevumu obligātie eksemplāri tiek nosūtīti
uz Honkongas publiskajām bibliotēkām un dažām universitāšu bibliotēkām. Makao Centrālā bibliotēka (Biblioteca
Central de Macau) ir atbildīga par ISSN reģistrēšanu un saņem izdevumu obligāto eksemplāru. Par Taivānu –
Starptautiskais izdevumu apmaiņas birojs ir atbildīgs par ISSN reģistrēšanu un arī saņem obligātā eksemplāra
izdevumus. Tas sniedz arī ISBN, ISSN, ISRC un CIP pakalpojumus. Iedzīvotāji var sazināties ar šīm minētājām
institūcijām, lai saņemtu informāciju par NB dotajos reģionos. Sk. Gu, Ben: National Bibliographies: the Chinese
Experience. http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/109-Gu-en.pdf.
Nacionālās Centrālās bibliotēkas (Taivāna) katalogs,
http://192.83.186.63/F/?func=scan&scan_start=821.011&scan_code=CLS&x=0&y=0.
DK5 (Danish Decimal Classification, 5th edition):
www.iva.dk/bh/Lifeboat_KO/SPECIFIC%20SYSTEMS/dk5.htm.
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Sistēmas pamatā ir DDK 1911. gada 7. izdevums, kuru pārveidoja lietošanai Dānijas
bibliotēkās. DK5 jāīsteno trīs galvenie uzdevumi: 1) Kārtojums plauktos Dānijas publiskajās
bibliotēkās, 2) Katalogu sistēma Dānijas publiskajās bibliotēkās, 3) Bibliogrāfiskā sistēma Dānijas
NB. To izmanto kārtojumam plauktos Dānijas skolu un publiskajās bibliotēkās un kā klasifikācijas
sistēmu Dānijas NB, kā arī Karaliskās bibliotēkas Dānijas departamentā.

18. att. Dāņu
decimālās
klasifikācijas
DK5
piemērs
(no
vietnes:
http://rex.kb.dk/primo_library/libweb/action/search.do, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja
piezīme)
Nippon decimālā klasifikācija17 – Japāna
Nippon decimālā klasifikācija (Nippon Decimal Classification (NDC)), dēvēta arī par
Nippon Decimal System, ir bibliotekārā klasifikācija, kura sākotnēji izveidota grāmatām ķīniešu un
japāņu valodā. Kopš 1929. gada Japānas Bibliotēku asociācija uztur šo klasifikāciju. Sistēma sastāv
no desmit pamatkategorijām.

17

Nippon Decimal Classification: http://en.wikipedia.org/wiki/Nippon_Decimal_Classification.
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5. tabula: Nippon decimālās klasifikācijas galvenās kategorijas
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Vispārīgā
Filozofija
Vēsture
Sociālās zinātnes
Dabaszinātnes
Tehnoloģija un inženierzinātnes
Rūpniecība un tirdzniecība
Mākslas
Valoda
Literatūra

19. att. Nippon decimālās klasifikācijas piemērs NDL-OPAC ierakstā (no vietnes:
https://ndlopac.ndl.go.jp/F/?func=full-setset&set_number=212059&set_entry=000001&format=999, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja
piezīme)
Nederlandse Basisclassificatie (BC)18 – Nīderlande
Nederlandse
Basisclassificatie
(Dutch
Basic
Classification –
Nīderlandiešu
pamatklasifikācija) ir shēma, kas paredzēta lietošanai Shared Cataloguing System of Pica.19
Nīderlandiešu pamatklasifikācija sastāv no 48 galvenajām hierarhijām, kas grupētas 5 klasteros:
Vispārējā, Humanitārās zinātnes, Dabaszinātnes, Inženierzinātnes un Sociālās zinātnes.

18

19

Koch, Traugott, et al: The Role of Classification Schemes in Internet Resource Description and Discovery. Current
Use of Classification Schemes in Existing Search Services,
www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/classification/class_5.htm.
Pica, Niderlandes bibliotēku automatizācijas centrs, šodien OCLC Pica, ir bezpeļņas organizācija, kas nodrošina
sistēmu un pakalpojumu darbību vairumam Nīderlandes akadēmisko un publisko bibliotēku, kā arī vairāku
bibliotēku tīklu skaitu darbību Vācijā un Eiropā.
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20. att. Nīderlandiešu pamatklasifikācijas kategoriju piemērs (no
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/bc04.pdf, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja
piezīme)

21. att. Nīderlandes NB ieraksta piemērs ar Nīderlandiešu pamatklasifikācijas kategorijām (no
KB-catalogus http://opc4.kb.nl/), skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme

7.1.1.5. Plašas tematu kategorizācijas shēmas
Dažas NBI, kuras pārsvarā piedāvā meklēšanu ar atslēgvārdiem un/vai alfabētiskajiem
sarakstiem, pieņēmušas plašas tematu kategorizācijas shēmas NB kārtojumam. Daži no
kategorizācijas rīkiem balstīti uz pastāvošām klasifikācijas shēmām, piem., Conspectus, kura
pamatā ir DDK un UDK; citas lieto institucionāli pieņemtas variācijas, piemēram, UNESCO tematu
kategorijas.
Sekojošie piemēri ilustrē plašu tematu kategorizācijas shēmu lietojumu.
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Conspectus kategorizācijas shēma (Conspectus Categorization Scheme (CCS))– Čehijas
Republika
Conspectus ir starptautiska shēma, kas nodrošina vienotu sistēmu krājuma satura
novērtējumam un aprakstam, kuru sākotnēji ieviesa 20. gs. 80. gados kā koordinēšanas
infrastruktūru starp zinātniskajām bibliotēkām. Conspectus metodi izmanto ne tikai krājuma
attīstības koordinācijas atbalstam, bet arī, lai uzlabotu piekļuvi, kas balstīta uz informācijas resursu
satura raksturojumu. Kopš 2001. gada Conspectus kategorizācijas shēmu izmanto visa veida
bibliotēkās Čehijā dažādiem mērķiem, piemēram, kārtojumam brīvas piekļuves krātuvēs, NB jauno
nosaukumu koordinēšanā – jaunāko NB papildinājumu kārtojumā, informācijas izguvē un
priekšmetu navigācijā, krājuma attīstībā un pārvaldē, tematiskām vārtejām, bibliotēku krājuma
tematiskajiem plāniem (kartēm), kartēšanas rīkiem un mediatoriem indeksēšanas un izguves
līdzekļu veidošanai, nodrošinot daudzvalodu vai starpdomēnu meklēšanu.20

22. att. Conspectus kategorizācijas shēmas piemērs ikmēneša Čehijas NB kārtojumam (no:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovanifondu/roztridit/predmetovekategorie-10, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
UNESCO kategorijas21 – Beļģija
Beļģijas NB iknedēļas un ikmēneša sarakstu veido atbilstoši UNESCO tematu kategoriju
shēmai, kura ietver 33 pamatkategorijas.

20

21

Conspectus Browsing in the CNB database,
http://aleph.npk.cz/F/T5DVSM3S2SNA2BPUJD95X9CVTMDF9KEQRCI9C2EV4CRK15BXD451020?func=scan&scan_code=SK&scan_start=&x6&y=7; Conspectus topic map of the Czech National Library
collections, http://sigma.npk.cz/F/?func=file&file_name=konsp-nkc&con_lng=eng. (adrese nav pieejama, skatīts
2016. g. okt.)
UNESCO statistika par neperiodiskajiem izdevumiem (grāmatas un brošūras), 1961. g.,
http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=178152&set=4940FD33_2_304&gp=0&lin=1.
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23. att. Beļģijas NB kārtojuma piemērs pēc UNESCO kategorijām
Ԛiryat Sefer tematu kategorijas – Izraēla22
Ԛiryat Sefer ir Izraēlas Valsts un ebreju NB. Bibliogrāfijas mērķis ir dokumentēt katru
Izraēlas publikāciju visās valodās un par visiem tematiem, kas glabājas ebreju nacionālajā un
universitātes bibliotēkā – Izraēlas Nacionālajā bibliotēkā. Katru bibliogrāfisko vienību var meklēt
pēc vispārējas tematiskas kategorijas (t.i., iedaļas), kas ir unikāla Qiryat Sefer, papildu klasifikācijas
indeksiem, kuri tiek regulāri piešķirti katram ierakstam. Katras iedaļas priekšmeti ir ebreju valodā
ar tulkojumu angļu valodā. Datubāzē var meklēt abās valodās.
Ja nepieciešams, pamata bibliogrāfisko ierakstu papildina ar paskaidrojošām piezīmēm.

22

The NationalLibrary of Israel Online Catalogue, http://aleph518.huji.ac.il/F/?func=file&file_name=library-infomore&local_base=nnlqrs&con_lng=eng (adrese nav pieejama 2016. g. okt.) http://aleph.nli.org.il/F/, skatīts 2016. g.
okt. – tulkotāja piezīme.
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24. att. Izraēlas NB kārtojuma piemērs (no http://aleph.nli.org.il/F/, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja
piezīme)

7.1.2. Vārdiskās indeksēšanas shēmas
NBI galvenais mērķis ir attīstīt un lietot „efektīvus līdzekļus vārdiskai tematiskai piekļuvei,
kas atbilst starptautiskajiem principiem un standartiem un kas spēj tikt galā ar informācijas resursu
straujo pieaugumu un pieejamību tīmeklī, kā arī apmierina lietotāju jaunās paaudzes informācijas
vajadzības” (Lucarelli, 2009).
Efektīva tematiskā piekļuve NB nevar pastāvēt bez standartizētiem piekļuves punktiem, t.i.,
bez bibliogrāfiskās un autoritatīvās kontroles. Priekšmetu termini jāizsaka dabiskajā valodā, bet
priekšmetiem jābūt izteiktiem ar mākslīgās valodas terminiem, kurus lieto, piemēram, klasifikācijas
shēmās.
Dažos piemēros parādīti vārdiskās indeksēšanas dažādi lietojumi.

7.1.2.1. Kongresa bibliotēkas priekšmetu saraksts un adaptācijas
Kā jau norādīts 3. nodaļā, LCSH plaši izmanto NBI ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm,
it īpaši angliski runājošajās valstīs. Pat ja NBI ziņo par LCSH adaptāciju vai tulkojumu kā savu
galveno priekšmetu sistēmu, jāuzsver, ka ir grūti lietot starptautisku standartu bez modifikācijām, jo
– Priekšmetu kontrolēto vārdnīcu pamatā ir nacionālās valodas.
– Tematiskajai piekļuvei jānodrošina lielāks dziļums vai nacionālā, un/vai vietējā
konteksta aptvērums (t.i., vietējās un nacionālās kultūras vērtības un vienības, kas ir
nozīmīgas vietējām un nacionālām kopienām).
Starptautiskā standarta LCSH modifikācijas vai paplašinājumus dažreiz lieto pat angliski
runājošajās valstīs (vai arī valstīs, kurās viena no oficiālajām valodām ir angļu), lai apmierinātu
lietotāju prasības un meklēšanas kritērijus.
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Austrālija
Austrālijas Nacionālā bibliogrāfiskā datubāze (Australian National Bibliographic
Database (ANBD))23
Visbiežāk lietotais priekšmetošanas standarts Austrālijā ir LCSH. Bibliotēku kopiena
Austrālijā kopumā ievēro LCSH, izņemot īpašas Austrālijas vajadzības. Nacionālā bibliotēka uztur
LCSH paplašinājumus, kuri ietver papildu priekšmetus un norādes, kas autorizētas lietošanai
Austrālijas bibliotēkās.
Austrālijas tematiskās piekļuves projekts24
Daudzus gadus bibliotekāri un bibliotēku lietotāji saskārās ar zināmiem ierobežojumiem, jo
unikālu Austrālijas publikāciju aprakstīšanai LCSH terminoloģija nebija piemērota. Tādēļ
Austrālijas Nacionālā bibliogrāfiskā datubāzes nodaļa uzsāka īpašu Austrālijas tematiskās piekļuves
projektu, lai maksimāli palielinātu tiešsaistes piekļuvi Austrālijas tematikas priekšmetiem.

25. att. Austrālijas NB datubāzes projektā apstiprināto priekšmetu saraksts25
23
24

Subject cataloguing and indexing at the NL of Australia, www.nla.gov.au/services/standards.html#SubjectCat.
Australian Subject Access Project, www.nla.gov.au/librariesaustralia/slash.html.
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Kanāda
Canadiana: Kanādas nacionālā
priekšmetošanas politika26

bibliogrāfija.

Kanādas

bibliotēku

un

arhīvu

Canadiana reģistrē un apraksta dažādas Kanādā izdotās publikācijas, kā arī citur publicētos
Kanādai nozīmīgus izdevumus; katrai reģistrētajai vienībai nodrošināta standarta tematiskās
kataloģizēšanas informācija.
Kataloģizēšanas valodas ir angļu un franču.
Kanādas bibliotēkas un arhīvi piešķir LCSH „pilnam” aprakstīšanas līmenim, kas paredzēts
NB Canadiana reģistrētajiem izdevumiem, sk. 7.2.
Lai apmierinātu Kanādas lietotāju visas vajadzības, tika izveidots Kanādas priekšmetu
saraksts (Canadian Subject Headings (CSH))27 kā papildinājums LCSH. Kanādas priekšmetu
saraksts koncentrējas galvenokārt uz Kanādas kultūru, ekonomiku, vēsturi, literāriem, politiskiem
un sociāliem tematiem, dažos gadījumos arī citām tematiskajām jomām. Priekšmetu un apakšiedaļu
veidošanā ievēroti tie paši principi un politika kā LCSH, ar dažiem izņēmumiem, kas nepieciešami,
lai veicinātu abu vārdnīcu integrāciju. Priekšmeti CSH ir tikai angļu valodā, bet tiem ir franču
valodas ekvivalenti Répertoire de vedettes-matière (RVM), ko publicējusi Bibliothèque de
l’Université Laval. RVM arī iekļauts gandrīz viss LCSH.

26. att. Kanādas NB priekšmetu piemērs. Piemērā LCSH/CSH priekšmeti ir angļu valodā un
priekšmeti franču valodā ir no RVM

25
26

27

Australian Extension to LCSH, www.nla.gov.au/librariesaustralia/services/cataloguing/standards/lcsh-extension/.
Library and Archives Canada Subject Heading Policy, www.collectionscanada.gc.ca/cataloguing-standards/0400062209-e.html.
Canadian Subject Headings, www.collectionscanada.gc.ca/csh/index-e.html, www.slais.ubc.ca/courses/libr517/0405-wt2/projects/csh/csh.htm.
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Čīle
Bibliografía chilena – Čīles bibliogrāfija
Čīles tiešsaistes28 NB integrē Nacionālajā bibliotēkā saskaņā ar obligātā eksemplāra likumu
saņemto iespiesto monogrāfiju, elektronisko resursu un multimediju ierakstus. NB priekšmetu
ieraksti veidoti, izmantojot LSCH.

27. att. Čīles NB priekšmetu sistēmas piemērs
Latvija
Nacionālā bibliogrāfija – Latvijas NB
Latvijas NB ietver informāciju par Latvijā publicētajām grāmatām no 1585. gada, par
Latviju un latviešiem ārpus Latvijas publicēto grāmatu aprakstus no 1940. gada un seriālizdevumu
aprakstus (laikraksti, žurnāli, biļeteni, rakstu krājumi, gadagrāmatas) no 2000. gada. No 2006. gada
pieejama informācija no izdevējiem par sagatavošanā esošajām grāmatām. Kopš 2009. gada
apraksti tiek papildināti ar ieskenētu grāmatas vāka attēlu un grāmatas saturu. Atsevišķā NB
datubāzē ir Latvijā izdotu seriālizdevumu rakstu apraksti no 1940. gada.
28

Bibliografía Chilena, http://www.bncatalogo.cl/F/.
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Tematisko piekļuvi nodrošina UDK (tulkota latviešu valodā) un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas priekšmetu saraksts (turpmāk - LNBPS), kas sākotnēji balstīts LSCH. Pašlaik tas ietver
ap 32000 terminu (tematiskos un ģeogrāfiskos)29. UDK un priekšmeti tiešsaistes datubāzēs tiek
kontrolēti ar autoritatīvajiem ierakstiem. Priekšmetu autoritatīvie ieraksti ietver prioritāros
priekšmetus latviešu valodā un neprioritāros priekšmetus angļu valodā. Tādējādi tiek nodrošināta
piekļuve un meklēšana abās valodās. Kontrolētos terminus no LNBPS izmanto arī zinātnisko
bibliotēku kopkatalogā, publisko bibliotēku tiešsaistes katalogā un nacionālās digitālās bibliotēkas
Letonica krājumā. Pašlaik turpinās kontrolēto priekšmetu un ģeogrāfisko nosaukumu priekšmetu
adaptācija NB seriālizdevumu rakstiem.

28. att. Latvijas
NB
priekšmetu
piemērs
(no
http://kopkatalogs.lv/F?func=find-b0&local_base=nba02, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
Lietuva
Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB) – Nacionālās bibliogrāfijas datu
banka
NB datu banka ietver dokumentu vai dokumentu daļu bibliogrāfiskos ierakstus un
retrospektīvās bibliogrāfijas ierakstus Lietuvā publicētiem un saskaņā ar obligātā eksemplāra
likumu saņemtiem izdevumiem. Ir iekļauti arī Lituanica bibliogrāfiskie ieraksti un Judaikas
katalogs.30 Piekļuvi nodrošina LCSH versija lietuviešu valodā un UDK shēmas tulkojums lietuviešu
valodā.

29

30

Priekšmetošanas rokasgrāmata: priekšmetu saraksts, 5 sējumos 2008. http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162668.pdf –
1. sēj.
Lietuvas Nacionālās bibliotēkas tiešsaistes katalogs,
www.lnb.lt/lnb/selectPage.do?docLocator=80&inlanguage=en&pathld=16. (adrese nav pieejama, skatīts 2016. g.
okt.) https://lnb.libis.lt (skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
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29. att. Lietuvas NB priekšmetu piemērs (no https://lnb.libis.lt, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja
piezīme)
Namībija
Namībijas Nacionālā bibliogrāfija (Namibia National Bibliography (NNB))
Namībijā lietotais LCSH 20. izdevums papildināts ar priekšmetu meklēšanas terminiem, tā
dēvētajiem „brīvajiem priekšmetu terminiem” no Namībijas Nacionālās bibliotēkas datubāzes
(National Library of Namibia Database (NAMLIT))31. Kataloģizēšanas valoda ir angļu.

31

National Library of Namibia Database, http://wwwisis.unam.na/wwwisis/NML.02/FORM.HTM.
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30. att. Namībijas NB LSCH vairs nav izdalīti atsevišķi, toties ir pieejama tematiskā indeksa
pārlūkošana, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme
Dienvidāfrika
Dienvidāfrikas nacionālā bibliogrāfija (South African National Bibliography (SANB))32
Tematisko piekļuvi Dienvidāfrikas nacionālās bibliogrāfijas ierakstiem nodrošina DDK
(1959-2006) un LCSH (no 1992. gada līdz mūsdienām).

32

The National Bibliography of South Africa, www.nlsa.ac.za/NLSA/databases, (adrese nav pieejama, skatīts 2016. g.
okt.). http://www.legaldeposit.ac.za/search~S7/Y#page=SANB/, (skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
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31. att. Dienvidāfrikas
NB
lietotā
LCSH
piemērs
(no
http://www.legaldeposit.ac.za/search~S7/Y#page=SANB, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja
piezīme)

7.1.2.2. Citi priekšmetu saraksti vai tēzauri
Ķīniešu klasificēts tēzaurs (Chinese Classified Thesaurus (CCT))33
20. gs. 80. gados Ķīnas bibliotekāri apzinājās tematiskās piekļuves nozīmi, tādējādi veicinot
Ķīnas priekšmetu sistēmas attīstību. Tika izveidots Vispārējais ķīniešu tēzaurs priekšmetošanai
datorizētās informācijas sistēmās. Tika nolemts apvienot Ķīnas bibliotēkas klasifikāciju (Chinese
Library Classification (CLC)) un Ķīniešu tēzauru, tādējādi veicinot ķīniešu klasificētā tēzaura
kompilāciju. Ķīniešu tēzauram un vēlāk Ķīniešu klasificētajam tēzauram bijusi svarīga loma ķīniešu
izguves valodas standartizēšanā. Tas veicināja zināšanu organizācijas mūsdienīgu attīstību un
informācijas apstrādi Ķīnā.

33

Pong, Joanna and Celine Cheung: Cataloging of Chinese Language Materials in the Digital Era: The Cataloging
Standards and Practices China, Taiwan and Hong Kong,
http://jlis.glis.ntnu.edu.tw/ojs/index.php/jlis/article/viewFile/473/473.
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32. att. Ķīniešu klasificētā tēzaura struktūras piemērs34

33. att. Ķīniešu klasificētā tēzaura piemērs Ķīnas NB (no http://opac.nlc.cn/F/, skatīts 2016. g.
okt. – tulkotāja piezīme)

34

Zeng, Marcia and Wei Fan: SKOS and Its Application in Transferring Traditional Thesauri into Networked
Knowledge Organization Systems, www.slideshare.net/mzeng/skos-and-its-application-in-transferring-traditionalthesauri-into-networked-kos.
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Čehu priekšmetu autoritatīvā datne – Czech subject authority file (CZENAS)
Sākotnēji balstīts LCSH, šobrīd Čehu priekšmetu autoritatīvajā datnē ir integrēts
indeksēšanas un izguves līdzeklis, kurā kontrolētie termini saistīti ar ekvivalentām UDK notācijām
čehu un angļu valodā. Kontrolētās vārdnīcas struktūra ir saistīta ar klasifikācijas shēmu, lai skaidrāk
varētu izteikt saistību starp indeksēšanas terminiem. Kartēšanas process starp čehu terminiem un
UDK indeksiem veikts manuāli. Sasaistīti vienkārši vai salikti UDK indeksi un prioritāro, parasti
LCSH, terminu ekvivalenti angļu valodā. Tāda pati metode izmantota Nacionālās bibliotēkas
datubāzēs un NB. Čehu priekšmetu autoritatīvā datne sastāv no tematiskām, ģeogrāfiskām,
hronoloģiskām un žanra/formas datnēm. Tā ir iecienīta Čehijas bibliotēku vidē.35

34. att. Čehijas nacionālā autoritatīvo datu portāla piemērs ar attēlotiem tematiskajiem
autoritatīvajiem terminiem (no http://autority.nkp.cz/ un http://aleph.nkp.cz/F/, skatīts
2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)

35

Plašāku informāciju sk. Baliková 2009.
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35. att. Priekšmetu datu piemērs Čehijas Republikas NB ierakstā (no http://aleph.nkp.cz/F/, skatīts
2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
Eesti märksõnastik (turpmāk - EMS)36 – Estonian Subject Thesaurus – Igaunijas
priekšmetu tēzaurs
Igaunijas NB (Eesti Rahvusbibliograafia – ERB) datubāze ietver jebkurā valodā Igaunijā
izdoto publikāciju ierakstus, ārvalstīs igauniski izdoto publikāciju, kā arī Igaunijas autoru darbu un
to tulkojumu, neatkarīgi no izdevuma veida, ierakstus. Jaunākās publikācijas reģistrē Igaunijas
Nacionālajā bibliotēkā kā obligātos eksemplārus; agrākās publikācijas datubāzē ievada retrospektīvi
un pakāpeniski.
Igaunijas priekšmetu tēzaurs ir universāla kontrolētā vārdnīca indeksēšanai un dažādu
bibliotēku materiālu meklēšanai igauņu valodā. Tajā iekļauti 36 000 prioritārie termini un 16 000
atšķirīgie termini – kopā 52 000 termini, kas iedalīti 48 tematiskajās jomās.

36

Nilbe, Sirje: SemiautomaticMerging of Two Universal Thesauri: The Case of Estonia, in Landry, Patrice and Leda
Bultrini, Ed O’Neill, Sandra K. Roe: Subject Access: Preparing for the Future. München: DeGruyter 2011, p. 51-57.
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36. att. Igaunijas priekšmetu tēzaura piemērs (no http://ems.elnet.ee/, skatīts 2016. g. okt. –
tulkotāja piezīme)
EMS aizstāj iepriekš visās bibliotēkās lietoto EÜM tēzauru. Igaunijas priekšmetu tēzauru
lieto Igaunijas NB datubāzē. Igaunijas priekšmetu tēzaurs ir brīvi pieejams tīmeklī.37

37. att. Priekšmetu datu piemērs Igaunijas NB bibliogrāfiskajā ierakstā (no http://erb.nlib.ee/,
skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
37

Eesti märksõnastik, http://ems.elnet.ee/.
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Gemeenschappelijke Trefwoorden Thesaurus (GTT) 38- Joint Subject Headings
Thesaurus – (Nīderlandes) - (pārtraukts lietot 2012. gadā, tulkotāja piezīme)
Nīderlandes nacionālā indeksēšanas valoda ir GTT (Apvienotais priekšmetu tēzaurs). Šajā
tēzaurā var atrast šādus deskriptoru veidus: jēdzienu vispārējus terminus, ģeogrāfiskos deskriptorus,
institūciju nosaukumus, mākslas un kultūras darbu nosaukumus, bibliogrāfisko formu deskriptorus,
daiļliteratūras žanru deskriptorus, unica nosaukumus, t.i., vienreizēji notikumi, zāles un citas lietas,
kam ir nosaukums.
To lieto Karaliskajā bibliotēkā un virknē citu bibliotēku, t.sk. Nīderlandes akadēmiskajās
bibliotēkās.
Bibliotheekcatalogi (vorm)
PPN: 088141756
Engelse descriptor: Library catalogs (form)
Bredere term: !088142264!Catalogi (vorm)
Verwante term: !088141659!Bibliografieën (vorm)
Extra ingang: Aanwinstenlijsten (vorm)
38. att. Apvienotā priekšmetu tēzaura (Gemeenschappelijke Trefwoorden Thesaurus) autoritatīvā
termina piemērs

39. att. Priekšmeta piemērs Nīderlandes NB (no http://opc4.kb.nl/, skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja
piezīme)

38

Riesthus, G.J.A.: GOO: Dutch National System for Subject Indexing, http://archive.ifla.org/IV/ifla64/034-99e.htm.
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Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN)39 – National Library of
Poland Subject Headings – Polijas Nacionālās bibliotēkas priekšmetu saraksts
JHP BN ir Polijas Nacionālās bibliotēkas izveidota un uzturēta indeksēšanas valoda, kuru
lieto Polijas kārtējā bibliogrāfijā, Nacionālās bibliotēkas katalogos, vairumā Polijas publisko un
izglītības iestāžu bibliotēku OPAC un daudzās citās bibliotēkās (zinātniskajās, akadēmiskajās un
skolu bibliotēkās). To izmanto kā līdzekli daudzās tiešsaistes bibliogrāfiskajās datubāzēs,
piemēram, reģionālajās bibliogrāfijās un periodisko izdevumu rādītājos. JHP BN ir polihierarhiska
sistēma, kura sastāv no galvenajiem priekšmetiem un apakšiedaļām, kas organizētas terminu
semantisko attiecību tīklā (hierarhiskas un asociatīvas norādes). Vārdnīca aptver visas tematu
jomas. Pirmskoordinētā indeksēšana ļauj indeksētājam izteikt saliktos priekšmetus. Pašlaik tajā
ietverti vairāk nekā 123 000 termini (t.sk. ap 40 000 tematu, 25 000 ģeogrāfisko nosaukumu un
1500 tematu un formālas apakšiedaļas).

40. att. Priekšmetu piemērs Polijas NB (no http://mak.bn.org.pl/ un http://alpha.bn.org.pl/, skatīts
2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
Nuovo Soggettario – The Italian general Thesaurus and the National Bibliography of
Italy – Itāļu vispārējais tēzaurs un Itālijas nacionālā bibliogrāfija
Nuovo Soggettario ir itāļu indeksēšanas valoda, kas sastāv no noteikumu kopuma un
kontrolētās vārdnīcas vispārējā tēzaura formā.40 Tā ir sistēma, ko var izmantot gan pirmskoordinētā,
gan pēckoordinētā formā. Sistēmas arhitektūra organizēta četrās daļās: noteikumi, vārdnīca,

39

40

Klenzon, Wanda: Język Hasel Przedmiotowych Biblioteki Narodowej ( National Library of Poland) – From Card
Catalogs to Digital Library. SomeQuestions Abaout the Future of a Local Subject Headings System in the Changing
World of Information Retrieval, in: Landry, Patrice and Leda Bultrini, Ed O’Neill, Sandra K. Roe: Subject Access:
Preparing for the Future. München: DeGruyter 2011, p. 169-179.
Biblioteca nazionale centrale di Firenze: Nuovo Soggettario. Guida al sistema italiano di indicizzazione per
soggetto. Prototipo del Thesaurus. Milano, Bibliografica, ©2006 (stampa 2007). Nuovo soggettario:
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/index.html.
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sintakse-pragmatika41 un priekšmetu virkņu arhīvs. Pašlaik tēzaurs sastāv apmēram no 40 000
terminiem, bet ir iecere to paplašināt līdz 60 000 terminiem.

41. att. Nuovo Soggettario autoritatīvā ieraksta piemērs (no http://thes.bncf.firenze.sbn.it/, skatīts
2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)
Funkcija Notizie bibliografiche parāda saistītos ierakstus Florences Nacionālās centrālās
bibliotēkas katalogā. Šis piemērs parāda sintaktisko attiecību tipisku lietojumu, veidojot vienu
saliktu priekšmetu virkni – “1.Letteretura – Temi [:] Viaggi – 1945-2005”:

41

Rokasgrāmata ir pieejama: http://thes.bncf.firenze.sbn.it/Manuale_applicativo.pdf.
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42. att. Nuovo Soggettario priekšmetu piemērs (arī pilnas DDK notācijas) Itālijas NB, pieejamas
Itālijas Nacionālās bibliotēkas katalogā (no http://opac.bncf.firenze.sbn.it/, skatīts 2016. g.
okt. – tulkotāja piezīme)
Djūija decimālā klasifikācija ir svarīga Nuovo Soggettario sastāvdaļa, jo klasifikācija spēj
veidot tiltu uz indeksēšanas sistēmām citās valodās. DDK indeksu sasaistīšana ar pilnībā
strukturētiem terminiem no Itāļu Nuovo Soggettario padara iespējamu abu atšķirīgo indeksēšanas
sistēmu maksimālu integrāciju un sadarbspēju.42
Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié (RAMEAU) un
Bibliographie nationale française en ligne – Francijas nacionālā bibliogrāfija
Veidojot tematiskās piekļuves punktus Francijas NB, kā arī Francijas Nacionālās bibliotēkas
katalogā, izmantota autoritatīvā sistēma RAMEAU43. Šo priekšmetu sarakstu ir iedvesmojusi Laval
RVM, no kuras tas radies, kā arī Kongresa bibliotēkas priekšmetu saraksts. RAMEAU valoda ietver
256 000 terminus, no kuriem 88 000 ir vispārējie nosaukumi, un 46 000 ģeogrāfiskie+ nosaukumi.
RAMEAU indeksēšanas rokasgrāmatas sistemātiskā daļa kārtota atbilstoši DDK hierarhijām.

42

43

Crocini, Laura, et al.: Nuovo soggettario e DDC, 2007. In Giornata di presentazione del Nuovo bsoggettario,
Firenze (Italy), 8 February 2007, http://eprints.relis.org/handle/10760/10077.
RAMEAU (Repertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié), http://rameau.bnf.fr/.
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43. att. Priekšmetu piemērs Francijas NB (no http://catalogue.bnf.fr/, skatīts 2016. g. okt. –
tulkotāja piezīme)
Schlagwortnormdatei (SWD) – German Subject Headings Authority File – Vācu
priekšmetu autoritatīvā datne44
„Vācu priekšmetu autoritatīvā datne (SWD) nodrošina terminoloģiski kontrolētu vārdnīcu,
kas aptver visas zināšanu jomas. Priekšmetus nosaka Vācu priekšmetu kataloga noteikumi.
Autoritatīvo datni veido un katru dienu atjaunina Vācijas, Austrijas un Šveices iesaistītās
bibliotēkas. Pēdējo divdesmit gadu laikā tā izaugusi par tiešsaistes datubāzi aptuveni ar 550 000
priekšmetu. Tā ir saistīta ne vien ar citiem tēzauriem, bet arī ar franču un angļu ekvivalentiem un
Djūija decimālās klasifikācijas notācijām. Tā nodrošina daudzvalodu piekļuvi un meklēšanu
atsevišķos, dažādi indeksētos katalogos. Vārdnīcu izmanto ne tikai bibliotēkas materiālu, bet arī
tīmekļa resursu, arhīvu un muzeja objektu kataloģizācijā”.45

44
45

The Subject Headings Authority File SWD, www.d-nb.de/eng/standardisierung/normdateien/swd.htm.
Jahns, Yvonne: 20 years SWD – German Subject Authority Data Prepared for the Future. In: Landryt, Ptrice and
Leda Bultrini, Ed O’Neill, Sandra K. Roe: Subject Access: Preparing for the Future. München: DeGruyter 2011, p.
61-75.
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44. att. Vācu priekšmetu autoritatīvās datnes autoritatīvā ieraksta piemērs (no https://portal.dnb.de,
skatīts 2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)

45. att. Priekšmetisko datu piemērs no Vācijas NB PDF formātā
Yleinen Suomalainen Asiasanasto (YSA) un FENNICA – Somu vispārējais tēzaurs un
Somijas NB
Somijas Nacionālā bibliotēka atbild par divu universālu Somu tēzauru izveidošanu un
atjaunināšanu: Somu vispārējais tēzaurs (Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA)), Somu vispārējā
tēzaura tulkojums zviedru valodā (Allmän tezaurus på svenska (Allärs)) un divi nozaru tēzauri –
Somu mūzikas tēzaurs (Musiikin asiasanasto (MUSA)) un Somu mūzikas tēzaura tulkojums zviedru
74

valodā (Specialtesaurus för musik (CILLA)). Tiešsaistes versija VESA ietver visus iepriekšminētos
tēzaurus. Tā ir brīvi pieejama internetā.46

46. att. Somu vispārējā tēzaura autoritatīvā ieraksta piemērs (no http://finto.fi/ysa/en/, skatīts
2016. g. okt. – tulkotāja piezīme)

47. att. Somijas NB bibliogrāfiskā ieraksta piemērs (no https://fennica.linneanet.fi, skatīts 2016. g.
okt. – tulkotāja piezīme)
46

VESA – verkkosananasto/webbtesaurus, http://vesa.lib.helsinki.fi. (adrese nav pieejama 2016. g. okt.)
http://finto.fi/ysa/en/, (skatīts 2016. g. okt – tulkotāja piezīme)

75

7.2. Indeksēšanas līmeņa politikas nacionālie piemēri
Kā rakstīts 5. nodaļā, indeksēšanas līmeņa lietošanu nosaka faktoru kopums, piemēram, NB
saturs, resursa veids un nacionālās bibliotēkas krājuma attīstības un atlases kritēriju prioritātes.
Aprakstošās kataloģizācijas un priekšmetošanas līmeņi atšķiras, mainoties no trešā uz ceturto,
atkarībā no iepriekš minētajiem principiem.
Šeit ir daži piemēri.
Austrālija
Austrālijas NB lieto trīs kataloģizācijas līmeņus – augstāko, vidējo un zemāko. Līmeņi
nosaka detalizētības līmeni un aprakstu kataloga ierakstā.47
Augstākā līmeņa kataloģizācija – pilnīgi aprakstošie dati un visi aprakstošie un tematiskās
piekļuves punkti un norādes, kas identificē vienību un aptver visas izguvei noderīgās pazīmes. Tiek
piešķirti LCSH termini (parasti divi vai trīs, maksimums seši); parasti tiek iekļautas pilnas
klasifikācijas notācijas un dati kodētā formā. Kataloģizācijas augstākais līmenis tiek nodrošināts
lielākajai daļai Austrālijas publikāciju, oriģinālajiem materiāliem un Āzijā radītajiem resursiem.
Vidējā līmeņa kataloģizācija – ieraksts ietver vienu vai divus priekšmetus, ierobežotas
norādes un kodētos datus, parasti arī klasifikācijas notācijas. Vidējo līmeni nodrošina Austrālijas
resursiem, kuru atrašanai nepieciešams mazāk piekļuves punktu, piemēram, romāniem, izklaides
publikācijām un ārvalstu materiāliem (izņemot Āzijā radītos resursus).
Zemākais kataloģizācijas līmenis – tikai minimālais apraksts un viens vai divi piekļuves
punkti, piemēram, ISBN un autora personvārds; netiek piešķirti priekšmeti, var tikt piešķirtas
saīsinātas klasifikācijas notācijas (kā plaukta indeksi).
Kanāda
Kopš 1996. gada Canadiana lieto četrus kataloģizācijas līmeņus – pilno, pamata, minimālo
un saīsināto.48 Kataloģizācijas līmeņus izmanto visiem materiālu formātiem (iespiestajiem,
audiovizuālajiem, elektroniskajiem u.tml.). Digitālajiem resursiem ir papildu piekļuves līmenis.49
Turklāt izmanto prioritāšu sistēmu, lai noteiktu kārtību, kādā ienākošie līdzekļi tiek apstrādāti un
kataloģizēti. Kanādas sistēma daļēji atbilst Bibliogrāfijas vadlīnijās ierosinātajai četru līmeņu
sistēmai – autoritatīvajai, aptverošajai, uzlabotajai un pamata.
Pilna līmeņa kataloģizācija – piešķirti visi priekšmetu un aprakstošie piekļuves punkti, visas
vienībai atbilstošās norādes; piešķirti visi Kongresa bibliotēkas un DDK klasifikācijas indeksi
(pilni), standartizēti priekšmeti (LCSH, CSH, RVM); priekšmetiem izveidoti autoritatīvie ieraksti.
Pilna līmeņa kataloģizāciju veic visām publikācijām LAC’s Reference, Staff Resource
Centre, Canadian Geneology Centre krājumos, bērnu grāmatām, aborigēnu un multikulturālām
publikācijām, Kanādas mūzikas, literatūras un vēstures resursiem ar kultūras mantojuma vērtību.
Pamata kataloģizācijas līmenis – maksimāli divi Kongresa bibliotēkas priekšmeti, DDK un
LCC indeksi; priekšmetiem izveidoti autoritatīvie ieraksti. Pamata kataloģizācijas līmeni nodrošina
lielākajai daļai mūzikas ierakstu un federālās valdības publikācijām.
Minimālais kataloģizācijas līmenis – netiek piešķirti priekšmeti; parasti piešķir saīsinātu
DDK tikai Canadiana reģistrētajiem materiāliem; tiek piešķirti LC klasifikācijas indeksi (ar
47
48

49

National Library of Australia Cataloguing Policy, www.nla.gov.au/policy/cataloguing/NLACataloguingPolicy.html.
Policy of Levels of Cataloguing Treatment for Publications Acquired by LAC:
www.collectionscanada.gc.ca/cataloguing-standards/040006-2201-e.html.
Supplementary information on cataloguing treatment of digital published resources,
www.collectionscanada.gc.ca/cataloguing-standards/040006-2201.04-e.html#a.
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izņēmumiem); priekšmetiem veido autoritatīvos ierakstus (izņemot: materiālus, kas nav Canadiana
un pre-Legal Deposit Canadiana).
Minimālo līmeni nodrošina provinču valdību izdevumiem, ārzemju mūzikas ierakstiem, reto
grāmatu krājumiem, konferenču materiāliem, pētniecības ziņojumiem un mācību materiāliem.
Saīsinātais kataloģizācijas līmenis – nepiešķir priekšmetus; LC klasifikācijas indeksus
piešķir tikai tad, ja tie vajadzīgi kārtojumam plauktos; nepiešķir DDK indeksus; neveido autoritatīvos ierakstus. Šo kataloģizācijas līmeni izmanto visu veidu senākajām publikācijām, brošūrām,
pašvaldību izdevumiem, ārzemju un starptautiskiem oficiāliem izdevumiem, skaņu ierakstiem,
izņemot mūzikas ierakstiem, beletristikai, biļeteniem, interešu publikācijām ierobežotai auditorijai.
Čehijas Republika
Lai nodrošinātu konsekventu piekļuvi visiem Nacionālās bibliotēkas krājumiem, Čehijas
Nacionālā bibliotēka definējusi trīs tematiskās kataloģizācijas līmeņus: uzlaboto (ar pilnām un
pamata apakšgrupām), minimālo un subminimālo.50
Uzlabotā/Pilna līmeņa kataloģizācija – piešķirti autoritatīvie priekšmeti un žanru/formas
piekļuves punkti: CZENAS tematiskie un ģeogrāfiskie termini, parasti trīs vai četri, maksimums
desmit (ļoti sarežģītiem tematiem vai dokumentiem); CZENAS žanru/formu termini – maksimums
trīs vai četri (nodrošina piekļuvi daiļliteratūrai); UDK/MRF klašu indeksi – terminu ekvivalenti;
Conspectus kategorijas – viena vai divas (iespējamība piešķirt divas ir definēta instrukcijā); kodēta
informācija – GAG standarti un hronoloģiskie kodi; priekšmetu terminu ekvivalenti angļu valodā.
Pilna līmeņa kataloģizāciju nodrošina no 1995. gada iespiestajām grāmatām un atlasītiem tiešsaistes
resursiem.
Uzlabotā/Pamata līmeņa kataloģizācija – piešķirti galvenie autoritatīvie priekšmeti un
žanra/formas piekļuves punkti: CZENAS tematiskie un ģeogrāfiskie termini (maksimums trīs);
CZENAS žanru/formas termini (viens vai divi); UDK/MRF vai UDK augstākā līmeņa klašu indeksi
(no viena līdz trīs) vai Conspectus kategorija (viena).
Pamata līmeņa kataloģizācija ietver notis, kartogrāfiskos dokumentus, grafiskos,
elektroniskos un audio resursus.
Minimālais līmenis – piešķirts viens kontrolētais piekļuves punkts: UDK/MRF vai UDK
augstākā līmeņa vai Conspectus kategorija, var būt brīvi atslēgvārdi vai nekontrolētu priekšmetu
virkne. Minimālā līmeņa kataloģizāciju veic vairumam dokumentu, kuri izdoti laikā no 1945. līdz
1995. gadam.
Subminimālais līmenis – nenodrošina kontrolētu tematisko piekļuvi: var būt brīvi
atslēgvārdi vai nekontrolētu priekšmetu virknes, vai arī nav tematiskās piekļuves. Subminimālo
kataloģizāciju nodrošina lielākajai daļai nacionālo dokumentu, kuri izdoti līdz 1945. gadam.

7.3. Indeksēšanas politikas nacionālie piemēri
Laba tematiskās piekļuves prakse ir metode un process, kas atkarīgs no konkrētas NBI
pieņemtiem nosacījumiem tematiskās analīzes jomā un kas līdzīgos apstākļos var būt modificēti un
pieņemti citās informācijas institūcijās.
Labi izstrādāta un publiski pieejama indeksēšanas politika ir ļoti svarīga, jo tā atbalsta
galvenos indeksēšanas un klasifikācijas mērķus: nodrošināt standartizētu, konsekventu, vieglāku un
precīzāku piekļuvi dokumenta intelektuālajam saturam (sk. 6. nodaļu).
Turpinājumā doti daži vienotie resursu vietrāži (URL), kuros pieejami publicētas
indeksēšanas politikas nacionālie piemēri.51
50

51

National Library of the Czech Republic Subject cataloguing. Subject authorities,
www.nkp.cz/_en/pages/page.php3?page=fondsubjectcataloguing_eng_vp.htm.
Visaptverošu reģistrēto nacionālo bibliogrāfiju sarakstu sk. www.ifla.org/en/node/2216.

77

Dānija
www.dbc.dk/om_dbc/nationale_opgaver/nationalbibliografi_old/nationalbibliografimappe/r
egler_standarder
Francija
www.bnf.fr/en/professionals/anx_cataloging_indexing/a.indexing_policy.html
www.bnf.fr/en/professionals/anx_cataloging_indexing/a.subject_reference_systems.html
Šveice
www.nb.admin.ch/nb-professionnel/erschliessen/01495/01496/index.html?lang=en

78

8. Rekomendāciju saraksts
Tematiskās piekļuves standarti un līdzekļi (sk. 3. nodaļu)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

NBI būtu jāuzņemas vadošā loma indeksēšanas noteikumu un standartu izstrādāšanā,
uzturēšanā un veicināšanā nacionālā līmenī.
Izvēloties nacionālos indeksēšanas līdzekļus, ņemt vērā starptautisko sadarbību. Ievērot
starptautiskos standartus un, kur vien iespējams, dalīties vai izmantot esošos līdzekļus.
Izmantot kontrolēto indeksēšanu gan vārdiskajā indeksēšanā, gan klasifikācijā.
Nodrošināt piekļuvi NB materiāliem valsts valodā(s) un rakstībā(s).
Gan kontrolētai, gan nekontrolētai indeksēšanai jāatbilst lietotāju vajadzībām.
Izmantojiet vārdiskās indeksēšanas shēmas, kuras aptver visas zināšanu jomas un tematus.
Izmantojiet starptautisku klasifikācijas shēmu.
Nodrošiniet saturu bagātinošos datus kā papildinājumu citiem tematiskās piekļuves
līdzekļiem.
NB funkcionalitāte un saskarne (sk. 4. nodaļu)
Attēlojiet un pārlūkojiet NB ierakstus pēc tematiem, lietojot plašas kategorijas vai augstākos
klasifikācijas hierarhijas līmeņus.
Bibliogrāfiskajā ierakstā attēlojiet priekšmetus un klasifikācijas notācijas.
Nodrošiniet pilnīgas, lietotājiem draudzīgas tematiskās meklēšanas funkcijas.
Lietošanas scenāriji (indeksēšanas/piekļuves līmeņi)(sk. 5. nodaļu)
Atkarībā no resursa nozīmības, izlemiet par dažādiem priekšmetošanas līmeņiem atšķirīgiem
publikāciju veidiem. Definējiet un publicējiet pragmatiskās atlases kritērijus.
Indeksēšanai izmantojiet divus līmeņus:
– Pilns līmenis, kas nodrošina indeksēšanu ar pievienotu piekļuvi autorizētajiem
priekšmetu terminiem, kā arī klasifikācijas notācijas;
– Minimālais līmenis, kas vairumam resursu nodrošina vismaz vienu kontrolēto
priekšmeta terminu un/vai klasifikācijas notācijas, ja nepieciešams, saīsinātas.
NBI indeksēšanas politika (sk. 6. nodaļu)
Nodrošiniet indeksēšanas politiku skaidri un viegli saprotamu visām lietotāju grupām.
Publicējiet indeksēšanas politiku iekšējai un ārējai lietošanai. Indeksēšanas politiku ārējai
lietošanai ievietojiet tīmeklī NBI izraudzītā valodā un, ja iespējams, arī angļu valodā, ja tā nav
izraudzītā valoda.
Norādiet, kādi tematiskās piekļuves līdzekļi izmantoti.
Norādiet, kāda veida resursi indeksēti.
Norādiet indeksēšanas līmeņus un konkrētumu.
Laika gaitā saglabājiet indeksēšanas politikas konsekvenci, lai nodrošinātu vienotu piekļuvi
resursiem.
Katru reizi, kad tiek ieviestas izmaiņas, atjauniniet indeksēšanas politiku un skaidri norādiet,
uz kādu periodu katra politika attiecas.
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Vārdnīca
Aboutness

Tematiskais aptvērums

Abstract

Kopsavilkums
(rezumējums)

Access point

Piekļuves punkts

Authority control

Autoritatīvā kontrole

Authorised access point

Autorizētais piekļuves
punkts

Authority file

Autoritatīvā datne

Authority record

Autoritatīvais ieraksts
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Attiecība starp darbu un tā tematu.
Tematiskais aptvērums ir galvenais
jēdziens zināšanu organizācijas jomā, un
vairāki autori devuši nozīmīgu ieguldījumu
darba – temata attiecību būtības izpratnē.
[FRSAD]
Resursa (grāmatas, raksta, runas,
ziņojuma, disertācijas u.tml.) satura īss
izklāsts. Saīsināts, precīzs darba satura
atspoguļojums bez interpretācijas vai
kritikas. [ANSI/NISO Z39.29-2005]
Personvārds/nosaukums, termins, kods
u.tml., ar kuru iespējams sameklēt un
identificēt bibliogrāfiskos vai autoritatīvos
datus. [FRAD, ICP]
Sk. arī Kontrolētais piekļuves punkts
Līdzekļi, kas nodrošina konsekventu
vērtības (personvārds, ģeogrāfiskais
nosaukums, termins vai kods kā
priekšmets) attēlošanu kā piekļuves punktu
informācijas izguvē. Autoritatīvo kontroli
veic manuāli vai pusautomātiski, izmantojot autoritatīvo datni. Noteiktu procedūru
kopums personvārdu/nosaukumu vai
terminu formu konsekventai uzturēšanai
datubāzē. [DCMI Glossary]
Prioritārais kontrolētais entītijas piekļuves
punkts, kas veidots un apstiprināts
atbilstoši noteikumiem vai standartiem.
[ICP]
Autoritatīvo ierakstu kopums. Datnē
ietverti dati par piekļuves punktiem –
personvārdiem, nosaukumiem vai
priekšmetiem, kas autorizēti lietošanai
bibliogrāfiskajos ierakstos. [FRSAD]
Datu elementu kopums, kas identificē
entītiju un veicina piekļuvi entītijas
autorizētajam piekļuves punktam vai
parāda visus entītijas piekļuves punktus.
[ICP] Ieraksts, kurā reģistrēta personvārda
vai institūcijas nosaukuma, ģeogrāfiskā
nosaukuma vai priekšmeta prioritārā
forma. Tajā var būt norādītas autorizētā
prioritārā piekļuves punkta atšķirīgās
formas; ar to saistīta biogrāfiska vai
kultūras informācija, kā arī saistītie
prioritārie piekļuves punkti. [DCMI
Glossary]

Automatic indexing

Automatizētā indeksēšana

Bibliographic control

Bibliogrāfiskā kontrole

Bibliographic description

Bibliogrāfiskais apraksts

Bibliographic record

Bibliogrāfiskais ieraksts

Bibliographic resource

Bibliogrāfiskais resurss

Classification

Klasifikācija

Classification scheme

Klasifikācijas shēma

Classification system see
Classification scheme
Collaborative tagging see
Social tagging

Klasifikācijas sistēma sk.
Klasifikācijas shēma
Sadarbībā veidota
tagošana sk. Sociālā
tagošana
Krājums

Collection

Indeksēšanas metode, kad dators izmanto
algoritmu darba nosaukumam un/vai
tekstam, lai identificētu un izvilktu vārdus
un vārdkopas, kas atspoguļo tematus,
kurus izmanto kā prioritāros priekšmetus.
[ODLIS]
Reģistrēto informācijas vienību
identifikācija un izvietojums noteiktā
secībā.
Tās mērķis ir nodrošināt piekļuvi
bibliogrāfiskajam universam.
Bibliogrāfisko datu kopums bibliogrāfiskā
resursa identificēšanai. [ICP]
Datu elementu kopums, kas
apraksta bibliogrāfisko resursu un
nodrošina tam piekļuvi, kā arī identificē
saistītos darbus un izteiksmes. [ICP]
Bibliotēku vai tamlīdzīgos krājumos esoša
entītija, kas ietver intelektuālās vai
mākslinieciskās jaunrades veikumu.
Bibliogrāfiskie resursi FRBR modelī ir
1. grupas entītijas: darbs, izteiksme,
matifestācija, vienība. [ICP]
Līdzīgu vai saistītu lietu sagrupēšana un
atdalīšana no atšķirīgām un nesaistītām
lietām, un radušos grupu izkārtojums
loģiskā un noderīgā secībā. [BS 87231:2005]
Lietu sagrupēšana klasēs, grupās vai tāda
paša veida kategorijās, izmantojot
bibliogrāfiskās klasifikācijas shēmas.
Strukturēšanas metode atbilstoši
iepriekšnoteiktu principu kopumam.
Parasti raksturo notāciju sistēma un
attiecību hierarhiskā struktūra starp
entītijām. [ANSI/NISO Z39.19-2005]
Loģiska shēma zināšanu sistematizēšanai,
parasti pēc temata. Klasifikācijas shēmas ir
alfabētiskas un/vai numeratīvas. [DCMI
Glossary]

1.

2.
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Divu vai vairāku apvienotu vai
kopīgi izdotu darbu reāls, vai virtuāls
kopums.
Konkrētas institūcijas radīts vai tās
īpašumā esošs bibliogrāfisko resursu
reāls vai virtuāls kopums. [ICP]

Concept

Jēdziens

1.

2.

Content analysis see
Subject analysis
Content enriched
(meta)data see Enriched
cataloguing
Controlled access point

Satura analīze sk.
Tematiskā analīze
Bagātināta satura
(meta)dati
sk. Bagātinošā
kataloģizēšana
Kontrolētais piekļuves
punkts

Controlled vocabulary

Kontrolētā vārdnīca

Copy cataloguing

Kopētā ieraksta
kataloģizācija
DDK

DDC
Dewey Decimal
Classification
Descriptive cataloguing

Aprakstošā kataloģizācija
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Domas vienība, kas veidojusies,
prātā apvienojot dažas vai visas
konkrētu vai abstraktu, reālu vai
šķietamu objektu raksturīgās
pazīmes. Jēdzieni pastāv prātā kā
abstraktas entītijas neatkarīgi no
terminiem, kuri lietoti to izteikšanai.
[ANSI/NISO Z39.19-2005]
Plašu abstrakciju loku ietverošs
abstrakts priekšstats vai ideja, kas
var būt darba temats: zināšanu
jomas, disciplīnas, teorijas, tehnikas,
prakses u.tml.
[FRBR, FRAD, ICP]

Autoritatīvajā ierakstā fiksētais piekļuves
punkts. Kontrolētie piekļuves punkti ietver
personvārdu/nosaukumu autorizētās
formas, kā arī atšķirīgās formas. [ICP]
Konsekventi lietotu un precīzi definētu
terminu kopums. [DCMI Glossary]
Tematiskajā analīzē un izguvē autorizētu
valodas vienību kā indeksēšanas terminu
lietošana, piemēram, tēzauri, priekšmetu
saraksti, klasifikācijas shēmas un citas
priekšmetu autoritatīvās sistēmas. Šādas
sistēmas tiek dēvētas par „kontrolētajām
vārdnīcām”, strukturētajām vārdnīcām,
jēdzienu shēmām, kodēšanas shēmām un
zināšanu organizācijas sistēmām, atkarībā
no to funkcijām, struktūras un lietotāju
vides. [FRSAD]
Citas bibliotēkas vai institūcijas izveidota
kataloga ieraksta adaptēšanas process.
Djūija decimālā klasifikācija
Detalizētu informāciju sk. 3.5.1. sadaļā.
Nacionālā lietojuma piemērus sk.
7.1.1.1. sadaļā.
Kataloģizācijas daļa, kas nodrošina gan
aprakstošos datus, gan visus piekļuves
punktus (izņemot priekšmetu). [ICP]

Descriptor

Deskriptors

Disambiguation

Neviennozīmības
novēršana

Enriched cataloguing

Bagātinošā kataloģizēšana

Entity

Entītija

Exhaustivity see Indexing
exhaustivity
FRBR
Functional Requirements
for Bibliographic Records

Pilnīgums sk.
Indeksēšanas pilnīgums
Funkcionālās prasības
bibliogrāfiskajiem
ierakstiem.

Free text searching

Brīvā meklēšana tekstā

FRSAD
Functional Requirements
for Subject Authority
Data

Funkcionālas prasības
priekšmetu
autoritatīvajiem datiem
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Prioritārais indeksēšanas termins jēdziena
vai objekta apzīmēšanai rādītājā.
[ANSI/NISO Z39.14-1997]
„Prioritārā termina” ekvivalents.
[ANSI/NISO Z39.19-2005]
Indeksēšanā, vārdu, vārdkopu, frāzi vai
simbolu lieto darba temata apzīmēšanai.
Deskriptorus lieto, lai vienāda temata
resursiem piešķirtu vienu standartizētu
priekšmetu. Deskriptori veido kontrolētās
vārdnīcas.
Sk. arī Atslēgvārds; Prioritārais termins.
Neviennozīmības novēršana ir valodas
neskaidrību izskaušana. Neviennozīmības
novēršana saistīta ar homonīmiem un
polisēmiju. Neviennozīmības novēršana
kontrolētajās vārdnīcās ir standarta
procedūra. [Hjørland]
Bibliotēku tiešsaistes katalogu ierakstu
uzlabošana ar satura rādītājiem, tekstu
paraugiem, rādītājiem, anotācijām, vāka
attēliem u.tml.
Informācijas lietotāju galveno interešu
objektu klase, kas definēta iespējami
augstākajā līmenī un pieņemta
bibliogrāfisko datu konceptuālo modeļu
FRBR, FRAD, FRSAD attīstībai. [FRBR]
Starptautiskās bibliotēku asociāciju un
institūciju federācijas (IFLA) izstrādāts
konceptuāls entītiju attiecību modelis
lietotājam, informācijas piekļuvei un
izguvei bibliotēku tiešsaistes katalogos un
bibliogrāfiskajās datubāzēs.
www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr_20
08.pdf
Dabiskās valodas lietošana informācijas
izguvē (neizmantojot kontrolētās vārdnīcas
terminus, piemēram, autorizētus
priekšmetu sarakstus vai deskriptorus).
Sk. arī Kontrolētā vārdnīca; Pilnteksta
meklēšana; Atslēgvārds.
IFLAs izstrādāts konceptuāls datu modelis,
Funkcionālo prasību modeļu 3.daļa, kas
veltīta darba tematiskajam aptvērumam.
www.ifla.org/files/classification-andindexing/functional-requirements-forsubject-authority-data/frsad-finalreport.pdf

Elektroniskais resurss (piemēram,
bibliogrāfiskā datubāze), kas nodrošina
atsevišķa dokumenta visu tekstu (kā
papildinājumu bibliogrāfiskajam
aprakstam).

Full-text

Pilnteksts

Full-text retrieval see
Full-text searching
Full-text searching

Pilnteksta izguve sk.
Pilnteksta meklēšana
Pilnteksta meklēšana

Genre

Žanrs

Granularity

Granularitāte

Heading see Subject
heading

Aprakstgalva sk.
Prioritārais priekšmeta
piekļuves punkts
(Prioritārais priekšmets)
Starptautiska konference
par nacionālajiem
bibliogrāfiskajiem
pakalpojumiem.
Starptautiskie
kataloģizācijas principi

ICBNS
International Conference
on National Bibliographic
Services
ICP
Statement of International
Cataloguing Principles

Meklēšanas metodes tekstuālajos resursos,
kad atbilstību vaicājumam meklē visā
tekstā.
Literatūras, mūzikas, filmu, mākslas u.tml.
veids, stils, forma (romāns, stāsts, dzeja,
drāma u.tml.) vai literāru darbu temats
(piedzīvojumi, fantastika, šausmas,
mistērija, romantika, zinātniskā fantastika,
vesterns u.tml).
Detalizācijas pakāpe, kādā informācijas
objekts vai resurss ir apskatīts vai
aprakstīts. [DCMI Glossary]
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Ziņojums par starptautiskajiem
kataloģizācijas principiem. Starptautiska
vienošanās par kataloģizācijas principiem
digitālajā laikmetā, kas nodrošina
pamatnoteikumus un sniedz vadlīnijas
kataloģizācijas noteikumu standartizētai
attīstībai. Šos principus var piemērot
bibliotēku, arhīvu un muzeju veidotajām
bibliogrāfijām un citām informācijas
datnēm.
http://www.ifla.org/VII/s13/icc/#imeicc

Indexing

Indeksēšana

Indexing exhaustivity

Indeksēšanas pilnīgums

Indexing language

Indeksēšanas valoda

Indexing policy

Indeksēšanas politika
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Resursa, tā daļas vai informācijas temata
attēlojums ierakstā vai rādītājā tematiskās
izguves nodrošināšanai. Bieži nošķir
aprakstošo kataloģizēšanu un indeksēšanu.
Aprakstošajā kataloģizēšanā uzsvars ir uz
publikācijas fiziskajām pazīmēm, autoru,
nosaukumu, izdevēju, izdošanas laiku un
vietu u.tml., turpretim indeksēšanā uzsvars
ir uz dokumenta „temata” identifikāciju.
Indeksētājs var izmantot dokumenta
dažādas daļas, piemēram, nosaukumu,
atsauces vai pilntekstu. Indeksēšanas
kvalitāte ir atkarīga no analīzes. Var tikt
izmantoti dažādi paņēmieni, piemēram,
intelektuālā analīze vai datorizēta vārdu
biežuma statistiskā analīze. Indeksēšana
sastāv no tematiskās analīzes, kurai seko
tematu „pārtulkošana” izmantotajā
sistēmā. [Hjørland]. Indeksēšana ir
informācijas entītiju novērtēšanas process
un terminu veidošana, kas palīdz resursa
meklēšanā un piekļuvē. Indeksēšanas
termini var būt dabiskajā valodā, no
kontrolētās vārdnīcas vai klasifikācijas
notācijas veidā. [DCMI Glossary]
Dažreiz indeksēšanu saprot šaurākā
nozīmē, tikai kā vārdisko indeksēšanu jeb
priekšmetošanu.
Definēts kā dažādu piešķirto tematu skaits.
Sk. arī Indeksēšanas konkrētums
Kontrolētā vārdnīca vai klasifikācijas
sistēma un tās lietošanas noteikumi.
Indeksēšanas valodu lieto dokumentā
aplūkoto jēdzienu atspoguļošanai un
izguvei no informācijas izguves un
glabāšanas istēmas. [ISO 5127/1]
Indeksēšanas valoda ir dokumentu
priekšmetošanas/ indeksēšanas mākslīgā
valoda. Parasti iedalās klasifikācijas
sistēmās un vārdiskās indeksēšanas
valodās.
Bibliogrāfiskās institūcijas izraudzīts
darbības plāns indeksēšanai, kas nosaka
indeksēšanas līdzekļus un indeksējamo
dokumentu veidus. Šīs politikas galvenais
mērķis ir nodrošināt saskaņotus
meklēšanas rezultātus.

Indexing specificity

Indeksēšanas konkrētums

Indexing tools see Subject
access tools
Information retrieval see
Information storage and
retrieval
Information storage and
retrieval

Indeksēšanas līdzekļi sk.
Tematiskās piekļuves
līdzekļi
Informācijas izguve sk.
Informācijas glabāšana un
izguve
Informācijas glabāšana un
izguve

ISBD
International Standard
Bibliographic Description

Starptautiskais
standartizētais
bibliogrāfiskais apraksts

Keyword

Atslēgvārds

Knowledge organization

Zināšanu organizēšana
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Dokumentam piešķirtā prioritārā
priekšmeta, deskriptora vai klasifikācijas
notācijas nozīmes konkrētā atbilstība
galvenajam tematam. Piešķirtais termins
var būt tik šaurs vai plašs, cik atbilst darba
galvenajam tematam. [ODLIS]
Strukturētas vārdnīcas spēja izteikt tematu
dziļumā un detalizēti. [BS 8723-1:2005]
Indeksēšanas valodas konkrētums ir tās
spēja precīzi aprakstīt tematus. Dažreiz to
definē kā precizitātes līmeni, kādā
dokuments faktiski indeksēts. [Hjørland]

Darbību kopums un saistītās iekārtas,
programmatūra un dokumentācija, ar kuru
palīdzību satura objekti indeksēti un dati
uzglabāti, lai izvēlētos satura objektus
varētu izgūt, atbildot uz pieprasījumiem.
[ANSI/NISO Z39.19-2005]
Starptautiskais standartizētais
bibliogrāfiskais apraksts nosaka resursu
apraksta un identificēšanas prasības, kā arī
nosaka apraksta elementu secību un
dalītājzīmju sistēmu.
www.ifla.org/VII/s13/pubs/cat-isbd.htm
No dokumenta izraudzīts indeksēšanai un
izguvei nozīmīgs vārds dabiskajā valodā.
[ANSI/NISO Z39.19-2005]
Vārds, kas apzīmē resursā iztirzāto
galveno jēdzienu vai tematu; izmantots
meklēšanā katalogos un datubāzēs.
Atslēgvārdi ir dabiskajā valodā, tie
neizsaka tematu standartizētā veidā.
Sk. arī Deskriptors; Prioritārais
priekšmeta piekļuves punkts
Zināšanu organizēšana (ZO) vai
informācijas organizēšana ir pētniecības
joma, kas saistīta ar Bibliotēku un
informācijas zinātni (BIZ). Šajā nozīmē
ZO attiecas uz dokumentu aprakstīšanu,
indeksēšanu un klasificēšanu bibliotēkās,
datubāzēs, arhīvos u.tml. [Vikipēdija]

Knowledge organization
system

Zināšanu organizēšanas
sistēma

KO see Knowledge
organization
KOS see Knowledge
organization system
LCC
Library of Congress
Classification
LCSH
Library of Congress
Subject Headings
MeSH
Medical Subject Headings

ZO sk. Zināšanu
organizēšana
ZOS sk. Zināšanu
organizēšanas sistēma
Kongresa bibliotēkas
klasifikācija

Metathesaurus

Metatēzaurs

Kongresa bibliotēkas
priekšmetu saraksts
Medicīnas priekšmetu
saraksts.
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Tēzauri, priekšmetu saraksti, klasifikācijas
shēmas un citas priekšmetu autoritatīvas
sistēmas. Šādas sistēmas tiek dēvētas par
kontrolētajām vārdnīcām, strukturētajām
vārdnīcām, jēdzienu shēmām, kodēšanas
shēmām un zināšanu organizēšanas
sistēmām, atkarībā no to funkcijām,
struktūras un lietotāju vides. [FRSAD]

Detalizētu informāciju sk. 3.5.3. sadaļā.
Nacionālā lietojuma piemērus sk.
7.1.1.3. sadaļā
Plašāku informāciju sk. 3.4.1. sadaļā.
Nacionālā lietojuma piemērus sk.
7.1.2.1. sadaļā
Visaptveroša kontrolētā vārdnīca žurnālu
rakstu un grāmatu indeksēšanai dzīvības
zinātņu jomā – tā var kalpot arī kā
meklēšanu veicinošs tēzaurs. To radījusi
un atjauninājusi ASV Nacionālā medicīnas
bibliotēka. MeSH var pārlūkot un
lejuplādēt bez maksas internetā
www.nlm.nih.gov./mesh/ angļu valodā.
MeSH ir tulkots daudzās citās valodās un
pieļauj izguvi no dokumentiem dažādās
valodās.
Specifisks akadēmiskās disciplīnas
(nozares) vai vairāku saistītu radniecīgu
disciplīnu vārdu saraksts, kurā norādītas
terminu semantiskās attiecības.
Metatēzaurs radīts neatkarīgi izstrādātu
atsevišķu kontrolēto vārdnīcu (tēzauru)
integrēšanai, lai veicinātu informācijas
izguvi. Lielisks piemērs ir Nacionālās
valodas sistēmas izstrādātais Unificētās
medicīnas valodas sistēmas Metatēzaurs,
kas vienā sistēmā integrējis biomedicīnas
zinātņu terminoloģiju. [ODLIS]

Natural language

Dabiskā valoda

Valoda, kuras struktūra un likumi izriet no
tās lietošanas, parasti ilgstošā laika
periodā, pretstatā mākslīgajai valodai,
kuras likumi, noteikti pirms tās izveides un
lietošanas, piemēram, datorvaloda. Ja
meklēšanas programmatūra pielāgota
ievadīto datu apstrādei dabiskajā valodā,
lietotājs var ievadīt vaicājumu tādā pat
formā, kā tas lietots runā vai rakstībā
(„Kur es varu atrast informāciju par
Frederiku Duglasu?” pretstatā meklēšanas
formulējumam „Frederiks Duglass”).
[ODLIS]
Valoda, kuru cilvēki lieto verbālajā
komunikācijā. Vārdi, izvilkti no dabiskās
valodas tekstiem indeksēšanas vajadzībām
bez kontrolētās vārdnīcas, bieži tiek saukti
par atslēgvārdiem. [ANSI/NISO Z39.192005]
Sk. arī Kontrolētā vārdnīca; Atslēgvārds

Non-preferred term see
term
Notation

Neprioritārais termins sk.
Atšķirīgais termins
Notācija

Ontology

Ontoloģija

Post-coordinated indexing Pēckoordinētā
see Post-coordination
indeksēšana Sk.
Pēckoordinēšana
Post-coordination
Pēckoordinēšana

Cipari, burti un/vai citi simboli, ko
izmanto klašu un apakšklašu attiecību
atspoguļošanai klasifikācijas shēmās.
Simbolu kopa, kas atspoguļo jēdzienus vai
attiecības. [BS 8723-1:2005]
Hierarhiska struktūra, kas formāli nosaka
jēdzienu kopuma semantiskās attiecības.
Izmanto strukturētu/kontrolētu vārdnīcu
izstrādāšanā informācijas meklēšanai vai
apmaiņai. Piemēram, tēzaurs. [DCMI
Glossary]

Indeksēšanas sistēma, kad indeksētājs
analizē dokumenta tematu pēc to
veidojošiem jēdzieniem, bet piešķirtie
prioritārie termini netiek apvienoti, kamēr
tos meklēšanas stadijā nav izvēlējies
lietotājs. [BS 8723-1:2005]
Terminu apvienošana meklēšanas stadijā,
nevis priekšmetu saraksta veidošanas vai
indeksēšanas stadijā. [ANSI/NISO Z39.192005]
Atsevišķu terminu apvienojums saliktos
vai kompleksos priekšmetos izguves
procesā.
Sk. arī Pirmskoordinēšana.
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Precision

Precizitāte

Pre-coordinated indexing
see Pre-coordiation
Pre-coordiation

Pimskoordinētā
indeksēšana sk.
Pirmskoordinēšana
Pirmskoordinēšana

Preferred term

Prioritārais termins

Query

Vaicājums

Meklēšanas efektivitātes mērs, kas izteikts
kā no datubāzes izgūtu atbilstošu ierakstu
vai dokumentu proporcija kopējam
izguvumu skaitam, atbildot uz konkrēto
vaicājumu informācijas izguvē; sinonīmi
ar atbilstības proporciju. [ODLIS]
Sk. arī Pirmskoordinēšana; Atdeve.

Indeksēšanas sistēma, kurā dokumentam
piešķirtie prioritārie termini ir sintaktiski
apvienoti vienā vai vairākās konkrētās
secībās, veidojot vienīgās pieejamās
kombinācijas izguves procesam. [BS 87231:2005]
No vairākiem vārdiem sastāvoša prioritāra
priekšmeta vai prioritārā priekšmeta un tā
apakšiedaļu sasaistīšana, lai radītu formāli
kontrolētu daudzelementu jēdziena vai
objekta izteiksmi. Pirmskoordinēšanu
parasti lieto saistītu izteiksmju loģiskai
atlasīšanai. [ANSI/NISO Z39.19-2005]
Atsevišķu jēdzienu apvienojums saliktos
vai kompleksos priekšmetos
priekšmetošanas procesā.
Sk. arī Pēckoordinēšana.
Jēdziena apzīmēšanai lietots termins. [BS
8723-1:2005]
Viens, divi vai vairāki sinonīmi vai
leksiskie varianti, kuri izraudzīti kā termini
iekļaušanai kontrolētajā vārdnīcā.
[ANSI/NISO Z39.19-2005]. Dažkārt to
sauc arī par deskriptoru.
Entītijas nosaukums, kas izraudzīts
atbilstoši noteikumiem vai standartiem un
kuru izmanto entītijas autorizētā piekļuves
punkta izveidē.
Sk. arī Deskriptors; Neprioritārais termins
Ievadītais meklējuma pieprasījums
tiešsaistes katalogā vai bibliogrāfiskajā
datubāzē ierakstu vai resursu izguvei
atbilstoši lietotāja informacionālajām
vajadzībām.
Dažas informācijas glabāšanas un izguves
sistēmas pieļauj vaicājumus dabiskajā
valodā, bet vairums sistēmu prasa
lietotājam formulēt meklēšanas vaicājumu
mākslīgajā valodā, ko lieto indeksēšanā un
meklējuma programmatūras sintaksē.
Vaicājums ir informācijas vajadzības
formulējums, kas dod impulsu meklēšanai.
[ODLIS]
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Meklējuma sistēmas spējas mērs izgūt
visus atbilstoša satura objektus. Parasti
izsaka kā procentuālas attiecības, ko
aprēķina, izdalot atbilstoša satura izgūto
objektu skaitu ar krājumā esošu atbilstoša
satura objektu skaitu. [ANSI/NISO Z39.192005]
Meklēšanas pilnīguma mērs informācijas
izguvē. Pilnīga atdeve nozīmē, ka
meklēšanā tika izgūti visi atbilstošie
dokumenti.
Sk. arī Precizitāte.
Termins vai deskriptors, kas semantiski
cieši saistīts ar doto terminu. Tēzauros
asociatīvie termini parasti tiek kodēti AT
un lietoti cita veida semantiskajām
attiecībām nekā sinonīmija (sk.),
homonīmija (atdalīta ar iestarpinātu
kvalifikatoru), vispārīgās un partitīvās
attiecības (PT, ŠT). Asociatīvie termini var
izteikt, piemēram, antagonistiskas,
aktīvas/pasīvas, cēloniskas, vietas,
paradigmatiskas attiecības. [Hjørland]
Konkrēta saistība starp entītijām vai to
gadījumiem. [FRBR, ICP]
Fiziska vai virtuāla entītija, kas sniedz
informāciju.
Sk. arī Darbs.

Recall

Atdeve

Related term

Asociatīvais termins

Relationship

Attiecība

Resource

Resurss

Retrieval see Information
storage and retrieval
Semantic relations

Izguve sk. Informācijas
glabāšana un izguve
Semantiskās attiecības

Semantic web

Semantiskais tīmeklis

Social tagging

Sociālā tagošana

Specificity see Indexing
specificity

Konkrētums sk.
Indeksēšanas konkrētums

Subject

Priekšmets

Attiecības starp jēdzieniem vai nozīmēm
(bet ne terminiem). Informācijas izguvē
par semantisko attiecību galvenajām
funkcijām var uzskatīt atdeves un
precizitātes palielināšanu. [Hjørland]
Tima Bernera-Lī radīts termins, kurš
nākotnes tīmekli redz kā datu tīklu, kā
globālu datubāzi. Semantiskā tīmekļa
infrastruktūra ļautu cilvēkiem un mašīnām
izdarīt slēdzienus un organizēt informāciju.
Arhitektoniskie komponenti ietver
semantiku (elementu nozīme) un sintaksi
(komunikācija)
www.w3org/DesignIssues/Semantic.html
[DCMI Glossary]
Lietotāju radīti tagi darba satura anotēšanai
un iedalīšanai kategorijās.

Darba temats.
Sk. arī Tematiskais aptvērums; Tematiskā
analīze
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Subject access

Tematiskā piekļuve

Subject access tools

Tematiskās piekļuves
līdzekļi

Subject analysis

Tematiskā analīze

Subject authority control

Priekšmetu autoritatīvā
kontrole

Subject authority data

Priekšmetu autoritatīvie
dati

Subject authority file

Priekšmetu autoritatīvā
datne

Subject authority record

Priekšmetu autoritatīvais
ieraksts

Subject cataloguing

Tematiskā kataloģizēšana

Subject classification
scheme see Classification
scheme
Subject domain

Tematiskās klasifikācijas
shēma sk. Klasifikācijas
shēma
Temata joma
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Veids, kā cilvēki var meklēt, atrast un
izmantot informāciju, kas atbilst viņu
izglītības, profesionālajām un
personiskajām vajadzībām.
Sistēmas un vārdnīcas, kas atspoguļo
un/vai, apzīmē resursos aplūkotos tematus.
Parasti tiek izšķirti klasifikācijas un
vārdiskie līdzekļi. Tie radīti, lai palīdzētu
lietotājiem orientēties lielajā publicētās
informācijas daudzumā.
Sk. arī Klasifikācijas shēmas; Vārdiskā
indeksēšana.
Darba intelektuālā satura identifikācijas
process. Rezultātus var attēlot katalogā vai
bibliogrāfijā kā notācijas vai kā prioritāros
priekšmetus.
Darbība, kas nodrošina tematu pārstāvošo
terminu vai kodu konsekvenci, kurus lieto
kā tematiskās piekļuves punktus.
Priekšmetu autoritatīvā kontrole paredzēta
visu viena temata publikāciju izgūšanai un
attēlošanai ar vienu prioritāro priekšmetu.
[FRSAD]
Informācija par priekšmetiem no
autoritatīvajām datnēm. Dati priekšmetu
autoritatīvajā sistēmā ir saistīti ar
semantiskajām attiecībām, kuras var būt
izteiktas priekšmetu autoritatīvajos
ierakstos vai radītas atbilstoši konkrētām
vajadzībām (piemēram, uzrādot plašākus
un šaurākus jēdzienus). [FRSAD]
Priekšmetu autoritatīvo ierakstu krājums.

Autoritatīvais ieraksts jēdzienam, kurš
norāda tā prioritāro terminu indeksēšanas
valodas noteiktā formā, tā alternatīvās
formas un neprioritāros terminus, tā
semantiskās attiecības ar citiem jēdzieniem
un atbilstību ar tā paša jēdziena
prioritārajiem terminiem citās
indeksēšanas valodās. Tas ietver arī
atsauces uz autoritatīviem avotiem, kas
izmantoti, nosakot prioritāros terminus.
Kataloģizācijas darba daļa, kas nodrošina
priekšmetu kontrolētu apzīmējumu un/vai
klasifikācijas indeksu piešķiršanu. [ICP]
Sk. arī Indeksēšana

Zināšanu nozare, pētniecības lauks,
disciplīna.

Subject heading

Prioritārais priekšmeta
piekļuves punkts
(Prioritārais priekšmets)

Subject heading list
Subject index

Priekšmetu saraksts
Priekšmetu rādītājs

Subject indexing see
Indexing
Subject indexing policy
see Indexing policy
Subject searching

Tematiskā indeksēšana sk.
Indeksēšana
Tematiskās indeksēšanas
politika Sk. Indeksēšanas
politika
Tematiskā meklēšana

Synonymy

Sinonīmija

Table of contents (TOC)

Satura rādītājs

Tagging see Social
tagging
Term

Tagošana sk. Sociālā
tagošana
Termins

Terminology

Terminoloģija
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Vārds, vārdkopa vai frāze darba temata
identificēšanai. Prioritāros priekšmetus
lieto vienādu temata resursu apkopošanai
ar vienu standartizētu priekšmetu.
Standartizēti priekšmeti veido kontrolētās
vārdnīcas.
Standartizēti veidots priekšmetu saraksts.
Indeksētāja izraudzīts priekšmetu saraksts
alfabētiskā secībā, darba satura
atspoguļošanai. Parasti atdalīts no personu
un ģeogrāfisko vietu rādītājiem.

Darba tematiskā aptvēruma meklēšana,
izmantojot, piemēram, prioritāros
priekšmetus vai klasifikācijas notācijas.
Semantisko attiecību veids, kad vārdam
vai vārdkopai ir tāda pati (vai gandrīz tāda
pati) vai ekvivalenta nozīme kā citam
terminam. Indeksēšanas valodās sinonīmi
tiek kontrolēti ar izveidotu autorizētu
prioritāro indeksēšanas terminu sarakstu,
kurā sinonīmi tiek uzskatīti kā ekvivalenti.
Nodaļu vai rakstu nosaukumu saraksts
grāmatā vai žurnālā, parasti resursa
sākumā.
Vārds vai vārdkopa, kas lietots ar noteiktu
vai nepārprotamu nozīmi, lai nodrošinātu
piekļuvi ierakstam.
Vārdi, vārdkopas un simboli, kuri
atspoguļo konkrētā pētniecības nozarē vai
darbības jomā lietotus jēdzienus, kuru
nozīme veidojusies lietošanas gaitā vai
atbilstoši lietotāju pieņemtajiem
noteikumiem, dažreiz publicētā vārdnīcā
vai leksikonā.
Sinonīmi ar nomenklatūra. [ODLIS]

Thesaurus

Tēzaurs

Top classification
hierarchies
Topical heading

Augstākie klasifikācijas
hierarhijas līmeņi
Tematiskais priekšmets

UDC
Universal Decimal
Classification
Uncontrolled Access
points
Unicode

UDK
Universālā decimālā
klasifikācija
Nekontrolētais piekļuves
punkts
Unikods

Variant term

Atšķirīgais termins

Verbal indexing

Vārdiska indeksēšana
(priekšmetošana)

Web resources

Tīmekļa resursi

Work

Darbs
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Kontrolētā vārdnīca, kas formāli izveidota
tā, lai jēdzienu paradigmatiskās attiecības
būtu nepārprotamas, un kurā jēdzienus
atspoguļo prioritārie termini ar to
sinonīmiem un kvazisinonīmiem. [BS
8723-1:2005]
Zināmā kārtībā sakārtota kontrolētā
vārdnīca, kura strukturēta, lai dažādās
terminu attiecības tiktu skaidri attēlotas un
identificētas ar standartizētiem attiecību
indikatoriem. Attiecību indikatoriem jābūt
abpusējiem.
[ANSI/NISO Z39.10-2005]
Terminu lietošanas rokasgrāmata, kurā
norādītas to semantiskās attiecības, lai
nodrošinātu standartizētu, kontrolētu
vārdnīcu informācijas glabāšanai un
izguvei.
Klasifikācijas shēmas augstākie
līmeņi/pamatklases/galvenās apakšiedaļas.
Priekšmets, kas atspoguļo jēdzienu vai
objektu vai galvenā temata aspektu, kas
nav forma, ģeogrāfiska vieta vai laika
periods.
Detalizētu informāciju sk. 3.5.2. sadaļā
Nacionālā lietojuma piemērus sk.
7.1.1.2. sadaļā
Piekļuves punkts, kuru nekontrolē
autoritatīvais ieraksts. [ICP]
Universāla kodēšanas sistēma, kas pieļauj
datu apmaiņu, apstrādi un attēlošanu
pasaules pamatvalodās, kā arī daudzās
senajās rakstībās. Unikods atbalsta un
sekmē daudzvalodīgo datortehnikas
pasauli, pieļaujot vienu valodu lietojošiem
datoriem „sarunāties” ar datoriem, kuri
lieto citu valodu. Reģistrēta firmas zīme ir
Unicode, Inc. [DCMI Glossary]
Ieejas termins mijnorādē, kas norāda uz
prioritāro terminu kontrolētajā vārdnīcā.
Neprioritārā termina sinonīms.
Sk. arī Prioritārais termins.
Indeksēšana ar priekšmetu valodām vai
citām vārdiskām sistēmām.
Sk. arī Prioritārais priekšmeta piekļuves
punkts.
Digitālās publikācijas, tiešsaistes
publikācijas, piemēram, e-grāmatas, ežurnāli, tīmekļa vietnes, arī digitalizēti
dokumenti.
Intelektuāls vai māksliniecisks gara
ražojums [FRBR, FRAD modified by ICP]
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1. pielikums. Darba grupas vēsture
2003. gads
IFLA Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās izguves standartu vadlīniju darba grupa tika
izveidota IFLA WLIC Berlīnē. To vadīja Martin Kunz. Pārējie locekļi bija Julianne Beall, Anders
Cato, Patrice Landry, Dorothy McGarry un Maja Žumer.
2004. gads
Martin Kunz sniedza darba grupas ziņojumu IFLA Klasifikācijas un indeksācijas sekcijas
pastāvīgajai komitejai. Darba grupas nosaukums bija „Working Group on Best Practice Guide”.
Darba grupas mērķis bija izpētīt tematiskās piekļuves minimālos standartus NB. Tā pievērsās
tematiskās piekļuves dokumentu atlases kritērijiem un secināja, ka ne visas no šīm vadlīnijām ir jau
noteiktas ISO standartos.
Pastāvīgā komiteja vienojās, ka darba grupa guvusi pieredzi, un pēc tikšanās IFLA WLIC
Buenosairesā to nodēvēja par Working Group on Guidelines for Minimal Requirements for Subject
Access by National Bibliographic Agencies.
Martin Kunz un Patrice Landry ziņoja par grupas darbu. Grupā tobrīd bija astoņi dalībnieki,
un tika meklēti jauni. Tika izvirzīti trīs uzdevumi, kas jāizpilda līdz 2005. gada jūnijam: precizēt
mērķi; izveidot aptaujas anketu līdz 2005. gada sākumam; noteikt datu vākšanas un analīzes
metodoloģiju. Kopumā pirmais gads bija eksperimentāls, balstīts uz Kopenhāgenas sanāksmi par
nacionālo bibliogrāfiju un Barbara Bell darbu. Pia Leth ieteica iesaistīt dalībnieku no Bibliogrāfijas
sekcijas. Lois Chan norādīja, ka Magda Heiner-Freiling gatavo ziņojumu un pārskatu par šo tēmu.
McGarry analizēja grupas darbu un secināja, ka līdz 2004. gada novembrim tā strādājusi labi.
2005. gads
Darba grupai bija dažas problēmas ar dalīto atbildību, jo tā neveicināja darbu. Tika
ierosināts grupas darbu atsākt no jauna, iesaistot jaunus dalībniekus un idejas. Grupu un tās darba
kārtību atjaunoja pēc Martin Kunz aiziešanas pensijā.
IFLA WLIC Oslo grupas tikšanās laikā tika ierosināta jaunu dalībnieku iesaistīšana. Darba
grupas mērķis bija veicināt tematiskās indeksēšanas un klasifikācijas izmantošanu un tematiskās
piekļuves iekļaušanu NB. WLIC laikā 12 dalībnieki izrādīja interesi. Turpmāko mēnešu laikā darba
grupa pārskatīja izvirzītos darba uzdevumus. Grupas nosaukumu pārdēvēja par „Nacionālās
bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīniju darba grupa”, izņemot no nosaukuma “minimālās
prasības”, lai uzsvērtu, ka tās darba mērķis nav tikai minimālā tematiskā piekļuve. Tika ierosināts
darbības plāns nākamajiem diviem gadiem. Lai noteiktu, vai ir nepieciešama aptauja, tad
2005. gada oktobrī un novembrī grupa savāca informāciju par NBI indeksēšanas politikām. Tika
izveidots adresātu saraksts. NBI nosūtīja savas klasifikācijas, priekšmetu sarakstu un tēzauru
veidošanas politikas vai kopsavilkumus angļu vai franču valodā. Darba grupas mērķis bija piedāvāt
vadlīnijas arī jaunu priekšmetu valodu veidošanai. Nebija nodoma izstrādāt IFLA politiku, bet gan
parādīt nacionālo bibliotēku dažādas politikas un prakses.
2006. gads
Vadlīniju mērķis – nodrošināt piekļuvi dažādiem NB lietotājiem. Grupa vienojās
koncentrēties uz nacionālo bibliotēku tematiskās indeksēšanas politikām un sešām apvienotajām
nacionālajām politikām (Šveice, Francija, Vācija, Kanāda, ASV un Apvienotā Karaliste). Lai gan
visi piemēri bija no rietumu valstīm, tomēr darba grupa konstatēja, ka tie ir ļoti atšķirīgi un nevar
būt kā paraugs. Vadlīniju principus apsprieda sanāksmē WLIC Seulā.
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2007. gads
Patrice Laundry cerēja iegūt vairāk politiku no dažādām NBI, lai darba grupa varētu
izvēlēties kopīgos elementus. Februārī Patrice Laundry Parīzē tikās ar Francoise Bourdon, kura
izstrādāja kopīgo elementu sarakstu. Viņi apkopoja informāciju un to prezentēja Nacionālo
bibliotēku un C&I sesijā IFLA WLIC Durbanā. To apsprieda darba grupas sanāksmē Durbanā.
2008. gads
Patrice Laundry turpināja vadīt darba grupu, kaut arī viņš atvainojās, ka daudzo pienākumu
dēļ, arī kā IFLA Bibliogrāfiskās kontroles sekcijas vadītājam, viņam nav bijusi iespēja daudz padarīt
kā darba grupas vadītājam. Visi darba grupas dalībnieki apstiprināja, ka darbā ir joprojām
ieinteresēti.
2009. gads
Grupa nevarēja izdarīt daudzus darbus tās dalībnieku lielās aizņemtības dēļ. Darba grupas
dalībnieki uzskatīja, ka darbs jāturpina, īpaši digitālo bibliogrāfiju vadlīniju kontekstā, tāpēc
vienojās, ka grupa jāatjauno un ka nepieciešams jauns vadītājs. Barbara Tillet un Maja Žumer
uzsvēra tematiskās piekļuves nepieciešamību, kā tas norādīts arī Starptautiskajos kataloģizācijas
principos. Francoise Bourdon ierosināja darba grupas sadarbību ar Kataloģizācijas un bibliogrāfijas
sekciju. Maja Žumer ieteica iesaistīt dalībniekus no „Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā”
darba grupas. Yvonne Jahns piekrita vadīt darba grupu. Tikšanās notika WLIC Milānā. Darba grupa
stingri ievēroja Francoise Bourdon un Patrice Laundry dokumentu un Bibliogrāfijas sekcijas
publicētās vadlīnijas. Lai darbs pie vadlīniju projekta būtu efektīvs, tika izveidots Wiki.
2009. gada decembrī Vācijā tika noorganizēta darba grupas pusgada sanāksme, kuru
finansēja IFLA HQ (3000 EUR). Dalībnieki vienojās par vadlīniju galvenajiem principiem. Mērķis
bija sagatavot Vadlīnijas tiešsaistes pārskatam un publicēšanai Saur izdevniecībā 2011. gadā.
2010. gads
Darba grupas dalībnieki strādāja pie vadlīniju dažādām nodaļām un izveidoja dokumenta
„Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā” papildinājumu. Sanāksme tika organizēta WLIC
Gēteborgā.
2011. gads
2011. gada martā Vācijā tika organizēta IFLA finansēta darba grupas pusgada sanāksme.
Tika pabeigtas rekomendācijas. Vadlīniju projekts bija pieejams pārskatīšanai tiešsaistē no
2011. gada maija līdz jūlijam. Komentāri tika saņemti no Austrālijas, Austrijas Kanādas, Čehijas,
Dānijas, Izraēlas, Itālijas (Florence), Latvijas, Jaunzēlandes nacionālajām bibliotēkām, ASV
Lauksaimniecības bibliotēkas, Pat Riva ( Kvebeka, Kanāda). Divās pēdējās darba grupas sanāksmēs
IFLA WLIC Sanhuanā (Puertoriko) tika analizēti komentāri un rediģētas vadlīnijas.
Vadlīnijas apstiprināja Klasifikācijas un indeksācijas sekcijas pastāvīgā komiteja, kā arī
Bibliogrāfijas sekcijas pastāvīgā komiteja.
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2. pielikums. IFLA Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves
vadlīniju darba grupas dalībnieki
Minētie dalībnieki daļēji vai nepārtraukti ir darbojušies darba grupā:
Marie Baliková
Julianne Beall
Françoise Bourdon
Pino (Guiseppe) Buizza
Leda Bultrini
Anders Cato
Charlene H. Chou
Jonathan Furner
Yyonne Jahns
(Chair 2009-2012)
Ulrike Junger
Martin Kunz
(Co-Chair 2003-2005)
Patrice Landry
(Chair 2003-2009)
Dorothy McGarry
Sirje Nilbe
Eunice Maria Silva Pinto
Ingebjorg Rype
Magadalena Svanberg
Thordis T. Thorarinsdottir
Barbara Tillett
Nancy J.Williamson
Ekaterina Zaytseva
Marcia Zeng
Maja Žumer

Národni knihovna České republiky, Czech Republic
Library of Congress, USA
Bibiliothèque nationale de France, France
Biblioteca Queriniana, Brescia, Italy
ARPA Lazio, Rome, Italy
Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek/ Gothenburg
University Library, Sweden
Columbia University, New York, USA
Graduate School of Education and Information Studies University
of California, Los Angeles, USA
Deutsche Nationalbibliothek, Germany
Deutsche Nationalbibliothek, Germany
Deutsche Nationalbibliothek, Germany
Schweizerische Nationalbibliothek, Switzerland
University of California, Los Angeles, USA
Eesti Rahvusraamatukogu, Estonia
Biblioteca de Arte, Lisboa, Portugal
Nasjonalbiblioteket, Norway
Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek, Sweden
Menntaskolinn vid Sund Junior College Library,Reykjavik, Iceland
Library of Congress, USA
Faculty of Library and Information Science (FLIS), University of
Toronto, Canada
Государственная публичная научно-техническая библиотека
России, Russia
School of Library and Information Science, Kent State University,
USA
Univerza v Ljubljani, Slovenia
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