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Lielākais uzdevums: Digitalizēšanas plāns
Galvenais uzdevums, protams, ir izstrādāt projekta plānu īpašu izejmateriālu
digitalizēšanai ar teksta saturu. Šis materiāls var svārstīties no viena dokumenta
līdz pat lielam krājumam, kuram ir nepieciešama digitalizēšana, un materiālu
iespējams izmitināt īpašā bibliotēkā, piemēram, savā darba vietā, vai arī privātā
kolekcijā (lai gan ieteicams ir iepriekšējais). Ja jums nav īpaši reāla kolekcija prātā
vai piekļuve tai, ir iespējams izstrādāt plānu par fiktīvu dokumentu vai dokumentu
krājumu.
Attiecībā uz materiālu atlasi un stratēģiju, jūs varat vai nu koncentrēties uz apjomu
vai dziļumu:
1. Ja jūs koncentrēties uz apjomu, jūsu plāns varētu būt, piemēram, bažas par lielu
digitalizēšanas objektu krājumu, kas ietver vairākus tūkstošus objektu ar zināmas
pakāpes iekšējo izmaiņu attiecībā uz, piemēram, izmēru, saistošu veidu, un
stāvokļa vienību.
2. Ja jūs koncentrēties uz dziļumu, jūsu plāns varētu šaubīties par "kritisku", vienu
vai pāris kompleksa objektu augstas kvalitātes digitalizēšanu, piemēram,
manuskriptiem vai kompozītu dokumentiem.
Jūsu pienākums ir iesniegt uzticamus argumentus par to, kāpēc izvēlētajai avota
kolekcijai ir nepieciešamas īpašas metodes, process un projekta dizains, par ko jūs
pārliecināt jūsu plānā.
Lai atbalstītu jūs rakstot plānu, jūs varētu vēlēties konsultēties, pirmkārt ar,
Bülow&Ahmon (2011) vai Terras (2008) vai līdzīgu pārskatu par digitalizēšanas
procesu, otrkārt, vadlīnijas un rokasgrāmatas, kas minētas kā ierosinājumi 1.
moduļa beigās, un, treškārt, vajadzīgā un ieteicamā literatūra kursa moduļos, kā arī
jebkura papildu literatūru, ko jūs uzskatāt par noderīgu jūsu konkrētajam projektam.
Forma un izmērs
Plāna forma un lielums var ievērojami atšķirties, atkarībā no jūsu interesēm un
ambīcijām, kā arī no izejmateriāla īpašībām, kamēr materiāls, kas būs paredzēts
digitalizēšanai sastāv no teksta saturu (grāmatas, manuskripti, vēstules, avīzes,
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žurnāli, u.t.t.). Plāns var ieņemt jebkādas formas, piemēram, regulāra eseja pēc
tekstapstrādes formāta (piemēram, MS Word vai Open Office) no dažām lapām, vai
izplatīšanos lapu kopā ar paskaidrojošo tekstu, vai slaidu prezentāciju, vai
prezentāciju tīmeklī; izvēlies piegādes veidu, kas tev liekas visērtākais un ko tu
varētu izmantot, ja tu būtu iesniedzis priekšlikumu par digitalizēšanas projektu savas
bibliotēkas direktoru padomes priekšā. Atcerieties, ka kopējā stundu summa jums ir
paredzēta, lai tērētu plānam, ir aptuveni 13, tāpēc nav vajadzības pārspīlēt savu
darbu. Vēl, pārliecinieties, ka plāns ir tas, kas ir nepieciešams (skatīt zemāk) un ka
tas ir reālistisks un līdzsvarots attiecībā uz materiālu, kas ir paredzēts digitalizēšanai
un bibliotēkai (vai citai iestādei), kas veiks ierosināto digitalizēšanu. Tātad, ir
nepieciešams balstīt plānu uz apstākļiem, kompetenci, resursiem un vajadzības
konkrētajā bibliotēkā. Nerakstiet utopisku "sapņu plānu” - jebkurš digitalizēšanas
projekts ir kompromiss starp to, ko tā vēlas darīt (ņemot vērā neierobežotus
resursus) un ko pieejamie resursi ļauj.
Saturs
Plānā jāatspoguļo trīs moduļu gaita. Tas nozīmē, kā minimumam,tam jāsastāv no:
- īsa izejmateriāla apraksta (kopējais objektu skaits, plašsaziņas līdzekļu veids,
satura veids, izmērs, pašreizējais izvietojums, īpašumtiesības, stāvoklis, formāti,
u.c.)
- deklarācijas, kāpēc to (materiālu izvēli) ir nepieciešams digitalizēt, kāds ir
galvenais projekta mērķis
- deklarācija par to, kurš vai kura iestāde veiks digitalizēšanu
- īsu izvēlētās stratēģijas izklāstu: vai jūs ieteiktu vērienīgu, augstas kvalitātes,
manuālu digitalizēšanas procesu, vai ātru un netīru, mašīnu orientētu masu
digitalizēšanas stratēģiju, vai kaut ko pa vidu?
- īsu gājienu caur ierosināto digitalizēšanas procesu un tā soļiem;
- Aptuvenas aplēses par to, kādi resursi nepieciešami projekta vajadzībām, lai tas
tiktu realizēts, attiecībā uz, piemēram, laiku, izmaksām, cilvēkresursiem / personālu,
aparatūru (datori, fotoaparāti, skeneri, šūpuļi u.c.) un programmatūrām, kolekcija
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apsekojumu, licencēm, numuriem / studijām / laboratorijām, zināšanām un
prasmēm, autortiesību jautājumiem, metadatiem, utt. Tai nav jābūt plašai sadaļai,
galvenais aspekts ir, lai jūsu plāns izskatās reālistisks un izpildāms, ņemot vērā
iestādi, ko esat deklarējuši, kā to, kas veic digitalizēšanu.
- īpašu sadaļu par plānoto teksta uztveršanu un teksta kodēšanas posmiem projekta
ietvaros. Centieties noteikt īpašas problēmas, ar ko projekts var sastapties,
pateicoties izejmateriāla īpašībām.
- deklarāciju, kas parāda, kas ir paredzētie lietotāji, kāpēc viņiem vajag digitalizēt šo
konkrēto materiālu, un kā projekts, atlase un stratēģijas, un metodes ir izvēlētas, lai
vislabāk atbilstu šīs konkrētās lietotāju grupas vajadzībām.
- iespējamo risku identifikāciju projekta laikā, noteikt faktorus, kam varētu būt
negatīva ietekme attiecībā uz digitalizēšanas procesa rezultātiem.
Novērtējums
Plāns (vai saite uz plānu) ir iesniegts / pieejams, izmantojot platformu pārējiem
kursu dalībniekiem. Tam seko seminārs, kur jūs iepazīstināt ar jūsu digitalizēšanas
plānu un tad tas tiek apspriests seminārā. Treneris seko, norādot stiprās un vājās
plāna puses un paziņojot, vai tās ir vai nav pagājušas. Tas ir balstīts uz to, vai plāns
ir vai nav:
- izstrādāts saskaņā ar instrukcijām, un ir vismaz saturs, kā norādīts iepriekš
- uztverami un saprotami pasniegts
- parāda reālismu un nozīmīgumu attiecībā pret izvēlēto materiālu, ierosināto
projekta motīvu, pieejamajiem resursiem, un mērķtiecīgu lietotāju grupas
vajadzības

Plāns ir pelnījis īpašu nopelnu, ja:
- kritēriji ir izpildīti augstā un kritiskā līmenī
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- Tam ir atspoguļojoša un promblemizējoša pieeja, kur jūs parādāt īpašu spēju
identificēt iespējamos tehniskos vai administratīvos riskus un iespējamās
problēmas projekta norises laikā.
- tas satur konkrētas idejas par to, kā digitalizēta kolekcija varētu tikt novērtēta un
tās izmantošana - izmērīta
- ir pārdomas par piedāvātā projekta ilgtermiņa ieguvumiem - lietotājiem, iestādēm,
par pašu materiālu, citiem līdzīgiem projektiem, u.c.
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