Projekts “ETQI”
kurss

Digitalizācijas projekti
Rokasgrāmata
Mats Dahlström, Burosas Universitāte

2014

Darba grāmata
Digitalizācijas projekti

Saturs
Ievads __________________________________________________________ 4
Fokuss ________________________________________________________ 4
Kursa plāns un iepriekšējās zināšanas _______________________________ 6
Mācību rezultāti _________________________________________________ 6
Kursa pārskats __________________________________________________ 7
Moduļi __________________________________________________________ 8
Modulis 1: Digitalizācija, mērķi un stratēģijas __________________________ 8
Struktūra un uzdevumi. Vingrinājums. ______________________________ 8
Izglītošanās saturs ____________________________________________ 10
Modulis 2: Tehnoloģijas: teksta uztveršana un kodēšana ________________ 11
Struktūra un uzdevumi _________________________________________ 14
Neliels pārbaudījums: OCR. _____________________________________ 15
Izglītības saturs ______________________________________________ 18
3. modulis: izmantošana un novērtēšana ____________________________ 19
Struktūra un uzdevumi. Vingrinājums. _____________________________ 19
Izglītošanās saturs ____________________________________________ 21
Lielākais uzdevums: Digitalizēšanas plāns _____________________________ 21
Forma un izmērs _______________________________________________ 22
Saturs _______________________________________________________ 23
Novērtējums___________________________________________________ 24
Kursa novērtējums _______________________________________________ 25
Instrukcijas treneriem _____________________________________________ 25
1. modulis ____________________________________________________ 28
2. modulis ____________________________________________________ 28
Seminārs ___________________________________________________ 29
3. modulis ____________________________________________________ 30
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

2

Darba grāmata
Digitalizācijas projekti

Galvenais uzdevums: Digitalizēšana plāns ___________________________ 30
Seminārs ___________________________________________________ 31
Novērtējums___________________________________________________ 31
Kā atjaunināt materiālu __________________________________________ 32
Gatavošanās treneriem __________________________________________ 33
Instrukcijas kursa dizaineriem _____________________________________ 33

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

3

Darba grāmata
Digitalizācijas projekti

Ievads
Šis mācību kurss aplūko kultūras mantojuma pārveidošanu ciparu formātā
(digitalizēšanu), it īpaši to projektu veidā, kurusrada bibliotēkas,digitalizējotteksta
materiālu. Kursa apguvēji iegūs vispārēju izpratni par tā iemesliem un stratēģijām,
kas balstīti uz pabeigtiem un vēl notiekošiem digitalizācijas projektu piemēriem gan
valsts, gan starptautiskajā mērogā, kā arī gūs nelielu ieskatu dažās tekstu
veidošanas tehnoloģijās,to izmantošanas un atkārtotas izmantošanas svarīgos
jautājumos, kā arī attiecībā uz digitalizētā materiāla izvērtēšanu no pētnieciskā
viedokļa.
Kopš lielo digitālo bibliotēku un kolekciju parādīšanās deviņdesmito gadu vidū,
paralēli lielajiem centieniemgan privātajā, gan arī publiskajā sektorā, kā piemēram,
Google Book Search, Europeana un Internet Archive, problēmjautājumi par
digitalizēto tekstu kolekciju kvalitāti un izmantošanu, kā arī atkārtotu izmantošanu ir
bijuši un joprojām ir prioritāte Eiropas kultūras politikas un pētniecības finansēšanas
iestāžu darba kārtības jautājumos. Nepieciešamība pēc kompetenču attīstības un
informētības līmeņa paaugstināšanassakarā ar problēmām un iespējām kultūras
mantojuma digitalizācijas jomā ir vērā ņemama.
Vienlaikus, kultūras mantojuma digitalizācijas joma ir tā, kurā satiekas daudzas
atšķirīgas intereses un prasmes, kuras var tikt pielietotas kombinācijās, piemēram,
tehnoloģijas, vēsture, kultūra un socioloģija. Tas nākotnēdos iespēju un pat
nepieciešamību radīt līdzsvarustarp teorētisko koncepcijuun abstraktiem principiem
no vienas puses unpraktiskajām iemaņām un ikdienas praksi no otras puses.
Fokuss
Kurss ir koncentrēts uz digitalizācijas centieniem nacionālajā un starptautiskajā
līmenī, un vismaz pagaidām atsakās atzīt arvien svarīgākus un interesantākus
jautājumus par digitalizāciju reģionālajās un vietējās bibliotēkās vai privātās
kolekcijās. Lielākā uzmanība tiek veltīta valsts finansētajām bibliotēkām, piemēram,
nacionālajām biliotēkām, augstskolu bibliotēkām un zināmā mērā arī citām
pētnieciskajām bibliotēkām.
Turklāt, tā kā attēlu rediģēšanas un pārvaldīšanas jautājumi ir aplūkoti citur kopējā
kursu paketē, šis konkrētais kurss ir veidots, lai koncentrētos uz tekstuāla satura
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digitalizāciju un līdz ar to uz tekstuālu dokumenta kolekcijām. Daudz sarežģīti
jautājumi par tehnoloģijām un to pielietošanu praksē rodas, ja pievēršam uzmanību
skaņas vai kustīgo attēlu digitalizācijai, bet tas jau ir jautājums ārpus šī konkrētā
kursa robežām.
Kas attiecas uz kursa moduli par tehnisko ieviešanu, tad tam ir jābūt pietiekami īsam
un jāsniedz pāris tehnoloģiju piemēri teksta satura digitalizēšanā. Jāatzīmē, ka
praktisko tehnoloģiju piemēri, pamata vai pavisam modernie, ir klātesoši visā
digitalizācijas “ķēdē” un būtiski atšķirsies atkarībā no mērķa, materiāla, līmeņa un
katra digitalizācijas projekta individuālajām vajadzībām.
Kurss ir sadalīts trīs moduļos (ar diviem vingrinājumiem un vienu nelielu pārbaudes
darbu) un vienu visaptverošo, galveno pārbaudes darbu.
Pirmais modulis sniedz pārstatu par digitalizācijas procesu, biežāk uzskatītu par
procedūru ķēdi, kurā faktiskā uztveršana un satura rediģēšana ir tikai divi no
daudzajiem virzieniem. Mēs raugāmies uz dažiem visbiežāk pieminētajiem kultūras
mantojuma digitalizācijas iemesliem un dažām dominējošajām digitalizācijas
stratēģijām.
Otrais modulis ir paredzēts īsam ieskatam divos no daudzajiem digitalizācijas
tehniskajiem posmiem, proti, teksta uztveršanu, izmantojot OCR,un teksta
kodēšanu,izmantotojot XML un TEI.
Trešajā modulīmēs vēršam uzmanību uz to, kambūtu jānotiek ar digitalizēto
materiālu, t.i. kas gūst labumu no šiem projektiem, kuri ir iespējamie to lietotāji,vai
projekti faktiski tiek izmantoti un vai tie ir paredzēti atkārtotai lietošanai vai nē? Kā
sabiedrība var tikt iesaistīta šajos projektos un šādu produktu radīšanā?
Galvenajā pārbaudes uzdevumā kursa dalībniekam ir jāizstrādā neliels
digitalizācijas plāns konkrētai bibliotēkas teksta dokumentu kolekcijai. Vēlams, lai
šis plāns tiktu rakstīts vienlaikus apgūstot šo kursuvisos trīs moduļos. Digitalizācijas
plāns tiek prezentēts un apspriests seminārā.
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Kursa plāns un iepriekšējās zināšanas
Kursā ir paredzētas 40 nodarbības, ņemot vērā, ka kursa dalībniekiem ir pamata
zināšanas par kultūras mantojuma digitalizāciju un digitalizētajām kolekcijām.
Šādas zināšanas ietver izpratni par valsts finansēto bibliotēku daudzveidīgajiem
uzdevumiem un to lomu mūsdienu sabiedrībā, interesi sadarboties ar zinātniskajām
kopienām, vienlaikos kalpojot mecenātiem un plašākai publikai, tās ieguldījumam,
lai padarītu šo materiālu pieejamu mūsdienu un nākotnes paaudzēm, nodrošinottā
saglabāšanu un aizsardzību. Lai izprastu praktiskus un tehnoloģiskus jautājumus,
kursa apmeklētājam jāpiemīt diezgan labām datorprasmēm, pamata zināšanām par
metadatiem un internetu kā daudzveidīgu publiskās informācijas platformu. Lai
pilnvērtīgi apgūtu otro moduli, dalībniekam noderēs iepriekšējas zināšanas teksta
kodēšanā, XML un simbolu kodēšanā, taču tā nav obligāta prasība.
Kurss ir sastādīts, kombinējot individuālos lasījumus, vingrinājumus, uzdevumu
prezentēšanu, demonstrēšanu un diskusijas grupu semināros. Kurssnev paredzēts
papildus literatūras apguvei un dažādu projektu pētījumiem, tāpēc dalībniekiem tiek
ieteikts dalīties ar ierosmēm un padomiem par interesantiem tekstiem lasīšanai un
projektiem, kuruspētīt un no kuriemsmelties iedvesmu.
Ieverībai! Pat ja viss ārējais izglītojošais saturs (un lielākā daļa no rekomendētā
papildus materiāla) ir atsevišķās redakcijā ir pieejams tiešsaistē bezmaksas, uz
lielāko daļu no tiem attiecas autortiesību ierobežojumi.
Mācību rezultāti
Pēc kursa pabeigšanas dalībnieks varēs:
Mācību rezultāti
Zināšanas

Prasmes

…detalizēti analizēt konkrētus motīvus un stratēģijas teksta dokumentu digitalizēšanā bibliotēku
kolekcijās
Identificēt kopīgus motīvus kultūras mantojuma
digitalizācijā un dažas galvenās stratēģijas
veicot to nacionālā un starptautisko bibliotēku

pielietot kritiskās zināšanas par motīviem
konkrētā digitalizācijas plānā attiecīgajai teksta
dokumentu kolekcijai, balstoties uz stratēģiju,
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līmenī, kā arī analītiski domāt par šiem
motīviem.

kas atbilst vispārējam projekta mērķim un
materiāla īpašībām.

…parādīt izpratni par dažām apgrozībā esošām tehnoloģijām teksta uztveršanā un teksta
kodēšanā, un rezultātiem, sekmīgi veicot ilgstspējīgu teksta materiāla digitalizācijas projektu
Izprast galvenās teksta uztveršanas un teksta
kodēšanas procedūras, OCR un XML/TEI it
īpaši. Izskaidrot pamatprincipus, iespējas un
problēmas attiecībā uz šīm tehnoloģijām,
ņemot vērā dažāda veida izejmateriālus un
ilgtspēju.

Veikt eksperimentālu, bet vienkāršu pašreizējās
OCR programmatūras izvērtēšanu un analizēt
neierastas sekas un problēmas ar to
dažādajiem veiktspējas rādītājiem. Pieteikt
pareizas stratēģijas un līmeņus teksta
kodēšanai atkarībā no specifiska izejmateriāla.

…izprast savstarpējo sakarību starp digitalizācijas projekta plānu un konkrētām lietotāju grupu
vajadzībām pēc digitalizētas kolekcijas un apzināt vairākus veidus, kā novērtēt digitalizētās
kolekcijas vērtību lietotājiem un pētniecībai
Saprast nozīmīgus veidus kā digitalizētā
kolekcija nodrošina vajadzības paredzētajām
lietotāju grupām, piemēram, plašai sabiedrībai
un pētniecības kopienām. Apzināt iespējamos
veidus kā novērtēt digitalizācijas projektu.

Pielietot šis zināšanas konkrētā digitalizācijas
plāna attiecīgajai teksta dokumentu kolekcijai,
balstoties uz stratēģiju par specifisko lietotāju
grupu vajadzībām un norādīt izmantošanu,
atkārtotu izmantošanu un digitalizētā materiāla
pētniecības iespējām.

Kursa pārskats
Moduļi

Aktivitāte

Modulis 1: Digitalizācija,
mērķi un stratēģijas

Pedagoģiskā satura lasīšana/skatīšanās
Vingrinājums

3.5 h
2h

Modulis 2: Tehnoloģijas

Pedagoģiskā satura lasīšana/skatīšanās
Neliels pārbaudījums: OCR
Seminārs

4.5 h
6.5 h
2h

Modulis 3: Lietošana un
novērtēšana

Pedagoģiskā satura lasīšana/skatīšanās
Vingrinājums

3.5 h
2h

Laiks
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Galvenais pārbaudījums:
Digitalizācijas plāns

Digitalizācijas plāns
Seminārs

13 h
3h

Kopā:

40 h

Moduļi
Modulis 1: Digitalizācija, mērķi un stratēģijas
Pirmais modulis sniedz pārstatu par digitalizācijas procesu, biežāk uzskatītu par
procedūru ķēdi, kurā faktiskā uztveršana un satura rediģēšana ir tikai divi no tā
daudzajiem virzieniem. Mēs raugāmies uz dažiem visbiežāk minētajiem kultūras
mantojuma digitalizācijasiemesliem un dažām dominējošām stratēģijām
digitalizācijas veikšanā. Uzmanība ir vērsta uz kultūras mantojuma digitalizāciju (kā
primārieir teksta dokumenti) resursurepozitorijos un kultūras sektoros.
Struktūra un uzdevumi. Vingrinājums.
Sākiet ar lekcijas noklausīšanos (Dahlström 2014). Tad izlasiet Coylemasu
digitalizācijas stratēģiju līdz ar Google Grāmatu meklētāja piemēriem.
Pārliecinieties, ka jūs saprotat atšķirību starp tekstu saturošu materiālu un attēlu
saturošu materiālu digitalizāciju, kas uzskatāmas par galvenajām digitalizācijas
projektu metodēm gan kopējā (masveida) digitalizācijā, gan detalizētajā
digitalizācijā. Iepazīstieties ar plusiem un mīnusiem gan liela mēroga, gan maza
mēroga digitalizācijā.Apsveriet dažādus līdzekļus, kā dažādi digitalizācijas projekti
lietoti attiecībā uz mērogu, līmeni un kvalitāti, atkarībā no tā, kāpēc projekts ir
uzsākts, kādi ir tā motīvi, kas to vada un kādi ir tā mērķi.
Klausoties un lasot, paturiet prātā tādus jautājumus: Kāpēc bibliotēkas vispār
iesaistās savu krājumu digitalizācijas projektos? Padomājiet par digitalizācijas
projektu stāvokli savā valstī, un, iespējams, jūsu pašu darba vietā. Kā tie tiek
finansēti un kāpēc? Vai ir iespējams savienot dažādus mērķus viena un tā paša
projekta ietvaros? Kurus mērķus un stratēģijas būtu grūti vai pat neiespējami
savienot? Vai kvalitāte un kvantitāte digitalizācijas projektos izslēdz viena otru? Ja
tā, tad kāpēc? Ja nē, tad kāpēc ne?
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Tad izvēlieties divus digitalizācijas projektus nacionālajās vai zinātniskajās
bibliotēkās savā valstī un detalizēti pētiet tos ar jautājumiem, kas nāk prātā. Vēlams,
lai projektu digitalizētais materiāls ir atklāti pieejams tīmeklī –neizvēlieties projektu,
kura materiāls galvenokārt ir rezervēts lietošanai uz vietas, noslēgts ar paroli vai
nepieciešamajiem maksājumiem, vai arī piekļuve tiem ir ierobežota, ja vien lietotājs
personīgi neapmeklē attiecīgo iestādi.
Pārliecinieties, vai varat atrast precīzas norādes par projektu mērķiem, izmantojot
pieejamu dokumentu, vai jautājot cilvēkiem, kas ir saistīti ar projektu, vai arī lasot šā
projekta pārskatu vai novērtējumu, ja tāds ir pieejams. (Ja nav iespējams atrast
nevienu no šiem dokumentiem, tad ko tas pasaka par šo institūciju un pašu projektu,
un kā jūs domājat, kāpēc tas tā ir?) Jums vajadzētu arī studēt digitalizēto kolekciju
un izdarīt secinājumus par iespējamajiem netiešajiem iemesliem un stratēģijām,
kuras varat saskatīt šajā digitalizācijas projektā.
Jautājumi, kas jāapsver:








Kas ir galvenais digitalizācijas projekta iemesls – kāpēc tas tika uzsākts?
Kā institūcija ”pārdod” projektu, tā mērķi un pielietojumu? Vai iestādei tā
saglabāšana ir svarīga, vai drīzāk tas tiek darīts nolūkā padarīt materiālu
pieejamu un to izplatīt? Vai esat padomājis par citiem šī projekta
iemesliem?
Vai projekta mērķi ir savienojami ar veidu, kādā tiek veikta tā digitalizācija
un vai tiek nodrošināta pieejamība materiāliem?
Vai projekts ir daļa no (vai veidots sadarbībā ar)kāda cita projekta ar līdzīgu
raksturu vai plānu šajā institūcijā vai ārpus tās?
Vai ir iespējams projektā atkārtoti izmantot digitalizētos materiālus no
iepriekšējiem/citiem projektiem?
Kā jūs domājat, vai projekts ietekmē dokumentu pieejamību un lietojamību
klientiem materiālā (papīra formāta) veidā?
Kura lietotāju grupa būtu galvenie šī projekta klienti? Vai digitalizācija tiek
veikta salīdzinoši augstā vai zemā tehniskajā līmenī? Vai varat secināt, ka
projekta tālejošie mērķi un tehniskie standarti sakrīt ar projektam paredzēto
mērķauditoriju?
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Vai ir nepieciešama kāda īpaša programmatūru, lai piekļūtu digitalizētajam
materiālam? Vai tā daļas ir aizsargātas ar paroli vai maksāšanas
mehānismiem? Vai kolekcijā ir viegli orientēties? Vai pieejamības līmenis
saskan ar īpašajiem mērķiem un paredzētajām lietotāju grupām?

Šis vingrinājums un apsvērumi ir paredzēti galvenokārt katra paša labumam, un nav
uzskatāmi par atsevišķu uzdevumu. Tomēr moduļa saturs ir netiešiizvērtēts
Digitalizācijas Plānā, kurā Jums nepieciešams veltīt īpašu sadaļu, lai aprakstītu
(vēlams argumentēt, ja nepieciešams) jūsu izvēlētos mērķus un stratēģiju savam
aprakstītajam digitalizācijas projektam.
Izglītošanās saturs
Coyle, K (2006). MassDigitizationofBooks. JournalofAcademicLibrarianship, 32(6):
641–645.
Dahlström, Mats (2014). Introduction to digitization. (Lecturerecording)
Rekomendētā literatūra & noderīgas saites:

Ierakstītā lekcija(Dahlström 2014),kas iekļauta šāja modulī ir diezgan īsa. Ja
vēlaties paplašinātu teksta versiju, varat lasīt:


Dahlström, Mats (2011). EditingLibraries. In: C. Fritze, F. Fischer, P.
Sahle& M. Rehbein (Hrsgg.), BibliothekundWissenschaft. Vol. 44:
DigitaleEditionundForschungsbibliothek. Harrassowitz. PP. 91-106. (A postprintisavailableforfreeat: http://bada.hb.se/bitstream/2320/9764/2/buw-44dahlstrom.pdf)

Tiem, kas interesējas par pilnīgu mācību grāmatu par kultūras mantojuma
digitalizāciju, ir vairākas, ko ieteikt.Jaunākā grāmata ir:


Terras, Melissa (2008). DigitalImagesfortheInformation Professional.
London: Ashgate.

Šis darbs ir daudz citēts, sakarā ar digitalizāciju repozitorijos un kultūras mantojuma
digitalizāciju. Tas lielākoties ir pašiem par digitalizācijaspamatiem, bet ietver arī
diskusijas un analīzi, sniedzot daudzus piemērus. Jaunāka grāmata ir:
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Bülow, Anna &JessAhmon (2011). PreparingCollectionsforDigitization.
London: Facet.

Taču Bülow&Ahmon neapskata tematu par metadatiem digitalizētajā materiālā. Šī
grāmata apskata tādus pašus jautājumus kā Terras grāmata, toties ar lielāku
uzsvaru uz saglabāšanas un arhivēšanas probjēmjautājumiem.
Abas šīs iespiestās grāmatas ir salīdzinoši dārgas, ja nav iespējams tās dabūt,
izmantojot bibliotēkas abonementu, tad, protams, ir vairākas labas rokasgrāmatas
un vadlīnijas, ko var atrast tīmeklī bez maksas – lai gan tās ir vairāk praktiskas un
piemērotas specifiskam lietotāju lokam. Dažas galvenās vadlīnijas varat atrast šeit:





FederalAgenciesDigitizationGuidelinesInitiative (2011).
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/digitize-planning.html
DFG (DeutschesForschungsgemeinschaft) (2009):
PracticalGuidelinesonDigitisation
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/praxisregeln_digi
talisierung_en.pdf
Minerva EC (2006-). http://www.minervaeurope.org

Īpaši skatiet Minerva'sGoodPractice Handbook un to tehniskās vadlīnijas. Šis ir
rokasgrāmatas par lielāko daļu no soļiem digitalizācijas procesā, kuras ir veidojuši
Eiropas repozitoriji, un tās piedāvā vairākus noderīgus un praktiskus ieteikumus:


National Libraryof Australia (2010). CollectionDigitisationOverview.
(availableat: http://www.nla.gov.au/digital/)

Šajā rokasgrāmata ir apskatīti digitalizācijas procesa dažādie soļi. Ievērojiet, ka
URL norādītā lapa ir sākuma lapa, un ka tai ir vairāki logi, piemēram, politika,
prioritātes, saglabāšana un darba plūsma.
Modulis 2: Tehnoloģijas: teksta uztveršana un kodēšana
Saturs par teksta uztveri un OCR šajā modulī lielā mērā ir balstīts uz David Hansson
un Gunilla Wiberg (IT koordinators Lundas Universitātes bibliotēkā, Zviedrijā)
izstrādātajiem materiāliem (Karolinskas institūta Zviedrijā sistēmanalītiķis) lielākam
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(15 ECTS) maģistra pakāpes digitalizācijas kursam Zviedrijas Bibliotēku un
informācijas zinātnes skolā, Burosā.
Tehnoloģiskām kompetencēm ir izšķiroša nozīme visā digitalizācijas procesā, un
tāstiek īstenotas aptauju orgamizēšanā, iekārtu apguvē un adaptācijā, attēlu
uzņemšanā un rediģēšanā, teksta kodēšanā, metadatos, publicēšanā un
mārketingā, sabiedriskos pētījumos, logaritmu analīzē, saglabāšanas un
uzturēšanas uzdevumos. Tieši kuras tehnoloģiju prasmes ir nepieciešamas, rādīs
atšķirības katrā projektā, tā mērķi, materiāli, līmeņi un vajadzības. Šim kursam
atvēlētajā laika periodā iepējamsgūt ieskatu teksta uztveršanas un kodēšanas
aspektos. Iepriekšējais modulis iepazīstināja ar atšķirību starp uz attēlu balstītu
digitalizāciju un uz tekstu balstītu digitalizāciju kā divām galvenajām stratēģijām,
kuru piemēri tiks ilustrēti šajā modulī.
Teksta uztveršanas un teksta kodēšanas fāzes ir saistītas ar svarīgiem aspektiem
savienojamībā, standartos un ilgtspējā – tas ir, pārliecinoties, ka digitalizētā
kolekcija kā dati var tikt saglabāti un mainīti cauri laikam un kontekstiem, sinhronizēti
un, iespējams, apvienoti ar citām līdzīgām kolekcijām un pakļauti, piemēram,
indeksācijai, meklēšanai un ieguves/pārveidošanas lietojumprogrammām, kas
balstās uz iepriekš noteiktiem formātiem un standartiem. Bieži vien ilgtspējības
jautājumi skar metadatus, bet mēs izmantosim šo iespēju, lai uzsvērtu īpašu
nepieciešamību strādāt ar standartiem un savienojamiem formātiem rakstzīmju
attēlojuma līmenī un arī ar pilnu teksta kodējumu (nākamais modulis). Šis jautājums
iepriekš ir ticis palaists garām daudzos nacionālās digitalizācijas projektos, kuros
teksta lapas tikušas skenētas kā attēli un šie attēli ir ievietoti tīmeklī, kur
lietotājamnav iespēju meklēt tekstuālo saturu attēlos, tādēļ jo teksta uztveršana un
rediģēšana nav tikusi īsnenota projektā..
Ir svarīgi saprast trauslo līdzsvaru starp ievadi un izvadidigitalizācijas projektos.
Ieguldītajiem centieniem un kvalitātei ievades un rediģēšanas posmā ir izšķiroša
nozīme, no kā ir atkarīgs kāds būs tā pielietojums un kāds no tā būs labums
dažādām lietotāju grupām, tāpēc šis modulis par tehnoloģijām ne tikai atspoguļo
mērķus un stratēģijas, kas ir minēti iepriekšējā moduli, bet arī norāda uz kolekcijas
vērtību, kuras lietošana ir iztirzāta nākamajā modulī.
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Iesākumā pastāv jautājums par pāreju no digitalizētā attēla uz digitalizēto tekstu;
kad notverts saturs pirmdokumentā izmantojot, piemēram, skenēšanu, iegūstot
digitalu attēlu, kā var turpināt šī attēla pārvēršanu mašīnlasāmā tekstā, ko var
meklēt un kodēt? Tas ietver dažādas teksta uztveršanas metodes, jo īpaši,
izmantojot līdzekļus OpticalCharacterRecognition (OCR) un rakstzīmju kodējumu.
Rakstzīmju kodēšana ir sistēma datoriem, lai uzglabātu un interpretētu simbolus.
Katrs simbols ir attēlots ar numuru. Simbols var būt burts ( piemēram, “a”) vai zīme
(™). Dažādām rakstzīmju kopām vēsturiski ir radušās problēmas starp dažādiem
datoriem un cilvēku valodām, jo tiem ir tikai 256 rakstzīmes. Ebreju rakstzīmju kopas
nav bijušas tādas pašas kā rietumeiropiešu rakstzīmju kopas. Mac un Windows
datoriem arī atšķiras rakstzīmju kopas. Unikods mēģina atrisināt dažas no šīm
problēmām, un tam ir pavisam 65 000 dažādas rakstzīmes.
OCR ir process, kas pārveido (skenētu) digital attēlu digitālajā tekstā. Dators analizē
attēlu. Rindkopas, teksta līnijas, vārdi un burti tiek identificēti attēlā. Kvalitātes
jautājumi ietekmē rezultātu. Tur varētu būt problēmas ar tintes kvalitāti iespiedumā.
Attēls var būt blāvāks un pārāk gaišs dažviet, vai pārāk tumšs citās vietās.
Neskaidrību saskaņošanu var izmantot, lai analizētu paraugus vārdos un izlemtu,
vai simbols ir burts vai cipars. Leksikoni (modulis ar OCR programmatūru) tiek
izmantoti, lai pārbaudītu pareizrakstību produkcijai un identificētu vārdus.
OCR var izmantot, lai pārvērstu attēlus no grāmatām un dokumentiem meklējamos
un rediģējamos tekstos. OCR interpretējot vecāku materiālu nav tādas pašas
komerciālas intereses, kā OCR interpretējot jaunāku materiālu. Liels ES projekts
“Impact” ir sniedzis uzlabojumu OCR vēsturisku materiālu interpretācijās (skatīt
izmantotās literatūras sarakstu).
Kad ir iegūta mašīnlasāma teksta transkripcija, parasti ir nepieciešams tekstu
pārlasīt un koriģēt, pirms tas tiek pakļauts teksta kodēšanai. Ar teksta kodēšanu tiek
iepazīstināts lekcijā (Dahlström 2014) un kursa literatūrā. Tas nozīmē, piešķirt
īpašus kodus teksta transkripcijai standartizētā un pāredzamā veidā atverot tekstus,
kas tiek izmantoti un izmantoti atkārtoti, apmainīti, pagarināti, iegūti, apvienoti,
klasificēti un pārveidoti.
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Pēc ilgas teksta kodēšanas vēstures, negaidīti radies atzīmes standarts, par to
kļuvis XML (eXtensibleMarkupLanguage). Nav garantijas, ka XML paliks standarts
arī nākotnē, vai pat saglabāsies vispār, taču šobrīd tas ir labākais, kas mums ir un
tuvākais kodēšanas standartu struktūrai.
XML ir dažādas formas un lietojumprogrammatūras īpašām kopienām un materiālu
tipiem. Vismaz humānistiskam un vēsturiskam materiālam, īpaši uz XML balstītas
lietojumprogrammatūras ir kļuvušas par faktisko standartu: TEI (Text
EncodingInitiative), tagad ir piektajā versijā, P5. TEI regulēts ar lielām, kopīgām
internacionālām pūlēm, TEI Consortium (TEI-C) un tā tīmekļa vietnē (http://www.teic.org) var atrast visu nepieciešamo un atjauninātās specifikācijas un vadlīnijas.
Struktūra un uzdevumi
Sākt ar Deegan un Tanner (2004) vispārējā ievada lasīšanu par iespieddarbu
pārveidi ar dažādām teksta uztveršanas metodēm. Šī tēma ir izvērsta Tanner (2004)
pārskatā par OCR. Šos tekstus ir rakstījuši Lielbritānijas izcilākie digitalizācijas
eksperti. Viņi aktualizē galvenās problēmas un sniedz risinājumus ar vairākiem
labiem piemēriem par OCR.
Turpiniet ar lekcijas klausīšanos (Dahlström 2014) iepazīstoties ar teksta kodēšanu
un XML. Lekcija sniedz pārskatu par dažām vispārējām teksta kodēšanas
stratēģijām un pēc tam aplūko XML, kas kļuvis par dominējošo atzīmes formātu
teksta satura digitalizēšanā. (attiecībā uz tiem, kas mazliet vairāk vēlas iepazīties ar
to, kā XML darbojas, var veikt XML apmācību šeit: http://www.w3schools.com vai
statīt Ray, 2003, grāmatu).
Attiecībā uz TEI ir skaidras specifikācijas un liela apjoma vadlīnijas ko, kāpēc un kā
kodēt. Tās uztur TEI-C kā minēts iepriekš. Tomēr vēl nav noteikts specifisks
paraugs teksta grāmatā par TEI, bet ir vismaz viens ļoti labs ievads un manuāli
atrodams tīmeklī: TEI byExample. Vadošie TEI eksperti ir salikuši kopā šo mācību
resursu. Viņi raksta saprotamā veidā par TEI pamatiem. Šajā kursā ir nepieciešams
izlasīt 1-5 sekcijas “Modulī 0: Ievads”, kas nodrošinās ar vispārēju izpratni ar to, kā
TEI darbojas un ko tas var piedāvāt. Tiem, kuriem interesē, TEI byExampleietver
nākamās un vairāk specifiskas nodaļas par TEI ar kontrolpārbaudēm,
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vingrinājumiem un daudz labiem piemēriem. Šis tiešām ir iesācējams nepieciešams
ceļvedis par TEI. Vēl vairāk par TEI var uzzināt studējot Vanhoutte (2004).
Šim kursa saturam par kodējumu nav mērķis, lai sagatavotu pašam veikt praktisku
TEI kodējumu, bet gan lai saprastu, kāpēc teksti tiek kodēti ar TEI un kādu
pievienoto vērtību TEI var dot digitalizētajam materiālam. Pētot teksta satura
kodējumu kopumā, jums vajadzētu spēt saprast vismaz fonu, loģisko pamatu,
nodomus un teksta kodēšanas pamatus, primāri no internacionālo standartu
perpektīvas un ieskatīties kultūras mantojuma materiālos. Studējot XML un TEI
saturu, jums vajadzētu saprast galvenās iespējas un ieguvumus no šīm
tehnoloģijām teksta materiālu digitalizācijas projektos, kā arī apzināt ierobežojumus
un iespējamos riskus izmantojot tos dažādām iestādēm, projektiem un materiālu
tipiem.
Tālāk šīs zināšanas, protams, izrādīsies vērtīgas, rakstot nodaļas Digitalizācijas
Plānā, kur būs nepieciešams veltīt sadaļu teksta uztveršanas un kodēšanas
jautājumiem.
Neliels pārbaudījums: OCR.
Lai izprastu lietojamo tehnoloģiju iespējas un problēmas, šis modulis satur nelielu
pārbaudes eksperimentu par OCR. To var veikt kā individuālu vai arī kā grupas
vingrinājumu (ja, piemēram, jūs apmeklējat kursu kopā ar kolēģiem no savas
darbavietas). Pārbaudījuma mērķis nav norādīt uz “pareizājām” atbildēt, bet drīzāk
uz rezultātiem, problēmām un novērojumiem, ko var apspriest trenera vadībā
grupas seminārā vai vebinārā.
Šajā pārbaudījumā jums ir jātransformē skenēts grāmatas lappaspuses attēls
mašīnlasāmā tekstā palaižot OpticalCharacterRecognition (OCR) programmatūru,
un pēc tam, mēģināt analizēt dažādos rezultātus darba procesā. Dokumentējiet
savus rezultātus un pierakstiet jautājumus un problēmas, kas radās vingrinājuma
gaitā. Jums nav jāziņo vai jāsniedz empīriski rezultāti trenerim, jums ir tie jāparāda,
kā arī jautājumi un problēmas, kas radās semināra gaitā ir jāpārrunā (skatīt zemāk).
Apzināties neveiksmes ir tikpat svarīgi kā apzināties panākumus.
Jums ir nepieciešams avota dokuments, ar ko strādāt. Jūsu ērtībai, modulis piedāvā
jau sagatavotus attēlu skenējumus. Tie ir attēli, kas representē vienu lappaspusi no
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skenētas grāmatas (galvenokārt gotikas veida). Tā ir apstrādāta melnā/baltā un
krāsu, ar zemu izšķirtspēju (100 dpi) un augstas izšķirtspējas (600 dpi). Atsķirīgai
programatūrai ir nepieciešama citu failu formātu ievade (parasti JPD vai PDF). Faili
tāpēc ir pieejami gan kā PDF, gan JPG un jūs varat izvēlēties formatu, kas atbilst
programmatūrai, ar ko plānojat strādāt (var izvēlēties arī abus, ja iespējams). (Ja
vēlaties citu (līdzīgu) avota dokumentu ar ko strādāt, jums nepieciešams to iegūt un
skenēt pašam.)
Tagad jums jāpārvērš šie skenējumi mašinlasāmos tekstus apstrādājot failus ar
vismaz divām dažādām OCR programmām. Palaidiet visas skenēšanas versijas. Ir
dažas bezmaksas OCR alternatīas. Viens piemērs ir FreeOCR (Windows):
http://www.paperfile.net/.
Divi
piemēri
tiešsaistes
pakalpojumiem
ir
http://www.onlineocr.net/ vai http://www.free-ocr.com/. Protams, arī ir komerciālās
programmatūras zīmoli, Adobe Acrobat Professional ir viens. Plaši izmantota
komerciāla programmatūra ir ABBYY FineReader, kas ir pieejama 15 dienu
izmēģinājuma versijā šeit http://finereader.abbyy.com/trial/ (Windows) un
http://www.abbyy.com/finereader_for_mac/trial. Kā arī Abbyy nesen uzsāka
(komerciālus) tiešsaistes pakalpojumus: http://finereader.abbyyonline.com/.
Kad esat palaidis skenējumus programmatūrā, jūs saņemat izvadi ar radušos
tekstu. Dažādām programmām izvades formas var būt apsķirīgas. Daži tiešsaistes
OCR dienesti sagatavo vienkāršu lejuplādējamu teksta failu, bet, piemēram, Adobe
AcrobatProfesional sniedz PDF izvadi.
Šāja uzdevumā jūs varat saskarties ar tehniskām grūtībām. Piemēram, ne visas no
dažādajām skenēšanas versijām var būt apstrādājamas ar vienu un to pašu
programmatūru (piemēram, tāpēc, ka attēla fails ir pārāk zemas vai pārāk augstas
izšķirtspējas, vai arī skenētās lapas rotācija). Pierakstiet šo problēmu. Ja vēlaties
mēģināt problēmu atrisināt, jums nepieciešams izmēģināt vairāk kā vienu
programmatūras veidu. AbbyyFineReader varbūt ir visveiktspējīgākā no
augstākminētajām programmām. Nebaidieties pamēģināt un eksmerimentēt ar
dažādām programmām. Pētiet programmu palīdzības nodaļas un mācieties, kas ir
paveicams un kas ne. Tāpat jāapzinās, ka apstrāde ar OCR var aizņemt ilgāku laiku,
sevisķi, ja izmantojat bezmaksas tiešsaistes pakalpojumus. Dažiem pakalpojumiem
var būt nepieciešams reģistrēties un gaidīt apstiprinājumu.
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Jūtieties brīvi eksperimentēt ar OCR iestatījumiem, atkarībā no tā, kura programmu
vai pakalpojumu jūs izmantojat. Piemēri varētu būt valoda, vai izšķirtspējas
samazināšana (ja izmanto Adobe Acrobat Professional). Izmēģiniet skenēt ar
dažādiem iestatījumiem, kamēr jūs esat diezgan apmierināti ar rezultātiem.
Pārbaudiet kļūdu īpatsvaru, ievērojiet, kā rezultāti un sniegums atšķiras ar dažādām
skenēšanas versijām un dažādu programmatūru, izsakiet apsvērumus, un izdariet
secinājumus, gan par OCR lietošanu vecākiem materiāliem, gan par problēmām ar
ko saskārāties.
Seminārs
Apmeklējiet semināru, ko orgazinē treneris un prezentējiet novērojumus, kas jums
liekas interesanti, koncentrējoties uz problēmām, ar ko saskārāties, kā tās var
izskaidrot balstoties uz jūsu zināšanām par OCR, un ja saskārāties, tad kā
mēģinājāt tās risināt.
Dažas diskusiju tēmas var būt sekojošas:
- Vai rezultāts atšķiras starp dažādiem OCR līdzekļiem? Ja jā, tad kā? Kā tu domā,
kāpēc?
- Vai iepriekš uzstādītā izšķirtspēja ietekmē rezultātu? Kādā veidā? Kāpēc?
- Vai atšķirības starp krāsu un melns/balts ietekmē rezultātu? Kādā veidā? Kāpēc?
- Ja Jums radusies atšķirība OCR starp gotiskā tipa un romiešu burtiem vienā
dokumentā, kā varētu izskaidrot šīs atšķirības? Kuru no tiem labāk interpretē OCR
līdzeklis? Kāpēc?
- Kā dažādas valodas un akcenti (suchas é and ê) ietekmē OCR rezultātu?
- Vau drukas priekšskatījums ietekmē OCR rezultātu?
Novērtējums
Lai izietu šo moduli, no dalībniekiem tiek sagaidīts prezentēt vismaz trīs
novērojumus un problēmas no katra pārbaudījuma semināros, kā arī iesaistīties
diskusijā par citu dalībnieku novērojumiem un problēmām.
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vanBranden, Ron, MelissaTerras&EdwardVanhoutte. TEI byExample.
<http://www.teibyexample.org> (2014-03-15)

Uzziņu literatūra & noderīgas saites:

Burnard, Lou, O'BrienO'Keeffe, Katherine&Unsworth. John, eds. (2006).
Electronictextualediting. NewYork: MLA/TEI. (availableat: http://www.teic.org/About/Archive_new/ETE/Preview/). Chapters:





EileenGiffordFentonandHoyt N. Duggan:
EffectiveMethodsofProducingMachine-Readable Text
fromManuscriptandPrintSources
JohnLavagnino: Whennot to use TEI
Sebastian Rahtz: Storage, Retrieval, andRendering

The IMPACT project: http://www.impact-project.eu/


On OCR problemsforhistoricalmaterial,
seeIMPACT'sprojectdescription(particularlythe first 7
pages)at:http://www.impactproject.eu/uploads/media/IMPACT_Description_of_Work_public_version.pd
f
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A goodandconcretepresentation,
withlotsofillustrativeexamples:http://www.impactproject.eu/uploads/media/Apostolos_Antonacopoulos_Digital_Restoration.p
df
A goodpresentationonwordlists: http://www.impactproject.eu/uploads/media/Katrien_Depuydt_Historical_Lexicon_Building.pdf

Ray, Eric T. (2003). Learning XML. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly.
The Text EncodingInitiativeConsortium: http://www.tei-c.org
Vanhoutte, Edward (2004). An introduction to the TEI andthe TEI consortium.
Literary&LinguisticComputing, 19(1): 9-16.
w3schools. XML tutorial.<http://www.w3schools.com>

3. modulis: izmantošana un novērtēšana
Trešajā modulī mēs vēršam mūsu uzmanību uz to, kas varētu notikt pēc tam, kad
materiāls ir pārvērsts ciparu formātā - kurš gūst labumu no projektiem, kas ir
iespējamie lietotāji, vai projekti tiek izmantoti un vai viņi paver atkārtotu iespēju
lietošanai vai ne? Kā var piesaistīt plašu sabiedrību projektiem un produktiem? Kā
būtu jānovērtē projekti un digitalizētās kolekcijas?
Šajā modulī jūs atskatīsieties uz to, kas ir darīts digitalizēšanas procesā, tā
rezultātu, kas var izmantot kolekcijas kādam nolūkam un kā tas viss attiecas uz
sākotnējiem nodomiem, jomu, auditorijām un digitalizēšanas iemesliem. Tādējādi
modulis atsaucas uz motīviem un stratēģijām 1. modulī un tehnoloģiju jautājumiem
2. modulī.
Struktūra un uzdevumi. Vingrinājums.
Klausieties Dahlström (2014) lekcijā. Tad lasiet Seaman (2003) un Palmer (2004).
Tad atgriezties pie abiem digitalizēšanas projektiem, ko izraudzījāties 1. modulī, un
pētiet tos kritiski, prātā paturot zemāk uzdotos jautājumus.
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
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Apsveriet šo projektu potenciālu uz plašāku sabiedrību:










Kam ir iespēja rīkoties ar kolekcijām un ar kādu nolūku?
Kā kolekcijas var būt iesaistīšanas instruments plašākai sabiedrībai, un kā
tās pilda sabiedrisko lomu bibliotēkā?
Kā var šīs bibliotēkas strādāt, lai palielinātu gan lietojamību, gan faktisko
savu digitalizēto kolekciju izmantošanu?
Kādas tehnoloģijas izmantojot un to cik lielā mērā digitalizētās kolekcijas
ļauj iekļaut lietotāju veidotu saturu vai cita veida lietotāju interaktivitāti, ja
vispār to ļauj?
Kādas tehnoloģijas izmantojot un cik lielā mērā tās ir pieejamas kā "atvērts
kods", ja vispār ir?
Kā projekti tika novērtēti, un vai no tā ir pieejama kāda dokumentācija
(piemēram, projekta ziņojums)? Ja jā, kādi bija secinājumi un ieteikumi
turpmākajam darbam?
Kādi pasākumi tika veikti, lai novērtētu lietotāju statistiku, piemēram,
izmantojot log analīzi? Ja tā ir, vai šīs analīzes ziņojums ir bijis pieejams?
Vai paši statistikas dati ir pieejami? Vai šie statistikas datu veidi un log
analīzes bieži vai reti sastopamas kultūras mantojuma nozares ietvaros
jūsu valsts? Kāpēc?

Apsveriet, kāds potenciāls varētu būt šai projektu pētniecībai:






cik lielā mērā kolekcijas ir balstītas uz pētniecību un cik lielā mērā vispārējā
bibliotēku digitalizēšana var strādāt ar atbalstu stipendiju un pētniecību
humanitārajās vai sociālajās zinātnēs? Vai tematiskie zinātnieki (piemēram,
filologi, vēsturnieki, digitālie humānisti, literatūrzinātnieki, grāmatu
vēsturnieki) ir iesaistīti digitalizēšanas procesā?
Vai kolekcijām var būt ļoti liela nozīme pētniecībai? Kas ir nepieciešams, lai
viņi sevi pat varētu uzskatīt par pētniecības datiem?
Vai tāda bibliotēku digitalizēšana kā šī var novest pie jauniem pētījumiem
un to, kas būtu vajadzīgs, lai atbalstītu šādu attīstību?
Vai jūs teiktu, ka digitalizētās kolekcijas ir pieejamas un izmantojamas ar
pētniekiem? Un vai ir kādas pazīmes, ka tiem faktiski piekļūst un tos lieto
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šīs kopienas? Kāda, jūsuprāt, ir vispārējā situācija šajā ziņā jūsu valstī?
Kāpēc?
Šie pētījumi un apsvērumi galvenokārt ir tikai savam labumam, un nav tieši
pārbaudīti, izpildot īpašu uzdevumu. Tomēr saturs tiek pārbaudīti netieši,
digitalizēšanas plānā, kur jums ir nepieciešamība veltīt īpašu sadaļu jautājumiem
par paredzamo lietotāju un izmantošanas veidiem un ieguvumiem jūsu aprakstītajā
digitalizēšanasprojektā.
Izglītošanās saturs
Dahlström, Mats (2014). Digitization - access, useandresearch. (Recordedlecture).
Palmer, Carole (2004). ThematicResearchCollections. In: Schreibman, Susan,
Siemens, Ray&Unsworth, John, eds. A Companion to digitalhumanities. Ch. 24.
Oxford: Blackwell. (availableat: http://www.digitalhumanities.org/companion/)
Seaman, David (2003). DeepSharing: A CasefortheFederatedDigitalLibrary.
EDUCAUSE Review 38.4: 10-11. (availableat:
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM0348.pdf)
Uzziņu literatūra & noderīgas saites:

Tanner, Simon (2012). MeasuringtheImpactofDigital Resources:
TheBalancedValueImpactModel.King’sCollegeLondon. Availableat:
www.kdcs.kcl.ac.uk/innovation/impact.html
Warwick, Claireetal. (2006). The LAIRAH Project: Log AnalysisofDigital Resources
inthe Arts andHumanities. FinalReport to the Arts
andHumanitiesResearchCouncil.London: School ofLibrary,
ArchiveandInformationStudies, UniversityCollegeLondon. Availableat:
http://www.ucl.ac.uk/infostudies/clairewarwick/publications/LAIRAHreport.pdf

Lielākais uzdevums: Digitalizēšanas plāns
Galvenais uzdevums, protams, ir izstrādāt projekta plānu īpašu izejmateriālu
digitalizēšanai ar teksta saturu. Šis materiāls var svārstīties no viena dokumenta
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atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

21

Darba grāmata
Digitalizācijas projekti

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,
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
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
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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
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.
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
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- 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
- Tam ir atspoguļojoša un promblemizējoša pieeja, kur jūs parādāt īpašu spēju
identificēt iespējamos tehniskos vai administratīvos riskus un iespējamās
problēmas projekta norises laikā.
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- 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.

Kursa novērtējums
Kurss satur divus uzdevumus (viens neliels uz OCR un viens no galvenajiem kā
digitalizēšanasplāns), divus vingrinājumus un divus seminārus. Nelielais uzdevums
nav jāiesniedz, bet tiks apspriests vienā no semināriem. Galvenais uzdevums ir
jāiesniedz, un pēc tam tas tiek apspriests otrajā no semināriem. Abi vingrinājumi
netiek pārbaudīti un novērtēti, bet ir par stimulu attiecīgajām sadaļām
digitalizēšanas plānā.
Tiek sagaidīts, ka veiksmīgs dalībnieks būs noslēdzis šādus uzdevumus
apmierinoši:


Nelielā uzdevuma izpilde, kā to pierāda seminārā, kur dalībnieks piedāvā
vismaz trīs novērojumus un problēmas no uzdevuma un iesaistās diskusijā
par citu dalībnieku novērojumiem un problēmām.



Galvenā uzdevuma izpilde, iesniedzot digitalizēšanas plānu, kas atbilst
prasībām, un apspriežot plānu seminārā.



Aktīva dalība abos semināros. "Aktīvs" ir definēts kā tas, ka jūs esat
veicinājuši diskusijas un / vai veikuši prezentācijas.

Instrukcijas treneriem
Izglītības Ideja aiz dizaina, protams, ir apvienot individuālos rādījumus, gadījumu
izpēti (vingrinājumus) un eksperimentālo uzdevumu (OCR), Lai palīdzētu, kursu
dalībnieks praktiski pielieto visu šo impulsu vispārējo un konkrēto digitalizēšanas
plānu formā, ko, cerams, varēs izmantot ne tikai viņam vai viņai individuāli, bet arī
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uz iestādi, kurā viņš vai viņa strādā. Ideālajā gadījumādigitalizēšanas plānu var tālāk
izmantot un atsaukties uz to citos kursos, kā arī, piemēram, M1, M4 un M7.
Gan uzdevumi, gan abi vingrinājumi ir paredzēti kā atsevišķi uzdevumi. Tomēr, ja
jūs (un dalībnieki) uzskatāt tos par piemērotiem, tos var tikpat labi veikt kā grupas
uzdevumus. Ja jūs izlemt par to, paziņojiet to jau (vai pirms) kursa sākumā, un
paziņojiet dalībniekiem to, ka katram grupas dalībnieka ieguldījumam grupas
uzdevumos ir jābūt pēc iespējas skaidrāk identificējam, lai tas tiktu novērtēts.
Svarīgākais mācību iznākums dalībniekiem ir saprast trauslo līdzsvaru starp
ieguldījumu kvalitāti, un kādas kvalitātes katrs sagaida no produkcijas. Tam
vajadzētu kļūt acīmredzamam digitalizēšanas plānos. Jums nevajadzētu novērtēt
šos plānus tādā nozīmē, ka augstas kvalitātes projekts noteikti ir pelnījis labāku
nopelnu nekā projekts, kas ir mazāk ambiciozs. Augstas kvalitātes ambiciozs
digitalizēšanas projekts (un plāns) ne vienmēr ir "labāks" par maza mēroga, ātru un
vienkāršu projektu ar zema līmeņa tehnisko īstenošanu vai manuālu roku darbu.
Tas ir atkarīgs no materiāla vajadzībām, digitalizēšanas institūcijas, un paredzēto
lietotāju grupām. Daži lietotāji var, piemēram, tikai būt ieinteresēti iegūt pieeju
aptuveni skenētiem attēliem materiāla, lai varētu izlemt, vai viņi varēs atrast to, pēc
kā viņi tiecas ceļojot uz bibliotēku mājokli pēc avota dokumentiem, citām lietotāju
grupām būs nepieciešams, lai būtu pilnībā kodēti TEI un korektūru teksta
transkripcijas ar augstas izšķirtspējas attēla skenēšanu sānu pie sāna. Dažiem
projektiem būs eksperimentāls raksturs, pārbaudot konkrētu tehnoloģiju,
programmatūru vai metodi, un kur, piemēram, ilgtermiņa uzturēšana un arhivēšana
digitalizētā materiāla varētu būt mazāk svarīga. Dalībniekam digitalizēšanas plānā
būtu jāpierāda, kā ierosinātais projekts domā pārvaldīt šo līdzsvaru starp ievadi,
pieejamajiem resursiem, un gaidāmo produkciju un cenām.
Attiecībā uz tehnisko detaļu 2. modulī, galvenais mērķis nedrīkstētu būt, ka
dalībniekiem ir jāpierāda augsta līmeņa tehniskās iemaņas, tas nav mērķis. 2.
modulis un tā uzdevums ir domāts tikai kā piemērs tam, kā tehnoloģijas var īstenot,
kādi ieguvumi un riski tiek iesaistīti, un, atkal, kā ir būtisks līdzsvars starp jūsu
centieniem ievades un rediģēšanas posmā un vērtībā un izmantošanā, ko jūs varat
sagaidīt no digitalizētā materiāla. Uzdevumā spēja atpazīt problēmas ir daudz
vērtīgāka, nekā panākt programmatūras veiktspējas "panākumus". Arī tur varētu būt
gadījumi, kad OCR un teksta kodējumu iespējas nav ļoti labas, dēļ, piemēram, avota
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materiāla īpašībām (piemēram, ar roku rakstītas vēstules vai tekstiem, kas ir
nesalasāmi) vai digitalizēšanas iestādes resursi un prasmes, un tas ir labi, ja
diskusijas seminārs akcentu liek arī uz tādiem jautājumiem.
Galvenais uzdevums, digitalizēšanas plāns, ir jāraksta paralēli moduļiem 1-3. Tas
nozīmē, ka dalībniekiem būtu jāsāk ar plānu jau kursa sākumā, un darbs
pastiprinātos kursa beigās. Jābūt ļoti skaidriem par to kursa dalībniekiem. Īpaši
diskusijas pavedieni uz notiekošo darbu ar plānu ir ļoti ieteicami un jums kā trenerim
tas ir jāuzrauga kursa laikā. Tas nenozīmē, ka jūs uzņemtos "vadītāja" lomu katram
ar digitalizēšanu saistītam plānam. Drīzāk, mudiniet dalībniekus uzdot jautājumus,
sniegt ieteikumus, un palīdzēt vienam otram digitalizēšanas plānā - katrs dalībnieks
varētu sastapties ar tādām pašām idejām un jautājumiem kā citiem dalībniekiem,
un tāpēc tie ir labā pozīcijā, lai palīdzētu viens otram.
Jūsu loma, protams, ir sadarboties ar dalībniekiem, lai atbalstītu un novērtētu to
mācīšanos. Tas nozīmē šo:









Iedrošiniet dalībniekus iepazīstināt ar sevi uz mācību platformas (ja vien visi
jau nezina viens otru) (30 minūtes)
uzraudzīt iespējamās diskusijas uz mācību platformas un rūpēties par
jautājumiem, ja tādi ir, vai nu atbildot pats vai mudinot dalībniekus, lai
palīdzētu viens otram (grupa var lemt par brīvprātīgajām diskusijām) (laiks
ir atkarīgs no jautājumu un diskusiju apjoma)
Iedrošiniet dalībniekus uz mācību platformas deklarēt, kādus projektus tie ir
izvēlējušies studēt divos vingrinājumos (modulis 1 un 3) un kādus
novērojumus viņi ir veikuši (tas nav obligāti, bet atsauksmes no citiem
dalībniekiem par šo jautājumu palīdzēs viņiem iet cauri vingrinājumiem un
tādējādi atbalstīs tos rakstot digitalizēšanas plānu) (30 minūtes)
Iedrošiniet dalībniekus uz mācību platformas deklarēt, kādus dokumentus
vai kolekcijas viņi ir izvēlējušies savam digitalizēšanas plānam,
pārliecinieties, ka ir pavediens par šo tēmu, kur viņi var uzdot jautājumus,
komentārus un sekot savā laikā darbā ar plānu. (tas nav obligāti, bet
atsauksmes no citiem dalībniekiem par šo jautājumu palīdzēs viņiem iet
cauri vingrinājumiem un tādējādi atbalstīs tos rakstot digitalizēšanas plānu)
(30 minūtes)
Sakārtot un pārvaldīt semināru (vai tīmekļu semināru) modulī 2.
Pārliecinieties, ka katrs dalībnieks sniedz savus apsvērumus, kā prasīts un
arī veicina diskusiju par citu dalībnieku prezentācijām (2 stundas, neskaitot
sagatavošanās laiku)
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Informējiet dalībniekus par to, ka ir jāiesniedz rakstisks lielākais uzdevumu,
Digitalizēšanas plāns (vai saiti uz to), izmantojot mācību platformu
noteiktajā termiņā, savlaicīgi pirms semināra. Pēc iesniegšanas izstrādā
grafiku semināram, kur katram plānam ir atvēlēts vienāds prezentāciju un
diskusijas laiks. Ja redzat, ka ir nepieciešams, dalībniekiem var piešķirt
īpašas komentētāja puses uzdevumus cita izplatītāja plānos. Ja tā, jūs
varat norādīt to grafikā. (30 minūtes)
Sakārtot un pārvaldīt semināru (vai tīmekļa semināru) priekš lielākā
uzdevuma -digitalizēšanas plāna. Pārliecinieties, ka katrs dalībnieks īsi
prezentē savus apsvērumus, kā prasīts un arī veicina diskusiju par citu
dalībnieku prezentācijām (3 stundas, neskaitot sagatavošanās laiku)
Novērtē kursu:
o sekot līdzi aktīvai līdzdalībai semināros
o novērtēt galveno uzdevumu un sniegt īsus komentārus autoram (c. 1
stunda/Plānam)

1. modulis
Uzsāciet kursu, prezentējot sevi un aicinot dalībniekus īsi iepazīstināt ar sevi uz
mācību platformas.
Trenera galvenā iesaistīšanās šajā modulī ir uzraugot iespējamās diskusijas un
atbildot uz jautājumiem, ja tādi ir. Izlasiet piešķirto kursa literatūru un klausāties
ierakstīto lekciju. Iepazīsties ar kādu no ieteicamajām literatūrām, piemēram,
pamatnostādnēm un, vai nu Terras' grāmatu, vai Bülow&Ahmon grāmatu. Pildīt
vingrinājumu pašam (pētot digitalizēšanas projektu divus gadījumus) būs noderīgi,
lai palīdzētu dalībniekiem un lai atbildētu uz jautājumiem.
2. modulis
2. moduļa sākumā, pārliecinieties, ka ir mācību platformas diskusijas pavediens gan
uz 2. Moduļa, gan uz nelielā uzdevuma par OCR. Dalībnieki var sastapties ar (un
tik tiešām ir aicināti pievērsties) vairākām problēmām, kas svārstās sākot no mazām
un triviālām (kā es varu lejupielādēt šo vai to, vai es varu izmantot šo grāmatu
skenējumu nevis sagatavoto skenējumu, kur es varu iegūt pieeju tai vai šai
programmatūrai, u.c.), līdz sarežģītām tehniskajām un procesuālām problēmām
(kāpēc manai izejai no programmatūras X ir daļēji nesalasāms teksts, kāpēc šis
failu formāts nestrādā programmatūrā Y, u.t.t.). Viņiem būs nepieciešams uzdot un
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apspriest šos jautājumus vienam ar otru uz platformas, un tas ir tikai izdevīgi visiem,
ja viņi spēj uzsākt šādas diskusijas jau pirms semināra.
Iziet cauri obligātajam materiālam kas jāizlasa un reģistrētajai lekcijai. Iepazīsties ar
ierosināto OCR programmatūru, lejupielādējiet skenējumus un veiciet OCR
procedūru pats lai uzzinātu par veiksmēm un neveiksmēm ar ko dalībnieki varētu
sastapties. Jums noteikti nav nepieciešams tiekties uz eksperta līmeņa sasniegšanu
iekš OCR un kodēšanā, bet tiekat aicināts izpētīt lauku dalībnieku līmenī, kas
palīdzēs jums iesaistīties seminārā un novērtēt viņu ieguldījumu: kādi ir viņu
novērojumi un vai jautājumi ir "saprātīgi" un loģiski?
Izlemiet iepriekš par savu plānoto grafiku seminārā un kas tiek gaidīts no
dalībniekiem. Atgādiniet, ka viņiem nav nepieciešams iesniegt kaut ko pirms
semināra, ir nepieciešams tikai iesniegt savus jautājumu novērojumus, problēmas
un iespējamos risinājumus seminārā, prezentēt un apspriest tos seminārā un
iesaistīties diskusijā par citu dalībnieku prezentācijām. Tāpat jāapzinās, ka, lai gan
iepriekš sagatavoti skenējumi tiek sniegti, darbā grāmatu instrukcijas paver iespēju,
lai dalībnieki varētu strādāt ar savu grāmatu skenējumiem. Ja tā, tad palūdziet, lai
pārbauda to ar jums sākumposmā - materiāls, ko tie izvēlas, tā vietā piedāvā savu
grūtības pakāpi līdzīgi kā Fraktur u.t.t. paredzētajos skenējumos. OCR skenētās
iespiestas grāmatas vienkāršā romiešu tekstā skaidrā rezolūcijā iespējams,
piedāvās programmatūrai maz problēmas, ja vispār tādas piedāvās, un tad būs maz
ko pārrunāt seminārā.
Seminārs
Iesākumā norādot uz ierosināto grafiku, un tad ļaujiet dalībniekiem iesniegt savus
atzinumus (un arī ar kādu materiālu viņi ir strādājuši, ja viņi izvēlējās atšķirīgu
materiālu nekā sagatavotajām skenējumā), un palīdzēt viņiem saglabāt laiku, par
kuru esat vienojušies. Ievērojiet aktīvu līdzdalību novērtēšanā. Ļaujiet viņiem
semināra noslēgumā vai pēc semināra zināt vai tie ir nokārtojuši uzdevumu.
Instrukcijas darbgrāmatā sniegt dažus jautājumus, kurus dalībnieki var risināt
semināra laikā. Ir pat vēl diskusijas, kas var rasties semināra laikā:


Kas notiek ar OCR ja attēls ir asimetrisks (piemēram, noliecies, izkropļots)?
Kāpēc?
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Kā uzlabotais izkārtojums uz lapas ietekmē OCR rezultātu? Kāpēc?
Kā pareizrakstības vecās formas un varianti atbilst mūsdienu vārdnīcai šajā
OCR procesā?
Kas varētu būt šķēršļi ja ir OCR interpretēts materiāls, piemēram , veco
karšu katalogs? Kā, jūsuprāt, OCR piezīmes salīdzinājumā ar drukātiem?

Sagatavojieties uz semināru, domājot par šiem jautājumiem un iespējamajām
atbildēm uz tiem.
Attiecībā uz pēdējām 20 semināra minūtēm, sāciet un pārraugiet iespējas un
problēmas teksta uztveršanai un OCR. Mudiniet dalībniekus izdarīt secinājumus par
konstatēto Semināra laikā un materiāla vai kolekciju veidu, ar ko viņi strādā
attiecīgajā darba vietā. Vai OCR būtu derīgs risinājums viņiem un viņu materiāliem?
Vai programmatūra ko tie ir pārbaudījuši, ir derīga, vai tā sniedz pārāk daudz
nepilnību?
3. modulis
Tāpat kā 1. modulī, trenera galvenā iesaistīšanās šajā modulī ir uzraugot
iespējamās diskusijas un atbildot uz jautājumiem, ja tādi ir. Izlasiet piešķirto kursa
literatūru un klausāties ierakstīto lekciju.
Pildīt vingrinājumu pašam (pētot digitalizēšanas projektu divus gadījumus, tāpat kā
1. Modulī, bet ar acīm, lai izmantotu un novērtētu) būs noderīgi, lai palīdzētu
dalībniekiem un lai atbildētu uz jautājumiem.
Galvenais uzdevums: Digitalizēšana plāns
Pasludiniet jau kursa sākumā, ka plāns ir jāraksta paralēli trīs moduļiem.
Pārliecinieties, ka ir diskusijas pavediens uz platformas, kurā dalībnieki, deklarēs
savu izvēlēto materiālu un kur viņi var uzdot jautājumus un apsvērumus, un lūgt
palīdzību cits no cita.
Ja redzat, ka ir nepieciešams, precizējiet atļautos formātus un maksimālo plāna
garumu (darbgrāmatu norādījumi ir apzināti liberāli šajā jautājumā).
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Seminārs
Šajā semināra kursā, dalībniekiem ir jāiesniedz savi plāni (ar mācīšanās platformu)
iepriekš. Izlemt, vai jūs kā treneris izvērtēsiet plānus pirms, pēc vai semināra laikā.
Arī izlemiet, vai vēlaties dalībniekiem dot iespēju apskatīt dažus vai visus citu
dalībnieku plānus pirms semināra, tādējādi paverot ceļu vienaudžu komentēšanas
grafikam. Atkarībā no tā, nosakiet iesniegšanas termiņu, kas nodrošina jūs un
dalībniekus ar saprātīgu laiku, kurā izlasīt plānus pirms semināra.
Izlemiet par piemērotu maksimālo garumu prezentācijām. Ierosināts laika garums
visam semināram šajā darba grāmatā ir trīs stundas, bet tas var mainīties atkarībā
no dalībnieku skaita, semināra formāta, un pieejamā laika.
Seminārs pamatā būs dalībnieku prezentācijas ierosinājums par reālistisku (bet
joprojām fiktīvu) plānu. Lai gan šis būs ieteikums un, iespējams, nepabeigts darbs,
viņu darbam būtu pēc iespējas reālistiskākam, saskaņā ar pieejamajiem,
deklarētajiem resursiem plāna sākumā. Ļaujiet saņemt komentārus saistībā ar katru
uzstāšanos, bet pārliecināties, ka saglabājat laiku, lai ikviens var saņemt
komentārus. Komentāri – dalībnieku vai jūsu – jābūt vērstiem uz to, lai palīdzētu
autoram uzlabot viņu plānu. Ievērojiet aktīvu līdzdalību novērtēšanā. Sniedziet
savas atsauksmes un vērtējumu vai nu mutiski semināra laikā vai rakstiski pēc
semināra.
Novērtējums
Kursa kopumā novērtējums ir jābalsta uz mācību rezultātiem un uzdevuma
kritērijiem.
Semināri: Sekot līdzi līdzdalībai un aktivitātei semināros
Plāns: Novērtējiet plānu, balstoties uz uzdevuma kritērijiem. Valodai un katrai
informācijas daļai jeb katram argumentam un katrai bibliogrāfiskajai atsaucei(ja
tādas ir) nav jābūt pilnīgi ideāliem, lai plāns būtu pieņemams, bet kopumā tam būtu
jāpierāda, ka dalībnieks ir sapratis uzdevumu, satvēris galveno trīs moduļu saturu,
ir iespējams izvēlēties un noteikt reālu empīrisko materiālu, ieteicis stratēģiju,
metodes un instrumentus tās digitalizēšanai, un norāda paredzētos nolūkus,
rezultātus, un lietotāju grupu digitalizēšanas projektam. Turklāt plāns nedrīkst
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saturēt pārāk acīmredzamus literatūras, tehnoloģijas, empīriskus materiālus vai
neiespējamu priekšlikumu materiālus. Ja tāds ir gadījums un plāns nesasniedz
caurlaides līmeni, autoram jāļauj pārskatīt to. Mēģināt nodrošināt vismaz dažus
komentārus katram autoram, norādot interesantas pieejas vai risinājumus, kā arī
visus problemātiskos ierosinājumus.
Abi uzdevumi – nelielais par OCR un galvenais digitalizēšanas plāns – ir šķiroti kā
“neizdevies” vai “nokārtots”, un dalībniekam jāsasniedz nokārtota pakāpe uz abiem,
lai saņemtu nokārtotu vērtējumu uz kursu kopumā.

Kā atjaunināt materiālu
Kurss ir daļēji balstīts uz saturu, kas būtu nozīmīgs tuvākajā nākotnē, un daļēji uz
saturu, kas ir būtisks tikai kā vēsturisks vai mūsdienu piemērs lietišķajām
tehnoloģijām un risinājumiem konkrētām problēmām. Vajadzība, problēmas,
risinājumi un tehnoloģijas noteikti atšķiras, un būs atšķirīgi kursa dalībniekiem. Ja,
piemēram, cita programmatūra vai formāta teksta uztveršana/OCR vai teksta
kodējums vairāk attiecas uz dalībniekiem, nekā tāslaika gaitā ilustrē, būtu gudri
mēģināt pielāgoties šai situācijai ar nelielām izmaiņām uz kursa saturu un tā
piemēriem.
Dažas tīmekļa vietnes, kas var būt noderīgas, lai būtu informēts un atjauninātu kursu
saturu, ir:







Minerva EC <http://www.minervaeurope.org>
Europeana<http://www.europeana.eu>
The Text EncodingInitiativeConsortium<http://www.tei-c.org>
The Alliance ofDigitalHumanitiesOrganizations<http://adho.org>
TEI byExample<http://www.teibyexample.org>
w3schools <http://www.w3schools.com>

Un daži noderīgi žurnāli:



DigitalHumanitiesQuarterly< http://www.digitalhumanities.org/dhq/>
D-LibMagazine<http://www.dlib.org>
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LiberQuarterly<http://liber.library.uu.nl/index.php/lq>
LiteraryandLinguisticComputing<http://llc.oxfordjournals.org>
(subscriptionaccess).

Gatavošanās treneriem
Sagatavojieties pirms kursa sākuma paraugoties uz prasīto lasīšanu, ierakstītajām
lekcijām un dažiem no ieteiktajiem papildu lasījumiem, piemēram, digitalizēšanas
vadlīnijām.
Paskatieties uz vingrinājumiem abos uzdevumos, lai uzzinātu, kas tiek sagaidīts no
dalībniekiem (un zināmā mērā arī no jums)
Savlaicīgi iepazīstaties ar mācību platformu, lai jūs varētu viegli vadīt un zinātu ko
tā satur, īpaši to, kā augšupielādēt un lejupielādēt materiālu, un kā izlikt ziņas
diskusijās un rediģēt saturu. Skatīties vai esat apmierināts ar sagatavotajām
diskusijām par kursu uz platformas, vai, ja jūs varat paredzēt nepieciešamību pēc
papildu diskusijām un tēmām.
Tiklīdz jums ir dalībnieku saraksts jūsu acu priekšā, kartējiet no kurienes tie nāk,
skatīties vai jūs varat uzzināt viņu piederību - piemēram, vai tie ir izmitināti
bibliotēkās, un vai jūs zināt, vai tie ir iesaistīti pabeigtos vai
notiekošosdigitalizēšanas projektos? Dalībnieki jāmudina uz to, lai tie mazliet
pastāstītu par sevi un to īpašajām interesēm un vajadzībām diskusiju forumā no
mācīšanās platformas kursa sākumā. Lieciet viņiem aprakstīt, vai viņiem ir pieredze
no vai pašlaik nodarbojas ar digitalizēšanas projektiem vai ko līdzīgu. Ar kādu
empīrisku materiālu viņi strādā un ir ieinteresēti? Kāda veida jautājumiem attiecas
uz tiem?
Ja iespējams, iepazīties ar digitalizēšanas infrastruktūras kultūras mantojumu,
iniciatīvām un valsts / valstu vēsturi, kurā kursa dalībnieki ir aktīvi kā profesionāļi.
Instrukcijas kursa dizaineriem
Ievads, teksts par katru moduli, norādījumi par diviem uzdevumiem, digitalizētie
skenējumi par nelielo uzdevumu par OCR, un daži citi teksti ir izgatavoti uz
atsevišķām lapām uz mācību platformas. Tas radītu turpmākajās lappuses:
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Ievads [ieskaitot mācību procesa rezultātu un kursa pārskatu]
1. Modulis: Digitalizēšana, mērķi un stratēģijas
2. Modulis: Tehnoloģija: teksta uztveršana un kodēšana
Nelielais uzdevums: OCR
Lapa kurā ir saiknes ar 8 skenējumiem, ko lejuplādēt nelielajam
uzdevumam
3. Modulis: Izmantošana un pielietojums
Galvenais uzdevums: Digitalizēšanas plāns
Kursa literatūra un ieteicamā literatūra [tie ir paredzēti priekš un doti katrā
modulī, bet visas norādes vēlams arī savākt atsevišķā lapā]
Kursa novērtēšana
Kursa novērtējums [pieņemot, ka ir standarts, lai novērtētu kursus novērtējums nav sniegts šajā paketē]

Tāpat jāiekļauj šāds teksts:





diskusiju forums dalībniekiem un trenerim, ieskaitot šīs diskusijas [ja
iespējams, trenerim ir arī jābūt iespējai pievienot jaunas tēmas]:
o Vispārīgi kursa jautājumi
o 1. Modulis
o 2. Modulis
o 3. Modulis
o Nelielais uzdevums, OCR
o Galvenais uzdevums, Digitalizēšanas plāns
iespēja dalībniekiem dalīties ar dokumentiem savā starpā
vieta dalībniekiem, kur augšupielādēt savus galvenos uzdevumus (un,
iespējams, vingrinājumus) vai saites uz tiem. Augšupielādes formātiem
jābūt dažādiem, tādiem kā, piemēram, DOC, ODT, RTF, XLS, PDF, PPT,
HTML

Ja kurss tiek piedāvāts ar tiešsaistes semināriem, dalībniekiem nepieciešama
piekļuve video konferenču sistēmai ar iespēju attēlot dokumentus (piemēram,
PowerPoint prezentācijas).
Būtu izdevīgi, ja URL(s) ir izveidotas kā saites uz ārējām vietnēm, un atvērtos jaunā
cilnē vai logā. NB! Pat ja viss ārējais izglītības saturs (un arī lielākā daļa ieteicamā
papildu materiāla) ir pieejama kādā interneta versijā bez maksas, lielāko daļu no tā
klāj autortiesību ierobežojumi.
Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Darba grāmata
Digitalizācijas projekti

Visi dalībnieki var piekļūt visam saturam no sākuma.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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