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Ievads
Digitālo krājumu izveides moduļa studenti ir nacionālo bibliotēku darbinieki. Šie
darbinieki visaptveroši apgūs aktuālākos aspektus saistībā ar krājumiem, kas
šobrīd ir izveidoti un tiek uzturēti nacionālajās bibliotēkās. Šī moduļa lielākais
uzsvars ir likts uz nacionālajiem digitālo materiālu arhīviem, kas kopš 20. gadsimta
deviņdesmitajiem gadiem ir kļuvuši ļoti nozīmīgi. Šī nacionālajām bibliotēkām ir ļoti
sarežģīta un pretrunīga krājumu pārvaldības un attīstības sfēra, jo tā ir saistīta ar
bibliotēku pienākumu saglabāt publicēto kultūras mantojumu. No otras puses,
nacionālajām bibliotēkām šī pienākuma izpilde digitālajā vidē ir būtiski mainījusies.
Tāpēc digitālo materiālu nacionālo arhīvu uzturēšanai ir nepieciešams ieguldīt
darbu daudzos aspektos, sākot ar ideoloģiju un beidzot ar juridiskajiem
jautājumiem un biznesa modeļiem, infrastruktūru, dažādiem digitālo materiālu
veidiem, pieeju tiem un to popularizēšanu. Kursa studenti apgūs tikai dažus no
šiem jautājumiem, bet tajā pašā laikā iegūs arī pamatzināšanas par šo tēmu un
varēs turpināt attīstīt savas zināšanas.
Mērķis
Šī moduļa galvenais mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar aktuālākajām
problēmām un risinājumiem, kurus dažādas nacionālās bibliotēkas jau ir atklājušas
vai vēl joprojām meklē savu interneta un digitālo materiālu nacionālo arhīvu
vajadzībām. Tajā pašā laikā nacionālās bibliotēkas patstāvīgi izstrādā virkni
dažādu digitālo krājumu. Tieši tāpēc moduļa autore ļauj vispārīgi iepazīties ar
nacionālajās bibliotēkās esošo digitālo krājumu veidiem, kā arī to būtisko lomu
nacionālo bibliotēku funkciju izpildē. Turklāt autors sniedz mācību materiālus,
kuros ir izskaidroti galvenie procesi un grūtības, ar kurām bibliotekāri saskaras,
veidojot nacionālos digitālos arhīvus, nodrošinot pieeju tiem, cenšoties panākt
līdzsvaru starp dažādām interesēm, un meklējot veidus savu pienākumu veikšanai
un nacionālo bibliotēku funkciju īstenošanai.
Kursa plāns un priekšzināšanas
Šī moduļa dalībniekiem nepieciešams pavadīt 40 stundas individuālā un kopīgā
darbā pie noteikuma, ka viņi šobrīd jau strādā nacionālajā bibliotēkā un ir
iepazīstināti ar tās funkcijām. Šādas zināšanas ietver izpratni par nacionālās
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bibliotēkas funkcijām, drukāto un nedrukāto materiālu nacionālajiem arhīviem, un
bibliotekāru saikni ar nacionālo bibliogrāfiju un nacionālā dokumentālā mantojuma
saglabāšanu. Dažas no šīm zināšanu grupām tiks padziļināti attīstītas kursa
ietvaros, bet, ja Jums trūkst pamatzināšanu, lūdzu, sagatavojieties kursam, lasot
sadaļā Nacionālo bibliotēku funkcijas: pamati esošos tekstus, kas ir iekļauti šīs
nodaļas beigās. Galvenie jēdzieni un parādības, par kuriem jāiegūst
pamatzināšanas, ietver:











nacionālā bibliotēka
obligātais eksemplārs
visaptverošs nacionālais pakalpojums
nacionālā bibliogrāfija
drukāto materiālu arhivēšana un saglabāšana
autortiesības
nacionālā piekļuve
metadati
dokumentālais mantojums
starptautiskā bibliotēku sadarbība

Kursa veidotājs par pamatu šim modulim ir ņēmis teorētiskās izglītības modeļus,
kuros ir uzsvērts, ka cilvēki vislabāk mācās mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem un
rīkiem. Šī iemesla dēļ kursā ir iekļauta virkne iespēju diskusijām un sanāksmēm,
kā arī dažādu resursu, piemēram, pasaules nacionālo bibliotēku krājumu,
praktiskai lietošanai. Tāpat kursa veidotājs ir centies apvienot dažādas mācību
metodes. Kursa dalībniekiem primāri jāsadarbojas semināru un tīmekļsemināru
ietvaros. Pasniedzējs izvēlēsies atbilstošāko diskusiju formātu, vadoties pēc
apmācības apstākļiem. Pastāv neskaitāmi jautājumi un iniciatīvas, kas ir saistītas
ar nacionālās bibliotēkas krājumiem. Daži no tiem vēstures gaitā paliek nemainīgi,
bet daži mainās ļoti strauji, un dalībniekiem būtu vēlams patstāvīgi meklēt
informāciju un dalīties ar to savā starpā. Kursa veidotājs ir iekļāvis diskusiju un
prezentāciju seminārus, kuru ietvaros dalībniekiem būs iespēja padziļināti izpētīt
dažādu nacionālo bibliotēku krājumu situāciju, pamatojoties uz kursa dalībnieku
pieredzi un iegūtajiem datiem. Lai gan cilvēks vislabāk mācās komunicējot ar
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citiem, modulis neliedz individuālu apmācību, lasot un veicot galvenos uzdevumus
patstāvīgi, ja rodas tāda nepieciešamība.
NB! Lai gan viss ārējais mācību saturs kādā no versijām tiešsaistē ir
pieejams bez maksas, pārsvarā tam ir piemēroti autortiesību ierobežojumi.
Nacionālo bibliotēku funkcijas: pamati
Ja Jums trūkst pamatzināšanu par nacionālo bibliotēku funkcijām, to aktivitātēm
un tiesisko pamatu, sagatavojieties kursam, lasot sekojošā dokumenta pirmo daļu:
Lor, P.J. (1997). Guidelines for legislation for national library services / prepared
by Peter Johan Lor with the assistance of Elizabeth A.S. Sonnekus for the General
Information Programme and UNISIST. Paris: UNESCO. (CII-97/WS/7) Also
available on WWW and retrieved on 26 February 2014, from
http://www.unesco.org/webworld/nominations/guidelines1_h.htm#BACKGROUND
%20MATERIAL.

Lors

text

was

also

archived

by

Webcitation

at

http://www.webcitation.or/6NfmsEFj4
Gronsbell, K. (2012). A report on the history and application of legal deposit in the
European Union member nations: course paper. New York University
(unpublished).
Mācību rezultāti
Pēc kursa beigšanas dalībnieks pratīs
Mācību rezultāti
Zināšanas

Prasmes

...noteikt pieprasījumu un plānot nacionālās bibliotēkas digitālos krājumus
Izskaidrot un saistīt nacionālās bibliotēkas
funkciju ietekmi uz specifiskām tās digitālo
krājumu iezīmēm. Izskaidrot, kas ir šo krājumu
lietotāji.

Formulēt apgalvojumus nacionālo bibliotēku
politiku vajadzībām attiecībā uz digitālo krājumu
attīstīšanu.

...parādīt izpratni par digitālo materiālu dažādiem aspektiem un veidiem, kā arī šo aspektu ietekmi
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uz digitālo krājumu attīstību un pieeju tiem
Izskaidrot kā digitālo materiālu
ietekmē krājuma attīstības politiku.

atšķirības

Analizēt un izdarīt secinājumus, kā dažādi
digitālo materiālu veidi ietekmēs bibliotēkas
politiku un tā rezultātā - lietotājus un to pieeju
digitālajiem krājumiem.

...analizēt digitālā krājuma izveides metodes no dažādu ieinteresēto pušu viedokļa.
Iegūt sapratni un raksturot dažādas digitālo
krājumu izveides metodes, un kādā veidā tās ir
atkarīgas un/vai ietekmē dažādu grupu
intereses.

Izvēlēties un īstenot dažādas digitālo materiālu
ieguves un krājumu izveides metodes un rīkus
dažādu digitālo krājumu vajadzībām; izvērtēt
izmaksas, kas saistītas ar šo darbību
īstenošanu.

Moduļa pārskats
Daļa

Aktivitāte

Pārskats par nacionālo bibliotēku digitālo
krājumu veidiem. Atšķirības no citu bibliotēku
digitālajiem krājumiem.
Nacionālā drukāto
materiālu arhīva un nacionālā nedrukāto
materiālu arhīva funkcijas.

Izglītojošā satura
lasīšana/apskate.
Gadījumu izpēte
Diskusiju seminārs

3h

Nacionālā digitālā arhīva krājumi. Materiālu
veidi nacionālās bibliotēkas arhīvos. Obligātais
eksemplārs. Krājumu attīstīšanas politikas.

Izglītojošā satura
lasīšana/apskate
Gadījumu izpēte
Prezentācijas seminārs

4h

Materiālu iegūšanas metodes nacionālā digitālā
arhīva krājumiem. Krājuma izveides un
uzturēšanas izmaksu salīdzināšana.

Izglītojošā satura
lasīšana/apskate
Vingrinājums: digitālā krājuma
uzturēšanas izmaksu novērtēšana

5h

Izglītojošā satura lasīšana (iesk.
sagatavošanos)
Krājuma pieejas politikas izveide

5h
5h

Pieejas digitālajiem krājumiem pārvaldība
(nacionālā interneta arhīva un kultūras
mantojuma
krājumi).
Divu
paņēmienu
salīdzināšana:
ierobežota
pieeja
un
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brīvpieejas/globāla izplatīšana.

Kopā
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Kursa daļas
1. daļa: Nacionālo bibliotēku digitālo krājumu veidi
Struktūra un uzdevumi
Pirmajā daļā Jūs apgūsiet galvenās definīcijas saistībā ar digitālajiem krājumiem
un nacionālajām bibliotēkām. Nacionālās bibliotēkas parasti strādā ar vairākām
dažādām digitālām bibliotēkām un dažādas izcelsmes krājumiem. Pirmais solis, ko
bibliotēkas (jo īpaši, nacionālās bibliotēkas) ir veikušas digitālo bibliotēku izveides
virzienā, bija nacionālo bibliotēku krājumu digitālo katalogu un datubāzu radīšana.
Vēlāk šī iniciatīva izplatījās vairākos dažādos virzienos un mainījās kopā ar
pieaugošo digitālo materiālu daudzumu citās dzīves jomās.
Lai apmierinātu lietotāju, kuriem nacionālā bibliotēka kalpo, vajadzības, nacionālās
bibliotēkas pērk digitālos krājumus vai pieeju tiem no komerciālo pakalpojumu
sniedzējiem. Vienā vai otrā nacionālajā bibliotēkā šie krājumi aptver tradicionāli
spēcīgas krājumu jomas un var ietvert avotus svešvalodās vai no ārvalstīm. Citi
krājumi var ietvert komercžurnālu pilntekstu vai e-grāmatu paketes, kuras savā
krājumā nav iekļāvušas citas valstī esošās bibliotēkas, bet kuras ietilpst
nacionālās bibliotēkas atbildībā.
Tāpat nacionālās bibliotēkas veido vēl vienu būtisku digitālo krājumu grupu,
digitalizējot materiālus, kas attiecas uz nacionālo vai pasaules kultūras,
manuskriptu vai drukāto materiālu mantojumu. Šim nolūkam nacionālās
bibliotēkas veido speciālas nodaļas (skatīt: Saglabāšanas un digitalizācijas centrs
Somijas Nacionālajā bibliotēkā), sadarbojas ar privātajiem uzņēmumiem
tehnoloģiju attīstības jomā (skatīt: Čehijas Nacionālās bibliotēkas video), ir
iesaistītas lielos digitalizācijas sadarbības projektos (skatīt: Austrālijas Avīzes
digitalizācijas projekts), vada brīvpieejas iniciatīvas (skatīt: Hagerlid, 2010),
sadarbojas starptautiskā mērogā, lai saskaņotu šo darbu un nodrošinātu pieeju
šiem krājumiem, izstrādājot kopīgas sistēmas un portālus (skatīt: Eiropas
Bibliotēkas mājaslapa). Papildus digitalizācijas projektiem nacionālās bibliotēkas
var veidot brīvpieejas krājumus noteiktu veidu materiāliem, ko izstrādājusi valdība,
valstī esošās zinātniskās vai cita veida iestādes, kā arī fiziskas personas.
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Lai varētu strādāt pie digitālo krājumu veidošanas un sniegšanas, nacionālā
bibliotēka izveido (vismaz tai vajadzētu izveidot) krājuma veidošanas politiku, kurā
ir izklāstīti šī procesa galvenie virzieni un principi. Dažām nacionālajām
bibliotēkām ir izstrādāta vispārīga krājuma politika, nedalot to divos segmentos drukāto materiālu krājumi un digitālo materiālu krājumi (skatīt: Dienvidaustrālijas
štata bibliotēka). Turpretī citas bibliotēkas izstrādā divas un pat vairāk dažādas
politikas dažādiem materiālu veidiem un formātiem (izpētiet Lielbritānijas
Bibliotēkas krājuma attīstības vispārīgo pārskatu un atsevišķas politikas
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/coldevpol/).
Mūsdienās katrai nacionālajai bibliotēkai jārisina viena milzīga problēma saistībā
ar nacionālās bibliotēkas galveno funkciju: apkopot un saglabāt nacionālos
dokumentālos materiālus, un nodrošināt to pieejamību šodien un nākotnē. Dažādu
valstu parlamenti un valdības regulē šo darbību ar obligātā eksemplāra likumu vai
līdzīgiem likumiem katrā valstī. Kā redzams Lora (1997) Tiesību aktu vadlīnijās, arī
starptautiskās iestādes kā IFLA, UNESCO un citas ir ieinteresētas šī jautājuma
risināšanā un veido vadlīnijas, ieteikumus un standartus, lai sniegtu atbalstu un
regulētu dažādus procesus, kas saistīti ar nacionālo drukāto arhīvu izveidi.
Tā kā milzīgs apjoms dokumentu tiek sastādīts digitālā formātā un tiešsaistē, bet
tas nav izskatīts agrāk izdotos tiesību aktos, nacionālās bibliotēkas sāka meklēt
veidus kā veikt savas funkcijas jaunos apstākļos. Tāpat bibliotēkas cenšas
sadarboties ar visām ieinteresētajām grupām un atjaunot esošos tiesiskos
instrumentus tā, lai tie palīdzētu īstenot arhīva funkciju.
Sagatavošanās semināram: Apskatiet vismaz divu nacionālo bibliotēku mājas
lapas (pasniedzēja ieteikts, atrastas moduļa materiālā vai atrodot savus
piemērus). Nosakiet šo bibliotēku nozīmīgākos digitālos krājumus. Izpētiet to
digitālos krājumus un nosakiet dažādos to veidus. Kuri krājumi ietver materiālus,
kurus bibliotēkas ir digitalizējušas patstāvīgi? Kuri krājumi ietver digitālos
materiālus, kurus izveidojis kāds cits? Vai šie krājumi ir piemēroti šīs nacionālās
bibliotēkas arhīva funkcijas veikšanai? Kuri materiāli un krājumi nav būtiski Jūsu
nacionālās bibliotēkas arhīva funkcijas izpildē un kāpēc? Kā lietotāji var atrast
materiālus šajos digitālajos krājumos? Vai pastāv kādas atšķirības tajā, kā lietotāji
var piekļūt un izmantot šos krājumus? Vai ir iespējama pieeja visiem šiem
krājumiem uzreiz vai tikai katram krājumam atsevišķi?
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Diskusiju seminārs (2 h, klātienē vai tīmekļsemināra formātā): Strādājiet grupā
un pievērsieties šādiem jautājumiem:
1. Prezentējiet Jūsu apskatīto bibliotēku digitālos krājumus. Grupas ietvaros
izrunājiet, kādus materiālus šie krājumi ietver. Nosakiet šo krājumu kopīgās
iezīmes un atšķirības. Pastāstiet citiem dalībniekiem, ko Jūs zināt par to, kā
šie krājumi tika veidoti un kādas darbības bibliotekāriem jāveic to radīšanai
un uzturēšanai.
2. Kopā ar savu grupu nosakiet līdzīgus krājumus nacionālajā bibliotēkā, kurā
Jūs strādājat. Cik daudz šādus krājumus Jūs varat noteikt? Kurš ar tiem
strādā (Jūsu kolēģi, bibliotēkas nodaļas)? Kādu iniciatīvu, programmu un
projektu rezultātā šie krājumi tika izveidoti? Kas bija un pašreiz ir
sadarbības partneri? Sastādiet Jūsu bibliotēkā esošo digitālo krājumu
„karti''. Kuri krājumi ir nozīmīgi nacionālās bibliotēkas arhīva funkcijas
veikšanā? Norādiet šos krājumus un paskaidrojiet, kāpēc tie ir būtiski?
3. Cik iespējams paspēt semināra laikā, pārrunājiet, ko jūs zināt par darbu
(sākot ar materiālu ieguvi un beidzot ar pieejas nodrošināšanu tiem) ar
dažādajiem atzīmētajiem digitālajiem krājumiem Jūsu bibliotēkā (jāizrunā
vismaz viens un ne vairāk kā trīs krājumu veidi). Pārrunājiet, vai jūs redzat
atšķirības un/vai līdzīgās iezīmes darbā ar drukāto un citu mediju materiālu
krājumiem.
Šo jautājumu risināšanā balstieties uz savu pieredzi. Tāpat Jums varētu rasties
vēlēšanās veikt nelielu patstāvīgu lasīšanu/pētījumu, lai sagatavotos semināram.
Strādājiet komandā, lai dokumentētu grupas diskusiju un kopējo ainu, kas veidojas
diskusijas rezultātā saistībā ar digitālajiem krājumiem nacionālajās bibliotēkās.
Piezīme: digitālos krājumus var definēt ļoti plaši. Semināra darba ietvaros
nepievērsieties Jūsu nacionālās bibliotēkas izveidotajiem katalogiem un citām
datubāzēm.
Izglītojošais saturs
Lasīšanai
Bello R. A. (2011). Electronic Legal Deposit at the National Library of Chile. In
IFLA. 77th IFLA General Congress and Assembly, 13-18 August, 2011, San Juan,
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Puerto Rico. Retrieved 2014-06-15 from
wlic/2011/193-bello-en.pdf.
(Archived
http://www.webcitation.org/6QLoXlRTt)

http://conference.ifla.org/pastby
WebCite®
at

Tirziman E. (2008) The National Library of Romania. Goals and perspectives in
valorising the cultural patrimony. P. 32-36. Retrieved 2014-06-15 from
http://www.lisr.ro/en12-tirziman.pdf
(Archived
by
WebCite®
at
http://www.webcitation.org/6QLpbQ56i)
Ilustrācijai un konsultācijām:
State Library of South Australia. (2006) Collection development policy. Rev.
edition. Adelaide: Libraries Board of South Australia. Retrieved 2014-06-15 from
URL:http://www.slsa.sa.gov.au/webdata/resources/files/colldevtpolicy.pdf
(Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/6QLaYhCrF)
Centre for Preservation and Digitisation in the National Library of Finland
http://www.nationallibrary.fi/libraries/dimiko.html
Czech National Library (2013). Digitization of the Czech National Library:
promotional
video.
Retrieved
2014-06-15
from
http://www.youtube.com/watch?v=M7ATKvE_ah4
Australian newspaper digitization program. Retrieved 2014-06-15 from
http://www.nla.gov.au/content/newspaper-digitisation-program
Hagerlid, J. (2010). The role of the National Library as a catalyst for an open
access agenda. Proceedings of the 76th IFLA General Conference and Assembly,
Gothenburg, Sweden, August 10-15, 2010. Retrieved 2014-06-15 from
http://www.kb.se/Docs/about/projects/openaccess/2011/ILDS_20110219.pdf.
(Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/6QLisbyV6)
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The European Library. http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/aboutus

2. daļa: Nacionālā digitālā arhīva krājumi
Struktūra un uzdevumi
Nacionālo digitālo arhīvu var apskatīt kā instrumentu, kas ietver vairākus dažādus
segmentus: materiālus, kas ir publicēti digitālā formātā un izplatīti digitālos medijos
(piemēram, DVD) vai internetā (piem., digitālās grāmatas un video) kā atsevišķas
vienības, konkrētas valsts vai ar to saistītas interneta mājaslapas.
Lielākajā daļā valstu bibliotēkas nacionālos drukāto materiālu arhīvus veido uz
obligātā eksemplāra likumu pamata. Dažām bibliotēkām ir cits juridiskais pamats,
piemēram, autortiesību eksemplāru krājums kā Kongresa bibliotēka ASV. Tomēr
obligātais eksemplārs ir visbiežāk sastopamais juridiskais pamats, uz kura balstās
nacionālo bibliotēku pienākumi un atbildība. Šī juridiskā pamata piemērošana ir
paplašināta un attiecināta arī uz digitālajiem materiāliem, lai gan šādai likumu
piemērošanas paplašināšanai pastāv daudzas pretrunas un šķēršļi. Gibijs un
Brazjēra (Gibby R. and Brazier C., 2012) raksturo e-obligātā eksemplāra stāvokli
un problēmas Lielbritānijā ().
Šajā rakstā var novērot, ka obligātā eksemplāra nosacījums tiek piemērots virknei
gan analogu, gan digitālu materiālu, kas ir izveidoti dažādos veidos un formātos.
Obligātais eksemplārs nosaka ne tikai nacionālo bibliotēku, bet arī publicēto
materiālu veidotāju pienākumus un atbildību. Tāpat šim regulējumam ir
ekonomiskas sekas uz abām iesaistītajām pusēm, jo šo noteikumu izpildei ir
nepieciešami resursi un kompetence. Turklāt digitālo materiālu obligātais
eksemplārs ir pavisam nesen ieviests nosacījums un tiek uzskatīts par draudu
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materiālu veidotāju ienākumiem. Valstis risina šīs problēmas un saspīlējumus
dažādos veidos.
Nacionālās bibliotēkas veido arī īpašas krājumu attīstības politikas attiecībā uz
digitālajiem materiāliem, kuriem ir piemērojams obligātā eksemplāra nosacījums.
Dažos gadījumos, piemēram, Somijā un Norvēģijā, tā ir daļa no nacionālās
digitalizācijas politikas. Norvēģijas Nacionālajai bibliotēkai ir izveidota ļoti plaša
digitalizācijas politika, kuras ietvaros tiek ņemtas vērā lietotāju, kā arī materiālu
veidotāju un autortiesību īpašnieku intereses (Takle, 2009). Citu bibliotēku,
piemēram, Jaunzēlandes un Austrālijas nacionālo bibliotēku, digitālo materiālu
krājumi ir integrēti krājumu politikā un ir cieši saistīti ar citām bibliotēkās esošajām
politikām (piem., digitālās saglabāšanas politiku).
Sagatavošanās semināram Lasiet sniegto literatūru un PANDORA gadījumu
izpēti. Papildus Jūs varat papildināt savus mācību materiālus, meklējot piemēru,
kas netika minēts šīs daļas ietvaros. Nosakiet dažādu nacionālo digitālo materiālu
krājumu, jo īpaši nacionālo tīmekļa arhīvu, izveides galvenos politiskos, kultūras,
ekonomiskos un juridiskos jautājumus.
Prezentāciju seminārs (2 h, klātienē vai tīmekļsemināra formātā): Katrs
dalībnieks sniedz nelielu prezentāciju par saviem konstatējumiem saistībā ar
dažādiem digitālo obligāto eksemplāru krājumu izveides jautājumiem. Atliciniet
pietiekami daudz laika galīgajai diskusijai, kuras ietvaros Jūs pievēršaties
līdzīgajiem un atšķirīgajiem aspektiem Jūsu konstatējumos. Kādas ir juridisko
lēmumu sekas nacionālo tīmekļa (interneta) arhīvu attīstībā? Kādas ir dažādu
materiāla veidošanas režīmu un veidu sekas nacionālo digitālo arhīvu struktūrā?
Kādas ekonomiska rakstura problēmas Jūs konstatējāt saistībā ar nacionālo
digitālo krājumu izveidi?
Izvēles tiešsaistes diskusijas pavediens: Īsumā raksturojiet savus
konstatējumus par PANDORA gadījumu izpēti. Nosakiet, kas, Jūsuprāt, ir
svarīgākais jautājums saistībā ar Jūsu valsts nacionālo digitālo arhīvu. Izlasiet
savas grupas dalībnieku izstrādātos tekstus. Vai jūsu viedokļi sakrīt vai atšķiras?
Sniedziet atsauksmes par pārējo grupas dalībnieku tekstiem.
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Izglītojošais saturs
Lasīšanai
Garasa M. (2013). Pandora – the Australian web archive: case study compiled for
ETQIL project.
Gibby R. and Brazier C. (2012). Observations on the development of non-print
legal deposit in the UK. Library Review, 61(5), 362-377.
Takle, M. (2009). The Norwegian National Digital Library. Ariadne, 60.
http://www.mtakle.no/download/national-library.pdf.
Accessed:
2014-06-15.
®
(Archived by WebCite at http://www.webcitation.org/6QMDHj8ii)
Konsultācijām un ilustrācijai
National Library of Australia. Collection development policy – Australia collecting.
Access
through
the
internet:
http://www.nla.gov.au/content/collectiondevelopment-policy-australian-collecting
E-library to store a billion UK web-pages: video. Access through the internet:
http://www.youtube.com/watch?v=wIhTg6EFZNM
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3. daļa: Materiālu ieguves metodes nacionālā digitālā arhīva krājumiem
Struktūra un uzdevumi
Šajā kursa daļā galvenā uzmanība tiek pievērsta materiālu ieguves metodēm
nacionālā digitālā arhīva krājumiem, bet tajā ir iekļauti arī citi jautājumi, kā
piemēram, materiālu saglabāšana un krājumu uzturēšana. Visu šo procesu norisi
ietekmē juridiskie ierobežojumi un to noteiktās iespējas, tāpēc Jūsu uzdevums ir
balstīties uz iepriekšējos moduļos jau uzkrātajām zināšanām un papildināt tās ar
tālākiem pētījumiem. Valstu izdotie likumi, tostarp par obligāto eksemplāru, un
nacionālo bibliotēku statūti nosaka nacionālo bibliotēku darbības mērķus (krājumi,
to saglabāšana, nacionālo bibliogrāfiju veidošana un digitālo dokumentu
izplatīšana) attiecībā uz nacionālajiem drukāto un digitālo materiālu arhīviem,
tāpēc praktiskā bibliotēkas darbība attiecībā uz šiem mērķiem un juridiskajiem
nosacījumiem var atšķirties. Rakstā par obligāto eksemplāru praksi Francijā
(Stirling et al., 2012) ir sniegts dažu šādu atšķirību izklāsts.
Digitālā obligātā eksemplāra ieviešanas rezultātā ir mainījušies subjekti, uz kuriem
tiek attiecināts obligātā eksemplāra nosacījums. Daudzās valstīs par izdevumu
kopiju nodrošināšanu nacionālajām bibliotēkām bija atbildīgs materiāla iespiedējs.
Galvenie digitālo dokumentu nodrošinātāji ir izdevēji, autori, uzņēmumi un citi
digitālo materiālu veidotāji. Lasot rakstus, pievērsiet uzmanību izmaiņām to
attiecībās ar nacionālajām bibliotēkām.
Digitālo obligāto eksemplāru var iegūt saskaņā ar vienošanos ar izdevējiem (vai
citiem materiālu veidotājiem), kas piedāvā digitālos failus kā alternatīvu noteiktu
dokumentu drukātajām kopijām. Šādā gadījumā izdevēju pienākums ir nodrošināt
dokumentu digitālās kopijas, savukārt, bibliotēkām ir pienākums rūpēties par tām
tāpat kā par drukātiem dokumentiem. Dažādās valstīs dokumentu izveides
process un dokumentu veidi var atšķirties, tāpat atšķirīgs var būt tiesiskais
pamats, kas regulē attiecības starp izdevējiem, autoriem, bibliotēkām un
lietotājiem.
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Līdzīga materiālu ieguves metode tiek izmantota daļai digitāli radītu materiālu,
piem., e-grāmatām vai elektroniskām avīzēm. To veidotāju pienākums ir iesniegt
digitālo kopiju nacionālajai bibliotēkai saskaņā ar vienošanos, kurā ir atrunāti abu
pušu pienākumi.
Lielākās grūtības rodas ar interneta materiālu obligāto eksemplāru iegūšanu.
Dažādās valstīs šī problēma tiek risināta atšķirīgi, taču šobrīd vairumā gadījumu
interneta materiāli tiek uzskatīti par kultūras mantojuma daļu, kuru nepieciešams
saglabāt nākamajām paaudzēm, tādēļ tiem tiek piemērots obligātā eksemplāra
nosacījums. Pirmā problēma ir nacionālo interneta materiālu definīcija un kā
piekļūt dažādu veidu materiāliem to noguldīšanai nacionālajās datubāzēs. Otrā
problēma ir, kā nodrošināt interneta materiālu milzīga apjoma apkopošanu
ekonomiski pamatotā, juridiski atbilstošā un tehnoloģiski dzīvotspējīgā veidā.
Viens no šādiem veidiem ir digitālo materiālu lejupielāde internetā, informējot vai
arī neinformējot satura īpašniekus, reizēm lūdzot atļauju lejupielādēt šādu saturu.
Šo procesu regulē valsts izdoti noteikumi. Tomēr dažas nacionālās bibliotēkas
izmanto arī speciālas pārmeklēšanas programmas automātiskai tīmekļa
informācijas rasmošanai. Šīs bibliotēkas var izvēlēties starp plašu, selektīvu vai
abu rasmošanas veidu dažādām kombinācijām. Šis process ir saistīts ar mēroga
un pilnīguma aspektiem. Praktiskie risinājumi un pārējās problēmas tiek analizētas
izglītojošajā materiālā.
Digitālo materiālu iekļaušana nacionālās bibliogrāfijas datubāzēs un citos to
kontrolei un uzturēšanai paredzētos instrumentos ir saistīta ar metadatu kvalitāti
un bibliogrāfisko un tehnoloģisko standartu pielietošanu.
Katra materiālu ieguves metode, digitālo krājumu izveide un to uzturēšana laika
gaitā prasa lielus resursus. Tāpēc digitālā nacionālā arhīva uzturēšana
nacionālajām bibliotēkām ir nopietns ekonomiska rakstura jautājums.
Vēl viens svarīgs aspekts nacionālā digitālā arhīva veidošanā ir saistīts ar
sadarbību ar citām attiecīgajām iestādēm, kas vienlaicīgi ar bibliotēkām uzņemas
atbildību par kultūras mantojuma saglabāšanu. Šādas iestādes var būt dažādi
arhīvi piemēram, kino un mediju arhīvi, muzeji, lieli datu repozitoriji utt. Šāda
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sadarbība un atbildības sadale valsts un starptautiskā līmenī palīdz palielināt
saglabāto materiālu apmēru, bet tajā pašā laikā uzliek būtiskas organizatoriska un
juridiska rakstura saistības.
Sagatavošanās: Izlasiet sniegto literatūru un atrodiet materiālu, kurā ir apskatīti
šie paši jautājumi Jūsu nacionālās bibliotēkas kontekstā. Atgriezieties pie iepriekš
sniegtā izglītojošā materiāla un atrodiet šai kursa daļai piemērotus tekstus. Īpašu
uzmanību pievērsiet materiālu ieguves metodēm, koncentrējoties uz aspektiem, ko
dažādu valstu likumos ir atļauts darīt. Rūpīgi izlasiet rakstu par tīmekļa
arhivēšanas iniciatīvām, pievēršot uzmanību resursiem, kas nepieciešami šādu
aktivitāšu veikšanai.
Vingrinājums: Izvēlieties vienu interneta materiālu ieguves metodi nacionālajam
arhīvam Jūsu valstī. Izmantojot Gomes et al. (2011) rakstu, nosakiet galvenos
izmaksu posteņus šīs metodes izmantošanai Jūsu valstī. Mēģiniet veikt aptuvenas
iespējamo izmaksu aplēses šāda iedomātā krājuma izveidei un uzturēšanai.
Izveidojiet izmaksu sarakstu ar komentāriem, izskaidrojot izmaksu posteņus un
nepieciešamos resursus. Jums nav nepieciešams norādīt konkrētas naudas
summas, bet būtu ļoti noderīgi apdomāt izdevumu proporcijas attiecībā uz
dažādiem resursiem, piemēram, ja pārmeklēšanas programmatūras iegāde maksā
x, tad šīs progammatūras izvēle maksās x/2, nepieciešamie cilvēkresursi ir 25
personas, noteiktu mēnešu skaitu gadā tas izmaksās 4x utt.
Piezīme: Šādas aplēses ir pilnībā iedomātas, tāpēc neizmantojiet tās savos
aprēķinos
Prezentācija. Diskusiju forumā prezentējiet sava vingrinājuma rezultātus un
sniedziet atsauksmes par pārējo grupas biedru veikto darbu.
Izglītojošais saturs
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Lasīšanai
Stirling, P., Illien, G., Sanz P. and Sepetjan S. (2012). The state of e-legal deposit
in France: Looking back at five years of putting new legislation into practice and
envisioning the future. IFLA Journal, 38(5), 5-24.
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(Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/6RQmkp4VE)
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PowerPoint
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Access

through

Hockx-Yu, H. (2011). Web archiving at the British Library. Access through
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Reforma sistemy obiazatel’nogo egzempliara: http://www.unkniga.ru/ostrayatema/1360-reforma-sistemy-obyazat-exemplyara.html. Accessed: 2014.07.29..
(Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/6RQoVHx8d)
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4. daļa: Pieejas digitālajiem krājumiem pārvaldība
Struktūra un uzdevumi
Dažādu dokumentu obligātā eksemplāra ieguve un saglabāšana ir saistīta ar
darba ar kultūras mantojumu galvenajiem mērķiem. Var būt dažādas lietotāju
grupas ar dažādiem šo krājumu lietošanas mērķiem. Tāpat pieejas nodrošināšanai
šiem laika gaitā izveidotajiem krājumiem var būt dažādi ar pētniecību, izglītību,
uzņēmējdarbību, izklaidi un citām aktivitātēm saistīti mērķi. Digitālā vide ļauj mums
pasniegt šos krājumus un veidot saikni to starpā tādos veidos, kas nekādi nebija
īstenojami ar drukātiem dokumentiem. Tomēr pieeja nacionālo bibliotēku
obligātajam eksemplāram un citiem digitālajiem krājumiem ir ierobežota dažādu
ideoloģisku, kulturālu, tehnoloģisku, ekonomisku un juridisku aspektu iespaidā.
Pēdējie divi aspekti ir savā starpā cieši saistīti un kopā veido lielāko šķērsli šādas
pieejas
nodrošināšanai.
Tehnoloģiskie
ierobežojumi
šķiet
vismazāk
problemātiskie, lai gan ietver tādus sarežģījumus kā kopīgu standartu lietošana,
sistēmu savietojamība un citas. Ideoloģiskie un kulturālie ierobežojumi ir saistīti ar
sarežģītāko aspektu - digitālā kultūras mantojuma kontekstualizācija. Šīs
problēmas attiecībā uz nacionālo bibliotēku nacionālajiem digitālajiem arhīviem un
digitālā obligātā eksemplāra krājumiem nekādā ziņā nav nekas unikāls, bet tie
iegūst īpašu nozīmīgumu nacionālo bibliotēku galveno funkciju kontekstā.
Ieteicamajā literatūrā un iepriekš lasītajos materiālos Jūs atradīsiet ievērojamu
informācijas apjomu par iespēju nodrošināt pieeju kultūras mantojumam, kas
atrodams digitālā obligātā eksemplāra krājumos. Šo materiālu var iedalīt šādos
galvenajos jautājumos:
1) Dažādas auditorijas ar konkrētām vajadzībām un mērķiem, kas izmanto
materiālus no digitālā obligātā eksemplāra krājumiem: sākot no sabiedrības
kopumā un beidzot ar šaurām lietotāju grupām, balstoties uz to specifiskajām
iezīmēm. Šo krājumu pieejas un prezentēšanas veidi bieži vien ir atkarīgi no tā,
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kura konkrētā lietotāju grupa kļūst par nacionālās bibliotēkas galveno mērķa
auditoriju.
2) Paņēmieni pieejas nodrošināšanai materiāliem, kas ir izvietoti publiskajā
domēnā (tos neaizsargā likumi par intelektuālā īpašuma un autortiesību
aizsardzību) un kuri tajā nav izvietoti. Šie paņēmieni ir atkarīgi no prioritātēm,
kuras valsts izdotajos likumos ir noteiktas attiecībā uz dažādām interešu grupām.
Lielākajā daļā Eiropas valstu esošie likumi ir labvēlīgāki pret tiesību īpašniekiem,
nevis nacionālajām bibliotēkām (sekojoši - arī to lietotājiem), tomēr atzīst to
vajadzības un privilēģijas.
3) Digitālā obligātā eksemplāra krājumi ir ļoti sarežģīti un ietver dažādas
izcelsmes, veidu, formātu un kvalitātes dokumentus. Tie nav pieejami, neizveidojot
metadatus un rīkus, kas ir nepieciešami pārvaldības, izguves, atklāšanas,
lietošanas un citiem procesiem, bez kuriem datubāzes paliek slēgtas kā melnās
kastes.
4) Sabiedrības locekļu pieejas nodrošināšanas veidi digitālā obligātā eksemplāra
un cita veida kultūras mantojuma krājumiem un to atkarība no tiesiskajiem un
citiem ierobežojumiem. Šie veidi var atšķirties, sākot no visvairāk ierobežotajiem,
kas ietver drukāto dokumentu unikālo kopiju lietošanu (vienlaicīgi tiek izsniegta
viena kopija vienam lietotājam lietošanai bibliotēkas telpās un pie viena datora) un
beidzot ar visbrīvāk pieejamiem - globāla mēroga pieeja internetā bez jebkādiem
lietošanas ierobežojumiem.
Sagatavošanās: Izlasiet sniegto literatūru un atgriezieties pie iepriekšējiem
rakstiem, kas ir sniegti citās kursa daļās, atrodiet noderīgu papildinformāciju savā
dzimtajā vai citās valodās. Veiciet no izlasītajiem materiāliem strukturētus
pierakstus, vadoties pēc četrām galvenajām problēmu sfērām, kas minētas
iepriekš šajā nodaļā.
Uzdevums: Strādājiet individuāli. Izvēlieties vienu Jūsu vai citā Jums labi zināmā
nacionālajā bibliotēkā esošu digitālo dokumentu krājumu (ieteicams obligātā
eksemplāra krājumu). Atgriezieties pie krājumu izveides politikas veidiem, kas
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sniegti 1. daļā. Atrodiet segmentus, kas ir saistīti ar pieeju krājumiem. Izmantojot
savus pierakstus un izmantotās politikas piemērus, izstrādājiet savu politiku, kas ir
saistīta tieši ar pieeju krājumiem: kam ir pieeja digitālā obligātā eksemplāra
krājumam, ar kādiem noteikumiem, ko bibliotēkai vajadzētu darīt, lai ļautu mērķa
lietotājiem izmantot šo krājumu. Paskaidrojiet savus apsvērumus. Cik vien spējat
atrast konkrētajā brīdī, apskatiet maksimāli daudzus faktorus, kas ļauj un faktorus,
kas liedz nodrošināt pieeju krājumiem un bibliotēkas darbības. Sava darba
rezultātus varat prezentēt, tos loģiski strukturējot šādā formā:
Politikas nodrošināšana

Skaidrojums

Izstrādātajā politikā jāietver vismaz trīs no četriem šajā daļā raksturotajiem
komponentiem. Jūsu sagatavotā teksta kopējam apjomam jābūt aptuveni 15002000 vārdiem, ieskaitot skaidrojumus un atsauces.
Iesniedziet savu izveidoto politiku un skaidrojumus mācību platformā
nodrošinātajā vietā. Izlasiet un kritiski novērtējiet divu kolēģu darbu, kurus Jums
piešķir pasniedzējs. Iesniedziet kolēģu darba recenziju iepriekš minētajā vietā vai
arī semināra (tīmekļsemināra) laikā - saziņas formu izvēlēsies pasniedzējs.
Izglītojošais saturs
Lasīšanai
Chmielewska, B. and Wróbel, A. (2013) Providing access to historical documents
through digitization. Library Management, 34(4/5), 324 – 334.
Larsen S.
Sverrisdóttir, I.S., Sigurðsson, K. and Hrafnkelsson Ö. (2012). Access and curation
of digital cultural heritage in the National and University Library of Iceland.
Microform & Digitisation Review, 41(3/4), 97-102.
Williams K. (2012). Mediestream: the trials, tribulations and triumphs of making a
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digital collection available online. Microform & Digitisation Review, 41(3/4), 171174.
Konsultācijām un ilustrācijai
Žurnāla Microform & Digitisation Review, 2012, 41(3/4) speciālais izdevums ir
veltīts digitālā kultūras mantojuma jautājumiem Skandināvijā. Papildus diviem šajā
daļā lasīšanai ieteiktajiem avotiem šajā žurnālā var atrast vairāk rakstus saistībā
ar šajā daļā izklāstītajiem jautājumiem. Raksti ir pieejami bezmaksas
lejupielādēšanai pdf formātā: http://www.degruyter.com/view/j/mdr.2012.41.issue3-4/issue-files/mdr.2012.41.issue-3-4.xml
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Kursa vērtējums
Kurss sastāv no divām gadījumu izpētēm, kas tiek prezentētas divos semināros,
vingrinājuma, kas tiek prezentēts diskusijas veidošanai, un viena rakstveida
uzdevuma.
No sekmīga kursa dalībnieka tiek sagaidīts, ka viņš ar apmierinošiem rezultātiem
izpildīs šādus uzdevumus:
1. Aktīva dalība vismaz vienā seminārā.
''Aktīva dalība'' izpaužas kā līdzdarbošanās grupas diskusijā un/vai tās
veidotajās prezentācijās.
2. Vingrinājuma izpilde.
3. Politikas izstrādes darbs.
Šim darbam jāatbilst šādiem kritērijiem:
i.

ii.
iii.
iv.

tas ir sarakstīts skaidrā, pareizā valodā, ir labi strukturēts, atsauces
uz jebkādiem avotiem ir norādītas, izmantojot atsauču sistēmu
(piem., APA)
strādājot ar darbā izklāstītajiem jautājumiem (1-4), ir ievēroti visi
iepriekš dotie norādījumi
darbā tiek sniegta pareiza informācija un labi pamatoti argumenti,
kas parāda, ka autors ir zinošs konkrētajā tēmā
darbs atspoguļo spēju apvienot nacionālā obligātā eksemplāra
nosacījumus (c), bibliotēkas funkcijas un praksi (b), un dažādu
interešu grupu intereses (a) un dalībnieka prasmi izdarīt secinājumus
par to, kā šie aspekti ietekmē bibliotēkas politiku.
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Norādījumi pasniedzējiem
Šī kursa plāna apslēptā izglītojošā ideja ir tāda, ka būtisks dalībnieku mācību
aspekts ir mācīšanās kopā ar citiem un vienam no otra. Tieši tāpēc galvenais
kursa elements ir dalībnieku mijiedarbība saistībā ar kursa tēmām. Tāpat kurss
ietver pašmācības posmus izglītojoša satura lasīšanas/apskates formā un pildot
uzdevumus. Uzdevumi ir veidoti tā, lai ļautu kursa dalībniekiem nonākt saskarē un
izmantot dažādus noderīgus tekstus un dažādās valstīs īstenoto praksi.
Jūsu loma kursa ietvaros galvenokārt ir sadarboties ar kursa dalībniekiem,
sniedzot tiem atbalstu un vērtējot viņu sekmes mācībās. Šī sadarbība ietver:





vadīt seminārus (vai tīmekļseminārus): sniegt dalībniekiem atbalstu mācību
procesā
mudināt dalībniekus mācību platformā iepazīstināt pārējos dalībniekus ar
sevi (ja vien visi dalībnieki savā starpā jau nav pazīstami) (apm. 30
minūtes)
atbildēt uz jautājumiem un pārraudzīt diskusijas mācību platformā (grupa
var nolemt veidot brīvprātīgas diskusijas) (nepieciešamais laiks ir atkarīgs
no jautājumu un diskusiju skaita)
sniegt kursa vērtējumu pēc šādiem kritērijiem:
o reģistrējiet dalībnieku aktīvu līdzdalību semināros
o veiciet vingrinājuma novērtēšanu (apm. 15 minūtes katram
vingrinājumam)
o veiciet kursa darba novērtēšanu un sniedziet tā autoram īsus
komentārus (apm. 1 stunda uz vienu darbu)

1. daļa
Uzsāciet kursu, iepazīstinot dalībniekus ar sevi, un tāpat aiciniet viņus mācību
platformā īsi iepazīstināt ar sevi.
Pasniedzēja galvenais pienākums šī moduļa ietvaros ir vadīt diskusiju semināru.
Kārtīgi iepazīstieties ar spēkā esošajiem likumiem un bibliotēku, koncentrējoties uz
digitālo krājumu izveidi, uzturēšanu un pārvaldību kursa dalībnieku valsts
nacionālajās bibliotēkās. Sagatavojieties darbam, izstudējot starptautiskās
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rekomendācijas, ko sniedz IFLA un UNESCO, ka arī EK politiku un vadlīnijas
saistībā ar digitālo obligāto eksemplāru un digitālā kultūras mantojuma krājumiem.
1. seminārs: diskusiju seminārs
Sāciet semināru, ļaujot grupai izlemt kā tās dokumentēs savas diskusijas.
Pārliecinieties, ka ikvienam ir iespēja aktīvi līdzdarboties diskusijā. Pēc
nepieciešamības dalieties ar savām zināšanām un palīdziet grupai apkopot un
izdarīt secinājumus, kas radušies diskusijas procesā. Ja grupā ir dalībnieki no
vairāk kā vienas valsts, atrodiet piemērotu risinājumu, kas ļaus apskatīt abās vai
vairākās valstīs esošo situāciju, sadalot grupu divos vai vairākos apakšsemināros,
vai saplānojot laiku diskusijām par visām iesaistītajām valstīm. Ļaujiet grupas
dalībniekiem no dažādām valstīm salīdzināt savus konstatējumus un analizēt
iemeslus iespējamām attīstības atšķirībām dažādās valstīs. Dalībnieku vērtēšanas
nolūkos piefiksējiet to aktīvu līdzdalību.
2. daļa
2. moduļa sākumā ļaujiet grupai mācību platformas diskusijas pavedienā pārrunāt,
kurām izpētes jomām viņi izvēlēsies pievērsties pastiprināti, un centieties mudināt
dalībniekus izvēlēties plašu jomu spektru. Lai gan šis kurss ir saistīts ar vienu
gadījumu izpēti, šajā izpētes darbā tiek apskatīts plašs jautājumu klāsts saistībā ar
digitālo tīmekļa arhīvu un citiem digitāliem krājumiem.
Priekšlaicīgi izlemiet prezentācijas atļauto ilgumu, vadoties pēc pieejamā laika un
dalībnieku skaita, un informējiet par to dalībniekus. Ja grupa ir pārāk liela,
situācijas risinājums var būt grupas sadalīšana divos semināros.
2. seminārs: prezentāciju seminārs
Vispirms ļaujiet dalībniekiem prezentēt savus darba rezultātus un palīdziet viņiem
ievērot prezentācijai atvēlēto laiku. Atliciniet laiku jebkādu precizējumu veikšanai,
kas nepieciešami saistībā ar katru prezentāciju. Pēdējās 30-60 minūtes veidojiet
diskusiju par līdzīgajām un atšķirīgajām iezīmēm dalībnieku konstatējumos (t. i.,
starp bibliotēku piekopto praksi dažādās valstīs saistībā ar dažādiem dokumentu
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veidiem utt.) un sniegtajām diskusiju tēmām. Ja nepieciešams, palīdziet
dalībniekiem atrast saikni ar izglītojošo saturu un grupas iepriekšējās diskusijās
pārrunāto. Dalībnieku vērtēšanas nolūkos piefiksējiet to aktīvu līdzdalību.
Izvēles foruma diskusijas pavediens:
Ja Jums un, jo īpaši, grupai ir interese, izrunājiet PANDORA gadījumu izpētē
izklāstītos viedokļus un prioritātes. Šis process var palīdzēt tālākai grupas
iesaistīšanai kopīgā diskusijā tā, lai ikviens var izlemt, cik daudz laika viņš ir
gatavs veltīt šādai diskusijai. Protams, diskusiju pavedienus forumā var izmantot
arī brīvprātīgām diskusijām par citām tēmām pēc grupas vēlmēm.
3. daļa
Izveidojiet diskusijas forumu, kurā dalībnieki var augšupielādēt vingrinājuma
rezultātus, un papildu diskusijas pavedienu saistītu diskusiju veidošanai.
Priekšlaicīgi izlemiet par dalībnieku diskusiju ilgumu, vadoties pēc pieejamā laika
un dalībnieku skaita, un informējiet par to dalībniekus. Ja grupa ir pārāk liela,
situācijas risinājums var būt grupas sadalīšana divos forumos.
Diskusiju mērķis ir palīdzēt dalībniekiem literatūras avotos noteikt tos jautājumus
un elementus, kas izskaidro galvenās digitālo dokumentu krājumu izveides
problēmas un kuras dalībnieki var izmantot sava vingrinājuma izpildei. Vēl viens
mērķis ir palīdzēt viņiem izvēlēties vingrinājuma ietvaros pētāmo tēmu. Iedrošiniet
dalībniekus izteikt savu viedokli un neskaidros jautājumus, uzraugiet darba
procesā veidojošās problēmas un palīdziet dalībniekiem izvairīties no „pudeles
kakla efekta'' veidošanās.
Vingrinājuma prezentācija
Nosakiet dalībniekiem beigu termiņu vingrinājuma rezultāta iesniegšanai.
Ieplānojiet laiku, kas dalībniekiem nepieciešams citu iesniegto darbu izlasīšanai un
recenzijas rakstīšanai. Atkarībā no dalībnieku skaita Jums var rasties
nepieciešamība sadalīt dalībniekiem viņiem recenzējamos darbus. Vienai personai
piešķiriet divas līdz četras prezentācijas - iedrošiniet dalībniekus analizēt
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iesniegtos darbus padziļināti un kritiski. Dalībnieku vērtēšanas nolūkos izvērtējiet
iesniegto darbu kvalitāti (problēmas izpratne, iztēle, resursu novērtēšanas
loģiskums, prezentācijas izklāsta skaidrība) un dalībnieku līdzdarbošanās pakāpi.
4. daļa
Šis modulis ietver rakstveida uzdevuma veikšanu - pieejas politikas izstrādāšana.
Izveidojiet diskusijas forumu vai uzdevumu iesniegšanas vietu, kurā var
augšupielādēt dalībnieku izstrādātās politikas, un papildu diskusijas pavedienu
saistītu diskusiju veidošanai. Priekšlaicīgi izlemiet dalībnieku diskusiju ilgumu,
vadoties pēc pieejamā laika un dalībnieku skaita,un informējiet par to dalībniekus.
Diskusiju mērķis ir palīdzēt dalībniekiem literatūras avotos noteikt tos jautājumus
un elementus, kas izskaidro galvenās digitālo krājumu pieejas problēmas un kuras
dalībnieki var izmantot savas politikas izstrādāšanai. Vēl viens mērķis ir palīdzēt
viņiem izvēlēties politikas izstrādē pētāmās tēmas. Iedrošiniet dalībniekus izteikt
savu viedokli un neskaidros jautājumus, uzraugiet darba procesā veidojošās
problēmas un palīdziet dalībniekiem izvairīties no „pudeles kakla efekta''
veidošanās.
Pieejas politikas izstrādāšanas rakstveida uzdevums
Nosakiet dalībniekiem beigu termiņu darba rezultātu iesniegšanai.
Ļaujiet grupai izvēlēties, vai viņi vēlas izrunāt iesniegtās politikas seminārā
(tīmekļseminārā) vai iesniegt recenzijas tiešsaistē.
Ieplānojiet laiku, kas dalībniekiem nepieciešams citu iesniegto darbu izlasīšanai un
recenzijas rakstīšanai. Atkarībā no dalībnieku skaita Jums var rasties
nepieciešamība sadalīt dalībniekiem viņiem recenzējamos darbus. Vienai personai
piešķiriet ne vairāk kā divas izstrādātās politikas - iedrošiniet dalībniekus analizēt
iesniegtos darbus padziļināti un kritiski. Ja grupa ir neliela, vairāki dalībnieki var
lasīt vienu un to pašu darbu. Uzdodiet dalībniekiem salīdzināt viņu recenzētas
politikas ar savu izstrādāto politiku. Kritiskie novērtējumi (recenzijas) tiek
augšupielādēti diskusiju forumā vai speciālā vietnē. Pārliecinieties, lai visi darbu
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autori redz savu kursabiedru atsauksmes par savu izstrādāto politiku. Dalībnieku
vērtēšanas nolūkos izvērtējiet iesniegto darbu kvalitāti (problēmas izpratne, iztēle,
politikas struktūras loģiskums, prezentācijas izklāsta skaidrība) un dalībnieku
līdzdarbošanās pakāpi.
Ja grupai ir vēlēšanās diskutēt par izstrādātajām politikām semināra ietvaros,
ievērojiet tos pašus sagatavošanās soļus, kas noteikti pirms recenziju
augšupielādes, bet rakstisko recenziju vietā novērtējiet dalību diskusijās. Jūs varat
izrunāt katru iesniegto politiku pēc kārtas. Tā būs visvienkāršākā semināra
diskusiju struktūra. Veiciet pierakstus par dalībnieku līdzdalības aktivitāti un
iesniegto recenziju kvalitāti.
Dalībnieku vērtēšana
Kursa kopējais vērtējums jābalsta uz mācību rezultātiem un vērtēšanas kritērijiem.
Semināri: Reģistrējiet dalībnieku dalību un aktivitāti semināros. Dalībnieku darbs
semināros jāvērtē, pamatojoties uz pirmajiem diviem mācību rezultātiem.
Vingrinājums: Pārbaudiet, lai vingrinājums tiek prezentēts pilnā apjomā un darbā
veiktie aprēķini šķiet ticami. Jums nav jāpārbauda katrs sīkums. Atsauksmes par
veikto darbu sniegsiet Jūs un citi dalībnieki diskusiju procesā. Šajā vingrinājumā
jāsasniedz otrais un daļēji arī trešais rezultāts.
Kursa darbs: Novērtējiet politikas izstrādāšanas darbu, pamatojoties uz
vērtēšanas kritērijiem. Lai darbs būtu pieņemams, tajā izmantotajai valodai un
katrai informācijas detaļai vai argumentam nav jābūt pilnībā nevainojamiem, tomēr
kopumā darbam jāparāda, ka autors izprot tā galveno saturu un tajā nav ietverti
pārāk acīmredzami pārpratumi vai pārspīlēti priekšlikumi. Ja darbā tomēr ir
novērojami šādi aspekti un tas neatbilst nepieciešamajam līmenim, lai tas tiktu
ieskaitīts, autoram jādod iespēja pārskatīt un uzlabot savu darbu. Centieties sniegt
komentārus par katra autora darbu, akcentējot interesantus paņēmienus vai
risinājumus, kā arī problemātiski īstenojamus priekšlikumus. Šajā uzdevumā
uzsvars ir likts uz trešo mācību rezultātu, bet tajā pašā laikā tas ietver zināšanas
un prasmes, kas ir sasniegtas pirmā un otrā mācību rezultāta ietvaros.
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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Katrā vērtēšanas daļā dalībnieki tiek vērtēti ar Ieskaitīts vai Neieskaitīts. Lai
saņemtu Ieskaitīts kursā kopumā, dalībniekam jāsaņem Ieskaitīts katrā vērtēšanas
daļā.
Kā atjaunināt materiālu
Kurss ir daļēji balstīts uz saturu, kam pārredzamā nākotnē vajadzētu būt aktuālam,
un daļēji uz saturu, kas laika gaitā attīstības rezultātā, visticamāk, kļūs mazāk
būtisks. Pasniedzējam jāpamana būtiskas pārmaiņas izdotajos likumos, praksē un
bibliotēku darbībā, kas novērojamas tādās ietekmīgās valstīs kā Lielbritānija,
Francija, Vācija, Ziemeļvalstis un Centrāleiropas valstis un, jo īpaši, savā valstī.
Nacionālo bibliotēku mājaslapas var būt noderīgs resurss, lai sekotu aktualitātēm
un atjaunotu kursa saturu. Jūs varat izvēlēties bibliotēkas, kas ir minētas darba
grāmatā vai arī tās, kas ir piemērotas Jūsu valsts kontekstā.
Starptautiskais Interneta saglabāšanas konsorcijs, http://netpreserve.org/legaldeposit
Digitālā
obligātā
eksemplāra
dokumenti
http://en.unesco.org/ (izmantojiet meklēšanas logu)

UNESCO

mājas

lapā,

Sekojiet IFLA publikācijām šeit: http://www.ifla.org/
Pasniedzēju sagatavošanās
Ja Jums nav bagāta pieredze šajā jomā, lasiet iepriekš norādīto pamatliteratūru.
Iepazīstieties ar starptautisku organizāciju rekomendētajām politikām un
vismodernāko nacionālo bibliotēku (Lielbritānijas bibliotēka, Francijas Nacionālā
bibliotēka, Austrālijas Nacionālā bibliotēka) piekopto praksi. Tāpat iepazīstieties ar
jautājumiem, kas saistīti ar obligāto eksemplāru un tiesiskajiem risinājumiem, kas
ietekmē nacionālo digitālo arhīvu vai tīmekļa arhīvu īstenošanu un pieejas
nodrošināšanu tiem.
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Norādījumi kursa veidotājiem
Ieteiktu ievadu, tekstu par katru moduli un dažus citus tekstus mācību platformā
ievietot atsevišķās lappusēs. Rezultātā materiāla izvietojums būtu šāds:










Kursa ievads [kas ietver Mācību rezultātus]
Daļu pārskats
1. daļa: Nacionālo bibliotēku digitālo krājumu veidi.
2. daļa: Nacionālā digitālā arhīva krājumi.
3. daļa: Materiālu ieguves metodes nacionālā digitālā arhīva krājumiem.
4. daļa: Pieejas digitālajiem krājumiem pārvaldība
Kursa literatūra un resursi [visas atsauces papildus iekļaušanai katrā
modulī varētu būt apkopotas šajā atsevišķajā lappusē]
Kursa vērtējums
Kursa izvērtēšana [pieņemot, ka pastāv noteikti kursu izvērtēšanas
standarti, šis jautājums nav izskatīts šajā paketē]

Vēl jo vairāk, zemāk uzskaitītie materiāli varētu būt iekļauti kā dokumenti
dokumentu mapē:



Katrīnas Gronsbellas (Kathryn Gronsbell) kursa darbs
Marijas Garasas (Maria Garasa) veiktā gadījumu izpēte.

Tāpat būtu nepieciešams iekļaut sekojošo:
 Diskusiju forumi kursa dalībniekiem un pasniedzējiem [ja iespējams, arī
pasniedzējam jābūt pieejamai opcijai pievienot jaunus pavedienus]
 Dalībniekiem jānodrošina iespēja savā starpā dalīties ar dokumentiem.
 Vieta, kur dalībnieki pasniedzēja izvērtēšanai var augšupielādēt savu kursa
darbu un vingrinājumu.
Ja kurss tiek piedāvāts tīmekļsemināra veidā, dalībniekiem jānodrošina pieeja
videokonferenču sistēmai ar iespēju prezentēt dokumentus (piem., PowerPoint
prezentācijas).
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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Būtu ļoti parocīgi, ja URL tiktu veidoti kā saites uz ārējām vietnēm un tiktu atvērti
jaunā cilnē vai logā. NB! Lai gan viss ārējais mācību saturs kādā no versijām
tiešsaistē ir pieejams bez maksas, pārsvarā tam ir piemēroti autortiesību
ierobežojumi. Lai nodrošinātu pastāvīgu pieeju, kur bija iespējams, esmu
saarhivējusi tīmekļa lapas WebCite. To pašu var darīt, kad tiek pievienots jauns
materiāls. Ja nepieciešams, var pievienot tīmekļa lapu tulkojumu valodās, kas ir
atbilstošas dalībniekiem.
Visiem dalībniekiem jābūt pieejai visam saturam jau no kursa paša sākuma.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas
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ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.
31

