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(7. nodaļa, 46. lpp. OBLIGĀTĀ EKSEMPLĀRA VADLĪNIJAS, Jules Larivière, 2006)

IEVADS
Mērķi un darbības joma
Šis ziņojums raksturo un detalizēti atveido obligātā eksemplāra vēsturi visā Eiropas
Savienībā. Vēsturiskais konteksts ir nepieciešams, lai radītu izpratni par to, kādā veidā un ar
kādu mērķi pastāv obligātā eksemplāra sistēma formās, kādās tā norisinās mūsdienās. Minētās
sistēmas ir elastīgas un līdz ar to reaģē uz izmaiņām tehnoloģijās, tirdzniecībā un likumdošanā.1
Mums kā globālās kopienas izglītotiem dalībniekiem ir jāieskatās vēsturē, lai prognozētu
nākotni. 21. gadsimtam raksturīgās kultūras un informācijas ainas krasās izmaiņas rada
izaicinājumu mūsu tradicionālajai obligātā eksemplara sistēmas veidošanas metodoloģijai. Pētot
obligātā eksemplāra sistēmas pirmsākumus un vēsturi, kā un ar kādu mērķi notikusi attīstība,
mēs paplašinām izpratni par dažādām kultūrām, tautām un to atmiņas organizācijas progresu.
Likumdošana saistībā ar elektronisko noguldījumu un tā īstenošana tika pētīta tikai
2011. gadā, ieskaitot 2009. gada Britu bibliotēkas atklāšanas ziņojumu, kurā tika izklāstīts
jautājums par elektronisko uzglabājuma fondu pilna apmēra iekļaušanu nacionālajās bibliotēkās,

Refer to Appendix II for UNESCO’s Basic Principles for Legal Deposit, Ch. 7, p.46 of GUIDELINES FOR
LEGAL DEPOSIT LEGISLATION by Jules Larivière, 2006.
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kā arī par pieejas nepieciešamību uzkrājuma materiāliem.2 Lai gan pasaules mēroga kultūras
institūciju pētījums saistībā ar obligātā eksemplāra shēmām neietilpst konkrētā referāta saturā,
autors cer, ka šis referāts kalpos kā impulss nākamajiem pētījumiem attiecībā uz nacionālo
bibliotēku fondu veidošanu un bibliogrāfijas attīstību.

I DAĻA: Obligātā eksemplāra sistēmas pirmsākumi no antīkā laikmeta līdz mūsdienu
attīstības pakāpei
Obligātā eksemplāra koncepcija
Obligātā eksemplāra koncepcija mūsdienu pasaulē parasti tiek saistīta ar autortiesību un
iespieddarba izcelsmes jautājumiem.3 Minētais un plaši pārstāvētais viedoklis ir ticams, taču tas
noliedz obligātā eksemplāra sarežģīto vēsturi un evolūciju. Pirms tiek apgalvots, kā radās
pašreizējā attieksme pret obligāto eksemplāru, ir jānosaka objektīvās definīcijas: “[] obligātā
prasība, kas nosaka, ka katrai organizācijai (kā komerciālajai, tā arī valsts) un katram
individuālajam ražotājam, kas ražo dažāda veida dokumentāciju vairākos eksemplāros, ir
pienākums nodot glabāšanā

vienu vai vairākus eksemplārus nacionālajām likuma atzītām

institūcijām.”4 Šī vienkāršā definīcija nošķir ”obligāto vienošanos” no sekām un palīdz izprast to,

2

British Library, "International Survey on Electronic Legal Deposit," in Annex to Scope Note for Discussion Group
A, proceedings of CDNL Annual Meeting, Sweden, Gothenburg, 2.
3
Jules Larivière, "Guidelines for Legal Deposit Legislation," United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, Paris (2000): 7.
4
Jules Larivière, "Guidelines for Legal Deposit Legislation," UNESCO, Paris (2000): 3.
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kā lielākas sistēmas daļu.5 Pirms tiek izteikts apgalvojums, obligātais eksemplārs var tikt
klasificēts vispirms kā sistēma, kas tiek iegūts, ja “tas ir darīts pieejams plašai sabiedrībai un
ražots vairākos eksemplāros.”6 Obligātā eksemplāra radītās konsekvences un uzkrāšanas fakts
rada iespējas subjektivitātei, kad tas tiek prezentēts, tādējādi piešķirot tam vērtību.
Pēdējo piecu gadsimtu laikā obligātais eksemplars tika lietots kā identitātes veidošanas
rīks ar mērķi uzraudzīt, cenzēt, kā arī īstenot tirdzniecības regulēšanu. Par likuma prasību kļuva
pienākums atbalstīt nacionālās un monarhu bibliotēkas, pieprasot, lai pilsoņi iesniedz obligātos
eksemplārus monarhu vai valdības bibliotēkām. Iedzīvotājiem uzliktais pienākums iesniegt
vismaz vienu jebkuras grāmatas, rokraksta vai iespieddarba kopiju paaugstināja minēto krātuvju
nozīmīgumu. Elitei paredzētās kolekcijas attīstība kļuva par agrīnās Eiropas depozītu sistēmas
attīstības dzinējspēku. To sākotnējā pastāvēšana balstījās uz spēku un pakļaušanos un tika
īstenota uzraudzības kārtībā. Sistēma nebija abpusēja, un par nepakļaušanos bija paredzēts
naudas sods. Turklāt bija grūtības šo sistēmu īstenot un tā bija relatīvi neveiksmīga.7
Obligātais eksemplārs sniedz plašu informācijas daudzumu tieši valdošai klasei.
Noguldītie materiāli sniedz ieskatu par to, kas tika teikts un kā tas tika izplatīts. Saturs kļuva par
monarhu krātuvju mērķi un ieguvumu, sniedzot ieskatu par to, kā darbojas attiecīgās valsts
cilvēki. Uzraugot publicētos darbus saistībā ar to izdošanas biežumu, saturu, autoru vai auditoriju
lielas iespējas radās tiem, kas bija pie varas. “Lielākā daļa impulsu pirmā obligātā eksemplāra
5

Ray Edmondson, Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles Paris: UNESCO, 2004,
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf, 30.
6
Jules Larivière, "Guidelines for Legal Deposit Legislation," (2000): 26.
7
Jules Larivière, "Guidelines for Legal Deposit Legislation," 7.
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bibliotēku veidošanai […] nāca no cenzūras ar mērķi novērst zaimošanas un musināšanas
darbības, kas tiek pakāpeniski un slēpti ievadītas kopējā apritē.”8 Citādāk domājošo balsis bija
jāidentificē un jāvēršas pret tām, turklāt ar valdības atbalstu tās tika pieprasītas pārbaudei.
Līdzīgi obligātais eksemplārs atspoguļo to, ko iedzīvotāji zināja un ko nezināja, kas
kalpoja kā vērtīgs materiāls tiem, kas ir pie varas. Tādējādi radās jautājums, kāpēc izdevējiem un
autoriem būtu jāpakļaujas likumam par obligātā eksemplāra nodošanu glabātuvē, ja neeksistētu
legālu seku un naudas soda draudu? Lai gan tika fiksēti vairāki iebildumi saistībā ar likumā
noteikto valdības prasību par obligāto eksemplāru un neizbēgami radās nelegālās tipogrāfijas,
nācās konstatēt, ka obligātā sistēma ir efektīvāka. Nacionālajiem krājumiem ir ārkārtīgi lieli
apmēri, kas palielinās, līdz ar informācijas daudzuma pieaugumu. Tiem, kuru darbs ir saistīts ar
nacionālā gara mantojuma daļu, kas iesakņojas uz visiem laikiem, kas ir daļa no tautas vēstures
posma, kurā viņi strādā un dzīvo, ir pietiekams pamats pakļauties. Komercsektors darbojas
līdzīgi - ar mērķi gūt lielāku labumu un atbalstu no “iedvesmojošiem ideāliem”, ko solīja
obligātā eksemplāra noguldījuma sistēma.9 Arī tendence saistībā ar likuma noteikto obligātā
depozīta “maksas neesamība” vai “zemo cenu” vienlaikus veicina pakļaušanos likumam. Tāpat
arī likumīgās sekas, kas īstenojas, izvairoties no obligātā eksemplāra nodošanas krātuvēs, atsver
simbolisko viena eksemplāra cenu. Turklāt vairāku depozītu regulējumi nosaka vienīgi to, lai

8

John Gilchrist, "Copyright Deposit, Legal Deposit or Library Deposit?: The Government's Role as Preserver of
Copyright Material," Queensland University of Technology Law & Justice Journal 5, no. 2 (2005): 182.
9
J. Byford, "Publishers and Legal Deposit Libraries Cooperation in the United Kingdom since 1610: Effective or
Not?," IFLA Journal 28, no. 5-6 (2002): 294, doi:10.1177/034003520202800514.
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pēdējā dienā iesniegtais eksemplāra materiāls kļūst publiski pieejams; izdevējiem, tipogrāfijām
un autoriem hipotētiski ir nepieciešams ilgs periods, lai izveidotu depozītu. 10
Kad tika noteiktas iesaistītās puses un izsniegtas pilnvaras? Kas notiek ar depozīta
materiālu? Kopijas paliek nacionālajās bibliotēkās un glabātuvēs, kas veic materiālu
saglabāšanas un konservācijas darbus, kā arī piedāvā pieejas iespējas kā iedzīvotajiem, tā arī
pētniekiem. Krātuvē

nodotie materiāli kļūst par nacionālo bibliogrāfiju – atsevišķu valstu

vēsture, kultūra, informācija par sabiedrību un politiku tiek saglabāta kā hronika nākamajām
paaudzēm. Šīs bibliotēkas “instruments, kas ļauj pilnībā un nepārtraukti uzkrāt valstī iespiestos
darbus un līdz ar to arī dažādu nozaru zināšanas, kas ir atspoguļotas šajos iespieddarbos,”
stiprina valsts pamatus, un valsts apliecina to, ka ir cienīga, lai sevi saglabātu.11 Likuma
noteiktais uzkrājums nodrošina valstīm līdzekļus, ar kuru palīdzību nepieciešamības gadījumā
iespējams apliecināt savu nozīmīgumu saistībā ar varu - vēsturisko, politisko un sociālo zinību
saturu, kas valstī var tikt izmantots nacionālās pašapziņas rosināšanai vai atbalstam ārpus tās
robežām.
Obligātais eksemplārs iekļauj sevī iespieddarbu krājumus, kā arī sniedz nacionālo
bibliogrāfiju, ieskaitot audio materiālus, tā vietā, lai veidotu uzkrājumus uzkrājumu dēļ.12 Taču

10

Bibliotheque Nationale De France, "Legal Deposit in France: From King Francis I to the Petabox," Centre
Nationale De Livre, Legal Framework, http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/pdf/depot_legal_BD_en.pdf.
11
John Gilchrist, "Copyright Deposit, Legal Deposit or Library Deposit?: The Government's Role as Preserver of
Copyright Material," 182.
12
Bibliotheque Nationale De France, "Legal Deposit in France: From King Francis I to the Petabox," Legal
Framework.
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iekšējais atbalsts ir viskonstruktīvākais iznākums, ko sniedz likums par obligātā depozīta
sistēmu.
[…] tiešām inovatīvs ir fakts, ka kultūra kļūst par valdošo aprindu oficiālo praksi un tā
kļūst par neatņemamām visu pilsoņu tiesībām - līdzīgi citām tiesībām, kas tiek uzskatītas
par fundamentālām. Viņi attīsta politiku, kas būtiski sniedz pieeju visām kultūras
vērtībām un pakalpojumiem, īstenojot sadales politiku, balstoties uz vienlīdzības un
sociālo vajadzību principiem.13
Tādā veidā nacionālā bibliogrāfija vienmēr būs nesaraujami saistīta ar nacionālajām
bibliotēkām un krātuvēm, jo tās spēj dokumentēt teksta veidošanu noteiktā laika periodā.14
Izņemot jautājumus par formāta ierobežojumiem, cita veida konsultācijas netiek sniegtas; visi
materiāli noteiktas valsts ietvaros ir obligāti jāiesniedz glabātuvē. Obligātā ekselplāra sistēmas
izveide paredz to, ka tā ir strukturēta kā nācijas, nevis kā valdošo aprindu devums.15 Nacionālās
krātuves pienākumos neietilpst noteikt vai izteikt pieņēmumu par to, kas interesēs pētniekus
turpmākajos gadsimtos, minētais viedoklis atrodas obligātā eksemplāra noguldījuma pamatā.16
Pateicoties šim centrālajam noguldījumam un pieejas punktam, “nacionālās bibliotēkas var
veiksmīgi darboties kā sadarbības katalizatori ciešākai vadošo pētniecības institūciju un

J. Cordón-García, The Citizens’ Europe: the challenges of gaining access to and preserving culture, 2007, In
Declaration by the members of the European Academy of Yuste on the perspectives for a citizens' and social
Europe, Yuste (Spain), 15 June 2006. Fundación Academia Europea de Yuste, 1.
14
Simon Eliot, "'Mr Greenhill, Whom You Cannot Get Rid Of': Copyright, Legal Deposit and the Stationers'
Company in the Nineteenth Century," in Libraries and the Book Trade: The Formation of Collections from the
Sixteenth to the Twentieth Century, ed. Robin Myers, Michael Harris, and Giles Mandelbrote (New Castle,
Delaware: Oak Knoll Press, 2000), 72.
15
Nicholas Joint, "Legal Deposit and Collection Development in a Digital World," Library Review 55, no. 8 (2006):
469, doi:10.1108/00242530610689310.
16
Sara Aubry, "Introducing Web Archives as a New Library Service: The Experience of the National Library of
France," Liber Quarterly 20, no. 2 (October 2010): 183, http://liber.library.uu.nl/.
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zinātnisko bibliotēku sadarbībai nacionālajā valstī.17 Ieguvumi no minētā satura krājuma ir satura
vērtība un daudzums. Nacionālās bibliotēkas ir pētījumu un izpētes mērķis kā no valsts pilsoņu,
tā arī ārzemnieku puses.
Tomēr nevar teikt, ka Nacionālās bibliotēkas, kuratori, arhīvisti un bibliotekāri neseko
tam, kas ir pieejams, kāds materiāls tiek ražots un cik daudz ir “zaudēts”, kā arī cik lielā mērā tas
“nav pieejams”. Zināmā mērā tiek īstenota uzraudzība pār nacionālo bibliogrāfiju un nacionālo
vēstures identitāti neatkarīgi no tā, vai ir vieta nolaidības vai aktīvas postīšanas faktam, vai nav.
Apgalvojums, ka obligātais eksemplārs vienmēr ir bijis nācijas interesēs, ir revizionistiska
attieksme pret noguldījuma sistēmas vēsturisko attīstību un tās īstenošanas ceļiem. Līdz ar to
obligātajam eksemplāram ir dažādas reputācijas - kā mūsdienās, tā arī pagātnē. Rīkojumiem,
lēmumiem, likumiem vai pavēlēm, kas ietver sevī prasību pēc fiziskā depozīta, ir arī papildu
nozīme. Virzību apgrūtina tas, ka šajā gadījumā pastāv šķietami bezgalīgs ierobežojuma,
atcelšanas un atjaunošanas regulējuma aplis. Svārstības nozīmē to, ka valdība un sabiedrība
pieņem jaunas tehnoloģijas un atbalsta progresu, ļaujot tam ienākt praksē, to atbalstot. Laikā, kad
obligātā eksemplāra prasība darbojas kā katalizators, uzkrājot un saglabājot nacionālo identitāti,
vēsturi un produktus, tā darbojas arī kā mērs tam, cik ātri tiek pieņemtas un apstiprinātas pilsoņu
radītā materiāla izmaiņas. Lai gan audiovizuālie un digitālie darbi neietilpst konkrētā pētījuma
saturā, tie pieder nākotnes obligātā eksemplāra uzglabāšanas sistēmai.
Senie priekšteči un mīts
17

Jan Hagerlid, "The Role of the National Library as a Catalyst for an Open Access Agenda: The Experience in
Sweden," review, Interlending & Document Supply 39, no. 2 (2011): 117.
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Senajos laikos nacionālās glabātuves bija impēriju arhīvi, un tie nebija pieejami, pat
nebija zināmi publikai. Krājumi tika rezervēti izglītotiem cilvēkiem, izmantojot politiskos un
reliģiozos kanālus. Privāto bibliotēku un krājumu nozīme mainījās, kā rezultātā palielinājās arī
lasītprasme. Līdz ar pirmās publiski pieejamās bibliotēkas atvēršanu 1425. gadā Anglijā
Gildhallē (Guildhall), tautai paredzētā literārā materiāla koncepcija uzplauka.18 Taču, pirms
materiālu nodošanas masu rīcībā, seno laiku impērijas un karalistes kontrolēja informāciju, kas
nonāca klosteros, karaliskajās bibliotēkās un teritoriālajos arhīvos.
Impulss obligātā eksemplāra sistēmas veidošanai ir datēts ar 300. g. p.m.ē. - līdz ar
Aleksandrijas bibliotēkas uzplaukumu. Kāds interesants aspekts saistībā ar tās infrastruktūru bija
“visiem, kuri apmeklēja Aleksandriju vajadzēja nodot bibliotēkā jebkādus manuskriptus,
kuri tiem bija”, (vien) iedomājoties lappusēs iesietos attēlus (tie) pameta kuģus ostā un
steidzās prom uz bibliotēkas dzīlēm.19 Tādējādi ar spēku un aresta draudiem tika veidots
uzkrājums vienlaikus ar drukāto materiālu kolekcijas ieguvi 4. gs. p.m.ē. vai, iespējams, agrāk.
Tā vietā, lai dokumentētu materiālā atspoguļoto dzīvi valstī, senajos laikos krājumi
atspoguļoja valdošo aprindu un priviliģēto šķiru dzīvi. Grāmatas, rokraksti un brošūras tika
apsargātas valdošo aprindu interesēs un to personu interesēs, kas varētu nākt pie varas. Tā bija
nevis informācijas izplatīšana, kas veicināja šo kolekciju palielināšanos, bet gan informācijas
daudzuma ierobežošana augstākās sabiedrības grupas interesēs. Daudzi arhīvi un bibliotēkas tika

18

Emma Jones, The Literary Companion (London: Robson, 2004), 115.
Fernando Báez, A Universal History of the Destruction of Books: From Ancient Sumer to Modern Iraq (New
York: Atlas &, 2008), 46.
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izpostīti, atjaunoti un demolēti atkārtotu karu un kauju rezultātā. Daudzi materiāli tika pazaudēti
vai nozagti, kā arī tos ir noslēpušas personas, kuras var būt ieguvējas vai zaudētājas, ja gadījumā
materiāli kļūtu pieejami. Saturs tika reģistrēts kā bartera prece, un tas būtu uzskatāms par to
personu īpašumu, kas guva uzvaru karā, vai arī veids, kā noteikt zināmas valdības vai sabiedrības
vērtību. Kultūras jomā šis viedoklis pastāv arī mūsdienās, taču optimistiskākā kontekstā.
Agrīnie notikumi Eiropā
Gūtenberga tipogrāfijas mašīnas izgudrojums pavēra vārtus izdevējdarbības un lasītprasmes
attīstībai - likuma noteiktais iespieddarba eksemplāra krājums piedzīvoja uzplaukumu. Krājuma
konformā daba ir pirmais agrīno laiku notikumu pierādījums visā Eiropā.
Nesen Spānija minēja faktu, ka tai ir bijusi pirmā obligātā depozīta izpausme ar karaļa
Fīlipa V atbalstu, lai gan pirmais regulējums netika izdots agrāk par 1716. gadu.20 Montpellier
rīkojums, kas 1537. gadā tika izdots Francijā, ir pirmais reģistrētais tiesiskais regulējums saistībā
ar likuma noteikto pienākumu iesniegt obligāto eksemplāru glabātuvē.21 Francisks I aizliedza
nodot publikas rīcībā jebkuru grāmatu, pirms eksemplārs tika saņemts karaliskajā bibliotēkā.
“Obligātā depozīta noteikumi brīvības vārdā tika atcelti Francijas revolūcijas laikā,” un tie tika
atjaunoti 1793. gadā saistībā ar sūdzībām par autortiesībām.22

Spānijas Nacionālās bibliotēkas (Biblioteca Nacional de España) zinātniskā padome, darbinieki iesniedza sūdzību
par to, ka viņu valstī tika īstenoti obligātie likuma noteiktie depozīti. Iespējams, ka pirmie likumi par to tika izdoti
agrāk nekā tas notika Francijā. Šī referāta tapšanas laikā sūdzība netika verificēta, šis jautājums tiks izpētīts vēlāk.
21
J. Cordón-García, The Citizens’ Europe: the challenges of gaining access to and preserving culture, 2007, 3.
22
Jules Larivière, "Guidelines for Legal Deposit Legislation," 6.
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Pat senāk noteiktie pienākumi, pat būdami nepārdomāti, sākotnēji veidoja krājumus un
kalpoja kā līdzeklis dažādām platformām visas savas dzīves laikā. Sekojot šai norādei, Austrija
darīja pieejamu vienošanos par bezmaksas depozītu Austrijas Nacionālajā bibliotēkā
(Österreichische Nationalbibliothek), taču līdz pat 1808. gadam tai nebija obligātā eksemplāra
glabātuves. Beļģijas obligātā eksemplāra sistēma tika izveidota 1594. gadā, ko atcēla Bernes
Konvencija literāro un mākslas darbu aizsardzībai un ko 1886. gadā parakstīja 164 citas valstis
(gandrīz 100 gadus pēc Bernes konvencijas). Beļģijas obligātā eksemplāra krātuves pienākums
tika atjaunots.
Zviedrijas Nacionālās bibliotēkas (Kungliga Biblioteket) sākotnējais obligātā eksemplāra
noduldījums tika noteikts ar likumu 1661. gadā. Taču bija nepieciešami vairāk nekā 300 gadi, lai
valdība varētu integrēt nacionālo bibliogrāfiju de jure Zviedrijas zinātniskajās un universitāšu
bibliotēkās.23 1707. gadā Zviedrija obligātā eksemplāra sistēmu attiecināja arī uz Somiju - mazāk
nekā pusgadsimtu no brīža, kad regulējums tika ieviests savā valstī. 18. gadsimta sākumā tika
izdots nozīmīgs dokuments autortiesību vēsturē, kas veicināja kopīgu iezīmju rašanos ar obligāto
depozītu. Lax valoda radīja trūkumus agrīnajā noguldījuma

sistēmā un lietošanā atbilstoši

likumam par autortiesībām. Neatkarīgi no radniecības raksturīga eksistēja “saikne starp
autortiesību reģistrāciju un obligāto eksemplāru.”24

23

Jan Hagerlid, "The Role of the National Library as a Catalyst for an Open Access Agenda: The Experience in Sweden," (2011):
116.
24 Simon Eliot, "'Mr Greenhill, Whom You Cannot Get Rid Of': Copyright, Legal Deposit and the Stationers' Company in the
Nineteenth Century," (2000), 51-2.
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Karalienes Annas statūti šo jēdzienu papildināja. Tie bija zināmi arī kā Lielbritānijas
1709. gada Autortiesību likums. Tas pastāvīgi saistīja obligāto eksemplāru ar autortiesību
formalitātēm. Statūti ir autortiesību likumdošanas laika etalons, un tie iezīmē ievērojamas
izmaiņas obligātā eksemplāra noguldījuma pieņemšanā.25 Divus gadsimtus pēc drukas
tehnoloģiju uzplaukuma rīkojumi, kas bija līdzīgi karalienes Annas statūtiem, kļuva par ierastu
praksi visā Eiropā. 19. gadsimta sākumā Austrumeiropas valstis (tādas kā Austrija un Ungārija),
izdeva likumdošanas protokolu saistībā ar obligātā eksemplāra noguldījumu. Būtiski ir akcentēt
faktu, ka līdz 1870. gadam Itālija neizvirzīja prasību iesniegt visu valstī iespiesto materiālu
obligātos eksemplārus Nacionālajā bibliotēkā.
20. gadsimtā tika veiktas vairākas izmaiņas valstīs iespiesto materiālu uzkrāšanas vadībā
un metodoloģijā. Nacionālās bibliogrāfijas kļuva par krājumu sistēmas galamērķi ar mērķi
atbalstīt šo kolekciju izveidi un saglabāšanu. Pieejamība iedzīvotājiem, ko noteica likumdošana,
mudināja iespiedējus, izdevējus un autorus veidot krājumus.
eksemplara

20. gadsimtā laikā obligātā

noguldījums piedzīvoja attīstību satura ziņā un attīstīja nepārtraukti mainīgās

tehnoloģijas26.
II DAĻA: Obligātā eksemplāra pašreizējais statuss un piemērošana Eiropas Savienības
dalībvalstīs
Metodoloģija
25

Jules Larivière, "Guidelines for Legal Deposit Legislation," 7.

26

"IFLA's History," IFLA, February 28, 2012, http://www.ifla.org/en/history.
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Kā jau minēts šī referāta sākumā, pētījuma saturs ir attiecināms uz Eiropas Savienības
valstīm 2012. gadā. Fokusā atrodas obligātā eksemplāra statusa precizitāte Eiropas Savienības
valstīs (turpmāk saukta par ES), un vienotu valstu grupu piemēri, kas nodrošināja iespēju veikt
caurskatāmības un datu kontroli. Mērķis bija izveidot tabulu, kas atspoguļotu informāciju par
katru ES dalībvalsti, valsts galvaspilsētu vai glabātuvi [valsts valodā (-s), maksimums 2],
Nacionālo bibliotēku vai glabātuvi [tulkots angļu valodā], glabātuves atrašanās vietu [lielpilsēta
vai mazpilsēta], ja šajā vietā bija obligātais eksemplārs [2012, atzīmēt jā/nē], datumu, kad tika
izveidota obligātā eksemplāra sistēma [vismaz gads, ieskaitot mēnesi vai dienu, ja tas ir zināms],
un piezīmju vietu saistībā ar pavēli vai rīkojumu, kas sākotnēji veidoja obligātā eksemplāra
likumdošanas pamatu. Balstoties uz iegūtajiem datiem, varētu tikt identificēta tendence saistībā
ar obligātā eksemplāra statusu ES un tendencēm, kas iezīmējās, līdz ar sākotnējā likumdošanas
akta datuma un likumdošanas apvienošanu.
Obligātā eksemplāra vēsturiskās un zinātniskās koncepcijas, kas tika apspriestas 1.
nodaļā, kļuva par pētījuma pamatu saistībā ar mūsdienu obligātā eksemplāra sistēmas
izmantošanu 27 ES dalībvalstīs. Visas valstis izveidoja Nacionālās bibliotēkas un glabātuves.
Dažas Nacionālās bibliotēkas ir patstāvīgas vai darbojas kopīgi ar Karaliskajām bibliotēkām,
universitātēm vai citām valdības struktūrvienībām. Visas bibliotēkas ietilpst Starptautiskajā
bibliotēku un institūciju asociāciju federācijā (turpmāk saukta par IFLA), kas darbojas
bibliotēku, informācijas profesionāļu interesēs un kalpo kultūrai.2 Turklāt visas ES Nacionālās
bibliotēkas ir Eiropas Bibliotēkas dalībnieces ar digitālu pieeju 48 Eiropas Nacionālajām
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bibliotēkām, kas darbojas, lai saglabātu un palielinātu pieejas iespējas dažādu valstu
bibliogrāfijām.27 Šo valstu sadarbības pūles ar mērķi izveidot prakses standartus un veicināt
informācijas izplatību ir iespaidīgas. Tās veidoja daudzveidīgu un vienlaikus vienotu pētījumu
subjektu.
Informācija var tik citēta neprecīzi, tā var būt aptuvena, vai tā var tikt revidēta saistībā ar
noteiktā krājuma dibināšanas datumiem žurnālu rakstos, zinātniskajos referātos vai konferenču
materiālos. Bieži vien ir grūti noteikt, vai noguldījuma sistēma bija likuma noteikta, vai tā bija
bibliotēkas dibināšanas misija. Tāpat arī grūtības sagādāja noteikt to, saskaņā ar kuru
likumdošanu tika izveidoti obligāto eksemplāru krājumi. Bija nepieciešama oficiālā informācija;
šī pētījuma fokusā atrodas tendenču identificēšana ES Nacionālajās bibliotēkās un īpatnības, kas
atbalstīja centienus, taču gala rezultātā tika uzskatītas par nebūtiskām.
Dažādu datu un tulkojumu validācijai (apstiprināšanai) ir norādītas Nacionālo bibliotēku
mājas lapas (atrodamas 19. lappusē, Nacionālās krātuves – oficiālie interneta resursi - Official
Online Resources).28 Tās ietver sevī dažādus obligātā eksemplāra krājuma departamentu
formulējumus, misijas formulējumus un institūcijas vēsturi.

27

"The European Library - About Us," The European Library, 2011, What is the European Library?,
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/about_us/aboutus_en.html.
28
Ir jāakcentē fakts, ka Nacionālās bibliotēkas mājas lapas piegādātājs ir izveidojis pieejamas mājas lapas bez angļu
vai franču valodas tulkojuma. Google tulkošanas rīki (Translate tool) tika izmantoti mājas lapas navigācijai un
informācijas verificēšanai, kas tika iegūta iespieddarbu viedā vai tiešsaistē.
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Dati
Lūgums atsaukties uz I pielikumu [skatīt pielikumu 12s_3049_Gronsbell_a2b.xls], Dati par
obligātā eksemplāra statusu ES dalībvalstīs, Excel tabula, izveidoja Katrīna Gronsbela (Kathryn
Gronsbell), 2012.

27 ES dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija,
Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta,
Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā
Karaliste.29

Obligātais eksemplārs

ES valstu procents

Likuma noteikts

92,6 %

Brīvprātīgi

7,4 %

Kopējais ES dalībvalstu skaits ar obligāto eksemplāra krājuma sistēmām: 25.
Kopējais ES dalībvalstu skaits ar brīvprātīgo iespieddarbu depozīta sistēmu: 2.
Kopējais ES dalībvalstu skaits, kuru nacionālās bibliotēkas atrodas galvaspilsētās: 25.
Kopējais ES dalībvalstu skaits ar verificējamu (pārbaudāmu) likuma noteiktā depozīta
dibināšanas datumu: 21.

29

"Countries," EUROPA - European Union, Member states of the EU, http://europa.eu/abouteu/countries/index_en.htm.
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Pirmie obligātā eksemplāra
noguldījuma gadījumi ES
dalībvalstīs
10%

14%
43%
19%

14%
1500s

1600s

1700s

1800s

1900s

Secinājumi
Pētot skaitliskos datus, iezīmējas dažas ievērojamas tendences, kas atspoguļo Datus par
obligātā eksemplāra statusu Eiropas Savienības dalībvalstīs un iepriekš norādītās tabulas
informāciju:



Lielākajai daļai ES dalībvalstu pastāv obligātā eksemplāra sistēma.



Gandrīz puse no ES valstīm pirmo reizi pieprasīja noguldījumu saskaņā ar likumu
20. gadsimtā. Valstīs, kas nodibināja obligātā eksemplāra sistēmu līdz 20. gadsimtam, tas
tika realizēts vienmērīgi 17., 18., 19. gadsimtā (ievērojami mazāk 16. gadsimtā).



Divas ES valstis, kurām nav likumdošanas attiecībā uz obligāto eksemplāru, ir
nodibinājušas brīvprātīgo sistēmu (Kipra un Nīderlande).



Informācija par ES dalībvalstu tautu statusu ir pieejama, arī saistībā ar nepilsoņiem.
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Dokumentācija par obligāto eksemplāru noguldījumu ir pieejama tiešsaistē.

Saskaņā ar IFLA vadlīnijām “stingrai un efektīvai obligātā eksemplāra noguldījuma sistēmai
ir jābūt katrā valstī,” jo tai ir saikne ar likumdošanu, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanu,
attīstīšanu un apmaiņu. Divas valstis ar brīvprātīgu obligātā eksemplāra noguldījuma sistēmu,
proti, Kipra un Nīderlande, var gūt labumu bez regulējuma ieviešanas, veicinot saiknes
veidošanos starp “noteiktajiem nacionālajiem glabātājiem (parasti bibliotēkām) un tiem, kas ir
atbildīgi par noguldījumu (parasti izdevēji vai radītāji).”30
Savstarpējā sapratne pastāv abās šajās teritorijās. Kipras Nacionālā bibliotēka oficiāli tika
izveidota 1927. gadā ar mērķi veidot materiālu krājumus, kas tika radīti republikā, neskatoties uz
to, ka nepastāvēja likuma regulējums saistībā ar obligāto eksemplāru.31 Nīderlandes Karaliskā
bibliotēka (Nacionālā bibliotēka) veic kā brīvprātīgi nodoto materiālu pieņemšanu, tā arī tajā ir
nodaļa, kas pieprasa iesniegt materiālus un kuras mērķis ir identisks ar obligātā eksemplāra
struktūru mērķiem - ievākt iespieddarbus no Holandes sabiedrības.32 Neskatoties uz to, ka tās ir
vienīgās ES valstis, kurām nav ieviests likuma regulējums attiecībā uz obligāto nacionālas
bibliogrāfijas noguldījumu, abu valstu teritorijās veiksmīgi darbojas brīvprātīgās un
institucionālas metodes ar mērķi veidot nacionālo identitāti un atmiņu.

30

"IFLA Statement on Legal Deposit," International Federation of Library Associations and Institutions, December
7, 2011, Background, http://www.ifla.org/files/clm/publications/ifla_statement_on_legal_deposit.pdf.
31
"Historical Background," Cyprus Library, 2012,
http://www.cypruslibrary.gov.cy/moec/cl/cl.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?opendocument.
32
British Library, "International Survey on Electronic Legal Deposit," proceedings of CDNL Annual Meeting, 4.
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ES Nacionālās bibliotēkas darbojas iespieddarbu vidē ar mērķi iegūt visu, kas ir radīts valstī,
līdz ar opcionālajiem vai likuma noteiktajiem ieguvumiem. Koncepts par to, ka iegūt, uzglabāt
un piedāvāt visu radīto informāciju karaliskajās bibliotēkas un impērijas arhīvos spēj darboties
tāpat kā senāk, noveco. Digitālā laikmeta iestāšanās un neiedomājamais satura apjoms, kas tiek
ražots minūtes laikā, ir ietekmējis arī obligātā eksemplāra konceptu. “Tehnisko un cilvēcisko
resursu lielums, kas ir nepieciešams tādam pasākumam” kā nacionālās bibliogrāfijas radīšana,
ieskaitot digitālo saturu, ir nepietiekams, un reāli tas nav izpildāms.33 Neatbilstība starp to, kas ir
vēlams un kas ir iespējams, mūsdienu informācijas vidē rada intelektuālo stresu:
Nepārtrauktība ir kultūras mantojuma vitālais princips, krājumu pastāvēšanas iemesls ir
kultūras identitātes saglabāšana un resursu izveide — kultūras un pētījumu krājumi —, kas
dara iespējamu kultūras bagātināšanu, nodrošina atbalstu pētījumiem, kā arī sniedz
ievērojamu sociālo un ekonomisko labumu sabiedrībai, kas finansiāli atbalsta krājumu
izveidi.34
Ņemot vērā dažādas ražošanas un patēriņa dilemmas, obligātā eksemplāra sistēma atrodas
pārmaiņu stāvoklī. Tam ir iespēja sevi saglabāt, pateicoties tā raksturīgajam aspektam, ka tā ir kā
sistēma, kas ir labota un pielāgota tehnoloģisko lēcienu laikā, kad norisinājās digitālais
sprādziens.35
Obligātā eksemplāra noguldījums ir ieviests viena mērķa ietvaros, tiek atcelts, pārprofilēts
un tiek nodots sabiedrības rīcībā pilnīgi atsevišķā platformā. Likumdošanas elastīgums atspoguļo

J. Cordón-García, The Citizens’ Europe: the challenges of gaining access to and preserving culture, 2007, 7.
Ingrid Mason, "Virtual Preservation: How Has Digital Culture Influenced Our Ideas about Permanence? Changing
Practice in a National Legal Deposit Library," LIBRARY TRENDS 56, no. 1 (Summer 2007): 201.
35
J. Cordón-García, The Citizens’ Europe: the challenges of gaining access to and preserving culture, 2007, 3.
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attieksmi saistībā ar kultūru, pieejamību un sabiedrības nodomiem. Likuma noteiktais obligātais
eksemplārs rada priekšnosacījumus arī tam, ka zināmā mērā tiek nodrošināti saglabāšanas
pasākumi. Nozīmīgām institūcijām, kas ir sevišķi cieši saistītas ar valdības struktūrām, ir
ievērojamas infrastruktūras, kas atbalsta obligātā krājuma vienošanos. Neapšaubāmi, ka šie
nacionālie krājumi, kas tiek apstrādāti, saglabāti un ir publiski pieejami, kalpo mūsdienu un
nākotnes sabiedrībai. Rakstīts vārds ir vērtīgs resurss, un, saglabājot to, ES valstis rada
priekšnosacījumus kultūras un globālās kopienas atzīšanai.
Neskatoties uz optimistisko attieksmi pret obligātā eksemplāra noguldījumu, uzmanība ir
jāpievērš arī tā trūkumiem. Valdības struktūrām, kas kontrolē nacionālo bibliogrāfiju, ir
neierobežota pieeja vēstures materiāliem, tādējādi arī identitātes jautājumiem un visas kultūras
atmiņai. Tās var veikt labojumus,

cenzūru vai pat dzēst to, kas tiek uzskatīts par nevēlamu,

sabiedrībai to nemaz nezinot vai iztiekot bez tās piekrišanas. Tirdzniecības kontroles un
uzraudzības jautājumi ir ļoti nozīmīgi, sevišķi digitālajā laikmetā. Tas, ka visas eksemplāru
glabātuves vienības atrodas vienā ēkā, rada bojājumu radīšanas risku. Kultūras un atmiņas
institūcijas ir mērķi kara un sociālo nemieru laikā. Bibliotēkas, sevišķi tās, kuru saturu kontrolē
un izdod centrālās iestādes, apdraud agresori. Šajā gadījumā ir grūti nepieminēt Aleksandrijas
bibliotēkas piemēru, kas tika nodedzināta, iznīcinot nācijas vēsturi.
Tā kā obligātajam eksemplaram ir duāla loma – ieguvums valdībai, respektīvi, ieguvums
sabiedrībai –, “institūcijas, no vienas puses, atskaitās valsts pārvaldes orgāniem, taču attiecīgi
pilda arī pienākumus saistībā pret otru pusi […], kas iekļauj sevī īpašu atbildību sabiedrības
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priekšā un [Nacionālās bibliotēkas] atzīšanu.”36 Tā ir likuma noteiktā iespieddarbu depozīta
identitāte, kas mūžam mainīgajā cilvēces ainavā cenšas radīt, saglabāt un darīt pieejamu drukāto
materiālu. Krātuvju sistēmas, obligātās vai brīvprātīgās, senās vai mūsdienīgās, kalpo mērķim
uzkrāt darba rezultātus, uz kuriem attiecas autortiesības. Identitāte, atmiņa un kultūras vērtības
atrodas darbības lauka priekšplānā, veidojot mūsdienu obligāto eksemplāru sistēmas visā ES.
Nacionālās bibliotēkas kalpo ne vien savas valsts cilvēkiem, bet arī piedāvā savas valsts
iespieddarbus starptautiskajām kopienām interpretācijai un novērtēšanai.
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7. nodaļa
LIKUMDOŠANAS VADLĪNIJAS NACIONĀLĀ OBLIGĀTĀ EKSEMPLĀRA SHĒMAI
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Likuma noteiktā depozīta uzdevuma sarežģītība arvien pieaug. Ņemot vērā tā mērķa svarīgumu
un tā nozīmību kā valsts politikas jautājumam, likuma noteiktā iespieddarba depozīta uzturēšanai
ilgtermiņā ir vitāli svarīgi pamatot to likumdošanā. Likumdošanas struktūra, kas tiek piedāvāta
šajā saistībā, atspoguļo vadlīnijas punktu veidā, lai apkopotu argumentus vai diskusijas par
galvenajiem jautājumiem.

7.1. PAMATPRINCIPI
7.1.1. Obligātājam eksemplāram ir jābūt likuma noteiktam pienākumam. Brīvprātīgā sistēma nav
ieteicama.
7.1.2. Obligātajam eksemplaram ir jābūt valsts atbildībā. Šis princips nedrīkst atturēt citas
pilnvaru sfēras valsts institūcijas ietvaros no viņu pašu iekšējā obligātā eksemplāra sistēmas
izveides, ja viņiem ir likumīgs spēks to īstenot.
7.1.3. Nacionālajam krājumam ir jābūt valsts īpašumā, un krātuvei ir jāveic visi iespējamie darbi,
lai saglabātu materiālus, ņemot vērā tā atbildību par uzturēšanu attiecīgā stāvoklī.
7.1.4. Obligātajam eksemplaram ir jābalstās uz principu, ka katrs publicēts materiāls (tā
plašākajā nozīmē – ne vien saistībā ar faktu, ka tas ir pieejams iedzīvotājiem) ir noguldījuma
subjekts, ja likumdošanā šis jautājums nav atrunāts citādi.

7.1.5. 7.1.6.
Glabātuvēm netiek piešķirtas kompensācijas - finansiālas vai cita veida.
Obligātā eksemplāra krātuvei ir jābūt brīvi pieejamai bibliotēkas telpās vai starpbibliotēku veidā.
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Saprātīgas administratīvās nodevas pieprasījums netiek uzskatīts par šī principa pārkāpumu.
7.1.7. Autortiesību likums var tikt mainīts ar mērķi sniegt atļauju reproducēt aizsargājamos
darbus uzglabāšanai ilgtermiņā. Atruna par atkāpi, kas vienmēr ir iespējama, nav ieteicama.
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