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Terminu rādītājs
Atribūti
vārdtelpā
/termini/

Atribūti
vārdtelpā
/elementi/1.1/
Vārdnīcu
kodēšanas
shēmas
Sintakses
kodēšanas
shēmas
Kategorijas

atreferējums, piekļuves tiesības, uzkrāšanas metode, uzkrāšanas periodiskums,
uzkrāšanas politika, alternatīvais nosaukums, mērķauditorija, pieejams, bibliogrāfiskā
atsauce, atbilst, līdzradītājs, aptvērums, radīts, radītājs/autors, datējums, akceptēšanas
datējums, autortiesību datējums, iesniegšanas datējums, apraksts, izglītības līmenis,
apjoms, formāts, ir citā formātā, ietverta daļa, ir versija, identifikators, instruēšanas
metode, ir citā formātā, ir daļa no, ir norāde no, ir aizstāts ar, nepieciešams [citam
resursam], izdots, ir [cita resursa] versija, valoda, licence, starpnieks, datnesis/medijs,
modificēts, izcelsmes avots, izdevējs, norādes, saistība, aizstāj, [aprakstītajam
resursam] nepieciešams, tiesību pārvaldība, tiesību pārvaldītājs, avots, aptvērums
telpā, priekšmets, satura rādītājs, aptvērums laikā, resursa nosaukums, resursa tips,
spēkā esošs
līdzradītājs, aptvērums, radītājs/autors, datējums, apraksts, formāts, identifikators,
valoda, izdevējs, saistība, tiesību pārvaldība, avots, priekšmets, resursa nosaukums,
resursa tips
DCMIType, DDC, IMT, LCC, LCSH, MESH, NLM, TGN, UDC
Box, ISO3166, ISO639-2, ISO639-3, Period, Point, RFC1766, RFC3066, RFC4646,
URI, W3CDTF
Aģents, Aģenta kategorija, Bibliogrāfiskais resurss, Datnes formāts, Periodiskums,
Jurisdikcija, Licences dokuments, Lingvistiskā sistēma, Atrašanās vieta, Atrašanās
vietas periods vai jurisdikcija, Vides tips, Vides tips vai apjoms, Uzkrāšanas metode,
Instruēšanas metode, Laika periods, Fiziska vide, Fiziskais resurss, Politika, Izcelsmes
avota ziņas, Tiesību pārvaldības ziņas, Apjoms vai atskaņošanas/demonstrēšanas
ilgums, Standarts

1. Ievads un definīcijas
Šis dokuments ir atjaunināta Dublin Core metadatu iniciatīvas uzturēto visu metadatu terminu autoritatīva
specifikācija. Ietverti piecpadsmit termini no Dublin Core metadatu elementu kopuma, kas publicēts arī
kā ITF RFC 5013 [RFC5013], ANSI/NISO standarts Z39.85-2007 [NISOZ3985] un standarts ISO 1583621003 [ISO 15836]. DCMI terminu deklarācijas shematiskā versija pieejama [RDFSCHEMAS].
Katrs termins ir sīkāk aprakstīts ar šādu minimālo atribūtu kopumu:
Nosaukums:
Apzīmējums:
URI:
Definīcija:
Termina veids:

Terminam piešķirts apzīmējošs simbols, kas ir unikāls terminu DCMI vārdtelpā.
Terminam piešķirts vizuāli nolasāms apzīmējums.
Vienotais resursa identifikators, ko lieto termina unikālai identificēšanai.
Formulējums, kas atspoguļo termina jēdzienu un būtību.
Termina veids, kā aprakstīts DCMI gramatikas principos [DCAM].

Kad iespējams, papildinformāciju par terminu sniedz šādi atribūti:
Komentārs:
Skatīt:
Norādes:
Precizē:

Papildinformācija par terminu vai tā lietojumu.
Ar doto terminu saistīta autoritatīva dokumentācija.
Resurss, uz kuru dota norāde definīcijā vai komentārā.
Atribūts, kuram aprakstītais termins ir pakārtots atribūts.
2

© Dublin Core Metadata Initiative, 1995-2009
© Latvijas Nacionālā bibliotēka, tulkojums latviešu valodā, 2009

Plašāks nekā:
Šaurāks nekā:
Domēns:
Amplitūda:
Elements no:
Piemērs no:
Versija:

Kategorija, attiecībā pret kuru aprakstītais termins ir vispārīgāks.
Kategorija, attiecībā pret kuru aprakstītais termins ir pakārtota kategorija.
Kategorija, kuras piemērs ir ar attiecīgo terminu aprakstītais resurss.
Kategorija, kuras piemērs ir ar attiecīgo terminu aprakstītā vērtība.
Numurēto resursu kopums (Vārdnīcas kodēšanas shēma), kura elements ir
attiecīgais termins.
Kategorija, kuras piemērs ir aprakstītais termins.
Termina konkrētais vēsturiskais apraksts.

Šo dokumentāciju uztur DCMI lietošanas padome (DCMI Usage Board) saskaņā ar DCMI vārdtelpas
politiku [VĀRDTELPA]. Vārdtelpas politika nosaka, ka DCMI terminus identificē, izmantojot Unificētos
resursu identifikatorus (URI). Atbilstoši principam, ka atšķirīgiem resursiem jāpiešķir atšķirīgi URI, šī
politika nosaka ar DCMI terminiem saistīto oficiālo apzīmējumu, definīciju un lietošanas komentāru
redakcionālo izmaiņu diapazona ierobežojumus. Jebkādām izmaiņām, kas, „iespējams, atstās būtisku
ietekmi uz DCMI terminu mašīnapstrādi vai terminu funkcionālo semantiku”, jārosina jauna, atšķirīga
termina radīšana ar jaunu, atšķirīgu URI. Sīkāka informācija par izmaiņu vēsturi un attiecīgajiem DCMI
lietošanas padomes lēmumiem meklējama dokumentā „DCMI Metadata Terms: A complete historical
record”[HISTORY].
Pašreizējā „DCMI Metadata Terms” versija ietver redakcionālas izmaiņas, kas pieņemtas kopš 2006.
gada decembra mēneša:
• pilnveidotas definīcijas, aprakstošie apzīmējumi un lietošanas komentāri,
• precizējot definīcijas, kodēšanas shēmas diferencētas kā sintakses kodēšanas shēmas un vārdnīcu
kodēšanas shēmas,
• atjauninātas norādes uz Internet Engineering Task Force un ISO standartiem,
• ietverti divi jauni termini DCMI abstraktajā modelī [DCAM],
• DCMI abstraktā modeļa precizēšana: vārdnīcu kodēšanas shēma ir „uzskaitītu resursu kopums”
(piemēram, DCMI tipu vārdnīca, kategoriju kopums),
• DCMI atribūtu formālo domēnu un amplitūdu (dažos gadījumos arī pakārtoto atribūtu saistības)
specifikācija, kas aplūkota turpmāk.
Minētās izmaiņas sīkāk aprakstītas dokumentos „Revisions to DCMI Metadata Terms”[PĀRSTRĀDĀTĀS
VERSIJAS] un „Domains and Ranges for DCMI Properties [DOMĒNI].
Formālie domēni un amplitūdas konkretizē, kādi aprakstīto resursu un vērtību veidi ir saistīti ar doto
atribūtu. Domēni un amplitūdas izsaka dabiskajā valodā netieši definētās nozīmes precīzā formulējumā,
kas izmantojams loģisko secinājumu automatizētai apstrādei. Sastopoties ar doto atribūtu, iespējams
izmantot šim atribūtam DCMI piešķirtos domēnus un amplitūdas, lai tādējādi varētu izdarīt secinājumus
par aprakstītajiem resursiem.
Lai neietekmētu pastāvošo „vienkāršā Dublin Core” izmantošanu RDF shēmā, nav konkretizēti
piecpadsmit dc atribūtu domēni un amplitūdas: vārdtelpa (http://purl.org/dc/elements/1.1/). Tā vietā
dcterms: vārdtelpā (http://purl.org/dc/eterms/) ir radīti piecpadsmit jauni atribūti ar „nosaukumiem”, kas
identiski DCMES versijas 1.1 atribūtiem. Šie jaunie piecpadsmit atribūti ir definēti kā pakārtotie atribūti
attiecīgajiem atribūtiem DCMES versijā 1.1, un tiem piešķirti šajā dokumentā izklāstītie domēni un
amplitūdas.
Atkarībā no izmantošanas prasībām ieviesēji var brīvi izvēlēties, vai šos piecpadsmit atribūtus izmantot
sistēmā dc: variants (piemēram, http://purl.org/dc/elements/1.1/creator) vai sistēmā dcterms: variants
(piemēram, http://purl.org/dc/terms/creator ) DCMI vārdtelpu RDF shēmās aprakstīta dcterms:creator un
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dc:creator pakārtoto atribūtu saistība izmantošanai Semantic Web piemērotās lietotnēs. Tomēr ar laiku
ieviesējiem būs jāizmanto semantiski precīzākie dc termini: atribūti, jo tie labāk atbilst
mašīnapstrādājamo metadatu izmantošanas praksei.
Šeit atspoguļota pārstrādātajā dokumentā DCMI Abstract Model izmantotā terminoloģija, kas apstiprināta
kā DCMI rekomendācija 2007. gadā [DCAM]. Turpmāk sniegtajā tabulā salīdzinātas abas minētās
terminoloģijas.
DCMI gramatikas principi
[DCGRAM]
vārdnīcas termins
elements
elementa precizējums
kodēšanas shēma
sintakses kodēšanas shēma
kvalifikators
vārdnīcas kodēšanas shēma

DCMI abstraktais modelis [DCAM]
resurss
atribūts vai elements
atribūts ar saistības pakārtoto atribūtu
sintakses kodēšanas shēma vai vārdnīcas kodēšanas shēma
sintakses kodēšanas shēma
atribūts ar saistības pakārtoto atribūtu, sintakses kodēšanas shēma vai
vārdnīcas kodēšanas shēma
vārdnīcas kodēšanas shēma

DCMI uztur tīmekļa vietni ar saitēm uz semantisko specifikāciju un radniecīgo DCMI dokumentu
zināmajiem tulkojumiem [TRANSLATIONS].
Norādes
[DCAM]

http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/

[DCMES-CHANGES]

http://dublincore.org/usage/decisions/2006/2006-03.dcmes-changes.shtml

[DCGRAM]

http://dublincore.org/usage/documents/principles/

[DOMĒNI]

http://dublincore.org/documents/2008/01/14/domain-range/

[VĒSTURE]

http://dublincore.org/usage/terms/history/

[ISO 15836]

http://www.iso.org/iso/search.htm
qt=15836&searchSubmit=Search&sort=rel&type=simple&published=on

[VĀRDTELPA]

http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/

[NISOZ3985]

http://niso.org/standards/z39-85-2007/

[RDFSCHEMAS]

http://dublincore.org/schemas/rdfs/

[PĀRSTRĀDĀJUMI]

http://dublincore.org/usage/decisions/2008/dcterms-changes/

[RFC5013]

http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt

[TULKOJUMI]

http://dublincore.org/resources/translations/
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2. Atribūti vārdtelpā /termini/
Termina nosaukums: abstract
URI:

http://purl.org/dc/terms/abstract

Apzīmējums:

Atreferējums

Definīcija:

Resursa satura kopsavilkums.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/description

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/description

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003

Termina nosaukums: accessRights
URI:

http://purl.org/dc/terms/accessRights

Apzīmējums:

Piekļuves tiesības

Definīcija:

Informācija par piekļuves iespējām resursam vai norāde par tā drošības
statusu.

Komentārs:

Piekļuves tiesības var ietvert informāciju, kas attiecas uz piekļuvi vai tās
ierobežojumiem privātuma, drošības vai citu iemeslu dēļ.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/rights

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/rights

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/RightsStatement

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002

Termina nosaukums: accrualMethod
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URI:

http://purl.org/dc/terms/accrualMethod

Apzīmējums:

Uzkrāšanas metode

Definīcija:

Metode, ar kādu vienības tiek pievienotas krājumam.

Termina veids:

Atribūts

Domēns:

http://purl.org/dc/terms/Collection

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-002

Termina nosaukums: accrualPeriodicity
URI:

http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity

Apzīmējums:

Uzkrāšanas periodiskums

Definīcija:

Periodiskums, kādā vienības tiek pievienotas krājumam.

Termina veids:

Atribūts

Domēns:

http://purl.org/dc/terms/Collection

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/Frequency

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-002

Termina nosaukums: accrualPolicy
URI:

http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy

Apzīmējums:

Uzkrāšanas politika

Definīcija:

Politika, kas nosaka vienību pievienošanu krājumam.

Termina veids:

Atribūts

Domēns:

http://purl.org/dc/terms/Collection
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Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/Policy

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-002

Termina nosaukums: alternative
URI:

http://purl.org/dc/terms/alternative

Apzīmējums:

Alternatīvais nosaukums

Definīcija:

Resursa alternatīvais nosaukums.

Komentārs:

Atšķirība starp nosaukumu un alternatīvo nosaukumu ir atkarīga no konkrēta
lietojuma.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/title

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/title

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003

Termina nosaukums: audience
URI:

http://purl.org/dc/terms/audience

Apzīmējums:

Mērķauditorija

Definīcija:

Entītiju kategorija, kurai attiecīgais resurss paredzēts vai noderīgs.

Termina veids:

Atribūts

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/AgentClass

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003

Termina nosaukums: available
URI:

http://purl.org/dc/terms/available

Apzīmējums:

Pieejamības datējums
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Definīcija:

Datējums (bieži tā amplitūda), kas uzrāda, kad resurss būs vai kļuvis
pieejams.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/date

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/date

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002

Termina nosaukums: bibliographicCitation
URI:

http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation

Apzīmējums:

Bibliogrāfiskā atsauce

Definīcija:

Bibliogrāfiskā norāde uz resursu.

Komentārs:

Resursa identifikācijai nepieciešamo bibliogrāfisko raksturojumu ieteicams
ietvert iespējami viennozīmīgi.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/identifier

Domēns:

http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002

Termina nosaukums: conformsTo
URI:

http://purl.org/dc/terms/conformsTo

Apzīmējums:

Atbilst
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Definīcija:

Norāde uz vispāratzītu standartu, kuram atbilst resurss.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/Standard

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003

Termina nosaukums:

contributor

URI:

http://purl.org/dc/terms/contributor

Apzīmējums:

Līdzradītājs

Definīcija:

Entītija, kas devusi kādu ieguldījumu resursa tapšanā.

Komentārs:

Līdzradītājs ir, piemēram, persona, organizācija vai dienests. Parasti
līdzradītāja personvārds/nosaukums norāda uz attiecīgo entītiju.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/Agent

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001

Termina nosaukums:

coverage

URI:

http://purl.org/dc/terms/coverage

Apzīmējums:

Aptvērums

Definīcija:

Resursa satura aptvērums telpā vai laikā; resursa izmantojamības telpa vai
administratīvi teritoriālā vienība, kurā resurss ir izmantojams.

Komentārs

Resursa satura izmantojamības telpa vai administratīvi teritoriālā vienība,
kurā resurss ir izmantojams, var būt noteikta atrašanās vieta, konkretizēta ar
9
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tās ģeogrāfiskajām koordinātām. Resursa satura aptvērums laikā var būt
noteikts laika periods, datējums vai datējumu amplitūda. Administratīvi
teritoriāla vienība var būt noteikta entītija vai ģeogrāfiska vieta, uz kuru
attiecas resurss. Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram,
Ģeogrāfisko nosaukumu tezauru (Thesaurus of Geographic Names [TGN]).
Ja iespējams, priekšroka dodama vietu nosaukumiem vai laika periodiem,
nevis skaitliskiem identifikatoriem, piemēram, koordinātu kopām vai
datējumu amplitūdām.
Norādes:

[TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001

Termina nosaukums: created
URI:

http://purl.org/dc/terms/created

Apzīmējums:

Radīts

Definīcija:

Resursa radīšanas datējums.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/date

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/date

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003

Termina nosaukums:

creator

URI:

http://purl.org/dc/terms/creator

Apzīmējums:

Radītājs/Autors
10

© Dublin Core Metadata Initiative, 1995-2009
© Latvijas Nacionālā bibliotēka, tulkojums latviešu valodā, 2009

Definīcija:

Galvenā atbildīgā entītija resursa satura tapšanā.

Komentārs:

Radītājs/autors ir, piemēram, persona, organizācija vai dienests. Parasti
radītāja/autora personvārds/nosaukums norāda uz attiecīgo entītiju.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/contributor

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/Agent

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001

Termina nosaukums:

date

URI:

http://purl.org/dc/terms/date

Apzīmējums:

Datējums

Definīcija:

Laiks vai laika periods, kas saistīts ar notikumu resursa pastāvēšanas laikā.

Komentārs:

Datējumu var izmantot, lai izteiktu aptvērumu laikā jebkurā granularitātes
līmenī. Ieteicams izmantot kodēšanas shēmu, piemēram, ISO 8601 standarta
W3CDTF profilu [W3CDTF].

Norādes:

[W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/date

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001

Termina nosaukums: dateAccepted
URI:

http://purl.org/dc/terms/dateAccepted

Apzīmējums:

Akceptēšanas datējums
11
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Definīcija:

Resursa akceptēšanas datējums.

Komentārs:

Resursi, uz kuriem var attiekties akceptēšanas datējums ir, piemēram,
universitātes akceptēta disertācija vai žurnāla akceptēts raksts.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/date

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/date

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002

Termina nosaukums: dateCopyrighted
URI:

http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted

Apzīmējums:

Autortiesību datējums

Definīcija:

Autortiesību paziņojuma datējums.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/date

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/date

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002

Termina nosaukums: dateSubmitted
URI:

http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted

Apzīmējums:

Iesniegšanas datējums

Definīcija:

Resursa iesniegšanas datējums.
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Komentārs:

Resursi, uz kuriem var attiekties iesniegšanas datējums ir, piemēram,
universitātes akceptēta disertācija vai žurnāla akceptēts raksts.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/date

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/date

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002

Termina nosaukums:

description

URI:

http://purl.org/dc/terms/description

Apzīmējums:

Apraksts

Definīcija:

Resursa raksturojums

Komentārs:

Apraksts var ietvert (bet ne tikai): atreferējumu, satura rādītāju, grafisku
attēlojumu vai resursa brīvu raksturojumu.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/description

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001

Termina nosaukums: educationLevel
URI:

http://purl.org/dc/terms/educationLevel

Apzīmējums:

Mērķauditorijas izglītības līmenis

Definīcija:

Entītijas kategorija, kas definēta izglītošanās un praktisko iemaņu
progresēšanas kontekstā, kam paredzēts aprakstāmais resurss.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/audience
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Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/AgentClass

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002

Termina nosaukums: extent
URI:

http://purl.org/dc/terms/extent

Apzīmējums:

Apjoms

Definīcija:

Resursa apjoms vai demonstrēšanas/atskaņošanas ilgums.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/format

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/format

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003

Termina nosaukums:

format

URI:

http://purl.org/dc/terms/format

Apzīmējums:

Formāts

Definīcija:

Resursa datnes formāts, fiziska vide vai izmēri

Komentārs:

Izmēru jēdziens ietver apjomu un atskaņošanas/demonstrēšanas ilgumu.
Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, Interneta mediju tipu
sarakstu (Internet Media Types [MIME]).

Norādes:

[MIME] http://www.iana.org/assognments/media-types/

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/format

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
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Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001

Termina nosaukums: hasFormat
URI:

http://purl.org/dc/terms/hasFormat

Apzīmējums:

Ir citā formātā

Definīcija:

Radniecīgs resurss, kam faktiski ir tāds pat saturs kā iepriekš aprakstītajam
resursam, tikai citā formātā.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums: hasPart
URI:

http://purl.org/dc/terms/hasPart

Apzīmējums:

Ietverta daļa

Definīcija:

Aprakstītais resurss fiziski vai loģiski ietver norādīto resursu.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
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Termina nosaukums: hasVersion
URI:

http://purl.org/dc/terms/hasVersion

Apzīmējums:

Ir versija

Definīcija:

Radniecīgs resurss, kas ir aprakstītā resursa cita versija, izdevums vai
adaptācija.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums:

identifier

URI:

http://purl.org/dc/terms/identifier

Apzīmējums:

Identifikators

Definīcija:

Nepārprotama norāde uz attiecīgā konteksta resursu.

Komentārs:

Resursu ieteicams identificēt, izmantojot oficiālai identifikācijas sistēmai
atbilstošu zīmju virkni.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifierT-001

Termina nosaukums: instructionalMethod
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URI:

http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod

Apzīmējums:

Instruēšanas metode

Definīcija:

Process, ko izmanto to zināšanu, paņēmienu un prasmju veicināšanai, kurām
resurss paredzēts.

Komentārs:

Instruēšanas metode parasti ietver instruktīvo materiālu vai instruējošo
darbību pasniegšanas veidus, apmācāmo personu savstarpējo sadarbību,
apmācāmo personu un instruktora sadarbību, kā arī grupu vai individuālās
apmācības līmeņa vērtēšanas metodi. Instruēšanas metodes ietver visus
instruēšanas un mācību procesa aspektus, sākot ar plānošanu un ieviešanu,
līdz novērtēšanai un atgriezeniskajai saitei.

Termina veids:

Atribūts

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002

Termina nosaukums: isFormatOf
URI:

http://purl.org/dc/terms/isFormatOf

Apzīmējums:

Cits formāts

Definīcija:

Aprakstītais resurss ir ar to pašu intelektuālo saturu kā norādītais resurss, bet
citā formātā.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums: isPartOf
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URI:

http://purl.org/dc/terms/isPartOf

Apzīmējums:

Ir daļa no

Definīcija:

Aprakstītais resurss ir norādītā resursa fiziska vai loģiska daļa.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#isPartOf-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums: isReferencedBy
URI:

http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy

Apzīmējums:

Ir norāde no

Definīcija:

Uz aprakstīto resursu no norādītā resursa ir norāde, atsauce vai tamlīdzīgi.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums: isReplacedBy
URI:

http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy
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Apzīmējums:

Aizstāts ar

Definīcija:

Aprakstīto resursu atceļ vai aizstāj norādītais resurss.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums: isRequiredBy
URI:

http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy

Apzīmējums:

Nepieciešams [citam resursam]

Definīcija:

Aprakstītais resurss fiziski vai loģiski nepieciešams norādītā resursa
izmantošanai.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums: issued
URI:

http://purl.org/dc/terms/issued
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Apzīmējums:

Izdošanas datējums

Definīcija:

Resursa oficiālās publicēšanas (piemēram, izdošanas) datējums.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/date

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/date

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003

Termina nosaukums: isVersionOf
URI:

http://purl.org/dc/terms/isVersionOf

Apzīmējums:

Ir [cita resursa] versija

Definīcija:

Radniecīgais resurss, kura aprakstītais resurss ir versija, izdevums vai
adaptācija.

Komentārs:

Versijas izmaiņas drīzāk nozīmē būtiskas izmaiņas saturā, nevis formātā.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#isVersionOf-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums:

language

URI:

http://purl.org/dc/terms/language
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Apzīmējums:

Valoda

Definīcija:

Resursa valoda

Komentārs:

Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, RFC 4646 [RFC4646].

Norādes:

[RFC4646] http://www.ietf.org/rfc4646.txt

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/language

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001

Termina nosaukums: license
URI:

http://purl.org/dc/terms/license

Apzīmējums:

Licence

Definīcija:

Juridisks dokuments, kas dod oficiālu atļauju darbībām ar resursu.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/rights

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/rights

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002

Termina nosaukums: mediator
URI:

http://purl.org/dc/terms/mediator

Apzīmējums:

Starpnieks

Definīcija:

Entītija, kas ir starpnieks piekļuvei resursam tiem, kam resurss ir paredzēts
vai noderīgs.
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Komentārs:

Izglītības kontekstā starpnieki var būt vecāki, skolotāji, palīgi mācībās vai
aprūpētāji.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/audience

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/AgentClass

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003

Termina nosaukums: medium
URI:

http://purl.org/dc/terms/medium

Apzīmējums:

Datu vide/Datnesis

Definīcija:

Resursa materiāls vai datu fiziskais nesējs.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/format

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/format

Domēns:

http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003

Termina nosaukums: modified
URI:

http://purl.org/dc/terms/modified

Apzīmējums:

Modificēts datējums

Definīcija:

Datējums, kad resursā izdarītas izmaiņas.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/date
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Precizē:

http://purl.org/dc/terms/date

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003

Termina nosaukums: provenance
URI:

http://purl.org/dc/terms/provenance

Apzīmējums:

Izcelsmes avots

Definīcija:

Ziņas par jebkuru resursa īpašnieka vai pārziņa maiņu kopš resursa
radīšanas, kas nozīmīgas tā autentiskumam, integritātei un interpretācijai.

Komentārs:

Ziņas var ietvert jebkuru izmaiņu aprakstu, ko pārziņi secīgi veikuši resursā.

Termina veids:

Atribūts

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002

Termina nosaukums:

publisher

URI:

http://purl.org/dc/terms/publisher

Apzīmējums:

Izdevējs

Definīcija:

Entītija, kas ir atbildīga par resursa klajā laišanu.

Komentārs:

Izdevējs ir, piemēram, persona, organizācija vai dienests. Parasti šo entītiju
norāda ar izdevēja personvārdu/nosaukumu.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/Agent

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001
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Termina nosaukums: references
URI:

http://purl.org/dc/terms/references

Apzīmējums:

Norāda

Definīcija:

Aprakstītais resurss norāda, citē vai citādi atsaucas uz norādīto resursu.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums:

relation

URI:

http://purl.org/dc/terms/relation

Apzīmējums:

Saistība

Definīcija

Radniecīgs resurss

Komentārs:

Radniecīgo resursu ieteicams identificēt ar oficiālajai identifikācijas
sistēmaiatbilstošu zīmju virkni.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
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Termina nosaukums: replaces
URI:

http://purl.org/dc/terms/replaces

Apzīmējums:

Aizstāj

Definīcija:

Aprakstītais resurss atceļ vai aizstāj norādīto resursu.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums: requires
URI:

http://purl.org/dc/terms/requires

Apzīmējums:

[Aprakstītajam resursam] nepieciešams

Definīcija:

Lai nodrošinātu aprakstītā resursa funkcionēšanu,
atskaņošanu/demonstrēšanu vai satura atbilstību, tam nepieciešams
norādītais resurss.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.
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Termina nosaukums:

rights

URI:

http://purl.org/dc/terms/rights

Apzīmējums:

Tiesību pārvaldība

Definīcija:

Informācija par resursā ietvertajām tiesībām un resursa pārvaldīšanas
tiesībām.

Komentārs:

Parasti tiesību pārvaldības informācija ietver ziņas par dažādām
īpašumtiesībām, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar
attiecīgo resursu.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/rights

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/RightsStatement

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001

Termina nosaukums: rightsHolder
URI:

http://purl.org/dc/terms/rightsHolder

Apzīmējums:

Tiesību pārvaldnieks

Definīcija:

Persona vai organizācija, kurai ir resursa pārvaldīšanas tiesības.

Termina veids:

Atribūts

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/Agent

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002

Termina nosaukums:

source

URI:

http://purl.org/dc/terms/source

Apzīmējums:

Avots

Definīcija:

Radniecīgs resurss, no kura atvasināts aprakstītais resurss.
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Komentārs:

Aprakstītais resurss var būt atvasināts no radniecīgā resursa daļēji vai
pilnībā. Radniecīgo resursu ieteicams identificēt ar oficiālajai identifikācijas
sistēmai atbilstošu zīmju virkni.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/source

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/relation

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums: spatial
URI:

http://purl.org/dc/terms/spatial

Apzīmējums:

Aptvērums telpā

Definīcija:

Resursa intelektuālā satura aptvēruma telpā raksturojums.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/coverage

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/Location

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003

Termina nosaukums:

subject

URI:

http://purl.org/dc/terms/subject

Apzīmējums:

Priekšmets

Definīcija:

Resursa temats

27

© Dublin Core Metadata Initiative, 1995-2009
© Latvijas Nacionālā bibliotēka, tulkojums latviešu valodā, 2009

Komentārs:

Parasti priekšmetu izsaka ar atslēgvārdiem, atslēgvārdkopām vai
klasifikācijas indeksiem. Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu. Resursa
aptvēruma laikā vai telpā izteikšanai ieteicams izmantot Aptvēruma
(Coverage) elementu.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/subject

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-001

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums: tableOfContents
URI:

http://purl.org/dc/terms/tableOfContents

Apzīmējums:

Satura rādītājs

Definīcija:

Resursa satura apakšiedaļu saraksts.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/description

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/description

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003

Termina nosaukums: temporal
URI:

http://purl.org/dc/terms/temporal

Apzīmējums:

Aptvērums laikā

Definīcija:

Resursa intelektuālā satura aptvēruma laikā raksturojums.

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
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Precizē:

http://purl.org/dc/terms/coverage

Amplitūda:

http://purl.org/dc/terms/periodOfTime

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003

Termina nosaukums:

title

URI:

http://purl.org/dc/terms/title

Apzīmējums:

Nosaukums

Definīcija:

Resursam piešķirtais nosaukums

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/title

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-001

Piezīme:

Šis termins paredzēts izmantošanai kopā ar neliterālām vērtībām, kā definēts
DCMI Abstraktajā modelī (http://dublincore.org/documents/abstractmodel/). Kopš 2007. gada decembra mēneša DCMI Usage Board risina
problēmu, kā to izteikt ar formālās amplitūdas paziņojumu.

Termina nosaukums:

type

URI:

http://purl.org/dc/terms/type

Apzīmējums:

Veids

Definīcija:

Resursa raksturs un žanrs

Komentārs:

Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, DCMI Type Vocabulary
[DCMITYPE]. Lai aprakstītu datnes formātu, vides vai resursa izmērus,
izmanto Formāta elementu.

Norāde:

[DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/type
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Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003

Termina nosaukums: valid
URI:

http://purl.org/dc/terms/valid

Apzīmējums:

Spēkā esošs

Definīcija:

Resursa spēkā esamības datējums (bieži tā amplitūda).

Termina veids:

Atribūts

Precizē:

http://purl.org/dc/elements/1.1/date

Precizē:

http://purl.org/dc/terms/date

Amplitūda:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003

3. Atribūti mantotā vārdtelpā /elements/1.1/
Termina nosaukums: contributor
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor

Apzīmējums:

Līdzradītājs

Definīcija:

Entītija, kas līdzdarbojusies resursa tapšanā.

Komentārs:

Līdzradītājs ir, piemēram, persona, institūcija vai dienests. Parasti šo entītiju
norāda ar līdzradītāja personvārdu/nosaukumu.

Termina veids:

Atribūts
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Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: coverage
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage

Apzīmējums:

Aptvērums

Definīcija:

Resursa satura aptvērums telpā vai laikā; resursa izmantojamība konkrētā
atrašanās vietā vai jurisdikcijā, kurā attiecīgais resurss ir būtisks.

Komentārs:

Resursa aptvērums telpā vai laikā var ietvert telpisko atrašanās vietu (vietas
nosaukumu vai ģeogrāfiskās koordinātas), laika periodu (tā apzīmējumu,
datējumu vai datējumu amplitūdu), vai jurisdikciju (kā administratīvu vienību
ar nosaukumu), vai ģeogrāfisku vietu, kurai resurss ir piemērots. Aptvēruma
apzīmējumu ieteicams izvēlēties no kontrolētās vārdnīcas (piemēram,
Ģeogrāfisko nosaukumu tezaura [TGN]). Ja iespējams, var izmantot vietu vai
laika periodu nosaukumus, nevis skaitliskus identifikatorus, piemēram,
koordinātu tīklu vai datējumu amplitūdu.

Norādes:

[TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: creator
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

Apzīmējums:

Radītājs/Autors

Definīcija:

Entītija, kas galvenokārt atbildīga par resursa satura radīšanu.

Komentārs:

Radītājs/autors ir, piemēram, persona, institūcija vai dienests. Parasti entītiju
norāda ar radītāja/autora personvārdu/nosaukumu.
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Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#creator-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: date
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/date

Apzīmējums:

Datējums

Definīcija:

Datējums vai laika periods, kas saistīts ar notikumu resursa dzīvesciklā..

Komentārs:

Datējumu var izmantot lai izteiktu aptvēruma laikā informāciju jebkurā
detalizētības pakāpē. Ieteicams izmantot kodēšanas shēmu, piemēram,
W3CDTF profilu, kas definēts ISO 8601 [W3CDTF].

Norādes:

[W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#date-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: description
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/description

Apzīmējums:

Apraksts

Definīcija:

Resursa satura izklāsts.

Komentārs:

Apraksts var ietvert, bet neaprobežojas ar: atreferējumu, satura rādītāju,
grafisku attēlojumu, kā arī satura izklāstu brīvā tekstā.

Termina veids:

Atribūts

32

© Dublin Core Metadata Initiative, 1995-2009
© Latvijas Nacionālā bibliotēka, tulkojums latviešu valodā, 2009

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: format
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/format

Apzīmējums:

Formāts

Definīcija:

Resursa datnes formāts, fiziska datu vide vai izmēri.

Komentārs:

Izmēri ir, piemēram, apjoms un atskaņošanas/demonstrēšanas ilgums.
Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, Interneta vides tipu
(Internet Media Types [MIME]) sarakstu.

Norādes:

[MIME] http://www.iana.org/assignements/media-types/

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: identifier
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier

Apzīmējums:

Identifikators

Definīcija:

Nepārprotama norāde uz resursu dotajā kontekstā.

Komentārs:

Resursu ieteicams identificēt ar kādu formālai identifikācijas sistēmai
atbilstošu rakstzīmju virkni.

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifier-006
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Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: language
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/language

Apzīmējums:

Valoda

Definīcija:

Resursa satura valoda.

Komentārs:

Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, RFC 4646 [RFC4646].

Norādes:

[RFC4646] http://ietf.org/rfc/rfc4646.txt

Sk.:

http://ietf.org/rfc/rfc4646.txt

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#language-007

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: publisher
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher

Apzīmējums:

Izdevējs

Definīcija:

Entītija, kas atbild par resursa pieejamību.

Komentārs:

Izdevējs var būt persona, institūcija vai dienests. Parasti entītiju norāda ar
izdevēja personvārdu/nosaukumu.

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
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DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.
Termina nosaukums: relation
URI:

http://http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Apzīmējums:

Saistība

Definīcija:

Radniecīgs resurss

Komentārs:

Norādi uz radniecīgo resursu ieteicams sniegt ar kādu formālai identifikācijas
sistēmai atbilstošu rakstzīmju virkni.

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: rights
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/rights

Apzīmējums:

Tiesību pārvaldība

Definīcija:

Informācija par resursā ietvertajām tiesībām un resursa pārvaldīšanas
tiesībām.

Komentārs:

Parasti tiesību pārvaldības informācija ietver ziņas par dažādām
īpašumtiesībām, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar
attiecīgo resursu.

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: source
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URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/source

Apzīmējums:

Avots

Definīcija:

Radniecīgs resurss, no kura atvasināts aprakstītais resurss.

Komentārs:

Aprakstītais resurss var būt daļēji vai pilnībā atvasināts no avota resursa.
Norādi uz avota resursu ieteicams sniegt ar kādu formālai identifikācijas
sistēmai atbilstošu rakstzīmju virkni.

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#source-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: subject
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/subject

Apzīmējums:

Priekšmets

Definīcija:

Resursa satura temats.

Komentārs:

Parasti priekšmetu izsaka ar atslēgvārdiem, atslēgvārdkopām vai klasifikācijas
indeksiem, kas apraksta resursa tematu. Ieteicams izmantot apzīmējumus no
kontrolētās vārdnīcas. Lai aprakstītu resursa satura aptvērumu telpā vai laikā,
lieto Coverage (aptvērums) elementu.

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#subject-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: title
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/title
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Apzīmējums:

Nosaukums

Definīcija:

Resursam piešķirtais nosaukums.

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

Termina nosaukums: type
URI:

http://purl.org/dc/elements/1.1/type

Apzīmējums:

Veids

Definīcija:

Resursa satura būtība vai žanrs.

Komentārs:

Ieteicams izmantot kontrolēto vārdnīcu, piemēram, DCMI tipu vārdnīcu
[DCMITYPE]. Resursa datnes formāta, fiziskas vides vai izmēru aprakstīšanai
izmanto Formāta elementu.

Norādes:

[DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006

Piezīme:

Šim atribūtam (personvārds/nosaukums) dokumentā dcterms: namespace
(http://purl.org/dc/terms/ ) norādīts otrs atribūts. Skaidrojumu sk. dokumenta
DCMI Metadata Terms (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) Ievadā.

4. Vārdnīcu kodēšanas shēmas
Termina nosaukums: DCMIType
URI:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType
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Apzīmējums:

DCMI tipu vārdnīca

Definīcija:

DCMI tipu vārdnīcā specificēts kategoriju kopums, kas izmantojams resursa
būtības vai žanra klasificēšanai.

Skatīt:

http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/

Termina veids:

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-003

Termina nosaukums: DDC
URI:

http://purl.org/dc/terms/DDC

Apzīmējums:

DDK

Definīcija:

Djūija decimālajā klasifikācijā aprakstīts konceptuālu resursu kopums.

Skatīt:

http://www.oclc.org/dewey/

Termina veids:

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003

Termina nosaukums: IMT
URI:

http://purl.org/dc/terms/IMT

Apzīmējums:

IMT

Definīcija:

Vides veidu kopums, ko specificējusi interneta resursu numuru piešķiršanas
institūcija Internet Assigned Numbers Authority.

Skatīt:

http://www.iana.org/assignments/media-types/

Termina veids:

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004

Termina nosaukums: LCC
URI:

http://purl.org/dc/terms/LCC
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Apzīmējums:

LCC

Definīcija:

ASV Kongresa bibliotēkas klasifikācijas sistēmā aprakstīts konceptuālu
resursu kopums.

Skatīt:

http://icweb.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html

Termina veids:

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003

Termina nosaukums: LCSH
URI:

http://purl.org/dc/terms/LCSH

Apzīmējums:

LCSH

Definīcija:

ASV Kongresa bibliotēkas priekšmetu rādītājā aprakstīts marķētu jēdzienu
kopums.

Termina veids:

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003

Termina nosaukums: MESH
URI:

http://purl.org/dc/terms/MESH

Apzīmējums:

MeSH

Definīcija:

Medicīnas priekšmetu rādītājā aprakstīts marķētu jēdzienu kopums.

Skatīt:

http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

Termina veids:

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003

Termina nosaukums: NLM
URI:

http://purl.org/dc/terms/NLM
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Apzīmējums:

NLM

Definīcija:

ASV Nacionālās Medicīnas bibliotēkas klasifikācijas sistēmā aprakstīts
konceptuālu resursu kopums.

Skatīt:

http://www.cf.nlm.nih.gov/class/

Termina veids:

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002

Termina nosaukums: TGN
URI:

http://purl.org/dc/terms/TGN

Apzīmējums:

TGN

Definīcija:

Getija Ģeogrāfisko nosaukumu tezaurā (The Getty Thesaurus of Geographic
Names) aprakstīto ģeogrāfisko vietu kopums.

Skatīt:

http://www.getty.edu/resaearch/tools/vocabulary/tgn/index.html

Termina veids:

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003

Termina nosaukums: UDC
URI:

http://purl.org/dc/terms/UDC

Apzīmējums:

UDK

Definīcija:

Universālās decimālās klasifikācijas sistēmā aprakstīts konceptuālu resursu
kopums.

Skatīt:

http://www.udcc.org/

Termina veids:

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003
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5. Sintakses kodēšanas shēmas
Termina nosaukums: Box
URI:

http://purl.org/dc/terms/Box

Apzīmējums:

DCMI telpa

Definīcija:

Atrašanās vietu kopums, kas definēts, izmantojot ģeogrāfiskās koordinātas
atbilstoši DCMI telpas kodēšanas shēmai.

Skatīt:

http://dublincore.org/documents/dcmi-box/

Termina veids:

Datu tips

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003

Termina nosaukums: ISO3166
URI:

http://purl.org/dc/terms/ISO3166

Apzīmējums:

ISO 3166

Definīcija:

ISO 3166-1 uzskaitīto kodu kopums valstu nosaukumu attēlošanai.

Skatīt:

http://www.iso/org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-codelists/list-en1.html

Termina veids:

Datu tips

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004

Termina nosaukums: ISO639-2
URI:

http://purl.org/dc/terms/ISO639-2

Apzīmējums:

ISO 639-2

Definīcija:

ISO 639-2 uzskaitītie trīsburtu alfabētiskie kodi valodu nosaukumu
attēlošanai.
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Skatīt:

http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html

Termina veids:

Datu tips

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003

Termina nosaukums:

ISO639-3

URI:

http://purl.org/dc/terms/ISO639-3

Apzīmējums:

ISO 639-3

Definīcija:

ISO 639-3 uzskaitītais trīsburtu alfabētisko kodu kopums valodu nosaukumu
attēlošanai.

Skatīt:

http://www.sil.org/iso639-3/

Termina veids:

Datu tips

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001

Termina nosaukums: Period
URI:

http://purl.org/dc/terms/Period

Apzīmējums:

DCMI laika periods

Definīcija:

Laika intervālu kopums, definēts ar to robežām atbilstoši DCMI laika
perioda kodēšanas shēmai.

Skatīt:

http://dublincore.org/documents/dcmi-period/

Termina veids:

Datu tips

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003

Termina nosaukums: Point
URI:

http://purl.org/dc/terms/Point

Apzīmējums:

DCMI punkts
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Definīcija:

DCMI punktu kopums, definēts ar to ģeogrāfiskajām koordinātām atbilstoši
DCMI punktu kodēšanas shēmai.

Skatīt:

http://dublincore.org/documents/dcmi-point/

Termina veids:

Datu tips

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003

Termina nosaukums: RFC1766
URI:

http://purl.org/dc/terms/RFC1766

Apzīmējums:

RFC 1766

Definīcija:

Interneta dokumentam RFC 1766 atbilstošs tagu kopums valodu
identificēšanai.

Skatīt:

http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt

Termina veids:

Datu tips

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003

Termina nosaukums: RFC3066
URI:

http://purl.org/dc/terms/RFC3066

Apzīmējums:

RFC 3066

Definīcija:

Interneta dokumentam RFC 3066 atbilstošs tagu kopums valodu
identificēšanai.

Komentārs:

Novecojušo RFC 3066 aizstāj RFC 4646.

Skatīt:

http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt

Termina veids:

Datu tips

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002

Termina nosaukums:

RFC4646
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URI:

http://purl.org/dc/terms/RFC4646

Apzīmējums:

RFC 4646

Definīcija:

Interneta dokumentam RFC 4646 atbilstošs tagu kopums valodu
identificēšanai.

Komentārs:

RFC 4646 aizstāj novecojušo RFC 3066.

Skatīt:

http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt

Termina veids:

Datu tips

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001

Termina nosaukums:

URI

URI:

http://purl.org/dc/terms/URI

Apzīmējums:

URI

Definīcija:

Identifikatoru kopums, izveidots atbilstoši vienoto resursu identifikatoru
vispārējai sintaksei, kā norādīts dokumentā Internet Engineering Task Force.

Skatīt:

http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt

Termina veids:

Datu tips

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003

Termina nosaukums:

W3CDTF

URI:

http://purl.org/dc/terms/W3CDTF

Apzīmējums:

W3C-DTF

Definīcija:

Datējumu un laiku kopums, izveidots atbilstoši W3C datējuma un laika
formātu specifikācijai (Date and Time Formats Specification).

Skatīt:

http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

Termina veids:

Datu tips
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Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003

6. Kategorijas
Termina nosaukums: Agent
URI:

http://purl.org/dc/terms/Agent

Apzīmējums:

Aģents

Definīcija:

Entītija, kas darbojas vai kas var darboties.

Komentārs:

Aģents ir, piemēram, persona, organizācija vai programmatūra.

Termina veids:

Kategorija

Piemērs no:

http://purl.org/dc/terms/AgentClass

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Agent-001

Termina nosaukums:

AgentClass

URI:

http://purl.org/dc/terms/AgentClass

Apzīmējums:

Aģenta kategorija

Definīcija:

Aģentu grupa

Komentārs:

Aģentu kategorijas ietver grupas, kas uzskatāmas par kategorijām,
piemēram, studenti, sievietes, labdarības iestādes, lektori.

Termina veids:

Kategorija

Šaurāks nekā:

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#AgentClass-001

Termina nosaukums:

BibliographicResource

URI:

http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource-001
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Apzīmējums:

Bibliogrāfiskais resurss.

Definīcija:

Grāmata, žurnāla raksts vai cits dokumentārs resurss.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#BibliographicResource-001

Termina nosaukums:

FileFormat

URI:

http://purl.org/dc/terms/FileFormat

Apzīmējums:

Datnes formāts

Definīcija:

Digitālā resursa formāts.

Komentārs:

Ietverti formāti, kas definēti Internet Media Types sarakstā.

Termina veids:

Kategorija

Šaurāks nekā:

http://purl.org/dc/terms/MediaType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#FileFormat-001

Termina nosaukums:

Frequency

URI:

http://purl.org/dc/terms/Frequency

Apzīmējums:

Periodiskums

Definīcija:

Biežums, kādā kaut kas atkārtojas.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Frequency-001

Termina veids:

Jurisdiction

URI:

http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction

Apzīmējums:

Jurisdikcija
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Definīcija:

Tiesas, likuma vai citas instances pilnvarojuma diapazons.

Šaurāks nekā:

http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Jurisdiction-001

Termina nosaukums:

LicenseDocument

URI:

http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument

Apzīmējums:

Licences dokuments

Definīcija:

Juridisks dokuments, kas oficiāli atļauj veikt darbības ar doto resursu.

Termina veids:

Kategorija

Šaurāks nekā:

http://purl.org/dc/terms/RightsStatement

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#LicenseDocument-001

Termina nosaukums:

LinguisticSystem

URI:

http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem

Apzīmējums:

Lingvistiskā sistēma

Komentārs:

Piemēri – rakstītā, runātā, zīmju un datoru valoda.

Definīcija:

Saziņā lietotu zīmju, simbolu, skaņu, žestu vai noteikumu sistēma.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#LinguisticSystem-001

Termina nosaukums:

Location

URI:

http://purl.org/dc/terms/Location

Apzīmējums:

Atrašanās vieta

Definīcija:

Apgabals telpā vai nosaukta vieta.

47

© Dublin Core Metadata Initiative, 1995-2009
© Latvijas Nacionālā bibliotēka, tulkojums latviešu valodā, 2009

Termina veids:

Kategorija

Šaurāks nekā:

http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Location-001

Termina nosaukums:

LocationPeriodOrJurisdiction

URI:

http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction

Apzīmējums

Atrašanās vieta, laika periods vai jurisdikcija.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#LocationPeriodOrJurisdiction-001

Termina nosaukums:

MediaType

URI:

http://purl.org/dc/terms/MediaType

Apzīmējums:

Vides/medija veids

Definīcija:

Datnes formāts vai datu fiziskais nesējs.

Termina veids:

Kategorija

Šaurāks nekā:

http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#MediaType-001

Termina nosaukums:

MediaTypeOrExtent

URI:

http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent

Apzīmējums:

Vides/medija veids vai apjoms.

Definīcija:

Vides/medija veids vai apjoms.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#MediaTypeOrExtent-001
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Termina nosaukums:

MethodOfAccrual

URI:

http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual

Apzīmējums:

Uzkrāšanas metode

Definīcija:

Metode, ar kādu resursi tiek pievienoti krājumam.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#MethodOfAccrual-001

Termina nosaukums:

MethodOfInstruction

URI:

http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction

Apzīmējums:

Instruēšanas metode

Definīcija:

Process zināšanu, attieksmes un iemaņu veidošanai.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#MethodOfInstruction-001

Termina nosaukums:

PeriodOfTime

URI:

http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime

Apzīmējums:

Laika periods

Definīcija:

Laika intervāls, kas nosaukts vai definēts ar tā sākuma un beigu datējumiem.

Termina veids:

Kategorija

Šaurāks nekā:

http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#PeriodOfTime-001

Termina nosaukums:

PhysicalMedium

URI:

http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium
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Apzīmējums:

Fiziska datu vide

Definīcija:

Fizisks materiāls vai datu nesējs.

Komentārs:

Piemēri – papīrs, audekls vai DVD.

Termina veids:

Kategorija

Šaurāks nekā:

http://purl.org/dc/terms/MediaType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#PhysicalMedium-001

Termina nosaukums:

PhysicalResource

URI:

http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource

Apzīmējums:

Fiziskais resurss

Definīcija:

Materiāla lieta

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#PhysicalResource-001

Termina nosaukums:

Policy

URI:

http://purl.org/dc/terms/Policy

Apzīmējums:

Politika

Definīcija:

Autoritatīvas instances realizēts darbības plāns vai virziens nolūkā ietekmēt
un noteikt lēmumus, darbības un citus jautājumus.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Policy-001

Termina nosaukums:

ProvenanceStatement

URI:

http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement

Apzīmējums:

Izcelsmes ziņas
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Definīcija:

Autentiskumam, integritātei un interpretācijai nozīmīgas ziņas par jebkādām
resursa īpašumtiesību un aizbildnības izmaiņām kopš tā radīšanas.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#ProvenanceStatement-001

Termina nosaukums:

RightsStatement

URI:

http://purl.org/dc/terms/RightsStatement

Apzīmējums:

Tiesību ziņas

Definīcija:

Ziņas par resursā ietvertajām vai attiecībā uz resursu pastāvošajām
intelektuālā īpašuma tiesībām; juridisks dokuments, kas sniedz oficiālu
atļauju rīkoties ar resursu vai ietver ziņas par piekļuves tiesībām.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#RightsStatement-001

Termina nosaukums:

SizeOrDuration

URI:

http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration

Apzīmējums:

Apjoms vai atskaņošanas/demonstrēšanas ilgums

Definīcija:

Izmērs vai apjoms, vai atskaņošanas/demonstrēšanas ilgums.

Komentārs:

Piemēri – lappušu skaits, garuma un/vai platuma izmēri, vai laika periods
stundās, minūtēs vai sekundēs.

Termina veids:

Kategorija

Šaurāks nekā:

http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#SizeOrDuration-001

Termina nosaukums:

Standard

URI:

http://purl.org/dc/terms/Standard

Apzīmējums:

Standarts
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Definīcija:

Salīdzināšanas pamats; atbalsta punkts, attiecībā pret kuru var novērtēt citas
lietas.

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Standard-001

7. DCMI tipu vārdnīca
Termina nosaukums: Collection
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/Collection

Apzīmējums:

Krājums

Definīcija:

Resursu kopums.

Komentārs:

Krājumu apraksta kā resursu grupu. Krājuma daļas var aprakstīt arī atsevišķi.

Termina veids:

Kategorija

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Collection-003

Termina nosaukums: Dataset
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset

Apzīmējums:

Datu kopa

Definīcija:

Noteiktā struktūrā kodēti dati.

Komentārs:

Piemēri − saraksti, tabulas un datubāzes. Datu kopas var izmantot tiešai
mašīnapstrādei.

Termina veids:

Kategorija

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType
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Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Dataset-003

Termina nosaukums: Event
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/Event

Apzīmējums:

Notikums

Definīcija:

Laikā fiksēts gadījums bez turpinājuma.

Komentārs:

Notikuma metadati nodrošina aprakstošu informāciju, kas ir pamatā
notikuma mērķa, atrašanās vietas, ilguma, atbildīgo aģentu atklāšanai.
Piemēri − izstāde, globālā tīmekļa apraide, konference, seminārs, atvērto
durvju diena, uzvedums, kauja, tiesas prāva, kāzas, tējas vakars, ugunsgrēks.

Termina veids:

Kategorija

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Event-003

Termina nosaukums: Image
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/Image

Apzīmējums:

Attēls

Definīcija:

Vizuāls tēls, kas nav teksts.

Komentārs:

Piemēri − fizisku objektu attēli un fotogrāfijas, gleznojumi, gravīras,
zīmējumi, grafika un citi attēli, multiplikācija un kustīgi attēli, kinofilmas,
diagrammas, kartes, partitūras. Jāņem vērā, ka attēli var būt gan elektroniskā,
gan fiziskā formātā.

Termina veids:

Kategorija

Plašāks nekā:

http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage

Plašāks nekā:

http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType
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Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Image-004

Termina nosaukums: InteractiveResource
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource

Apzīmējums:

Interaktīvs resurss

Definīcija:

Resurss, kura saprašana, darbināšana, izmantošana u.tml. iespējama tikai
mijiedarbībā ar lietotāju.

Komentārs:

Piemēri − tīmekļa aptaujas, sīklietotnes, multimediāli mācību objekti,
tērzēšanas dienesti vai virtuālās realitātes vide.

Termina veids:

Kategorija

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#InteractiveResource-003

Termina nosaukums: MovingImage
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage

Apzīmējums:

Kustīgs attēls

Definīcija:

Vizuālu tēlu sērijas, kas, secīgi demonstrētas, rada kustības ilūziju.

Komentārs:

Piemēri − animācijas, kinofilmas, televīzijas pārraides, video, zootropi vai
simulācijas vizuāla izvade. Kustīgajiem attēliem jābūt arī aprakstāmiem kā
plašākā termina Attēls (Image) piemēriem.

Termina veids:

Kategorija

Šaurāks nekā:

http://purl.org/dc/dcmitype/Image

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#MovingImage-003

Termina nosaukums: PhysicalObject

54

© Dublin Core Metadata Initiative, 1995-2009
© Latvijas Nacionālā bibliotēka, tulkojums latviešu valodā, 2009

URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject

Apzīmējums:

Fizisks objekts

Definīcija:

Nekustīgs trīsdimensiju objekts vai matērija.

Komentārs:

Jāņem vērā, ka šo objektu digitālajiem attēliem vai to aizstājējiem lieto
terminu „attēls” (Image), „teksts” (Text) vai kādu no citiem terminu veidiem.

Termina veids:

Kategorija

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#PhysicalObject-003

Termina nosaukums: Service
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/Service

Apzīmējums:

Pakalpojums

Definīcija:

Sistēma, kas nodrošina vienu vai vairākas funkcijas.

Komentārs:

Piemēri − fotokopēšanas pakalpojums, bankas pakalpojums, autentificēšanas
pakalpojums, starpbibliotēku abonementa izsniegumi, Z39.50 vai globālā
tīmekļa serveris.

Termina veids:

Kategorija

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Service-003

Termina nosaukums: Software
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/Software

Apzīmējums:

Programmatūra

Definīcija:

Datorprogramma avota vai kompilētā formā.

Komentārs:

Piemēri − avota datne valodā C, operētājsistēmā Microsoft Windows
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izpildāma programma vai skripts valodā Perl.
Termina veids:

Kategorija

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Software-003

Termina nosaukums: Sound
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/Sound

Apzīmējums:

Skaņa

Definīcija:

Resurss, kura saturu galvenokārt paredzēts klausīties.

Komentārs:

Piemēri − mūzika atskaņošanas formātā, skaņu kompaktdisks, ierakstīta runa
vai skaņas.

Termina veids:

Kategorija

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Sound-003

Termina nosaukums: StillImage
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage

Apzīmējums:

Nekustīgs attēls

Definīcija:

Statisks vizuāls attēls.

Komentārs:

Piemēri − gleznojumi, zīmējumi, lietišķā grafika, plāni un kartes. Tekstuālu
materiālu attēliem ir ieteicams piešķirt termina veidu „teksts”. Nekustīga
attēla piemēriem ir jābūt arī aprakstāmiem kā plašākā veida termina „attēls”
(Image) piemēriem.

Termina veids:

Kategorija

Šaurāks nekā:

http://purl.org/dc/dcmitype/Image
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Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#StillImage-003

Termina nosaukums: Text
URI:

http://purl.org/dc/dcmitype/Text

Apzīmējums:

Teksts

Definīcija:

Resurss, kas galvenokārt sastāv no lasāmiem vārdiem.

Komentārs:

Piemēri − grāmatas, vēstules, disertācijas, dzejoļi, laikraksti, raksti, adresātu
sarakstu arhīvi. Jāņem vērā, ka faksimilizdevumi vai tekstu attēli ir
pieskaitāmi teksta žanram.

Termina veids:

Kategorija

Elements no:

http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#Text-003

8. Ar DCMI abstrakto modeli saistīti termini
Termina nosaukums: memberOf
URI:

http://purl.org/dc/dcam/memberOf

Apzīmējums:

Elements

Definīcija:

Saistība starp resursu un vārdnīcas kodēšanas shēmu, kas norāda, ka šis
resurss ir kopas elements.

Skatīt:

http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/

Termina veids:

Atribūts

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history#memberOf-003

Termina nosaukums:

VocabularyEncodingScheme
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URI:

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

Apzīmējums:

Vārdnīcas kodēšanas shēma

Definīcija:

Numurētu resursu kopums.

Skatīt:

http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/

Termina veids:

Kategorija

Versija:

http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001

Kļūdu labojums
2008-06-09. http://dublincore.org/usage/decisions/2008/dcterms-changes pievienota trūkstošā norāde.
2008-06-09. Standartiem ANSI/NISO Z39.85 un ISO 15836 atjaunināti URI.
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