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Priekšvārds
Viens no svarīgākajiem posmiem izdevuma sagatavošanā ir izlaides ziņu noformēšana.
No tā, cik atbilstoši tas veikts, atkarīga izdevuma turpmākā identificēšana citu dokumentu
plūsmā. 1991. gadā apstiprinātais standarts LRS 6-91 Izdevējprodukcija un izlaides ziņas, kas
noteica uzrādāmās ziņas, vairs neatbilst šodienas prasībām, jo radušies jauni
izdevējprodukcijas veidi un daudzi iepriekšējie – izzuduši. Daudzkārt paplašinājies izdevēju
loks: no dažiem desmitiem deviņdesmito gadu sākumā līdz vairākiem simtiem 21. gadsimta
sākumā.
Apzinoties notikušās izmaiņas, Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, Latvijas Preses
izdevēju asociācija un Latvijas Nacionālā bibliotēka ir pārskatījusi 1991. gada standartu un
piedāvā normatīvdokumenta jaunāko versiju, kurā apkopoti mūsdienu termini un izdevumu
noformēšanas noteikumi.
Šis normatīvdokuments izmantojams izdevniecību, bibliotēku un citu iestāžu darbā. Tā
piemērošana izdevējprodukcijas noformēšanā sniedz iespēju nodrošināt precīzu ziņu
uzrādīšanu nacionālajā bibliogrāfijā, apkopot izdevējdarbības statistiku, sagatavot informāciju
starptautiskajām datubāzēm par Latvijas izdevumiem u.tml.

1.

Darbības lauks

Normatīvdokuments definē izdevējprodukcijas pamatveidu terminus, nosaka izdevumos
sniedzamo ziņu apjomu un izvietojumu. Tas neattiecas uz veidlapām, preču
pavaddokumentāciju un citu lietišķo iespiedprodukciju, kas nav izdevumi. Dokumenta
izstrādē ņemta vērā starptautiskā pieredze izdevējdarbības terminu reglamentējošo dokumentu
veidošanā. Vienam jēdzienam parasti atbilst viens termins. Ja dots termins un tā sinonīms,
priekšroka dodama pirmajam terminam. Terminu rādītājā, sniedzot norādi uz termina numuru
dokumenta pamatdaļā, terminiem doti arī to ekvivalenti angļu, vācu un krievu valodās. Četros
informatīvos pielikumos ilustrētas 4. nodaļā uzskaitītās uzrādāmās izlaides ziņas. Izdevējs bez
uzrādītā papildus var sniegt arī citas ziņas par izdevumu.

2.

Norādes uz citiem normatīvdokumentiem

LVS ISO 1086:2006, Informācija un dokumentācija. Grāmatu titullapas.
LVS ISO 215:2006, Dokumentācija. Periodisko izdevumu un citu seriālizdevumu rakstu
noformēšana.
LVS ISO 2384:2006, Dokumentācija. Tulkojumu noformēšana.
LVS ISO 5127:2006, Informācija un dokumentācija. Vārdnīca.
LVS ISO 6357:2006, Dokumentācija. Grāmatu un citu izdevumu muguru nosaukumi.
LVS ISO 7275:2006, Dokumentācija. Sēriju nosaukumziņu noformēšana.
LVS ISO 8:2006, Dokumentācija. Periodisko izdevumu noformēšana.

3.

Definīcijas

3.1.

Vispārīgie jēdzieni

3.1.1. Izdevums
Literārās rediģēšanas, mākslinieciskās un tehniskās apdares procesā sagatavots patstāvīgs
darbs, kas paredzēts tajā esošās informācijas izplatīšanai.
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3.1.2. Autorizdevums
Izdevums, ko rada, redakcionāli sagatavo un izdod pats autors.
3.1.3. Kopizdevums
1. Divu vai vairāku izdevēju kopīgi veidots izdevums. 2. Izdevums, kas tulkots vienā vai
vairākās valodās un, izmantojot pamatizdevuma maketu, vienlaicīgi iespiests vienā vai
vairākās valstīs.
3.1.4. Izdevējprodukcija
Izdevumu kopums, ko izdevis, izdod vai sagatavo izdošanai izdevējs (iespieddarbi,
elektroniskie izdevumi u.tml.).
3.2. Izdevējprodukcijas pamatveidi
3.2.1.

Izdevumu veidi pēc uzbūves

3.2.1.1. Grāmatizdevums
Izdevums, ko veido iesiets vai brošēts jebkura formāta iespiedlapu bloks.
3.2.1.2. Lapveida izdevums
Izdevums, ko veido viena vai vairākas jebkura formāta iespiedlapas.
3.2.1.3. Elektroniskais izdevums
Izdevums, kurā informācija kodēta datorlasāmā veidā.
3.2.1.4. Komplektizdevums
Tematiski saistītu patstāvīgu izdevumu kopums, kas apvienoti, piemēram, ietverē.
3.2.2.

Izdevumu veidi pēc informācijas semiotiskā rakstura

3.2.2.1. Tekstizdevums
Izdevums, kura lielāko daļu aizņem vārdisks, skaitlisks vai jaukts teksts ar ilustrācijām vai
bez tām.
3.2.2.2. Nošizdevums
Izdevums, kura lielāko daļu aizņem nošu raksts ar tekstu vai bez tā.
3.2.2.3. Kartogrāfiskais izdevums
Izdevums, kura lielāko daļu aizņem kartogrāfiski attēli.
3.2.2.4. Karte
Izdevums, kurā noteiktā mērogā ar pieņemtiem apzīmējumiem grafiski attēlota Zemes vai cita
Visuma ķermeņa virsma vai tās daļa.
3.2.2.5. Atlants
Izdevums, kurā sakopotas tematiski vienotas kartes, tabulas, ilustrācijas vai rasējumi.
3.2.2.6. Plakāts
Vienas lappuses izdevums, kurā iespiests zīmējums, fotogrāfija vai cita veida attēls ar tekstu
vai bez tā.
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3.2.2.7. Attēlizdevums
Izdevums, kura lielāko daļu aizņem attēli ar tekstu vai bez tā.
3.2.2.8. Estamps
Vienpusējs lapveida attēlizdevums, kurā no autora gravētas vai litografētas iespiedformas
novilkts oriģināls mākslinieciskais attēls.
3.2.2.9. Mākslas reprodukcija
Vienpusējs attēlizdevums, kurā atveidots oriģināls mākslas darbs (arī mākslas fotogrāfija).
3.2.2.10. Atklātne
1. Kartīte ar attēlu vienā pusē sūtīšanai pa pastu bez aploksnes; pastkarte. 2. Kartīte (mākslas
darbu reprodukcija, fotogrāfija u.tml.).
3.2.2.11. Albums
Tematiski vienots reprodukciju, fotogrāfiju un tamlīdzīgu attēlu izdevums ar paskaidrojošu
tekstu vai bez tā.
3.2.3.

Izdevumu veidi pēc periodiskuma un struktūras

3.2.3.1. Grāmata
Neperiodisks tekstizdevums.
3.2.3.2. Brošūra
Neperiodisks tekstizdevums, kuram parasti ir ne mazāk par 5 un ne vairāk par 48 lappusēm.
PIEZĪME. Brošūra ir izdevums mīkstos vākos.

3.2.3.3. Monogrāfiskais izdevums
Neperiodisks izdevums, kurā ir tikai viens autora vai autoru kolektīva darbs.
3.2.3.4. Viensējuma izdevums
Izdevums, kas izdots vienā sējumā.
3.2.3.5. Vairāksējumu izdevums
Saturiski vienots un vienveidīgi noformēts izdevums, kas sastāv no vairākiem numurētiem
sējumiem.
3.2.3.6. Kopoti raksti
Vairāksējumu izdevums, kurā sakopoti visi vai ievērojamākie viena autora (vai arī vairāku
autoru) darbi.
3.2.3.7. Darbu izlase
Viensējuma vai vairāksējumu izdevums, kurā sakopoti pēc noteiktām pazīmēm izraudzīti
viena vai vairāku autoru darbi.
3.2.3.8. Turpinājumizdevums
Secīgi izdots izdevums bez iepriekš noteikta nobeiguma, kas iznāk numurētos vai datētos
laidienos ar nenoteiktiem laika intervāliem un kam ir viens kopīgs nosaukums un parasti arī
vienveidīgs noformējums, un vienāds formāts.
3.2.3.8.1. Seriālizdevums
Secīgi publicēts turpinājumizdevums ar numerāciju vai datējumu, kas paredzēts
izdošanai neierobežoti ilgi neatkarīgi no periodiskuma.
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3.2.3.8.1.1. Periodiskais izdevums
Seriālizdevums, kas iznāk biežāk nekā reizi gadā numurētos vai datētos
laidienos ik pēc noteikta laika vai ar noteiktu laidienu skaitu katram gadam
un kam ir viens un tas pats nosaukums, noformējums, formāts un parasti arī
vienāds apjoms.
3.2.3.8.1.1.1. Žurnāls
Periodisks izdevums, kas satur rakstus vai referātus par dažādiem
jautājumiem, daiļdarbus vai to fragmentus, ilustrācijas, reklāmu vai
sludinājumus u.tml.
3.2.3.8.1.1.2. Laikraksts, avīze
Seriālizdevums, kas iznāk ar nelieliem intervāliem un sniedz jaunāko
informāciju par aktuāliem notikumiem, parasti ar komentāriem.
3.2.3.9. Biļetens
Periodisks izdevums vai turpinājumizdevums, kas satur īsus oficiālus kādas institūcijas vai
pasākuma materiālus.
3.2.3.10. Krājums
Neperiodisks izdevums, periodisks izdevums vai turpinājumizdevums, kurā sakopoti viena
vai vairāku autoru darbi, referāti, dažādi oficiāli vai zinātniski materiāli.
3.2.3.11. Sērija
Neperiodisks izdevums, periodisks izdevums vai turpinājumizdevums, ko veido numurēti vai
nenumurēti patstāvīgi izdevumi, kurus vieno kopīga iecere, tematika, adresējums vai kādas
citas pazīmes un ko parasti izdod vienveidīgi noformētus ar kopīgu sērijas nosaukumu.
3.2.4.

Izdevumu veidi pēc informācijas funkcionālā rakstura

3.2.4.1. Oficiālais izdevums
Valsts vai sabiedrisko institūciju izdevums, kurā publicēti likumi, normas, direktīvas,
noteikumi u.tml.
3.2.4.2. Zinātniskais izdevums
Zinātniskam darbam paredzēts izdevums, kurā izklāstītas teorētisku un/vai eksperimentālu
pētījumu atziņas.
3.2.4.3. Monogrāfija
Viena vai vairāku autoru sarakstīta zinātniska grāmata vai brošūra, kurā pilnīgi un vispusīgi
izklāstītas vienas problēmas vai tēmas pētīšanā gūtās atziņas.
3.2.4.4. Disertācijas autoreferāts
Zinātniskā grāda pretendenta sarakstīta zinātniska brošūra, kurā autors referatīvi izklāsta savu
grāda iegūšanai izvirzīto pētījumu.
3.2.4.5. Preprints
Zinātnisks izdevums, kurā provizoriski publicēti materiāli, ko paredzēts ietvert pilnīgākā un
vispusīgākā izdevumā.
3.2.4.6. Zinātniskas konferences referātu tēzes
Neperiodisks zinātnisks krājums, kurā pirms konferences sākuma publicēti provizoriski
materiāli (anotācijas, atreferējumi vai ziņojumi).
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3.2.4.7. Zinātniskas konferences materiāli
Neperiodisks zinātnisks krājums, kurā publicēti zinātniskas konferences dokumenti
(programmas, referātu teksti, ieteikumi, lēmumi).
3.2.4.8. Zinātnisko rakstu krājums
Krājums, kurā publicēti pētniecības un mācību iestāžu vai biedrību materiāli par zinātniskiem
vai zinātniski tehniskiem jautājumiem.
3.2.4.9. Zinātnisko dokumentu izdevums
Izdevums, kurā galvenokārt publicēti vēsturiski dokumenti, kultūras mantojums, daiļdarbu un
citu darbu teksti, ko var izmantot par turpmāko pētījumu avotiem.
3.2.4.10. Populārzinātniskais izdevums
Izdevums, kurā adresātam viegli uztveramā formā izklāstīti uz zinātniskām atziņām pamatoti
priekšstati par dabu, sabiedrību vai kultūru.
3.2.4.11. Mācību izdevums
Neperiodisks izdevums, kurā mācību procesam piemērotā sistematizētā izklāstā publicētas
zinātniskas vai lietišķas atziņas.
3.2.4.12. Mācību programma
Mācību izdevums, kas reglamentē vai ieteic kāda mācību priekšmeta vai tā daļas apguves
saturu, apjomu un kārtību.
3.2.4.13. Mācību grāmata
Mācību izdevums, kurā sistematizēti un mācību programmai atbilstoši izklāstīta mācību
priekšmeta vai tā daļas viela.
3.2.4.14. Mācību līdzeklis
Mācību izdevums, kas pilnīgi vai daļēji aizstāj vai papildina mācību grāmatu.
3.2.4.15. Praktikums, darba burtnīca
Mācību izdevums, kurā sakopoti praktiski uzdevumi un vingrinājumi.
3.2.4.16. Metodiskais līdzeklis
Mācību izdevums, kurā izklāstīta mācību priekšmeta vai tā daļas mācīšanas vai audzināšanas
metodika.
3.2.4.17. Mācību uzskates līdzeklis
Mācību attēlizdevums vai tekstizdevums, kurā ievietoti vizuāli materiāli, kas palīdz mācīties
vai mācīt.
3.2.4.18. Normatīvais izdevums
Izdevums, kas noteikumu, prasību un normu veidā reglamentē kādu darbības jomu.
3.2.4.19. Uzziņu izdevums
Izdevums, kur zinātniska vai lietišķa informācija sakopota ātri atrodamā veidā.
3.2.4.20. Vārdnīca
Alfabētiski vai sistemātiski kārtots valodas vārdu vai vārdu kategoriju saraksts, kas skaidrots
tajā pašā valodā vai tulkots citā valodā.
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3.2.4.21. Enciklopēdija
Uzziņu izdevums, kurā ietvertas zināšanas par jebkuru tēmu vai to grupu, kas kārtotas
alfabētiski vai sistemātiski un parasti satur izvērstus rakstus.
3.2.4.22. Rokasgrāmata
Izdevums, kas paredzēts speciālistu profesionālajai darbībai vai patstāvīgai kāda amata vai
darba iemaņu apgūšanai.
3.2.4.23. Reklāmas izdevums
Izdevums, kas īsā, saistošā un viegli uztveramā formā pievērš uzmanību dažādiem
pasākumiem, ražojumiem, pakalpojumiem, iespieddarbiem u.tml.
3.2.4.24. Prospekts
Uzziņu un/vai reklāmas izdevums, kas sistematizēti iepazīstina ar produktiem vai
pakalpojumiem (piemēram, tūrisma iespējām u.tml.).
3.2.4.25. Kalendārs
Pa mēnešiem, nedēļām sakārtots gada dienu saraksts tabulas vai grāmatas veidā, nereti
apvienojot ar dažādu papildu informāciju.
3.2.4.26. Katalogs
Izdevums, kas sistematizēti informē par pakalpojumiem vai produktiem, kuri tiek piedāvāti
vai eksponēti.
3.2.4.27. Bibliogrāfiskais izdevums
Informatīvs izdevums, kurā pārsvarā sniegti darbu bibliogrāfiskie apraksti.
3.2.4.28. Referatīvais izdevums
Informatīvs izdevums, kurā atreferēti aplūkojamie darbi.
3.2.4.29. Apskatizdevums
Informatīvs izdevums, kas ietver viena vai vairāku darbu apskatu.
3.2.4.30. Daiļliteratūras izdevums
Izdevums, kas ietver vienu vai vairākus daiļliteratūras darbu(us).
3.2.4.31. Reliģiskais izdevums
Izdevums, kas ietver reliģiskas tematikas darbu(us) vai domāts reliģiskai darbībai.
3.3.

Izlaides ziņas

3.3.l. Izlaides ziņas
Izdevumu raksturojošo un tā reģistrēšanai, bibliogrāfiskajai apstrādei, statistiskajai uzskaitei
un informēšanai domāto ziņu kopums.
3.3.2. Autorības ziņas
Ziņas par autoru un citām personām, kas piedalījušās izdevuma sagatavošanā.
PIEZĪME. Autorības ziņas var uzrādīt par sastādītājiem, tulkotājiem, māksliniekiem, fotogrāfiem,
redakcijas kolēģijas locekļiem, priekšvārda, ievadraksta, pēcvārda, komentāru vai piezīmju autoriem,
redaktoriem u.tml.

3.3.3. Izdevuma nosaukums
Autora vai izdevēja izraudzīts nosaukums, kas identificē konkrēto izdevumu.
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3.3.4. Virstitula ziņas
Ietver: par izdevumu atbildīgās organizācijas nosaukumu, sērijas nosaukumu, sērijas laidiena
numuru, sērijas dibināšanas gadu, apakšsērijas nosaukumu, apakšsērijas laidiena numuru.
3.3.5. Zemtitula ziņas
Ietver: ziņas, kas paskaidro izdevuma nosaukumu; ziņas par izdevuma adresātu, nolūku, veidu
un literāro žanru; norādi, ka izdevums ir atkārtots un/vai pārstrādāts; norādi, ka izdevums
apstiprināts par mācību izdevumu vai oficiālu izdevumu; ziņas par to, no kādas valodas darbs
tulkots un kas tulkojis; ziņas par to, kādas personas piedalījušās izdevuma gatavošanā; ziņas
par paredzēto sējumu skaitu; sējuma kārtas numuru; konferenču, simpoziju u.tml. materiāliem
– ziņas par pasākuma vietu un laiku; ziņas par periodiskumu; izdevuma dibināšanas gadu un
mēnesi.
3.3.6. Izdevēja ziņas
Norāda: izdošanas vietu, izdevēju un izdošanas datējumu.
3.3.7. Izdevuma šifrs
Sastāv nо bibliotekārās klasifikācijas indeksa un autorzīmes.
3.3.8. Klasifikācijas indekss
Nosacīts apzīmējums izdevuma, tā daļas vai izdevumu kopas saturam un/vai citām pazīmēm
(piemēram, universālās decimālās klasifikācijas (UDK) indekss).
3.3.9. Autorzīme
Autora personvārda, institūcijas nosaukuma vai izdevuma nosaukuma sākuma vārda pirmo
zilbju pieņemts apzīmējums (pirmās zilbes burtu un divzīmju vai trīszīmju skaitļu
savienojums), kuru nosaka pēc autortabulām.
3.3.10. Anotācija
Īss raksturojums, kas atklāj izdevuma saturu, adresātu u.tml.
3.3.11. Atreferējums
Īss zinātniska izdevuma satura izklāsts, kas pilnīgāk nekā anotācija atklāj aplūkotā temata
būtību un norāda referējamā materiāla sniegumu zinātnes teorijai vai praksei.
3.3.12. Autortiesību zīme
Norāde par autora vai viņa tiesību pārņēmēja likumīgām tiesībām uz attiecīgo izdevumu. Zīmi
uzrāda, lai tā būtu nepārprotami redzama, un tā ietver trīs elementus: zīmi ©, autortiesību
subjekta personvārdu (nosaukumu) un darba pirmpublicējuma gadu.
3.3.13. Starptautiskais standartnumurs
Starptautisks reģistrācijas numurs izdevuma unikālai identificēšanai.
3.3.14. Starptautiskais grāmatas standartnumurs (ISBN1)
Starptautisks standartkods grāmatas vai cita monogrāfiska izdevuma identificēšanai.
3.3.15. Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (ISSN2)
Starptautisks standartkods seriālizdevuma u.c. turpinājumresursu identificēšanai.
3.3.16. Starptautiskais nošizdevuma standartnumurs (ISMN3)
Starptautisks standartkods nošizdevuma identificēšanai.
1

International Standard Book Number (angļu val.)
International Standard Serial Number (angļu val.)
3
International Standard Music Number (angļu val.)
2
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3.3.17. Starptautiskais tehniskā ziņojuma standartnumurs (ISRN4)
Starptautisks standartkods tehniskā ziņojuma identificēšanai.
3.3.18. Starptautiskais audiovizuālā materiāla standartnumurs (ISAN5)
Starptautisks standartkods audiovizuālā materiāla identificēšanai.
3.3.19. Svītrkods
Ciparu koda atainojums preces vai priekšmeta identifikācijai, parasti melnu dažāda platuma
svītru formā, kas nolasāms ar optisko skeneri.
PIEZĪME. Grāmatām un seriālizdevumiem lieto Eiropas preču numerācijas kodu EAN6-13, ko veido
attiecīgi no ISSN vai ISBN numura.

3.3.20. Iespiedziņas
Ietver: reģistrācijas apliecības numuru, poligrāfijas uzņēmuma nosaukumu un pasta adresi.
Uzrāda arī: tirāžu, izdevuma formātu, izmantotā papīra raksturojumu u.tml.
3.3.21. Bibliogrāfiskā sleja
Īsas pamatziņas, pēc kurām var identificēt izdevumu.

4.

Izlaides ziņu uzrādīšana

4.1.

Izlaides ziņu uzrādīšanas valoda

4.1.1. Izlaides ziņas sniedz izdevuma pamatteksta valodā.
4.1.2. Izdevumos, kas izdoti svešvalodās, arī mācību izdevumos, izlaides ziņas sniedz
izdevuma pamatteksta valodā un latviešu valodā.
4.1.3. Izdevumiem, kas izdoti latviešu valodā, izlaides ziņas izdevuma beigās sniedz arī kādā
no svešvalodām.
4.2. Izdevuma nosaukuma uzrādīšana izlaides ziņās
4.2.1. Nosaukumu sniedz izdevuma pamatteksta valodā.
4.2.2. Seriālizdevuma nosaukumam jābūt nepārprotami izceltam.
4.2.3. Izdevumiem ar tipveida nosaukumu (Biļetens, Vēstis, Zinātniskie raksti u.tml.)
nosaukumā jānorāda par izdevumu atbildīgā organizācija.

4

International Standard Technical Report Number (angļu val.)
International Standard Audiovisual Number (angļu val.)
6
European Article Numbering (angļu val.)
5
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4.3.

Izlaides ziņu izvietojums grāmatizdevumos

4.3.1. Apvāka lappusēs un vāku 1. lappusē rakstāmās ziņas (ziņas uzrāda pēc izdevēja
izvēles):
— pamatziņas par autorību,
— izdevuma nosaukums,
— sērijas, apakšsērijas nosaukums,
— numerācija,
— komplektizdevumiem uz katra komplektā ietvertā izdevuma iespiež komplekta nosaukumu
un norādi par komplektā ietvertajiem izdevumiem.
4.3.2. Uz grāmatas muguras rakstāmās ziņas (ziņas uzrāda pēc izdevēja izvēles):
— autorības ziņas,
— izdevuma nosaukums,
— numerācija (vairāksējumu izdevumiem un turpinājumizdevumiem).
4.3.3. Priekštitulā rakstāmās ziņas (ziņas uzrāda pēc izdevēja izvēles):
— virstitula ziņas,
— sērijas, izdevēja logo.
4.3.4. Prettitulā rakstāmās ziņas (ziņas uzrāda pēc izdevēja izvēles):
— virstitula ziņas,
— izdevniecības ziņas (albumiem un izdevumiem, kuros ir ar attēlu ilustrēta titullapa),
— oriģinālizdevuma titullapa (tulkojumiem un reprogrāfiskajiem izdevumiem),
— vairāksējumu izdevumu kopīgais nosaukums,
— sērijas dibināšanas gads un sērijas līdzveidotāji.
4.3.5. Titullapā rakstāmās ziņas:
— virstitula ziņas,
— autorības ziņas,
— izdevuma nosaukums,
— zemtitula ziņas,
— izdevēja ziņas,
— sērijas, apakšsērijas nosaukums, numerācija u.c.
4.3.6. Titullapas otrā pusē rakstāmās ziņas:
— izdevuma šifrs (klasifikācijas indekss un autorzīme),
— autorības ziņas (autoru kolektīvu darbiem izdevuma līdzveidotāji),
— zemtitula ziņas (ziņas par atkārtotiem izdevumiem, norādes par izdevuma vērtēšanu vai
apstiprināšanu u.tml.),
— oriģinālizdevuma izlaides ziņas oriģinālvalodā (tulkojumiem),
— faksimilizdevumiem oriģinālizdevuma izlaides ziņas,
— anotācija (uzrāda pēc izdevēja izvēles),
— autortiesību zīme,
— starptautiskais izdevuma standartnumurs (ISBN).
4.3.7. Izdevuma beigu lappusē rakstāmās ziņas:
— autorības ziņas,
— izdevuma nosaukums,
— izdevēja ziņas,
— iespiedziņas,
— izdevuma nosaukums kādā no svešvalodām.
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4.4.

Izlaides ziņu izvietojums seriālizdevumos un turpinājumizdevumos

4.4.1. Vāku 1. lappusē rakstāmās ziņas:
— starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (ISSN),
— izdevuma nosaukums,
— numerācija,
— izdevēja ziņas.
4.4.2. Vāku 2. lappusē rakstāmās ziņas (pēc izdevēja izvēles*):
— ziņas par redaktoru, redakcijas kolēģiju,
— iespiedziņas.
4.4.3. Titullapā rakstāmās ziņas:
— izdevuma nosaukums,
— virstitula ziņas,
— zemtitula ziņas,
— numerācija,
— izdevēja ziņas,
— autortiesību zīme (ja nav titullapas otrās puses).
4.4.4. Titullapas otrā pusē rakstāmās ziņas (pēc izdevēja izvēles*):
— ziņas par redaktoru, redakcijas kolēģiju,
— autortiesību zīme,
— anotācija (uzrāda pēc izdevēja izvēles),
— iespiedziņas.
4.4.5. Izdevuma beigu lappusē rakstāmās ziņas (pēc izdevēja izvēles*):
— ziņas par redaktoru, redakcijas kolēģiju,
— iespiedziņas,
— komplektizdevumiem uz katra komplektā ietvertā izdevuma iespiež komplekta nosaukumu
un norādi par komplektā ietvertajiem izdevumiem.
4.5.

Izlaides ziņu izvietojums periodiskajos lapveida izdevumos

4.5.1. Periodiskajos lapveida izdevumos (piemēram, laikraksti, informatīvie biļeteni u.tml.)
pirmās lappuses augšdaļā rakstāmās ziņas:
— izdevuma nosaukums,
— zemtitula ziņas (ietver arī izdevuma dibinātāja vai izdevēja nosaukumu),
— numerācija,
— izdevēja ziņas (arī nedēļas dienas nosaukums, datums),
— ISSN.
4.5.2. Periodiskajos lapveida izdevumos pēdējās lappuses apakšdaļā rakstāmās ziņas:
— ziņas par redaktoru, redakcijas kolēģiju,
— izdevēja ziņas (arī redakcijas pasta adrese un telefoni),
— zemtitula ziņas (ziņas par periodiskumu, ja tās nav izvietotas pirmajā lappusē),
— iespiedziņas.

*

Izdevumā šīm ziņām ir jāparādās obligāti. Vieta – pēc izdevēja izvēles.
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4.6. Izlaides ziņu izvietojums neperiodiskajos lapveida izdevumos
4.6.1. Neperiodiskos lapveida izdevumos (attēlplakāts, attēlpastkarte, mākslas reprodukcija,
estamps u.tml.) rakstāmās ziņas:
— autorības ziņas un autortiesību zīme,
— izdevuma nosaukums,
— izdevēja ziņas.
4.6.2. Vienpusēja iespieduma lapveida attēlizdevumos izlaides ziņas рēс izdevēja izvēles
izvieto tā, lai tās netraucētu attēlu vai pamattekstu (galvenokārt – lapveida izdevuma apakšējā
daļā, bet lai nodrošinātu noteikto izlaides ziņu kopumu).
4.6.3. Mākslas reprodukcijām un estampiem papildus ieteicams norādīt mākslas darba veidu,
oriģināla glabāšanas vai eksponēšanas vietu, ziņas par autoru.
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Pielikumi.
Izlaides ziņu noformēšanas piemēri
(informatīvi)

A pielikums:

a)

Izlaides ziņu izvietojums grāmatizdevumos

Apvāka lappusēs un vāku 1. lappusē rakstāmās ziņas

Sērijas nosaukums. Numerācija

Pamatziņas par autorību

Izdevuma nosaukums

b)

Uz grāmatas muguras rakstāmās ziņas

Autorības ziņas. Izdevuma nosaukums
Numerācija
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c)

Titullapā rakstāmās ziņas

Sērijas, apakšsērijas nosaukums. Numerācija
Virstitula ziņas

Autorības ziņas

Izdevuma nosaukums
Zemtitula ziņas
Izdevēja ziņas

d)

Titullapas otrā pusē rakstāmās ziņas

Izdevuma šifrs
Autorības ziņas
Zemtitula ziņas (ziņas par atkārtotiem izdevumiem, norādes par izdevuma
vērtēšanu vai apstiprināšanu u.tml.)
Anotācija
Oriģinālizdevuma izlaides ziņas oriģinālvalodā (tulkojumiem)
Faksimilizdevumiem oriģinālizdevuma izlaides ziņas
Autortiesību zīme
Starptautiskais izdevuma standartnumurs (ISBN)

e)

Izdevuma beigu lappusē rakstāmās ziņas
Autorības ziņas
Izdevuma nosaukums
Izdevuma nosaukums kādā no svešvalodām
Izdevēja ziņas
Iespiedziņas
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B pielikums:

a)

Izlaides ziņu izvietojums seriālizdevumos un turpinājumizdevumos

Vāku 1. lappusē rakstāmās ziņas

Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (ISSN)

Izdevuma nosaukums
Numerācija
Izdevēja ziņas

b)

Titullapā rakstāmās ziņas
Virstitula ziņas

Izdevuma nosaukums
Zemtitula ziņas
Numerācija
Izdevēja ziņas

c)

Titullapas otrā pusē rakstāmās ziņas

Ziņas par redaktoru, redakcijas kolēģiju
Anotācija
Autortiesību zīme
Iespiedziņas
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d)

Izdevuma beigu lappusē rakstāmās ziņas
Ziņas par redaktoru, redakcijas kolēģiju
Iespiedziņas
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C pielikums:

a)

Izlaides ziņu izvietojums periodiskajos lapveida izdevumos

Periodiskajos lapveida izdevumos pirmās lappuses augšdaļā rakstāmās ziņas
ISSN

Izdevuma nosaukums
Zemtitula ziņas (ietver arī izdevuma dibinātāja vai izdevēja nosaukumu)
Numerācija
Izdevēja ziņas (arī nedēļas dienas nosaukums, datums)

b)

Periodiskajos lapveida izdevumos pēdējās lappuses apakšdaļā rakstāmās ziņas

Ziņas par redaktoru, redakcijas kolēģiju
Izdevēja ziņas (arī redakcijas pasta adrese un telefoni)
Zemtitula ziņas (ziņas par periodiskumu, ja tās nav izvietotas pirmajā lappusē)
Iespiedziņas
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D pielikums:

Izlaides ziņu izvietojums neperiodiskajos lapveida izdevumos

Izdevuma nosaukums
Autorības ziņas un autortiesību zīme
Mākslas darba veidu, oriģināla glabāšanas vai eksponēšanas vietu, ziņas par
autoru (mākslas reprodukcijām un estampiem)
Izdevēja ziņas
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Terminu rādītājs

Termins

Numerācija
dokumentā

Latviešu valodā

Angļu valodā

Vācu valodā

Krievu valodā

albums

album

альбом

3.2.2.11.

anotācija

аннотация

3.3.10.

обзорное издание
открытка

3.2.4.29.
3.2.2.10.

atlants
atreferējums
attēlizdevums

annotation,
note
review publication
card,
postcard
atlas
abstract
graphic production

Album,
Bilderbuch
Annotation

атлас
реферат
изоиздание

3.2.2.5.
3.3.11.
3.2.2.7.

autorības ziņas

authorship

сведения об авторах

3.3.2.

autorizdevums
autortiesību zīme

author’s edition
copyright sign

3.1.2.
3.3.12.

autorzīme
avīze
bibliogrāfiskā sleja

author mark,
author notation
newspaper
bibliographical strip

собственное издание
знак охраны
авторского права
авторский знак

bibliogrāfiskais
izdevums

bibliographical
publication

biļetens
brošūra
daiļliteratūras
izdevums

bulletin
booklet
fiction publication

darba burtnīca

practic guide,
educational aid
selected works

apskatizdevums
atklātne

darbu izlase
disertācijas
autoreferāts
elektroniskais
izdevums
enciklopēdija
estamps
grāmata
grāmatizdevums
iespiedziņas
ISAN

Übersichtsdruckschrift
Eröffnung,
Postkarte
Atlas
Referat
Kunstausgabe,
Kunstdruck
Autorenschaft,
Urheberschaft
eigene Ausgabe
Copyright Vermerk
Verfassersignatur,
Verfasserzeichen
Zeitung
Impressum (bei
Fortsetzungswerken)
bibliographische
Ausgabe,
bibliographische
Druckschrift
Bulletin
Broschure
literarisch-künstlerische
Ausgabe
Praktikum

electronic publication

gewählte Werke,
ausgewählte Werke
Autoreferat einer
Dissertation
elektronische Publikation

encyclopaedia
plate,
print
book
book publication
printer’s imprint
ISAN

Enzyklopädie
Kunstblatt,
Estampe
Buch
Buchausgabe
Druckvermerk
ISAN

synopsis of thesis
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3.3.9.

газета
библиографическая
полоска
библиографическое
издание

3.2.3.8.1.1.2.
3.3.21.

бюллетень
брошюра
литературнохудожественное
издание
практикум

3.2.3.9.
3.2.3.2.
3.2.4.30.

избранные сочинения

3.2.3.7.

автореферат
диссертации
электронное издание

3.2.4.4.

энциклопедия
эстамп

3.2.4.21.
3.2.2.8.

книга
книжное издание
выпускные данные
ISAN

3.2.3.1.
3.2.1.1.
3.3.20.
3.3.18.

3.2.4.27.

3.2.4.15.

3.2.1.3.

Numerācija
dokumentā

Termins
Latviešu valodā

Angļu valodā

Vācu valodā

Krievu valodā

ISBN
ISMN
ISRN
ISSN
izdevēja ziņas

ISBN
ISMN
ISRN
ISSN
publisher's imprint

ISBN
ISMN
ISRN
ISSN
выходные данные

3.3.14.
3.3.16.
3.3.17.
3.3.15.
3.3.6.

izdevējprodukcija

printed output
title,
publication title
code,
location symbol
publication

издательская
продукция
заглавие издания

3.1.4.

izdevuma nosaukums

ISBN
ISMN
ISRN
ISSN
Impressum,
Erscheinungsvermerk
Produktion,
Verlagserzeugnisse
Titel,
Name
Index der Ausgabe

3.3.3.

шифр издания

3.3.7.

издание

3.1.1.

выходные сведения
календарь

3.3.l.
3.2.4.25.

карта

3.2.2.4.

картографическое
издание
каталог
классификационный
индекс
комплектное издание
совместное издание
собрание сочинений
сборник
газета
листовое издание
учебник
учебное издание

3.2.2.3.

3.2.1.4.
3.1.3.
3.2.3.6.
3.2.3.10.
3.2.3.8.1.1.2.
3.2.1.2.
3.2.4.13.
3.2.4.11.

учебное пособие

3.2.4.14.

учебная программа
учебное наглядное
пособие
художественная
репродукция

3.2.4.12.
3.2.4.17.

учебно-методическое
пособие
монография
моноиздание

3.2.4.16.
3.2.4.3.
3.2.3.3.

нормативное издание
нотное издание

3.2.4.18.
3.2.2.2.

izdevuma šifrs
izdevums
izlaides ziņas
kalendārs
karte

imprint
calendar,
daybook
map

kartogrāfiskais
izdevums
katalogs
klasifikācijas indekss

cartographic
publication
catalogue
classification number

komplektizdevums
kopizdevums
kopoti raksti
krājums
laikraksts
lapveida izdevums
mācību grāmata
mācību izdevums

encased set
joint publication
collected works
collection
newspaper
leaf publication
text-book
educational
publication
teaching aid,
study aid
syllabus
visual aids

mācību līdzeklis
mācību programma
mācību uzskates
līdzeklis
mākslas reprodukcija
metodiskais līdzeklis
monogrāfija
monogrāfiskais
izdevums
normatīvais izdevums
nošizdevums

art reproduction
guidance manual,
methods handbook
monograph
monopublication
normative publication
printed music

Ausgabe,
Auflage
Impressum
Kalender
Karte,
Landkarte
kartographische Ausgabe,
Kartenwerk
Katalog
Klassennumber,
Index
Komplette Ausgabe
Gemeinschaftausgabe
gesammelte Werke
Sammelband
Zeitung
Einzelblatt
Lehrbuch
Ausgabe für den
Unterricht
Lehrmittel,
Lehrbehelf
Lehrprogramm
Lehr- und
Anschauungsmittel
Reproduktion,
Abbildung,
Bildreproduktion
methodisches Lehrmittel,
methodischer Lehrbehelf
Monographie
Einzelausgabe
normative Ausgabe
Musikalien,
Musikstück
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3.2.4.26.
3.3.8.

3.2.2.9.

Numerācija
dokumentā

Termins
Latviešu valodā

Angļu valodā

Vācu valodā

Krievu valodā

oficiālais izdevums

official publication

официальное издание

3.2.4.1.

periodiskais
izdevums
plakāts

periodical publication

amtliche
Veröffentlichung
Periodikum,
periodische Ausgabe
Plakat,
Kunstplakat
populärwissenschaftliche
Ausgabe
Praktikum

периодические
издание
плакат

3.2.3.8.1.1.

научно-популярное
издание
практикум

3.2.4.10.
3.2.4.15.

Preprint
Prospekt
referative Druckschrift
Werbeausgabe,
Reklamendrucksache
religiöse Ausgabe
Nachschlagewerk,
Handbuch
Serial
Serie
Internationale
Standardnummer für
audiovisuelles Werk
(ISAN)

препринт
проспект
реферативное издание
рекламное издание

3.2.4.5.
3.2.4.24.
3.2.4.28.
3.2.4.23.

религиозное издание
справочник

3.2.4.31.
3.2.4.22.

сериальное издание
серия
Международный
стандартный
аудиовизуальный
номер (ISAN)

3.2.3.8.1.
3.2.3.11.
3.3.18.

International standard
book number
(ISBN)

Internationale Standard
Buch-Nummer (ISBN)

3.3.14.

International standard
music number
(ISMN)

Internationale Standard
Musikalien-Nummer
(ISMN)

International standard
serial number
(ISSN)

Internationale Standard
Serial-Nummer
(ISSN)

Starptautiskais
standartnumurs

international standard
number

Internationale
Standardnummer

Starptautiskais
tehniskā ziņojuma
standartnumurs
(ISRN)
svītrkods

International standard
technical report
number (ISRN)

Internationale
Standardnummer für
Reports (ISRN)

barcode

tekstizdevums
turpinājumizdevums

textual publication
continued publication

Strickkode,
Strichkode
Textausgabe
Fortsetzungswerk

Международный
стандартный
номер книги
(ISBN)
Международный
стандартный
номер нотного
издания (ISMN)
Международный
стандартный
номер
сериального
издания (ISSN)
международный
стандартный
номер
Международный
стандартный
номер отчетов
(ISRN)
штриховой код

populārzinātniskais
izdevums
praktikums
preprints
prospekts
referatīvais izdevums
reklāmas izdevums
reliģiskais izdevums
rokasgrāmata
seriālizdevums
sērija
Starptautiskais
audiovizuālā
materiāla
standartnumurs
(ISAN)
Starptautiskais
grāmatas
standartnumurs
(ISBN)
Starptautiskais
nošizdevuma
standartnumurs
(ISMN)
Starptautiskais
seriālizdevuma
standartnumurs
(ISSN)

placard,
poster
popular science
publication
practic guide,
educational aid
preprint
prospectus
abstract publication
advertising
publication
religious publication
handbook,
manual
serial
series
International standard
audiovisual
number (ISAN)
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текстовое издание
продолжающееся
издание

3.2.2.6.

3.3.16.

3.3.15.

3.3.13.
3.3.17.

3.3.19.
3.2.2.1.
3.2.3.8.

Numerācija
dokumentā

Termins
Latviešu valodā

Angļu valodā

Vācu valodā

Krievu valodā

uzziņu izdevums

reference publication

справочное издание

3.2.4.19.

vairāksējumu
izdevums
vārdnīca

multivolume
publication
dictionary,
vocabulary,
glossary
one-volume
publication
information before
the title

Nachschlagewerk,
Nachfischlagebuch
mehrbändige Ausgabe

многотомное издание

3.2.3.5.

Wörterbuch

словарь

3.2.4.20.

einbändige Ausgabe

однотомное издание

3.2.3.4.

Anlaßangaben,
Anless,
Kopfengehen
Untertitel,
Zusätze zum Suchtitel
Mitteilungen einer
wissenschaftlichen
Konferenz
Referat der Beiträge einer
wissenschaftlichen
Konferenz
wissenschaftliche
Dokumentarausgabe

подзаголовочные
данные

3.3.4.

подзаголовочные
данные
материалы научной
конференции

3.3.5.

тезисы докладов
научной
конференции
документальное
научное издание

3.2.4.6.

wissenschaftliche
Ausgabe
Saminelband der
wissenschaftlichen
Arbeiten
Zeitschrift,
Magazin

научное издание

3.2.4.2.

сборник научных
трудов

3.2.4.8.

журнал

3.2.3.8.1.1.1.

viensējuma izdevums
virstitula ziņas
zemtitula ziņas

subtitle information

zinātniskas
konferences
materiāli
zinātniskas
konferences
referātu tēzes
zinātnisko
dokumentu
izdevums
zinātniskais izdevums

transactions of
scientific
conference
scientific conference
abstracts
documentary
scientific
publication
scientific publication

zinātnisko rakstu
krājums

collection of
scientific papers

žurnāls

journal,
magazine
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3.2.4.7.

3.2.4.9.

