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Inovatīvie risinājumi bibliogrāfisko    
   datu konvertēšanā (1999&2009) 
 

Kopsavilkums. Rakstā atspoguļots Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) datu 

retrokonversijas process un inovācijas tehnoloģiskajā risinājumā: Latvijas nacionālās 

bibliogrāfijas rādītāju konversija (Retro 1), katalogu un kartotēku konversija (Retro2 un 

Retro3) laika periodā no 1999. līdz 2009. gadam.  

Retrokonversija realizēta kā projektu virkne ar finansējumu no dažādiem avotiem, 

programmatūru izstrādē un attīstībā piesaistot sadarbības partneri – Exigen Services 

Latvia. Izvērtēta izstrādātās tehnoloģijas novitāte Austrumeiropā – programmas elastība 

un fleksibilitāte vēsturiski dažādo un kvalitātē atšķirīgo bibliogrāfisko aprakstu 

automatizētā apstrādē, kā arī iespēja uzreiz veikt pilnu apstrādes ciklu no ieraksta 

skenēšanas līdz strukturētam MARC aprakstam.  

Rakstā izvērtēta LNB retrokonversijas procesa un programmas attīstība no 1. versijas 

iespiesto bibliogrāfisko rādītāju apstrādei līdz katalogu un speciālo krājumu (karšu, 

mūzikas, audio) ierakstu konversijai tiešsaistē izmantojamai versijai 2008. gadā. 

Tiek  analizēta retrokonversijas procesā gūtā pieredze, īpatnības, problēmas un 

ieguvumi Latvijas bibliotēku sistēmas attīstībā un e-pakalpojumu sniegšanā nacionālā un 

starptautiskā mērogā.  

  

 22..  BBiibblliioottēēkkaa::  vvēēssttuurree  uunn  mmūūssddiieennaass  ddaažžāādduu  ddiisscciippllīīnnuu  ppēēttīījjuummooss  
   BIBL IOTĒKA UN STARPDISCIPL INĀRI  PĒTĪJUMI 
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Saīsinājumi 

AS akciju sabiedrība 

BCB Baltijas Centrālā bibliotēka 

BI Bibliogrāfijas institūts 

ISBD 
(CM) 

International Standard Bibliographic 
Description (Cartographic Materials) 

ISBN International Standard Book Number 

LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

MARC Machine Readable Cataloguing 

OCR Optical Character Recognition 

 

IEVADS. 20. GS .  90-TO  GADU  SITUĀCIJA  UN  RETROSPEKTĪVĀS KONVERSIJAS  
KONCEPCIJA  LNB  BIBLIOGRĀFIJAS  INSTITŪTĀ 

Latvija nepieder tai valstu grupai, kurās bibliogrāfisko informāciju no 
tradicionālajiem nesējiem sāka konvertēt mašīnlasāmā formā jau 20.gs. astoņdesmitajos 
gados, kā tas notika daudzās Rietumvalstīs (1304 zināmi retrospektīvās konversijas projekti 
1984.gadā1). 

Austrumeiropā 20.gs. deviņdesmitajos gados tikai sāka ieviest integrētās bibliotēku 
sistēmas un veidot elektroniskos katalogus. Ap 90% ierakstu, kas atklāj bibliotēku krājumus, 
bija nepieciešama retrospektīvā konversija.2  

Retrospektīvā konversija ir darbību kopums informācijas pārnešanai no 
tradicionālajiem (iespiestajiem, rakstītajiem) informācijas nesējiem (kartīšu katalogiem, 
iespiestajiem rādītājiem) elektroniskā formā, nodrošinot saglabāšanu un piekļuvi.  

1999. g. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika izstrādāta koncepcija par iespiesto 
nacionālās bibliogrāfijas rādītāju (aptuveni 2,5 miljonu ierakstu) konversiju, lai iegūtu pilnīgu 
nacionālo bibliogrāfiju  digitālā formā. 

Šāds lēmums tika pieņemts, lai koncentrētu resursus Latvijas nacionālo datu 
digitalizēšanai, ko neveiks neviena cita bibliotēka pasaulē, kā arī, ņemot vērā  gandrīz pilnīgo 

                                                 

1 Reed-Scott J. Issues in retrospective conversion : report of a study conducted for the Council on Library Resources. 
Washington : Council on Library Resources, 1984. 11.lpp. 

2 Stoklasova,  Bohdana, Bareš, Miroslav. Retrospective conversion in Czech libraries. Praha : Narodni knihovna, 1995. 6.lpp. 
ISBN 80-7050-215-0.    
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nacionālās bibliogrāfijas aptvērumu iespiestajos rādītājos (no izdošanas pirmsākumiem 
Latvijā). 

Rietumu pasaulē diezgan populāra bija prakse gatavu ierakstu pārņemšanai no citu 
bibliotēku katalogiem3, lasāmatmiņas diskiem4, taču LNB gadījumā šāda metode nederēja, jo 
Latvijā publicēto izdevumu aprakstu retrospekcija elektroniskā formā nebija pieejama nekur. 
Daudzas bibliotēkas pasaulē, arī Austrumeiropā (Polija, Ungārija, Čehija5) bija jau paguvušas 
piesaistīt ārzemju fondu, piemēram, A.W.Mellona fonda, līdzekļus retrospektīvās konversijas 
veikšanai. LNB bija jāpaspēj ielekt „aizejošā vilcienā”. 

1    RETRO 1  

1.1  PROJEKTS ATVĒRTĀS SABIEDRĪBAS INSTITŪTAM 

2000. gadā par starptautiska projektu konkursa rezultātā iegūtajiem Atvērtās 
sabiedrības institūta (Budapeštā) Bibliotēku tīkla programmas līdzekļiem (64.638 USD) LNB un 
Latvijas AS “SWH Tehnoloģijas” (tagad Exigen Services Latvia) izstrādāja speciālu programmu 
ar mērķi ieviest  mūsdienīgu tehnoloģiju iespiesto rādītāju konvertēšanā.  

Tika veikta visu iespiesto nacionālās bibliogrāfijas rādītāju analīze (1763-1990) un 
izstrādāta metodoloģija, ņemot vērā  

• maiņas lietotajos standartos: kataloģizācijas noteikumos, klasifikācijas shēmās, 
interpunkcijā; 

•    daudzvalodu pielietojumu; 
              •    laika gaitā atšķirīgo drukas un papīra kvalitāti.  

Projekta nerealizēšanas gadījumā:  

• nenotiktu publisko bibliotēku un lietotāju pieprasītas informācijas iekļaušana   
nacionālās bibliogrāfijas datubāzēs, elektroniskajā kopkatalogā; 

• pieaugtu Latvijas bibliotēku vēlēšanās manuāli pārrakstīt savus katalogus, kas radītu 
daudzkārtēju darba dublēšanos un sliktu ierakstu kvalitāti;  

• tas būtu neefektīvs valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojums darbam, kas jāveic  
vienreiz, centralizēti, kvalitatīvi un automatizēti;  

 •    Latvijas bibliotēku sistēma atpaliktu šajā jomā Austrumeiropā un Baltijā. 

 

 

                                                 

3 Gomba, Olga. A retrospective conversion : The case of Debrecen. In: Library automation in transitional societies : Lessons 
from Eastern Europe. Ed. By Andrew Lass, Richard E. Quandt. New York, Oxford : Oxford University Press, 2000. P.183. 

4 Paluszkiewicz, Ewa. The retrospective conversion of  the catalog in the library of the American studies center, Warsaw 
University. In: Library automation in transitional societies : Lessons from Eastern Europe. Ed. By Andrew Lass, Richard E. 
Quandt. New York, Oxford : Oxford University Press, 2000. P.115. 

5 Stoklasova,  Bohdana. The retrospective conversion in Czech libraries. In: Library automation in transitional societies : Lessons 
from Eastern Europe. Ed. By Andrew Lass, Richard E. Quandt. New York, Oxford : Oxford University Press, 2000. P.196. 
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1.2  LNB UN SWH – TEHNOLOĢIJU SADARBĪBA RETRO1 IZSTRĀDĒ 

2000. gadā LNB noslēdza līgumu ar izstrādātāju, definējot prasības programmatūrai. 
Vairākās tikšanās reizēs tika precizēta šo prasību specifika. Radās arī neparedzētas problēmas, 
piemēram, mainījās projektā iesaistītie speciālisti gan no SWH-Tehnoloģiju, gan LNB puses. Šīs 
problēmas tika veiksmīgi atrisinātas. 

LNB eksperts aptuveni mēnesi strādāja kopā ar programmētāju, kas ļāva vienlaicīgi 
kontrolēt topošās programmas atbilstību bibliotēkas vajadzībām tā tapšanas gaitā, kā arī 
apgūt darbu ar to, īpaši programmas sagatavošanu. Kad programmētājs uzskatīja, ka radītais 
produkts ir tuvu prasību variantam, tas tika testēts LNB Bibliogrāfijas institūtā (BI) – 
programma tika pielietota dažādu ierakstu konvertēšanai, tika rēķināts patērētā laika 
apjoms. Rezultātā no bibliotēkas puses tika uzrādītas novēršamās nepilnības. Jaunā 
programma piedāvāja diezgan unikālu retrokonversijas risinājumu, kas izvirzīja arī augstas 
prasības bibliogrāfu sagatavotībā – ne tikai aptverošas dažādu laiku bibliogrāfisko formātu 
un standartu zināšanas, bet arī informācijas tehnoloģiju pārzināšanu prasmīga lietotāja 
līmenī. 

1.3  PROGRAMMAS PIELIETOJUMS UN UZLABOJUMI 

Retrokonversija 2000.gadā bija sarežģītākais LNB digitalizācijas projekts, kuru 
īstenojot, skenēšanā iegūto attēlu teksts tika ne vien atpazīts (OCR), bet  tā atsevišķie 
fragmenti - apraksti strukturēti MARC formātā un eksportēti piekļuvei internetā ar 
detalizētām meklēšanas iespējām. Būtiski ir arī tas, ka skenējamais materiāls - iespiestie 
nacionālās bibliogrāfijas rādītāji -  ir kvalitatīvs avots un nav nepieciešams papildus redaktora 
darbs. 

Pirmajā posmā tika uzsākts darbs ar rādītājiem pretēji to hronoloģiskajai kārtībai, 
sākot no jaunākajiem (kuri nebija elektroniskā formā vai bija pieejami teksta redaktorā) un 
retrospektīvi ejot atpakaļ. Tas bija izdevīgi no diviem viedokļiem: lasītājiem bija biežāk 
vajadzīgas jaunākā perioda publikācijas un ziņas par tām. Tas arī atviegloja darbu – 
darbinieki zināja bibliogrāfisko standartu izmaiņas no galvas, pēc pašu pieredzes. Bija iespēja 
šo izvēli koriģēt, saskaņot ar citiem bibliotēkas projektiem un apstrādāt vispirms kāda 
noteikta perioda bibliogrāfiskos rādītājus. 

Uzsākot darbu ar skenētajiem un atpazītajiem failiem, pati programma vispirms tiek 
sagatavota. Notiek darbs ar datu laukiem (definēšana, hierarhija); sadalījumu  (definēšana, 
ierobežojumi); valodām (atpazīšanas kvalitāte, daudzvalodība); šabloniem (pielāgošana 
tipogrāfijas šriftam); formātiem (apraksta struktūra, analīzes algoritms); tulkošanas likumiem. 
Šie procesi, kā arī pati strukturēšana ir darba sarežģītākā daļa, kuras veikšanai nepieciešamas 
specifiskas zināšanas un prasmes.  

Retrokonversijā iesaistīti tikai tādi darbinieki, kuru profesionālās zināšanas un prasmes 
ir augstā līmenī. Mūsu pieredze rāda, ka darbs ar programmu ir sarežģīts, to nespēj veikt visi 
bibliogrāfi pat ar lielu stāžu, jo nepieciešamas specifiskas datorprasmes un analītiska 
domāšana. 

Izmantojot programmā iebūvēto Abby FineReader 4.0 versiju, dažādu valodu tekstu 
atpazīšanas kvalitātei sākotnēji bija šādi rezultāti: 

• latviešu 99%; 
• krievu 99,7; 
• angļu (gandrīz bez problēmām); 
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• divvalodu (latviešu un krievu) 99,3%; 
• trīs un vairāk valodas 98,5%. 

 
Jau 2000. gadā bija iespējams izdarīt labojumus atpazīšanas procesa laikā, kā arī 

manuāli noteikt atpazīšanas zonu. 2001. gadā  tika veikti programmas uzlabojumi (saskaņā ar 
līgumu tādi bija iespējami divu gadu laikā pēc programmas nodošanas): 

  •  iespēja ieimportēt tekstu, kurš sagatavots ārpus programmas ar FineReader vai kādu  
citu programmu (piemēram, Word);  

•    papildus iespējas kontrolēt programmas komandu izpildes secību; 
•    iespēja atgriezties pie iepriekšējā apraksta, ja tajā kas jālabo; 
•    uzlabota teksta pārskatāmība; 
•    nodrošināta datubāzes pārbaudes iespēja.  

1.4  REZULTĀTI UN SECINĀJUMI 

Kopš uzsākšanas 2000. gadā retrokonversija realizēta vienīgi kā projekts par 
līdzekļiem, kas piesaistīti no ārpuses. Finansiālais atbalsts tika saņemts no  Atvērtās 
sabiedrības institūta Bibliotēku tīkla programmas 2000.gadā; darbs 2001.-2002. gadā tika 
turpināts  Valsts Kultūrkapitāla fonda projektos, bet 2003. – 2007.gadā ar Valsts vienotās 
bibliotēku informācijas sistēmas projekta atbalstu.  

Līdz 2009. gadam  konvertēti un iekļauti tiešsaistes datubāzēs visi Latvijā jebkad 
publicēto grāmatu apraksti, aptverot J.Misiņa bibliogrāfiju un B.Jēgera trimdas bibliogrāfijas, 
pavisam kopā vairāk kā 180 000 ierakstu. Papildus tika konvertētas slejas no 1943. gadā 
neizdotā Valsts Bibliotēkas biļetena un 1944. gada grāmatu kartītes. 

Paralēli līdz 2009. gadam konvertēti un iekļauti Nacionālajā analītikas datubāzē ap 
550 000 aprakstu par rakstiem periodikā retrospektīvi 1995.-1980. gadā. 2009. gadā tiek 
turpināts darbs analītikas datu konversijā retrospektīvi no 1980. gada.  

To paveikuši 10 kvalificēti bibliogrāfi, strādājot papildus ārpus sava darba laika. 

Ieguvumi, strādājot ar  RETRO 1:  

•    programma  tiek joprojām izmantota LNB (turpinot analītikas ierakstu konversiju); 
•    iegūta projektu realizēšanas un sadarbības pieredze, apgūts darbs projektu komandā; 
•  panākta iesaistīto bibliogrāfu profesionālo bibliogrāfisko un IT prasmju būtiska 

uzlabošanās; 
•   tehnoloģijas novitāte Austrumeiropā - izstrādātās programmas elastība un fleksibilitāte 

vēsturiski dažādo un kvalitātē atšķirīgo bibliogrāfisko aprakstu automatizētā apstrādē, 
kā arī iespēja uzreiz veikt pilnu apstrādes ciklu (no skenēšanas līdz strukturētam MARC 
aprakstam vai arī to sadalīt pēc vajadzības); 

•   salīdzinot ar manuālo darbu, programma ļauj 6 reizes samazināt konversijai patērējamo 
laiku un 4 reizes nepieciešamos finanšu resursus. 

Neatrisinātais: 

•    neizdevās pilnībā atrisināt latviešu gotikas atpazīšanas problēmas;  
•  netika atjaunināta OCR programmatūra ar latviešu valodas vārdnīcas atbalstu, nereti 

bija gadījumi, kad tipogrāfijas drukas īpatnību dēļ vienā vārdā tika atpazīti gan 
latviešu, gan krievu valodas burti; 
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•   kavējošs faktors - resursu trūkums konvertēto bibliogrāfisko datu apjomam atbilstoša 
autoritatīvo datu apjoma radīšanai; 

•   nav pilnībā atrisināts automātisks rezultātu eksports nacionālās bibliogrāfijas 
datubāzēs.  

Darbā ar RETRO 1 iegūtā pieredze liecināja, ka sliktas teksta atpazīšanas gadījumos, 
tāpat visur, kur izmantoti dažādi ieraksta standarti vai ir lielas atkāpes no standarta, 
nepieciešamas papildu iespējas manuāli sakārtot ierakstu MARC laukos vai izvēlēties gatavu 
ierakstu no citiem avotiem. 

2    RETRO 2 
Retrokonversijas programmas RETRO1 adaptācija  bibliotēkas kataloga un kartotēku  

kartīšu digitalizācijai  

2005.gadā aktualizējās nepieciešamība konvertēt LNB kartīšu katalogus elektroniskā 
formā, jo lietotājus neapmierināja iespēja meklēt vecāko informāciju tradicionālajā formā. 
Tika izstrādāta stratēģija, kas paredzēja šādas prioritātes konversijai: 

•    LNB jaunās ēkas brīvpieejas krājumu izdevumi (~350 000); 
•     Latvijas publikāciju apraksti neatkarīgi no izdošanas laika (~ 100 000 monogrāfiju un 10 

000 periodikas izdevumi); 
•     lasītāju apkalpošanas darbā nozīmīgu kartotēku informācija. 

Kartīšu katalogu informācijas konversija noteica tālāku konversijas rīku attīstību, jeb 
programmatūras versiju Retro 2. Bija nepieciešams nodrošināt kartīšu kataloga skenēšanu, 
izmantojot šim nolūkam iegādāto speciālo skeneri, un šo kartīšu attēlu papildus apstrādi. 
Izstrādātājam tika izvirzīts jauns darba uzdevums: adaptēt retrokonversijas  programmu 
kartīšu skenēšanai, teksta atpazīšanai un sadalīšanai pa bibliogrāfiskā apraksta laukiem 
(MARC21 formātā) un eksportam LNB elektroniskajā katalogā (sistēmā ALEPH500). 

Tika secināts, ka: 

• ar esošo retrokonversijas programmatūru (kurā iestrādāta FineReader 4.0 versija) nevar 
panākt pietiekamu atpazīšanas kvalitāti tekstam, kura lielu daļu veido mašīnraksts vai 
rokraksts; 

•    standarta izmaiņu dēļ būtu derīga 
o automātiska formāta atpazīšana, izvēloties attiecīgajam tekstam tuvāko  
piemēroto vai  
o nesaderības gadījumā, norādot trūkstošās vai liekās zonas; 

• būtu nepieciešams kāds rīks kirilicas un latviešu valodas līdzīgo burtu atšķiršanai, lai 
vienā teksta laukā bez speciāla pieprasījuma nevarētu būt jaukti burti; 

• teksta atpazīšanas kvalitātes uzlabošana (ar jaunāku FineReader versiju ar latviešu 
valodas vārdnīcu un gotikas (vismaz daļēju) atpazīšanu). 
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Paredzamās iespējas: 

• saglabāt skenēto kartītes attēlu un otrajā logā dodot atpazītā teksta versiju, no kura 
varētu pārvilkt teksta gabalu uz apraksta šablonu trešajā logā un neatpazītus laukus 
aipildīt ar roku; 

• maksimāli labi atpazīt kartītes tekstu, piešķirt katrai kartītei atbilstošu bibliogrāfiskā 
apraksta formātu un tikai pēc teksta un atpazīšanas kartīšu grupai veikt automātisku 
grupas apstrādi ar retrokonversijas programmu, iegūstot sadalījumu pa laukiem.  

2.1   RETRO 2 PIELIETOJUMS LNB KARTOGRĀFISKO IZDEVUMU NODAĻĀ 

2006. gada otrajā pusē Kartogrāfisko izdevumu nodaļā tika uzsākta Programmas 
RETRO 2 iepazīšana un izmēģināšana. Šī darba galvenais mērķis bija noskaidrot 
programmatūras izmantošanas iespējas karšu aprakstu konversijai no kataloga kartītēm uz 
elektronisko katalogu. Veicinošs faktors šī lēmuma pieņemšanā bija arī tas, ka kartogrāfisko 
materiālu publiskā alfabētiskā kataloga kartītes ir salīdzinoši labā kvalitātē, jo tajā nav ar 
roku rakstītu kartīšu - tās ir mašīnrakstā vai tipogrāfiski iespiestas. Tas ir ļoti būtiski skenētā 
teksta kvalitatīvai atpazīšanai.  

Programmas iepazīšana un izmēģināšana ir iedalāma vairākos posmos: 

•   sagatavošanās darbs;  
•   darbs ar programmu; 
•   sagatavoto datu konvertēšana uz elektronisko kopkatalogu. 

2.1.1   Kartīšu atlase skenēšanai 

Sākotnēji bija jāveic virkne sagatavošanas darbu, kas ietvēra vairākus procesus. 
Pirmkārt, iepazīšanos  ar programmu un tās darbības vidi. Tas pamatā notika, izmantojot 
programmas izstrādātāju sagatavoto rokasgrāmatu un konsultējoties ar retrokonversijas 
sistēmbibliotekāru. Otrkārt, kartīšu kataloga un karšu aprakstu izpēte un analīze, kas 
nepieciešama, lai sagatavotu programmas darbības vidi atbilstoši konkrētiem parametriem.  

Lai nenotiktu ierakstu dublēšanās katalogā, būtisks uzdevums bija no kataloga atlasīt 
iespiestās un drukātās kataloga kartītes tiem Latvijas un Latvijas teritoriju attēlojošiem 
izdevumiem, kuru apraksti vēl nav pieejami elektroniskajā katalogā.   

No publiskā alfabētiskā kataloga (Latvijas karšu daļa), salīdzinot ar darba katalogu, 
turpmākajam darbam tika atlasītas apmēram 300 kartītes.  

2.1.2   Karšu aprakstu izpēte un analīze 

Sekmīgas retrokonversijas priekšnoteikums ir atbilstoša dokumentu apstrādes vides 
parametru iestatīšana turpmākajam darbam ar programmu. Tā, savukārt, ir iespējama pēc 
kataloga kartīšu apraksta struktūras izpētes un analīzes. 

Laika gaitā ir mainījušies aprakstīšanas noteikumi un mūsdienu aprakstīšanas standarts 
būtiski atšķiras no standartiem, pēc kuriem kartes aprakstītas pirms 1990.gada. Karšu 
aprakstā ir parādījušās jaunas bibliogrāfiskās informācijas zonas un elementi. Pēc kataloga 
kartīšu apraksta struktūras izpētes un analīzes ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, kādas ziņas 
no kartītes kuros laukos nonāks elektroniskajā katalogā MARC formātā.  
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No kataloga atlasītās kartītes tika sagrupētas gan pēc valodas (latviešu, krievu, vācu 
u.c.), gan pēc strukturāli līdzīgiem aprakstiem. 

2.1.3   Informācijas izvietojums kataloga kartītēs 

Aprakstgalva (Ģeogrāfiskais nosaukums) 
Nosaukums / Atbildības ziņas. – Mērogs.  – Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas gads. – 

Fiziskais raksturojums (1 lp. : tab. : krās. ; 40x66 cm, saloc. 20x11 cm). – ISBN.  – Piezīmes.  

Karšu apraksta šablona izveide: 

Kataloga kartīšu apraksta struktūras izpētes un analīzes rezultātā tika izveidots 
apraksta šablons, kas nepieciešams, lai dokumentu apstrādes vides sagatavošanā vieglāk 
varētu izveidot laukus, izkārtojumus un formātus.  

Darbs ar programmu sākās ar tās iepazīšanu un apguvi, kam sekoja  tiešais darbs ar 
programmu, kas iedalās vairākos posmos:  

• sistēmas parametru iestatīšana - apstrādes datu izvietošanas, skenera, rakstzīmju u.c. 
parametru  iestatīšanu  veic vienu reizi pirms dokumentu apstrādes uzsākšanas;  

• dokumentu apstrādes vides sagatavošana ietver lauku un to grupu veidošanu, 
izkārtojumu un to grupu veidošanu, formātu un to grupu veidošanu u.c. procesus;  

• dokumentu apstrāde – skenēšana, atpazīšana un rediģēšana, analizēšana, lejupielāde, 
eksportēšana, arhivēšana.  

Pēc sistēmas parametru iestatīšanas paralēli notika dokumentu apstrādes vides 
sagatavošana (formātu, izkārtojumu un lauku veidošana) un dokumentu apstrādes pirmās 
procedūras – atlasīto un sagrupēto kartīšu skenēšana, teksta atpazīšana un rediģēšana. Veicot 
šo procedūru hronometrāžu, tika konstatēts, ka vidēji 1 minūtē var ieskenēt ~ 35 kataloga 
kartītes, savukārt, sistēma 1 minūtē vidēji atpazīst 15 ieskenēto kartīšu rakstzīmes 
(neatkarīgi no valodas). Tomēr atpazītā teksta kvalitāte ir dažāda. Ja kartīte ir vienā valodā, 
tad atpazīšanas kļūdu nav daudz, tomēr problemātiska ir dažādās valodās rakstītu kartīšu 
teksta atpazīšana.  

Tā kā pēc teksta atpazīšanas tomēr saglabājas kļūdas, kā arī kartīšu apraksta standarta 
neatbilstība MARC formātam noteica to, ka atpazīto tekstu ir nepieciešams rediģēt. Teksta 
rediģēšana ir iespējama pašā programmas vidē uzreiz pēc dokumenta atpazīšanas vai 
analizēšanas logā, vai arī tekstu iespējams pārnest Word vidē.   

Izmēģinot šos variantus, tika konstatēts, ka, lai gan teksta pārnešana Word vidē un 
atpakaļ Retro vidē aizņem vairāk laika, tomēr tai ir dažas priekšrocības: 

• tā ir pierastāka un pazīstamāka, līdz ar to ir vieglāk strādāt, 
• tekstu var iekopēt citos nesējos un strādāt uz citiem datoriem, kuros nav instalēta 

Retro programma. 

Hronometrējot rediģēšanu, secināts, ka 1 ierakstam atpazītā teksta redakciju 
iespējams veikt 4 minūtēs, pie nosacījuma, ka to dara  pieredzējis speciālists.  

Strādājot RETRO 2 vidē, atpazītajam tekstam var veikt redakciju uzreiz pēc tā 
atpazīšanas. Tomēr rediģēšanas logs nav īpaši ērts šim darbam. Tam, piemēram, ir noteikts 
rindas garums, līdz ar to, tekstam nonākot līdz rindas beigām, ja redaktors automātiski 
piespiež atstarpes taustiņu, logs aizveras. Šādas situācijas ir biežas, jo nav brīdinājuma par 
rindas beigām, kas traucē darbā redaktoram. Savukārt, izmantojot teksta redakcijai 
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„analizēšanas logu”, ir ļoti labi jāpārzina bibliogrāfiskais apraksts un MARC formāts. Lai 
strādātu Retro vidē, ir nepieciešama programmas instalācija vai attālināta piekļuve 
programmai.  

Atpazītā teksta rediģēšanā ir iespējamas vairākas pieejas. Viena no tām ir izlabot 
atpazīšanas kļūdas un dzēst nevajadzīgo informāciju, nodrošinot materiāla identifikāciju pēc 
bibliogrāfiskajā aprakstā iekļautās pamatinformācijas. Otra pieeja - no atpazītā teksta 
izveidot pēc iespējas pilnīgāku bibliogrāfisko aprakstu, kas pēc datu importēšanas 
elektroniskajā katalogā praktiski nebūtu vairs jālabo. Izšķiršanās notika par labu otrajai 
pieejai, kas prasīja vairāk laika, bet rediģēšanas rezultātā tika iegūts salīdzinoši pilnīgs kartes 
apraksts atbilstoši pastāvošajam starptautiskajam kartogrāfisko materiālu aprakstīšanas 
standartam (ISBD(CM)). Mērķis bija arī sagatavot MARC formātam atbilstošu teksta struktūru, 
kas nodrošinātu automātisku teksta analīzi programmā. 

Atpazīto kataloga kartīšu tekstā parādījās informācija, kas nav iekļaujama MARC 
formātā. Piemēram, padomju laikā t.s. Ļeņina bibliotēkas piegādātajās iespiestajās kartītēs 
bija bibliotēkas šifra, Bibliotekāri bibliogrāfiskās klasifikācijas (BBK) indekss, informācija par 
kartes saturu u.c. Šī informācija nebija vajadzīga, tādēļ to vajadzēja dzēst. Lai gan atpazītā 
teksta redakcijai patērēts diezgan daudz laika, tomēr šī procesa rezultātā tika iegūti 
starptautiskajam kartogrāfisko materiālu standartam atbilstoši karšu apraksti, kurus varēja 
izmantot nākošajā sistēmas darbības procedūrā – ierakstu analizēšanā (parsēšanā).  

Analizēšanas procedūru - atpazīto un izrediģēto rakstzīmju strukturēšanu, veidojot 
datubāzes ierakstus, iespējams veikt gan automātiski, gan manuāli. Mērķis bija censties 
izveidot pietiekoši daudz formātu un datu izkārtojumu, lai šo procedūru būtu iespējams veikt 
automātiski. Tomēr programmas testēšana apliecināja to, ka tā kā karšu apraksti ir ļoti 
daudzveidīgi, ir jāsagatavo ievērojams skaits formātu un datu izkārtojumu. Šis darbs prasa 
specifiskas iemaņas, kā arī ievērojamu laika patēriņu.  

Pēc analizēšanas procedūras notika izveidoto ierakstu lejupielāde un saglabāšana 
lokālajā direktorijā. Darbs Retro vidē noslēdzas ar ierakstu eksportēšanu. Eksportējot 
ierakstus, tie tiek saglabāti „mef” (MARC Export Files) formātā, kas ir piemērots izmantošanai 
bibliotēku sistēmās. Kopumā darba rezultātā eksportēšanai uz elektroniskā kataloga sistēmu 
ALEPH tika sagatavoti 255 ieraksti. Sagatavotie ieraksti ir ielādēti sistēmā ALEPH, kur tie 
jāsavieno ar autoritatīvo ierakstu datubāzēm (personu, institūciju un ģeogrāfisko 
nosaukumu). Darbs ir pabeigts, kad ierakstam  ir pievienotas eksemplāra ziņas un 
konkrētajiem izdevumiem uzlīmēts svītrkods.  

2.2   PROBLĒMAS UN SECINĀJUMI 

Programmas RETRO2 izmantošanu karšu aprakstu konversijai no kataloga kartītēm uz 
elektronisko katalogu apgrūtina ļoti lielā karšu aprakstu daudzveidība, ko nosaka pašu 
kartogrāfisko izdevumu daudzveidība – gan pēc noformējuma, gan pēc izdošanas valodas. 
Piemēram, uz vienas lapas var būt viena vai vairākas kartes, to var papildināt ilustrācijas, 
diagrammas, teksts, tabulas utt., vai arī viena karte var būt uz vairākām lapām. Īpaši 
izdalāmas ir topogrāfiskās kartes, kurām lapu skaits ir atkarīgs no kartes mēroga. Piemēram, 
Latvijas topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000 ir vairāk nekā 4000 lapu. Arī valodu 
daudzveidība, kurās izdotas kartes, ir liela. Tās ir latviešu, krievu, vācu, angļu, zviedru u.c. 
valodās. Līdz ar to liela daļa pirms 1990.gada veidoto karšu bibliogrāfisko aprakstu ir divās 
valodās: viena no tām ir kartes oriģinālvaloda, otra – krievu valoda. Atbilstoši pašreizējiem 
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aprakstīšanas standartiem, krievu valoda tika aizvietota ar latviešu valodu, kas ievērojami 
paildzina atpazītā teksta rediģēšanu.  

Programmas izmēģinājumi karšu ierakstu retrokonversijai lielā mērā bija balstīti uz 
pašiniciatīvu un notika paralēli citiem darba pienākumiem, ļoti bieži ārpus darba laika, tādēļ 
šis darbs ievilkās. Pietrūka arī tehniskā atbalsta.   

Galvenais secinājums pēc programmas RETRO2 izmēģinājuma : programma ir 
izmantojama bibliogrāfisko aprakstu konvertēšanai no kataloga kartītēm uz elektronisko 
katalogu pie nosacījuma, ka šo darbu veic vairāku darbinieku komanda, kas specializējas 
atsevišķu procedūru izpildē. Komandā ir jābūt speciālistam, kas pārzina pašu programmu un 
spēj sagatavot ierakstu apstrādes darba vidi, kā arī speciālistam ar labām kataloģizētāja 
iemaņām, kas pārzina gan agrākos, gan mūsdienu bibliogrāfisko aprakstu veidošanas 
standartus un MARC formātu.  

Secinājumi: 
programma būtu jāuzlabo, nodrošinot  

• šaurāku specializāciju,  posmos, kur tas iespējams, iesaistot mazāk kvalificētus 
izpildītājus; 

• programmatūrai jāpāriet uz tīmekļa saskarni; 
• jārealizē iespēja pieslēgties un izmantot citu bibliotēku datus, uzreiz izveidojot 

aprakstu bez OCR etapa, kā arī iespēja pārbaudīt, vai šie apraksti jau neatrodas LNB 
elektroniskajā katalogā; 

• nepieciešams izveidot darba novērtējuma un uzskaites vai darbu pārvaldības 
apakšsistēmas. 

3    RETRO 3 
2007.gadā LNB pieņēma lēmumu - paātrināt tradicionālo kartīšu katalogu 

pārveidošanu atbilstoši noteiktajiem standartiem elektroniskā formā. Tika noskaidrots, ka 
plānoto darbu objekts būs: 

- Mūzikas nodaļas Nošu izdevumu katalogs, 

- Fonotēkas nodaļas Skaņu ierakstu alfabētiskais katalogs, 

- Baltijas Centrālās bibliotēkas Sistemātiskais katalogs, 

- Darba alfabētiskais katalogs (krievu val. esošā daļa), 

- Letonikas nodaļas Vietu vēstures kartotēka. 

Lai to paveiktu, Exigen Services Latvia tika izstrādāta Retro 3 programmatūra, kura 
bez Retro 2 iespējām ļauj izveidot vēl vairāk paralēlu darba plūsmu un piesaistīt tajās mazāk 
kvalificētus darbiniekus.  

3.1    RETRO 3 – JAUNS RISINĀJUMS TĪMEKĻA APLIKĀCIJĀ 

Lai varētu piesaistīt darbam ar Retro 3 ne tikai LNB darbiniekus (arī ārpus vienas ēkas 
lokālā tīkla robežām), tika nodrošināta pāreja uz tīmekļa (WWW) saskarni. Lai pieslēgtos 
lietojumprogrammai tīmeklī, jāizmanto Internet Explorer vai  Fire Fox pārlūkprogrammas un 
jāievada Retro tīmekļa adrese. Tāpat tika nodrošināta iespēja optiskās teksta atpazīšanas un 
lauku sadalīšanas vietā izmantot datu importu no citu bibliotēku elektroniskajiem 
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katalogiem, kas no programmas saskarnes būtiski paātrina atsevišķas katalogu kartītes 
apstrādi, uzreiz importējot tās datus no citām datu bāzēm, pielietojot protokola Z39.50 
iespējas. Tas palīdzēja pārbaudīt, vai netiek atkārtoti mēģināts apstrādāt ierakstu, kurš jau 
ievietots elektroniskajā katalogā citā darba procesā, jo LNB ir korporatīvās kataloģizācijas 
dalībniece. Tās elektroniskais katalogs ir 8 valsts nozīmes zinātnisko bibliotēku kopkataloga 
sastāvdaļa.  

Būtiski ir tas, ka, izmantojot tīmekļa saskarni, tehnisko darbu var veikt no jebkuras 
vietas (piemēram, no mājām) un bibliotēka var algot darbiniekus ar dažādu slodzi. Lietotāja 
saskarne ir izmantojama trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Tas atvieglo darbu, ja Retro 
Web 3.0 produkts jādemonstrē, piemēram, kādā starptautiskā sanāksmē, konferencē.6  
Piemēram, Internet Explorer logā tiek atvērta Retro Web sākumlapa. 

 

 

 

 
 

Attēls 1: Retro Web sākumlapa 

Sākumlapas augšējā daļā atrodas izvēlņu josla, kas pieejama arī visās pārējās Retro3 
tīmekļa lappusēs un satur šādas izvēlnes: 

- Iespējas – lieto, lai uzsāktu lietojumprogrammas funkciju izmantošanu; 
- izvēlnes komandas: - Sākumlapa (lieto, lai atvērtu sākumlapu); - Meklēt (lieto, lai 
uzsāktu kartīšu meklēšanu); 
- Viesis – lieto, lai pieteiktos lietojumprogrammas sesijai. Pēc autorizācijas <Viesa>   
statuss tiek nomainīts uz <lietotāja vārds>. 

Pēc pieteikšanās izvēlnē Iespējas ir pieejamas komandas Sākumlapa, Meklēt, 
Indeksēt un Auditēt, Lietotāju vadība, Pārskenēšana, Statistika. Komandas 
indeksēšanas, auditēšanas un pārskatu skatīšanas uzsākšanai ir pieejamas tikai lietotājiem ar 
attiecīgajām tiesībām. 

Ja lietotājs piesakās sistēmai atkārtoti, pēc pieteikšanās sākumlapā parādās informācija 
par pēdējiem iepriekšējo sesiju laikā skatītajiem un apstrādātajiem ierakstiem. Retro Web 
sesijas laikā lietotājs var paralēli uzsākt vairākas aktivitātes, piemēram, vairāku sekciju 
skatīšanu un sekcijas indeksēšanu. 

3.2   RETRO 3  FUNKCIONALITĀTE :  

• ar speciālu skeneri (SCAMAX) noskenē tradicionālā kartīšu kataloga kartītes un pārvērš 
informāciju attēlā. Skeneris var noskenēt veselu kartīšu kopumu;  

                                                 

6 Vilks, Andris. Private public partnership and innovations in the National library of Latvia : International Conference Crimea 
2008, Sudak, June 7-15, 2008. [tiešsaiste]. [skatīts 2009.g. 24.apr.]. Piekļuve: http://www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2008/eng/cd/program.html 
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• teksts tiek atpazīts ar Optical Character Recognition (OCR) palīdzību, lietojot ABBYY 
FineReader Engine, un atpazītais teksts kalpo kā sagatave; 

• izmantojot kartītes attēlu un atpazīto tekstu, kartītes informāciju pārveido 
elektroniskā formā. 

Bibliogrāfiskā ieraksta veidošanā sistēmā Retro 3 kartīšu attēli tiek pakļauti 
indeksācijai, t.i., darba process, kuru var veikt gan bibliogrāfiju pārzinoši, gan nepārzinoši 
darbinieki. Ar indeksāciju šajā kontekstā tiek saprasta pakāpeniska atpazītā kartītes teksta 
pārveidošana pilnvērtīgā MARC formāta aprakstā (MAchine Readable Cataloging – 
standartizēts mašīnlasāmās kataloģizācijas formāts ierakstu izveidei ar noteiktu un 
vienveidīgu struktūru, kas nodrošina datu ievadi, glabāšanu, informācijas atlasi un datu 
apmaiņu mašīnlasāmā formā1). Bibliogrāfiskajiem datiem jābūt standartizēti organizētiem, lai 
informācijas meklēšana un izmantošana būtu efektīva un bibliogrāfiskos ierakstus būtu 
iespējams meklēt un izgūt ne tikai lokāli, bet, izmantojot interneta iespējas, arī attālās pieejas 
tiešsaistes bibliogrāfiskajās datu bāzēs.  

• Tekstu pārbauda un papildina profesionāls bibliotekārs. Retro 3 programmatūras 
ietvaros tas ir auditors/redaktors; 

• noindeksētās kartītes kopā ar attēliem sagrupē noteiktā masīvā, kas atbilst skapim / 
atvilktnei (apstrādājamie dokumenti sistēmā tiek hierarhiski organizēti skapjos, 
atvilktnēs un sekcijās); 

• informāciju konvertē LNB elektroniskajā katalogā (sistēmā ALEPH), tā kļūst pieejama 
plašam lietotāju lokam; 

• veic paveiktā darba uzskaiti. 

 Lai iesaistītu darbā ārējos izpildītājus un pārdalītu darbus starp tiem, tika izveidota 
darba novērtējuma un uzskaites un darbu pārvaldības apakšsistēma. Indeksētājs, 
auditors/redaktors vai sistēmas administrators var izgūt datus par ieraksta izveidi un analizēt 
tos. Gan indeksētājam, gan auditoram ir pieejama statistika par paša padarīto darbu. 
Sistēmas administratoram ir pieejami dati par visu darbinieku padarīto.  

Diagramma attēlo kartīšu apstrādes procesu, kuru nodrošina sistēma Retro Web 3.0: 

 
Attēls 2: Kartīšu apstrādes procesa diagramma 

                                                 

1 Stevenson, Janet.  Bibliotēku un informācijas pārvaldība : angļu-latviešu un latviešu-angļu terminu skaidrojošā vārdnīca 
/ Džaneta Stīvensone ; [no angļu val. tulk. Baiba Sporāne ; zin. red. Inese Auziņa-Smita]. Rīga:  Zvaigzne ABC, 2001. 243 lpp. 
 ISBN 9984220893.  
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Viena no Retro 3 risinājuma lielākajām priekšrocībām – var izmantot jebkuru darba 
procesa stadiju, lai piekļūtu informācijai, jo katrai kartītei, atkarībā no apstrādes posma, ir 
noteikts statuss un kartītes indeksēšanu var jebkurā brīdī pārtraukt. Piemēram, 

1. līmenis: ievada pamatinformāciju – skenētājs izvēlas Mūzikas nodaļas kartīšu 
kataloga daļu - vācu komponisti, 19.gs., kas, piemēram, sākas ar burtu „K”, noskenē virkni 
kartīšu, kas jau uzreiz caur tīmekli ir pieejamas lietotājam. Šajā līmenī jebkuram lietotājam ir 
pieejama informācija par to, ka tie ir vācu komponistu darbi LNB Mūzikas nodaļā un var 
šķirstīt burtu „K”. Informācija ir pieejama kā attēlu kopums. Var atrast konkrētā komponista 
darbu kartītes, kuras var pārlūkot.  

2. līmenis: kad informācija pēc indeksēšanas tiek pārvērsta elektroniskā formā, var 
jau pielietot meklēšanas kritērijus (kartīšu meklēšanu var veikt pēc viena kritērija, piemēram, 
pēc autora, vai vairāku kritēriju kombinācijas, piemēram, autora un nosaukuma. Ja tiek 
norādīti vairāki kritēriji, tiek meklētas kartītes, kas atbilst visiem norādītajiem kritērijiem. 
Kritērija vērtība var būt individuāla vērtība, piemēram, burts „A”, vai vērtību intervāls, 
piemēram, burti „A” līdz „C”), un sistēma atrod un piedāvā šādu informāciju: 

• ierakstus, kuri atbilst šiem kritērijiem, un kartītes, kas saistītas ar šiem ierakstiem, 

• sekcijas, kas satur šiem kritērijiem atbilstošas kartītes.  

3. līmenis: auditors/redaktors pārbauda strukturētās informācijas pareizību un to 
apstiprina, vai arī nosūta pārindeksēšanai. Korekta informācija tiek konvertēta sistēmā 
ALEPH. Auditora/redaktora darbs saistīts galvenokārt ar standartizāciju, abreviatūrām, vārdu 
un uzvārdu transkripcijām dažādās valodās utt.  

Tātad, kamēr norit darbs jebkurā no minētajiem līmeņiem, lietotājs var izgūt  
diferencētu informāciju. Turklāt noskenēto kartīšu pārlūkošana atgādina lasītāja darbu ar 
kartīšu katalogu. 

3.3    RETRO 3 TESTĒŠANA 

Sistēmas Retro 3 testēšana praktiski notika vienlaicīgi ar programmatūras apguvi. 
Kataloģizācijas nodaļas Retrokonversijas sektors darbu ar programmatūru uzsāka 2007.gada 
rudenī. Vispirms notika darbinieku apmācības Exigen Services Latvia telpās, kur, līdzīgi kā 
Retro 2 gadījumā, tika veikts darbs ar dokumentu apstrādes vides sagatavošanu (formātu, 
izkārtojumu un lauku veidošanu un hintu (palīdzība/norāde) apzināšana). Pēc Darba 
alfabētiskā kataloga daļas (krievu valodā ) vienas kastītes noskenēšanas (ārpakalpojums – 
izpildītājs Exigen Services Latvia) tika uzsākta kartīšu indeksēšana, lai noskaidrotu test režīmā, 
cik ātri iespējams veikt šo procesu (1h var veikt 6 ierakstus, pie nosacījuma, ka to veic 
kataloģizētājs), vai korekti sagatavota dokumentu apstrādes vide, t.i., vai ir izveidoti visi 
nepieciešamie formāti un lauki, vai sistēmā viss darbojas korekti, vai pēc kartīšu 
noindeksēšanas var sameklēt izveidoto ierakstu, pielietojot sistēmas meklēšanas kritērijus. 
Testēšanas laikā sistēmas izstrādātājam tika iesniegti priekšlikumi par uzlabojumiem, 
piemēram:  

•   nodrošināt MARC lauku atkārtojamības kontroli un ievades bloķēšanu,  

•  papildināt  meklēšanas kritērijus (Mūzikas nodaļas kataloga gadījumā), jo lietotājiem    

nav zināmi kataloga grupu nosaukumi, 
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•  uzlabot Z39.50 protokola iespējas (atrodot vajadzīgo aprakstu attālinātajā datubāzē,  

nodrošināt visa ieraksta vai atsevišķu lauku kopēšanu), 

•    ieviest  mehānismu aprakstīšanas procesa pārtraukumam uz nenoteiktu laiku un tā  

atjaunošanai no pārtrauktās vietas.  

Līdzko Retrokonversijas sektora darbinieki apguva darbu ar programmatūru un veica 
sākotnēju Monogrāfiju datubāzes test analīzi, tā tika izveidota dokumentu apstrādes vides 
sagatavošana pārējām datubāzēm test režīmā – Mūzikas un Fonotēkas katalogam. Baltijas 
Centrālās bibliotēkas (BCB) Sistēmātiskajam katalogam un Letonikas vietu kartotēkai tika 
pieņemts lēmums neveikt kartīšu indeksēšanu, jo sagatavošanās posmā, veicot kataloga un 
kartotēkas izpēti, tika konstatēts, ka ~ 90%  no visa apjoma ir kartītes rokrakstā. Skenētā 
teksta gadījumā tas noteikti nedotu vēlamo rezultātu, tātad OCR text atpazīšanu nevarētu 
veikt. Būtu jāiegulda liels roku darbs, jo viss teksts MARC laukos būtu jāievada manuāli.   

Retrokonversijas sektors pirms katras datubāzes skenēšanas sniedza norādījumus 
attiecīgai struktūrvienībai, kādi sagatavošanās darbi būtu jāveic ar kartīšu 
katalogiem/kartotēkām pirms to skenēšanas, piemēram, jāveic katalogu rediģēšana (izņemt 
kartītes, kuras jau ir EK, sagrupēt materiālu utt.) un pēc test datubāzu sagatavošanas veica 
darbinieku apmācības katrā struktūrvienībā, pēc tam norādot uz svarīgākajiem akcentiem, 
kas būtu jāievēro, testējot katru no datubāzēm.  

Pašlaik plānotie katalogi un kartotēka ir noskenēti (Mūzikas nodaļa – 380 500 attēli, 
Fonotēkas nodaļa – 168 440 attēli,  BCB b-kas SK – 20 821 attēli, Letonikas vietu kartotēka – 
35 409 attēli, Darba alfabētiskais katalogs – 864 816 attēli), kopā – 1 469 986 attēli. 
2009.gada aprīlī tika uzsākta Mūzikas nodaļas Nošu izdevumu kataloga datubāzes un 
Fonotēkas nodaļas Skaņu ierakstu alfabētiskā kataloga datubāzes attēlu indeksēšana un 
auditēšana/rediģēšana.  

Secinājumi: 

• Retro3 programmatūras testēšana nebeigsies, jo turpinās LNB tradicionālo kartīšu 
katalogu pārveidošana elektroniskā formā.  

• Bibliotekārā pieredze ne vienmēr palīdz testēšanā, piemēram, „aizmirsās”, ka 
jāpārbauda, vai viss materiāls, kas tiek skenēts, patiesi ir pieejams. 

• Programmatūra Retro 3 veidota katalogu  nevis kartotēku skenēšanai un pārveidošanai 
elektroniskā formā, jo kartotēkas tiek veidotas no jau esoša informācijas resursa, kas 
vienreiz jau apstrādāts, tātad ir izveidoti dati kādā no jau esošajām datubāzēm (pašu 
LNB darbinieku veidotām).  

• Ne vienmēr ir pietiekoši novērtēts sagatavošanas posms retrospektīvajai konversijai un 
testēšanas nozīmība, jo pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk jāizpilda programmatūras 
Retro 3 mērķis – neturpināt darbu ar tradicionālajiem kartīšu katalogiem (pēc 
skenēšanas kartīšu katalogi/kartotēkas netiek papildinātas).  

3.4   RETRO 3 PERSPEKTĪVA 

Palika neatrisināta ideja, kura radās vienā no testēšanas posmiem (kas nebija 
paredzēta darba uzdevumā programmatūras izstrādātājam) – veikt indeksāciju atbilstoši LNB 
lasītāju pieprasījumiem un šo lasītāju iesaistīšanu aprakstu indeksēšanas procesā, piemēram, 
lietotājs, kurš noskenētajā materiālā ir atradis sev vajadzīgo dokumentu, var ierakstīt autoru, 
nosaukumu, izdošanas gadu un nosūtīt izveidoto ierakstu tālākai pilnvērtīgai indeksēšanai. Ja 
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nodrošinātu šādu iespēju, tad nākamajā posmā varētu veikt dažādas reklāmas akcijas, 
piemēram, akcija: 

• Palīdzi veidot LNB katalogu u.c., piesaistot, piemēram, sociālos partnerus kā portālu 
draugiem.lv. 

• Sagatavot dažāda veida reklāmas materiālus (CD, bukleti, ceļveži utt.) programmatūras 
Retro 3.0 popularizēšanai. 

Secinājumi 

Kopumā Exigen Services Latvia izstrādātais risinājums Retro Web 3.0 bibliotēku 
katalogu kartīšu pārnešanai elektroniskā formātā ir mūsdienīgs risinājums, kas ievērojami 
samazina roku darbu un laika patēriņu katalogu kartīšu apstrādei. Retro Web 3.0 ir 
nodrošināts ar interneta saskarni tehnisko darbu veikšanai attālināti. Ar interneta 
starpniecību darbinieki, kas strādā  mājās vai bibliotēku filiālēs, var saņemt skenētas katalogu 
kartītes, ievadīt informāciju aizpildāmajos laukos un sūtīt atpakaļ uz bibliotēku tālākai 
apstrādei. Darbu veikšanai bibliotēkas var piesaistīt papildu cilvēkus un optimizēt izmaksas. 
Izstrādātā kartīšu apstrādes sistēma pati spēj organizēt un kontrolēt darbu plūsmu 
daudzlietotāju režīmā un nodrošināt procesa secīgu norisi. 

Retro 3  dota   

• iespēja strādāt ar programmu no jebkuras vietas ar interneta pieslēgumu; 
• iespēja no Retro3 saskarnes paņemt jau gatavu ierakstu no citas bibliotēkas (piemēram, 

ASV Kongresa bibliotēkas vai Krievijas Valsts bibliotēkas) kataloga, ietaupot resursus 
atpazīšanas kļūdu labošanai un strukturēšanai.   

• Sistēma nodrošina vadības, statistikas un grāmatvedības atskaites.  

Rezultāti liecina, ka sākotnēji iedomātais darbu sadalījuma modelis labi izpilda 
iecerēto uzdevumu, projekta mērķi ir sasniegti. Vienlaikus ir sasniegti papildus mērķi:  

• iespēja mainīt darba plūsmas atbilstoši lasītāju aktuālajiem pieprasījumiem, 
• uzlabota saskarnes ergonomiku, 
• nodrošināta papildus bibliogrāfiskā kontrole jau atpazīšanas stadijā.  

Iepazīstot Austrumeiropas un Rietumvalstu pieredzi retrokonversijas procesa 
realizēšanā, jāsecina, ka programma RETRO (īpaši tās versijas 1 un 3) ir viens no labākajiem, ja 
ne pats labākais produkts, retrokonversijas organizēšanai. Tā piedāvā augstāku atsevišķu 
procesu automatizācijas pakāpi - Retro 1 – 90% iespiesto rādītāju konversijai; RETRO 3 – 50% 
kartīšu informācijas konversijai. 
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Summary. The article reflects the process of retroconversion in the National Library of Latvia 
(NLL) and innovations of technological solution in conversion of printed indexes of the 
national bibliograhy (Retro 1) and card catalogues (Retro 2 and Retro3) from 1999 until 2009. 
Retroconversion has been implemented as a succession of projects with financing from 
several  sources involving one  collaboration  partner – Exigen Services Latvia.   
The technological novelty for the Eastern Europe is demonstrated - the flexibility of the 
developed software for automatic processing of historicaly different bibliographic records of  
different quality, and the ability to perform a complete processing cycle - from scanning up 
to a structured MARC record. 
The article gives the appraisal of the development of the RETRO software beginning with 
processing of printed indexes up to the online processing of catalogue cards from special 
library collections (maps, music, audiorecords )in 2008. 
The obtained experience, special features, some problems and gained benefits  for 
development of the  library system in Latvia and providing of e-services at the national and 
international level are reviewed. 


