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Mīti un patiesība

• Kāpēc Kopkatalogā laicīgi neparādās Latvijas
izdevumu bibliogrāfiskie apraksti?
Obligāto eksemplāru likums, 6.pants. (1) Periodisko izdevumu
obligātie eksemplāri Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādājami
pirms to realizācijas uzsākšanas; pārējo iespieddarbu, kā arī
elektronisku izdevumu obligātie eksemplāri Latvijas Nacionālajai
bibliotēkai piegādājami 14 dienu laikā pēc to izdošanas;
nekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras" obligātie eksemplārinekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras" obligātie eksemplāri
piegādājami 30 dienu laikā pēc to izziņošanas.

• Vai tikai grāmatas un periodiskie izdevumi?
Likums attiecas uz katru iespieddarbu, elektronisku izdevumu, kas
izdots Latvijas Republikā vai pēc autora vai Latvijas Republikā
reģistrēta izdevēja pasūtījuma tiražēts ārpus Latvijas Republikas,
un uz nekonvencionālo jeb "pelēko literatūru“.

• Kāpēc LNB ne vienmēr piešķir precīzu UDK un
autorzīmi?



Aptaujas rezultāti

• Vai Jūsu bibliotēka praksē izmanto grāmatās
iespiesto UDK un autorzīmes bibliotēku krājumu
izvietošanā?

Jā – 51, Dažreiz – 10, Nē – 4Jā – 51, Dažreiz – 10, Nē – 4

• Vai šādas informācijas iztrūkums grāmatās traucētu 
Jūsu ikdienas darbu?

Jā – 43, Daļēji – 4, Nē – 13



Problēmas

• Informācijas iegūšana par izdevumu

• Izdevumu skaita pieaugums
- Iespiesto grāmatu skaits
2010. gads – 20352010. gads – 2035
2011. gads – 2128
2012. gads – 2083
uz 2013. gada 22. oktobri – 1497

• Pieredzes trūkums

• Obligāto eksemplāru likuma nepilnības attiecībā uz
e-publikāciju komplektēšanu



Tendences

• E-publikāciju tirgus attīstība – izaicinājums
izdevējiem, bibliotēkām un lietotājiem

• Ko šobrīd dara LNB?
- Mācās
- Iepazīst citu bibliotēku pieredzi- Iepazīst citu bibliotēku pieredzi
- Veido metodiskos materiālus
- Komplektē e-grāmatas un e-periodiskos izdevumus
- Ievieš jaunus IT risinājumus



Iespējas un sadarbība

• Izdevēji
- Sadarbība datu veidošanā
- Informēšana par Obligāto eksemplāru likumu

• Bibliotēkas
- Informācija par Latvijas izdevumiem fiziskajos nesējos- Informācija par Latvijas izdevumiem fiziskajos nesējos
- Palīdzība obligāto eksemplāru nogādāšanā uz Tērbatas 75
- Reģionālo e-periodisko izdevumu komplektēšana



Ieguvumi

• Pilnīgāks Latvijas izdevumu krājums

• Savlaicīga obligāto eksemplāru saņemšana > ātrāk
izveidots bibliogrāfiskais apraksts

• Nodrošināta e-periodisko izdevumu pastāvīga
saglabāšana un piekļuve

• Veiksmīga sadarbība starp bibliotēkām
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