
Connections. Collaboration. Community.

2016.g. 13.-20.augustā



•International

•Federation of

•Library

•Associations and Institutions

• Dibināta - 1927 Edinburgā (Skotija)

• Valstis - 140

• Dalībnieki - 1300

• Vadība – no 1971 Hāgā

• Izmaiņas



IFLA un Latvija

• IFLA biedri
• Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Latvijas Bibliotekāru biedrība

• Kongress’2016
• Dalībnieki kongresā - 3100

• Latvija – 4
• Kristīne Pabērza (KISC; Latvijas Bibliotekāru biedrības prezidente; IFLA līderu grupas 

eksperte) – IFLA grants

• Māra Jēkabsone (LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja) – IFLA grants

• Doloresa Veilande (RCB direktora vietniece) – atbalsta Rīgas Dome

• Baiba Mūze (Tieto Latvia; Latvijas Bibliotekāru biedrība) – atbalsta Tieto Latvia un 
Latvijas Bibliotekāru biedrība (dalības maksa)



Dalība IFLA kongresos

• 2016 Kolumbusa (ASV)

• 2014 Liona (Francija)

• 2012 Helsinki (Somija)

• 2008 Kvebeka (Kanāda)

• 2003 Berlīne (Vācija)

• 2002 Edinburga (Skotija)

• 1998 Amsterdama (Nīderlande)

• 1997 Kopenhāgena (Dānija)



Ohaio štats

• OCLC – Dublin, Ohio

• Vēsturiski - Ohio College Library Center (1967)

• Tagad - Online Computer Library Center

• Galvenais mērķis – nodrošināt pasaules informācijas publisku pieejamību un izmaksu 
samazināšanu

• Datorizēto bibliotēku pakalpojumi

• Pētniecības centrs

• WorldCat – lielākais OPAC



Plenārsēdes

• The Other Wes Moore: One Name, Two Fates

• Ves Mūrs (Wes Moore) – «New York Times» 
pieprasītākais autors

• Būt līderim, gan biznesa pasaulē, gan privātajā dzīvē -
galvenais ir personīgā atbildība

• Personīgā atbildība – īpašība, kas raksturo pārmaiņu 
vadītājus

• Pārmaiņu vadītājs
• Spēj radīt vīziju
• Iedvesmo un atbalsta apkārtējos, lai vīziju iemiesotu

• David S. Ferriero, Archivist of the United States

• Deivids S.Ferjēro (David S. Ferriero) – ASV arhīvists

• Nacionālā Arhīva un dokumentu administrācijas 
(NARA) attīstība

• Saglabāšana
• Digitalizācija
• Piekļuve

• Ņujorkas Publiskās bibliotēkas reorganizācija
• 87 publiskās bibliotēkas filiāļu un 4 zinātnisko bibliotēku 

apvienošana



Sesiju tematika – referātu pilnteksti
• Bibliotēku pakalpojumu atbilstība ANO 2030 deklarācijai

• Mārketings un publiskās attiecības

• Bibliotēku statistika un novērtēšana

• Bibliotekāru izglītība, tālākizglītība, pētniecība 

• IFLA standarti un to lokālā adaptācija (izglītības, skolu 
bibliotēku vadlīnijas)

• Autortiesības

• Dažāda veida bibliotēku sadarbība, projekti

• Kultūras mantojuma saglabāšana, digitalizācija, atvērtās 
pieejas repozitoriji

• Interneta pieejamība bibliotēkās

• Informācijpratība un lietotāju apmācība

• Bibliotekāru asociācijas

• Imigranti un multikulturālisms

• Bezpajumtnieki un bibliotēkas

• Krājuma veidošana un attīstība

• Dokumentu piegāde un dalīšanās ar resursiem (bez SSBA)

• Klasifikācija un indeksēšana

• Tehnoloģijas bibliotēkās

• Kataloģizācija, bibliogrāfija, datu formāti, semantiskais 
tīmeklis, saistītie dati

• Vietējā (kopienas/dzimtas) vēsture, novadpētniecība, 
ģenealoģija 

• Aktuālie jautājumi pa resursu veidiem

• Retumu un rokrakstu kolekcijas 

• Audiovizuālie materiāli un multimediji

• Seriālizdevumi un turpinājumresursi

• Aktuālie jautājumi pa bibliotēku veidiem

• Nacionālās bibliotēkas un nacionālā bibliogrāfija

• Akadēmiskās bibliotēkas (pētījumu/lielie/saistītie dati)

• Publiskās bibliotēkas

• Skolu bibliotēkas

• Mākslas bibliotēkas

• Valdības un juridiskās bibliotēkas

• Lauksaimniecības bibliotēkas

• Neredzīgo un vājredzīgo apkalpošana

• Āzijas, Okeānijas, Latīņamerikas, Āfrikas jautājumi

http://2016.ifla.org/conference-programme/conference-papers-posters
http://library.ifla.org/1557/1/p-161-crandall-en_poster.jpg


IFLA apbalvojumi

• Dorothy McGarry (ASV)
• Kataloģizācija

• Klasifikācija

• Indeksēšana

• Gordon Dunsire (Skotija)
• Bibliogrāfiskie dati

• Saistītie dati

• Semantiskais tīmeklis



Interešu loks-1

• Dažāda veida 
bibliotēku sadarbība

• Akcents uz lasīšanas 
un pētniecības 
veicināšanu

• Vienota informācijas 
sistēma (Zagreba, 
Horvātija)

• Vietējais saturs (Novadpētniecība)
• Ģenealoģija

• Mutvārdu pieraksti

• Digitālie objekti
• https://docs.google.com/presentation/d/1aIOv-

NXzgM85nQzcK16e10p1iMt8Vdu1OIr3OYZAjLs/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/presentation/d/1aIOv-NXzgM85nQzcK16e10p1iMt8Vdu1OIr3OYZAjLs/edit#slide=id.p


Interešu loks-2

• Semantiskais tīmeklis un saistītie dati
• Veicināt bibliotekāru zināšanas un izpratni
• Izmantot bibliotēku sfērā
• http://explore.dublincore.net/

• Datu apstrāde: kataloģizācijas noteikumi un formāti (FRBR/FRAD, RDA, RDF, 
BIBFRAME, saistītie dati)
• Lielo valstu aktivitātes – pamats AUTH, izmaiņas atbilstoši RDA
• KB aktivitātes pie BIBFRAME
• Individuāli mēģinājumi

• Bibliotēku informācijas sistēmas un tehnoloģiskā attīstība

http://explore.dublincore.net/


Datu apstrāde un IT jāskata kontekstā!
IFLA-2015 Keiptaunā (Dienvidāfrikas Republika)

Aktuālā situācija

• OPAC vairs nav lietotājiem draudzīgs
• 84% lietotāju izmanto meklēšanas sistēmas,

nevis e-katalogus

• Pieaug e-resursu izmantošana
• bibliotēkas 70-90% no budžeta tērē e-resursu 

iegādei/abonēšanai

• MARC formāts novecojis
• ierobežots izmantošanai tikai bibliotēku sfērā

• Lietotāji kļuvuši zinošāki un prasīgāki
• jaunas prasības izguvē
• lieto dažādas ierīces / aplikācijas

Aktivitātes

• Izstrādāti nozīmīgi dokumenti
• FRBR (Functional Requirements for

Bibliografic Records)

• FRAD (Functional Requirements for
Authority Data)

• RDA (Resource Description and Access)

• Jaunie apstrādes principi un formāti
• Atbilstība lietotāju vajadzībām

• Pamats datu izmantošanai semantiskajā 
tīmeklī



Datu apstrāde - Gordon Dunsire

• Situācija
• Kataloģizācija un bibliogrāfisko datu apstrāde 

atpaliek no aktuālās situācijas

• RDA - formāts, kas atbalsta starptautiskus
modeļus lietotājorientētām saistīto datu 
aplikācijām

• RIMMFizācija
• Vizualizācijas rīks kataloģizētājiem -

nodrošināt kopēju skatījumu uz metadatiem 
no dažādiem avotiem

• RIMMF  RDA  Semantiskais tīmeklis

• Konference un praktiskais seminārs Rīgā

Nevajag visiem vienādi - var strādāt dažādi, 
bet vajag kopēju saprašanos

• 20.gs. bibliogrāfisko standartu «harmonija» 
neatgriezīsies (un nav arī vajadzīga 
semantiskajā tīmeklī)



DOREMUS (Francija)
• Galvenie sadarbības partneri

• Francijas Nacionālā bibliotēka (BnF)
• Francijas Radio
• Parīzes Filharmonija

• Mērķis
• Uzlabot mūzikas resursu aprakstīšanu, lai nodrošinātu atkārtotu izmantošanu

• Rada īpaši mūzikai paredzētu uz FRBR un kontrolētajām vārdnīcām bāzētu daudzvalodu datu modeli
• Izstrādā saistīto dokumentāciju (piemēri un mācību līdzeklis)
• Nodrošina praktiskās nodarbības

• Nodrošināt piekļuvi Francijas mūzikas arhīvu kolekcijām
• Publicē sadarbības partneru mūzikas metadatus saistīto atvērto datu mākonī

• Saistīt resursus, nodrošināt daudzveidīgu izmantošanu, bagātināt lietojamību un lietotāju pieredzi
• Attīsta mūzikas sistēmu, kas bāzēta uz bagātinātu datu modeli un apvieno mūzikas katalogus, lai piedāvātu inovatīvu pakalpojumu

• Par risinājumu
• Izmanto 3 komponentus – Work/Event/Expression

(Izveido savus blokus/elementus pēc FRBR principa)
• Attiecības starp entītijām

http://www.doremus.org/?page_id=34


Citi projekti datu apstrādē

Arābu pieredze

• Izmantoja BibFrame (atbalsta RDA)

• Secinājums
• Joprojām risināmas problēmas ar 

BibFrame

• BibFrame nepieciešama pilnveidošana

• Arābu valodas atbalsta problēmas

Ziemeļteksasas digitālā bibliotēka

• Nepieciešams jauns lietotājam draudzīgāks 
risinājums ģenealoģijas datubāzei
• Jāmaina tehniskā infrastruktūra
• Nepieciešamas izmaiņas sistēmā
• Jauns metadatu modelis – 21 aprakstošais lauks

• Izmantota daļa no Dublin Core lauku kopuma
• Pievienoti vairāki lokālie lauki

• Secinājums
• Joprojām esam pārejas periodā
• Bibliotēkām jāstrādā kopā
• Bibliotekāriem vairāk jāiejūtas lietotāja lomā



Marshall Breeding –
Bibliotēku tehnoloģiju industrijas pārskati

American Libraries

• 2014: Strategic Competition and Cooperation

• 2015: Operationalizing Innovation

• 2016: Power plays

Library Journal
• 2003: The competition heats up

• 2004: Migration down, innovation up

• 2005: Gradual evolution

• 2006: Reshuffling the deck

• 2007: An Industry redefined

• 2008: Opportunity out of Turmoil

• 2009: Investing in the Future

• 2010: New models, core systems

• 2011: New Frontier

• 2012: Agents of change

• 2013: Rush to innovate

http://librarytechnology.org/industryreports/


BIS un tehnoloģiju attīstības tendences

• Bibliotekārie procesi1.paaudze

• Publiskā saskarne lietotājiem2.paaudze

• Dažāda veida bibliotēku 
lietotāju atšķirīgās vajadzības 3.paaudze



Akadēmiskās bibliotēkas

• Aktualitātes

• Nodrošināt studiju procesu ar piekļuvi dažāda 
veida informācijas resursiem (bibliotēkas 
fiziskais krājums + ārējie resursi)

• Paplašināt meklēšanas iespējas (meklēt 
resursus, pilntekstā)

• Atbalstīt pētniecību, pētījumu datu 
uzglabāšanu un to atkārtotu izmantošanu 
(open access repository)

• Attīstības tendences

• Bibliotēku informācijas sistēmas  Resursu 
pārvaldības sistēmas

• Populārākās BIS (Aleph, Voyager, Symphony, 
Sierra, Millenium, Horizon, Kuali OLE)  jauni 
risinājumi

• Jaunie tehnoloģiskie risinājumi

• Bibliotēku pakalpojumu koplietošanas platformas
• ALMA – ExLibris
• WorldShare Management Services – OCLC

• Koplietojamas tehnoloģiskās platformas
• BIBSYS – 105 Norvēģijas Nacionālā, akadēmiskās, zinātniskās  

bibliotēkas

• Indeksēšanā bāzētie izguves (discovery) produkti ar 
piekļuvi bibliotēkas abonētiem resursiem

• EBSCO Discovery Service (EBSCO)
• WorldCat Discovery Service (OCLC)
• Summon (ProQuest)
• Primo (ExLibris)

• Atvērtā pirmkoda bibliotēku pakalpojumu platformas
• Kuali OLE
• EBSCO Information Services



Publiskās bibliotēkas
• Tehnoloģiskā attīstība atšķirīgi kā akadēmiskajās bibliotēkās

• Aktuāli

• Dažāda veida resursu integrēta piekļuve no viena punkta
• Tradicionālais bibliotēkas krājums
• E-resursi

• Lejupielādējamu e-grāmatu un audio grāmatu izsniegšana, digitālā 
satura straumēšana (ar DRM atbalstu)
• OverDrive (ASV)
• Cloud Library service (Bibliotheca no 3M)
• Axis 360 service (Baker&Taylor)
• Odilo (Madride)

• Pašapkalpošanās pakalpojumi



E-grāmatu piekļuves risinājumi

• Library Simplified – 3 klikšķi
• aplikācijā publiskās bibliotēkas lasītājiem 

vienkopus pieejamas dažādu piegādātāju 
(OverDrive, 3M, Baker & Taylor) e-grāmatas

• Lietotājs pieslēdzas vienreiz un no vienas piekļuves
var lasīt visu

• Open eBooks
• Izdevēju dāvinājums 
• Bezmaksas e-grāmatas nabadzīgiem jauniešiem



Secinājumi
• Ierobežotas bibliotēku finansiālās iespējas

• Jāmeklē stratēģiski izdevīgākie tehnoloģiskie risinājumi
• Jācenšas nodrošināt iespēja piekļūt maksimāli apjomīgam un daudzveidīgam 

informācijas resursu kopumam

• Bibliotēku tehnoloģisko risinājumu piegādātāji
• Seko līdzi tendencēm bibliotēku attīstībā
• Tendence apvienoties jaunu risinājumu izstrādē un attīstībā

Bibliotēku informācijas sistēmas 
 Viena klikšķa sistēmas
 Resursu pārvaldības sistēmas
Bibliotēku pakalpojumu un izguves platformas 



Plakāti
• Future of Cataloging: Are We Ready for Linked Data? (ASV)

• A Digital Oral History: a collaborative project, connecting UNCW students to their Latino community (ASV) – iesaista 
studentus

• Assessing and choosing an appropriate library management software that is compatible with the South African 
Bibliography Catalogue (SABICat) (Gana)

• Design and Implementation of a Mobile Web OPAC for Digital Kids in South Korea (Dienvidkoreja)

• Priorities in Resource Description: How does a community of users and catalogers differ? (ASV)

• Assessing the Value of Public Library Services: An Update and Recent Meta-Analysis (ASV)

• Book Reserved and Retrieval in a Breeze: implementing RFID “books on hold” service in Tamkang University Library
(Taivāna, Ķīna)

• Donate an eBook to a Library: a Model of public libraries in Taiwan (Taivāna, Ķīna)

• From Digital Commons to OCLC: Transforming your ETD Metadata into High Quality RDA Reliant Records (ASV)

• A Study on New Suggestion for RDA Resource Type Display by Comparing the Resource Types in OPAC (Dienvidkoreja)

• Metadata and digital objects: To embed or not to embed? (ASV)

• Text Mining: The Next Data Frontier (Nīderlande)

• Linked Data for Professional Education (LD4PE)- Enabling Librarians to Learn the Basics and Beyond (ASV) -
http://explore.dublincore.net/

http://2016.ifla.org/conference-programme/conference-papers-posters
http://library.ifla.org/id/eprint/1551
http://library.ifla.org/1555/1/p-102-veve-en_poster.jpg
http://library.ifla.org/1557/1/p-161-crandall-en_poster.jpg
http://explore.dublincore.net/






Izstāde



IFLA kultūras vakars

• Kolumbusas Zinātnes

muzejā 

(Center of Science and

Industry - COSI)

• 5 reģioni















































Lai izdodas piedalīties IFLA-2017!

Vroclava (Polija), 
2017.gada 

19.-25.augustā


