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Elita Eglīte

Konferences dalībnieki. Pirmie (no kreisās): A.R.D. Prasad un Devika Madali (Indija)

Raksta autore 
pie Nīderlandes 
Nacionālās bibliotēkas 
ieejas

Klasifikācija 
krustcelēs: 
daudzējādā 
izmantojamība:
par starptautisku semināru 
2009.gada 29.–30.oktobrī 
Hāgā
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Vai Universālā decimālā klasifikācija (UDK) ir izman-
tojama mūsdienu globālajā informacionālajā telpā? Vai 
UDK savā attīstībā nonākusi krustcelēs? Kādi ir optimā-
lākie UDK attīstības ceļi?

Šie bija galvenie jautājumi, uz kuriem meklēja atbil-
des Nīderlandes Nacionālajā bibliotēkā (Koninklijke Bib-
liotheek, Hāga) 29.–30.oktobrī notikušā starptautiskā 
semināra “Klasifikācija krustcelēs: daudzējādā izman-
tojamība” (Classification at a crossroads: multiple direc-
tions to usability) dalībnieki.

Vairums dalībnieku atzina, ka, strauji attīstoties so-
ciālajiem tīkliem, in-
formācija globāla-
jā tīmeklī kļūst aiz-
vien nepārskatāmā-
ka. Merilendas Uni-
versitātes (Universi-
ty of Maryland) pro-
fesors Dagoberts 
Zērgels (Dagobert 
Soergel) situāciju 
apzīmēja ar vārdu  
“haoss”. Tīmekļa in-
formācijas organizē-
šanai viņš ieteica iz-
mantot UDK — labi strukturētu un informācijas bagātu 
zināšanu organizēšanas sistēmu, kurai ir hierarhiska uz-
būve. Tikai hierarhiski organizēta informācija ļauj pre-
cīzi formulēt vaicājumu. Pārlūkmeklēšanā jābūt pieeja-
mai UDK struktūrai fasešu formā. Izmantojot kartēšanu 
tīmeklī, UDK fasetes var savienot ar ontoloģijām un ci-
tām zināšanu organizēšanas sistēmām, kurām UDK va-
rētu būt centrālais mezgls.

Pirms vairāk nekā desmit gadiem UDK uzsāka ceļu 
uz fasetklasifikāciju. Kaut arī pēdējos gados šajā vir-
zienā daudz paveikts, ceļš vēl nav pat pusē. Citā situ-
ācijā ir valstis, kurās fasetklasifikācijas sistēmas izmanto 
jau daudzus gadus, 
piemēram, fasetkla-
sifikācijas dzimtenē 
Indijā. Indijas Statis-
tikas institūta Doku-
mentācijas pētniecī-
bas un mācību cen-
tra (Documentation 
Research and Trai-
ning Centre of the In-
dian Statistical Insti-
tute) asociētais pro-
fesors A.R.D. Prasad 
un lektore Devika Madali pārliecinoši pierādīja Ran-
ganatana klasifikācijas izmantojamību metadatu orga-
nizēšanā un semantiskā tīmekļa izveidē.

Daļa referentu uzsvēra, ka UDK pat kā fasetklasifikā-
cijai ir maz iespēju tikt izmantotai mūsdienu informa-
cionālajā telpā, galvenokārt vāji organizētās semantis-
kās piekļuves dēļ. Viens no iespējamiem risinājumiem 
ir veidot UDK tezauru. Kerola I Bukarestes Universitā-
tes Centrālās bibliotēkas (Carol I Central University Lib-
rary of Bucharest) bibliotekāre, klasifikācijas un indeksē-
šanas pasniedzēja Viktorija Fransu (Victoria Frâncu) un 
Nord Baia Mare University pasniedzējs, datorspeciālists 

Kosmins-Nikolā Sabo (Cosmin-Nicolae Sabo) no Ru-
mānijas sniedza projekta progresa ziņojumu par šāda 
tezaura izstrādi un iekļaušanu bibliotēku sistēmā Bib-
lioPhil. Visiem UDK terminiem tiek veidoti autoritatīvie 
ieraksti, kuros lietotajiem terminiem jeb deskriptoriem 
rumāņu valodā kā nelietotie termini jeb nedeskripto-
ri tiek pievienoti termini franču un angļu valodā. Plašā-
kie termini veidoti atbilstoši UDK hierarhijai. Kā atzina 
ziņojuma autori, pagaidām nav novērsta homonīmija, 
kas ir galvenais šķērslis universālu tezauru izveidē.

Labāki panākumi ir ierobežotas tematikas UDK te-
zauru izveidē. Āfrikas Studiju centra (Afrika-Studiecen-
trum, Nīderlande) Bibliotēkas, dokumentācijas un in-

formācijas nodaļas speciālistes Marlēne van Dorna 
(Marlene van Doorn) un Katrīna Polmane (Katrien Pol-
man) stāstīja par Āfrikas Studiju centra tezaura izveidi. 
Tas sastādīts galvenokārt uz 3. — Sociālo zinātņu kla-
ses — un 9. — “Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture” — kla-
ses bāzes.

Gan nozaru, gan universālajiem tezauriem kā ASV 
Kongresa bibliotēkas Priekšmetu sarakstam (Library of 
Congress Subject Headings, LCSH) piemīt nozīmīgs trū-
kums — hierarhijas nepārskatāmība. Tādēļ informāci-
jas izguvē dažādās informacionālās vi-
dēs arvien lielāku nozīmi iegūst tezau-
ru un klasifikācijas sistēmu apvienots 
izmantojums, ko panāk galvenokārt ar 
kartēšanu. Vai UDK jāturpina ceļš ko-
pā ar citu zināšanu organizēšanas 
sistēmu? Pozitīvu atbildi uz šo jautā-
jumu sniedza Szeged Universitātes (Un-
gārija) profesore Agnese Haidu Bara-
ta (Ảgnes Hajdu Barảt), kas iepazīstinā-
ja ar informācijas organizēšanas sistē-
mu MÁTRIKSZ (Magyar Atfogo Targyi 
Informaciokereso-nyelvi Szotar, angliski 

D. Zērgels

K. N. Sabo  
un V. Fransu

D. Madali

M. Dorna un 
K. Polmane

A. H. Barata



20

Broad Hungarian Information Retrieval Language Dic-
tionary), kā arī Čehijas Nacionālās bibliotēkas Nacio-
nālā priekšmetu autoritatīvo ierakstu saraksta un kla-
sifikācijas nodaļas (National subject heading authori-
ties and classification department of the National Library 
of the Czech Republic) vadītāja Marija Balikova (Marie 
Balíkova), kas pamatoja nepieciešamību veidot katego-
riju sarakstu kā starpposmu starp daudzajām čehu on-
toloģijām un tezauriem, t.sk. ASV Kongresa bibliotēkas 
Priekšmetu saraksta nacionālo variantu, un UDK kā in-
formācijas vienotas izguves instrumentu.

Atsevišķi referenti, piemēram, Ķelnes Lietišķo zināt-
ņu universitātes Informācijas pārvaldības institūta (In-
stitute of Information Management at the Cologne Uni-

versity of Applied 
Sciences) bibliote-
kārs un zinātnis-
kais asistents Fē-
likss Boterams 
(Felix Boteram, Vā-
cija) izteica domu, 
ka pirmskoordinē-
tu un pēckoordi-
nētu sistēmu sa-
vienošana nav ie-
spējama. Starp-

tautiskās zināšanu or-
ganizēšanas sabiedrī-
bas (International So-
ciety for Knowledge Or-
ganization, ISKO) vice-
prezidents, UDK Kon-
sultatīvās padomes lo-
ceklis Klaudio Gno-
li (Claudio Gnoli, Itālija) 
shematiski demonstrē-
ja atšķirības klasifikāci-
jas sistēmu un ontolo-
ģiju uzbūvē. Atbilstoši 
K.Gnoli teorijai, nepār-
varamu pretrunu rada 
tas, ka klasifikācijā vie-
nas entītijas visi aspekti nav sakopoti vienuviet, bet iz-
kaisīti dažādās klasēs.

Vai īsākais ceļš ir UDK saīsināts variants? Šāds 
jautājums radās pēc Slovēnijas Nacionālās un Univer-
sitātes bibliotēkas Priekšmetošanas nodaļas (Subject 
cataloguing department at the National and Universi-
ty Library in Ljubljana) vadītājas, Slovēnijas Vispārējā 
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priekšmetu saraksta tiešsaistē redaktoru grupas (Edito-
rial team of the Slovenian General Subject Headings List 
Online) locekles Darijas Rozmanes (Darija Rozman, 
Slovēnija) referāta par Slovēnijā izstrādāto UDK kopsa-
vilkumu, kuru izman-
to mazu bibliotēku 
krājumu klasificēšanā 
un komplektēšanas 
profilu saskaņošanā, 
kā arī Slovēnijas kop-
katalogā. UDK Kop-
savilkumu vieglāk iz-
mantot nekā pilnās 
UDK tabulas seman-
tiskai meklēšanai ne 
tikai bibliotēkās, bet 
arī tīmeklī.

Seminārā izskanē-
ja viedoklis, ka Mel-
vila Djūija Decimā-
lās klasifikācijas sis-
tēma, kas pēc uzbū-
ves ir vienkāršāka ne-
kā UDK, labāk izman-
tojama tīmekļa vides 
organizēšanai.

Ļubļanas Universitātes Mākslu fakultātes Bibliotēku, 
informācijas zinātnes un grāmatniecības nodaļas (De-
partment of Library and Information Science and Book 
Studies at Faculty of Arts, University of Ljubljana) asociētā 
profesore Alenka Šauperla (Alenka Šauperl, Slovēnija) 

iepazīstināja se-
mināra dalībnie-
kus ar pētījumu, 
kurā salīdzināta 
folksonomiju ta-
gu un UDK ter-
minoloģija. 25% 
gadījumos ter-
minu atšķirības 
ir minimālas, kas 
liecina, ka plai-
sa starp UDK — 
mākslīgo valodu 
un dabisko valo-
du nav nepārva-

rama. Organizējama vārdiska piekļuve UDK indeksiem, 
iekļaujot foksonomijās lietotos terminus.

Vai nākotne tomēr nepieder semantiski organizē-
tām meklējumvalodām? Tā kā semināra temats bija 
UDK  nākotne, šis jautājums palika tikai ieskicēts.

Debatēs dominēja uzskats, ka UDK, kaut arī atro-
das krustcelēs, virzās pa ceļu, kas to tuvina jaunām 
izmantošanas iespējām.

Dienu pirms semināra 2009.gada 28.oktobrī turpat 
Hāgā notika UDK Konsorcija organizēts UDK redakto-
ru grupas un UDK Konsultatīvās padomes apaļais galds 
par klasifikācijas redakcionālajām perspektīvām (Round 
table on UDC editorial perspectives), kurā apsprieda ne-
pieciešamās UDK saturiskās un strukturālās izmaiņas.

Dalībnieki noklausījās Toronto Universitātes In-
formācijas fakultātes (Faculty of Information Studies, 

M. Balikova

F. Boterams

K. Gnoli

D. Rozmane

A. Šauperla
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reorganizēto Reliģijas klasi un secināja, ka, veidojot fa-
setes atbilstoši Blisa klasifikācijas sistēmai, daudzos ga-
dījumos ir pārkāpti UDK indeksu veidošanas principi. 
Grūtības sagādā arī fasešu secība indeksā, tādēļ UDK 
autoritatīvo ierakstu datubāzē (Master References Fi-
le, MRF) būtu jāievieto vairāk kombināciju piemēru. 
V.Brotone norādīja arī uz kļūdām atsevišķu reliģiju spe-
ciālajos noteicējos, piemēram, kristietības un jūdaisma 
svēto grāmatu apzīmēšanā.

Tika diskutēts par UDK indeksu unikalitātes principa 
ievērošanas nepieciešamību un piemērojamību jebku-
rai entītijai. Dalībnieki vienojās, ka indeksam jābūt uni-
kālam, lai jebkurā informacionālā vidē, it īpaši globāla-
jā tīmeklī, meklētajai informācijas vienībai būtu atbils-
tošs unikāls indekss.

-
ganizācijas projekta attīstību. Tā tiek reorganizēta pēc 
fasetklasifikācijas principa, ievērojot tos pašus fasešu 
izveides nosacījumus kā Reliģijas klasē. Nākotnē abu 
klašu speciālajiem noteicējiem vajadzētu veidot jau-
nas vispārīgo noteicēju tabulas kodolu.

Izvērsās diskusija par specifiskiem klasifikācijas jau-
tājumiem — kad publikācijai, kurā aplūkoti kādas no-
zares filozofiskie aspekti, piešķirams attiecīgās noza-
res un kad — filozofijas indekss? Neskatoties uz filo-
zofu teikto, ka atšķirība ir nepārprotama, daļa bibliote-
kāru uzskata, ka UDK tabulās būtu iekļaujama atšķirša-
nas metodika. Izkristalizējās viedoklis, ka metodika to-
mēr nav nepieciešama, jo šādās un līdzīgās situācijās 
katrai bibliotēkai jārīkojas atbilstoši savai indeksēšanas 
politikai.

Apaļā galda dalībnieki atzina, ka MRF pilnveidoša-
nā vēl daudz darāmā. UDK Redaktoru grupas dalībnie-
ki informēja, ka UDK Konsorcija tīmekļa vietnē drīzumā 
būs pieejama UDK Kopsavilkuma shēma, kurā varēs la-
bāk orientēties nekā MRF. Nākotnē paredzēta šīs shē-
mas kartēšana ar Djūija Decimālās klasifikācijas Kopsa-
vilkumu un tulkošana UDK lietotājvalstu valodās.

Nākotnē UDK gaida daudzas pārmaiņas, kurām in-
formācijas klasificētājiem būs jāspēj izsekot.

Semināra referātu prezentācijas un kopsavilkumi  
pieejami:
http://www.udcc.org/seminar2009/programme.htm.

University of Toronto, Kanāda) emeritētās profesores 
Nensijas Viljamsones (Nancy Williamson) un Londo-
nas Bibliotēku, arhīvu un informācijas studiju skolas 
(School of Library, Archive and Information Studies) eme-
ritētās profesores, bijušās UDK atbildīgās redaktores 
I.C. McIlwaine ziņojumu 
par Medicīnas klases reor-
ganizācijas projekta attīs-
tību. Viņi akceptēja nacio-
nālo institūciju izstrādā-
tos Vispārīgo vietas notei-
cēju papildinājumus. Noti-
ka diskusija par Medicīnas 
klases “pārvietošanu” uz 
neaizpildīto 4.klasi. Apaļā 
galda dalībnieki vienojās, 
ka tik apjomīgas redakcio-
nālas izmaiņas veikt nebū-
tu mērķtiecīgi.

Argentīniešu izcelsmes neatkarīgais pētnieks un 
pasniedzējs Edgardo Čivalero (Edgardo Civallero) no 
Spānijas referēja par Austrumu, Centrālamerikas un Āf-
rikas tautu valodu iekļaušanu valodu vispārīgo noteicē-
ju tabulās. Neskatoties uz iebildumiem, ka valodas, ku-
rās nav rakstisku tekstu, UDK neaptver, sanāksmes da-
lībnieki akceptēja E.Čivalero izstrādātos tabulas papil-
dinājumus, jo tie var būt noderīgi kā apakšiedaļas citu 
klašu indeksos.

Semināra dalībnieki atzina, ka, reorganizējot kla-
ses un veidojot jaunus speciālos un vispārējos noteicē-
jus pēc fasetklasifikāciju principa, piemēram, vispārējo 
īpašību noteicējus, nav bijis iespējams izvairīties no jē-
dzienu dublēšanās, kas tuvākajā laikā būtu jānovērš.

Londonas Universitātes koledžas Bibliotēku un in-
formācijas studi-
ju (Library & In-
formation Studies, 
University College 
London, Lielbritā-
nija) vecākā lek-
tore un BIS prog-
rammas direktore 
Vanda Brotone 
(Vanda Brough-
ton) analizēja 
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