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MABSTK jeb SIA “Standartizācijas, akreditā-
cijas un metroloģijas centra” 22 Standartizācijas 
tehniskā komiteja (LVS STK 22) ir valsts standar-
tizācijas sistēmas daļa, kas līdztekus citu noza-
ru standartizācijas tehniskajām komitejām dar-
bojas SIA “Standartizācijas, akreditācijas un met-
roloģijas centra” Standartizācijas biroja meto-
diskajā pakļautībā. MABSTK ir pārstāvēta Lat-
vijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATA-
BA), Latvijas Arhīvistu biedrība, Latvijas Biblio-
tekāru biedrība, Latvijas Muzeju biedrība, Latvi-
jas Muzeju padome, Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka (LNB), Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
informācijas un bibliotēku studiju programmu 
nodaļa, Muzeju Valsts pārvalde, SIA “TietoEna-
tor Alise” un valsts aģentūra “Kultūras informāci-
jas sistēmas”.

Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas 
tehniskā komiteja (MABSTK) aizvadījusi radoša darba 
pilnus pirmos 7 gadus. Šajā laikā adaptēti 34 Starptau-Šajā laikā adaptēti 34 Starptau-
tiskās Standartizācijas organizācijas (International Orga-
nization for Standardization,  ISO) un Eiropas Standarti-
zācijas komitejas (European Committee for Standardiza-
tion, CEN) izsludinātie nozares standarti. Tulkoti un pār-
strādāti 30 Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un insti-
tūciju federācijas (International Federation of Library As-
sociations and Institutions, IFLA) un citu institūciju nor-
matīvdokumenti.

Standarti pieejami SIA “Standartizācijas, akreditā-
cijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas biroja 

Standartu lasītavā (K.Valdemāra ielā 157), LNB Biblio-
tēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavā (Tērbatas 
ielā 75), kurās apkopoti informācijas un dokumentāci-
jas standarti. Šajā un LNB Elektronisko resursu lasīta-
vā (K.Barona ielā 14) nodrošināta piekļuve kopš 2006.
gada 20.jūnija izdoto Latvijas standartu elektroniska-
jām versijām.

Spēkā esošo nozaru standartu un normatīvdoku-
mentu saraksts publicēts LNB mājaslapā: http://www.
lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/latvijas-standarti;  
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/vadlinijas.

Pārskati par MABSTK darbību sniegti nacionālajos 
semināros “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbība di-
gitālā vidē” (2004., 2005., 2006.g.), kā arī vairākos starp-
tautiskos saietos. Par “Arhīvu, bibliotēku, muzeju sa-
darbības iniciatīvām Latvijā” (Cross-sectoral initiatives 
of archives, libraries and museums (ALM) in Latvia) 2006.
gada 25.aprīlī projekta “TEL-ME-MOR” reģionālo dar-
ba grupu sanāksmē Varšavā ziņoja LNB Bibliogrāfijas 
institūta direktore, MABSTK vadītāja Anita Goldberga. 
Atmiņas institūciju sadarbību digitālās bibliotēkas “Le-
tonica” veidošanā viņa analizēja arī 74. IFLA konferen-
cē Kvebekā, Kanādā 2008.gada augustā (http://archive. 
ifla.org/IV/ifla74/papers/156-Goldberga-en.pdf ).

2007.gada 20.aprīlī Rīgā norisinājās starptautiskais 
seminārs “Informācijas un resursu koplietošana: mu-
zeju, arhīvu un bibliotēku sadarbība standartizācijā”. 
Atmiņas institūciju darbinieki ne vien no Latvijas, bet 
arī Igaunijas, Itālijas, Lietuvas, Slovākijas un Zviedri-
jas pārrunāja procesu un pakalpojumu standartizāci-
jas problēmas un attīstības iespējas, lai veicinātu kul-
tūras mantojuma piekļuvi. Semināra atziņas izlasāmas 
žurnālā “Latvijas Arhīvi” (Goldberga, Anita. Starptau-
tiskais seminārs “Informācijas un resursu koplietošana: 
muzeju, arhīvu un bibliotēku sadarbība standartizācijā” 
[tiešsaiste]. 2008, Nr.2. Pieejams: http://www.arhivi.lv/ 
sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/10-11.-ARHIVI-ieivads.
pdf ).

Jau MABSTK darbības sākumā tika panākta vieno-
šanās ar galveno Latvijas standartu izdevēju un izplatī-
tāju SIA “Latvijas standarts”, ka MABSTK izstrādātos un 
apstiprinātos standartus drukātā formā arhīvi, bibliotē-
kas un muzeji varēs iegādāties ar 75% atlaidi no noteik-
tās standarta pamatcenas.

Nozīmīgākie MABSTK apstiprinātie 
normatīvdokumenti un standarti 
2006.–2009.gadā

“GARR: Vadlīnijas autoritatīvajiem ierakstiem un 
norādēm” (http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/ 
publikacijas/GARR.pdf, Guidelines for Authority Records 
and References, 2.izdevums). Dokumentā fiksētas infor-
mācijas uzrādīšanas prasības autorizētajām aprakstgal-
vām un norādēm iespiestā, mikroiespieduma un ma-
šīnlasāmā formā autoritatīvajos sarakstos, katalogos, 
bibliogrāfijās u.tml. Vadlīnijas aptver personu, institūci-
ju, darbu/izteiksmju autorizētās aprakstgalvas un norā-
des; norāžu ierakstu, vispārīgo skaidrojošo ierakstu, kā 
arī autoritatīvo ierakstu uzrādīšanas nosacījumus, kas 
ietver pilnīgu informāciju par autorizētās aprakstgalvas 
izveidi un ar to saistīto norāžu formulēšanu.

Inta Virbule

Ieskats Muzeju, 
arhīvu un 
bibliotēku darba 
standartizācijas 
tehniskās 
komitejas darba 
virzienos (2003–
2009)



75

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

 
 

Vadlīnijās izklāstīti personvārdu/institūciju nosau-
kumu un darbu unificēto nosaukumu autoritatīvie un 
norāžu ieraksti, kas paredzēti datu apmaiņai iespiestā, 
mikroiespieduma un mašīnlasāmā formā. Vadlīnijas re-
gulē katalogos ietverto materiālu veidu autoritatīvās 
informācijas un norāžu demonstrāciju. 

“ISBD: Starptautiskais standartizētais biblio-
grāfiskais apraksts: apvienotais izdevums” (http://
www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/isbd.pdf, Interna-
tional Standard Bibliographic Description (ISBD): consoli-
dated edition, 2007). Apvienotajā izdevumā ņemti vērā 
jaunākie ISBD pārstrādājumi, kā arī 2006.gadā pārstrā-
dātais Starptautiskais standartizētais monogrāfisko se-
niespiedumu bibliogrāfiskais apraksts (ISBD(A)). Tā mēr-
ķis — atjaunināt ISBD izdevumu atbilstoši kataloģizētā-
ju un citu bibliogrāfiskās informācijas lietotāju vajadzī-
bām un nodrošināt konsekventus, iespējami vienveidī-
gus visu veidu resursu apraksta noteikumus, kā arī  kon-
krētus noteikumus īpašu resursu veidu aprakstam.

Jaunais apvienotais ISBD izdevums aizstāj un atceļ 
iepriekšpublicētos ISBD standartus.

Trešais pārstrādātais izdevums “Latviešu valo-
das vārdu un vārdu savienojumu īsināšana bib-
liogrāfisko datu apstrādē”” (http://www.lnb.lv/lv/ 
bibliotekariem/standarti/latv-val-saisin-bibliogr-datu-
apstrade.pdf). Tie nosaka latviešu valodas vārdu un vār-
du savienojumu īsināšanu aprakstošajā kataloģizācijā, 
bibliogrāfiskajā aprakstīšanā un bibliogrāfisko norāžu 
veidošanā.

Saīsinājumu saraksts ir rediģēts — tas ietver tikai tos 
vārdus un vārdu savienojumus, kuru īsināšana netrau-
cē informācijas izguvi elektroniskajās datubāzēs.

Noteikumiem ir divi pielikumi:
“Latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu sa- ó
īsinājumu saraksts” ;
“Kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrā- ó
fisko aprakstvienību”.
Pielikumos iekļautie saraksti ir papildināmi un mai-

nāmi. Ieteikumus par nepieciešamajām izmaiņām abos 
pielikumos lūdzam sūtīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Standartizācijas nodaļai.

ASV Kongresa bibliotēkas “Priekšmetošanas ro-
kasgrāmata: Priekšmetu saraksts” 4 sējumos + 
Priekšmetu rādītājs” (Library of Congress Publishes 
Subject cataloging Manual: Subject Headings 5th edi-
tion).

1.sējums: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/ 
standarti/publikacijas/PRPS-1-sejums.pdf

2.sējums: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/ 
standarti/publikacijas/PRPS-2-sejums.pdf

3.sējums: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/ 
standarti/publikacijas/PRPS-3-sejums.pdf

4.sējums: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/ 
standarti/publikacijas/PRPS-4-sejums.pdf

Priekšmetu rādītājs: http://www.lnb.lv/lv/ 
bibliotekariem/standarti/publikacijas/PRPS-5-sejums-ra-
ditajs.pdf

Tulkojumu papildina dokumenta “Brīvi pievienoja-
mās apakšiedaļas: Alfabētiskais rādītājs” atjauninā-
jums, kas aizstāj 2006.gada izdevumu (http://www.lnb.lv/
lv/bibliotekariem/standarti/publikacijas/BPA2_2009.pdf).

Šie dokumenti atspoguļo ASV Kongresa bibliotēkas 
priekšmetošanas metodiku un politiku, kas ir arī LNB 
priekšmetu sistēmas bāze. Tie paredzēti indeksētājiem 
un autoritatīvo ierakstu veidotājiem, kā arī visiem bib-
liotēku speciālistiem informācijas tematiskajai organi-
zācijai.

2008.gadā nākuši klajā jauni bibliotēku snieguma 
rādītāju standarti, kas ietver resursu un pakalpojumu 
rezultatīvos rādītājus un to tehniskos atjauninājumus. 
Standarta “LVS ISO 11620:2008: Informācija un do-
kumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji” pamatā 
ir starptautiskais standarts ISO 11620:2008: Information 
and documentation — Library performance indicators.

Pārstrādātais izdevums vienkopus ietver snieguma 
rādītājus un tehniskos jauninājumus, kas attiecas gan 
uz bibliotēku elektroniskajiem un tradicionālajiem pa-
kalpojumiem, gan resursiem.

Standarta galvenais mērķis ir sniegt ziņas par snie-
guma rādītāju izmantošanu bibliotēkās un izplatīt zinā-
šanas, kā veikt bibliotēku snieguma vērtējumus.

Jaunais, pārstrādātais standarts atceļ un aizstāj:
“LVS ISO 11620:2001: Informācija un dokumentāci- ó
ja. Bibliotēku darbības rādītāji”.
“LVS ISO 11620:2001/A1:2005: Informācija un doku- ó
mentācija. Bibliotēku darbības rādītāji. 1. labojums: 
Papildu darbības rādītāji bibliotēkām”.
“LVS ISO/TR 20983:2006: Informācija un dokumen- ó
tācija. Bibliotēku elektronisko pakalpojumu snie-
guma rādītāji.”

Bibliotēku darbības rādītāju standartu izmantošana 
ir cieši saistīta ar bibliotēku statistikas standartu. Jaunā 
standarta “LVS ISO 2789:2007: Informācija un doku-
mentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika” ce-
turtais izdevums atceļ un aizstāj trešo izdevumu “ISO 
2789:2003” un ir tā pārstrādātais variants. Tajā novērs-
tas “ISO 2789:2003” lietišķās izmantošanas problēmas, 
kā arī ņemtas vērā straujās elektronisko pakalpojumu 
attīstības tendences bibliotēkās. Starptautiskajā stan-
dartā iekļautas bibliotēku elektronisko resursu un pa-
kalpojumu definīcijas un to uzskaites metodes. A pieli-
kumā “Bibliotēkas elektronisko pakalpojumu izmanto-
juma vērtēšana” izklāstītas bibliotēku elektronisko pa-
kalpojumu uzskaites metodes un problēmas. B pieli-
kumā “Ieteikumi pilnīgākai statistiskai analīzei” ietver-
ti papildrādītāji specifiskiem bibliotēku veidiem. Apko-
pojot statistikas datus, svarīgi izmantot vienas un tās 
pašas definīcijas un metodes. C pielikums “Datu kopre-
zultāta ieguve” ir nozīmīgs jauninājums nacionālās sta-
tistikas apkopošanā un publicēšanā. Tas dod iespēju 
salīdzināt dažādu valstu rādītājus dažādos laikposmos. 
Visi šī standarta pielikumi ir normatīvi.

Jaunā statistikas standarta prasības iestrādātas 
ik gadus aizpildāmajā bibliotēku statistikas veidlapā 
“1-Bibliotēka. Pārskats par bibliotēkas darbību”, 
ko bibliotēkas iesūta LNB.
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Veicot bibliotēku darba procesu statistisko uzskaiti 
un aizpildot gada statistikas veidlapas, bibliotekāriem 
nereti rodas jautājumi. LNB Bibliotēku Attīstības institū-
ta Bibliotēku konsultatīvais centrs, pamatojoties uz jau-
najiem statistikas un bibliotēku darba rādītāju standar-
tiem, sastādījis metodiskos norādījumus “Statistiskā 
uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām”. Tajos pa-
matota statistiskās uzskaites nepieciešamība un snieg-
ti praktiski ieteikumi statistikas gada atskaites aizpildī-
šanā. Metodiskie norādījumi ir elektronisks izdevums, 
kas pieejams LNB mājaslapā: http://dev.lndb.lv/lnb/ 
Statistiska-uzskaite-vadlinijas.pdf.

2009.gada nogalē MABSTK apstiprināja un iesnie-
dza LVS izsludināšanai Latvijas nozares standartu “LVS 
ISO 21127:2009 Informācija un dokumentācija. No-
rāžu ontoloģija informācijas apmaiņai kultūras 
mantojuma nozarē”. Šis starptautiskais standarts ir 
vairāk nekā desmit gadus ilga Starptautiskās Muzeju 
padomes (The International Council of Museums, ICOM) 
Starptautiskās Dokumentācijas komitejas (The Interna-
tional Committee for Documentation of the Internatio-
nal Council of Museums, CIDOC) darba rezultāts. Starp-
tautiskais standarts “ISO 21127” ir kultūras mantojuma 
informācijas nozīmīgāko jēdzienu ontoloģija — tās jē-
dzienu shēmas jeb “pasaules skatījuma” formāls attēlo-
jums, kas izmantojamas kultūras mantojuma institūciju 
dokumentācijas sistēmu un datubāzu veidošanā. Stan-
darta uzdevums ir veicināt kultūras mantojuma insti-
tūciju informācijas apmaiņu un integrāciju. Tas nosaka 
semantiskās definīcijas un dokumentu apstrādes prin-
cipus, lai būtiski atšķirīgus, lokāla rakstura informācijas 
avotus pārveidotu viendabīgā globālā resursā neatka-
rīgi no informācijas atrašanās vietas.

Konceptuālā norāžu modeļa (Conceptual Reference 
Model, CRM) ontoloģija ir veidota kā savstarpēji saistītu 
jēdzienu un definīciju virkne. Tomēr ontoloģija nav ter-
minoloģijas standarts, kura nolūks būtu terminu pre-
cīzs definējums. Tas ir koncentrēts ontoloģijā minēto 
80 kategoriju un 130 pamatpazīmju apraksts, kurā nav 
skaidri formulēta apakšklašu pazīmju mantošana visai 
klašu hierarhijai — tad būtu nepieciešamas nevis 130, 
bet vairāku tūkstošu pazīmju deklarācijas. Tomēr tas ie-
tver visu informāciju, kas vajadzīga visu pazīmju, tajā 
skaitā mantoto, pilnu deklarāciju ģenerēšanai.

Par uzdevumiem 2010.gadā

Arī MABSTK un LNB Standartizācijas nodaļu ietek-
mējusi ekonomiskā recesija. Ierobežotais finansējums 
un darbinieku skaita samazinājums liek noteikt prio-
ritāros, kā arī pagaidām pārtraucamos procesus. Iece-
rēts pabeigt IFLA dokumenta “Nacionālā bibliogrāfi-
ja digitālajā laikmetā: ieteikumi un jauni virzieni” 
(National Bibliographies in the Digital Age: Quidance and 
New Directions) tulkošanu, jo tas nepieciešams nacio-
nālo bibliogrāfijas pakalpojumu pilnveidei.

Iecerēta arī starptautiskā standarta “Resursu ap-
raksts un piekļuve” (Resource description and Ac-
cess, RDA) adaptācija. Standarta veidošana uzsākta jau 
pirms vairākiem gadiem (skat. Indaberga, Māra. Top 
jauni bibliotēku nozares standarti. Bibliotēku Pasaule, 

Nr.41, 2008, 77.–78.lpp.). 2010.gadā to testēs vairākas 
Amerikas Savienoto Valstu bibliotēkas, Kanādas Nacio-
nālā bibliotēka un arhīvs, Austrālijas Nacionālā bibliotē-
ka un Britu bibliotēka. Tiek veidoti arī standarta mācī-
bu materiāli, lai kataloģizētājiem atvieglotu jaunā stan-
darta izmantošanu.

MABSTK turpinās sekot līdz jaunumiem standartu 
un normatīvdokumentu jomā, lai par tiem informētu 
bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistus. Plāno-
ta atsevišķu nozīmīgu dokumentu apstiprināšana ar ti-
tullapas metodi bez tulkojuma latviešu valodā. Tie tiks 
iekļauti SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metrolo-
ģijas centra” Standartizācijas biroja standartu katalo-
gā.

Aicinu bibliotēku un saskarnozaru speciālistus re-
gulāri ieskatīties LNB Standartizācijas nodaļas sadaļā 
LNB tīmekļa vietnē http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/ 
standarti/par-standartizacijas-darbu, kā arī Latvijas 
bibliotēku portālā jaunāko ziņu sadaļā http://www. 
biblioteka.lv/Pages/default.aspx.

Standartizācijas jomā vienmēr daudz darāmā, tādēļ 
svarīgi noteikt prioritātes. Būsim pateicīgi par ierosinā-
jumiem!

LNB Standartizācijas nodaļa
Tērbatas ielā 75-411
Rīga LV 1001
Tālr.: +371 67312796
E-pasts: standarti@lnb.lv 


