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IFLA Ekspertu sanāksme 
Starptautisko kataloģizācijas principu izstrādei

 IME ICC 
(IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing 

Code)

•
 

Notikušās sanāksmes
-

 
Vācija, Frankfurte, 2003. gads

- Argentīna, Buenosairesa, 2004. gads

•
 

Paredzētās sanāksmes
-

 
Ēģipte, Kaira, 2005. gads

-
 

Koreja, Seula, 2006. gads
- Dienvidāfrikas republika, Durbana, 2007. gads



Starptautisko kataloģizācijas noteikumu 
principi

•
 

Pamatprincips –
 

lietotāju interešu ievērošana, nodrošinot kataloga lietošanas 
ērtumu

•
 

Principu pamats
-

 
kataloģizācijas pamattradīcijas

 
pasaulē

-
 

funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem, autoritatīvajiem 
ierakstiem, un perspektīvā

 
arī

 
priekšmetu autoritatīvajiem ierakstiem 

•
 

Parīzes principu paplašinājums
-

 
aptverti visi bibliotēku materiālu veidi

-
 

pilnveidoti bibliogrāfiskā
 

apraksta noteikumi
-

 
paredzēta pieejas iespēja jebkuriem bibliogrāfiskajiem un autoritatīvajiem 

ierakstiem



Ziņojums par starptautiskajiem kataloģizācijas 
principiem

 Dokumenta struktūra

•
 

1. Darbības lauks
•

 
2. Entītijas, atribūti, attiecības

•
 

3. Kataloga funkcijas
•

 
4. Bibliogrāfiskais apraksts

•
 

5. Pieejas punkti
•

 
6. Autoritatīvie ieraksti

•
 

7. Meklēšanas iespēju pamatojums
•

 
Pielikums. Kataloģizācijas noteikumu veidošanas mērķi

•
 

Skaidrojošā
 

vārdnīca



Starptautisko kataloģizācijas noteikumu 
veidošanas mērķi

 Pielikuma struktūra

•
 

Kataloga lietotāju ērtības
•

 
Pazīstama vārdu krājuma izmantošana

•
 

Precizitāte
•

 
Pietiekamība un nepieciešamība

•
 

Ekonomiskums
•

 
Standartizācija



Starptautisko kataloģizācijas principu 
izstrādāšanā

 
izmantotie avoti

•
 

Parīzes principi
•

 
ISBD standarti

•
 

FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)
•

 
AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules)

•
 

GARR ( Guidelines for Authority Records and References)
•

 
FRANAR (Functional Requirements and Numbering of Authority 
Records) darba variants

•
 

Dublin Core Metadatu
 

iniciatīvas darba grupas materiāli
•

 
IME ICC darba grupu un korespondentu diskusiju materiāli

•
 

Kataloģizācijas terminu un jēdzienu daudzvalodu vārdnīca MulDiCat:   
http://subito.biblio.etc.tu-bs.de/muldicat/

http://subito.biblio.etc.tu-bs.de/muldicat/


Ziņojums par starptautiskajiem kataloģizācijas 
principiem

 Avoti

* Statement of international cataloguing principles
http://www.loc.gov/loc/ifla/imeicc/source/statement-draft_jan05.pdf

* IME ICC sanāksme Frankfurtē, 2003. gadā:
http://www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm

* IME ICC sanāksme Buenosairesā, 2004. gadā:
http://www.loc.gov/imeicc2

* Towards an International Caataloguing Code // International Cataloguing and 
Bibliographic Control. – Vol. 34, No. 1 (2005), 18. lpp.

* Ziņojums par starptautiskajiem kataloģizācijas principiem (tulkojums latviešu 
valodā):  

www.lnb.lv

 

(Sk. Profesionālā

 

informācija → Standartizācijas nodaļa → Publikācijas)

http://www.loc.gov/loc/ifla/imeicc/source/statement-draft_jan05.pdf
http://www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm
http://www.loc.gov/imeicc2
http://www.lnb.lv/
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