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2

https://bi-international.de/


Vācijas Nacionālā bibliotēka

• 1912. gadā – Leipcigā

• 1946. gadā – Frankfurtē

• Kopš 1990. gada – abas 
bibliotēkas darbojas kā 
viena institūcija

• Darbinieku skaits – 634

• Budžets – 52 394 000 € 

• Krājuma vienības –

34 195 543 

• Apmeklētāju skaits 
(dienā) – 607

• Apmeklējuma maksa:
• 6 € dienā
• 18 € mēnesī
• 42 € gadā
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Obligāto eksemplāru likums (2006)

• Likumā noteikts, ka Vācijas Nacionālā bibliotēka (VNB) 
ir tiesīga vākt, kataloģizēt, indeksēt un saglabāt gan 
fiziskas, gan tiešsaistes publikācijas

• Obligāto eksemplāru saņemšana notiek gan Frankfurtē, 
gan Leipcigā
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Tiešsaistes publikāciju veidi

e-grāmatas

e-avīzes e-žurnāli

tiešsaistes disertācijas un tēzestīmekļa vietnes

ziņu vēstkopas
audio grāmatas

digitalizēts saturs

tiešsaistes datubāzes
vikiji emuāri

video ieraksti
skaņu ieraksti
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Izdevējdarbības tendences Vācijā
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Tiešsaistes publikāciju 
apstrāde
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Tiešsaistes publikāciju saņemšana: VNB

VNB

OAI-PMH 

FTP

Web
iesniegšanas 

forma
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OAI-PMH

Object serverobject fetcher

RepositoryHarvester

Request

Records

OAI-PMH

Transfer-URL

FTP
Datņu un metadatu 
saņemšana, izdevējam 
pieslēdzoties bibliotēkas 
serverim

Automatizēta datņu un 
metadatu saņemšana, 
bibliotēkai pieslēdzoties 
izdevēja serverim
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Web iesniegšanas forma
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LNB

LNB 
portāls 

izdevējiem

FTP

E-pasts

Tiešsaistes publikāciju saņemšana: LNB
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Metadatu standarti

• ONIX grāmatām

• NISO JATS žurnāliem

• Crossref žurnālu rakstiem

• XMetaDissPlus disertācijām

• MARC21 – MARCXML

• Metadati monogrāfijām

• Metadati periodiskajiem izdevumiem 
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https://d-nb.info/1160064784/34
https://d-nb.info/1160064571/34


Verificēšana

• Pirms datnes un metadatu pakotnes saglabāšanas 
tiek veikts automatizēts piegādāto datņu un 
metadatu verifikācijas process

 Darbs kļūdu pieteikšanas sistēmā
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Laikraksti

• 1913. gads – iespiesti laikraksti

• 1969. gads – mikrofilmas un iespiesti laikraksti

• 1991. gads – tikai mikrofilmas

• 2010. gads – tikai e-laikraksti (PDF)
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E-laikrakstu apstrāde

• Komunikācija ar izdevēju

• Metadatu standarta noteikšana

• Agregatora konfigurēšana

• Testēšanas fāze un kvalitātes kontrole

• Automatizēta apstrāde un izlases veida kvalitātes 
kontrole

Pārbauda, 
vai publicēti 

jauni 
numuri

Lejupielādē 
PDF datnes

Sagatavo 
datnes

Konvertē 
uz PDF/A

Veic 
validāciju

Izveido 
PDF un 

metadatu 
komplektu
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Rezultāts bibliotēkas katalogā
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Automatizētā klasificēšana 
un indeksēšana

http://library.ifla.org/2213/1/115-junger-en.pdf
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http://library.ifla.org/2213/1/115-junger-en.pdf


Tematiskā kataloģizēšana (1)

Tematiskā 
kataloģizēšana

VNB priekšmetu 
kategorijas

Prioritārie 
priekšmeti

DDK indeksi
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Tematiskā kataloģizēšana (2)

• Aizsākta kā projekts 2010. gadā

• DDK priekšmetu kategorijas un DDK īsie indeksi tiek 
piešķirti visām tiešsaistes publikācijām vācu un 
angļu valodā, izņemot daiļliteratūru un dzeju

• Priekšmetu kategorijas tiek piešķirtas monogrāfijām 
un žurnāliem vācu valodā

• Informācijas tehnoloģijas nodrošina vācu kompānija 
Averbis GmbH
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Automatizētā klasificēšana

Mācību 
materiālu 

atlase

Parametru 
definēšana

Lingvistiskā 
analīze

Mācības
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Automatizētās 
klasificēšanas 

programmatūra 
izmanto statistiskās 

mašīnmācīšanās
metodi (algoritmu) –

atbalsta vektoru 
mašīnu



Automatizētās indeksēšanas 
darbplūsma 
• Teksta atpazīšana

• Lingvistiskā analīze un apstrāde

• Terminu identificēšana un vienādošana no Integrētā 
autoritatīvā ieraksta (GND)

• Atbilstības mērīšana

• Priekšmetu saraksta izveide
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Kvalitātes kontrole: process

Izlases 
veida 

pārbaude

Datu 
analīze

Pilnveidošana
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Kvalitātes kontrole: rezultāti (2017)
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DDK priekšmetu
kategorija

Ierakstu 
skaits

Izlases 
kopa

Atbilstība

340 Tiesības 5 308 982 91 %

610 Medicīna un veselība 16 296 1 435 90 %

650 Vadības zinātnes 7 004 1 541 87 %

…

960 Āfrikas vēsture 23 7 29 %

980 Dienvidāfrikas vēsture 10 5 20 %

000 Zināšanas kopumā 202 55 20 %



Tīmekļa vietņu rasmošana
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Tīmekļa vietņu rasmošana: 
ārpakalpojums

Tīmekļa 
vietņu atlase

VNB

Rasmošana

Kvalitātes 
pārbaude

Tīmekļa vietņu 
uzglabāšana

Piekļuve no 
kataloga

Ilgtermiņa 
saglabāšanas 

arhīvs

OAI

URL

WARC
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Tematiskā (selektīvā) rasmošana

• Kopš 2012. gada

• Aptuveni 3 000 vietnes

• Piekļuve no bibliotēkas kataloga vai Web arhīva

• Vietņu atlasē iesaistītas arī reģionālās bibliotēkas 
un citas institūcijas
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Vācijas (.de) domēna rasmošana
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Vācijas Nacionālās bibliotēkas 
digitālie pakalpojumi

32



Digitālie pakalpojumi

• Data Service

• German National Bibliography

• German Union Catalogue of Serials

• Integrated Authority File (GND)

• New Release Service

• u.c.

http://www.dnb.de/EN/Service/DigitaleDienste/Datendienst/datendienst_node.html
http://www.dnb.de/EN/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/dnbbibliografie_node.html
http://www.dnb.de/EN/Wir/Kooperation/zdb/zdb_node.html
http://www.dnb.de/EN/Standardisierung/GND/gnd_node.html
http://www.dnb.de/EN/nd


Jauno izdevumu serviss 

Izdevējs
Grāmatizdevēju 

asociācija

VNB
Citas 

bibliotēkas



Jauno izdevumu serviss:
priekšrocības
• Izdevumu nosaukumu rezervācija 

• Metadatu konvertēšana no ONIX uz MARC formātu

• Izdevumu publicitāte un tirāžas apjoma plānošana

• Aktuālākā informācija par jaunākajiem 
nacionālajiem izdevumiem

• Krājuma papildināšanas plānošana 



LNB portāls izdevējiem

36



Darbs portālā (2017)

• ISBN, ISMN, ISSN piešķiršana

• Drukāto obligāto eksemplāru reģistrēšana:
• Minimālais bibliogrāfiskais apraksts

• Statistikas dati par izdevējdarbību

• Nodošanas-pieņemšanas aktu automatizēta veidošana 
citām bibliotēkām

• Tiešsaistes publikāciju saņemšana
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LNB 
portāls 

izdevējiem

ALEPH

DOM

Dati par nacionālajiem 
izdevumiem
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LNB Krājuma veidošanas nodaļa

evija.krumina@lnb.lv

dace.udre@lnb.lv
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Tālr. 67716201, 22029325

https://izdevejiem.lnb.lv/
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