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Tradicionālais 2019

Krājuma veidošana ( + 57 000) Datu veidošana (salīdzinot ar 2018)
Par 14% vairāk ierakstu Zinātnisko 
bibliotēku kopkatalogā;

Par 23% pieaugusi rekataloģizācija.

KVALITĀTE: 

• par 12% pieauguši indeksēšanas 
apjomi;

• vēsturisko datu bagātināšana, 
piemēram, nacionālās bibliogrāfijas 
datiem pieaugusi par 40%.

Profesionālās apmācības: 310 LNB un 
citu bibliotēku darbiniekiem (200 h).

Dāvinājumi; 1 47 
63; 40%

Obligātie 
eksemplāri; 1 61 

32; 43%

Starptautiskā 
apmaiņa; 498; 1%

Pirktie izdevumi; 
59 38; 16%

2019. GADĀ TRADICIONĀLAJĀ KRĀJUMĀ UZSKAITĪTS PĒC 
KOMPLEKTĒŠANAS AVOTA (NESKAITOT NO JAUNA IEKĻAUTOS EKS.)



OE, ko LNB nodevusi citām bibliotēkām

• LU LAB 18 856

• LUB 3639

• RTU 198

• RSU 324

• LLU 288

• KOPĀ nodots (t.sk. Liepājas, Latgales) 29 607 vienības par kopējo 
summu 138 261,12 EUR (par 2470 vienību vairāk un par 29 273,05 
EUR lielākā vērtībā, salīdzinot ar 2018.g.)



Ceļš «soli pa solim» no slēgtiem OPAC katalogiem 
uz atvērto saistīto datu vidi (2013-2019)

RDA datu modeli praksē ieviešam, veidojot atsevišķus profilus (metodikas), 
mācību materiālus un veicot apmācības:

1) E-materiāliem – 2015;

2) personvārdu un institūciju autoritatīvo datu veidošanai – 2015-2016; 

3) monogrāfiju izdevumiem – 2016- 2017; 

4) turpinājumizdevumiem un kartēm; Darbu autoritatīvo datu veidošanai –
2018; 

5) Nošu izdevumiem, analītikai un īslaicīgo notikumu autoritatīvo datu 
veidošanai – 2019;

6) Audiovizuālajiem materiāliem - 2020



Mazāk tradicionālais 2019

Curating Data
from/to 
Publishers in
Latvia

4 miljoni 
Nacionālajā 

analītikas datubāzē

BSSDH 2019: Programming with Python

Kultūras mantojums digitālā vidē:
veidojot sadarbības tīklu Baltijas reģionā

By the Book 6: Power
Dynamics un Publishing

BCM Review Group

Nordic Networking Group
on bibliographic and
infrastructure topics
(NNG)

SemantBic Web in
Libraries (SWIB)

ISNI Summit

http://library.ifla.org/2497/


Zināšanu pārvaldība bibliotēkā

Tās uzdevums ir saistīt 
informāciju

• ar citu informāciju un

• saistīt klientu ar viņam 
nepieciešamo 
informāciju iespējami 
precīzi.

Bibliotēkas rīki jeb 
kontrolētās vārdnīcas 
šobrīd: 

• autoritatīvie dati, 

•nacionālais tēzaurs,

• klasifikācijas sistēma.



Autoritatīvie ieraksti — JAUNUMI
• Autoritatīvo ierakstu datubāzes apjoms – 285 tūkstoši ierakstu

• Darbu autoritatīvie ieraksti:
autors + darba nosaukums + informācija par darba radīšanas laiku un vietu, 
par citādiem šī darba nosaukumiem

• Pasākumu autoritatīvie ieraksti:
konferences, kongresi, semināri, izstādes u.tml.

• Formas/žanra autoritatīvie ieraksti:
apzīmējumi, kas raksturo darba veidu, nevis tematisko saturu

• Ģeogrāfiskā nosaukuma autoritatīvie ieraksti:
datu bagātināšana – pievienotas koordinātas no Latvijas vietvārdu datubāzes. 



Ārējās saites — Rūdolfs Blaumanis









Primo izvēle: mūzika            notis 

Priekšmets
• Klavieru mūzika 2834

• Populārā mūzika 1822

• Orķestra mūzika 1461

• Dziesmas ar klavierēm 1266

• Tautasdziesmas, latviešu 902

• Mūzika 721

• Kori, jauktie 645

• Valši 575

• Utt.

Priekšmets: forma / 

žanrs
• Aranžējumi (mūzika) 41

• Balsis 475

• Bērniem 479

• Dziesmas un mūzika 884

• E-notis 248

• Fragmenti 444

• Instrumentāli pārlikumi 713

• Klavierizvilkumi 124

• Partitūras 2442

• Utt.



Kurp ejam tālāk?

• No autoritatīvās kontroles

uz entīšu identificēšanu

• No lokāla sistēmas numura

uz starptautiski reģistrētiem identifikatoriem

• No izolētas datubāzes

uz atvērtiem saistītiem datiem



dokumenti

koncepti, dokumenti, personas, attiecības



Nozares terminoloģija saistībā ar jauno datu 
modeļu ieviešanu
• RDA  - ~ jauni 4500 termini;

• Records in contexts (arhīvi)

• LZA Terminoloģijas apakškomisija



Autoritatīvie dati ZBKK 2019 – aicinām vairāk 
iesaistīties pētnieku autoritatīvo datu veidošanā!

Bibliotēka 2019.gadā izveidoti 2019.gadā papildināti

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka 1 5

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka 4 27

Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka

Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka

Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka

Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka

Latvijas Kultūras koledža

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

Latvijas Universitātes bibliotēka 1 11

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēka

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka

Rīgas tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka 35 7

Latvijas Nacionālā bibliotēka 12949 5266

Kopā izveidoti 12990 5316



Seminārs «Datu semantiskās integrācijas iespējas: 
arhīvi, bibliotēkas, muzeji» 26.03.2020.

Iespēja uzzināt vairāk par semantiskās sadarbības 
problēmām/iespējām, kā arī potenciālu kontrolētu vārdnīcu u.tml. datu 
kopu izmantošanā kultūras mantojuma, t.sk. digitālā, pārvaldībā:

• par ERAF projektā iecerēto sadarbību, izmantojot kultūras mantojuma 
kontrolētās vārdnīcas;

• LNA prezentācija;

• muzeju prezentācija,

• LNB prezentācija par kontrolēto vārdnīcu attīstību un identifikācijas 
izaicinājumiem;

• diskusija.



Paldies par sadarbību 2019!


