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IEVADS
Elektroniskie informācijas resursi (e-resursi) ieņem arvien svarīgāku vietu bibliotēkas
krājuma veidošanas procesā. Šī rokasgrāmata paredzēta galvenokārt akadēmisko un zinātnisko
bibliotēku vajadzībām, taču būs noderīga arī publiskajām un citām bibliotēkām. Par „elektroniskiem
resursiem” saucami tādi materiāli, kuru piekļuvei nepieciešams dators: personālais dators, lieldators
(mainframe) vai mobilā ierīce. Piekļuve tiem var būt attālināta (caur internetu) vai lokāla. Bieţāk
sastopamie e-resursu veidi:
– elektroniskie ţurnāli (e-ţurnāli);
– elektroniskās grāmatas (e-grāmatas);
– pilnteksta datubāzes;
– indeksēšanas un referējumu (kopsavilkumu) datubāzes;
– uzziņu datubāzes (biogrāfijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, enciklopēdijas);
– skaitliskās un statistiskās informācijas datubāzes;
– elektroniskie attēli (e-attēli);
– elektroniskie audiovizuālie resursi (e-audiovizuālie resursi).
Rokasgrāmata pievēršas e-resursiem, kas iegādāti gan kā tiešais pirkums, gan pērkot licenci,
interneta brīvpieejas resursiem, digitāli dzimušiem un kombinētiem materiāliem, piemēram, CDROM komplektā ar grāmatu. E-resursu atlase un iegāde ievērojami atšķiras no komplektēšanas
darba ar analogajiem materiāliem, tāpēc bibliotēkai vēlams izstrādāt skaidru politiku un procedūru
šādu resursu atlasē un pārvaldībā. Tas palīdzēs bibliotēkas personālam veltīt pienācīgu uzmanību
elektroniskajiem informācijas resursiem un nodrošinās bibliotēkas e-resursu krājuma attīstību,
ievērojot cenu, tehniskā nodrošinājuma un licencēšanas aspektus, kā arī piekļuves un saglabāšanas
prasības un ierobeţojumus.
MĒRĶIS
Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt apzināt galvenos jautājumus, kas, veidojot savu e-krājumu,
būtu jāņem vērā katrai bibliotēkai. Rokasgrāmata nepretendē uz pilnīgumu, tā sniedz informatīvu
ieskatu plašajā jautājumu klāstā, kas attiecas uz e-resursiem un to pārvaldību.
Rokasgrāmatai, kas atspoguļo tik plašu un nepārtrauktām izmaiņām un attīstībai pakļautu
tēmu kā e-resursi, nepieciešama regulāra datu atjaunošana. Tāpēc noteiktos intervālos, ko noteiks
IFLA Komplektēšanas un krājuma attīstības sekcijas pastāvīgā komiteja, iepriekšējo izdevumu
IFLA tīmekļa vietnē nomainīs atjaunotais rokasgrāmatas variants. Pašreizējais izdevums atspoguļo
šī brīţa labākās prakses paraugus darbā ar e-resursiem.
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VĒSTURE
Komplektēšanas un krājuma attīstības sekcija dibināta 1996. gadā pēc IFLA 1995. gada
konferences Stambulā un ir Komplektēšanas un grāmatu apmaiņas sekcijas darba pārmantotāja.
Pastāvīgās komitejas apspriedē Boloņā 2005. gada februārī komiteja atzina nepieciešamību izstrādāt
izdevumu par e-resursiem bibliotēkās, kas sākotnēji bija iecerēts kā uzziņu izdevums. Tālākās
diskusijās sākotnējais viedoklis attīstījās idejā, ka jārada praktiski izmantojama rokasgrāmata
bibliotēku vadītājiem un bibliotekāriem. Šī rokasgrāmatas redakcija tapusi daudzu apsprieţu un
prezentāciju rezultātā.
DARBA APJOMS
Izdevums paredzēts bibliotēkām visā pasaulē neatkarīgi no bibliotēkas veida (akadēmiskā,
publiskā u. c.) un pieredzes darbā ar e-resursiem.
Izdevumu veido 4 sadaļas, katra aplūko kādu tēmu darbā ar e-resursiem bibliotēkās: krājuma
attīstības politika, atlase un novērtēšana, licencēšanas apsvērumi, pārskatīšana un atjaunināšana.
Izdevumu noslēdz dokumentā iekļauto terminu definīciju apkopojums un izmantoto resursu
saraksts.
Izdevums neapskata komplektēšanas, satura piegādes un piekļuves pārvaldības jautājumus,
resursu popularizēšanu, lietotāju apmācību un atbalsta aspektus, lasīšanas ierīču problemātiku. Kā
nākamo soli pastāvīgā komiteja izvirzījusi iespēju izveidot un publicēt rokasgrāmatu, kurā tiktu
iekļauti arī šie jautājumi. Tāpat izdevumā nav aplūkota satura atlase digitalizācijai no bibliotēkas
krājumiem.
AUTORI
Rokasgrāmatas autori ir Ole Gunnars Evensens (Ole Gunnar Evensen), Dţūlija Gelfande
(Julia Gelfand), Šērona Dţonsone (Sharon Johnson), Glenda Lammersa (Glenda Lammers), Linns
Saips (Lynn Sipe) un Nadja Zilpere (Nadia Zilper), konsultējoties ar IFLA Komplektēšanas un
krājuma attīstības sekcijas locekļiem, tajā skaitā Ţeromu Fronti (Jerome Fronty), Dţozefu Hafneru
(Joseph Hafner), Dţūdiju Mensfīldu (Judy Mansfield), Enu Okersoni (Ann Okerson), Regīnu
Šmollingu (Regine Scmolling) un citiem. Pateicamies Šēronai Dţonsonei par projekta kopiju
rediģēšanu, sagatavojot izdevumu publicēšanai. IFLA padomes vārdā tiek izteikta pateicība Enai
Okersonei par komentāru apkopošanu un Regīnai Šmollingai un Dţozefam Hafneram par
komentāru un ierosinājumu apkopošanu izdevuma pēdējam variantam.

6

1. KRĀJUMA ATTĪSTĪBAS POLITIKA (BIBLIOTĒKAS
DARBINIEKU IEKŠĒJAI LIETOŠANAI)
Lai gan tradicionālie krājuma attīstības kritēriji (tematika, komplektēšanas līmenis un
mērķauditorija) attiecas arī uz e-resursu atlasi, elektroniskā formā izdotu dokumentu pārvaldība ir
daudz sareţģītāka. Krājuma pārvaldības speciālisti iesaka papildus tradicionālā krājuma attīstības
politikas dokumentam izstrādāt e-resursu attīstības politiku, kurā tiktu apskatīti atšķirīgie un
specifiskie aspekti darbā ar e-izdevumiem. Šis materiāls būtu izmantojams kopā ar tradicionālo
krājuma attīstības politiku.1
E-resursu attīstības politikai jānodrošina ieteikumi, kas krājuma attīstības speciālistiem
palīdzētu īstenot bibliotēkas vēlmes un prioritātes šādos jautājumos.
Tehniskās iespējas (uzskaitījumu pēc vajadzības var papildināt):
a) pieejamība (attālināta vai savrupa piekļuve);
b) autentifikācija (ar IP adresi vai lietotāja pieteikšanās vārdu un paroli);
c) aparatūras un programmatūras savietojamība un jauda;
d) glabāšana un uzturēšana (attālināti vai lokāli);
e) platformas, kas atvieglo piekļuvi e-resursiem.
Funkcionalitāte un drošums (uzskaitījumu pēc vajadzības var papildināt):
a) meklēšanas un rezultātu izguves funkcionalitāte (meklēšana ar aizstājējzīmēm
(truncation searching), pārlūkošana, meklēšanas vēsture, transliterācija);
b) datu eksportēšana un lejupielāde (izdrukāšana, sūtīšana pa e-pastu, lejupielāde datorā
vai citā e-ierīcē);
c) meklēšanas rezultātu kārtošana un ranţēšana (pēc autora, nosaukuma, izdošanas
datējuma, relevantuma);
d) saskarne (sistēmas intuitivitāte, navigācija, palīdzība un konsultācijas);
e) integrācijas iespējas;
f) drošums un pieejamība (atbildes laiks, 24/7 piekļuve).
Piegādātāja atbalsts (uzskaitījumu pēc vajadzības var papildināt):
a) lietotāju apmācības un atbalsts;
b) izmēģinājuma periods un produkta demonstrācijas;
c) tehniskais atbalsts un sistēmas paziņojumi;
1

Lai nebūtu paralēli jāstrādā ar diviem dokumentiem, pietiek, ja krājuma attīstības politikas dokumentā iestrādā
atsevišķu e-resursiem veltītu nodaļu. Red. piez.
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d) statistikas pārskats;
e) pielāgošanas (personalizēšanas) iespējas, piemēram, marķēšana;
f) bibliogrāfisko datu nodrošinājums, piemēram, datu ieraksti MARC formātā;
g) datu drošība un arhivēšanas politika.
Piegāde (uzskaitījumu pēc vajadzības var papildināt):
a) iegādes modeļi (tiešais pirkums, abonēšana, maksa par skatījumu jeb atsevišķu
materiālu izmantošanu (pay-per-view), noma);
b) cenu veidošanas modeļi (maksa par izlases saturu vai saturu kopumā (tiek saukts arī
par „big deal” jeb „lielu darījumu”));
c) piekļuves iespējas (vienlaikus viens lietotājs vai daudzi lietotāji);
d) arhivēšanas tiesības un tiesības izmantot apmaksātos resursus pēc piekļuves termiņa
beigām;
e) atjaunošanas maksa;
f) tiesības atteikties no abonēšanas.
Licencēšana (uzskaitījumu pēc vajadzības var papildināt):
a) licences standartlīgums;
b) likumdošana;
c) atbildība par nesankcionētu (neautorizētu) lietojumu;
d) autorizētu lietotāju definīcija;
e) autorizētu lietotāju vietu definīcija;
f) godīgas rīcības (godīgas izmantošanas) noteikumi;
g) līguma izbeigšana;
h) kompensācija (par zaudlaiku);
i) līguma darbības laiks;
j) atbilstība saistošajai likumdošanai;
k) licences valoda.
Plašāku šo jautājumu iztirzājumu sk. 2. sadaļā „E-resursu atlase un novērtēšana” un 3. sadaļā
„E-resursu licencēšanas nianses”.
E-resursu attīstības politikā jāiekļauj arī ieteikumi, kas palīdzētu krājuma attīstības
speciālistiem izdevuma formas un formāta izvēlē, piemēram, ja nākas izvēlēties saturu, kas
pieejams gan iespiestā, gan elektroniskā formā.
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Aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība, izvēloties piemērotāko formu un formātu, tajā skaitā
lēmums par kopiju izslēgšanu, piemēram, ja izdevumi iegādāti vairākās formās vai formātos
(uzskaitījumu pēc vajadzības var papildināt):
– aktualitāte – ja e-resursam ir ekvivalents iespiestā formā, e-resursa izdošanas laika
datējumam vajadzētu atbilst iespiestā ekvivalenta datējumam;
– izdevīgs pirkums – e-resursam jāpiemīt būtiskai papildu vērtībai salīdzinājumā ar
iespiesto ekvivalentu vai citām analogajām formām, piemēram, paaugstināta
funkcionalitāte un pieejamība;
– precizitāte un pilnīgums – e-resursam jāatspoguļo identisks vai plašāks saturs
salīdzinājumā ar iespiesto ekvivalentu;
– dublēšana – e-resursu dublēšanās ar ekvivalentiem analogformā ir pieļaujama: ja
elektroniskā publikācija netiek arhivēta, taču bibliotēka vēlas to saglabāt; ja
dublēšanas izmaksas ir zemas un abu formu uzturēšana atbilst lietotāju vajadzībām no
piekļuves un izmantojamības viedokļa.
Visbeidzot e-resursu attīstības politikā jāiekļauj skaidri definēti ieteikumi par e-resursu
krājuma pārskatīšanas termiņiem un izslēgšanu, ietverot papildu kritērijus attiecībā uz formātu
(tehniskā novecošanās, platformas drošums u. c.).
E-resursu attīstības politikas dokumentam jāpalīdz nodrošināt komplektēšanas koncepcijas
konsekventumu un jāgarantē, ka iegādātie e-resursi atbilst bibliotēkas profilam un ir ņemtas vērā
gan pastāvīgās, gan mainīgās izmaksas.

9

2. E-RESURSU ATLASE UN NOVĒRTĒŠANA
Bibliotēku analogmateriālu izvēlē krājuma attīstības speciālists lēmumu iegādāties kādu
izdevumu parasti pieņem, izmantojot apstiprinātu krājuma attīstības politiku un ieteikumus,
konsultēšanās ar citu departamentu speciālistiem notiek reti. Atlasot e-resursus, jāsaskaras ar
daudziem jautājumiem, kuri tradicionālo resursu komplektēšanas gaitā nav sastopami. Papildus
kritērijiem, kas ievērojami analogo materiālu atlasē, e-resursu komplektēšanā jārisina ne mazums
kompleksu

problēmu

saistībā

ar

licencēšanu,

piekļuvi,

tīklošanu,

cenas

novērtēšanu,

īpašumtiesībām un strauji mainīgajām tehnoloģijām un standartiem. Krājuma attīstības speciālists
nevar pieņemt lēmumu iegādāties e-resursu, nekonsultējoties ar citu bibliotēkas departamentu
speciālistiem, jo pirms lēmuma pieņemšanas par kāda e-resursa iegādi ir jānovērtē tā atbilstība
bibliotēkas vajadzībām un iespējām. Parasti šādās situācijās nepieciešamas konsultācijas ar
darbiniekiem, kas atbild par bibliotēkas rīcībā esošajām tehnoloģijām un infrastruktūru, bibliotēkas
sniegtajiem pakalpojumiem, pārzina komplektēšanas procesu, resursu atklāšanu un piekļuves
nodrošināšanu, līgumus un licencēšanu.
Lai panāktu komplektēšanas sistemātiskumu, ieteicams izstrādāt konkrētas rekomendācijas un
e-resursu atlases procedūras aprakstu. Vēlams izveidot e-resursu vērtēšanas veidlapu, skaidri definēt
darbinieku funkcijas un noteikt atbildību darbā ar e-resursiem, dibināt e-resursu novērtēšanas darba
grupas, kuru sastāvā iekļauti speciālisti no daţādiem organizācijas departamentiem.
Lai e-resursu krājumu attīstībā iesaistītu lietotājus, bibliotēka var izmantot daţādus
komunikāciju kanālus. Tā var būt atgriezeniskās saites nodrošināšana gan par potenciāli
iegādājamiem resursiem, gan par resursiem, kas jau ir bibliotēkas krājumā. Bibliotēkai regulāri
jāinformē lietotāji kā par jaunu e-resursu iegādi, tā esošo krājuma vienību pilnveidošanu.
Lai noteiktu, vai e-resurss ir piemērots bibliotēkas krājumam, un novērtētu tā izmaksas (tajā
skaitā slēptās izmaksas saistībā ar iegādi, glabāšanu, uzturēšanu, ilgtermiņa saglabāšanu u. tml.),
nepieciešama detalizēta informācija par attiecīgo resursu. Šo informāciju ir jāizskata atbilstoši
bibliotēkas e-resursu krājuma attīstības politikai (sk. 1. sadaļu). Informācija, kurai pievēršama īpaša
uzmanība, atspoguļota 2.1.–2.5. sadaļās. Daţreiz var būt noderīgi izstrādāt detalizētu e-resursu
vērtēšanas veidlapu. Atbildes uz veidlapā iekļautajiem jautājumiem būtu atlases un novērtēšanas
procesa sastāvdaļa. Šādā sarakstā varētu iekļaut īpašus noteikumus, lai izvēlētos prioritātes attiecībā
uz platformām vai piegādātājiem, kā arī nodrošinātu papildu atbalstu krājuma attīstības
speciālistiem tādu e-resursu atlasē, kas pieejami uz daţādām platformām un pie daţādiem
piegādātājiem.
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2.1 SATURS
Atlases sākumposmā e-resursi izskatāmi un izvērtējami saturiski, par pamatu izmantojot
iespiesto resursu krājuma attīstības politikas ieteikumus un kritērijus. Parasti pēc šiem kritērijiem
var konstatēt, ka resursam vajadzētu:
– atbilst organizācijas galvenajiem pētniecības mērķiem un uzdevumiem;
– saskaņā ar priekšmetu profiliem papildināt krājumu gan dziļumā, gan plašumā;
– atbilst noteiktai kvalitātei, piemēram, zinātniski recenzēts vai autoritatīva raţotāja
produkts;
– atbilst mērķauditorijas prasībām;
– atbilst noteiktam izmantošanas līmenim.
Ja resurss atbilst šiem pamatkritērijiem, jāizskata vēl vairāki satura papildkritēriji, kas
raksturīgi tikai e-resursiem. Šie kritēriji palīdz noteikt vēlamo formu tajos gadījumos, kad ir
pieejams gan iespiestais, gan elektroniskais variants. Kritēriji ietver e-izdevuma atbilstību
iespiedekvivalentam, e-izdevuma laicīgumu un datu atjaunošanas bieţumu, iepriekšējo izdevumu
pieejamību, arhivēšanas iespējas, e-izdevuma priekšrocības un resursa izmaksas.

2.2 TEHNISKĀS PRASĪBAS
Iegādājoties e-resursus, jāapsver virkne tehnisko jautājumu, lai pārliecinātos, ka resursi ir
savietojami ar bibliotēkā esošo aparatūru un programmatūru un ka bibliotēka spēj uzturēt un
nodrošināt nepārtrauktu un ekonomiski efektīvu piekļuvi resursiem. Šie aspekti jāizvērtē,
konsultējoties ar attiecīgo tehnisko personālu un ņemot vērā šādus apsvērumus.
Piekļuves veidi. Kādi piekļuves veidi ir pieejami (savrupa vai attālināta piekļuve caur tīmekli,
lejupielāde lokālajā tīklā vai izmantojot hostingu). Bieţi par labāku atzīstama attālināta piekļuve
caur tīmekli, jo tā sniedz papildu priekšrocības, piemēram, ātrāku datu atjaunošanu, optimālu
piekļuvi, samazinātu noslogojumu bibliotēkai glabāšanas un uzturēšanas jomā.
Autentifikācija. Kādi autentifikācijas veidi ir pieejami (izmantojot IP adresi, piereģistrējoties
ar lietotāja pieteikumvārdu un paroli u. c.). Bieţi par piemērotāko atzīstama piekļuve izmantojot IP
adresi, jo tā nodrošina vienlaicīgu piekļuvi daudziem lietotājiem. IP adreses atpazīstamība dod
iespēju arī nodrošināt lietotājiem piekļuvi ar starpniekservera palīdzību, ļaujot autorizētiem
bibliotēkas lietotājiem piekļūt saturam ārpus bibliotēkas telpām. Šādos gadījumos komerciālais
pakalpojumu sniedzējs „redz” un atpazīst bibliotēkas nevis lietotāja IP adresi. Piekļuves iespēja
caur starpniekserveriem daţreiz tiek iekļauta licences līgumā (sk. 3.1. sadaļu).
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Piekļuve ar lietotāja pieteikumvārdu un paroli, iespējams, ir mazāk atzīta, jo rada problēmas
saistībā ar paroļu drošību, īpaši, ja bibliotēka apkalpo plašu lasītāju kontingentu. Ja piegādātājs
uzstāj uz šo piekļuves veidu, licences līgumā jāiekļauj punkts par bibliotēkas iespējām kontrolēt
paroļu izplatību ārpus lasītāju loka.
Savietojamība. Resursam jābūt pieejamam uz daţādām platformām, kā arī savietojamam ar
bibliotēkas aparatūru un programmatūru. Krājuma attīstības speciālistam jānosaka, vai e-resursa
izmantošanai būs nepieciešama speciāla aparatūra, programma, multivides vai cits aprīkojums. Ja tā
ir, tad jāizvērtē, cik izmaksās šādas papildierīces iegāde, uzstādīšana un uzturēšana. Pirms pieņemt
lēmumu par konkrēta resursa iegādi, var būt nepieciešamas konsultācijas ar uzziņu pakalpojumu
darbiniekiem, lai noteiktu, vai programma un/vai pievienojumierīce nepieciešama visiem vai tikai
daţiem publiski pieejamiem datoriem.
Pārlūkprogrammas. Ļoti svarīgs ir jautājums par tīmekļa pārlūkprogrammu izmantošanu.
Daţus e-resursus var izmantot tikai ar noteiktām tīmekļa pārlūkprogrammām vai to versijām. Bieţi
bibliotēkās uz publiskajiem datoriem ir instalētas vecākas pārlūkprogrammas, nekā tas ir vajadzīgs
konkrētu e-resursu izmantošanai. Šādos gadījumos krājuma attīstības speciālistam atkal
jākonsultējas ar informācijas tehnoloģiju darbiniekiem. Daţas datubāzes (īpaši tās, kurās nav
izmantots latīņu alfabēts) ir paredzētas darbam tikai jaunākajās pārlūkprogrammu versijās. Lai
pieņemtu lēmumu par šāda e-resursa iegādi, izšķirīgā nozīme ir pārlūkprogrammas un lokālo
sistēmu savietojamībai ar Unicode. Ja bibliotēka neizmanto jaunākās pārlūkprogrammas, kuras
atbalsta Unicode lietošanu, bet krājuma attīstības speciālists tomēr pieņem lēmumu resursu
iegādāties, produkts būs neizmantojams. Pirms krājuma attīstības speciālists pieņem lēmumu,
viņam jāpārliecinās, ka visas tehniskās prasības ir īstenojamas. Ja tas nepieciešams, vajadzīgā
pārlūkprogrammas versija un klaviatūras papildu draiveris, jāuzstāda visos datoros publiskās
apkalpošanas zonā. Bibliotēkai jāinformē lietotāji par piekļuves punktu izvietojumu un prasībām,
kas nepieciešamas darbam ar resursu, tajā skaitā saistībā ar pārlūkprogrammu.
Satura formāts. Ir svarīgi noteikt, kādi formāti izmantoti datubāzē (HTML, SGML, XML,
PDF, JPEG, MPEG u. c.). Visiem minētajiem formātiem ir gan pozitīvas, gan negatīvas iezīmes.
HTML formāts ir noderīgs īsākiem dokumentiem, taču ja nepieciešams strādāt ar apjomīgu
dokumentu, labāk izmantot XML formātu, kas ļauj pārvaldīt lielus un kompleksus dokumentus,
nodrošinot lielāku konsekvenci (sistemātiskumu, datu atbilstību) un informācijas integritāti
(viengabalainumu), lielāku precizitāti informācijas izguvē, pielāgojamību informācijas atkārtotā
izmantošanā un tās ilgnoturību. SGML datnēm, savukārt, nepieciešama programmas „Panorama”
vai „Multidoc Pro” uzstādīšana visos publiski pieejamos datoros, no kuriem paredzēta piekļuve
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SGML datnēm. XML ir visvēlamākais formāts tāpēc, ka tas ļauj strādāt ar apjomīgiem dokumentiem
un tam nav nepieciešams uzstādīt speciālas nolasīšanas programmas. Ja izdevumā, piemēram,
seriālizdevumā, ir daudz ilustratīvā materiāla vai arī ja tas ir mākslas izdevums, lietotājs, iespējams,
gribēs saglabāt šo grafisko materiālu. Daudzi šāda veida izdevumi iznāk PDF formātā. Taču šim
formātam ir vairāki trūkumi: zūd globālās meklēšanas iespējas, lielu datņu lejupielāde aizņem
daudz laika, ir nepieciešama cita navigācijas metode, turklāt datoros jābūt uzstādītai „Adobe
Acrobat” programmai. Darbam ar audiovizuāla satura datubāzēm nepieciešami daţādi atskaņotāji
un programmas, kā arī spraudmoduļi un aktīvas vadīklas.

2.3 FUNKCIONALITĀTE UN DROŠUMS
Vērtējot resursa piemērotību funkcionalitātes un drošuma ziņā, bibliotēkai var būt noderīgi
izvērtēt šādus aspektus.
Saskarne (interface). E-resursa saskarnei jābūt lietotājam draudzīgai, viegli navigējamai un
intuitīvi saprotamai. Lietotājiem draudzīgi resursi bieţi piedāvā tiešsaistes konsultācijas, ievades
ekrānus, navigācijas palīgus un kontekstuālu palīdzību, personalizēšanas rīkus, piemēram, iespēju
pieteikties uz RSS barotnēm, saņemt jaunumus e-pastā, saglabāt meklēšanas vēsturi. Ekrāna
dizainam jābūt viegli uztveramam un saprotamam. Vajadzētu izvērtēt resursa saskarnes līdzību ar to
resursu saskarnēm, kas jau tiek izmantoti bibliotēkā un ar kurām lietotāji ir pazīstami. Multilingvālu
kopienu bibliotēkām vēlamas daudzvalodu saskarnes.
Meklēšana un izguve. Resursam jāpiedāvā jaudīga, elastīga un lietotājiem draudzīga
meklētājprogramma. Vispārpieņemtās lietotāja izvēles iespējas (opcijas) iekļauj meklēšanu,
izmantojot atslēgvārdus un Būla operatorus, pilnteksta meklēšanu, meklēšanu ar aizstājējzīmēm
(truncation searching), pārlūkošanu (vismaz pēc alfabēta un nosaukuma), rindošanu (ranţēšanu)
pēc svarīguma un atbilstības, tēzauru un meklēšanas vēstures izmantošanu. Jāpievērš uzmanība tam,
kā meklēšanas programma darbojas, kā tiek veikta transliterācija un kādas ir iespējas ievadīt
diakritiskās zīmes. (Plašāku informāciju sk. tālāk tekstā.)
Meklēšanas stratēģija. Īpaša vērība pievēršama tam, kā darbojas meklētājprogramma. Šī
informācija būs noderīga, izvēloties optimālu meklēšanas stratēģiju, kas ir īpaši svarīgi, ja teksti ir
valodā, kurā jālieto locījumi, piedēkļi un priedēkļi. Šādos gadījumos ir svarīgi saprast, vai uzstādītie
meklēšanas parametri ļaus izgūt tikai tādu zīmju kombināciju, kādu lietotājs ir ievadījis, vai arī tiks
izgūti visi vārdi ar to pašu sakni, un vai ir pieejama iespēja meklēšanu ierobeţot vai paplašināt.
Transliterācija. Daţu datubāzu teksti ir tikai latīņu rakstībā. Šādi tiek ierobeţotas meklēšanas
iespējas to valstu resursiem, kurās nelieto latīņu alfabētu. Piemēram, ja balstās tikai uz pieprasījumu
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latīņu rakstībā, var neizdoties atrast tādas valsts publikāciju, kur lieto kirilicu. Krājuma attīstības
speciālistam jāzina, kāda transliterācijas sistēma tiek lietota rakstiem angļu valodā vai jebkurā citā
Rietumeiropas valstu valodā, lai atveidotu personvārdus, korporatīvos un ģeogrāfiskos nosaukumus,
kas oriģināli radušies valodās, kuras nelieto latīņu alfabētu. Piemēram, meklējot informāciju par
bijušo Krievijas prezidentu Borisu Jeļcinu, liela nozīme ir tam, kā latīņu alfabētā tiek rakstīts viņa
uzvārds – Yeltsin, El’tsin vai Eltsin, katrs variants var dot daţādus meklēšanas rezultātus.
Diakritiskās zīmes. Daudzās valodās tiek lietotas diakritiskās zīmes. Krājuma attīstības
speciālistam ir jāpārbauda, vai to lietojums ietekmē meklēšanas rezultātus. Piemēram, lai veiktu
meklēšanu čehu laikrakstā „Lidové noviny”, datorā nepieciešams uzstādīt čehu valodas klaviatūras
draiveri. „Lidové noviny” gadījumā meklēšana bez diakritiskajām zīmēm nav iespējama.
Eksportēšana un lejupielāde. Jābūt atbalstītām tādām eksporta iespējām kā e-pasta
lietošana, izdrukāšana un lejupielāde (datorā vai citā e-ierīcē). Vajadzētu būt pieejamai datu
lejupielādes iespējai tiešsaistes atsauču organizēšanas rīkos („Endnote”, „Mendley”, „BibTex”
u. tml.). Jāpievērš uzmanība izdrukāšanas un lejupielādes iespēju vieglumam, kā arī jebkādiem
ierobeţojumiem vai slēptām papildmaksām.
Drošums, pieejamība, atbildes laiks. Sistēmai jābūt pieejamai nepārtraukti – katru dienu
jebkurā diennakts laikā (24 stundas dienā 7 dienas nedēļā). Tai jābūt stabilai, ar mazu zaudlaiku un
optimālu atbildes laiku. Sistēmai jābūt tehnoloģiski mūsdienīgai – ar atbilstošu jaudu un tīkla
infrastruktūru, lai tā spētu vienlaikus apkalpot daudzus lietotājus. Vēlamās sistēmas pieejamības
iezīmes, tās darbības uzturēšanas un atbalsta kārtība jāatspoguļo licences līgumā.
Integrācija. Sistēmai jāatbalsta integrācijas iespējas ar citiem resursiem, izmantojot
tiešsaistes bibliogrāfiskās atsauces un saites uz pilnajiem tekstiem. Saturam jābūt indeksētam,
izmantojot satura atklāšanas rīkus (discovery tools), lai atvieglotu efektīvu lokālo un attālināto
resursu meklēšanu un piegādi.

2.4 PIEGĀDĀTĀJA ATBALSTS
Jāizvērtē, cik stabils un uzticams ir e-resursa piegādātājs un cik daudzveidīgi ir viņa
piedāvātie tehniskie un lietotāju atbalsta pakalpojumi. Noderīgi noskaidrot šādus iespējamos
piegādātāja sniegtos atbalsta pakalpojumus.
Izmēģinājuma piekļuves piedāvājums un produkta demonstrēšana. Priekšroka dodama
resursiem, kuriem ir nodrošināti izmēģinājuma periodi un pieejami produkta demonstrējumi.
Izmēģinājuma periods īpaši noderīgs produkta tehniskās funkcionalitātes un drošuma novērtēšanā.
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Lietotāju apmācības un atbalsts. Ja bibliotēkai nepieciešams, piegādātājam jābūt gatavam
nodrošināt gan sākumapmācības, gan tālākapmācības, kā arī dokumentācijas nodrošinājumu, tajā
skaitā tiešsaistes instrukcijas (rokasgrāmatas) produkta lietošanai. Šāda palīdzība atvieglo darbu un
nodrošina efektīvu resursa izmantošanu.
Tehniskais atbalsts un sistēmas paziņojumi. Piegādātājam ir jānodrošina noteikts
pakalpojumu līmenis sistēmas pieejamības un tehnisku problēmu risinājuma jomā. Tāpat
piegādātājam jāpiedāvā kvalitatīvi sistēmas paziņojumi, kas ļauj kontrolēt zaudlaiku un sekot līdzi
satura un platformas izmaiņām. Atbalstam jābūt laicīgam, profesionālam un efektīvam.
Pielāgošanas (personalizēšanas) iespējas. Jāpievērš uzmanība piegādātāja piedāvātajām
personalizēšanas iespējām, piemēram, produkta marķēšanai. Bieţi resursiem, kas tiek lietoti
bibliotēkā, ir noderīgi piešķirt līdzīgu vizuālo izskatu.
Datu arhivēšana. Jāapsver, cik bieţi datu sistēma tiek dublēta un kādas būs bibliotēkas
klientu iespējas piekļūt resursam, ja piegādātājs bankrotēs, nolems likvidēties, pārtrauks uzturēt
resursu vai nodos to citam izdevējam. Ja arhivētie dati tiek piedāvāti, ierakstot tos CD-ROM vai
DVD, jāapsver bibliotēkas iespējas pārvaldīt datus šādā veidā un vai netiks zaudētas kādas būtiskas
datu īpašības salīdzinājumā ar oriģinālo resursu.
Ir svarīgi uzzināt visu par resursa piegādātāja arhivēšanas politiku. Atšķirībā no
iespiedizdevumiem, e-izdevumus nevar pastāvīgi uzturēt neizmainītā veidā. Jānoskaidro, vai
piegādātāja dati atbilst LOCKSS vai citiem līdzīgiem arhīvu produktiem un iniciatīvām (LuKII,
Portico u. c.). Ja arhivēšanas risinājuma pamatā ir atklātais pirmkods, jāpārdomā datu saglabāšanas
iespējas. Nav peļama doma izmantot trešās puses arhivēšanas pakalpojumus. Noteikti jāuzzina, kāds
ir arhīva saturs un formāts, vai būs nepieciešamas papildu izmaksas tā uzturēšanai, vai pastāv
kopēšanas un arhivēšanas ierobeţojumi. Jāizvērtē datņu migrācijas iespējas uz jauniem formātiem
un platformām, kas varētu rasties tehnoloģiju attīstības gaitā. Jānoskaidro arī tas, kā piekļuvi resursa
arhīvdatņu saturam ietekmēs atteikšanās no tālākas abonēšanas.
Bibliogrāfisko datu nodrošinājums. Ja bibliotēkai tas nepieciešams, vienotos resursu
vietrāţus (URL) un bibliogrāfiskos datus piegādātājam jānodrošina bibliotēkas izvēlētajā formātā.
Dati jāatspoguļo atbilstoši visiem kvalitātes standartiem. Šī iespēja ievērojami atvieglo bibliotēkas
darbu, jo nav vajadzīgs veidot katalogierakstus un saites uz resursiem.
Statistikas pārskats. Kvalitatīva statistisko datu pieejamība ir svarīga, lai saprastu, cik bieţi
resursi tiek izmantoti un cik ekonomiski izdevīgi tie ir salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas ir
īpaši svarīgi, pieņemot lēmumus par abonēšanas atjaunošanu vai atteikšanos no tās. Piegādātājam
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jānodrošina kvalitatīvs statistikas pārskats atbilstoši pieņemtajiem standartiem, piemēram, SUSHI
(Standard Usage Statistics Harvesting Initiative), Starptautiskās bibliotēku konsorciju koalīcijas
(International Coalition of Library Consortia, ICOCL) dokumentam „Vadlīnijas tīmeklī bāzētu
informācijas resursu izmantojuma statistisko rādījumu noteikšanai” (Guidelines for Statistical
Measures of Usage of Networked E-resources) vai starptautiskās iniciatīvas COUNTER (Counting
Online Usage of Networked E-resources, COUNTER) izdevumam „Prakses kodekss” (Code of
Practice).

2.5 PIEGĀDE
Tāpat kā iespiestajiem materiāliem, arī e-izdevumiem nav komplektēšanas un cenu
noteikšanas standartmodeļu. Svarīgi pārskatīt pieejamo iegādes/cenu modeļu klāstu un noteikt, kurš
no tiem vislabāk atbilst bibliotēkas vajadzībām resursa piekļuves, arhivēšanas un izmaksu ziņā.
Iegādes/cenu veidošanas modeļi. Tā kā nav vienota cenu veidošanas standartmodeļa,
krājuma attīstības speciālistiem detalizēti jāizanalizē visi konkrētajam e-resursam pieejamie cenu
veidošanas modeļi. Cenu veidošana bieţi balstās uz mainīgiem lielumiem, piemēram, apkalpojamo
lietotāju kopskaits vai vienlaicīgo lietotāju skaits. E-ţurnālu, e-grāmatu pakešu, datubāzu un
tamlīdzīgu resursu abonēšanas cenas pamatā bieţi vien ir FTE jeb pilna laika ekvivalenta izteiksme.
Ja ir pieejamas potenciāli iegādājamo e-izdevumu iespiestās versijas, jāsalīdzina abu resursu
cenas. Ja elektroniskās kopijas cena ir augstāka, bibliotēkai jāpārskata, kādas priekšrocības
elektroniskā kopija sniedz salīdzinājumā ar iespiesto versiju, piemēram, telpas ekonomija, lielāka
pieejamība, uzlabota piekļuve un funkcionalitāte. Krājuma attīstības speciālistiem jāpārliecinās, ka,
dodot priekšroku e-izdevumam, ir vērts uzņemties papildu izmaksas.
Pazīstamākie cenu veidošanas modeļi ir (uzskaitījumu pēc vajadzības var papildināt):
– dalīta maksa par saturu un piekļuvi (Ja abonēšanas maksa tiek noteikta par saturu,
vēlams, lai būtu paredzētas arī pastāvīgas (mūţīgas) tiesības lietot informāciju, par
kuru ir samaksāts, piemēram, ja abonēšana tiks pārtraukta. Dalīta maksa atvieglos
gadskārtējo maksājumu veikšanu, lai turpinātu piekļūt saturam, par kuru bibliotēka
jau iepriekš samaksājusi. Jānosaka arī paredzamais gadskārtējais piekļuves/hostinga
cenas pieaugums);
– kombinētais modelis – vienlaicīga maksa par arhivētajiem materiāliem un
gadskārtējo piekļuvi aktuālajam saturam;
– maksa par skatījumu jeb atsevišķu materiālu izmantošanu (pay-per-view);
– nomas modeļi;
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– konsorcija cenas;
– iespiesto un e-izdevumu komplekts (ja izdevējs uzstāj uz abu formu iegādi) – izvēlei
iegādāties abas formas vajadzētu būt bibliotēkas pusē, nevis eksistēt kā stingram
pirkuma noteikumam;
– paketes cena – prasība pirkt noteiktu izdevumu kopumu (parasti pēc tēmas);
– liels darījums („big deal”) – viss konkrētā izdevēja publicētais saturs ir pieejams par
vienu cenu, un bibliotēkai nav iespējas atlasīt saturu;
– iepazīšanās cena – tiek piedāvāta noteikta sākuma cena, kas vēlāk paaugstinās
(jāapsver bibliotēkas iespējas apmaksāt resursu, atbilstoši cenas kāpumam pēc
iepazīšanās perioda beigām);
– darījums uz vairākiem gadiem ar fiksētu maksimālo maksu;
– klientvadīts komplektēšanas modelis, piemēram, pamatojoties uz izmantošanas
statistikas datiem, tajā skaitā konkrēta resursa skatījumu skaitu vai ilgumu.
Lietotāju un publiski pieejamo datoru skaits. Lietotāju un datoru skaitam ir nenoliedzama
ietekme uz e-resursa cenu. Daudzlietotāju licences gadījumā nepieciešams izvērtēt paredzamo
resursa pieprasījumu. Ja izmanto FTE izteiksmi, jāpamatojas uz faktisko, nevis kopējo lietotāju
skaitu. Tas ir īpaši svarīgi, izvēloties speciālus resursus ierobeţotam lietotāju lokam
(mērķauditorijai).
Arhīvdatnes (backfiles), arhivēšanas tiesības un pēctermiņa tiesības. Elektronisko datu
pirkšanai vai nomāšanai jāparedz pastāvīgu (mūţīgu) piekļuves nodrošinājumu šiem datiem.
Institūcijai jāsaņem garantija nepārtrauktas elektroniskas piekļuves nodrošinājumam iepriekš
abonētajam saturam pēc jebkura veida licences līguma izbeigšanās vai pārtraukšanas. Šādos
gadījumos bibliotēkai jāizanalizē informācija par līdzīgiem pastāvīgas (mūţīgas) piekļuves un līdz
šim iegādātā un arhivētā satura uzturēšanas izmaksu modeļiem.
Tiesības atteikties no abonēšanas. Jāpievērš uzmanība nosacījumiem par iespēju atteikties
no abonēšanas. Iespējamie varianti: atteikties no darījuma paketes un pāriet uz izlases saturu;
pilnīga atteikšanās no abonēšanas; atteikšanās no iespiesto resursu abonēšanas koppaketē ar eresursiem. Būtu jāizvairās no modeļiem, kas neparedz iespēju atteikties no iespiestajiem
izdevumiem, kas uzspieţ noteikumus par abonēto nosaukumu skaitu vai finansiāliem sodiem.
Faktūrrēķini (pavadzīmes). Ja pirkums notiek ar konsorcija starpniecību, jābūt iespējai
izrakstīt pavadzīmes katrai bibliotēkai atsevišķi. Cenām jābūt atklātām un pārskatāmām, maksai par
saturu un piekļuves nodrošināšanu – skaidri nodalītai.
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Atjaunošana. Par termiņa beigšanos piegādātājam bibliotēka jābrīdina vismaz 2 mēnešus
iepriekš. Ja abonēšanu veic konsorcijs, termiņa atjaunošanas apstiprinājums konsorcijam jāsaņem
no katras bibliotēkas individuāli.
Neatkarīgi no tā, kāds ir cenu veidošanas modelis, e-resursu pircējiem īpaši jāņem vērā šādi
aspekti: iespēja piekļūt arhīvdatnēm, līguma vai abonēšanas perioda ilgums, institūcijas lielums un
veids, vienlaicīgo lietotāju un autorizēto darba vietu skaits, jo tas var ievērojami ietekmēt resursa
cenu. Krājuma attīstības speciālistiem jābūt gataviem komunikācijai ar piegādātājiem. Cenu
apspriešana ir neatņemama pircēja un izdevēja vai piegādātāja darījumu sarunu sastāvdaļa. Ja no
viena piegādātāja tiek iegādāti vairāki resursi, tas jāizmanto izdevīgu cenu iegūšanai.
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3. E-RESURSU LICENCĒŠANAS NIANSES
Atšķirībā no iespiedizdevumiem, e-resursu iegāde nenotiek tieši, tāpēc ir jāparaksta licences
līgums jeb licence. Pirms resursa iegādes nepieciešams rūpīgi izlasīt, apspriest un novērtēt licences
tekstu. Tas garantēs, ka licencē būs iekļautas visas abonētāja vēlmes. Ja iespējams, jāizskata
licences standartlīgums, kur bibliotēkas tiesības aprakstītas viegli saprotamā un precīzi formulētā
valodā. Daţās valstīs kā alternatīva licences līgumam tiek attīstīti jauni risinājumi, piemēram, SERU
(Shared E-resource Understanding), kas balstīts uz ASV autortiesību likumu un resursa piegādātāja
un bibliotēkas vienošanos darboties savstarpējas izpratnes un labas gribas ietvaros.

3.1 PIEKĻUVE
Ieteicams, lai jebkurā licences līgumā, kuru paraksta bibliotēka, to pārvaldošā organizācija vai
konsorcijs, būtu ietverti šādi punkti par bibliotēkas klientu piekļuvi resursiem.
Autorizēti lietotāji un lietotāju vietas. Jēdzieni „autorizēts lietotājs” un „autorizēta lietotāja
vieta” jādefinē tik detalizēti, cik vien iespējams.
Autorizēti lietotāji ir visas personas ar apstiprinātu autentificētu piederību juridiskajam
abonentam. Tie var būt pilna laika vai nepilna laika studenti, augstskolas darbinieki (pasniedzēji,
zinātniskie līdzstrādnieki, uzaicinātie pētnieki, līgumdarbinieki, apkalpojošais personāls).
Apmeklētājiem, kuriem ir atļauja lietot institūcijas publiski pieejamos datorus, ir jāatļauj piekļuve
visiem ar licenci iegādātajiem resursiem. To parasti apzīmē kā „gadījuma lietojumu”.
Autorizētas lietotāju vietas ir visas organizācijas lietotāju vietas, arī tās, kuras atrodas
daţādās ģeogrāfiskās atrašanās vietās. Autorizētiem lietotājiem jābūt iespējai piekļūt licencētam
resursam no jebkuras attālinātas vietas. Lai to nodrošinātu, parasti tiek izmantots starpniekserveris
vai juridiskā abonenta uzrādītas IP adreses. To parasti apzīmē kā „attālinātu lietojumu”.
Piekļuves veids. Piekļuvi, izmantojot IP adresi, jāatļauj visai organizācijai kopumā, tajā
skaitā daudzlietotāju piekļuvi un piekļuvi no daţādām ģeogrāfiskām vietām un ēkām. Šādu piekļuvi
vajadzētu nodrošināt, neizmantojot paroles vai citus kodus.
Arhivēšanas politika un pastāvīga (mūžīga) piekļuve. Resursa piegādātājam ir skaidri
jāformulē licencēto materiālu arhivēšanas politika. Viņam arī jānodrošina arhivēto datu
savietojamība ar LOCKSS, Portico vai citiem līdzīgiem arhīvu produktu veidiem (tā var būt arī
arhivēšanas sistēma, kas ir balstīta uz atklāto pirmkodu, vai ir saderīga ar to).
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Piegādātājam jāgarantē piekļuve resursam uz visu savstarpējās vienošanās dokumentā
noteikto laika periodu. Elektronisko datu pirkšanas vai nomas līgumā obligāti jāiekļauj pastāvīgas
(mūţīgas) piekļuves nodrošinājums visiem iegādātajiem vai abonētajiem datiem. Licences līguma
izbeigšanās gadījumā ir jāgarantē nepārtrauktas piekļuves nodrošinājums institūcijas iepriekš
apmaksātajam saturam.
Pašarhivēšanās institucionālajā arhīvā. Resursa piegādātājam ir jāļauj institūcijai vai
autoram augšupielādēt savu darbu savas institūcijas institucionālajā repozitārijā vai nu kā pre-pint
vai post-print dokumentu. Ieteicams, lai resursa piegādātājs nodrošinātu darba post-print versiju
tādā veidā, kādā tas nācis klajā piegādātāja resursā.

3.2 ELEKTRONISKĀ INFORMĀCIJAS RESURSA
IZMANTOŠANA
Licencei jāatļauj visas informācijas, uz ko attiecas licences noteikumi, godīga izmantošana
(fair dealing) izglītības, mācību, nekomerciāliem un pētniecības mērķiem. Licences līgumā, ko
paraksta bibliotēka, to pārvaldošā organizācija vai konsorcijs, ir jābūt iekļautiem šādiem
noteikumiem attiecībā uz godīgu izmantošanu un lietotāju statistiku.
Starpbibliotēku abonements (SBA). Licencei vienmēr jāatļauj SBA izmantošana. Mazākais
jāatļauj atsevišķu rakstu vai grāmatu nodaļu izdruku sūtīšana pa faksu vai pastu. Lai sniegtu
kvalitatīvus SBA pakalpojumus, licencei jāatļauj izmantot drošas datu pārraides sistēmas,
piemēram, „Ariel”.
Maksa par skatījumu jeb atsevišķu materiālu izmantošanu (pay-per-view). Šo
pakalpojumu izmanto, lai piekļūtu materiāliem, kas neatrodas bibliotēkas abonētajos krājumos.
Bibliotēkai jābūt iespējai iegādāties atsevišķus materiālus un nosūtīt tos klientam pa e-pastu. Šis
pakalpojums gan neaizstāj SBA pakalpojumus.
Dokumenta apskate, lejupielāde un izdrukāšana. Ir jābūt atļaujai autorizētiem lietotājiem
aplūkot resursa materiālus, kā arī izdrukāt un lejupielādēt atsevišķu rakstu elektroniskās kopijas. Šīs
kopijas paredzētas privātai lietošanai atbilstoši noteikumiem par godīgu izmantošanu, kas
nostiprināti attiecīgās valsts autortiesību likumā.
Kursu paketes. Jāatļauj e-resursa materiālu izmantošana kursu paketēs vai citos mācību
materiālos, kas paredzēti ierobeţotam autorizētu lietotāju lokam.
Kursu katalogi. Jāatļauj rakstu elektroniskās kopijas vai atsevišķu e-resursa satura daļu
iekļaušana bibliotēkas kursu katalogos tādā formā (drukātā vai digitālā), kā tas nepieciešams
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pasniedzējam. Šādi kursu katalogi paredzēti izmantošanai ierobeţotam autorizētu lietotāju lokam –
kursu klausītājiem.
Resursa izmantošanas statistika. Piegādātājam ir jānodrošina resursa izmantošanas
statistika katrai bibliotēkai, neskatoties uz to, vai bibliotēka abonē resursu individuāli vai ar
konsorcija starpniecību. Savukārt, konsorcija administrācijai piegādātājs nosūta statistikas
koprādītājus.
Atbildība par neautorizētu izmantošanu. Licencē jābūt iekļautam reālam izvērtējumam par
bibliotēkas iespējām kontrolēt neautorizētu resursa lietojumu.
Lietotāju informācijas privātums un konfidencialitāte. Licencē jāpieprasa resursa lietotāju
personas datu privātuma un konfidencialitātes ievērošana. Tas attiecas gan uz datiem, kas tiek
izmantoti, lai piekļūtu e-resursiem, gan uz informāciju, ko lietotāji ievada resursa personalizēšanai.

3.3 PIEGĀDĀTĀJA ATBALSTS UN TEHNISKIE APSVĒRUMI
Jebkurā licences līgumā, kuru paraksta bibliotēka, to pārvaldošā institūcija vai konsorcijs,
jāatspoguļo šādi aspekti saistībā ar piegādātāja atbalstu un tehniskajiem apsvērumiem.
Starpniekpakalpojums. Ja resursa saturs ir pieejams caur posmserveri vai saišu noteicējiem,
resursa piegādātājam par to bibliotēka ir jāinformē. Tāpat piegādātājam jāsniedz informācija par
atvērtā vietrāţa URL atbalstīšanas veidu. Tas attiecas gan uz piesaisti resursa saturam caur atvērto
vietrādi URL, gan saiti no resursa satura uz posmserveri.
Tālākie apsvērumi attiecas uz resursiem, kas neatbalsta starpniekpakalpojumus, vai arī ja
bibliotēka nevēlas tos izmantot.
Satura pilnīgums. Ja piedāvātā resursa saturs atšķiras no tā satura, kas pieejams caur
starpniekpakalpojumu, resursa piegādātājam par to bibliotēka ir jāinformē.
Bibliogrāfiskie dati. Resursa piegādātājam ir jānodrošina elektroniska datne ar bibliogrāfisku
informāciju bibliotēkas e-katalogam. Šajā datnē jābūt korekti sagatavotai un noformētai
informācijai par resursa saturu. Piegādājamā bibliogrāfiskā apraksta datu kvalitāti, kā arī datnes
formātu nosaka bibliotēka.
Izmantošanas sākuma datums. Licences darbības periodam nevajadzētu sākties pirms laika,
kad resursa piegādātājs ir piegādājis kataloģizēšanas datus tādā veidā un formātā, kā norādījusi
bibliotēka. Bibliotēkai nepieņemama datu kvalitāte dod tiesības tai pieprasīt samazinātu
informācijas satura cenu.
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Sistēmu integrācija. Resursa piegādātājam ir jāinformē bibliotēka, cik lielā mērā iespējama
pasūtījuma funkcionalitātes integrācija ar bibliotēkas informācijas sistēmas funkcijām.
Tehniskais atbalsts. Resursa piegādātājam ir jānodrošina kontaktinformācija, kur bibliotēka
var vērsties pēc tehniskā atbalsta.
Sistēmas paziņojumi. Resursa piegādātājam regulāri jāinformē bibliotēka par nozīmīgām
izmaiņām resursa saturā (jaunu materiālu iekļaušana, materiālu izņemšana, nosaukumu maiņa,
izmaiņas pieejamo sējumu skaitā). Šo informāciju var sniegt ar SFX vai citu starpniekpakalpojumu
palīdzību. Ja tas nav iespējams, par izmaiņām resursa saturā jāpaziņo jebkura cita bibliotēkai
pieņemama e-pakalpojuma veidā, piemēram, pa e-pastu.
Klientu atbalsts. Resursa piegādātājam ir jānodrošina bibliotēkai nepieciešamais licencē
paredzētais klientu atbalsts. Ja tas ir konsorcija līgums, klientu atbalsts nodrošināms katrai
dalībbibliotēkai.
Tīmekļa pārlūkprogrammu pieejamība. Informācijas resursam ir jābūt pieejamam caur
visām tīmekļa standartpārlūkprogrammām („Google Chrome”, „Internet Explorer”, „Netscape”,
„Mozilla Firefox”, „Opera”, „Safari” u. c.), kā arī jābūt nodrošinātām standartformāta dokumentu
veidošanas programmām (HTML, PDF). Ieteicams, lai resurss būtu viegli pieejams un ērti lietojams
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (mazākais tādā mērā, kā to paredz darba likumdošana).
Dokumentācija. Resursa piegādātājam jānodrošina tiešsaistes palīdzības ekrāni un lietotāju
dokumentācija (tajā skaitā tiešsaistes rokasgrāmatas un mācību dokumentācija).
Garantētais piekļuves laiks. Informācijas nodrošinātājam jāgarantē, ka resurss būs pieejams
vairāk nekā 99 % laika visā licences līguma derīguma periodā. Nozīmīgi piekļuves pārtraukumi,
kurus bibliotēka vai konsorcijs var apliecināt dokumentāri, ir iemesls, lai licences devējs samazinātu
licencēšanas maksu vai pagarinātu licences līgumu proporcionāli pakalpojumu sniegšanas
zaudlaikam.
Savietojamība ar bibliotēkas informācijas sistēmām. Jābūt paredzētai iespējai informācijas
resursu atklāt bibliotēkas tiešsaistes katalogos, tajā skaitā izmantojot resursa atklāšanas rīkus
(discovery tools).
Saites uz e-resursiem. Piegādātājam ir jānodrošina stabilas saites uz resursa informāciju. To
var izdarīt, veidojot pastāvīgas tiešās saites uz konkrēto resursu, piemēram, caur DOI (Digital
Object Identifier).
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3.4 ELASTĪGUMS UN PAPILDPRIEKŠROCĪBAS
Licences līgumā, kuru paraksta bibliotēka, to pārvaldošā institūcija vai konsorcijs, jāparedz
šādi apsvērumi.
Atteikšanās no abonēšanas. Krājuma attīstības speciālistam jāpārliecinās, ka līgumā nav
iekļauts punkts, kurā aizliegts atteikties no abonēšanas. Jābūt skaidri formulētam, cik ilgi pirms
atteikšanās bibliotēkai piegādātājs par to jābrīdina un kā noris maksājumu veikšana līdz atteikums
stājas spēkā.
Nākamie punkti attiecas uz situāciju, kad resursam ir pieejama gan iespiestā, gan e-versija.
Atteikšanās no abonēšanas. Informācijas piegādātājam ir jāatļauj bibliotēkai vai
konsorcijam atteikties no iespiesto resursu abonēšanas, lai atvieglotu pāriešanu tikai uz e-resursiem,
piemēram, e-ţurnāliem.
Ekonomiskais izdevīgums. E-resursu izmaksām jābūt tādām pašām vai pat zemākām nekā šo
resursu iespiedekvivalentiem. Jebkuram cenas paaugstinājumam jābūt saistītam ar e-resursa
funkcionalitātes vai pieejamības uzlabojumiem.
Atbilstība iespiedekvivalentam. Informācijas resursa elektroniskajai versijai jābūt tādā pašā
vai labākā vizuālā kvalitātē nekā iespiestajam izdevumam. Tas attiecas arī uz šajā resursā
ievietotajiem grafikiem, diagrammām un ilustrācijām.
Operativitāte. Turpinājumizdevuma elektroniskajai versijai jābūt pieejamai vienlaikus ar
iespiesto versiju.
Atteikšanās no licences pagarināšanas. Ir skaidri jāformulē, ka bibliotēkai vai konsorcijam
ir tiesības atteikties no resursa abonēšanas katra kalendārā vai fiskālā gada sākumā. Paziņojums par
līguma pārtraukšanu vai izmaiņām ir jānosūta, ievērojot licences līgumā paredzētos termiņus.

3.5 JURIDISKIE JAUTĀJUMI
Pirms nozīmīgu licences līgumu parakstīšanas bibliotēkai vai konsorcijam vajadzētu
konsultēties ar juristu. Jebkurā licences līgumā, kuru paraksta bibliotēka, to pārvaldošā institūcija
vai konsorcijs, jāparedz šādi juridiskie jautājumi.
Maksāšanas kārtība. Bibliotēkas vai konsorcija saistībām par maksājumiem būtu jāsākas no
saskaņotā piekļuves perioda sākuma datuma un ar noteikumu, ka piegādātājs šajā laikā ir faktiski
nodrošinājis piekļuvi noteiktajā formātā.
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Atlaižu periods. Katra licences gada sākumā, ja vēl nav saņemts atjaunošanas maksājums,
resursa piegādātājam ir jānodrošina vismaz vienu mēnesi ilgs atlaiţu periods, kura laikā jāsaglabā
pilna piekļuve resursam.
Likumdošana. Licences līgums starp resursa piegādātāju un bibliotēku vai konsorciju
nedrīkst ierobeţot bibliotēkas vai konsorcija likumiskās tiesības. Strīdi, kas rodas licences līguma
sakarā, izlemjami tiesā.
Resursa piegādātāja pilnvaras uz piekļuves nodrošināšanu. Licences devējam jāgarantē,
ka viņam ir visas nepieciešamās tiesības licencēt resursu tādiem mērķiem, kā izklāstīts līgumā.
Licences līguma valoda. Licences ņēmējam jāzina, ka daudzas starptautiskas kompānijas
sastāda līgumus angļu valodā. Ja bibliotēkā nav juridisko dokumentu eksperta, kas pārvalda angļu
valodu, jāapsver iespēja lūgt sastādīt līgumu citā valodā.
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4. PĀRSKATĪŠANA UN ABONĒŠANAS ATJAUNOŠANA
Ātri mainīgās tehnoloģijas, jauni informācijas piegādātāju piedāvājumi, kas ietver arī jaunus
cenu veidošanas un satura komplektācijas noteikumus, kā arī nepārtraukts spiediens uz bibliotēku
budţetu samazināšanu, liek bibliotēkām regulāri pārskatīt savus e-resursus, lai pārliecinātos, ka tie
ir gan saistoši lietotājiem, gan ekonomiski izdevīgi.
Nedrīkst novērtēt par zemu e-turpinājumresursu (resursi, kurus bibliotēka licencē uz
abonēšanas vai nomas pamata, nevis iegādājas kā vienreizēju pirkumu) pārvaldības un gadskārtējās
abonēšanas atjaunošanas procesu koordinēšanu. E-resursiem nav vienota atjaunošanas datuma, jo
abonēšana vai noma var ilgt vienu vai vairākus gadus, sākot no kāda konkrēta datuma. Bibliotēkai
jāpārliecinās, ka licences līgumā ir ietverta prasība, ka piegādātājam līgumā noteiktajā laikā
jābrīdina bibliotēka par atjaunošanas datumu, lai pietiktu laika veikt resursa pārskatīšanu un
novērtēšanu. Tas ir īpaši svarīgi, ja bibliotēkai īsā laika periodā ir paredzēts daudz nozīmīgu
abonēšanas atjaunojumu.

4.1 DATU LIETOJUMA ANALĪZE
Pirms resursu atkārtotas izvērtēšanas, kas tiek veikta, lai pieņemtu lēmumu par atjaunošanu,
bibliotēkai būtu jāizanalizē resursa izmantošanas statistika. Par pamatu šai analīzei izmantojami
atlases un novērtēšanas kritēriji, kas apskatīti 2. sadaļā. Šī analīze palīdzēs noteikt, kā resursa
izmantojums korelē ar izmaksām, vai resursa saglabāšana un atjaunošana ir ekonomiski pamatota.
Resursa izmantojuma statistika būs noderīga, lai noskaidrotu šādus jautājumus:
a) vai resurss ir saistošs bibliotēkas lietotājiem;
b) kā resursa izmantojums palielinās vai samazinās salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem vai citiem līdzīgas tematikas resursiem;
c) resursa salīdzinājums ar citiem resursiem izteiksmē „maksa par lietojumu” (cost per
use);
d) vai resursa izmantošana joprojām ir ekonomiski izdevīga;
e) vai citas resursa iegādes formas būtu izdevīgākas (piemēram, maksa par skatījumu
jeb atsevišķu materiālu izmantošanu (pay-per-view), izlases saturs abonēšanas
paketes vietā);
f) vai vienlaicīgo lietotāju skaits izvēlēts pareizajā līmenī;
g) kāds ir aktuālā satura izmantojums salīdzinājumā ar arhīvdatņu (backfiles)
izmantojumu.
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Taču, analizējot izmantojuma statistiku, jāņem vērā kritēriji, kas varētu negatīvi ietekmēt
izmantojumu vai padarīt datus neprecīzus un mazāk objektīvus. Piemēram:
a) cik efektīva ir resursa popularizēšana bibliotēkā;
b) vai lietotājiem bija nodrošinātas apmācības un/vai dokumentācija, lai veicinātu
efektīvu resursa izmantošanu;
c) cik stabila bija piekļuve resursam lietošanas periodā;
d) vai iegūtie statistikas dati atbilst atbilstošajiem standartiem, piemēram, Starptautiskās
bibliotēku konsorciju koalīcijas (International Coalition of Library Consortia,
ICOCL) dokumentam „Vadlīnijas tīmeklī bāzētu informācijas resursu izmantojuma
statistisko rādījumu noteikšanai” (Guidelines for Statistical Measures of Usage of
Networked E-resources) vai starptautiskās iniciatīvas COUNTER (Counting Online
Usage of Networked E-resources, COUNTER) izdevumam „Prakses kodekss”(Code
of Practice).
Lai cik svarīga šķistu e-resursu izmantojuma statistika, nozīmīgu atlases (komplektēšanas)
lēmumu pieņemšanā par abonēšanas atjaunošanu ar to ir par maz. Datu analīze jāveic daudz plašākā
bibliotēkas krājuma attīstības politikas un prakses kontekstā.

4.2 CITI ABONĒŠANAS ATJAUNOŠANAS APSVĒRUMI
Ja, balstoties uz lietojuma un ekonomiskās efektivitātes kritērijiem (sk. 4.1. sadaļu), e-resurss
šķiet atjaunojams, tas ir atkārtoti jāizvērtē pēc atlases un novērtēšanas kritērijiem (sk. 2. sadaļu).
Tas dos pārliecību, ka arī šie kritēriji nav mainījušies. Atjaunojot turpinājumresursu abonēšanu,
īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:
 informācijas piegādātāja maiņa;
 e-resursa platformas izmaiņas;
 piekļuves nodrošinājuma izmaiņas;
 cenu politikas izmaiņas;
 izmaiņas piekļuvē arhīvdatnēm (backfiles);
 licences izmaiņas;
 pieejamo pakešu/satura izmaiņas.
Sekojot apstiprinātām pastāvīgas resursu vērtēšanas vadlīnijām, kas izveidotas atbilstoši
bibliotēkas e-resursu krājuma attīstības politikai, bibliotēka spēs nodrošināt efektīvu bibliotēkas
budţeta izmantošanu tādu e-resursu abonēšanai, kas sader ar institūcijas misiju un mērķiem, kā arī
ir relevanti un ekonomiski efektīvi.
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5. PIELIKUMI
5.1 TERMINU SKAIDROJUMS
Abonēšana (parakstīšanās) (Subscription) – maksa, kas tiek veikta, lai iegūtu piekļuvi resursam
vai pakalpojumam.
Apmācības un atbalsts (Training and support) – termins attiecas uz papildu programmatūru, kuru
nepieciešams instalēt satura pilnvērtīgai izgūšanai. To var nodrošināt pa e-pastu, telefonu vai faksu,
kā arī speciālu apmācību veidā (klātienē, tīmekļsemināros utt.).
Arhivēšana (Archiving) – īpaši bibliotēkas noteikumi saistībā ar e-resursu krājuma attīstības
politiku, kas attiecas uz iegādāto un abonēto e-materiālu uzturēšanas un saglabāšanas kārtību, kā arī
nepārtrauktu piekļuvi informācijai, par kuru ir samaksāts.
Arhīvdatnes (Backfiles) – iepriekšējo gadu ţurnālu izdevumi. Arhīvdatnes bieţi tiek iekļautas eresursu abonēšanas komplektā, taču var kļūt nepieejamas pēc abonēšanas līguma darbības
izbeigšanās. Daţreiz arhīvdatnes un aktuālie izdevumi jāiegādājas no atšķirīgiem piegādātājiem.
ARL, ASV Zinātnisko bibliotēku asociācija (Association of Research Libraries) – lielāko un
ietekmīgāko Ziemeļamerikas akadēmisko un zinātnisko bibliotēku asociācija.
Atbilstība lietotājiem ar īpašām vajadzībām (Compliance with users with disabilities) – prasība,
lai licences devējs, atbilstoši likumiem, pieliek saprātīgas pūles, lai lietotāji ar redzes, dzirdes
traucējumiem, ierobeţotām pārvietošanās spējām u. tml. varētu piekļūt e-resursu saturam. Šī prasība
veicina izmantot jaunākos ergonomiskos risinājumus.
Atjaunošana (Renewal) – vienošanās par licences līguma darbības turpināšanu vai pagarināšanu.
Atlase (Selection) – potenciāli iegādājamo vai abonējamo informācijas resursu atlases process.
Organizācijas vadlīnijas un standarti, kā arī klientu vajadzības ir tikai daţi kritēriji, kas ietekmē eresursu atlasi.
ATOM – abreviatūra attiecas uz diviem savstarpēji saistītiem standartiem: Atom Syndication
Format ir XML valoda, ko izmanto tīmekļa barotnēs, bet Atom Publishing Protocol (AtomPub vai
APP) ir vienkāršs, uz HTTP bāzes veidots protokols tīmekļa resursu izveidošanai un atjaunināšanai.
Attālināta piekļuve (Remote Access) – piekļuve datubāzēm un to izmantošana ārpus bibliotēkas
telpām caur starpniekserveriem vai citu tīmeklī balstītu autentificēšanās veidu.
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Atvērtais vietrādis URL (Open URL) – adrese, kas satur metadatu informāciju un kuru aktivizējot
lietotājs no bibliogrāfiskās atsauces tūlīt nokļūst pie mērķinformācijas, piemēram, pilnteksta
publikācijas.
Autorizēts lietotājs (Authorized user) – ikviena persona vai organizācija, kas norādīta licences
līgumā un kam atļauts piekļūt vai kā citādi izmantot e-resursu, kas ir licences līguma priekšmets.
Tiek saukts arī par „permitted user”.
COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources) – e-resursu statistiskās
uzskaites metode, protokols, kas ļauj izdevējiem un pārdevējiem skaidri un konsekventi veidot eresursu izmantošanas statistiku attiecībā uz produktiem un piegādātājiem. Bibliotēku līgumi ar
izdevējiem parasti ietver prasību nodrošināt statistikas datus, izmantojot COUNTER „Microsoft
Excel” tabulas veidā vai datnēs, kuras var importēt „Microsoft Excel” izklājprogrammā. Tas dod
iespēju vienlaicīgi izmantot skaitliskos datus un veidot grafisko informāciju.
Datubāze (Database) – datu kopums, kas atrodas datorā vai serverī, un kam ir nodrošināta viegla
piekļuve un informācijas izguve.
Derīgais laiks (Up-time) – laika periods, kurā resurss ir pieejams un izmantojams lokālajā tīklā vai
internetā (laika periods, kad sistēma darbojas bez kļūdām).
Digitālie materiāli (Digital materials) – materiāli, kas pieejami digitālā vai elektroniskā veidā,
piemēram, CD-ROM, DVD, e-ţurnāli, tīmekļa vietnes.
Dokumentācija (Documentation) – instrukcijas, norādījumi par to, kā izmantot informācijas
produktus, klientu palīdzības datnes un cita lietotājiem paredzēta informācija.
Dublin Core – metadatu elementu kopa, ar kuras palīdzību tiek kataloģizēti e-resursi.
E-grāmata, elektroniskā grāmata (E-book, electronic book) – digitāla grāmata, kuru lieto
izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, datoru vai citu e-ierīci, piemēram, e-grāmatu lasītāju
E-pasts, elektroniskais pasts (E-mail, electronic mail) – ziņojumi, parasti teksta formā, ko viena
persona sūta otrai ar datora vai citas elektroniskas iekārtas palīdzību (var vienlaicīgi nosūtīt
vairākiem adresātiem).
E-žurnāls, elektroniskais žurnāls (E-journal, electronic journal) – digitāls ţurnāls, kuram var
piekļūt caur tīmekļa pārlūkprogrammu, datoru vai citu elektronisku ierīci.
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Fiskālais gads (Fiscal year) – 12 mēnešu periods, kurā bibliotēka veic saimniecisko darbību.
Fiskālais gads var atšķirties no kalendārā gada.
Gadījuma lietotāji (Walk-in users) – apmeklētāji, kuriem ir atļauts izmantot institūcijas publiski
pieejamos datorus un tādējādi piekļūt licencētajiem resursiem.
Gadskārtējā atjaunošana (Annual renewals) – kontrakta (līguma) periods par e-resursa(u)
abonēšanu. Parasti tas ir uz vienu gadu, tāpēc tam nepieciešama gadskārtēja atjaunošana.
HTML, Hiperteksta iezīmēšanas valoda (Hypertext markup language) – pamatvaloda, ko lieto
tīmekļa vietņu veidošanā.
HTTP, Hiperteksta pārsūtīšanas (transporta) protokols (Hypertext Transfer Protocol) –
interneta standartprotokols, kas nodrošina informācijas apmaiņu globālajā tīmeklī. Protokolu
izmanto hipersaišu veidošanai starp hiperteksta dokumentiem.
ICOLC, Starptautiskā bibliotēku konsorciju koalīcija (International Coalition of Library
Consortia) – neformāla bibliotēku konsorciju apvienība (ietver galvenokārt augstākās izglītības
iestāţu bibliotēku konsorcijus).
ICOLC vadlīnijas (ICOLC Guidelines) – Starptautiskās bibliotēku konsorciju koalīcijas
izstrādātas, nepārtrauktā attīstībā esošas vadlīnijas, kas ietver noteikumus, piemēram, par e-resursu
izmantošanas statistisko datu iesniegšanas saturu un formu. 1998. gadā ICOLC sagatavoja
dokumentu „Guidelines for Statistical Measures of Usage of Web-Based Indexed, Abstracted, and
Full Text Resources”. 2006. gadā vadlīnijas tika pārskatītas un pārizdotas ar nosaukumu
„Guidelines for Statistical Measures of Usage of Web-Based Information Resources”. ICOLC ir
izstrādājusi arī citas vadlīnijas un dokumentus, piemēram, par e-resursu licencēšanu.
Iekļaušana paketē (Bundled) – atsevišķas vienības, kas iekļautas abonēšanas paketē vai pirkumā.
Pakete ir populārs izvēles veids e-ţurnālu un e-grāmatu iegādei pie to izdevējiem vai piegādātājiem
IFLA Komplektēšanas un krājuma attīstības sekcija (IFLA Acquisition and Collection
Development Section) – IFLA sekcija, kas nodarbojas ar iespiesto un elektronisko resursu
komplektēšanas metodoloģiju.
IFLA, Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation
of Library Associations and Institutions) – starptautiska bibliotēku organizācija, kas pārstāv
bibliotēku un informācijas pakalpojumu sniedzēju un lietotāju intereses.

29

Informācijas/resursa piegādātājs (Information/resource provider) – vispārīgs termins tādu
individuālu personu, kompāniju vai grupu apzīmēšanai, kas piegādā informācijas resursu,
piemēram, tirgotāji.
Informācijas resurss(i) (Information resource(s)) – vispārīgs termins tāda resursa apzīmēšanai,
kas satur informāciju, piemēram, tīmekļa vietnes, e-grāmatas.
Institucionālais arhīvs (Institutional archive) – konkrētas institūcijas veidots un uzturēts e-resursu
arhīvs.
Internets (Internet) – globālais komunikāciju tīkls, kas sākotnēji izstrādāts ASV Aizsardzības
departamentā, bet tālāk attīstīts ASV Nacionālajā Zinātnes fondā.
IP, Interneta protokols (Internet Protocol) – galvenais interneta protokols, kas nodrošina
datagrammu (pakešu) pārraidi telekomunikāciju tīklā. Balstoties uz šo protokolu, tiek organizēta
datu pakešu maršrutēšana un pārsūtīšana starp daţādiem savstarpēji savienotiem tīkliem.
IP autentificēšana (IP authentication) – metode, kuru izmanto e-resursu piegādātāji, lai
pārbaudītu lietotāja piekļuves akreditācijas datus un apstiprinātu bibliotēkas vēlmi abonēt resursu,
par piekļuves pamatu izmantojot lietotāja IP adresi.
Izdevējs(i) (Publisher(s)) – persona vai sabiedrība (uzņēmums, kompānija), kas publicē resursu.
JISC, Apvienotā informācijas sistēmu komiteja (Joint Information Systems Committee) –
komiteja Apvienotajā Karalistē, kas veicina jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
izmantošanu augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības jomā, kā arī e-resursu licencēšanu.
Juridiskais abonents (Subscribing institution) – lieto, lai atšķirtu no individuālā abonenta. Ja
elektronisko saturu abonē organizācija, noteikumi būs citādi, nekā individuālas personas gadījumā,
īpaši tas attiecas uz piekļuves veidu un noteikumiem.
Jurists (Legal Counsel) – likumīga amatpersona, kas atbalsta un konsultē par intelektuālā īpašuma
un citiem juridiskiem jautājumiem.
Klientvadīta komplektēšana (Patron-Driven acquisition) – komplektēšanas metode, kas ļauj
lietotājiem veikt atlasi no bibliotēkas izveidota e-grāmatu saraksta. Grāmatu apraksti ir brīvi
pieejami bibliotēkas e-katalogā un ir sakārtoti pēc bibliotēkas izvēlētas tēmas vai profila. Kad
noteikts skaits lietotāju ir izvēlējies materiālus (mēdz būt arī citi kritēriji), bibliotēka atlasītos
nosaukumus iegādājas pastāvīgajam krājumam.
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Komplektēšana (Acquisition(s)) – kolektīvs process, kura laikā atlasa un izpēta potenciālos
bibliotēku resursus, akceptē to iegādi un seko līdzi nonākšanai krājumā.
Konsorcijs (Consortium) – jebkura vietējas, reģionālas vai nacionālas nozīmes kooperatīva
bibliotēku apvienība, kas nodrošina sistemātisku un efektīvu bibliotēku resursu koordināciju, lai
uzlabotu piekļuvi un pakalpojumus lietotājiem. („Consortia” ir „consortium” daudzskaitļa forma.)
Krājuma attīstība (Collection development) – termins, ko lieto, lai apzīmētu materiālu atlases,
iegādes un analīzes procesu atbilstoši institūcijas vajadzībām un misijai.
Krājuma attīstības politika (Collection development policy) – bibliotēkas izstrādāta politika, lai
noteiktu tematiskās jomas un materiālu veidus, kuri ir prioritāri krājumu komplektēšanā.
Dokuments var iekļaut informāciju par bibliotēkas misiju, resursu atlases kritērijus, kā arī kritērijus,
kas pamato atteikšanos no tiem.
Krājuma attīstības speciālists (Selector) – darbinieks, kas ir atbildīgs par informācijas resursu
atlasi bibliotēkas vai konsorcija krājumam.
Krājumi (Holdings) – bibliotēkas krājumā esošie materiāli.
Kursu pakete vai komplekts (Course packages or packs) – materiālu kopa (komplekts)
konkrētam mācību kursam. Tā var ietvert izdales materiālus, slaidus, tīmekļa vietnes vai citus
materiālus, kas nepieciešami konkrētā mācību kursa studentiem. Parasti tas ir maksas pakalpojums.
Kursu katalogi (Course rezerves) – grāmatu nodaļu, rakstu vai citu materiālu elektronisko kopiju
izlase izmantošanai kursu klausītājiem elektroniskajā vidē.
Lasāmatmiņas kompaktdisks (CD-ROM) – e-resursa nesējs, kas satur 650–900 MB informācijas
uz vienpusēja, viena slāņa optiskā diska.
Lejupielāde (Download) – e-resursa pārvietošana no vienas atmiņas ierīces uz citu, parasti to dara
lietotājs.
Licence jeb licences līgums (Licence or Licensing agreement) – juridiski noformēta vienošanās
starp pusēm, kurā līguma priekšmetu nodrošina viena puse un izmanto otra puse. Vienošanās definē
darījuma noteikumus, kas ietver līguma priekšmeta izmantošanas, samaksas, piekļuves perioda
ilguma un citus jautājumus.
Licences darbības termiņš (Licence term) – laika periods, kad ir spēkā licences līgums.
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Licencēšana (Licencing) – licences līguma izstrādāšanas (sagatavošanas) un noslēgšanas process.
Lietojums, lietotājs, lietošanas statistika (Use, user, usage statistics) – resursa izmantošanas
bieţums. Kopējo resursa izmantošanas reiţu skaitu bibliotēkas bieţi izmanto resursa novērtēšanā.
Lietotāju apmācības vai instruēšana (User training or instruction) – lietotāju instruēšana par to,
kā izmantot resursu, atrast un meklēt informāciju, arī lietotāju informācijpratības paaugstināšana.
Līguma nosacījumi (Contract terms) – līgumā iekļautie noteikumi un ierobeţojumi saistībā ar
piekļuvi e-resursiem un to izmantošanu (IP adrešu aktivēšana, attālinātā piekļuve u. c.).
Līguma punkts par iespēju atteikties no abonēšanas (Drop-out clause) – punkts licences līgumā,
kas ļauj bibliotēkai atteikties no abonēšanas vai atlikt to, parasti licences atjaunošanas perioda
sākumā.
Likumdošana (Governing law) – tā apgabala, štata, valsts likumi, kuras teritorijā atrodas
institūcija.
LOCKSS (Lots of Copies Keeps Stuff Safe) – informācijas saglabāšanas programma, kuras
darbības pamatā ir kopiju saglabāšana uz daudziem serveriem. LOCKSS programma, kas darbojas
uz Stenforda Universitātes bibliotēkas bāzes, sniedz bibliotēkām un izdevējiem labu un lētu
digitālās informācijas saglabāšanas un piekļuves nodrošināšanas līdzekli. Programma veidota uz
atklātā pirmkoda bāzes.
Maksa par lietojumu (Cost per use) – konkrētā e-resursa lietojuma izmaksas, kas parasti tiek
izskaitļotas, dalot cenu, kas samaksāta par resursu, ar tā lietojumu skaitu. Īpaši šis rādījums var
noderēt, lai salīdzinātu resursa iegādes cenu līguma ietvaros ar cenu, kāda tā ir pērkot resursa
vienības kā atsevišķus pirkumus caur SBA individuālu lietotāju vajadzībām. Ja resurss tiek
izmantots bieţi, atsevišķu tā vienību lietošanas izmaksas samazinās. Ja izmantošana ir salīdzinoši
reta, resursa abonēšana var izrādīties dārgāka par individuālu pieprasījumu apmierināšanu caur
SBA. Tāpat izmaksas par vienu lietojuma reizi ir svarīgs faktors, lai salīdzinātu līdzīgu datubāzu
lietderību un pieņemtu lēmumu par to licencēšanu, abonēšanas turpināšanu vai pārtraukšanu.
Maksa par skatījumu jeb atsevišķu materiālu izmantošanu (Pay-per-view) – metode, kad tiek
veikta nevis iepriekš apmaksāta visu attiecīgo resursu abonēšana, bet maksāts par piekļuvi
konkrētam materiālam tā izmantošanas brīdī.
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METS, Metadatu kodēšanas un pārraides standarts (Metadata encoding and transmission
standart) – standarts aprakstošo, administratīvo un strukturālo metadatu kodēšanai digitālajās
bibliotēkās. Standarta pamatā – XML valodas izmantojums. Standarts izstrādāts kā Digitālo
bibliotēku federācijas iniciatīva, to uztur spēkā ASV Kongresa bibliotēkas Tīklu attīstības un MARC
standartu birojs (Network Development and MARC Standards Office of the Library of Congress).
Multivide (Multimedia) – daţādu komunikācijas tehniku kombinācija, piemēram, skaņa, teksts,
attēli, filmas utt.
Neautorizēts (neatļauts) lietojums (lietotājs) (Unauthorized use) – jebkura licences līgumā
definēta persona vai organizācija, kam nav atļaujas piekļūt vai kā citādi lietot digitālo informāciju,
kas ir vienošanās priekšmets. Arī jebkurš lietotājs, kas licences līgumā nav skaidri definēts kā
autorizēts lietotājs.
Nepārtraukts (piemēram, turpinājumizdevums) (On-going (continual or perpetual)) – attiecas
uz e-resursa piekļuves periodu (saistībā ar abonēšanas atjaunošanu).
NISO, Nacionālā informācijas standartu organizācija (National Information Standards
Organization) – ASV bezpeļņas standartizācijas organizācija, kas izstrādā, publicē, uztur un attīsta
tehniskos standartus par visplašāko informācijas pakalpojumu spektru.
Noma (Lease) – īstermiņa līgums, lai iznomātu vai patapinātu piekļuvi resursam.
Pakete (Package) – vairāku resursu izlases komplekts, kas ir veidots vai nu pēc tēmas, vai arī
mērķtiecīgi atlasīts no atsevišķa izdevēja vai piegādātāja piedāvāto nosaukumu kopuma.
Parole (Password) – konfidenciāla simbolu virkne, kas ļauj noteiktai lietotāju grupai piekļūt
datoram, saskarnei vai sistēmai.
Pastāvīga (mūžīga) piekļuve (Perpetual Access) – jēdziens attiecas uz pastāvīgas piekļuves
nodrošināšanu apmaksātajiem informācijas resursiem pat tad, ja bibliotēka ir atteikusies no
abonēšanas vai izdevējs ir pārtraucis resursa uzturēšanu.
Pašarhivēšanās (Self-archiving) – autora darba deponēšana viņa organizācijas repozitārijā,
piemēram, profesors deponē sava raksta publicēto variantu universitātes repozitārijā.
Pārdevējs, piegādātājs (Vendor) – persona (indivīds) vai organizācija, kas pārdod vai iznomā
resursu.
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Pārvaldes institūcija (Governing institution) – institūcija, kas atbildīga par galvenajiem
lēmumiem saistībā ar e-resursiem, piemēram, universitāte ir pārvaldes institūcija akadēmiskajai
bibliotēkai. Savukārt konsorcijs atbild par finansiāliem un juridiskiem jautājumiem, kas attiecas uz
e-resursu komplektēšanu un piekļuves nodrošināšanu, savas grupas ietvaros.
PDF formāts, Pārnesams dokumentu formāts (PDF, Portable document format) – šī formāta
nolasīšanai nepieciešamas speciālas programmas, piemēram, „PDF Reader”, „Adobe Acrobat”,
„Adobe Reader” vai „Preview”.
Piegāde (par modeļiem, piekļuvi, resursiem) (Delivery (applied to models, access, resources)) –
process, kas attiecas uz piekļuves nodrošināšanu resursiem. Bibliotēkās materiālu piegāde
tradicionāli notiek caur starpniekserveriem, posmserveriem, izmantojot SBA vai internetu.
Piekļuve (Access) – terminu lieto saistībā ar e-resursu satura piegādes veidiem, instrukciju
(apmācību)

pieejamību,

nepieciešamo

atbilstošo

tehnoloģisko

nodrošinājumu

(aparatūra,

programmatūra, interneta pieslēgums). E-resursi var būt pieejami daţādos formātos (HTML, PDF),
kā arī izmantojot atšķirīgus lejupielādes veidus vai ar SBA starpniecību. Piekļuves metodes ir
daţādas: bibliotēkas lokālajā tīklā, caur starpniekserveriem vai posmserveriem, izmantojot
tiešsaistes materiālus.
Pilnteksts (Full-text) – iespēja aplūkot ne tikai dokumenta bibliogrāfisko aprakstu vai referējumu
(kopsavilkumu), bet arī pilnu tekstu. Datubāzēs pilna teksta dokumenti parasti pieejami PDF vai
HTML formātā.
Pirkums (Purchase) – informācijas resursa vai vienības pirkšana vai abonēšana.
Portico – populārs digitālās saglabāšanas un elektroniskās arhivēšanas dienests (pakalpojums), ko
attīsta bezpeļņas organizācija „Ithaca”.
Post-print – zinātniska raksta publicētais variants.
Prakses kodekss (Code of practice) – likumu krājums, kurā noteikta un definēta e-resursu
novērtēšanas un izmantošanas statistikas veidošanas kārtība. ICOCL, ARL, NISO un JISC ir daţi no
populārākajiem e-resursu statistiskai novērtēšanai izmantojamiem standartiem.
Pre-print – zinātniska raksta variants pirms oficiālas publicēšanas.
Privāts lietojums (Private use) – izdevuma (publikācijas) izmantojums personīgām (individuālām)
pētniecības vajadzībām.
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RDF, Resursu aprakstīšanas ietvars (Resource Description Framework) – Globālā tīmekļa
konsorcija iniciatīva, kuru izmanto tīmeklī esošas informācijas jēdzieniskai aprakstīšanai.
RSS – sākotnēji RDF Site Summary, taču bieţāk lieto terminu Really Simple Syndication (satura
vienkāršā sindicēšana), kas ir tīmekļa plūsmas formātu saime, ko izmanto bieţi atjaunināmu resursu
publicēšanai, piemēram, blogos un ziņu portālos. RSS dokuments ietver pilnu vai saīsinātu tekstu
kopā ar metadatiem, piemēram, publicēšanas un autorības datus.
Saišu noteicējs (Link resolver) – programma, kas savieno bibliogrāfisko informāciju ar resursu, lai
palīdzētu lietotājiem rakstu pilntekstu meklējumos, neveicot atkārtotus meklējumus citos resursos.
Bibliotēkas bieţi izmanto atvērtā vietrāţa URL standartu, kas palīdz nodrošināt, piemēram,
pilnteksta sameklēšanu no bibliogrāfiskā apraksta vai atsauces.
Saskarne (Interface) – lietotāja un resursa saskarsmes punkts. Lai nodrošinātu piekļuvi
informācijas resursam, saskarnei jābūt funkcionālai un pieejamai.
Satura pilnīgums (Completeness of content) – garantija, pārliecība, ka tiešsaistes saturs pilnībā
atbilst tā analogizdevumam. Ja tas tā nav (ir novirzes, atkāpes no iepriekšējo formātu satura,
datējuma u. tml.), licences devējam jāsadarbojas ar licences ņēmēju, lai izlabotu kļūdas, teksta
izlaidumus vai citādi labotu situāciju.
Savrups (Stand alone) – attiecas uz e-resursu, kas ir neatkarīgs un autonoms (funkcionē neatkarīgi
no citām iekārtām vai sistēmām).
SBA, Starpbibliotēku abonements, (Interlibrary Loan, ILL) – resursu kopīgošanas metode, kas
tiek īstenota iesniedzot pieprasījumus uz citu bibliotēku resursiem, lai apmierinātu savas bibliotēkas
klientu intereses (nodrošinātu savas bibliotēkas klientiem piekļuvi citu bibliotēku resursiem). Daţās
valstīs licenču līgumi ļauj izsūtīt lietotājiem informāciju, piemēram, PDF formātā. Citos gadījumos,
atkarībā no tā, ko paredz licences līgums un/vai autortiesību likums, ir nepieciešamas noteiktas
procedūras, kādā veidā dokuments tiek nosūtīts uz bibliotēku (piemēram, izmantojot dokumentu
piegādes sistēmu „ARIEL”), izdrukāts un izsniegts personai, kas to pieprasījusi.
Serveris (Server) – dators ar lielu atmiņas apjomu. Parasti kalpo informācijas glabāšanai, tāpēc ir
saistīts ar citiem datoriem vai nu iekšējā (lokālajā) datortīklā vai caur internetu.
SFX – bibliotēku vidū plaši izmantots atvērtā vietrāţa URL saišu noteicējs.
SGML, Vispārējā (vispārinātā) marķēšanas standartvaloda (Standard Generalized Markup
Languge) – standartizēta un formāla valoda dokumentu iezīmēšanai un formatēšanai.
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Stabila piekļuve (Stable Access) – piekļuve resursam bez tīkla pārtraukuma vai atteices.
Starpniekserveris (Proxy server) – serveris, kas darbojas kā klienta informācijas pieprasījumu
filtrs, kā arī uzglabā autorizācijas datus. Starpniekserverus bieţi izmanto, lai pirms atļaujas
izsniegšanas piekļuvei licencētiem e-resursiem noteiktu ārējo lietotāju autentiskumu.
SUSHI (Standard Usage Statistics Harvesting Initiative) – informācijas resursu izmantojuma
statistisko rādījumu noteikšanas iniciatīva.
Tīmekļa pārlūkprogramma (Web browser) – lietojumprogramma, kas paredzēta tīmekļa
dokumentu izskatīšanai.
Trešā puse (Third party) – puse, kas nav tieši iesaistīta transakcijā, piemēram, abonēšanas aģents
(aģentūra) var būt trešā puse starp (attiecībā uz) informācijas nodrošinātājiem un bibliotēkām.
Turpinājum- (Continuing) – attiecas uz piekļuves periodu, kad notiek e-resursu abonēšanas
atjaunošana.
Unikods (Unicode) – standarta zīmju un simbolu komplekts, kuru lieto daudzās valodās, lai
nodrošinātu konsekventu, savietojamu attēlojumu binārā formā. Atbilstība (savietojamība ar)
Unicode ir svarīga, lai meklēšanas gaitā novērstu informācijas zudumu un paaugstinātu rezultātu
izguves pilnīgumu.
XML, Papalašināmās iezīmēšanas valoda (Extensible Markup Language) – SGML tipa
iezīmēšanas valoda, kas struktūras ziņā ir daudz vienkāršāka. XML tradicionāli izmanto kā datu
attēlošanas valodu bibliotēku krājumiem, par pamatu izmantojot tādus standartus kā Dublin Core un
METS (Metadata Encoding Transmission Standard). Interneta resursiem, savukārt, tiek izmantotas
RSS un ATOM barotnes.
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5.2 IZMANTOTIE RESURSI

ICOLC (International Coalition of Library Consortia), Guidelines for statistical measures
of usage of web-based indexed, abstracted, and full text resources, November 1998,
Revised Guidelines for Statistical Measures of Usage of Web-Based Information
Resources, October 2006, http://icolc.net/statement/revised-guidelines-statistical-measures-usageweb-based-information-resources

COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) Codes of
Practice, (no date), Viewed May 30 2011,
http://www.projectcounter.org/code_practice.html

University of Hong Kong Libraries, Electronic Resources Collection Development
Policy, (no date), Viewed May 30 2011, http://lib.hku.hk/cd/policies/erp.html

SERU, The Shared Electronic Resources Understanding Recommended Practice offers
a mechanism that can be used as an alternative to a license agreement,
http://www.niso.org/workrooms/seru

LIBLICENSE, The LIBLICENSE Web site provides extensive resources (including
model license language and detailed discussion of licensing terms) through a detailed
series of links and menus, http://liblicense.crl.edu

