
Mūsu bibliotēkai- jauna un moderna 
informatīvā sistēma 

Atoņas lielākās Latvijas bibliotēkas - Nacionālo biblio
tēku, Akadēmisko bibliotēku, LU bibliotēku, RTU biblio
tēku, Latvijas Lauksaimniecības universitātes bibliotēku, Pa
tentu tehnisko bibliotēku, Medicīnas akadēmijas bibliotēku un 
M�dicīnas �inātnisko bi?liotēku - līdz nesenai pagātnei apkal
pop l�kāla mformatīvā s1stēma. Radās doma, ka tā ir jāaizst� ar 
knet�I mūsd1enīgāku programmu. Izklausās mazliet neparasti, 
bet VIsmodernākās infor- matīvās sistēmas visbiežāk un vis
ātrāk Ī�viešas tieši tādās budžeta iestādēs kā manis nupat no
sauktajās, _tur�āt ar bibliotēku starpniecību -protams, runa ir 
par _ orgamzāCIJām, kuras nenodarbojas ar ļoti izteiktu uzņē
mēJdarbību. Ir pierādījies, ka budžeta iestādēs humanitāru 
vajadzību īstenošanai allaž vieglāk dabūt lielākus finansēju
mus no dažādiem ārzemju fondiem. Šajā gadījumā tas bija 
MELON fonds, kura piešķirto finansējumu izmantojot, mū
su astoņas _bibliotēkas ':arēja izvēlēties nopietnu, daudzās pa
saules valstis aprobētu SIStēmu - tādu, kura paredzēta darbam ar 
daudzu bibliotēku apvienotu informatīvo lauku. 

Konkursā par ārzemju sistēmu izvēli diezgan sīvā cīnā uzva
rēja Izr�ēlas sistērr:a. Mums vajadzēja atrast tādu programmu, 
kas spēJ apkalpot 1zkliedētus klientus, turklāt ar zināmu teh
nikas ekonomiju, lai nevajadzētu katrā no astoniem objektiem 
uzturēt-yeselu ap_kalpes brigādi. Mūsu gaduuma ir viens jaudīgs 
�entrālai� servens, kas atrodas organizācijā Lanet. Svarīgi bija 
IZraudzīties tādu vietu, kur pašlaik un pārskatamā nākotnē 
v_arētu _ _  būt visla�ākie sakaru apstākļi, lai būtu izdevīgi visiem 
hetotāJiem un la� būt� pēc iespēj�s mazāki sakaru traucējumi. 
Izraēlas SI�tēma �r joti Jaudīga, viens un tas pats serveris spēj 
apkaļpot visas m1�ētās astoņas bibliotēkas un ir domāts apvie
notaJa!ll elektromskajam katalogam. 
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toties mūsu izraudzītā izraēliešu sistēma, kas gan prasa no 
ieviesējiem augstu kvalifikāciju, ir krietni modernāka. Mēs ar 
Izraēlas partneriem sadarbojamies gandriz divus gadus, saraks
tā�ies ar epasta palīdzību, saskaņojam pat rīcību, viņi vēro, kas 
n?ti_ek �r mūsu centrālo serveri, dažbrīd viņiem rodas grūtības 
visai slikto sakaru dēļ. }āpaskaidro, ka informatīvās saites no 
Latvijas pirmām kārtām iet uz dažādām Eiropas valstīm, kā arī 
uz Ameriku, - uz Izraēlu tiekam tikai pakārtotā režīmā. 

Tātad - ju tu gribi kaut ko patiesi modernu, tad tev ir 
jāpapūlas. Toties pēc tam, kad tu esi izpratis sistēmas iespējas, 
tad tu vari izmantot tās priekšrocības. Sis saskaņošanas posms 
ir ļoti sarcžģīts. Bet lietotājs šīs grūtības nemanīs. Ar Internet 
Web lapu starpniecību varēs izvēlēties sev vajadzīgo literatūru, 
vispirms uzzināt, vai tā tur ir atrodama, zināmos apstākļos 
varēs arī pasūtīt- tas vēl ir jautā jums, vai tas viss būs par brīvu, 
j'? -ja ir liels skaits pa�ūtītāju un viņiem sniedz pieprasītās 
z1ņas, tad kādam tas Ir Jādara; automātika var visu fiksēt, bet 
konkrētam cilvēkam jāaiziet pie plaukta un jāsakomplektē. 
Taču domāts tiek arī šajā virzienā. 

Nedaudz atstatus šajā sistēmā atrodas Akadēmiskā biblio
tēka, kurai ir pilnīgi cita sistēma, bet kurai ir paredzēts sa
darbības interfeiss ar centrālo severi, un Latvijas Lauksaim
niecības universitātes bibliotēka - mūs nedaudz biedē tas, ka 
sakari starp Rīgu un Jelgavu nav tik labi, kā varētu vēlēties. 
Tāpēc izlemts, ka Jelgava varētu strādāt pati ar savu nelielu 
serveri, kas zināmos laikposmos automātiski apmainītos ar 
centrālā servera datiem. Bet dzīvē ir tā, ka konkrētais lietotājs 
nemaz nezina, ar kuru serveri kurā brīdī strādā. 

Mūsu lietotāji ir divu, ja tā var teikt, ideoloģiju pārstāvji -
bi?lioteķāri un jebkurš n? 11?-ums - ikviens lasītājs, kurš spēj 
onentēt1es bibhogrāfiskaJā s1stēmā ar Internet palīdzību, uz
zināt, vai viņu interesējošā informatīvā vienība atrodas vienā 
vai otrā bibliotēkā .. Starp citu, to var darīt ne tikai augstskolas 
smdents vai darbinieks, bet jebkurš cilvēks, pat no ārzemēm,
ka jebko, kas pieejams Internet. 

Mūsu darbs sistēmas izpētē un)eviešanā atrodas divu gadu 
darbu posma nobeiguma stadijā. Somēnes sāk darboties pirmā 
karta, RTU jaunā sistēma pilnībā sāks darboties vasarā - bei
dzoties visām uzņemšanas formalitātēm jaunajam mācību ga
da� ,  dati par _visiem jaunajiem studentiem jau ir jāiesūta šajā 
btbhogrāfiskaJā s1stēmā. Tātad visi RTU studenti varēs būt 
fiksētie lietotāji, kas nozīmē - būs uzskaite, ko katrs no bib
liotēkas_�r r,1ēmis, cik ilgi pie sevis tur, vai pret viņu nav nekādu 
pretenZIJU, tuŗklā� students būs tā saucamais vienotais lasītājs, 
tas nozīmē -Ja reiz es esmu pierakstīts kā savas universitātes 
s�ud_ents, tad uzreiz automātiski esmu lasītājs visu šo astoņu 
b1bhotēku lasītavās. Tā nevarēs būt, ka es paņemšu grāmatu, 

· noslēpies vienā bibliotēkā, un par mani neko nezinās citās bib
llOtēkās (kas pašlaik, starp citu, vēl ir iespējams). 
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dahJas_ mmetaja konkursā, IzskatīJāS dosveidīgas, proti, tās ne
darbojās grafiskā formā. Dažas no tām būtu vienkāršāk ieviest 

(Turpmāk vēl.) 
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