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DEDICATE projekta praktiskā

(Sākums

4.lpp.)

realizācija

gadījumā varbūt finansiālais atbalsts saglabātos,ja mēs pratīsim
to pierādīt.

R'ŗU ZB direktores Aijas Janbicka~ informācijā do~a iespēja ~e
pazīties ar DEDICATE proJekta mērķiem un partnenem- dalīb
valstim -, bet konkrētāk par to, kādu atdevi no bibliotēkas darbiniekiem prasīs praktiskā iek:ļaušanās šajā projektā, kā arī par jau-

-Vai ir nosacījumi, kas liecina par labu kādai vienai no
minētajām sistēmām?

nāko bibliotēkā

talogu, piedāvā informācijas meklēšanas iespējas. Atšķiribas
funkcionalitātē ir tikai niansēs.
·
•"
Bremzējoši ir citi faktori. Tā, piemēram, izvēloties kādu no

tām

- intervijā mūsu lasītājiem.
- Cik cilvēku no ZB piedalīsies projekti un kā notika ~u

izvēle?

- Proje~ pirr~ajā daļā "Apmācīb~ tr~nerieņ-t" tiks iesaistīti ~toņī
darbm1eki, galvenokārt no b1bhogrāfijas nodaļas, kunem Ir
liela pieredze informācijas iegūšanā, konsultāciju sniegšanā, arī
semināros smel tas zināšanas par dažādām datu bāzēm, interneta iespējām. Būs arī cilvēki no citām nodaļām. Nozīrnīgs ir angļu valodas zināšanu līmenis, jo kursi notiks ar datora starpniecību no
tālienes, tādēļ svarīga ir ne tikai spēja saprast sacīto, bet arī kontaktēšanās un atbildes sniegšana angļu valodā. Visiem kursu dalīb
niekiem tiks izveidota t. s. elektroniskā konference, kad ikviens no
deviņām partnervalstīm varēs savstarpēji sazināties un vērtēt tos
materiālus, kurus katrs par attiecīgo tēmu ir izstrādājis. Tā kā tie būs
ielikti internetā, varēs arī notikt diskusijas caur internetu.
- Kāds būs Latvijas dalībnieku ieguvums šajā projektā?
- Piedalīšanās projektā paaugstinās kvalifikāciju un paplašinās
redzesloku savā specialitātē, uzlabos valodas zināšanas, iemācīs, kā
darboties internetā- gan lielajā pasaules timeklī, gan pašiem ievietojot informāciju.
Tiks apgūta teksta dokumentu piegādes sistēma, par ko mūsu
Rietuņm partneri ir uzņēmušies šefibu- katrs par kādu no dalībval
stīm. Sādu metodi turpmāk Latvijā varēs lietot katrs, kurš apgūs šo
tālmācības kursu. Mūsu darbinieki, saņēmuši DEDICATE sertifikātu, varētu kļūt par šo kursu piedāvātājiem, par metodiķiem
citām Latvijas bibliotēkām.
- Cik lielas ir projektam atvēlētās finanses un kādiem

ārzemju sistēmām, viņu tehnoloģija izradās nepiemērota mū
su bibliotēkām - tā jāmaina pašiem vai jālūdz to darīt sistēmas
veidotājiem. Par sistēiJlaS uzraudzību ir jāmaksā 15% no programmatūras cenas. Sī uzraudzība vairāk izpaužas kā konsultācijas pa telefonu vai pa internetu. Te radīsies svešvalodas
problēmas, arī visa dokumentācija ir angļu valodā. Ne vienmēr
mēs varēsim perfekti izstāstīt, kas ir noticis un kādas ir kļūmes.

mūsu

Tādēļ sliecarnies palikt pie ALISES jaunākās, modemās versijas. Latvijas bibliotēkām, kas piedalās projektā, ir atšķirīgs
automatizācijas līmenis, tādēļ vienoties ir grūti.
Neziņa par ZB nākotni rada nestabilitātes izjūtu
- Vēl arvien nav skaidrības par mūsu tālāko ~trašanos Kaļķu
ielas četrstāvu korpusā,- turpinaA. Janbicka.- Seit ir izvietotas
lasītavas, ķatal?.gu zāle, bibliogr~fijas nodaļa, direkcijas telpas.
Rektors VIenoJies ar Rīgas domi, ka lasītavas un katalogu zāle
paliek mūsu rīcībā, bet sarunās ar Rātsnama izbūves projekta
autoriem uzzinām, ka arī šīs ēkas pārbūves gadījumā ceturtā
stāvā nevarēsim palikt. Ja fasāde tiks pārbūvēta, celtņi būs logiem priekšā, un lasītava nevarēs normāli darboties.
Tas mūs ļoti uztrauc. Ja būs jāsaspiežas torni, tad varu sa:cīt,
ka tas nav iespējams. Tur ir krātuves, iekšējās nodaļas, mācību
abonementi ar milzīgu daudzumu grāmatu, bet nav plašāku
telpu, ~rās varē_tu izvietot l~sīt~vas, katalo~~ un interneta
pakalpoJumu zāl1. Jāpārbūvē IeeJa no torņa, Jāiekārto garderobe, būs jāpārbūvē sienas u~ telpas, lai varētu nc:drošināt
normāla darba procesu. Arī saistībā ar Melona projektu nevaram būt pārliecināti, ka, iekārtojot nepieciešamo datoru tiklu, tas driz nebūs jājauc nost.
Šī neskaidrība rada darbā nervozitāti un nestabilitātes izjūtu.
Visam vajadzīgi līdzekļi, bet četrstāvu korpusā virs lasītavām
joprojām tek jumts pat līstot vismazakajam lietiņam, !īdz ar to
t~ek ~jātas mēbeles,_farkets, baidāmies par datoru stāvokli,
nlvēkiem uz galvas p1 ūdens.
.. .
Lai uzzinā tu lasītāju domas par bibÜotēkas darbu, sastādījām
un izsūtījām aptaujas anketas uz katedrām un institūtiem. No
saņemtajām atbildēm secinām, ka visi ir neapmierināti,jo bibliotēkā nav jaunākās literatūras. Starptautiskā Tehnoloģisko

...

nolūkiem tās paredzētas?

- Projektā Eiropas Komisijas piešķirtais finansējums RTU ZB ir
Ls 18 000, un tam ir vairākas sadaļas. Viena domāta komandēju
miem, jo projekta laikā katrā no dalībvalstīm notiks sanāksmes. .
Otra domāta tehnikas iegādei, kas nepieciešama projekta īsteno
šanai. Ir arī tāda sadala, kUrā varam iepirkt literatūru -gan drukāto,
gan d_a~l_l bāzes projeķta vajadzībān:. Pašrei~ notiek saruņas Eiroļlas
KomiSIJaS līmenī: vai nauda būtu IzmaksāJama arī projekta dalīb
niekiem kā atalgojums.
Latvijas vienotais bibliotēku informācijas tikls
- Kā esam 'jl" rakstījuši jau agrāk, astoņas Latvijas lielākās bibliot~ķas, tostarp arī RTU ZB, _ir iesais~ītas Melona ŗanda (AS~ ~n LatVIJaS valdības finansētaJā proJektā par VIenotu bibhotēku
informācijas tīkla izveidi Latvijā.
- Projektā par vienotu bibliotēku informācijas tikla izveidi esam
iesaistījušies kopš 1994. gada. Pagājušajā gadā Latvijas valdī ba tā īs
tenošanai piešķira investīcijas, mūsu ZB - Ls 18 000. Par to ie:..
gādājāmies 15 datorus, dažādu tikla aparatūru, nedaudz program:.

universitāšu bibļiotēku asociācija, kurā iestājusies arī mūsu
bibliotēka, uzskata, ka šo universitāšu bibliotēkāmjābūtvadībā
ar savāmjaunākajām tehnoloģijām, taču mūsu finansējumsvēl
arvien ir ļoti mazs.
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Pašreiz notiekintensīvs darba posms, jo līdz 14.jūlijam no četrām
piedāvātajām informācijas sistēmām - INNOPAC, VTLS VIRTUA (ASV), ALEPH (Izraē la) un ALISE (Latvija) - jāizvēlas viena,
visām bibliotēkām kopīga. Martā Latviju apmeklēja trīs ārzemju
sistēmu pārstāvji, demonstrēja tās šeit, savukārt mēs bral}cām apskatit, kā sistēmas darbojas ārzemju bibliotēkās- Beļģijā, Sveicē un
Lielbritānijā. Esam izteikuši savas prasības un piemērotības kritēri
jus, izstrādājuši nolikumu un algoritmu, kā izdarīt izvē li, lai tā būtu
pamatota.

Lēmums tiks pieņemts, septiņu bibliotēku direktoriem balsojot
(Latvijas Akadēmiskā bibliotēka paliks pie savas jau iestrādātās sistēmas LIBER). Protams, Melona fonda pārstāvji labprāt redzētu, ka
mēs izra ugāmies kādu no ASV piedāvātajām, bet arī ALISES izvēles
(Turpinājums 5./pp.)

Šajā gadā RTU tāmē mums paredzēti Ls 8 000 - gan mācību
gan avīzēm un žurnāliem. Iepērkam nedaudz grā
m~tu,. ~sam p~sūtījuši žumālus - ga!l Latvijas zinātniskos, gan
KrieVIJas, kas 1znāk lētāk, arī ārzemJU.
Izglītības un zinātnes ministrijā notika sēde, kur tika pieaicināti lielāko bibliotēku pārstāvji, lai izstrādātu projektu informatīvā nodrošinājuma uzlabošanai. Tika pienemts !ē
mums, ka katrai augstskolu bibliotēkai varētu paredzēt vienai
profesoru grupai četras grāmatas gadā piecos eksemplāros par
. Ls 30 lielu summu. Mēs šajā projektā par RTU paredzamām
133 profesoru grupām varētu pieprasīt apmēram Ls 80 000.
Paredzot iepirkt ne tikai mācību, bet arī uzziņu un zinātnisko
literatūru, periodiku, kopēšanas tehniku, sasummējām šajā
projektā Ls 208 100. Ja saņemtu kaut vai daļu no šādas naudas,
tad tas jau butu atspēriens.
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Ilze Štrodaha ·
grāmatām,

matūras.

matemātiski

Bibliotēkā nepieciešamās pamatfunkcijas veic ikviena no
- automatizē bibliotēkas procesus, veido elektronisko ka-
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