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Seminar – “Initiatives of European Library” 
                                სემინარის თემა - „ევროპული ბიბლიოთეკის ინიციატივები“ 
 
 

ლატვიის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ ორგანიზება გაუწია სემინარს  „ევროპული 
ბიბლიოთეკების ინიციატივები“-ს სახელწოდებით, რომელიც ჩატარდა ამა წლის 29 იანვრიდან 1 
თებერვლის ჩათვლით ლატვიაში, იურმალაში.  სემინარის მიზანი იყო მოწვეული 
სტუმრებისთვის გაეცნოთ ერთიანი ევროპული ციფრული ბიბლიოთეკის მიმდინარე პროცესები, 
TEL-ME-MOR *-ის შედეგები და  მომავალის პერსპექტივები. 

 
სემინარში მონაწილეობა მიიღო ლატვიის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ, ლატვიის 

კულტურისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა, უკრაინის კულტურის სამინისტრომ, 
საქართველოს, აზერბაიჯანის, მოლდავეთის, რუსეთის ბიბლიოთეკების და ევროპული 
ბიბლიოთეკის (TEL)   წარმომადგენლებმა. 

 
 
 
 
 

• TEL-ME-MOR - არის ევრო კომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც დაიწყო 2005 
წლის 1 თებერვალს. მისი მიზანია ჩართოს ევრო კავშირის ყველა ახალი წევრი ევრო კომისიის 
მიერ დაფინასებულ პროექტებში, კერძოდ კი  საზოგადოების  საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
დარგში. ეს პროექტი ასევე მხარსუჭერს ახალი წევრების ეროვნულ ბიბლიოთეკებს ევროპული 
ბიბლიოთეკის (The European Library (TEL) სრულუფლებიან წევრებად 
ჩამოყალიბებაში/გახდომაში. 
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ლატვიის ციფრული ბიბლიოთეკა 
 
2000 წლიდან ლატვიის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ განახორციელა რამდენიმე სერიოზული და 
მნიშვნელოვანი პროექტი ციფრული ბიბლიოთეკის ფორმირებაში, ხელმისაწვდომი გახადა  
როგორც მასში მასალების ხანგრძლივი დაცვა და ასევე მკითხველთათვის ლატვიის უნიკალური  
კულტურული მემკვიდრეობის შეუფერხებელი მიწოდება. მათ გაციფრეს (ეროვნული 
ბიბლიოგრაფია), პერიოდიკა, რუკები, პლაკატები, უძველესი ფოტოები და მუსიკალური 
ჩანაწერები. 
 

• ლატვია პლაკატებში - 1899-1945 და ლატვია პლაკატებში 1945-2000 
მოცემულია ლატვიური პლაკატების ვირტუალური გალერეა, რომელიც მოიცავს 600   პლაკატს 
ბიბლიოთეკის უნიკალური კოლექციიდან. 

• ლატვია მე-16 -მე-17 საუკუნეების რუკებში 

ციფრული ბიბლიოთეკის კოლექცია მოიცავს ლატვიის და/ან მისი ისტორიული რეგიონების 
130 რუკას. 

• ლატვიის ცივილაზაციის ისტორია სურათებში. ნაწილი A: პორტრეტები 

მონაცემთა ბაზა შეიცავს ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექციის  და ლატვიის 
სახელმწიფო არქივის 3700 პორტრეტს.  ორიგინალები თარიღდება 1914 წლით. მათი დიდი 
ნაწილი ეხება ლატვიის ცივილიზაციის ისტირიას,  თუმცა ასევე მონაცემთა ბაზაში შესულია 
ჯერ კიდევ უცნობი სურათები, რომელთა ამოცნობაც უკვე ნაკლებ სავარაუდო და 
შესაძლებელია. ეს მონაცემთა ბაზა შეიქმნა მიზნობრივი პროექტის ფარგლებში 
„ბიბლიოთეკების, არქივების და მუზეუმების თანამშრომლობა ციფრულ გარემოში“ 
კულტურის სამინისტროს ეგიდით.  

•  უძველესი ნაბეჭდი ერთეული ლატვიურ ენაზე 1525- 1855 წწ. 

უძველესი ნაბეჭდი ერთეულების ერთობლივი (ბიბლიოგრაფიული) კატალოგი 
წარმოდგენილია როგორც ეროვნული ბიბლიოგრაფიის ნაწილი - თითქმის სრული 
ბიბლიოგრაფიული სია, რომელიც მოიცავს, დაწყებული პირველი ლატვიური წიგნის 
გამოცემას, ასევე, ბიბლიოგრაფიულ ბაზისს, გაცნობის დამატებით საშუალებას  და ლატვიის 
კულტურის წარსულის კვლევას სოციოლოგიასა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. ამ 
ერთობლივ კატალოგში შედის   უძველესი ნაბეჭდი ერთეულები ლატვიურ ენაზე, რომლებიც 
თავის დროზე 1855 წლის 31 დეკემბერს გამოიცა.          

• 1905-1907 წლების რევოლუცია ლატვიაში 

ლიტერატურული ნაკრები (სტატიები წიგნებიდან, გაზეთებიდან  და ჟურნალებიდან- 4 000 
ჩანაწერი) ქრონოლოგიურად, ბიბლიოგრაფიული ინდექსითა და  თანმიმდევრულად  ასახავს 
ლატვიის ერისთვის მნიშვნელოვანი რევოლუციის  იმდროინდელ მოვლენებს. 
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• ლატვიელი კომპოზიტორების სიმფონიური მუსიკის ჩანაწერები 

პროექტ  „ლატვიური  სიმფონიური მუსიკის წლი“-ის ფარგლებში, გააციფრეს  2005 ლატვიელი 
კომპოზიტორის სიმფონიური მუსიკის ჩანაწერები საორკესტრო ხმებთან ერთად. 
დიგიტალური ბიბლიოთეკა მოიცავს პოპულარულ კომპოზიციებს, რომლებიც აქამდე არ იყო 
გამოცემული და მხოლოდ  ბეჭვდით ფორმაში იყო ხელმისაწვდომი. 

 

ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი 

კატალოგი მუდმივად ივსება წინა წელში ყველა ენაზე  ყველაზე მოთხოვნადი ლიტერატურისა თუ 
დოკუმენტის მიხედვით. ბიბლიოგრაფიული Entries ჩაწერილია ბიბლიოგრაფიულ საინფორმაციო 
სისტემაში ALEPH 500 -ის მიხედვით MARC 21-ში, ანგლო-ამერიკული კატალოგიზაციის წესების და 
ISBD სტანდარტების მიხედვით. 

დოკუმენტების ინდექსაცია, ე.ი. კლასიფიკაცია და საგნის კატალოგიზაცია სრულდება კონგრესის 
ბიბლიოთეკის UDC  სისტემის და საგნობრივი რუბრიკების მიხედვით. 

 

გაერთიანებული კატალოგი 

2000 წლის 24 მარტს, საბიბლიოთეკო-საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმის მიერ შეირჩა და 
გაერთიანდა ლატვიის 8 ბიბლიოთეკა. მომავალში  ეს მოემსახურება მკითხველებს როგორც ერთიანი 
ეროვნული  ელექტრონული კატალოგი. ამ 8 ბიბლიოთეკიდან ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკა არის 
პასუხისმგებელი ერთიანი ელექტრონული კატალოგის მონაცემთა ბაზაში არსებულ ჩანაწერთა 
ხარისხზე. 

 
ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკის ინსტრუქცია/მუშოაბის წესი 
 
ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკა არის უნივერსალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, რომელიც ასევე 
ასრულებს ლატვიის რესპუბლიკის საპარლამენტო ბიბლიოთეკის ფუნქციას. 
 
ნებისმიერ იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს, რომელიც მიაღწევს სრულწლოვანებას, შეუძლია გახდეს 
ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკის წევრი/მკითხველი. 
 
მკითხველის ბარათის მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარადგინოს პასპორტი ან პირადობის 
დამადასტურებელი სხვა საბუთი, შეავსოს სარეგისტრაციო ფორმა/ანკეტა, რომელიც აძლევს მას უფლებას 
მიიღოს მკითხველის ერთიანი/გაერთიანებული ბარათი - Unified Reader’s Card. 
 
მკითხველის ერთიანი/გაერთიანებული ბარათი - Unified Reader’s Card  უფლებას აძლევს მკითხველს 
გამოიყენოს  ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკის (ლებ) არა მარტო  ერთი კონკრეტული კოლექცია თუ 
ფონდი, არამედ მისთვის ხელმისაწვდომია „კულტურის საინფორმაციო სისტემის“ ყველა მონაწილე 
ბიბლიოთეკის საინფორმაციო წყარო თუ  მომსახურეობის მთელი პაკეტი. 
 
მკითხველის ერთიანი ბარათი - Unified Reader’s Card  ძალაშია 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში.   
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ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია 
 
ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია, რაც ამავე დროს ყველა ეროვნული 
ბიბლიოთეკისთვისაა დამახასიათებლი და რომელიც  კვლავ უცვლელია დღიდან მისი დაარსებისა 1919 
წლის 29 აგვისტოს შემდეგ, გახლავთ ის, რომ უზრუნველყონ ეროვნული ლიტერატურის 
კოლექციის/ფონდის ხანგრძლივი შენახვა, როგორც ბეჭდვით, ისე ციფრულ ფორმატში და მაქსიმალურად 
ხელმისაწვდომი გახადონ მკითხველისათვის.  
 
1920 წლიდან ბიბლიოთეკამ მიიღო ლატვიური ბეჭვდითი მასალის a legal deposit copy სავალდებულო 
ასლის დატოვების უფლება, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული ლიტერატურის კოლექციის 
მთლიანობას. კოლექცია მოიცავს მეცნიერების ყველა სფეროს და საზოგადოების აქტიურობის ძირითად 
სფეროებს. 
 
ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკის სპეც კოლექციებს წარმოადგენენ: 
Letonica - ლეტონიკა 
Rare Books and Manuscripts - იშვიათი წიგნები და გამოცემები 
Small Prints and Graphic Documents - მცირე ზომის ნაბეჭდები და გრაფიკული დოკუმენტები 
Music Literature and the Recorded Sound Library - მუსიკალური ლიტერატურისა და ხმის ჩანაწერთა 
ბიბლიოთეკა 
Cartographic Documents - კარტოგრაფიული დოკუმენტები/მასალები 
The Baltic Central Library - ბალტიის/ბალტიკის ცენტრალურო ბიბლიოთეკა. 
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http://www.lnb.lv/eng/gen_inf/structure/small_prints_and_graphics.htm
http://www.lnb.lv/eng/gen_inf/structure/cartography.htm

