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ევროპის ეროვნული ბიბლიოთეკების დირექტორების კონფერენციის 
ფონდის მე-20 საიუბილეო ყრილობა: სანკტ-პეტერბურგი 2006  
 
ანგარიში მოამზადა თეიმურაზ ჩხენკელმა - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკის საინფორმაციო ტექნილოგიების დეპარტამენტის დირექტორმა 
 
 
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
გენერალური დირექტორი ბ-ნი ზაზა აბაშიძე გახდა CENL-ის (http://www.cenl.org/ ) 
წევრი, ისევე როგორც სომხეთისა და აზერბაიჯანის ეროვნული ბიბლიოთეკების 
გენერალური დირექტორები, შვეიცარიის განვითარების ფონდის წყალობით.  
 
ევროპული ეროვნული ბიბლიოთეკების დირექტორების კონფერენციის - CENL-ის   
მისია  
 

1. ნებისმიერი ადამიანის უზრუნველყოფა სწრაფი, ამომწურავი, მრავალენოვანი 
და გრძელვადიანი წვდომით ევროპული ეროვნული ბიბლიოთეკების  
ფონდებთან და ინფორმაციასთან და, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, უფასოდ;  

2. ევროპული ციფრული ბიბლიოთეკის აგება;  
3. ევროპული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობისა და ცოდნის დაცვა;  
4. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ჩატარება ეროვნული ბიბლიოთეკების 

მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით;  
5. ევროპული კულტურის ძირითადი ღირებულების - კულტურული 

მრავალფეროვნებისა და მრავალენოვნების ხელშეწყობა;  
6. კოოპერაცია კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ინსტიტუტებთან როგორც 

ევროპაში, ასევე დანარჩენ მსოფლიოში.   
 
 
CENL-ის 2005-2008 წლების სტრატეგიული გეგმა  
 
მიზანი 1  
გაციფრებისადმი კოოპერაციული და ფართო მიდგომის აქტიური ხელშეწყობა 
ევროპის ეროვნულ ბიბლიოთეკებსა და ევროპული ბიბლიოთეკების შესაბამის 
ეროვნულ ქსელებში.  
 
მოქმედებები  
1.1 CENL-ის აღმასრულებელმა კომიტეტმა უნდა განიხილოს „ევროპული 

ბიბლიოთეკის“  საორგანიზაციო მოდელის საუკეთესო გამოყენების 
შესაძლებლობა, რათა წინ წამოსწიოს გაციფრებისა და ციფრული ბიბლიოთეკების 
მიმართ საერთო ძალისხმევა ეროვნული სტრატეგიების განვითარებასა და  
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კოორდინაციაში, მათ შორის ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: ტექნოლოგიები, 
შიგთავსის შერჩევა და დაფინანსება.  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
ყურადღების გამახვილება შიგთავსის შერჩევაზე.   

1.2 CENL-მა ხელი უნდა შეუწყოს დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფს ცოდნის 
გაზიარებასა და ევროპის გაციფრებული შემცველობის კრიტიკული მასის 
გაზრდის შესაძლებლობების განსაზღვრაში. არსებული ციფრული კოლექციების 
(გაზეთების, ღირშესანიშნავი მოვლენების და ა.შ.) აღრიცხვა შეიძლება მიჩნეულ 
იქნეს ამ კოოპერაციის ათვლის წერტილად და მომავალი კოორდინაციის გეგმის 
მოდელად.  

1.3 წარადგინოს ევროკომისიაში „ევროპული ციფრული ბიბლიოთეკის“ შექმნის 
საპროექტო წინადადება, რომელშიც „ევროპული ბიბლიოთეკა“ გამოყენებული 
იქნება როგორც პლატფორმა და არსებული ქსელი: „ევროპული ციფრული 
ბიბლიოთეკა“ ევროკომისიის „eContent plus” პროგრამის ფარგლებში.  

1.4 მონაწილეობა მიიღოს ევროკომისიის მიერ წამოწყებულ ონლაინ 
კონსულტაციებში თემაზე: „i2010 ციფრული ბიბლიოთეკები“.  

 
 
მიზანი 2  
„ევროპული ბიბლიოთეკის“ წინ წამოწევა როგორც ევროპული ეროვნული 
ბიბლიოთეკების კოოპერაციის სამოდელო პლატფორმისა და ორგანიზაციული 
ქსელის, მათ ციფრულ მასალებთან, კოლექციებთან, კატალოგებსა და 
მომსახურებასთან წვდომის იდეალური წერტილი.  
 
მოქმედებები  
2.1 CENL-ის აღმასრულებელმა კომიტეტმა უნდა განიხილოს ყველა შესაძლებლობა, 

რათა ხელი შეუწყოს და დააჩქაროს CENL-ის წევრი ბიბლიოთეკების სრულ 
გაწევრიანებას „ევროპულ ბიბლიოთეკაში“ და ამით უზრუნველყოს საქმისა და 
მოვალეობების სრული განაწილება ევროპაში.  

2.2 წარადგინოს საპროექტო წინადადება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დარჩენილი 
ეროვნული ბიბლიოთეკების ინტეგრაციისა და „ევროპული ციფრული 
ბიბლიოთეკის“ შექმნის შესახებ.  

2.3 განავრცოს „ევროპული ბიბლიოთეკა“ „ევროპულ ციფრულ ბიბლიოთეკამდე“.  
 
 
მიზანი 3  
ევროპაში ეროვნული ბიბლიოთეკების როლის წინ წამოწევა და მათი  
პასუხისმგებლობის ამაღლება ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის 
შენარჩუნებასა და ამ სფეროში ცოდნის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაში.  
 
მოქმედებები  
3.1 მოიწვიოს ყოველწლიურ კონფერენციებზე ევროკავშირის, ევროპის საბჭოსა და 

იუნესკოს წარმომადგენლები.  
3.2 აქტიურად შეასრულოს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებითვის 

თანამონაწილისა და შუამავლის ფუნქცია ევროპის საბჭოსთან.  
3.3 დაამყაროს უფრო მჭიდრო კოოპერაციული ურთიერთობები არქივების 

საერთაშორისო საბჭოსთან (ICA) და მის ევროპულ შტოსთან (EURICA).  
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3.4 განიხილოს EBLIDA-ში (საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო 
ასოციაციების ევროპულ ბიუროში) კოლექტიური გაწევრიანების საკითხი და 
გამართოს მოლაპარაკებები ამ ორგანიზაციასთან გაწევრიანების თაობაზე.  

3.5 განიხილოს და შეისწავლოს გაციფრებისა და ციფრული შენახვისა და დაცვის 
სფეროში ECPA-თან, ICA-თან და ICOM-თან თანამშრომლობის საკითხები.  

3.6 დაამყაროს თანამშრომლობა CERL-თან (ევროპის სამეცნიერო ბიბლიოთეკების 
კონსორციუმთან) და მსგავს ორგანიზაციებთან და პროექტებთან 
ავტორიტეტული ფაილებისა და მეტამონაცემების ხარისხის თაობაზე.  

3.7 დაამყაროს ურთიერთობა და კოორდინაცია ყველა შესაბამის საკითხში 
იფლასთან, CDNL - თან და  CENL-ის გარეთ არსებულ ეროვნულ 
ბიბლიოთეკებთან.  

3.8 ყოველ საჭირო შემთხვევაში დაამყაროს ურთიერთობა პრესასთან CENL-ის 
სახელით (მაგ., გამოაქვეყნოს პრესაში პრეს-რელიზი ყოველწლიური 
კონფერენციის შემდეგ).  

 
 
მიზანი 4  
კულტურული მრავალფეროვნებისა და მრავალენოვნების, როგორც ევროპული 
კულტურის ძირითადი ღირებულებისა და ევროპის ეროვნული ბიბლიოთეკების 
მიერ მომხმარებელთა მომსახურების  უმნიშვნელოვანესი თვისების, მხარდაჭერა.  
 
მოქმედებები  
4.1 მონაწილეობა მიიღოს ინფორმაციის მრავალენოვანი ძებნის განვითარების 

პროექტებში, როგორიცაა MACS და MSAC.  
4.2 მხარი დაუჭიროს მრავალენოვან საქმიანობასა და სამუშაოებს „ევროპის 

ბიბლიოთეკაში“.  
4.3 განიხილოს მრავალენოვნების პრობლემის საკითხები ახალი პროექტების 

შემუშავებისას.  
 
 
მიზანი 5  
გამომცემლებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა.  
 
მოქმედებები  
5.1 FEP/CENL -ის სამუშაო ჯგუფმა გააგრძელოს აზრთა გაზიარება და პრაქტიკული 

წინადადებების წამოყენება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ეროვნულ 
ბიბლიოთეკებს გამომცემლებთან ინდივიდუალურ მუშაობაში და 
მთავრობებთან კონტაქტებში, რათა მათი მხარდაჭირით შემუშავდეს  
გამომცემლებთან შესაბამისი ხელშეკრულებები.  

5.2 გააგრძელოს თანამშრომლობა საერთაშორისო DOI ფონდთან (იხ. აგრეთვე 7.4).  
5.3 შეიმუშაოს გამომცემლებთან ერთად კერძო და სახელმწიფო სექტორების 

პარტნიორობის პროექტი, რომელიც იქნება დაფინანსებული ევროკავშირის 
მიერ.  
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მიზანი 6  
კერძო სექტორთან თანამშრომლობის ახალი მოდელების ხელშეწყობა.  
 
მოქმედებები  
6.1 CENL-მა უნდა განსაზღვროს, როგორც სასწრაფო და გადაუდებელი საქმე, კერძო 

სექტორთან მოლაპარაკებათა საერთო,  ეროვნული ბიბლიოთეკების 
მხარდამჭერი, პირობები და უზრუნველყოს ეროვნული ბიბლიოთეკების 
ფონდების, როგორც სახელმწიფო ეროვნული ქონების, მუდმივი დაცვა, როდესაც 
ეროვნული ბიბლიოთეკები შედიან კერძო სექტორთან პარტნიორულ 
ურთიერთობებში.  

6.2  შექმნას სამუშო ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს კერძო სექტორთან 
მოლაპარაკებების საეთო გზებსა და ეროვნულ ბიბლიოთეკათა მხარდამჭერ  
პირობებს.  

6.3 განიხილოს ელექტრონული გამოცემების ერთი სავალდებულო ეგზემპლარის ან 
რამდენიმე სავალდებულო ეგზემპლარის სტრატეგიები ევროპის დეპოზიტური 
სავალდებულო ეგზემპლარების საცავებში.  

 
 
მიზანი 7  
ეროვნული ბიბლიოთეკების, როგორც ეროვნული საბიბლიოთეკო ფონდებისა და 
კულტურული მემკვიდრეობის  განმკარგველისა და დამცველის, როლის წინ 
წამოწევა ციფრული მასალების გრძელვადიანი დაცვისა და მათთან 
ხელმისაწვდომობის ყველა ასპექტის მხარდაჭერით.  
 
მოქმედებები  
7.1 მუდმივი იდენტიფიკატორების სამუშაო ჯგუფმა უნდა ჩამოაყალიბოს CENL-ის 

პოზიცია მუდმივი იდენტიფიკატორების მიმართ და უნდა მიისწრაფოდეს 
ევროპის ეროვნული ბიბლიოთეკების მუდმივი იდენტიფიკატორების 
სტრუქტურის შექმნისაკენ იმ მიზნით, რომ მიაღწიოს გარჩევის სამსახურის 
ევროპული ქსელის ჩამოყალიბებას.  

7.2  მუდმივი იდენტიფიკატორების სამუშაო ჯგუფმა ხელი უნდა შეუწყოს გარჩევის 
ბოლო ინსტანციის სისტემის შექმნას.  

7.3 განიხილოს, თუ როგორ ითანამშრომლოს დაცვისა და წვდომის ევროპულ 
კომისიასთან (ECPA – Eropean Commission on Preservation and Access), არქივების 
საერთაშორისო საბჭოსთან (ICA – International Council on Archives) და 
მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოსთან (ICOM – International Council of Museums) 
გაციფრებისა და ციფრული დაცვის სფეროში (იხ. აგრთვე 3.5).  

7.4 გააგრძელოს წევრობა საერთაშორისო DOI ფონდთან (იხ. აგრეთვე 5.2). 
7.5 წარმოადგინოს ციფრული მემკვიდრეობის გრძელვადიანი დაცვის პროექტის 

წინადადება.  
7.6 მხარი დაუჭიროს მოქმედებებს, რომლებიც ჩამოყალიბებულია მუდმივი 

წვდომის სპეციალური კომისიის 2006-2010 წლების სტრატეგიული მოქმედების  
გეგმაში (Strategic Action Plan 2006-2010 of the Task Force Permanent Access).  
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მიზანი 8  
საინფორმაციო საზოგადოების ნებისმიერი მომდევნო ინიციატივის ერთ-ერთი  
მთავარი მოთამაშის როლის შესრულება.  
 
მოქმედებები  
8.1 მონაწილეობა მიიღოს ევროკომისიის ონლაინ კონსულტაციებში ციფრული 

ბიბლიოთეკების შესახებ.  
8.2 იყოს ევროკომისიის კონსულტანტი და პარტნიორი ბიბლიოთეკებთან 

მიმართებაში.  
8.3 მიაწოდოს ევროკომისიას საპროექტო წინადადება „ევროპული ციფრული 

ბიბლიოთეკის“ (EDL – European Digital Library) შექმნის დაწყების მიზნით.  
8.4 მონაწილეობა მიიღოს საინფორმაციო საზოგადოების მსოფლიო სამიტში.  
 
 
მიზანი 9  
ეროვნული ბიბლიოთეკების მომსახურება ონლაინ ფორუმით გამოცდილებისა 
გაზიარებისა და გაცნობის, საუკეთესო პრაქტიკისა და მაღალი ხარისხის მოდელების 
წახალისებისა და გავრცელების და მართვის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების მიზნით.   
 
მოქმედებები  
9.1 გააქტიუროს საბიბლიოთეკო პროცესების შესრულების შეფასების სამუშაო 

ჯგუფი.  
9.2 სამუშაო ჯგუფმა განსაზღვროს საბიბლიოთეკო პროცესების შესრულების 

ინდიკატორები, შეაგროვოს CENL-ის წევრების ანგარიშები და 2006 წლის 
ყოველწლიურ კონფერენციაზე წარმოადგინოს მიმოხილვა.  

9.3 მოამზადოს CENL-ის წევრების მიერ სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-
საკონსტრუქტორო სამუშაოების მიმოხილვა და ამ მიზნით შეადგინოს TEL-ME-
MOR-ის კითხვარი.  

 
 
მიზანი 10  
CENL-ის წევრებს შორის კოოპერაციისა და მათ მიერ სტანდარტების გამოყენების 
მხარდაჭერა.  
 
მოქმედებები  
10.1 აქტიურად განაახლოს CENL-ის ვებ-საიტი.  
10.2 მხარი დაუჭიროს CENL-ის სადისკუსიო ჯგუფის გამოყენებას, სადაც საჭიროა.  
 
მიღებულია CENL-ის აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ 2005 წლის 5 დეკემბერს.  
მიღებულია CENL-ის მმართველი საბჭოს მიერ 2006 წლის იანვარში.  
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TEL-ME-MOR 
The European Library: Modular Extensions for Mediating Online Resources (ევროპული 
ბიბლიოთეკა: მოდულური გაფართოებები ონლაინ რესურსების 
შუამდგომლობისთვის) 
 
სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოები (R&D)  
და ევროპის ეროვნული ბიბლიოთეკები  
 
R&D (Research and Development) - სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-
საკონსტრუქტორო სამუშაოებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება კულტურის 
დაწესებულების პოტენციალის განხილვისას, მისი შესაძლებლობის შეფასებისას 
შექმნას ინოვაციური კულტურული მემკვიდრეობა ინფორმაციულ-კომუნიკაციური 
ტექნოლოგიების გამოყენებით და გახდეს კონკურენტუნარიანი ევროპის არენაზე -   
ეს არის ერთ-ერთი დებულება გამოთქმული TEL-ME-MOR-ის მიერ გამოქვეყნებულ 
ანგარიშში (http://telmemor.net/docs/D1.3_research_activities_report.pdf ).  
 
ხსენებული ანგარიში შედგენილია ევროკავშირში შემავალი ყველა ეროვნული 
ბიბლიოთეკის სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო საქმიანობის 
ანკეტირებისა და ანალიზის საფუძველზე და წარმოადგენს ევროკავშირში  
გაწევრიანებული ათი ახალი ქვეყნის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში თავდაპირველად 
ჩატარებული გამოკვლევის გაგრძელებას. მასში გამოკვლეულია ევროპის ეროვნული 
ბიბლიოთეკების დირექტორების კონფერენციის (Conference of European National 
Librarians – CENL http://www.cenl.org/  ) წევრ ბიბლიოთეკებში კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვაში ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების 
გამოყენების არსებული მდგომარეობა (სანამ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა გახდებოდა მისი წევრი-მთარგმნელის შენიშვნა).  
 
ანგარიშში მოცემულ რეკომენდაციებიდან აღსანიშნავია შემდეგი:  

- ბიბლიოთეკები და მეხსიერების სხვა ინსტიტუტები უნდა იქნენ აღიარებული 
როგორც სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების 
შემსრულებლები ევროპულ დონეზე. 

- უნდა დადგინდეს და გავრცელდეს ევროგაერთიანების ყველა წევრ ქვეყანაში 
ეროვნული ბიბლიოთეკების (და მეხსიერების სხვა ინსტიტუტების) 
სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო საქმიანობისა და სხვა 
მიღწევების ხარისხის მონიტორინგის გამჭვირვალე და სრული 
მეთოდოლოგია.  

-  სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო კომპეტენტური 
ორგანიზაციების არსებულმა ქსელმა უნდა განიხილოს და გამოიყენოს 
ევროკავშირის ახლადგაწევრიანებული ქვეყნების ეროვნული ბიბლიოთეკების 
ცოდნა და გამოცდილება.  

- აუცილებელია, რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკებში განვითარდეს 
მომხმარებლებთან თანამშრომლობის კულტურა; საჭიროა მომხმარებლის 
აქტიური მონაწილეობის წახალისება ციფრული ბიბლიოთეკებით 
მომსახურების განვითარების ყველა ეტაპზე.  
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- მომხმარებელზე კონცენტრირებული გადაწყვეტილებები უნდა გახდეს 
სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების 
შეფასებისა და დაფინანსების ძირითადი კრიტერიუმი.  

- სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწეებმა, საქმიანმა წრეებმა და 
ბიბლიოთეკებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა შეავსონ ევროპაში 
ეროვნული გაციფრებული კულტურული მემკვიდრეობის კრიტიკული მასის 
დანაკლისი.  

 
ეს ანგარიში სახელწოდებით „ევროპული ეროვნული ბიბლიოთეკების 

კვლევითი საქმიანობა კულტურული მემკვიდრეობისა და ინფორმაციულ 
კომუნიკაციური ტექნოლოგიების სფეროში“ გამოქვეყნებულია TEL-ME-MOR-ის 
საიტზე:  http://telmemor.net/results.php   

TEL-ME-MOR-ს შეაქვს თავისი წვლილი „ევროპული ციფრული 
ბიბლიოთეკის“ მიზნის მიღწევაში, ასევე ხელს უწყობს ევროკავშირის ათი ახლად 
გაწევრიანებული ქვეყნის ეროვნული ბიბლიოთეკის  (რომლებიც აგრეთვე არიან   
TEL-ME-MOR-ის პროექტის პარტნიორები) „ევროპულ ბიბლიოთეკაში“ (The 
European Library - http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html ) სრულ 
გაწევრიანებას. ევროპული ბიბლიოთეკის შექმნის ინიციატივა ეკუთვნის ევროპის 
ეროვნული ბიბლიოთეკების დირექტორების კონფერენციას (CENL-ს), რომლის 
ეგიდით დაარსებული  „ევროპული ბიბლიოთეკა“  უზრუნველყოფს ევროპის 
მთავარი ეროვნული ბიბლიოთეკების ელექტრონულ და სხვა საბიბლიოთეკო 
რესურსებთან უნიფიცირებულ წვდომას. TEL-ME-MOR-ის პროექტის მიზანი 
აგრეთვე მდგომარეობს ევროკავშირის ათი ახლად გაწევრიანებული ქვეყნის 
ეროვნული ბიბლიოთეკის სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო 
სამუშაოებში მონაწილეობის მხარდაჭერაში.  

ანგარიშის მეთოდოლოგიისა და სხვა ინფორმაციისთვის მიმართეთ ანგარიშის 
ავტორებს: Zinaida Manžuch zinaida.manzuch@mb.vu.lt   ან  Adolf Knoll 
adolf.knoll@nkp.cz   

ინფორმაციისთვის TEL-ME-MOR-ის პროექტის შესახებ მიმართეთ Toomas 
Schvak-ს (toomas.schvak@nlib.ee), ესტონეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო ცენტრის პროექტის 
ხელმძღვანელს 

 
 
გაციფრების ტემპები ევროპის ეროვნულ ბიბლიოთეკებში  
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ANNEX F. NUMBER OF PAGES (INDIVIDUAL FILES) IN THOUSANDS OF UNITS 
DIGITIZED IN NLs BY FEBRUARY 2006 
Country 
Spain 40609 
France 24106 
United Kingdom 3223 
Austria 3190 
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Czech Republic 2671 
Russia - Moscow 1665 
Iceland 1413 
Finland 949 
Norway 842 
Italy - Florence 573 
Denmark 564 
Serbia 481 
Netherlands 416 
Portugal 391 
Latvia 351 
Poland 279 
Russia - St. Petersburg 258 
Estonia 220 
Germany 219 
Hungary 170 
Switzerland 162 
Sweden 38 
Slovenia 28 
Slovakia 26 
Bosnia and Herzegovina 25 
Only the NLs with more than 25,000 pages are mentioned here. 
 
ამ მონაცემების გარდა ყრილობის მონაწილეთა გამოსვლებიდან გამოვლინდა 
შემდეგი სურათი: ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკა Microsoft-ის დახმარებით 
ერთ წელიწადში გააციფრებს 100,000 წიგნს; საფრანგეთის ეროვნული ბიბლიოთეკა 
ერთ წელიწადში IBM-ის დახმარებით გააციფრებს 200,000 წიგნს; ჰოლანდიის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკას გაციფრებული აქვს წინა ოთხი საუკუნის გაზეთების 4 მლნ. 
გვერდი. ევროპაში გაციფრებული მასალის მხოლოდ 25%-ია ტექსტურ ფორმატში.  
 
შედარებისთვის, ჩვენ ბიბლიოთეკაში დღეისათვის გაციფრებულია 40,000 გვერდი 
და ყველა ტექსტურ ფორმატშია ხელმისაწვდომი.  
 
ევროპულ ეროვნულ ბიბლიოთეკებს შემოაქვთ ეროვნული ბიბლიოთეკების 
მუშაობის შეფასების ისეთი ახალი ინდიკატორები როგორიცაა:  
გაციფრებული შენახვის ერთეულების დასახელებების რაოდენობა და მისი 
პროცენტული სიდიდე მთელ ფონდში არსებული დასახელებებთან მიმართებაში 
საანგარიშო წელს,  
ბიბლიოთეკის საიტიდან ჩამოტვირთული გაციფრებული მასალის რაოდენობა 
საანგარიშო წელს,  
ციფრული დაცვისთვის გადაცემული გაციფრებული მასალის რაოდენობა 
საანგარიშო წელს,  
ელექტრონული მომსახურების პროცენტული რაოდენობა ბიბლიოთეკაში და სხვ.  
 
 
ყველა ევროპული ეროვნული ბიბლიოთეკა ვალდებულია შეიტანოს ცვლილებები 
სავალდებულო ეგზემპლარის კანონში, სადაც გათვალისწინებული იქნება 
ელექტრონული, არა ფიზიკური (ანუ ონლაინ) დოკუმენტები. ასეთი კანონი 
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შესაძლებლობას მოგვცემს ჩვენ თავიდან ავიცილოთ საავტორო უფლებების 
დარღვევა საქართველოში გამოქვეყნებული ონლაინ დოკუმენტების შეგროვებისა და 
დაცვისას.   
გერმანიის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ ჩაატარა ამ საკითხის გამოკვლევა ევროპულ 
ეროვნულ ბიბლიოთეკებში, საიდანაც ჩანს რომ ეროვნული ბიბლიოთეკების 
უმეტესობა ჯერ კიდევ მუშაობს სავალდებულო ეგზემპლარის ახალი კანონის 
მიღებაზე.  ევროპის ეროვნულმა ბიბლიოთეკებმა უკვე დაიწყეს ეროვნული ონლაინ 
დოკუმენტების, ვებ-საიტებისა და ვებ-გვერდების შერჩევა, შეგროვება და დაცვა. ამ 
მხრივ პიონერი გახლავთ შვედეთის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც წელიწადში 
ორჯერ, შერჩევის გარეშე, მთელ შვედურ ინტერნეტს აგროვებს და იცავს. დანიის 
ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ რამდენიმე თვეში შეაგროვა 5,3 ტერაბაიტი მოცულობის 
დანიური ონლაინ დოკუმენტები, საფრანგეთის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ ერთ 
წელიწადში შეაგროვა ფრანგული ინტერნეტის 3 ტერაბაიტი. ასევე დიდი მიღწევები 
აქვთ ამ მიმართულებით ავსტრიისა და ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკებს. 
ისინი ქმნიან ინტერნეტში ეროვნულ დაცულ ადგილებს (Safe Places) და 
ელექტრონულ დეპოზიტარიუმებს (e-Depot). ჰოლანდიის ეროვნული ბიბლიოთეკა 
წავიდა უფრო შორის და მის ელექტრონულ საცავში დაცულია საერთაშორისო 
სამეცნიერო 2800 ონლაიონ ჟურნალში გამოქვეყნებული 9 მილიონი სტატია. 
ელექტრონული გამოცემების მოცულობა სწრაფი ტემპებით იზრდება და ეროვნულ 
ბიბლიოთეკებს დააწვა მათი აღწერის, დაცვისა და ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფის პრობლემები. ეს მონაცემები აღებულია ბარბარა სირმენის (Barbara 
Sierman) - ჰოლანდიის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული დაცვის წამყვანი 
სპეციალისტის მოხსენებიდან. ევროპაში მთელი გაციფრებული და ციფრულად 
შობილი მასალა უნდა იყოს საიმედოდ დაცული და მომხმარებლისთვის 
ხელმისაწვდომი ახლაც და მომავალშიც.  
 
ციფრული მასალის დაცვა და ხელმისაწვდომობა მომავში წარმოადგენს პრობლემას 
ყოველი ადამიანისთვის, რომელიც დიდ ხნის განმავლობაში იყენებს კომპიუტერს: 10 
წლის წინ შენახული ფაილები დღეს შეიძლება ვეღარ წაიკითხოთ - იცვლება ტექნიკა, 
პროგრამული უზრუნველყოფა, ფორმატები და სხვ.  
 
როგორი უნდა იყოს ციფრული არქივი სულ რამდენიმე წელია რაც ჩამოაყალიბეს 
დასავლეთ ევროპის ეროვნულმა ბიბლიოთეკებმა, ხოლო ჰოლანდია, გერმანია და 
ესტონეთი იყენებენ ციფრული არქივისთვის „ციფრული ობიექტების მართვის 
სისტემებს“. ციფრული საცავებისთვის უკვე არსებობს და ვითარდება საერთაშორისო 
სტანდარტები. ამ სტანდარტებზე დაყრდნობით ყალიბდება მოთხოვნები ციფრული 
ობიექტების მართვის სისტემებისა და ციფრული საცავების სრტიფიკაციის მიმართ.   
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას ჯერ არ შეუქმნია ციფრული 
საცავი (ან ელექტრონული არქივი). ევროპული ბიბლიოთეკები მხოლოდ ახლა 
იწყებენ ამ საქმიანობას. ამიტომ ჩვენ გვაქვს შანსი მათ დონეზე ვაწარმოოთ ეს 
მნიშვნელოვანი მიმართულება, თუ დროზე ჩამოვა ჩვენთან მათი სპეციალისტი 
ცოდნის გადმოსაცემად.  
 
სანამ 2004 წელს არ დავნერგეთ ციფრული ბიბლიოთეკის გრინსტოუნის 
პროგრამული უზრუნველყოფა, მანამდე გაციფრებულ მასალას მეტამონაცემებს არ 
ვაწერდით. გრინსტოუნში გამოყენებულია მარტივი დაბლინკორი (15 ელემენტი), 
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„ევროპულ ბიბლიოთეკაში“ გამოყენებული დაბლინ კორის მნიშვნელოვნად 
გაფართოებული საბიბლიოთეკო პროფილი. მეტამონაცემები უნდა შეიცავდეს 
როგორც ბიბლიოგრაფიულ ინფორმაციას, ასევე დაცვისა და სტრუქტურულ 
ინფორმაციას. დაცვის მეტამონაცემები აღწერენ დაცვისა და შენახვის პირობებს, 
ხოლო სტრუქტურული მეტამონაცემები საშუალებას იძლევა მომავალში, ნებისმიერი 
ტექნოლოგიური ცვლილებების მიუხედავად, აღდგენილ იქნეს ციფრული მასალა 
გამოყენების მიზნით ახალ ტექნოლოგიურ გარემოცვაში.  გრძელვადიანი ციფრული 
დაცვის მიმართ ძირითად მოთხოვნას წარმოადგენს შეუფერხებელი წვდომა დაცულ 
ციფრულ მასალასთან საავტორო უფლებების გათვალისწინებით. წვდომის 
პრობლემა ტექნოლოგიურად წყდება ორი გზით: ციფრული მასალის გადატანით 
ახალ პროგრამაში ან ძველი პროგრამის იმიტაციით ახალ პროგრამულ 
უზრუნველყოფაში. ჯერ-ჯერობით ორივე მიდგომაა გამოყენებული, ორივეს აქვს 
თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ორივე მიმართულებით 
მიმდინარეობს საერთაშორისო, კოოპერაციული კვლევები. ევროპაში დაწყებულია 
ციფრული დაცვის რამდენიმე პროექტი. მათი განხორციელების პროცესში გამოიცემა 
სახელმძღვანელოები, სასწავლო ვებ-საიტები და ჩატარდება ტრენინგები. 
ბუნებრივია, ჩვენთვის ძალიან სასარგებლო იქნებოდა ამ სახელმძღვანელოების 
მიღება და  ჩვენი წარმომადგენლების გაგზავნა ასეთ ტრენინგებზე.  
 
„ევროპულ ბიბლიოთეკაში“ http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html 
დღეისათვის ინტერფეისის ენის გამოცვლა და ძებნა შესაძლებელია 16 ევროპულ 
ენაზე, როგორც ელექტრონულ კატალოგებში ასევე, ციფრულ კოლექციებში. ამ 
თექვსმეტიდან რომელ ენაზეც  არ უნდა აკრიფოდ შეკითხვა, ძებნა ტარდება ყველა 
დანარჩენ 15 ენაზეც და შედეგებიც გამოდის ყველა თექვსმეტივე ენაზე. 
საკლასიფიკაციო სისტემად „ევროპულ ბიბლიოთეკაში“ გამოყენებულია დიუის 
ათობითი კლასიფიკაცია. ევროპული ეროვნული ბიბლიოთეკების უმეტესობა 
იყენებს დიუის ათობით კლასიფიკაციას და MARC21-ს. გერმანიის ეროვნულმა 
ბიბლიოთეკამ, მიუხედავად იმისა რომ იგი უკვე წარმოდგენილია  „ევროპულ 
ბიბლიოთეკაში“, თარგმა დიუის ათობითი კლასიფიკაცია გერმანულად და დასახა 
გეგმა MARC21-ზე გადასასვლელად. ამდენად ჩვენც უნდა მივბაძოთ გერმანიის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკას „ევროპულ ბიბლიოთეკაში“ ჩვენი ელექტრონული 
კატალოგებისა და ელექტრონული ბიბლიოთეკის წარმატებით შესასვლელად.  
„ევროპულ ბიბლიოთეკის“ პორტალი არის CENL-ის მთავარი პროდუქტი, რომელსაც 
იგი ინახავს თავისი ფულით და ცდილობს, რომ იგი გახდეს მოდელი ევროპის ყველა 
ეროვნული ბიბლიოთეკისთვის. „ევროპულ ბიბლიოთეკის“ ანგარიშში CENL-ის 
მიმართ დასახულია „ევროპულ ბიბლიოთეკის“ უახლოესი ამოცანები:  

• გაციფრებული მასალის გატექსტება;  
• OAI PMH სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა ევროპულ ეროვნულ 

ბიბლიოთეკებში;  
• პორტალის გამოყენებადობის გაუმჯობესება;   
• ავტომატური გადასახვების დანერგავა მრავალენოვან საგნობრივ 

თეზაურუსში;  
• ვებ-მომსახურების გაფართოება;  
• მომსახურების პერსონალიზაციისა და ანოტირების სამსახურის დამატება.  
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ყველა მონაწილემ აღიარა, რომ  „ევროპულ ბიბლიოთეკა“ იქნება „ევროპული 
ციფრული ბიბლიოთეკის“ (რომელსაც აფინანსებს ევროკომისა) მთავარი 
კოორდინატორი და შემსრულებელი.  
 
გერმანიის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურმა დირექტორმა ქ-ნა ელიზაბეთ 
ნიგემანმა წარმოადგინა ანგარიში მრავალენოვანი საგნობრივი წვდომის (MACS – 
Multilingual Access to Subjects) პროექტის შესახებ. ამ პროექტში მონაწილეობენ 
ბრიტანეთის ბიბლიოთეკა (რომელიც იყენებს კონგრესის ბიბლიოთეკის საგნობრივ 
რუბრიკატორს), საფრანგეთის ეროვნული ბიბლიოთეკა, გერმანიისა და შვიცარიის 
ეროვნული ბიბლიოთეკები. დამყარდა ურთიერცალსახა გადასვლები ფრანგულ, 
ინგლისურ და გერმანულ რუბრიკატორებს შორის, რუბრიკატორებსა და 
საკლასიფიკაციო სისტემებს UDC-სა და DDC-ს შორის. შვეიცარიის ეროვნულმა 
ბიბლიოთეკამ ასევე თარგმა გერმანული რუბრიკატორი ინგლისურ და ფრანგულ 
ენებზე. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა სხვა მრავალენოვან პროექტებზე: 
MSAC – Multilingual Subject Access to Catalogues of National Libraries; Iteroperability 
between subject headings and classification systems; Interoperability between different 
thesauri and subject indexing tools და სხვ.  ალბათ ჩვენთვის ზედმიწევნით სასრგებლო 
იქნებოდა შვეიცარული სამენოვანი რუბრიკატორის თარგმნა ქართულად (და 
შესაძლოა, რუსულად) ისევე როგორც, კონგრესის ბიბლიოთეკის საგნობრივი 
რუბრიკატორის (მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული რუბრიკატორის) 
თარგმნა. ამ სამუშაოების ჩატარების შემდეგ ქართული დოკუმენტები ძებნებადი და  
ხელმისაწვდომი გახდებოდა მსოფლიოს არაქართულენოვანი მოსახლეობის დიდი 
ნაწილისთვის.  
 
კონგრესის ბიბლიოთეკის უფროსი მრჩევლის ჯონ ვან ოუდენარენის მოხსენებაში 
განხილული იყო კონგრესის ბიბლიოთეკის ინიციატივა მსოფლიო ციფრული 
ბიბლიოთეკის შექმნის შესახებ. მსოფლიო ციფრული ბიბლიოთეკის შექმნას გააჩნია 
რამდენიმე წინაპირობა: 1. მსოფლიოში გაციფრებული მასალა არ არის საკმარისი 
რაოდენობის. ამ მხრივ ევროპული ციფრული ბიბლიოთეკის შექმნა მნიშვნელოვნად 
შეავსებს დანაკლისს, მაგრამ განვითარებადი ქვეყნების მასალების გაციფრება ისევ 
დარჩება პრობლემური; 2. დიდი სამეცნიერო და კულტურული ღირებულების 
მასალები, რომლებსაც დიდი ხნით შეუძლიათ შეაჩერონ მომხმარებლების 
ყურადღება საიტზე, საერთო გაციფრებულ მასალასთან მიმართებაში, კიდევ უფრო 
ნაკლებია; 3. მსოფლიო ციფრული ბიბლიოთეკა უნდა იყოს საკმარისად დიდი 
მოცულობის, ისე რომ მომხმარებლის ნებისმიერ შეკითხვაზე გასცეს რამდენიმე 
ავტორიტეტული გაციფრებული მასალა; 4. ელექტრონული დოკუმენტების 
კატალოგიზაციას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და შესაძლოა მათ დასჭირდეთ მეტი 
მეტამონაცემების მიწერა, ვიდრე დღეს არის პრაქტიკულად გავრცელებული.  
მსოფლიო ციფრული ბიბლიოთეკის შექმნასთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა 
რამდენიმე ზოგადი გადაწყვეტილება: 1. მსოფლიო ციფრული ბიბლიოთეკა 
განთავსებული იქნება ერთ ინტეგრირებულ საიტზე, რომელსაც ექნება სარკეები 
სხვადასხვა ქვეყნებში; 2. იგი იუნდა გახდეს ფართოდ მიმოფანტული საინფორმაციო 
წყაროების „ყოველმხრივ სანდო ციფრული საცავი“; 3. მასალების ციფრული 
გამოსახულებები შეიძლება განთავსებული იყოს არა მხოლოდ მსოფლიო ციფრულ 
ბიბლუიოთეკასა და მის სარკეებში, არამედ ნებისმიერი დონის სანდო ვებ-საიტებზე; 
4. მრავალენოვანი ძებნა და მოძიებული მრავალენოვანი მასალების დისპლეიზე 
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გამოტანა იქნება პროექტის ძირითადი ელემენტი, რომელიც პროექტში თავიდანვე 
არის ჩადებული და ნაბიჯ-ნაბიჯ იქნება განხორციელებული; 5. უნდა განისაზღვროს 
მეცნიერებისა და სპეციალისტების ნუსხა, რომლებიც პასუხისმგებელი იქნებიან 
მასალის შერჩევაზე მსოფლიო ციფრული ბიბლიოთეკისთვის. გარდა ამისა უნდა 
შემუშავდეს მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მისცემს ცალკეულ მეცნიერებს, 
ქვეყნებს, ბიბლიოთეკებს და სხვებს მნიშვნელოვანი შინაარსის მასალა ან დაუმატოს 
ან დაუკავშიროს მსოფლიო ციფრულ ბიბლიოთეკას.  
კონგრესის ბიბლიოთეკა მიესალმება ევროპული ციფრული ბიბლიოთეკის შექმნას 
და მზად არის მასთან თანამშრომლობისთვის. კონგრესის ბიბლიოთეკას კარგად 
ესმის ევროპული ციფრული ბიბლიოთეკის შექმნიას სიძნელე და ამიტომ იგი 
რეალისტურად აფასებს ევროპული ბიბლიოთეკების მონაწილეობის შესაძლებლობას 
მსოფლიო ციფრული ბიბლიოთეკის პროექტში.  
ყოველშემთხვევაში დასაწყისში, მსოფლიო ციფრული ბიბლიოთეკის მთავარი 
მიმართულება იქნება განვითარებადი ქვეყნები, ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები და 
მათი ნაწილები.  
ამ ზოგადი მოსაზრებების გარდა კონგრესის ბიბლიოთეკა მზადაა გაუზიაროს 
იდეები, ტექნოლოგიები და მასალები ევროპულ ციფრულ ბიბლიოთეკას. რადგან 
მსოფლიო ციფრული ბიბლიოთეკის გეგმის შედგენის პროცესი ზუსტად ამჟამად 
მიმდინარეობს, წინადადებები კოოპერაციის შესახებ შეძლება განხილულ იქნეს და 
ჩართული გეგმაში ამ ადრეულ ეტაპზე.  
 
ამგვარად, საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ 
ბიბლიოთეკას თანამედროვეობის უმთავრესი ამოცანაა აქვს გადასაჭრელი: იქნეს 
ჩართული „ევროპულ ბიბლიოთეკაში“, „ევროპულ ციფრულ ბიბლიოთეკაში“ და 
„მსოფლიო ციფრულ ბიბლიოთეკაში“.  ამ უძნელეს ამოცანებს ჩვენ ვერ მოვერევით 
სახელმწიფოსა და საზოგადოების მხარდაჭერის გარეშე.  
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