E-kataloga lietošanas instrukcija
E-katalogs satur informāciju par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (turpmāk - LNerB)
krājumā esošajiem dažādu veidu un formātu izdevumiem. Lasītājs tos var saņemt
Rīgā vai sev tuvākajā bibliotēkas filiālē Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā,
Rēzeknē, Ventspilī. Ja izdevums nav bibliotēkā, par iespēju to pasūtīt starpbibliotēku
dokumentu apmaiņas kārtībā jautāt bibliotekāram.
•

LNerB mājaslapas sadaļā “Meklēšana E-katalogā” lasītājs var iepazīties:
✓ ar jaunākajiem krājuma izdevumiem, kas sakārtoti pēc dokumentu
veidiem:
Audiogrāmatas
Grāmatas Braila rakstā
Grāmatas palielinātā drukā
Grāmatas parastajā iespiedrakstā
Citi jaunumi - spēles, nepublicētie materiāli, kartogrāfiskie izdevumi
✓ ar informācijas meklēšanas kritērijiem:
Meklēt
Formāts
Bibliotēkas
Kārtot pēc
Valoda

✓ Pēc kritēriju izvēles, jānospiež “Meklēt”
✓ Jo konkrētāki meklēšanas kritēriji, jo precīzāks atlases rezultāts.

•

Meklēšanas kritēriji:

✓ Kritērijs “Meklēt” sniedz iespēju atrast informāciju, ierakstot vārdu vai frāzi,
kas minēta kādā no izdevuma apraksta laukiem - nosaukumā, autora vārdā,
uzvārdā, anotācijā u.tml.
Ja vēlas meklēt konkrētu autoru, meklētājā vispirms jānorāda autora uzvārds, tad
vārds. Piemēram, Avotiņa Daina. Lai sašaurinātu meklējamo rezultātu skaitu,
jāizvēlas vēl citi kritēriji. Piemēram, konkrēts izdevuma nosaukums vai formāts.

✓ Kritērijs “Formāts” ļauj meklētājam izvēlēties konkrētu izdevuma veidu vai
formātu:
Visi
Audiogrāmatas
Digitāls audio
CD_mp3
Grāmatas Braila rakstā
Grāmatas palielinātā drukā
Grāmatas
Mūzika
Video
Citi – spēles, nepublicētie materiāli, kartogrāfiskie izdevumi

✓ Kritērijs “Bibliotēka” piedāvā meklēšanu LNerB krājumā visās bibliotēkās,
Rīgā vai konkrētā filiālē:
Visās
Rīga
Balvi
Cēsis
Daugavpils
Jelgava
Liepāja
Rēzekne
Ventspils

✓ Kritērijs “Kārtot pēc” ļauj sakārtot sameklēto informāciju sev nepieciešamā
secībā pēc:
Meklētā
Nosaukuma (A→Z)
Nosaukuma (Z→A)
Pievienošanas datuma ↓
Pievienošanas datuma ↑
Izdošanas gada ↓
Izdošanas gada ↑

✓ Kritērijs “Valoda” piedāvā iespēju meklēt pēc valodas, kādā ir meklējamie
izdevumi:
Visas
Latviešu
Krievu
Cita (angļu vai vācu)

•

Informācijas meklēšanas rezultāti:
✓ Ja LNerB krājumā ir izdevumi, kas atbilst meklēšanas kritērijiem, parādīsies
saraksts ar rezultātiem.
✓ Meklēšanas rezultātos būs svarīgākā informācija par izdevumiem:
Nosaukums
Autors
Valoda
Izdevniecība
Izdošanas gads
Formāts
Atrašanās vieta (Rīga, filiāle)
✓ Saraksts tiks sastādīts izvēlētā kārtojuma veidā. Ja tas nav norādīts, saraksts
tiks kārtots atrasto rezultātu alfabētā.
✓ Ja rezultāta saraksts nepieciešams konkrētā secībā, to norāda kritērijā “Kārtot
pēc”. Ja tas nav norādīts, saraksts tiks kārtots alfabētā.

✓ Ja rezultātu sarakstā nav meklētais vārds, tas noteikti atrodams
papildinformācijas logā (atveras, uzspiežot uz nosaukumu). Tajā ir plašāka
informācija par konkrēto izdevumu:
Izdošanas vieta
Anotācija - īss grāmatas saturs
Klasifikators - ciparu kombinācija, kas norāda grāmatas piederību kādai
zinātnes nozarei
ISBN – katram izdevumam starptautiski piešķirtais numurs
Audiogrāmatai norādīts diktors, ieraksta gads, skanēšanas ilgums, formāts (digitāls
audio, CD vai CD_mp3) un pieejamībā - vai konkrētais izdevums ir pieejams lasītājam.

