
2017.gada aprīlis

Cienījamie kolēģi,

Arhīvu, bibliotēku un muzeju kopienas vārdā mēs lūdzam Jūs piedalīties šajā aptaujā. Joprojām palielinās pieprasījums pēc
ticamiem datiem par:

digitalizācijas aktivitātēm
digitālo kolekciju izmaksām
piekļuvi digitālajām kolekcijām
digitālā kultūras mantojuma saglabāšanu

Šī aptauja ir kā turpinājums veiksmīgajām ENUMERATE pamataptaujām 2013.gadā un 2015.gadā. Aptauja ir veidota tā, lai
tās rezultāti būtu noderīgi gan Jūsu institūcijas digitalizācijas politikas plānošanā, gan politikas plānošanai nacionālā un
Eiropas līmenī. Kopā mēs varam parādīt, kāpēc nepieciešamas investīcijas mūsu digitālajās aktivitātēs.

Aptauju organizē ENUMERATE tīkls Eiropas digitālās bibliotēkas “Europeana”  ietvaros. Aptaujas anketa tiek izplatīta
tūkstošiem institūciju visā Eiropā.

Tiks nodrošināta pilnīga savākto datu anonimitāte. Informācija, kuru Jūs mums sniegsiet, netiks publicēta tādā veidā, lai
varētu identificēt Jūsu institūciju. Savāktā informācija tiks izmantota digitalizācijas progresu raksturojoša statistikas pārskata
sagatavošanā par Eiropas valstīm kopumā.

Aptauja sastāv no 37 jautājumiem. Laiks, kas nepieciešams, lai uz tiem atbildētu, ir ļoti atkarīgs no informācijas pieejamības
par Jūsu institūcijas digitalizācijas aktivitātēm. Ja šāda informācija ir pieejama, Jums nebūs nepieciešams veikt papildus
izpēti Jūsu institūcijā.
 
Mēs ceram, ka Jūs varēsiet aizpildīt aptaujas anketu līdz 2017.gada 15.jūnijam. Anketa ir veidota tā, lai Jūs varētu sākt
aizpildīšanu, saglabāt un jebkurā laikā atgriezties, lai turpinātu.

Jebkādu ar aptauju saistītu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto e-pasta adresi.

Liels paldies jau iepriekš par Jūsu uzmanību un līdzdalību!
 
Ar cieņu, ENUMERATE komanda
wietske.vandenheuvel[at]den.nl
gerhard.jan.nauta[at]den.nl

Aptaujas anketas kopiju Jūs variet lejupielādēt [URL]
 
Vairāk informācijas par ENUMERATE projektu un tīklu ir pieejama pro.europeana.eu/enumerate
 
Iepriekšējo ENUMERATE pamataptauju rezultātu ziņojumus Jūs varat lejupielādēt
pro.europeana.eu/enumerate/statistics/results
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Pamatinformācija (šī informācija netiks publicēta vai koplietota jebkurā veidā)

Institūcijas / organizācijas nosaukums

Jūsu vārds:

Jūsu e-pasta adrese:

Lūdzu, norādiet Jūsu institūcijas galvenās tīmekļa vietnes adresi, kas paredzēta vispārējai publikai.

1. Pamatinformācija. Šī informācija netiks publicēta ENUMERATE
ziņojumā.

*
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Sadaļa 1/7: Informācija par organizāciju

2. Institūcijas / organizācijas tips / domēns
Lūdzu, norādiet pamattipu, kurā Jūsu institūcija sevi klasificē. Lūdzu, izvēlieties tikai vienu no šiem:

3. Valsts, kurā Jūsu institūcija atrodas:

4. Vai Jūsu institūcijā ir *kolekcijas*, kas jāsaglabā nākamajām
paaudzēm?

*

Jā

Nē

Atbildiet uz šo jautājumu ar “Nē”, ja Jūsu institūcijā nav mantojuma kolekciju vai ari ja jums ir tikai tādas kolekcijas (piemēram, grāmatas,
filmas, mūzika), kas var tikt izsniegtas vai pārdotas lietotājiem.
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5. Kāds ir Jūsu institūcijas gada budžets?
< 10,000 €

10,000-50,000 €

50,000-100,000 €

100,000-500,000 €

500,000-1M €

1 - 10M €

> 10M €

Lūdzu, norādiet kopējo kultūras mantojuma institūcijas gada budžetu saskaņā ar pēdējo publicēto gada pārskatu. Ja Jūsu institūcija ir daļa no
lielākas organizācijas (piemēram, augstākās izglītības iestādes bibliotēka, kas ir daļa no augstākās izglītības iestādes), lūdzu, norādiet tikai
savu budžetu.
Kopējais gada budžets var ietvert valsts finansējumu, projektu finansējumu, ienākumus no komerciālajām aktivitātēm utt. Ja Jūsu budžets
iekļaujas divās kategorijās (piemēram, 50,000 €), lūdzu, izvēlieties variant ar mazāko budžetu.

iespējams norādīt tikai decimālskaitļus, piemēram, 3,7

6. Kopējais algoto darbinieku skaits (pilna laika ekvivalenti, nevis cilvēku
skaits)

Pilna laika ekvivalentu skaitam vajadzētu būt kopējam darbinieku skaitam, kas tiek nodarbināti Jūsu institūcijā, tajā skaitā gan pastāvīgie
darbinieki, gan pagaidu darbinieki, bet neieskaitot ārpakalpojumu sniedzējus un brīvprātīgos. Nepilna laika darbinieki jāsaskaita pilna laika
ekvivalentos. Ja Jūsu institūcija ir lielākas organizācijas daļa (piemēram, augstākās izglītības iestādes bibliotēka, kas ir daļa no augstākās
izglītības iestādes), lūdzu, norādiet tikai savus darbiniekus.
Piezīme: informācija par darbinieku skaitu, kas iesaistīti digitalizācijas aktivitātēs, šajā aptaujā būs jānorāda vēlāk.
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Sadaļa 2/7: Digitālās kolekcijas (krājumi)

7. Vai Jūsu organizācijai ir *rakstīta digitalizācijas stratēģija*, kuru
apstiprinājusi Jūsu organizācijas vadība?

Jā

Nē

Nezinu

Stratēģija var būt jebkādam periodam līdz pat 2020.gadam.
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8. Ja “jā”, kādus
analogo kolekciju digitalizācija

digitālo kolekciju atlase un iegūšana

digitālo kolekciju publicēšana

*ilgtermiņa digitālā saglabāšana*
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9. Vai Jūsu organizācija vāc *digitāli dzimušo mantojumu*?
Jā

Nē

Nezinu

Atbildiet uz šo jautājumu ar “Nē”, ja Jūsu institūcijā nav mantojuma kolekciju vai ari ja jums ir tikai tādas kolekcijas (piemēram, grāmatas,
filmas, mūzika), kas var tikt izsniegtas vai pārdotas lietotājiem.
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Analogajā
kolekcijā

Digitālajā
kolekcijā

Nav
piemērojams

(01) TEKSTUĀLIE RESURSI (izņemot arhīvu ierakstus)
(Retas grāmatas, citas grāmatas, elektronisnās grāmatas (e-grāmatas), avīzes, žurnāli, cita
periodika, viduslaiku manuskripti, citi manuskripti, mikroformas un mikrofilmas, citi tekstuālie
resursi)

(02) VIZUĀLIE (2D) RESURSI (izņemot arhīvu ierakstus)
(Zīmējumi, gravīras/iespiedgrafikas, kartes un ēku pamatu plāni, gleznas, fotogrāfijas, plakāti,
nošu lapas, citi vizuālie resursi)

(03) ARHĪVA RESURSI (nav iekļauti 01 un 02)
(Valdības dokumenti, citi arhīva resursi)

(04) 3D CILVĒKA RADĪTI KUSTAMIE OBJEKTI
(3D mākslas darbi, arheoloģiskie priekšmeti (senlietas), citi priekšmeti, monētas un medaļas, citi
3D cilvēka radīti objekti)

(05) DABAS RESURSI
(nedzīvie dabas objekti, dzīvās dabas objekti)

(06) ĢEOGRĀFISKIE RESURSI
(Pieminekļi un ēkas, ainavas, arheoloģiskie pieminekļi, citi ģeogrāfiskie resursi)

(07) LAIKA RESURSI
(Audio faili: mūzika, audio faili: balss un citi (ietverot vesturiskos balssierakstus; izņemot
audiogrāmatas), audiogrāmatas, filmas, video ieraksti, citi laika resursi)

(08) DIGITĀLI INTERATKĪVI RESURSI (TIKAI DIGITĀLI) (datubāzes, digitālie (3D) dizaini vai
ēku un objektu rekonstrukcijas, digitāli dzimuši mākslas objekti, digitālās pētniecības faili , spēles,
programmatūras, tīmekļa vietnes, citi digitāli dzimušie)

10.
Lūdzu, norādiet kolekciju tipus, kas ir daļa no mantojuma kolekcijām
Jūsu institūcijā
Lūdzu, norādiet objektu tipus, kas ir daļa no mantojuma kolekcijām Jūsu institūcijā. Digitālās kolekcijas sastāv no analogo objektu

digitālām reprodukcijām un digitāli dzimušiem objektiem. Objekts, kas ticis kataloģizēts datu bāzē un kuram ir tikai metadati netiek

uzskatīts par daļu no *digitālas kolekcijas*.

Pieredze rāda, ka atbilžu sniegšana par kolekciju lielumu ir izaicinājums. Dažas institūcijas vēlēsies norādīt sīkāku informāciju nekā iespējams
šeit; citām grūtības sagādās sniegt pat vispārīgu novērtējumu. Mēs esam pārliecināti, ka visām institūcijām būtu vērtīgi aprēķināt savu digitālo
kolekciju lielumu. Lūdzu (email: denl[at]den.nl), ja jūs varat sniegt šādu informāciju.
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11. Lūdzu, norādiet procentuāli, cik liela ir Jūsu institūcijas mantojuma
kolekcija, kas ir kataloģizēta kolekciju datu bāzē:

0% 100%

Ar Jūsu mantojuma kolekcijas, kas ir kataloģizēta kolekciju datu bāzē, procentuālo īpatsvaru domāta tā kolekcijas daļa, kurai pievienoti analogo
un digitāli dzimušo mantojuma objekta līmeņa apraksti (metadatu ieraksti).

12. Lūdzu, norādiet procentuāli, cik liela ir Jūsu institūcijas analogā
mantojuma kolekcija, kas jau ir digitāli reproducēta:

0% 100%

Digitāla reprodukcija ir oriģinālā analogā objekta digitāls surogāts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka objekts, kas ir tikai kataloģizēts, norādot ieraksta
metadatus nav uzskatām par *digitāli reproducētu*.

13. Lūdzu, norādiet procentuāli, cik liela ir Jūsu institūcijas analogā
mantojuma kolekcija, kas vēl ir jādigitalizē:

0% 100%

14. Vai Jūsu organizācijai ir *digitālās kolekcijas* vai arī tā pašreiz ir
iesaistīta kolekciju *digitalizācijas* aktivitātēs?

*

Jā

Nē
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Sadaļa 3/7. Digitālā piekļuve

15. Lūdzu, norādiet procentuāli, cik liela aprakstošo metadatu daļa
(saskaņā ar ierakstiem Jūsu kolekciju datubāzē) ir pieejama tiešsaistē
vispārējai lietošanai:

0% 100%

Ar šo domāts metadatu ierakstu procentuālais īpatsvars Jūsu kolekciju datubāzē, kas ir pieejams jebkādai tūlītējai lietošanai pēc jebkuras
personas, kas izmanto interneta pieslēgumu, vai sistēmas pieprasījuma, bez cilvēka iejaukšanās.

16. Lūdzu, norādiet procentuāli, cik liela Jūsu digitāli reproducēto un
digitāli dzimušo mantojuma kolekciju daļa ir pieejama tiešsaistē
vispārējai lietošanai:

0% 100%

Ar šo domāts digitāli reproducēto un digitāli dzimušo Jūsu mantojuma kolekcijas objektu procentiālais īpatsvars, kas pieejams jebkādai tūlītējai
lietošanai pēc jebkuras personas, kas izmanto interneta pieslēgumu, vai sistēmas pieprasījuma, bez cilvēka iejaukšanās.

% Publiskais domēns

% Autortiesības pieder institūcijai

% Autortiesības pieder trešajai pusei

% Citi autortirsību nosacījumi/nezināms

17. Norādiet jūsu visas digitālās kolekcijas procentiālo īpatsvaru, uz kuru
attiecas šādi autortiesību nosacījumi (a. Viss saturs):
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% Publiskais domēns

% Autortiesības pieder institūcijai

% Autortiesības pieder trešajai pusei

% Citi autortirsību nosacījumi/nezināms

18. Norādiet jūsu visas digitālās kolekcijas procentiālo īpatsvaru, uz kuru
attiecas šādi autortiesību nosacījumi. (b. Metadati).

% Tikai bezsaistē (tikai darbinieku lietošanai)

% Tikai bezsaistē (tikai darbinieku lietošanai un lietotājiem uz vietas)

% Tiešsaistē

19. Lūdzu, norādiet procentuāli, cik daudz digitālo objektu ir un/vai būs
pieejami zemāk norādītajos veidos:
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Digitālo objektu procentuālais īpatsvars (%), kas
jau tagad pieejami 

(iespējams norādīt aptuveni)
Digitālo objektu procentuālais īpatsvars (%), kas

būs pieejami 2 gadu laikā no šī brīža 

*Institūcijas tiešsaistes vietnē*

*Nacionālā agregatora vietnē*

*Europeana*

*Cita agregatora vietnē*

*Wikipedia/Wikimedia*

Cita *sociālā medija platforma*,
piemēram Flickr, Instagram, Pinterest,
Youtube

Institūcijas *API*

Trešās puses *API*

Cits piekļuves kanāls (lūdzu, norādiet)

Cits piekļuves kanāls:

20. Par to, kas pieejams tiešsaistē, lūdzu, tabulā zemāk norādiet
piekļuves kanālus.

Iespējams, ka viena un tā pati kolekcija ir pieejama dažādos kanālos (piemēram, Europeana un Wikipedia). Tāpēc kopējais Jūsu atbildes
procentuālais īpatsvars var pārsniegt 100%.
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Sadaļa 4/7. Līdzdalība

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Akadēmiskā pētniecība

Radoša atkalizmantošana

Izmantošana izglītībā

Ideoloģiska, reliģiska un piemiņas izmantošana

Personīgai izklaidei

Izmantošana, lai samazinātu fizisko oriģinālu izmantošanu

Pārdošana, komerciāla licencēšana

Cits izmantošanas veids (lūdzu, norādiet)

Cits izmantošanas veids:

21.
Kolekcijas tiek darītas pieejamas publikai dažādiem mērķiem. Cik
svarīgs Jūsu institūcijai ir katrs no sekojošajiem izmantošanas veidiem:

Lūdzu, norādiet 10 punktu skalā, kur 1 ir “nemaz nav svarīgs” un 10 ir “ļoti svarīgs”. Lūdzu, atzīmējiet vienu ciparu katrā rindā.

22. Vai Jūsu organizācija 2016.gadā vāca digitālo kolekciju lietotāju
statistiku?

Jā

Nē

Nezinu

Lai atbildētu uz šo jautājumu ar “Jā” pietiek ar jebkāda veida uzskaiti.
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23. Ja “Jā”, kādā veidā?
*Tiešsaistes vietnes statistika*

(Valsts) *Centrālās statistikas pārvaldes dati*

*Europeana (informācijas panela) statistika*

*Wikipedia/Wikimedia statistika*

*Sociālo mediju statistika* (piemēram, Facebook, Flickr, Pinterest, Twitter, Youtube)

*Datubāzes statistika* (ja nav iekļauta Tiešsaistes vietnes statistikā, Centrālās statistikas pārvaldes datos un Sociālo mediju statistikā)

*Lietotāju pētījumi*

[Cits:

Lūdzu, norādiet visus veidus, kādā tiek uzskaitīta piekļuve digitālajiem metadatiem un objektiem.
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24. Kāds ir ikgadējais apmeklējumu skaits Jūsu digitālajai kolekcijai
institūcijas tīmekļa vietnē?

Lūdzu ievadiet kopējo gada apmeklējumu skaitu (2016.gads). Šis cipars norāda, cik daudz apmeklētāju apskatījuši kolekcijas. Lūdzu
NESAJAUCIET ar jūsu tīmekļa vietnes kopējo apmeklētāju skaitu. Ja Jūs atsevišķi neuzskaitāt digitālo kolekciju lietojumu, lūdzu izlaidiet šo
jautājumu.
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Sadaļa 5/7. Digitālā saglabāšana

25. Vai Jūsu digitālās kolekcijas (vai tās daļa) tiek uzglabāta digitālos
arhīvos, kas ir izveidoti saskaņā ar *digitālās saglabāšanas*
*starptautiskajiem standartiem*?

Jā, mums pašiem ir digitāls arhīvs, kas atbilst starptautiskajiem ilgtermiņa saglabāšanas kritērijiem

Jā, mūsu digitālās kolekcijas tiek arhivētas publiski pārvaldītā profesionālā digitālajā arhīvā

Jā, mūsu digitālās kolekcijas tiek arhivētas privāti pārvaldītā profesionālā digitālajā arhīvā

Nē, mums pašlaik vēl nav risinājuma mūsu digitālo kolekciju ilgtermiņa saglabāšnai atbilstoši starptautiskajiem standartiem

Nezinu

Atbilde uz šo jautājumu ir “Jā”, ja Jūsu institūcija ir aktīvi iesaistīta digitālo kolekciju saglabāšanā nākamajām paaudzēm saskaņā ar
starptautiskajiem standartiem un labo praksi.
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Bibliotēku, arhīvu un muzeju kopiena iegūs, labāk saprotot izmaksas, kas ietver digitālo kolekciju radīšanu un saglabāšanu.
Lūdzu palīdziet mums pēc iespējas precīzāk norādot jūsu izmaksas.

Sadaļa 6/7. Digitalizācijas izdevumi

A. Institūcijas izdevumi (iekšējais budžets): [€]

B. Projektu finansējums (ārējais budžets): [€]

26. Lūdzu, norādiet, kādas ir Jūsu *digitālo kolekciju* izmaksas gadā
(*kopējās īpašumtiesību izmaksas*). Lūdzu, norādiet budžetu (€):

A. Lūdzu, norādiet gadu:

B. Lūdzu, norādiet gadu:

27. Lūdzu, norādiet gadu:

Šim budžetam jāiekļauj izdevumi, kas saistīti ar digitālo kolekciju sākotnējo radīšanu, uzturēšanu un saglabāšanu. Lūdzu, mēģiniet iekļaut
personāla laika izmaksas, kas saistītas ar digitālo kolekciju apstrādes aktivitātēm. Ja finanšu gads nesakrīt ar kalendāro gadu, lūdzu, izvēlieties
kalendāro gadu, kas vislabāk piemērots (mēnešu skaita ziņā).
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Izdevumi var tikt iedalīti izveidošanas izmaksās un uzturēšanas izmaksās:
• Izveidošanas izmaksas tiek definētas kā izdevumi saistīti ar sākotnējo digitālo kolekciju radīšanu vai iegūšanu. Piemēram:
materiālu atlase, digitāli dzimušo objektu iegūšana, skenēšana, aprakstošo metadatu pievienošana, projekta vadība.
• Uzturēšanas izmaksas ir izdevumi, kas saistīti ar nepārtrauktu digitālo kolekciju uzturēšanu un saglabāšanu. Piemēram:
aktivitātes, kas saistītas ar digitālo kolekciju saglabāšanu, lincences, serveru uzturēšana, lietotāju piesaiste un atbalsts,
vadības izmaksas.

Sadaļa 6/7. Digitalizācijas izdevumi

% Izveidošanas izmaksas:

% Uzturēšanas izmaksas::

28. Lūdzu, norādiet procentuāli, cik no kopējiem ikgadējiem izdevumiem
par Jūsu “digitālo kolekciju* radīšanu, uzturēšanu un saglabāšanu ir
*izveidošanas izmaksas* un cik ir *uzturēšanas izmaksas*:

% Izmaksas savā
organizācijā:

% Izmaksas ārpakalpojumā:

29. Lūdzu, norādiet procentuāli, cik no kopējiem izdevumiem par Jūsu
*digitālo kolekciju* radīšanu, uzturēšanu un saglabāšanu ir iztērēti
organizācijā un cik iztērēti *ārpakalpojumā*.
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Projektu pārvaldība

Digitalizējamā materiāla atlase

Digitāli dzimušo materiālu iegūšana

Loģistika (kolekciju pārvadāšana digitalizāciajI, utt.)

Digitalizācija (ietverot visas tehniskās un darbinieku izmaksas, kas saistītas ar
materiālu sagataošanu skenēšanai, skenēšana un kvalitātes kontrole)

Autortiesību iegūšana

Metadatu radīšana

Tīmekļas vietnes dizains, programmatūras izstrāde

Citas izmaksas (norādīt zemāk)

30. I. Lūdzu norādiet procentuāli, cik no *Izveidošanas izmaksām* ir
sekojošās aktivitātes:

Kopā jābūt 100%. Ievadiet 0, ja izmaksu punkts nav attiecināms. Ja sadaļā trūkst kāda kategorija, lūdzu palīdziet mums un miniet to kategorijā
“Citas izmaksas”

31. Citas izmaksas:
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Projektu pārvaldība

Arhivēšana (atmiņa, ietverot rezerves kopiju)

Aktivitātes, kas attiecas uz digitālās kolekcijas ilgtermiņa glabāšanu (ietverot izpēti,
bet neietverot arhivēšanas izmaksas)

Licences

Tīmekļa servera un tīmekļa vietnes uzturēšana, mobilie un citi pakalpojumi

Lietotāju piesaiste un atbalsts (ietverot darbinieku laiku, kas tiek patērēts, lai veicinātu
digitālo kolekciju lietošanu)

Lietotāju analīze (ietverot lietotāju aptaujas, intervijas un citas aktivitātes)

Rediģēšana (ietverot satura atlasi un atjaunināšanu)

Citas izmaksas (norādīt zemāk)

32. II. Lūdzu norādiet procentuāli, cik no *Uzturēšanas izmaksām* ir
sekojošās aktivitātes:

Kopā jābūt 100%. Ievadiet 0, ja izmaksu punkts nav attiecināms. Ja sadaļā trūkst kāda kategorija, lūdzu palīdziet mums un miniet to kategorijā
“Citas izmaksas”

33. Citas izmaksas:
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A. Algotie darbinieki:

B. Brīvprātīgie

34. Kāds ir kopējais darbinieku skaits gadā (pilna laika ekvivalentos),
kas ir iesaistīti Jūsu *digitālo kolekciju* radīšanā, uzturēšanā un
saglabāšanā?

A. Algotie darbinieki

B. Brīvprātīgie

35. Lūdzu norādiet attiecīgo gadu:

Iekļaujiet Jūsu institūcijas darbinieku laiku, kas veltīts aktivitātēm saistībā ar Jūsu *digitālo kolekciju* radīšanu, uzturēšanu un saglabāšanu, tajā
skaitā: plānošana un vadība organizācijas iekšienē un dalība projektos; materiālu digitalizācijas un sagatavošana; digitālo objektu
saagatavošana plašai pieejamībai.
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36. No kādiem avotiem tiek finansētas Jūsu digitālo kolekciju
aktivitātes?

*Iekšējais budžets*

*Kolektīvā finansēšana*

*Nacionālais publiskais grants/subsīdija*

*Reģionālais/Vietējas nozīmes publiskais grants/subsīdija*

*Privāts finansējums*

*Publiskā privātā partnerība*

*Ienākumi no digitālo objektu pārdošanas*

Cits:

Lūdzu, norādiet visus avotus, no kuriem tiek finansētas Jūsu digitalizācijas aktivitātes.

22



Sadaļa 7/7. Komentāri

37. Lūdzu, norādiet šeit jebkādu informāciju, kas netika prasīta anketā
un kas, Jūsuprāt, ir svarīga, lai saprastu Jūsu digitalizācijas aktivitātes
un aktivitātes ar digitālajām kolekcijām.

Paldies par aptaujas aizpildīšanu!

Vairāk informācijas par ENUMERATE projektu un tā rezultātiem ir pieejama pro.europeana.eu/structure/enumerate
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