Svešvalodās1 publicēto grāmatu
skenētais alfabētiskais kartīšu katalogs
Lietošanas pamācība
Kataloga adrese: http://retro3.lnb.lv:12232/retro/home.seam
Kataloga saskarne pieejama latviešu, angļu un krievu valodā.
Šobrīd apmeklētājam piedāvājam katalogu kartīšu pārlūkošanas režīmā. Darbs pie
kartīšu indeksēšanas (teksta atpazīšanas, kas ļauj meklēt informāciju visās kartītēs)
pašlaik nenotiek, tāpēc iespējama meklēšana tikai pēc kataloga starpkartēs dotajiem
atslēgvārdiem (autora/nosaukuma).
Pieslēgties sistēmai iespējams tikai kataloga administratoriem.
Lai garantētu kataloga korektu darbību, lūdzu, izmantojiet Internet Explorer vai
Mozilla Firefox pārlūkprogrammas!
NB!
LNB organizētajiem katalogiem svešvalodās izdalīti lielāko valodu katalogi – krievu,
angļu, vācu un franču valodā. Atsevišķi izdalītas sekcijas poļu valodā izdoto grāmatu
katalogam un igauņu, lībiešu un lietuviešu valodā izdoto grāmatu katalogam.
Izdevumi pārējas svešvalodās – čehu, dāņu, esperanto, grieķu, itāļu, latīņu, norvēģu,
portugāļu, rumāņu, slovāku, somu, spāņu, ungāru, zviedru utt. - apvienoti vienā
katalogā.

Meklēšana katalogā
1. Atveriet meklēšanas formu:

Meklēšanas forma pieejama izvēlnē “Iespējas” (saite “Meklēt”).
Pēc noklusējuma jums tiks piedāvāta šāda meklēšanas forma:
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Visās svešvalodās, izņemot atsevišķi izdalītos katalogus angļu, franču, krievu un vācu
valodā.
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Pirms uzsākt meklēšanu, obligāti jāizvēlas kāda no kataloga sekcijām:
• Katalogs igauņu, lībiešu un lietuviešu valodā;
• Katalogs poļu valodā;
• Katalogs citās svešvalodās
Meklēšanas pieprasījumā ieteicams izvēlēties tikai vienu kritēriju.
•
•
•

Nosaukums;
Autors: kataloga starpkartēs dotie atslēgvārdi;
Kataloga nosaukums

Atcerieties, ka katru kritēriju (nosaukums, autors) var pievienot tikai vienu reizi!
2. Ievadiet meklējamo informāciju:
Veidojot meklēšanas pieprasījumu, tiek piedāvātas noklusētās vērtības, kas noteiktas
skenēšanas procesā. Var izvēlēties kādu no šiem piedāvātajiem kritērijiem, vai brīvi
ierakstīt sev nepieciešamo kritēriju.
Piemēram,
1) brīvi piedāvātie kritēriji pēc alfabēta burta:

2) konkrēts kritērijs:
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3. Meklēšanas intervālu izmantošana:
Meklēšanas pieprasījumā var izmantot meklēšanas kritēriju intervālus, lai pārlūkotu
vairākas sekojošas sekcijas.
Lai veidotu intervālu, nospiediet pogu
, kas atvērs vēl vienu teksta ievades
formu, kur jāievada intervāla beigu vienība.

Meklēšanas kritērija dzēšana:
Lai dzēstu kritēriju, nospiediet pogu

4. Pārlūkojiet meklēšanas rezultātus:
Apstrādājamie dokumenti sistēmā tiek hierarhiski organizēti skapjos, atvilktnēs un
sekcijās. Katrs dokuments atrodas kādā sekcijā, sekcija – atvilktnē un atvilktne –
skapī.
Piemēram,
1) ja tiks meklēts konkrēts pieprasījums,
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tad rezultāts būs precīzāks.
2) bet, ja pieprasījums būs vispārīgs, tad rezultātu sarakstā tiek attēloti tikai pirmie
1000 sekciju rezultāti.
Piemēram, ja meklēšanā ierakstīs tikai vienu alfabēta burtu

tad, vienā rezultātu lapā tiks uzrādīti līdz 20 sekciju ieraksti. Lai pārvietotos uz citām
rezultātu lapām, izmantojiet zem saraksta esošo navigācijas skalu.
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5. Aplūkojiet konkrētu sekciju:
Atverot sekciju, jums būs pieejamas visas sekcijā esošās kartītes skenēta attēla formā.
Lai pārvietotos pa kartītēm, izmantojiet navigācijas pogas kartītes izvēlē.
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6. Saņemiet Jūs interesējošo izdevumu:
Izdevumus iespējams saņemt, ja literatūras pieprasījumi aizpildīti uz vietas bibliotēkā,
uzrādot grāmatas šifru, autoru, nosaukumu un izdošanas gadu.
Iesakām vispirms vajadzīgo izdevumu meklēt elektroniskajā katalogā un tikai
tad izmantot skenēto kartīšu katalogu.
Lai veicas!
Ja neizdodas - jautā mums, mēs atbildēsim - konsultants@lnb.lv!
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