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2020 m.: įtempta ISBD darbotvarkė 
 
Rehab Ouf (ISBD peržiūros grupės pirmininkas) 
 
Pateikiame straipsnio ištraukas 
 
„ISBD peržiūros grupė, atsižvelgdama į ketverių metų peržiūros planą, siekia užbaigti esminę <...> ISBD standarto 
peržiūrą. 
 
Šiuo dviejų etapų ISBD peržiūros planu (2018–2022) siekiama priderinti ISBD prie IFLA pavyzdinio bibliotekų 
modelio (IFLA LRM) ir taip <...> pritaikyti šį modelį platesnei išteklių panoramai.“ 
 
„2018 m. rugpjūčio 30 d. buvo įkurta redakcinė grupė, kuriai pavesta peržiūrėti [ISBD]. Be kitų, peržiūros 
užduotys buvo užbaigti ISBD elementų derinimą su (IFLA LRM) apraiškos lygmeniu, praplėsti standarto taikymo 
sritį įtraukiant nepublikuotus išteklius ir pasiūlyti naują ISBD struktūrą.“ 
 
„Po Pasaulio bibliotekų ir informacijos kongreso 2019 m.: naujas darbų planas. ISBD peržiūros grupė <...> 
susirašinėjimo būdu subūrė du darbo pogrupius <...>: 
 

– Turinio naujinimo darbo grupę, kurios užduotis –atnaujinti 2011 m. ISBD konsoliduotąją laidą, kuri 

atitiktų dabartinius naudotojų poreikius ir praplėsti ISBD taikymo sritį <...>; 

– ISBD apraiškos lygmens darbo grupė, kurios užduotis – priderinti ISBD elementų rinkinį prie LRM 

apraiškos esybės, parengti taisykles, kaip aprašyti apraišką vadovaujantis LRM bei numatyti ISBD kaip 

išsamios LRM realizacijos tolesnės plėtros kryptis.“ 

„Darbo grupės savo parengtą medžiagą turėtų pristatyti 2020 m. Pasaulio bibliotekų ir informacijos 
kongreso metu. Galutinę medžiagą planuojama paskelbti 2021 m. pradžioje.“ 
 
„<...>ISBD susietųjų duomenų tyrimo grupė <...> glaudžiai bendradarbiaudama su LIDATEC (IFLA standartų 
komiteto susietųjų duomenų techniniu pakomitečiu) naujins ISBD žodynus ir siųs juos į naująjį IFLA vardų 
erdvių registrą (MMA serverį). Tyrimų grupė tai darys vadovaujama LIDATEC ir kartu su kitais suinteresuotais 
profesiniais subjektais (Bibliografinių koncepcinių modelių peržiūros grupe ir Nuolatiniu UNIMARC komitetu 
(PUC) <...>. Tai leis pritaikyti ISBD žodynus semantiniam saitynui ir susietiesiems atviriesiems duomenims bei 
naudoti juos bibliotekose, muziejuose, archyvuose ir informacinių technologijų bendruomenėse.“ 
 
„2011 m. konsoliduotosios ISBD laidos peržiūra yra ne tik viena iš IFLA 2019–2024 m. strateginių krypčių, 
<...> bet ir [pastanga] neatsilikti nuo bibliografinio universumo plėtros, pasiekti IFLA standartų 
suderinamumą ir taip pateikti <...> darniųjų bibliografinių standartų rinkinį.“ 
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