ENUMERATE pamataptauja
Cienījamie kolēģi,
Arhīvu, bibliotēku un muzeju kopienas vārdā mēs lūdzam Jūs piedalīties šajā aptaujā. Pēdējos gados ir pieaudzis
pieprasījums pēc uzticamiem datiem par digitalizāciju, pieejas kultūras mantojuma kolekcijām un digitālā kultūras
mantojuma saglabāšanas atmiņas institūcijās Eiropā. Šī aptauja tiek veikta, lai iegūtu datus, kas noderēs gan Jūsu
institūcijas politikas plānošanai, gan politikas plānošanai nacionālā un Eiropas līmenī.
Aptauju īsteno Eiropas Savienības finansēts ENUMERATE tīkls, digitālā kultūras mantojuma jomas prakses kopiena,
kuru vada Lielbritānijas organizācija „Collections Trust”. Aptauja tiek izplatīta tūkstošiem Eiropas Savienības institūciju.
Mēs nodrošināsim Jūsu sniegto datu anonimitāti. Informācija tiks publicēta tikai tādā veidā, kas izslēdz individuālu
institūciju, arī Jūsu institūcijas, identificēšanu. Savāktā informācija tiks izmantota digitalizācijas progresu raksturojoša
statistikas pārskata sagatavošanā par Jūsu valsti un Eiropas Savienību kopumā.
Aptauja sastāv no 32 jautājumiem. Laiks, kas nepieciešams, lai uz tiem atbildētu, ir ļoti atkarīgs no informācijas
pieejamības par digitalizācijas aktivitātēm. Ja šāda informācija ir pieejama, mēs prognozējam, ka aptaujas aizpildīšana
aizņems aptuveni 30 minūtes. Ja informācija nav pieejama, Jums būs jāveic papildus izpēte Jūsu institūcijā, bet ieguvēji
no tā būs gan Jūsu institūcija, gan visa arhīvu, bibliotēku un muzeju kopiena.
Mēs ceram, ka Jūs varēsiet aizpildīt aptaujas anketu līdz 1.martam. 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 atbalstu!
Ar cieņu, ENUMERATE komanda.
enumerate-admin@digibis.com
Aptaujas anketas kopiju Jūs variet lejupielādēt šeit.

Vairāk informācijas par ENUMERATE projektu un tīklu ir pieejama

, vai

Sadaļa 1/7: Informācija par organizāciju
[1] Institūcijas / organizācijas nosaukums *
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

vai

Lūdzu, norādiet pilnu institūcijas vai organizācijas juridisko nosaukumu, par kuru Jūs sniedzat informāciju šajā
aptaujā.

[2] Institūcijas / organizācijas tips / domēns *
Please choose only one of the following:

Arhīvi
Audiovizuālais, apraides vai filmu institūts
Mākslas muzejs
Arheoloģijas, vēstures muzejs
Tehnoloģiju, zinātnes muzejs
Antropoloģijas un etnoloģijas muzejs
Cita tipa muzejs
Nacionālā bibliotēka
Augstākās izglītības iestādes bibliotēka
Speciālā vai cita tipa bibliotēka
Pieminekļu aizsardzības institūcija
Cita atbilde
Lūdzu, norādiet pamattipu, kurā Jūsu institūcija sevi klasificē

[3] Valsts, kurā atrodas Jūsu institūcija *
Please choose only one of the following:

Austrija
Beļģija
Bulgārija
Kipra
Čehija
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Vācija
Grieķija
Ungārija
Īrija
Itālija

Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Zviedrija
Lielbritānija
Cita atbilde
Izvēlieties valsti.

[4] Jūsu institūcijas tīmekļa vietne
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

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

[5] Jūsu vārds, uzvārds
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

Personas, kura aizpilda šo anketu, pilns vārds un uzvārds.

[6] Jūsu loma institūcijā
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

Personas, kura aizpilda šo anketu, amats

[7] Jūsu e-pasta adrese
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

Personas, kura aizpilda šo anketu, galvenā e-pasta adrese

[8] Jūsu tālruņa numurs un / vai Skype kontaktinformācija
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

Personas, kura aizpilda šo anketu, galvenais tālruņa numurs (piemēram, +371 67 844 887) un / vai Skype
kontaktinformācija

[9] Kādi ir Jūsu institūcijas gada budžeta ieņēmumi?
Please choose only one of the following:

< 10,000 €
10,000-50,000 €
50,000-100,000 €
100,000-500,000 €
500,000-1M €
1 - 10M €
> 10M €
Lūdzu, norādiet institūcijas kopējo ikgadējo budžetu, piemēram, saskaņā ar pēdējo publicēto pārskatu. Budžets
var ietvert valsts/pašvaldības finansējumu, projektu finansējumu, ienākumus no organizācijas tiešajām vai
komerciālajām aktivitātēm utt. Ja izvēle starp diviem variantiem ir sarežģīta (piemēram, gadījumā, ja budžets ir
tieši 50,000 eiro), lūdzu izvēlieties variantu ar mazāko budžetu.

[10] Algoto darbinieku skaits
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

Pilna laika ekvivalentu skaitam vajadzētu būt kopējam darbinieku skaitam, tajā skaitā visi darbinieki, kas
nodarbināti Jūsu institūcijā, pieņemot ka daļēja laika darinieki tiek pārvērsti ekvivalentos pilna laika darbiniekos.
Iekļaujiet gan pastāvīgos, gan pagaidu darbiniekus, bet neiekļaujiet līgumpartneru darbiniekus.
Piezīme: darbinieku skaits, kas ir iesaistīti digitalizācijas aktivitātēs, šajā aptaujā būs jānorāda vēlāk (skat.
zemāk).

Sadaļa 2/7: Digitalizācijas aktivitātes
[11] Vai rūpēšanās par krājumu ir Jūsu institūcijas misijas daļa?
Please choose only one of the following:

Jā
Nē
Atbildiet uz šo jautājumu ar “Nē”, ja Jūsu institūcija neveido kultūras mantojuma krājumu vai arī Jums ir krājums
(piemēram, grāmatas, filmas, mūzika), kura vienības Jūs iznomājat vai pārdodat lietotājiem bez tieša uzdevuma
saglabāt krājumu nākamajām paaudzēm (citiem vārdiem sakot, atbildiet “Nē”, ja Jūsu institūcija nav “atmiņas
institūcija”.

[12] Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs? *
Please choose only one of the following:

Jā
Nē
Atbildiet uz šo jautājumu ar “Nē” tikai tad, ja Jūsu institūcijai nav nevienas digitālo materiālu kolekcijas (ieskaitot
digitāli dzimušu materiālu kolekcijas), tā nav iesaistīta nekādās digitalizācijas aktivitātēs un tai nav nekādu plānu
uzsākt digitalizāciju tuvākajā nākotnē (2012.gadā).

[Informācija]
Prakse rāda, ka jautājumu par krājuma lielumu atbildēšana atmaksājas, bet to sagatavošana var būt
izaicinājums. Dažas institūcijas vēlēsies būt konkrētākas, nekā tas šeit ir iespējams, bet citām var būt grūti
sniegt pat vispārīgu prasītā novērtējumu. Mēs esam pārliecināti, ka visas institūcijas būs ieguvējas no
krājuma analīzes uzdevuma. Lūdzu, apsveriet iespēju atbildēt uz NEOBLIGĀTO jautājumu zem 14.jautājuma, ja
Jūs vēlaties pieņemt šo izaicinājumu!

[13.1] Lūdzu, norādiet procentos, cik no Jūsu krājuma jau ir digitalizēts
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

Digitāli pārvērsts jānošķir no kataloģizēta digitālā (tekstuālā) metadatu ierakstā. Digitāla reprodukcija ir digitāls
oriģinālā analogā objekta surogāts. Objekts, kas ticis kataloģizēts digitālā (tekstuālā) metadatu ierakstā nav
“digitāli pārvērsts”. Lūdzu vispārīgi novērtējiet (procentuāli) no kopējā Jūsu institūcijas krājuma apjoma.

[13.2]
Lūdzu atzīmēt visus atbilstošos variantus:

Arhīva dokumenti
Retās grāmatas
Citas grāmatas
Laikraksti
Seriālizdevumi
Manuskripti
Nošu lapas
Mikroformas/Mikrofilmas
Kartes
Fotogrāfijas
Gravīras / Iespiedumi
Zīmējumi
Plakāti
Atklātnes
Gleznas
Citi 2-dimensiju objekti
3-dimensiju mākslas darbi
Citi 3-dimensiju cilvēku radīti objekti
Citi 3-dimensiju objekti (t.sk. dabas zinātņu paraugi)
Pieminekļi un vietas
Filmas
Video ieraksti
Audio (mūzikas un citas skaņas ieraksti)
Cita atbilde:
Norādiet (atzīmējiet) objektu tipus, kurus Jūs esiet digitalizējuši un kas ir ietverti šajā novērtējumā

[14.1] Lūdzu, norādiet procentos, cik no Jūsu krājuma vēl ir jādigitalizē
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

Digitāli pārvērsts jānošķir no kataloģizēta digitālā (tekstuālā) metadatu ierakstā. Digitāla reprodukcija ir digitāls
oriģinālā analogā objekta surogāts. Objekts, kas ticis kataloģizēts digitālā (tekstuālā) metadatu ierakstā nav
“digitāli pārvērsts”. Lūdzu vispārīgi novērtējiet (procentuāli) no kopējā Jūsu institūcijas krājuma apjoma.

[14.2]
Lūdzu atzīmēt visus atbilstošos variantus:

Arhīva dokumenti
Retās grāmatas
Citas grāmatas
Laikraksti
Seriālizdevumi
Manuskripti
Nošu lapas
Mikroformas/Mikrofilmas
Maps
Fotogrāfijas
Gravīras / Iespiedumi
Zīmējumi
Plakāti
Atklātnes
Gleznas
Citi 2-dimensiju objekti
3-dimensiju mākslas darbi
Citi 3-dimensiju cilvēku radīti objekti
Citi 3-dimensiju objekti (t.sk. dabas zinātņu paraugi)
Pieminekļi un vietas
Filmas
Video ieraksti
Audio (mūzikas un citas skaņas ieraksti)
Cita atbilde:
Norādiet (atzīmējiet) objektu tipus, kurus Jūs plānojat digitalizēt nākotnē un kas ir iekļauti šajā aprēķinā

[Informācija]
Ja vispārīga Jūsu institūcijas digitalizācijas statusa novērtējuma sniegšana ir sarežģīta, lūdzu, apsveriet
iespēju norādīt informāciju par krājuma lielumu pa objektu tipiem. Informācija, kas tiks apkopota zemāk
redzamajā tabulā, būs ļoti vērtīga gan Jūsu institūcijai, gan starptautiskajai arhīvu, bibliotēku un muzeju
kopienai.

NEOBLIGĀTS jautājums Lūdzu, norādiet Jūsu krājuma lielumu pa objektu
tipiem un novērtējiet nepieciešamību digitalizēt
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y` at question '[Informācija]'

Analogo
vienību
skaits
Arhīva dokumenti (metri)
Retās grāmatas
(sējumi)
Citas grāmatas (sējumi)
Laikraksti (nosaukumi)
Seriālizdevumi (sējumi)
Manuskripti (skaits)
Nošu lapas (skaits)
Mikroformas/Mikrofilmas
(skaits)
Kartes (skaits)
Fotogrāfijas (skaits)
Gravīras / Iespiedumi
(skaits)
Zīmējumi (skaits)
Plakāti (skaits)
Atklātnes (skaits)
Gleznas (skaits)
Citi 2-dimensiju objekti
(skaits)
3-dimensiju mākslas
darbi (objekti)
Citi 3-dimensiju cilvēku
radīti objekti (objekti)
Citi 3-dimensiju objekti
(t.sk. dabas zinātņu
paraugi) (objekti)
Pieminekļi un vietas
(skaits)
Filmas (stundas)
Video ieraksti (stundas)
Audio (mūzikas un citas
skaņas ieraksti)
(stundas)
Citas vienības, kas nav

Krājuma
daļa, kas ir
kataloģizēta
digitālajos
(tekstuālajos)
metadatu
ierakstos,
procentos
(%)

Krājuma
daļa, kas ir
digitalizēta,
procentos
(%)

Krājuma
daļa, kas
vēl
jādigitalizē,
procentos
(%)

Krājuma daļa,
kuru nav
nepieciešams
digitalizēt,
procentos
(%)

uzskaitītas augstāk
(skaits)
Skaidrojošas piezīmes pie katras no 5 kolonnām:•
Analogo vienību skaits:
Norādiet analogo vienību skaitu, kas ir Jūsu pašu istitūcijas krājuma daļa.
Digitālos (tekstuālos) metadatu ierakstos kataloģizēto vienību procentuālais (%) īpatsvars:
Norādiet tikai tās vienības, kas ir kataloģizētas digitālos (tekstuālos) metadatu ierakstos un nav digitāli
pārvērstas.
Digitāli pārvērsto vienību procentuālais (%) īpatsvars:
Norādiet projektus, kas tuvojas noslēgumam. Iekļaujiet materiālus, kas ir pārvērsti par attēliem pat bez
rakstzīmju atpazīšanas.
Kopējās kolekcijas procentuālais (%) īpatsvars, kas vēl jādigitalizē:
Jūsu krājuma daļa, kas – saskaņā ar Jūsu pašu novērtējumu – sastāda svarīgu kultūras mantojuma daļu
un ir jādigitalizē.
Kopējās kolekcijas procentuālais (%) īpatsvars, kuru nav nepieciešams digitalizēt:
Jūsu krājuma daļa, kuru jebkādu iemeslu dēļ nav nepieciešams digitalizēt, piemēram, tāpēc, ka nav
pieprasījuma pēc tās, vai arī tāpēc, ka to digitalizēs cita institūcija.

[15] Vai Jūsu organizācija vāc digitāli dzimušo mantojumu?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)
Please choose only one of the following:

Jā
Nē
Nezinu
Atbildiet uz šo jautājumu ar “Jā”, ja Jūsu institūcija vāc jebkādu digitāli dzimušo mantojumu (piemēram,
programmatūru, digitālos dokumentus, digitālo mākslu, rasmoto tīmekļa saturu u.c.). Atbildot uz šo jautājumu,
kolekcijas veidam nav nozīmes.

[16] Ja “Jā”: kādus digitāli dzimušā mantojuma tipus?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?) and Answer was `A1`'Jā' at question '[15]' (Vai Jūsu organizācija vāc digitāli
dzimušo mantojumu?)
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

Izmantojiet to digitāli dzimušā mantojuma klasifikāciju, kas tiek izmantota Jūsu institūcijā. Ja nekāda apstiprināta
tipoloģija netiek izmantota, izmantojiet klasifikāciju, kas, Jūsuprāt, vislabāk raksturo Jūsu kolekcijas.

[17] Vai Jūsu organizācijai ir rakstīta digitalizācijas stratēģija?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)
Please choose only one of the following:

Jā
Nē
Nezinu
Stratēģija var būt par jebkuru periodu līdz 2016.gadam.

[18] Vai Jūsu organizācija ir iekļauta nacionālajā digitalizācijas stratēģijā?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)
Please choose only one of the following:

Jā
Nē
Tādas stratēģijas nav
Nezinu
Atbildiet uz šo jautājumu ar “Jā”, ja Jūsu institūcija ir aktīvi iesaistīta vai tai ir pienākums ievērot oficiālo, nacionālo
vai federālo, starpinstitūciju politiku attiecībā uz kultūras mantojuma digitalizāciju.

Sadaļa 3/7: Digitālā pieejamība
[19] Vai Jūsu organizācijai ir skaidra (rakstīta) politika attiecībā uz Jūsu
digitālo kolekciju izmantošanu?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)
Please choose only one of the following:

Jā
Nē
Nezinu
Atbildiet uz šo jautājumu ar “Jā”, ja Jūsu organizācijai ir oficiāls dokuments, kurā aprakstīts, kam un kuri digitālie
materiāli ir pieejami un kādi ir noteikumi un nosacījumi to pieejamībai.

[20] Vai Jūsu organizācija novērtē cik reižu Jūsu lietotāji ir piekļuvuši
digitālajiem metadatiem un/vai digitālajiem objektiem?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)
Please choose only one of the following:

Jā
Nē
Nezinu
Lai atbildētu uz šo jautājumu ar “Jā” pietiek ar jebkādu novērtēšanas veidu.

[21] Ja “Jā”, lūdzu, norādiet kā?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?) and Answer was `A1`'Jā' at question '[20]' (Vai Jūsu organizācija novērtē cik
reižu Jūsu lietotāji ir piekļuvuši digitālajiem metadatiem un/vai digitālajiem objektiem?)
Lūdzu atzīmēt visus atbilstošos variantus:

Tīmekļa statistika
Datu bāzes statistika (ja nav iekļauta tīmekļa statistikā)

Lietotāju izpēte
Cita atbilde:
Lūdzu, norādiet veidus, kā tiek novērtēta (mērīta) piekļuve digitālajiem metadatiem un objektiem.

[22] Lūdzu, norādiet procentos, cik daudz no Jūsu digitālajiem objektiem ir vai
būs pieejami , izmantojot piekļuves iespējas
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)

Digitālie objekti, kas
pieejami pašreiz, (izteikts
procentos, %)

Digitālie objekti, kas būs pieejami 2
gadu laikā no šodienas, (izteikts
procentos, %)

Apraksts

Bezsaiste
Institūcijas
tīmekļa
vietne
Nacionālais
agregators
Tematiskais
agregators
Europeana
Pasaules
atmiņa
Vikipēdija
Institūcijas
API
Trešās
puses API
Cits
Ir iespējamas vairākas Jūsu individuālo digitālo kolekciju piekļuves iespējas (piemēram, Europeana vai
Vikipēdija). Tādējādi Jūsu atbildes kopējai summa nav jābūt 100%.

Sadaļa: 4/7: Digitālā saglabāšana
[23] Vai Jūsu organizācijai ir a rakstīta digitālās saglabāšanas stratēģija?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)
Please choose only one of the following:

Jā
Nē
Nezinu
Atbildiet uz šo jautājumu ar “Jā”, ja Jūsu institūcijā ir oficiāls dokuments, kas apraksta politiku attiecībā uz digitālo
saglabāšanu un pastāvīgu piekļuvi Jūsu digitālajām kolekcijām.

[24] Vai Jūsu organizācija ir iekļauta nacionālajā digitālās saglabāšanas
stratēģijā?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)
Please choose only one of the following:

Jā
Nē
Tādas stratēģijas nav
Nezinu
Atbildiet uz šo jautājumu ar “Jā”, ja jūsu institūcija ir aktīvi iesaistīta vai tai ir pienākums ievērot oficiālo, nacionālo
vai federālo, starpinstitūciju politiku attiecībā uz digitālo saglabāšanu un pastāvīgu piekļuvi digitālajam kultūras
mantojumam.

[25] Vai Jūsu organizācija ir iekļauta nacionālajā vai institucionālajā digitālās
saglabāšanas infrastruktūrā?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)
Please choose only one of the following:

Jā
Nē
Nezinu
Šī infrastruktūra var nepiederēt Jūsu institūcijai, tā var būt dalīta ar citām institūcijām, nomāta vai atrasties ārējās
kompānijās.

Sadaļa: 5/7: Digitalizācijas izdevumi
[26] Lūdzu, norādiet , kādas ir Jūsu digitalizācijas izmaksas gadā:
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)

Lūdzu norādiet attiecīgo budžetu
(€):

Lūdzu norādiet attiecīgo
gadu:

Pēdējais (slēgtais) budžeta
gads:
Nākamais budžeta gads:
Šī ir summa, kas definēta Jūsu pašu institūcijas ikgadējā budžetā un paredzēta digitalizācijas darbam. Lūdzu,
mēģiniet iekļaut personāla izmaksas, kas attiecas uz šādiem projektiem, bet nenorādiet ārējo budžetu, kas nav
iekļauts Jūsu organizācijas budžetā. Ja budžeta gads nesakrīt ar kalendāro gadu, lūdzu, izvēlieties kalendāro
gadu, kas ir visvairāk piemērots mēnešu skaita ziņā.

[27] Kas ir iekļauts budžetā, kuru norādījāt iepriekšējā jautājumā?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)
Lūdzu atzīmēt visus atbilstošos variantus:

Personāla izmaksas
Nodokļi
Kapitālie izdevumi
Aprīkojuma izmaksas
Atlases izmaksas
Digitālās pārvēršanas izmaksas
Metadatu bagātināšana
Metadatu radīšana
Profesionālie pakalpojumi (izmaksas)
Tiesību noskaidrošana
Digitālās saglabāšanas izmaksas
Cita atbilde:
Atzīmējiet visas izmaksas, kas ietvertas norādītajā budžetā.

[28] Kāds ir kopējais apmaksāto darbinieku skaits gadā, kuri ir iesaistīti
digitalizācijas aktivitātēs Jūsu institūcijā?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)

Lūdzu norādiet kopējo darbinieku skaitu pilna
laika ekvivalentos:

Lūdzu norādiet
attiecīgo gadu:

Pēdējais (slēgtais)
budžeta gads:
Norādiet Jūsu pašu institūcijas personāla laiku, kas iesaistīti digitalizācijas projektos, tajā skaitā projektu
plānošanā un vadīšanā, materiālu sagatavošanā un digitalizēšanā, digitalizēto objektu apstrādē, lai nodrošinātu
to pieejamību.

[29] Kāds ir kopējais brīvprātīgo skaits (pilna laika ekvivalentos), kas iesaistīti
digitalizācijas aktivitātēs Jūsu institūcijā?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)

Lūdzu norādiet kopējo darbinieku skaitu pilna
laika ekvivalentos:

Lūdzu norādiet
attiecīgo gadu:

Pēdējais (slēgtais)
budžeta gads:
Iekļaujiet Jūsu institūcijas neapmaksāto darbinieku laiku. Jāiekļauj arī tādi brīvprātīgie, kuri par savu ieguldījumu
saņem izmaksu kompensāciju (piemēram, ceļa izdevumu kompensāciju).

[30] No kādiem avotiem tiek finansētas Jūsu digitalizācijas aktivitātes?
Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was `Y`'Jā' at question '[12]' (Vai Jūsu organizācijai ir digitālas kolekcijas vai arī tā ir pašreiz iesaistīta
krājuma digitalizācijas aktivitātēs?)
Lūdzu atzīmēt visus atbilstošos variantus:

Iekšējie budžeti
Komerciālā tirdzniecība
Valsts dotācijas / subsīdijas
Privātās investīcijas
Publiskā / privātā partnerība
Cita atbilde:
Norādiet visus avotus, no kuriem Jūs saņemat finansējumu digitalizācijas aktivitātēm? Dotācijām, subsīdijām un
investīcijām, kuras Jūs iekļaujat šajā atbildē, jābūt tieši novirzītām digitalizācijas darbiem, visas citas (vispārējās)
dotācijas, subsīdijas un investīcijas veido daļu no Jūsu institūcijas budžeta.

Sadaļa 6/7: Vispārējas piezīmes
[31] Lūdzu, ierakstiet jebkuru citu informāciju, kas netika prasīta iepriekš un
kas pēc Jūsu domām ir atbilstoša, lai izprastu Jūsu digitalizācijas aktivitāšu
specifiku.
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

Komentārus par aptaujas anketu kā tādu Jūs varēsiet norādīt nākamajā jautājumā (32).

Sadaļa 7/7: Testa aptaujas novērtējums
[32] Lūdzu, ierakstiet jebkādus komentārus, kas varētu mums palīdzēt uzlabot
šo aptauju nākotnē
Lūdzu ierakstiet savu atbildi šeit:

Liels paldies par piedalīšanos aptaujā!

Vairāk informācijas par ENUMERATE projektu un tīklu ir pieejama

, vai

Paldies par piedalīšanos aptaujā.

vai

