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Kādēļ
 

digitalizēt? Satura izvēles 
kritēriji

•
 

Nacionālas nozīmes vērtību 
–

 
saglabāšana 

–
 

pieejamības nodrošināšana
•

 
Nozīmīgu digitālo kolekciju radīšana



Izveidotās digitālās kolekcijas

Laikraksti 
Attēlizdevumi
Kartes
LNB e-grāmatas
Notis
Skaņu ieraksti
Jāzeps Vītols

Presenter
Presentation Notes
 
 
Rīgā izdotie laikraksti
 
Kuldīgā izdotie laikraksti
 
Liepājā izdotie laikraksti
 
Ventspilī izdotie laikraksti
 
Jelgavā izdotie laikraksti
 
Valmierā izdotie laikraksti
 
Latgales laikraksti
 
Pēterburgā izdotie laikraksti
 
Visi laikraksti alfabēta secībā 
Attēlizdevumi
	Portreti – Latvijas kultūras vēsture attēlos
Rīgas attēli no 19. gs. līdz 2. Pasaules karam
Latviešu mākslinieku plakāti, ekslibri, estampi, atklātnes

Kartes
	16. – 18. gadsimts kartēs
LNB e-grāmatas
	Seniespiedumi latviešu valodā. 1525. – 1855. Katalogs
	1905. – 1907. gada revolūcija Latvijā: Bibliogrāfisks rādītājs
Notis
	E.Dārziņa Melanholiskais valsis
	A.Jurjāna Simfonisks Alegro
	I.Kalniņš Sestā simfonija
	Jāņa Mediņa, R. Melngaiļa darbi
Skaņu ieraksti
	Vaska ruļļi	
�
 
Atpakaļ uz "Digitālo Latvija 16. – 18. gs. kartēs



Laikraksti

•
 

Rīgas (piem. Dienas Lapa 1886-1940)
•

 
Kuldīgas (15), Liepājas (4), Ventspils(23)

•
 

Jelgavas (6), Valmieras (7) Latgales (18) 
Pēterburgā

 
izdotie (2)
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Presentation Notes
Rīgas 1886 – Dienas Lapa, Rīgas Avīze, Baltijas Vēstnesis, Mājas Viesis
Kuldīgas = Kuldīgas Vēstnesis (1909-), Kuldīgas Balss (1932-)
Liepājas – Latvietis (1905 -), Kurzemes Vārds (1918-1944)
Ventspils – Ventspils Apskats (1907 -), Ventas Balss (1921-1945)



Digitālās bibliotēkas “Letonika”
 izveidošana

Esošo kolekciju 
integrēšana

Periodiskie izdevumi 
Attēlizdevumi (Portreti, 
Rīgas attēli, Latviešu 
mākslinieku plakāti, 
ekslibri, estampi, 
atklātnes)
Latvija 16. – 18. gs. 
kartes
E-grāmatas
Skaņu ieraksti
Jāzepa Vītola

http://data.lnb.lv/nba05/kartes/PDF/009.pdf


Kolekciju paplašināšana (2007)

Periodiskie izdevumi (1822. 
– 1940.)

Latvijas kultūras vēsture 
attēlos 

Portreti
Rīga no 19. gs. līdz 2. 
Pasaules karam

Latvija 16. – 18. gs. kartēs
Latviešu mākslinieku 
plakāti, atklātnes, ekslibri, 
estampi
J.Vītols
Latviešu mūzikas digitālās 
partitūras
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Periodiskie izdevumi 
	Jaunākās Ziņas (1929 -1940)
	Latvija (1907. – 1915)
	Rigasche Rundschau (1898-1909)
	Tēvija (1884. – 1914)
	20. 40. gadu krievu žurnāl
	Limbažu novada periodika
Latvijas kultūras vēsture attēlos
	Ainavu un apdzīvotu vietu attēli
	Ar grāmatniecības vēsturi saistīti attēli
Latvijas karšu vienīgo eksemplāru skenēšana
Latviešu mūzikas digitālās partitūras
	J.Andreja “Garīgā kantāte
	Jānis Mediņš Zilais kalns
	Kurzemes hercogistes kapelas repertuārs

http://data.lnb.lv/digitala_biblioteka/Grafika/Ekslibri/Ekslibri/721.htm


Jaunas kolekcijas

•
 

Nozīmīgi Latvijas izdevumi
–

 
Rokraksti (Brāļu draudžu 
raksti u.c.) 

–
 

LR LR Tautas padomes 
sēžu protokoli

–
 

LR Satversmes sapulces 
stenogramma 

–
 

I. –
 

4. Saeimas 
Stenogrammas

–
 

Latvijas statistiskā
 gadagrāmata (20. –

 
30.g.)

–
 

Rīgas Latviešu biedrības 
Zinību komisijas Rakstu 
krājums (1876. –

 
1940. g.)
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Presentation Notes
Ļoti pieprasīti



Jauni projekti 2007

•
 

Latviešu kino vēsture 20. –
 

40. gadi 
•

 
„Zudusī

 
Latvija”

•
 

“Nacionālā
 

bibliotēkzinātne
•

 
digitālā

 
vidē”

Presenter
Presentation Notes
Kino
Kino
 personības – piem. Vilis Segliņš, Valle Aleksandrs(mūzika), Alfrēds Amtmanis-Briedīties
Filmogrāfija – “Rs karā aiziedams”, “Fricītis Jūrmalā”)
Kinouzņēmumi “Latvju filma”
Kinoteātri “Apollo”, “Grand Kino”

Bibliotēkzinātne
Žurnāls “Bibliotekārs”(1937. – 1940)
Latvijas bibliotēku padomes gadagrāmata (1926, 1932)
Valsts bibliotēkas raksti (1964 – 1974)

2. 



Jaunas ieceres

•
 

Projekts “Rīga –
 

pastāvīgā
 

un mainīgā”
•

 
Elektroniskās pārskata kartes

•
 

Latvijas pilsētu un apdzīvotu vietu kartes
•

 
Matīsa Siliņa kartes

•
 

Baltvācu izdevumu kolekcija
•

 
Rīgas un Latvijas mazpilsētu attēlu galerija

Presenter
Presentation Notes
Rīgas plāni
Rīga ēkas, pieminekļi
Rīgas kultūras dzīve 



Esošie un jauni partneri

•
 

Akadēmiskā
 

bibliotēka
•

 
Mūzikas akadēmija

•
 

Latvijas Valsts vēstures arhīvs
•

 
Patentu tehniskā

 
bibliotēka

•
 

Limbažu galvenā
 

bibliotēka
•

 
Kino un foto arhīvs



Digitālā
 

bibliotēka -
 

izglītībai

•
 

Jauni projekti 
•

 
Sadarbība ar izglītības ministriju

•
 

Sadarbība ar skolām

Presenter
Presentation Notes
Valsts pamatizglītības standarts
Vispārējās vidējās izglītības satura koncepcijas projekts
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei. 2007. – 2013.
Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006. 2013
Mūžizglītības politikas pamatnostādnes. 2007. – 2013
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. - 2013



Nacionālā
 

digitālās bibliotēka –
 

kam 
tā

 
domāta?

•
 

Zinātniekiem?
•

 
Novadpētniekiem?

•
 

Skolēniem?
•

 
Skolotājiem?

•
 

Studentiem?
•

 
Kolekcionāriem?

•
 

????
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Joprojām risināms jautājums par adresātu.
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