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LCB digit ālās kolekcijas

� Digitalizāciju veicam kopš 2003.g.
� Novadpētniecības digitālās kolekcijas:

- Digitalizētie Daugavpils pilsētas laikraksti
- Multimediju projekts “Dinaburgas - Multimediju projekts “Dinaburgas 

cietoksnis”
- Multimediju resurss, datubāze “Dziesmotā 

Latgale”
- Datubāze “Daugavpils novadnieki” 
- Virtuālā izstāde “Rakstniece Anita Liepa”



LCB digit ālās kolekcijas

Digitalizētie pilsētas laikraksti:
� Latgales Ziņas (1928-1934)
� Latgales Vēstnesis (1934-1939)
� Daugavas Vēstnesis (1939-1940)

Ilgtermiņa projekts “Daugavpils novada avīžu 
(1922-1944) digitalizācija, saglabāšana un 
pieejamības nodrošināšana” – 4 kārtas 



Multimediju projekts 
“Dinaburgas cietoksnis”
Projekts realizēts VKKF mērķprogrammas “Bibliotēku, 

arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē 
atbalsts” ietvaros

Finansējums – 4000 Ls
Tapšanas laiks – 2004.g.Tapšanas laiks – 2004.g.
Sadarbības partneri: Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzejs, Daugavpils zonālais valsts arhīvs
Resurss tiek papildināts ar jaunāko informāciju par 

aktivitātēm Daugavpils cietoksnī (sadaļa “Notikumi”)
Apmeklējums – 1797 (2013.g. janvāris – augusts)
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv



Multimediju projekts 
“Dinaburgas cietoksnis”



Multimediju resurss 
“Dziesmot ā Latgale”

� VKKF Latgales kultūras programmas projekts
� Finansējums – 2256 ls
� Tapšanas laiks – 2010.g. oktobris - 2011.gada jūnijs
� Sadarbības partneri: Latgales reģionālā televīzija, � Sadarbības partneri: Latgales reģionālā televīzija, 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, 
Daugavpils mūzikas vidusskola, privātpersonas 
(Terēzija Broka, Jurijs Dunaiskis, Anna Rancāne, 
Jevgeņijs Ustinskovs, Jānis Grudulis u.c.) 



Multimediju resurss 
“Dziesmot ā Latgale”

� Mērķis: apkopot, sistematizēt un digitalizēt  materiālus 
par Latgales dziesmu svētkiem un nodrošināt materiālu 
pieejamību plašam interesentu lokam.  

� Hronoloģiskais aptvērums: Latgales Dziesmu svētki 
Daugavpilī 1940., 1990., 2005. un 2010.g.Daugavpilī 1940., 1990., 2005. un 2010.g.

� Izvēlnes saturs: 
- Par Dziesmu svētkiem, 
- Programma
- Dziesmas
- Personālijas
- Kori



Multimediju resurss 
“Dziesmot ā Latgale”



Multimediju resurss 
“Dziesmot ā Latgale”

� Datubāze satur videomateriālus, fotogrāfijas, 
dziesmu tekstus, notis, muzikālo izpildījumu, 
programmas, dalībnieku atmiņas, muzikālo kolektīvu 
un personu biogrāfijas.

� Meklēšanas iespējas: pēc vārda kolektīva 
nosaukumā, personas vārda un uzvārda.

� Pamatinformācija latviešu, latgaliešu un krievu 
valodā. 

� Apmeklējums – 6673 (2013.g. janvāris – augusts) 
� http://www.lcb.lv.dziesmotalatgale



Datubāze “Daugavpils 
novadnieki”

Daugavpils novadnieku datub āze -
satur informāciju par ievērojamiem cilvēkiem, 
kas saistīti ar mūsu pilsētu: dzimuši, 
mācījušies, dzīvojuši (dzīvo), strādājuši mācījušies, dzīvojuši (dzīvo), strādājuši 
(strādā), devuši paliekošu ieguldījumu 
pilsētas, valsts vai visas pasaules mērogā.
Pašlaik datubāzē ir apkopoti materiāli par 240 
personālijām. 
Sākta veidot 2010.gadā.



Datubāze “Daugavpils 
novadnieki”

Datubāzes izveidošanas m ērķis: 
Daugavpils ievērojamāko personu apzināšana

� Ģeogrāfiskais aptvērums – Daugavpils 
pilsētapilsēta

� Hronoloģiskais aptvērums – no senākajiem 
laikiem līdz mūsdienām



Datubāze “Daugavpils 
novadnieki”

Person āliju atlases krit ēriji:
� nozīme pasaules kontekstā (Marks Rotko) 
� reģionālā (vietējā) ietekme

� Strukt ūra: 
� 1.Saturs - veidota pa kategorijām (nozarēm) 

pēc UDK klasifikācijas



Datubāze “Daugavpils 
novadnieki”

2.Forma – informācija par personu:
� biogrāfija (dzīves dati, dzīves un darba  

vietas, pseidonīmi, nodarbošanās)
saistība ar Daugavpili� saistība ar Daugavpili

� attēls
� izmantotie avoti
� elektroniskie resursi
� tiešsaites biogrāfijā uz interneta resursiem





Datubāze “Daugavpils 
novadnieki”

3.Meklēšanas iespējas: 
� meklēšana - pēc vārda, uzvārda
� pārlūkošana - pēc kategorijām
� pārlūkošana  - pēc alfabēta 

Inform ācijas avoti :
Pilsētas un novada avīzes
Uzziņu literatūra
Datubāze “Latgales Dati”
Periodika.lv
Lasītāju ieteikumi
Citu bibliotēku Novadpētniecības datubāzes



Virtu ālā izstāde “Rakstniece 
Anita Liepa” 
� Mērķis : vienkopus savākt un sistematizēt materiālus par 

ievērojamo Daugavpils rakstnieci un žurnālisti, Daugavpils Goda 
pilsoni Anitu Liepu

� Tapšanas laiks: 2012.gada novembris – 2013.gada janvāris
� Struktūra – Sadaļas:

- Grāmatas- Grāmatas
- Biogrāfija
- Galerija
- Bibliogrāfija 

� Apmeklējums – 160 (2013.g. janvāris – augusts)
� http://www.lcb.lv/anitaliepa



Virtu ālā izstāde “Rakstniece 
Anita Liepa”



Rezultāti

� Vienuviet apkopots materiāls par nozīmīgām 
Daugavpils vietām, notikumiem, personām

� Veicināts Daugavpils pilsētas vēstures izpētes 
process

� Nodrošināta novadpētniecisku materiālu pieeja 
plašam lietotāju lokam

� Padziļinātas bibliotekāru prasmes un iemaņas 
informācijas meklēšanā un datu apstrādē

� Popularizēts bibliotēkas krājums



Probl ēmas

� Informācijas avotu kvalitāte (ticamība)
� Datubāzu uzturēšana : tehnoloģiju izmaiņas 

un satura papildināšana
Autortiesības� Autortiesības

� Lietotāji nav iesaistīti kolekciju veidošanā
� Mainīgā interneta vide!



Paldies!


