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Kā tehnoloģijas maina veidu, kā mēs radām, izplatām un patērējam 
literatūru? Nav vienkāršas atbildes, bet analīze liecina, ka kultūrkritika ir 
dzīvīga digitālajā laikmetā.

“How is new technology changing the way we produce, distribute, and 
consume writing? There are no easy answers, but the analysis evidence 
that critical culture is alive and well in the digital age.” —Boris Dralyuk, 
executive editor, Los Angeles Review of Books



Lasi!

Iesaki! Ignorē!

Komentē!

Iesaisties 
diksusijā!

Domā!



Literatūra un tās recepcija internetā



Latviešu literatūras interneta bibliotēka



https://fabula.im/lv/



E-grāmatu veikals
Las.am

https://las.am/



http://www.feini.lv/?did=28825





Interneta žurnāli















RMM Stāstnesis



Ubi Sunt ir Latvijas Universitātes literatūras un kritikas portāls. Portāla darbību nodrošina LU Humanitāro zinātņu 
fakultāte un tās studentu un darbinieku veidota redkolēģija. Mūsu mērķis ir aplūkot ar literatūru saistītos notikumus, 
procesus un aktualitātes Latvijā, sniegt studentiem iespēju publicēt grāmatu recenzijas, literāru pasākumu aprakstus, 
intervijas ar literātiem, kā arī izpausties ar literāro jaunradi.



Žurnāls “Sans” ir aizraujošs ceļvedis literatūras 
un kultūras procesos. Žurnālā jūs atradīsiet 
jaunu un par klasiku atzītu grāmatu fragmentus, 
dažādus rakstus, esejas un kritikas par 
literatūru, kino, teātri un citiem ar kultūru 
saistītiem notikumiem. Žurnāla saturs ir 
multimediāls, tajā ir ne tikai teksts un ilustrācijas, 
bet arī audiodzejas sadaļa, kurā iespējams 
klausīties dzeju autoru lasījumā.





LNB Literatūras ceļvedis

“Literatūras ceļveža” mērķi – būt dažādu lasītāju gaumei un 
vajadzībām noderīgam atbalstam grāmatu izvēlē, arī aprīļa numurā 
esam apkopojuši literārus ieteikumus gan bērniem un pusaudžiem, gan 
arī nopietniem nozaru literatūras pārzinātājiem, praktiķiem un 
pētniekiem; žanru aptvērums – no skaitāmpantiem līdz plašai 
monogrāfijai. 
"Literatūras ceļvedis" (ISSN 2592-8392) ir informatīvs Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevums Latvijas bibliotekāriem. Izdevuma mērķis ir 
sekmēt mūsdienīgu publisko bibliotēku krājuma bagātināšanu ar augstvērtīgu un kvalitatīvu literatūru, veicināt iedzīvotāju interesi par 
Latvijā publicēto oriģinālliteratūru, kā arī atsevišķiem tulkotajiem literārajiem darbiem un nozaru literatūru.







https://www.goodreads.com/



Rakstnieku un lasītāju 
blogi un mājaslapas



Ingas Pizānes blogs http://pl-inga.blogspot.com/



http://www.andramanfelde.lv/



Luīzei Pastorei http://www.luizepastore.com/

http://www.luizepastore.com/




http://www.mariscaklais.lv/dzeja.html



http://egilsventers.mozello.lv/



Kristīnes Želves blogs, bet pēdējais ieraksts 2017. Gadā 
https://kristinezelve.wordpress.com/

https://kristinezelve.wordpress.com/






http://spigana.spektore.lv/



http://www.baltaisruncis.lv Uldis Rozenfelds (kopš 2007. gada)

http://www.baltaisruncis.lv




Uldis Rozenfelds @baltaisruncis 
Sastādīju sarakstu ar grāmatām, kuras 
domāju pirkt nedēļas nogalē grāmatu 
izstādē.... Kur var pārdot nieri?



https://gramatasirmanilabakiedraugi.wordpress.com/



http://lalksne.blogspot.com/



https://kurpjukaste.wordpress.com/







http://klab.lv/





Literārā procesa fiksācija



Rakstnieciba.lv
Latvijas Rakstnieku 
savienības mājaslapas









Laika līnija



➔ literatura.lv kā centrālais latviešu literatūras nozares medijs;
➔ lietotājam draudzīgs, profesionāls, brīvi pieejams digitāls 

resurss un ērts rīks visplašākajai sabiedrībai un tās iesaistei;
➔ personu, darbu, izdevumu, izdevniecību, apbalvojumu datu 

un informatīvā bāze ar kartēšanas iespējām.



DARBI VIETAS

Dati par 1747
literātu saņemtiem 
apbalvojumiem, 
pavisam 135 Latvijā vai 
starptautiski piešķirtām 
balvām un goda 
nosaukumiem kopš 19. 
gadsimta 2. puses.

25904 darbi,
starp tiem 10074 
prozas,
4280 dzejas, 3323 
darbi dramaturģijā

APBALVOJUMI

19533 ģeokartētas 
vietas, kas tiek 
piesaistītas personu
dzimšanas,
izglītības, darba 
u.c. dzīves 
notikumiem

Literatura.lv datubāze skaitļos

PERSONAS

4303 personas
607 dzejnieki, 860 
rakstnieki, 590 literāti, 
162 dramaturgi, 449 
tulkotāji, 304 
literatūrzinātnieki u.c. 
profesiju pārstāvji

Dati 21.0 3.20 18



Sākumlapa: 
aktuālās 
norises latviešu 
literatūrā
Jaunumi, pasākumi, 
konkursi, jaunākās 
grāmatas...

http:/ / literatura.lv/ lv/ po
st/ index

http://literatura.lv/lv/post/index


Datubāzes resursi – sadaļa “Personas”:
Paplašinātā meklēšana ar iespēju meklēt pēc vārda, dzimuma, 
nodarbošanās un/ vai dalības kādā kultūras organizācijā

http:/ / literatura.lv/ lv/ person/ index

http://literatura.lv/lv/person/index


Sadaļa “Par projektu”:
kā lietot, iesaiste literatura.lv pilnveidošanā, saziņa ar redaktoriem

http:/ / literatura.lv/ par-projektu http:/ / literatura.lv/ lv/ post/ view/ 10 60 ?slug=Ka-lietot-literatura-lv

http://literatura.lv/par-projektu
http://literatura.lv/lv/post/view/1060?slug=Ka-lietot-literatura-lv


Ingas Ābeles profils literatura.lv

http://literatura.lv/autors/Inga-
Abele/26592



Darbi



… un recepcija par tiem



A pbalvojumi:
šobrīd katras apbalvotās personas profilā, nākotnē – meklējami arī 
vienotā resursu sadaļā 



Vietas:
autora atrašanās telpā dzīves notikumu laikā – dzimšana, 
dzīvesvietas, darbavietas, izglītības vietas, emigrācija, 
deportācija…



Juris Kārkle. Darba vietas



Imants Ziedonis. Vietas. Ceļojumi. Kartēšana





www.facebook.com/LVliteratura



Satura dinamika!

➔ rakstnieks nevis kā šķirklis enciklopēdijā, bet "cilvēcisks", 
pieejams (redzamas aktivitātes sociālajos tīklos), 
mūsdienīgi interesants; 

➔ rakstniekiem iespēja pašiem veidot, papildināt sava 
šķirkļa saturu; online anketa

➔apgādiem, organizācijām - tas pats 



● Literatūras norises un aktualitātes vienuviet
● Sabiedrības iesaiste (talka) resursa attīstībā;

○ Sava novada materiālu apzināšana un papildināšana (arī foto)
○ Datu precizēšana par kultūras darbiniekiem reģionos
○ Informācija par reģionālajām kultūras iestādēm

● Literatura.lv datu kopu integrēšana reģionālo kultūras centru 
mājas lapās (piem., Liepājas rakstnieku profili no literatura.lv
redzami novada muzeja/ bibliotēkas mājas lapā)

● M uzeju un bibliotēku izstrādāto kultūrvēsturisko resursu un blogu 
apkopošana

● Informācijas pasākumi reģionos

Iespējas sadarbībai





Virtuālās 
līdzdalības 
iespējas 

V irtuālā laboratorija [skice]



https://lasi.literatura.lv/lv/tune/tune/lasi-veidenbaumu?work=1004574



Paldies par uzmanību!

Ar Literatura.lv var sazināties:
eliterature@lulfmi.lv
https://www.facebook.com/LVliteratura/
mob. 26863449 (Eva Eglāja-Kristsone)

mailto:eliterature@lulfmi.lv
https://www.facebook.com/LVliteratura/
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