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Kāpēc vajadzīgas enciklopēdijas un kāpēc 
tās vajadzīgas latviski?

• Zināšanu koncentrēšana, sistematizēšana un pieejamības 
nodrošināšana latviešu radītu zināšanu kopumā latviešu valodā. 

• Tikai universāla enciklopēdija ļauj personām, kurām vienīgā valoda ir 
latviešu, iegūt zināšanas par pasaules pamatproblēmām, 
neizmantojot citu valodu starpniecību.

• Akadēmiskais aspekts, konkrēto autoru atbildība un konsekventa 
metodoloģiska pieeja nodrošina kvalitāti un līdz ar to augstticamību.

• Universāla enciklopēdija ir tiešs dzinējs zinātnes, terminoloģijas 
attīstības veicināšana, kā arī uzskatāms un pārliecinošs indikators 
paveiktajā. Tātad, enciklopēdija parāda, ko nācija spēj.





Enciklopēdijas 21. gs.

• Izmaiņas publicēšanas formās

• Izmaiņas enciklopēdiju finansējuma kārtībā

• Enciklopēdiju universālisma nozīme saglabājas (piem., Larousse, Store 
Norsk Leksikon)

• Balstoties uz universālajām enciklopēdijām un paralēli tām, attīstās 
specializētās enciklopēdijas (piem., Oxford Research Encyclopedias, 
Encyclopedia of Life)



Kas ir Nacionālā enciklopēdija?

• Universālisms kā klasiska pieeja enciklopēdijai

• Latvijas loma universālajā enciklopēdijā

• Enciklopēdija ir visu Latvijas zinātnieku, pētnieku un attiecīgo 
institūciju kopīga darba rezultāts

• Enciklopēdijas izdošana ir valsts atbildība, tā nevar būt 
privātzuņēmējdarbības 



Kāda ir enciklopēdijas mērķauditorija?
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Kādā formātā un kad Nacionālā 
enciklopēdija nonāks pie lasītājiem?

• Universālā enciklopēdija virtuālajā vidē

• Universālā enciklopēdija drukātajā versijā

• Īpašs Latvijas sējums

• Enciklopēdija nevar būt īstermiņa projekts

• Enciklopēdija ir process, kura pirmie rezultāti būs redzami 2018. gadā



Kāda būs Nacionālās enciklopēdijas 
pieejamība virtuālajā vidē?

• Enciklopēdijai jābūt bezmaksas

• Enciklopēdijai jābūt visiem priekšnoteikumiem, lai tās lietošana būtu 
padarīta pēc iespējas ērta



Enciklopēdijas satura veidotāji

• Padome

• Nozaru redakcijas kolēģija

• Ilustrāciju redakcijas kolēģija

• Redakcija

• Ārštata autori





Atskatoties uz paveikto

• Izveidota enciklopēdijas struktūra (NEP, NENRK, NEIRK) un 
izkristalizēts lēmumu pieņemšanas process

• Radīta metodika darbam ar tekstiem un ilustrācijām gan 
drukātajai, gan elektroniskajai videi

• Likts pirmais pamats tekstu un ilustrāciju korpusa veidošanai

• Iepazīta autoru vide, izveidota plaša sadarbība ar valsts un 
pašvaldību iestādēm





Elektroniskā un drukātā versija

• Saturs un tā attīstība; specifika elektroniskajai un drukātajai 
videi

• Autoru loks un tā paplašināšana (arī ārzemēs dzīvojošie un 
strādājošie latviešu zinātnieki)

• Darbs terminoloģisko jautājumu risināšanā

• Jautājumi, kas saistīti specifiski ar drukātā sējuma 
sagatavošanu



Ilustrācijas



Elektroniskās vides tehnoloģiskais 
nodrošinājums



Elektroniskās vides tehnoloģiskais 
nodrošinājums



Nākošie soļi

• Mērķis nemainīgs – kļūt par visvairāk izmantoto zināšanu 
resursu latviešu valodā

• Drukātā sējuma atvēršana 18. oktobris, elektroniskās vietnes 
atvēršana 18. decembris

• Nepārtraukta elektroniskās vides saturiskā un tehnoloģiskā 
attīstība

• Sadarbība un mijiedarbība ar izglītības sistēmu

• Ja pastāv pamatotas cerības iegūt papildu finansējumu un ir 
skaidrs nepieciešamības pamatojums, iespējams uzsākt 
drukāto sējumu plānošanu nākotnei



Enciklopēdijas potenciāls

• Kultūra (pirmkārt, valoda)

• Zināšanas un izglītība

• Drošība

• Izklaide




