
Diskusija «Kultūras un intelektuālā mantojuma 

nodošana nākamajām paaudzēm»

Seminārs «Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši»

Rīga, 04.04.2019

Jana Ķikāne, LNB Digitālā mantojuma centra vadītāja



IAM un kultūras mantojuma digitalizācija

• Vienlīdzīga piekļuve 
pamatpakalpojumiem

• Vienlīdzīga piekļuve izglītībai

• Aizsargātība pret ārējiem 
sociāliem satricinājumiem

• Izpratne par kultūras 
daudzveidību un kultūras 
ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā

• Veicināt ilgtspējīgu 
tūrismu

Izmantots attēls no Pārresoru koordinācijas centra tīmekļa vietnes

• Nodrošināt vienlīdzīgu 
visu iedzīvotāju 
iekļaušanu

• Nosargāt pasaules 
kultūras 
mantojumu

• Nodrošināt 
publisku piekļuvi 
informācijai



Kultūras mantojums un izglītība

˃ Šobrīd mediju un informācijpratības apguvi nodalīt no izglītības procesa vairs nav 

iespējams

˃ To kvalitatīvi var nodrošināt, radot iespējami plašu kultūras mantojuma pieejamību 

digitālajā telpā

˃ Kultūras satura digitalizācija primāri nozīmē pirmavotu digitalizāciju, kas veido pamatu 

uzticamas informācijas pieejamības nodrošināšanai digitālajā informācijas telpā

˃ Būtisku lomu ieņem arī sekundāro un terciāro avotu (publicētais un nepublicētais 

dokumentārais mantojums dažādas formās – drukātais, audiovizuālais, digitāli radītais, 

ieskaitot 3D un programmētais) digitaliziācija

˃ Šo informācijas avotu plašas pieejamības nodrošināšana ir pamatā informācijas telpas 

drošībai, kā arī ir būtisks elements labas medijpratības veidošanā



Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

˃ LNDB ir lielākā publiski 

pieejamā dokumentārā 

mantojuma digitālā krātuve 

Latvijā

˃ Vienota piekļuve vairāk nekā 

670 000 digitālajiem objektiem

˃ No vēsturiskajiem 

iespieddarbiem līdz Open

Access pētījumiem

digitalabiblioteka.lv

https://lndb.lv/


Kultūras mantojums un identitāte

˃ Mantojumam ir liela loma sociālās identitātes veidošanā

˃ Sociālās identitātes 3 līmeņi

• Fiziskais līmenis: grupas, kas balstās uz etnisko un nacionālā identitāte (primāri ir 
saistītas ar vēsturi un teritoriju)

• Vitālais līmenis: grupas, kas nosaka sociālo statusu (profesija, izglītība, 
nodarbošanās utt.)

• Mentālais līmenis: grupas, kas balstās uz idejām – reliģisko, politisko un citu 
pārliecību 

˃ Kultūras mantojumam ir universāla vērtība

• Katram cilvēkam atsevišķi

• Kopienām

• Sabiedrībām

˃ To ir svarīgi to saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm

eiropiete

latviete

vidzemniece

cēsiniece



Sabiedrības iesaiste – vērtīga un augoša

˃ LNDB kolekcija «Zudusī Latvija»

˃ zudusilatvija.lv

˃ Ikviens var pievienot digitalziētu fotogrāfiju tiešsaistē

https://zudusilatvija.lv/


Sabiedrības iesaiste – vērtīga un augoša

˃ Tīmekļa vietne «Ainavu dārgumi»

˃ VARAM iniciatīva

˃ Sabiedrības radīts saturs

˃ Ekspertu vērtējums

˃ Sabiedrības balsojums

˃ ainavudargumi.lv

https://ainavudargumi.lv/

