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LNB glabājas vislielākā un 
pilnīgākā plakātu kolekcija 
Latvijā (vairāk kā 
5000 vienību, no kuriem 
lielākā daļa ir vienīgie 
eksemplāri pasaulē):

>
Nezināma mākslinieka 1918.g. litogrāfija. 



arī vairāki simti reklāmas:

>
Nezināma mākslinieka 190-?. g. litogrāfija - 
(Babuschkin, deeduschkin kwasa reklāma). 



un instruktīvie plakāti:

>
Nezināma mākslinieka 1943.g. tipogrāfijas drukā veidota instrukcija. 



Plakāta priekšteči – 
informatīvas lapas, kas atradās 
ļaužu pulcēšanās vietās, 
piemēram, pie baznīcas:

>
Šica Jelgavas Pētera Alunāna apgādā 1873. gadā 
veidota litogrāfija - (Plakāts veltīts pirmajiem 
Vispārējiem Dziesmu svētkiem).



Senākais kolekcijas plakāts 
mūsdienu izpratnē:

>
Fridriha Morica 1899. gadā pie Deutcha veidota litogrāfija.



Senu leģendāro spožumu liecība:

>
Oskara Šteinberga 1932.g. patriotiskā litogrāfija. F. Baura 1920.g. litogrāfija – reklāma kuģa līnijai, kurai nebija garš mūžs.



Plakāts reklamē pasākumu, kuru valsts prezidentam nebija lemts atklāt:

>
Kārļa Freimaņa un Marijas Induses-Mucenieces plakāti pasākumam, uz kuru Valsts prezidentam nebija lemts aizbraukt.



Politika un ikdiena plakāta interpretācijā:

>
Patrotisms gan Raimonda Šiško  1939. gadā. pie Šnakenburga veidotajā pretalkohola litogrāfijā,
gan Riharda Zariņa 1934.g. pie Mantnieka veidotajā litogrāfijā.



Politika un ikdiena plakāta interpretācijā:

>
Patriotisms arī Kurta Fridrihsona  kara okupācijas laika (1944.g.)  litogrāfijā, 
1943.gada litogrāfijā okupācijas vara citē mēnešraksta „World Review” 1942.g. jūnija izdevumu.



Politika un ikdiena plakāta interpretācijā:

>
Fridriha Kļaviņa 1941. gada litogrāfija, 
Nezināma mākslinieka 1950. gada litogrāfijā – Rīgas universālveika reklāma. 



Politika un ikdiena plakāta interpretācijā:

>
Mihaila Karpenko 1946. gada litogrāfija ar politiskām dzejas rindām..
Šarla Taica 1952.g. litogrāfijā gan kolhozs, gan bibliotēka.



Politika un ikdiena plakāta interpretācijā:

>
Jura Dimitera 1988. gada ofsets ar Cicerona tekstu 
Daces Dravnieces 1998. gada ofsets. 



– Šī kolekcija ļauj izsekot latviešu plakātu mākslas galvenajām attīstības 
tendencēm vairāk kā 100 gadu garumā. 

– Plakātus veidojuši izcilākie latviešu klasiķi – 
Rihards Zariņš, Kārlis Padegs, Niklāvs Strunke, Konrāds Ubāns, 
Indriķis Zeberiņš, Romans Suta, Sigismunds Vidbergs, Ansis Cīrulis, 
Jūlijs Madernieks, Oskars Norītis, Ludolfs Liberts, Kurts Fridrihsons, 
Ģirts Vilks, Gunārs Zemgals, Laimonis Šēnbergs, Gunārs Kirke, 
Ilmārs Blumbergs, Juris Dimiters, Andris Breže, Juris Putrāms, 
Ojārs Pētersons, Ivars Mailītis, arī šodienas jaunā paaudze. 

– zinātniskiem pētījumiem, 

– reproducēšanai dažādos poligrāfiskos izdevumos, 

– izmantošanai teātrī



izmantošanai kino – Lailas  
Pakalniņas „Kurpe”:

>
Roberta Bērziņa 1941. gada litogrāfija.



izmantošanai video – Aigara Graubas „Baiga vasara”:

>
Simona Gūtmaņa un Egila Hermanovska 1940. gada litogrāfijas.



izmantošanai TV – 
Virdžīnijas Lejiņas 
„Likteņa līdumnieki”:

>
Sergeja Civja-Civinska 1922. gada Maikapara papirosu reklāma.



izmantošanai starptautiskās prezentācijās – 1999.–2000. gadā 
Apvienotajā Karalistē  izstādē  „SIGN OF TIMES” 
bija apskatāmi darbi no LNB plakātu kolekcijas: 

>
Borisa Rešetņikova 1954. gada ofsets. 



2001. gadā Starptautiskajā 
GABRIEL tiešsaistes (online) 
izstādē „TREASURES 
FROM EUROPE’S NATIONAL 
LIBRARIES” LNB reprezentējās 
ar Sigismunda Vidberga 
1936. gada Dānijas mākslas 
izstādes plakātu: 

>
 Dānijas mākslas izstāde Rīgā Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 
16/II līdz 8/III / māksl. Sigismunds Dīdrihs Johans Vidbergs. - Rīga: 
Valstspapīru spiestuve, 1936. - plakāts: litogrāfija; 112 x 71 cm. 



2004. gada izstādes „UNITED IN DIVERSITY” ietvaros 
Ilmāra Blumberga un Artura Mucenieka plakātu digitālās reprodukcijas 
grezno Hāgas metro staciju „SOUTERZAIN”: 

>
 Slava oktobrim! 1917 -1955 / mākslinieks Arturs Mucenieks. - Rīga: LVI, 1955. - plakāts: ofsets; 76 x 50 cm. 
un V.A.Mocarts: Burvju flauta. Latvijas Nacionālā opera 2001 / māksl. Ilmārs Blumbergs. - [B.v.: b.i.], 2001. - 
plakāts: ofsets; 89,5 x 60 cm. 



2005. gadā Latvijas kultūras 
festivāla „ETONNANTE 
LETTONIE” programmā 
iekļautajā izstādē 
„L’ART DE L’AFFICHE 
EN LETTON (1920–1990)” 
no LNB kolekcijas uz Franciju 
aizceļoja 60 plakāti: 

>
Nezināma mākslinieka ofsetā par pamatu izmantots 
Ilmāra Blumberga 1985. gada izrādes „Pūķis” plakāts. 



2005. gadā Latvijas 
Nacionālā Mākslas muzeja 
simtgades izstādē 
„MUZEJA LAIKS” no LNB 
kolekcijas tika atlasīti 
60 plakāti:

>
Bernharda Borherta veidotais plakāts izstādei, 
ar kuru 1905. gadā tika atklāts Valdemāra ielas muzejs. 



2006. gadā retrospektīvajā 
izstādē „PUBLISKIE SPOGUĻI” 
LNB eksponēja 
100 savas kolekcijas plakātus: 

>
Alda Ruskuļa 1989. gadā veidotais ofsets ar Lielvārdes jostas zīmējumu, 
Anša Cīruļa gleznas „Jaunsaimnieki” reprodukciju un Vizmas Belševicas 
dzejas rindām - 
„Un izturēt, kad sāpe saknes dzeļ
Un svešus karogus pār tevi rieta debess ceļ,
Un bezcerībā cerēt – sīkstam osim būt,
Un vai nu bojā iet, vai tavam zelta kokam kļūt”, 
bet kreisajā apakšējā stūrī ideoloģisku apsvērumu dēļ piebilde -  
„Плакат посвященный восстановлению Советской власти в Латвии”.



Elektroniskās plakātu datubāzes:

– DiBi sākums – 2000. g.
– Pirmais CD – 2001. g. 
– CD apjoms – 2 diskos 600 plakāti
– Digitalizācijas sākums ALEPHā– 2004. g.
           

Meklēšanas iespējas elektroniskajā ALEPH datubāzē: 

– Pēc autora, pēc nosaukuma, pēc tematikas,
– Pēc atslēgvārdiem – „signatūra”, „līdzīgs”, „identificēts”,
– Pēc jebkura vārda bibliogrāfiskajā aprakstā,
– Pēc šifra, izdošanas gada, vietas un izdevēja. 



Digitalizācijas nepiciešamība:

– Bibliotēkā iespējams nākošajām paaudzēm saglabāt oriģinālus, 
kuri, iespējams, ir vienīgie pasaulē, un (lietojot skaļus vārdus) 
uzskatāmi par nacionālo bagātību,

– Pieejamība visos valsts reģionos (21. gadsimts arī Latgalē),

– Izvēles iespējas (sarkana vāze uz zila fona impresionisma stilā, 
Gorbačovs ar ugunszīmi, kas ir Leonardo da Vinči „Mona Liza”).



Oriģinālu saglabāšana -  papīra sastāvā esošā koksnes masa (līdz pat 
80%) viegli  pakļaujas destrukcijai, saistvielu skābais raksturs un nestabilie 
informācijas nesēji – krāsa, druka – sagrauj papīra šķiedras



Fiziskā traumēšana - 
saplēsts (tikko restaurētais) 
1900. g. Riharda Zariņa 
jūgendstila plakāts:

>
Выставка картинъ общества поощренiя художествъ 
посредствомъ передвижныхъ выставокъ = 
Gemälde Ausstellung des Vereines zur Forderung des 
Kunstinteresses durch Wanderausstellungen / mākslinieks 
Rihards Kārlis Valdemārs Zariņš. - Rīga: Ф. Дейтъч, 1900. - 
plakāts: litogrāfija; 112 x 92 cm. 



Jaunieguvumu kvalitatīva saglabāšana – 
Niklāva Strunkes „1920.g. Kultūras Svētki”:

>
2004. gada Berlīnes Jeckes Grīves un Hauffa 32. Izsolē šīs Strunkes litogrāfijas melnbaltā varianta sākumcena bija 1450,- eiro



Jēkaba Kazāka „1920.g.Kultūras Svētki”un 
Anša Cīruļa „LTA  salons”

>
 Kulturas svētki 1920. Tautas augstskola / mākslinieks Jēkabs Kazāks. - [B.v.: b.i.], 1920. - plakāts: litogrāfija; 74 x 54 cm. 
un LTA mākslas zalons. Katras 2 nedēļas jauna izstāde. Gleznas. Grafika. Skulptūra / mākslinieks Ansis Cīrulis. - Rīga: 
Drukātava „Dzintars”, [193-]. – plakāts: linogriezums; 72 x 49 cm. 



Iesāktie, 
bet nepabeigtie darbi – 
padomju laika reklāmas, 
instruktīvie plakāti, 
lietišķā grafika u.c.



Jaunākie 
no emigrācijas iegūtie plakāti – 

Alda Strazdiņa 
2012. g. Milvoki dziesmu svētki

5. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress 
1981. g. “Straumēnos” Anglijā


