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Nacionālās enciklopēdijas galvenie mērķi: 
informācija latviski un ticamība
• Zināšanu koncentrēšana, sistematizēšana un pieejamības nodrošināšana 

latviešu radītu zināšanu kopumam 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 ticamību.

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



Enciklopēdijas un 21. gadsimts

• Izmaiņas publicēšanas formās
• Izmaiņas enciklopēdiju finansējuma kārtībā
• Enciklopēdiju universālisma nozīme saglabājas (piem., Larousse, Den Store Danske)
• 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 atbildība



Kādā formātā un kad Nacionālā enciklopēdija 
nonāks pie lasītājiem?
• Universālā enciklopēdija virtuālajā vidē
• Īpašs Latvijas sējums
• Universālā enciklopēdija drukātajā versijā
• Enciklopēdija nevar būt īstermiņa projekts, tas 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



Nacionālās enciklopēdijas struktūra: padome



Nacionālās enciklopēdijas struktūra: nozaru 
redakcijas kolēģija un ilustrāciju redakcijas kolēģija

• 55 nozaru pārstāvji NRK
• 16 dažādu jomu ilustrāciju speciālisti IRK



Metodiskā bāze satura radīšanai

• Enciklopēdijas saturiskās puses normatīvā bāze – metodiskie 
līdzekļi šķirkļu, šķirkļu sarakstu veidošanā, ilustratīvā materiāla 
vākšanā

• Pirmais solis – zinātņu klasifikācijas jautājumi, zinātņu nozaru 
iekšējā hierahija

• Zinātniskās kontroles jautājums



Darbs ar saturu: hierarhijas



Tehnoloģiskais aspekts: platNE



Nacionālā enciklopēdija un LNB

• Administratīvi izveidota Nacionālās enciklopēdijas 
struktūrvienība LNB sastāvā

• Administratīvais un tehniskais atbalsts
• Pētnieciskam darbam, informāciju apkopojošam darbam izcila 

atrašanās vieta



Plāni tuvākajam laikam

• 2017. gadā norisināsies darbs pie drukātās sējuma tekstu 
iegūšanas, rediģēšanas un atbilstošās ilustratīvo materiālu 
bāzes veidošanas.

• Turpināts darbs pie elektroniskās enciklopēdijas.
• 2018. gadā tiek atvērta elektroniskā vide un Latvijas sējums.



Vīzija ilgtermiņam

• Virtuālā vide tiek attīstīta, uzlabota, padziļināta
• Tiek pārdomāta, izvērtēta un  plānota drukātās 

enciklopēdijas izdošana, iespējams, astoņu līdz desmit 
sējumu apjomā

• Uzkrātā un pastāvīgi pilnveidojamā informācijas resursu 
bāze ļauj attīstīt dažādus citus enciklopēdiska rakstura 
resursus ar nu jau ievērojami mazākiem ieguldījumiem
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