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2008.gada 2.jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 
tika atklāta jauna Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 
“Letonica” (LNDB) kolekcija “Periodika”. Pēc dažiem mēne-
šiem — 12.novembrī, noslēdzoties projekta otrajam pos-
mam, interesenti tika iepazīstināti ar digitālās kolekcijas tur-
pinājumu “Periodika.lv 2.0”. Digitalizācijas projekts “Perio-
dika.lv” uzsākts 2007.gada decembrī un tā mērķis ir pada-
rīt digitāli pieejamu visu Latvijas nacionālo periodiku, kopā 
aptuveni 6 miljonus periodisko izdevumu lappušu.

Laikrakstu digitalizācijas aizsākums LNB gan datējams 
jau ar 1999.gadu, kad projekta “Mantojums — 1: Latvijas 
periodisko izdevumu (1822–1940) saglabāšana” ietvaros 
tika izveidota pirmā digitalizēto avīžu kolekcija (http://old.
lnb.lv/digitala_biblioteka/Laikraksti/index.htm). Tajā hro-
noloģiskā secībā pieejami 100 laikrakstu nosaukumu piln-
teksti PDF formātā, kas veidoti no oriģinālu attēlu datnēm 
(TIFF formātā), tādēļ iespējama vien aptuveni 300 000 lap-
pušu apjomīgā laikrakstu krājuma pārlūkošana, “šķirstot” to 
lapu pa lapai. Projekta galvenais mērķis bija nodrošināt iz-
devumu saglabāšanu, izveidojot oriģinālu digitālās kopijas. 
Zemās kvalitātes papīra vai pārāk liela nolietojuma dēļ lie-
la daļa LNB laikrakstu krājuma bija kritiskā stāvoklī un vairs 
netika izsniegti lasītājiem, līdz 1945.gadam izdotās avīzes 

-
ži vien ir vienīgās, ko lasītājam var piedāvāt. Periodikas digi-
talizācija nepieciešama arī tās ierobežotās pieejamības dēļ 
— senos laikrakstus glabā vien lielākās zinātniskās bibliotē-
kas, taču arī tur reti pieejami pilni izdevumu komplekti — 
trūkst atsevišķu numuru, lapu, tās ir sabojātas. Arī LNB laik-
rakstu krājums nav pilnīgs, tādēļ digitalizējamo izdevumu 
komplektēšanā LNB sadarbojas ar LNDB galveno partneri 
— Latvijas Akadēmisko bibliotēku.

Šobrīd digitālā kolekcija “Periodika” aptver vairāk 
nekā 350 tūkstošus lappušu (aptuveni 2 miljoni rakstu) 
no 41 preses izdevuma latviešu, krievu un vācu valo-
dā no 1895.gada līdz 1957. gadam. Tie ir tādi kultūrvēs-
turiski nozīmīgi laikraksti kā “Jaunākās Ziņas”, “Dienas 
Lapa”, “Cīņa”, “Tēvija”, “Valdības Vēstnesis”, “Padomju 
Latvija”, “Rigasche Rundschau”, arī reģionālie laikraks-
ti “Kurzemes Vārds”, “Brīvā Venta”, “Zemgales Balss” 
un citi. Pieejamas arī Latvijas Republikas Saeimas ste-

-
trijas mēnešraksti. “Periodika.lv 2.0” kolekcija papildi-
nāta arī ar laikraksta “Literatūra un Māksla” numuriem 

Autortiesību ierobežojumu dēļ publiski tiešsaistē tīmek-
ļa vietnē www.periodika.lv vai LNDB tīmekļa vietnē www.

Nacionālās 
digitālās 
bibliotēkas 
kolekcija 
“Periodika”

lnb.lv/lv/digitala-biblioteka sadaļā “Laikraksti” (http://www.
lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/laikraksti) brīvi pieejama aptu-
veni 1/3 daļa kolekcijas — preses izdevumi, kas vecāki par 
70 gadiem (t.i., iznākuši līdz 1938.gada 1.jūlijam). Taču, ja līdz 
šim ar pārējo kolekcijas daļu (tīmekļa vietnē www.periodika.
lndb.lv) varēja iepazīties vien LNB, tad līdz ar “Periodika.lv 
2.0” izveidi kopš 2008.gada novembra autortiesiski aizsar-
gātie raksti pieejami “Gaismas tīkla” bibliotēku, kā arī Latvi-
jas Akadēmiskās bibliotēkas telpās.

Olive Software (ASV) prog-
rammatūru Olive ActivePaper Archive, kolekcijā “Periodi-
ka” veikta optiskā rakstzīmju atpazīšana (Optical character 
recognition, OCR) un teksta indeksācija, tādēļ informāciju 
vēsturisko laikrakstu pilntekstos iespējams meklēt pēc at-
slēgvārdiem, turklāt ne vien visā tekstā, bet arī atsevišķos 
tā “segmentos”, piemēram, tikai reklāmās vai attēlu pa-
rakstos u.c. Meklējami ir arī tie vārdi, kas sadalīti, pārnesot 
jaunā rindā. Kopumā teksta atpazīšanas kvalitāte ir aug-
sta: 85−99,9% atkarībā no oriģināla tehniskā stāvokļa. Lai 
arī pirms digitalizēšanas materiāli tiek izlīdzināti, attīrīti un 
restaurēti, dažu oriģinālu kvalitāte ir tik slikta, ka nav ie-
spējama absolūti nekļūdīga atpazīšana. Lai rezultātu uzla-
botu, papildus programmatūras veikumam notiek manu-
āla atpazītā teksta rediģēšana un kļūdu labošana.

Lasītājam tiek piedāvāta vienkāršā un izvērstā mek-
lēšana, kā arī pārlūkošana pēc izdevumu nosaukumiem 
un iznākšanas datumiem. Jau tagad iespējama meklē-
šana arī vārdu locījumos, taču meklēšanas sistēmu plā-
nots attīstīt un ar laiku piedāvāt arī meklēšanu pēc si-
nonīmiem un citas iespējas.

Olive Software programmatūra Olive ActivePaper 
Archive nodrošina ērtu saskarni. Atrastos rezultātus ie-
spējams skatīt dažādos formātos (izdevuma oriģi-
nālskats — attēls, PDF, HTML, kā arī teksta formā), sa-
kārtot, kopēt tekstu vai tā fragmentus, lejupielādēt sa-
vā datorā (PDF formātā), nosūtīt uz e-pastu, izdrukāt 
u.c. Ja raksts sākas vienā lapā un beidzas citā, laikraks-
tu pārlūks automātiski savieno daļas vienotā tekstā. Lai 
atvieglotu orientēšanos, meklētie atslēgvārdi tekstos 
tiek iekrāsoti. LNDB izstrādātāji plāno veikt tālāku pro-
jekta saskarnes uzlabošanu. Uzsākts darbs pie digitālās 
kolekcijas izmantošanas pamācību izstrādes.

Kolekcijas “Periodika“ vadītājs Aigars Staks
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Kolekcijas jaunā versija “Periodika.lv 2.0” piedāvā arī 
citus nozīmīgus uzlabojumus un jauninājumus. Tā kā 
“Periodikā” iekļauti izdevumi svešvalodās (angļu, franču, 

-
pas digitālās bibliotēkas Europeana sastāvdaļa, izveidota 
saskarne arī angļu valodā, kas sekmē kolekcijas starptau-

forums, kurā 
savu viedokli paust aicināts ikviens interesents. Tajā ie-
spējams apspriest projekta norisi, uzdot jautājumus, iz-
teikt ierosinājumus un vēlmes, ziņot par problēmām vai 
kļūdām (piemēram, neprecizitātēm izdevumu segmen-
tēšanā) utt. Forumā jau aizsākušās diskusijas par kolekci-
jas saturu un tehnisko risinājumu, piemēram, tiek disku-
tēts par tēmu “Avīzes, kuras būtu vērts iekļaut “Periodika.
lv””. Diskusiju forumā publicētā informācija tiek izmanto-
ta, lai pilnveidotu digitālo kolekciju. Uz uzdotajiem jautā-
jumiem foruma lietotāji saņem izsmeļošas atbildes.

Kolekcijā “Periodika” iekļauta arī projekta “Manto-
jums — 1: Latvijas periodisko izdevumu (1822–1940) sa-
glabāšana” ietvaros izveidotās digitalizēto avīžu kolekci-
jas antīkvā drukātā daļa, bet laikraksti, kas iespiesti veca-
jā drukā jeb gotikā (tika izdoti līdz 20.gadsimta 30.gadu 
vidum), kolekcijai tiks pievienoti pēc vecās drukas atpazī-
šanas programmas izstrādes. Tā kā izmēģinājumprojek-
tā izrādījās, ka latviešu gotiku, kam raksturīga liela burt-
veidolu dažādība, atšķirībā no, piemēram, vācu vai krie-
vu gotikas, kvalitatīvi atpazīt nespēj neviena no tirgū pie-
dāvātajām gatavajām programmatūrām un programmu 
izstrādātāji latviešu valodas mazās izplatības dēļ šo funk-
cionalitāti, visticamāk, neiekļautu arī nākamajās prog-
rammas standarta versijās, LNB izsludināja iepirkuma 
konkursu tās speciālai izstrādei. Konkursā uzvarēja starp-
tautiska kompānija ABBYY, kas piedāvā programmatūru 
ABBYY FineReader, kam, pamatojoties uz LNB iesniegta-
jiem 400 paraugiem, tiek veidots īpašs latviešu gotikas 
atpazīšanas modulis. Jaunā versija būs gatava 2009.ga-
da pavasarī. Viens no konkursa nosacījumiem bija iespēja 
jaunizstrādāto versiju, atšķirībā no kompānijas standar-
ta komercproduktiem (piemēram, vecās drukas atpazīša-
nas programmas ABBYY FineReader XIX licence paredzēta 
10 000 lappusēm) izmantot neierobežota skaita lappušu 

ABBYY izplatīs 
arī tirgū un to varēs iegādāties visi interesenti.

Lai nodrošinātu meklēšanas iespēju atpazītajā vecās 
drukas tekstā, tas pārtulkojams mūsdienu cilvēkam un arī 
meklēšanas programmai saprotamā valodā1, tādēļ atpazī-
tajam tekstam piesaistāmas vārdnīcas. Sadarbībā ar Latvi-
jas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LU 

-
risku tekstu apstrādes programmas izveides. Veicot vecās 
drukas tekstu atpazīšanu, sākotnēji tiek iegūts OCR kļūdas 
saturošs izejmateriāls. Piemēram, atpazīšanas programmas 
bieži vien jauc “s”, “z” un “f” burtveidolus, kas savstarpēji ir 
ļoti līdzīgi, līdz ar to vārdu “saskatīt” varētu atpazīt kā “fafka-
tīt”. Balstoties uz dažādiem latviešu valodas vārdu veidoša-
nas likumiem, šādas kļūdas var automātiski labot. Kad tas 
paveikts, jāveic vārdu ortogrāfijas “modernizēšana”, pār-
rakstot tos atbilstoši mūsdienu valodas likumiem. Piemē-
ram, vārdu “wehsture” pārveidojot par “vēsture”. Visbei-

strādā pie vecvārdiem bagātās Kārļa Mīlenbaha un Jāņa 
http://www.ailab.

) piesaistes kolekcijai. Lai uzlabotu meklēšanu kolek-
cijā, plānota arī ģeotoponīmu (vietvārdu), sinonīmu, sveš-
vārdu, autoru pseidonīmu u.c. vārdnīcu un tezauru piesais-
te. Īpaši svarīga vārdnīcu piesaiste ir tieši senajiem tekstiem, 
jo mūsdienu lasītājs tajos rodamos vecvārdus kā atslēgvār-
dus, visticamāk, nelietos.2

Periodikas tekstu digitalizēšana un apstrāde ir ne 
vien kultūrvēsturiski, bet arī zinātniski nozīmīga — ie-
gūtais teksta masīvs tiks iekļauts, piemēram, latviešu 
valodas korpusā.

Kaut arī kultūras iestāžu radīto produktu reklamēša-
nai netiek rīkotas tik vērienīgas publicitātes kampaņas kā 
komerciāliem risinājumiem, LNDB kolekcija “Periodika” īsā 
laikā guvusi plašu rezonansi sabiedrībā. Nedaudzās ziņas 
par kolekciju tiek pārpublicētas dažādos medijos, lietotāji 
to iesaka cits citam dažādās tīmekļa vietnēs.

Kolekcijas izmantojamības statistika rāda, ka vidēji to 
apmeklē 150 cilvēki dienā. Turklāt lasītāju interese nav 
uzskatāma par mirkļa ziņkāri — vidēji viena apmeklēju-
ma laikā tiek aplūkotas apmēram 34 lapas, vidējais ap-
meklējuma ilgums — 17 minūtes. Kolekcijai ir arī savi re-
kordi — garākais apmeklējums ildzis 5 stundas un 45 mi-
nūtes, maksimālais apskatīto lapu skaits — 345. Starp ap-
meklētājiem ir gan mājas interneta lietotāji, LNB un citas 
bibliotēkas, augstskolas, bankas, ministrijas, Saeima, ra-

-
lais zooloģiskais dārzs utt., kā arī ārzemju apmeklētāji.

Ieceres

Digitalizācijas projekta “Periodika.lv” tuvākā nākot-
nes iecere ir digitalizēt un kolekcijai pievienot aptuveni 
2 miljonus laikrakstu un žurnālu lappušu, galvenokārt vi-
sus (toskait Latvijā izdotos nacionālo minoritāšu — po-
ļu, vācu, krievu, ebreju u.c.) preses izdevumus, kuru sa-
turs nav atspoguļots Augusta Ģintera retrospektīvajos 
un kārtējos analītiskās bibliogrāfijas rādītājos “Latviešu 

Kolekcijas “Periodika“ atklāšanas plakāts
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zinātne un literatūra” un “Latvijas zinātne un literatūra”, 
jo par tiem nav pieejama pat bibliogrāfiskā informācija.

Projekta turpinājumā plānots kolekcijai pievienot arī 
mākslas žurnālus, kas izdoti līdz 1945.gadam, tajā skaitā 

Roberts Tillbergs, Kārlis Skalbe un citi ievērojami latviešu 
kultūras darbinieki, un humora un satīras žurnālu “Ho-ho”, 
kurā darbojās Uga Skulme, Ludolfs Liberts, Romans Su-
ta, Aleksandra Beļcova-Suta u.c. pazīstami latviešu māks-
linieki. Plānots digitalizēt arī citus interesantus materiālus, 
piemēram, Upsalas Universitātes dāvinājumu LNB — līdz 
šim maz pētītos, Latvijā faktiski nepieejamos Otrā pasau-
les kara laikā izdotos bēgļu nometņu izdevumus, tajā skai-
tā — Gēsthahtes (Vācija) “Lībekas Vēstnesi”, Vestfāles Hal-
les nometnē (Vācija) izdoto “Mītnes Viesi” u.c.

Līdztekus projektam “Periodika.lv” plānots uzsākt arī 
-

mu, iecerēts apstrādāt aptuveni 1 miljonu lappušu jeb ap-
tuveni 5000−10 000 izdevumu. Šobrīd grāmatas LNB tiek 
digitalizētas nelielos apjomos, cik tas iespējams pašu spē-
kiem. Lielajā grāmatu digitalizācijas projektā iesaistīsies 
arī Latvijas Universitātes bibliotēka, kas ciparos pirms Ot-
rā pasaules kara izdotos Latvijas Universitātes Zinātniskos 
rakstus, un Latvijas Akadēmiskā bibliotēka.

Savukārt plānotajā audio digitalizācijas studijā tiks veik-
ta LNB Mūzikas un Fonotēkas nodaļās glabāto šellakas un vi-
nila skaņuplašu krājuma ciparošana. Plates ne tikai digitali-
zēs, bet arī attīrīs no trokšņiem, kas ļaus 70 gadus vecos ie-
rakstus klausīties to sākotnējā kvalitātē. Skaņuplašu digitali-

zācijas mērķis ir ne tikai to saglabāšana, bet arī izmantoša-
nas iespēju paplašināšana, analogos skaņu ierakstus pārvēr-
šot mūsdienīgajā digitālajā formātā. Vienojoties ar autortie-
sību turētājiem, ar laiku LNB plāno skaņuplašu digitalizācijas 
pakalpojumu par maksu piedāvāt arī privātpersonām.

Tuvāko gadu laikā tiks izveidots arī vienots piekļu-
ves punkts visiem LNB (un nākotnē arī citu Latvijas at-
miņas iestāžu) digitālajiem resursiem (bibliotēku kata-
logiem, bibliogrāfiskajām un pilnteksta datubāzēm, di-
gitālajām kolekcijām u.c.), lai lasītājs varētu meklēt va-
jadzīgo informāciju vienlaicīgi visos avotos.

Vēl tālākā nākotnē plānota e-norēķinu sistēmas ie-
viešana, lai par nelielu samaksu ikviens no jebkuras vie-
tas varētu piekļūt arī autortiesiski aizsargātajai LNDB 
daļai. LNB piedāvās iespēju elektroniski pasūtīt tieši tā 
izdevuma digitalizāciju, kas pasūtītājam nepieciešams.

Diemžēl ekonomiskā krīze valstī iecerēm var pār-
vilkt svītru — ieplānotā īstenošana atkarīga no tā, vai 

elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu at-
-

tronisko pakalpojumu attīstība” programmā iesniegta-
jiem LNDB projektiem.

Taču par to, ka ekonomiskā krīze pārsteigusi Latvi-
ju ne reizi vien — lasiet vēsturisko laikrakstu un žurnā-
lu digitalizētajās lappusēs kolekcijā “Periodika”! Kas zi-
na — varbūt tieši tur rodami vērtīgi padomi krīzes pār-
varēšanai?

1  Plašāk lasiet: Žogla, Artūrs. Vecajai drukai — jauna elpa. Latvi-

jas Nacionālās digitālās bibliotēkas blogs [tiešsaiste]. 2008, 8.okt. [skatīts 
2009.g. 6.janv.]. Pieejams: http://lndb.wordpress.com/2008/10/08/

vecajai-drukai-jauna-elpa
2  Žogla, Artūrs. 

daļa) Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas blogs [tiešsaiste]. 2008, 25.nov. 
[skatīts 2009.g. 6.janv.]. Pieejams: http://lndb.wordpress.com/2008/11/25/ka-

digitala-biblioteka-plano-teret-eiropas-naudu-ii-dala

(Pēc Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 
“Letonica” biroja vadītājas Ingas Grīnfeldes 

stāstījuma sagatavojusi Marlēna Krasovska;
 Ligitas Ieviņas foto; kolāža no kolekcijas 

“Periodika“ materiāliem)


