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20.gadsimta 80.gados strauja attīstība pasaulē 
(gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs) izvēr-
tās digitālo kolekciju veidošanā un izpētē. 1994.
gadā šajā procesā iesaistījās arī Latvija — notika 
pirmie mēģinājumi digitalizēt augsta pieprasīju-
ma un sliktā �ziskā stāvoklī esošus materiālus no 
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas reto grāmatu un 
rokrakstu krājuma. 2000.gadā digitalizācijas pro-
cess tika uzsākts arī Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā (ar pirmajiem projektu pieteikumiem 1997.
gadā). Pētījums, kura pirmie rezultāti ir atspogu-
ļoti publikācijā, tiek veikts, lai analizētu digitali-
zācijas vēsturi Latvijā un vērtētu kultūras man-
tojuma pieejamību digitālajā vidē. Digitalizācijas 
procesa gaita Latvijā, it īpaši sākuma periodā, līdz 
šim ir vāji dokumentēta publiski pieejamos mate-
riālos. Pirmo digitalizācijas projektu vērtību, sa-
sniegtos rezultātus, ieguvumus un trūkumus ir ie-
spējams apzināt tikai sarunās ar šajās aktivitātēs 
iesaistītajiem cilvēkiem — projektu vadītājiem un 
praktiskā darba veicējiem. Šo cilvēku stāsti, kā arī 
nepublicētā projektu dokumentācija (projektu at-
skaites, darba ziņojumi u.tml.) ir nozīmīgi primā-
rie avoti digitalizācijas sākotnes izpētei. Rakstā ir 
atspoguļots divu nozīmīgāko Latvijas bibliotēku 
— Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas (LAB; šobrīd 
— Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, 
LU AB) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
devums digitalizācijas sākumposmā. Raksturots 
arī starptautisko digitalizācijas norišu konteksts.

Ievads

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācija (UNESCO) ir de$nējusi kultūru kā “visu to 
īpašo garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionā-
lo īpašību kopumu, kas piemīt kādai sabiedrībai vai 
sociālai grupai, un līdzās mākslai un literatūrai ietver 

sevī arī dzīves un līdzāspastāvēšanas veidus, vērtību 
sistēmas, tradīcijas un uzskatus”. (6) Tādējādi kultūras 
mantojums varētu būt daudzpusīga liecība par kādas 
nācijas veidošanos un attīstību.

Latvijas politikas plānošanas dokumentā “Valsts 
kultūrpolitikas vadlīnijas (2006–2015)” ir šādas kon-
ceptuālas atziņas par kultūras mantojumu:

1)  kultūras mantojums ir attīstības ilgtspējas pa-
mats;

2) kultūras mantojums ir atslēgas komponente 
identitātei: individuālai, dzimtas, grupas, kopie-
nas, novada, nācijas, noteikta pasaules reģiona, 
piemēram, Eiropas;

3) kultūras mantojums veido cilvēkiem apziņu, kas 
viņi ir, no kurienes viņi nāk, kāda ir viņu dzīves 
jēga, vērtība, kvalitāte. (2)

Tātad kultūras mantojuma saglabāšana ir nepie-
ciešama, lai tauta kopumā un indivīdi, kas to veido, 
identi$cētu savu piederību ģimenei, kopienai, zemei, 
uzturētu kopīgas vērtības.

21.gadsimtam ir raksturīgs augsts datortehnoloģi-
ju attīstības līmenis, tādēļ viens no kultūras mantoju-
ma saglabāšanas veidiem, kas jau vairāk nekā 20 gadu 
ir attīstījies pasaules atmiņas institūcijās (bibliotēkās, 
muzejos un arhīvos), ir digitalizācija. Dažos gadījumos 
digitalizācija ir arī vienīgais veids, kā padarīt šādus ma-
teriālus pieejamus plašākai sabiedrībai.

Rakstā termins ‘digitāls’ ir apzīmētājs datiem, ko 
“ievada, izvada, saglabā vai pārraida kā bināru infor-
māciju (ciparus 0 vai 1), izmantojot elektriskus vai elek-
tromagnētiskus signālus”. (3) Termins ‘digitālā kolekcija’ 
apzīmē digitālo objektu kopumu, kurā parasti ietverti 
materiāli par noteiktu tematu, izmantojot vienkāršu 
tehnisko risinājumu. Materiāliem nav obligāti jābūt 
aprakstītiem un sakārtotiem. Ar šo terminu var apzī-
mēt jebkuru patvaļīgu datņu kopumu. (1) Jēdziens 
‘digitālā bibliotēka’ izsaka struktūru, “kas nodrošina 
resursus un profesionālu personālu, lai veidotu, orga-
nizētu, piedāvātu piekļuvi digitālo resursu kolekcijām, 
lai interpretētu, izplatītu, saglabātu šo resursu integri-

Līga Krūmiņa

Digitalizācija Latvijā 
pasaules pieredzes 
kontekstā
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tāti un garantētu to ilgtspējīgu pastāvēšanu. Digitāla 
bibliotēka atbalsta digitālo resursu ērtu un sociāleko-
nomiski pamatotu izmantošanu noteiktai lietotāju ko-
pienai (mērķauditorijai)1.

Digitalizācijas sākotne: pasaules 
konteksts

Kā liecina digitālo bibliotēku vēstures pētījumi, 
pirmie digitalizācijas mēģinājumi notika 20.gadsimta 
80.gadu beigās un bija vērsti uz zinātnisku publikāciju 
(pārsvarā žurnālu rakstu) digitalizēšanu akadēmiskām 
vajadzībām. Tas bija jauns posms tiešsaistes pētnie-
cības un informācijas pakalpojumu attīstībā, kas iezī-
mēja gan tehnoloģiskās un psiholoģiskās problēmas 
digitālo bibliotēku veidošanā, gan potenciālās digitālo 
dokumentu izmantošanas priekšrocības. Digitalizā-
cijas tehnoloģiskais pamats bija automatizētas datu 
pārraides, informācijas organizēšanas un manipulēša-
nas sistēmas (piemēram, hiperteksts), kā arī lietotājam 
ērtas saskarnes, kas tika veidotas jau kopš 20.gadsimta 
60.gadiem. (4) Tātad digitālo bibliotēku pirmsākumi 
datējami, pirms globālais tīmeklis (World Wide Web) 
no pētnieciskās un akadēmiskās vides kļuva par plašas 
sabiedrības komunikācijas līdzekli. Trīsdesmit gados, 
kas šķir šo laiku no mūsdienām, ir vērojama dinamiska 
izaugsme gan tehnoloģiju un pētniecības, gan digitālo 
kolekciju apjoma ziņā. Pēdējos 18 gadus procesa da-
lībniece ir arī Latvija.

Īpašs posms digitālo bibliotēku attīstībā sākās 
20.gadsimta 90.gadu vidū, kad digitālo bibliotēku un 
kolekciju veidošana ieguva programmatisku rakstu-
ru ar valsts līmeņa $nansējumu. Līdere šajā jomā bija 
Amerikas Savienotās Valstis (ASV). No 1994. līdz 2004. 
gadam ASV to tapšanu atbalstīja gan ASV Nacionālais 
zinātnes fonds (Digital Library Initiatives of the Natio-
nal Science Foundation) un Nacionālā Aeronautikas un 
kosmosa izpētes aģentūra (National Aeronautical and 
Space Agency, NASA), gan ASV Kongresa bibliotēka 
(The Library of Congress), Nacionālā Medicīnas bibliotē-
ka (The National Library of Medicine), Muzeju un biblio-
tēku pētniecības institūts (Institute of Museum and Lib-
rary Studies) un citas nozīmīgas organizācijas un insti-
tūti. Finansējums veicināja attīstību vairākos būtiskos 
virzienos, piemēram, tehnoloģijas, digitālo datu glabā-
šana un izguve, lietotāja faktors, un leģitimēja digitālās 
bibliotēkas kā patstāvīgu pētniecības virzienu. (7)

20.gadsimta 90.gadu vidū digitalizācija un digitālo 
kolekciju veidošana ieguva visaptverošu raksturu gan 
ASV, gan Eiropā (piemēram, Electronic Libraries (e-Lib) 
Programme Lielbritānijā 2), gan citviet pasaulē. Digitālo 
kolekciju veidošana bija konkrētu projektu aktivitātes, 
darba grupās iesaistot ne tikai informācijas tehnoloģiju 
speciālistus, bet arī atmiņas institūciju darbiniekus. (5)

Digitalizācijas sākotne Latvijā

Līdzīgas tendences bija vērojamas Latvijā, kur di-
gitalizācija risinājās vienotā straumē ar Eiropas valstu 

digitalizācijas procesiem. Arī Latvijā pirmās digitālās 
kolekcijas tapa atsevišķu projektu rezultātā un sākot-
nēji divās bibliotēkās — LAB un LNB. Vienotā attīstība 
deva iespēju pirmajos projektos iesaistītajiem LAB un 
LNB darbiniekiem mācīties no Eiropas kolēģu piere-
dzes gan aparatūras un programmatūras iegādes, gan 
digitalizācijas procesa organizēšanas ziņā. LNB Restau-
rācijas nodaļas ķīmiķe eksperte (tagad — LU AB Krā-
juma saglabāšanas nodaļas vadītāja) Rudīte Kalniņa 
atzīmē, ka LNB speciālisti pieredzi apguva Čehijas Na-
cionālajā bibliotēkā Prāgā: “Lielu pateicību mēs varam 
izteikt Čehijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnie-
kam Ādolfam Knollam, kurš kādas trīs dienas pēc kārtas 
mums mēģināja iestāstīt, kas ir digitalizācija, kā to vaja-
dzētu darīt, kā izvēlēties aparatūru.”

LAB Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītājs 
(tagad — LU AB dokumentālists) Valdis Mazulis no-
rāda, ka tolaik LAB darbību digitalizācijas jomā pama-
nīja pētnieki no Eiropas bibliotēkām, muzejiem un 
arhīviem, kas meklēja saviem projektiem sadarbības 
partnerus. “Ciešākā un labākā sadarbība mums veidojās 
ar Manheimas Universitāti Vācijā. Universitātes profesors 
Kristofs Veiss 2001.gadā uzsāka apjomīgu vācu dzejnie-
ka J. M. R. Lenca materiālu digitalizācijas projektu. Viņš 
izvēlējās mūs ne tikai kā sadarbības partnerus, bet arī kā 
digitalizācijas tehniskos realizētājus Latvijā. Projekta ie-
tvaros ieskenējām arī viņu interesējošās vēstules un doku-
mentus no Valsts vēstures arhīva krājuma. Otrs veiksmīgs 
sadarbības projekts bija ar Cīrihes Tehnisko Universitāti 
(ETH Zürich) Šveicē, kur LAB piedalījās attēlu datubāzes 
veidošanā, iegūstot arī tehnisko risinājumu pieredzi.”

Digitalizācija LAB 

LAB digitalizācijas pieredzi uzkrāja kopš 1993.gada, 
kad toreizējais bibliotēkas direktors Edvīns Karnītis 
izvirzīja ideju par digitalizāciju, nosakot divus pamat-
mērķus — saglabāšanu un pieejamību. LAB mērķis bija 
radīt vienotu, kompleksu seniespieddarbu un rokraks-
tu elektronisko datubāzi, kurā būtu apkopots biblio-
grā$skais apraksts, pilnais teksts, meklēšanas iespējas 
pilnā tekstā un oriģināla elektroniskais attēls.

1994.gadā LAB tika uzsākts projekts “Latvijas kul-
tūrvēsturiskās un zinātniski tehniskās informācijas 
elektroniskā bibliotēka”, ko atbalstīja Latvijas Zinātnes 
padome. Tika izstrādāti digitalizējamo materiālu atla-
ses principi, noteiktas kvalitātes prasības arhīvdatnēm 
(ilgstošai saglabāšanai paredzētām digitālām kopijām) 
un lietotājdatnēm (publicēšanai paredzētām digitālām 
kopijām). V.Mazulis atzīst: “Ļoti daudz pētījām ārzemju 
pieredzi, arī Kornela Universitātes pieredzi. Tā rezultātā 
LAB jau 1994.gadā tika pieņemti lēmumi par to, kādai 
ir jābūt attēlu skenēšanas kvalitātei. Šie lēmumi saskan 
ar attēlu skenēšanas kvalitāti, kādu mēs to izmantojam 
mūsdienās. Mēs nebijām kļūdījušies ar izvēlētajiem para-
metriem.”

1996.gadā sākās Reto grāmatu un rokrakstu noda-
ļas krājuma materiālu digitalizācija ar mērķi saglabāt 
bieži pieprasītus un sliktā $ziskā stāvoklī esošus unikā-
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lus dokumentus, piemēram, rokraks-
tus (sk. 1.att.).

Nākamais solis LAB vēsturiskā 
krājuma saglabāšanā bija novad-
pētnieka Johana Kristofa Broces 
(1742–1823) zīmējumu kolekcijas 
“Sammlung verschiedner Lie?ändisc-

her Monumente...”10 sējumu 
digitalizācija. Projektu atbals-
tīja Sorosa fonds–Latvija un 
Atvērtās sabiedrības institūts 
(Open Society Institute) Buda-
peštā. Projekta rezultātā tika 
restaurēti bojātie sējumi un 
izveidots 3130 unikālo zīmē-
jumu lapu digitālais arhīvs 
(skat. 2.att.). Digitālās kopijas 
arī šodien nodrošina iespē-
ju analizēt J.K.Broces zīmēto 
objektu sīkākās detaļas un iz-

2.attēls. Johans Kristofs Broce (1742–1823) un fragmenti no 18.–19. gadsimta zīmējumu kolekcijas 
“Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente…” (© LAB)
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1.attēls. 15.gadsimta 
inkunābulas un 
Napoleona I rokraksts 
(1812. gads) LAB Reto 
grāmatu un rokrakstu 
nodaļā (© LAB)
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mantot šo kolekciju attālināti (1999.gadā tika izveidota 
attēlu un to aprakstu tiešsaistes datubāze3).

2000.gadā LAB uzsāka projektu “Baltijas vietu at-
tēlu digitālais arhīvs”, ko atbalstīja Latvijas Kultūras 
fonds. Projekta gaitā tika veikta bibliotēkas rokrakstu 
krājuma izpēte, lai dokumentu glabāšanas vienībās 
(mapēs, kladēs un albumos) apzinātu Baltijas pilsētu 
un apdzīvoto vietu attēlus, par kuriem ir nepilnīga bib-
liogrā$skā informācija. Skenējot atlasītās fotogrā$jas 
un zīmējumus, tika iegūtas 2256 arhīvdatnes.

2003.gadā LAB sadarbībā ar Rakstniecības, teātra un 
mūzikas muzeju iesaistījās kopprojektā “Personu un vie-
tu attēlu datubāze”4, ko atbalstīja Valsts kultūrkapitāla 
fonds. Datubāzē ir pieejamas 4988 attēlu lietotājdatnes 
(skat. 3.att.). Datubāze ir veidota sadarbībā ar Autortie-
sību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas 
Autoru apvienību (AKKA/LAA), konsultējoties un pērkot 

Gadu gaitā LAB ir realizēti vairāki valsts un vietēja 
līmeņa digitalizācijas projekti, kuru rezultātā uzkrāts 
800 310 lpp. digitālo datņu (statistika uz 01.01.2012, 
digitalizēts bibliotēkā un ārpakalpojumā). Kopš 2006.
gada LAB piedalās Latvijas Nacionālās digitālās biblio-
tēkas (LNDB) veidošanā.

Vērtējot pirmos digitalizācijas projektus LAB, 
V.Mazulis atzīmē vairākas pozitīvās iezīmes un ieguvu-
mus. Pirmkārt, pozitīvo virzību noteica skaidra mērķu 
de$nēšana 1993./1994. gadā. Proti: 1) saglabāt oriģi-
nālu; 2) nodrošināt pieejamību; 3) garantēt oriģinālu 
drošību un ilgmūžību (īpaši unikālu materiālu gadīju-
mā), lasītavā izsniedzamos dokumentus aizstājot ar to 
elektroniskajām kopijām. Otrkārt, pozitīvs ieguvums 
bija skenēšanas parametru noteikšana, kas kalpo vēl 
šobrīd. Treškārt, neatsveramas ir arī iegūtās zināšanas 
un pieredze digitalizācijas procesos. Atsevišķas pirmo 

licences AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbu pieejamī-
bai tiešsaistē. V.Mazulis atceras: “Faktiski mēs pirmie bib-
liotēku vidē uzsākām sadarbību ar Autortiesību aģentūru. 
Tas veiksmīgi realizējās licenču veidā, kuras mums aģentū-
ra par naudu izsniedza darbu ievietošanai tiešsaistē. Veik-
smīga sadarbība tāpēc, ka līdz tam brīdim šāds precedents 
resursu ievietošanai bibliotēkas tiešsaistes datubāzē sa-
darbībā ar Autortiesību aģentūru nebija bijis.”

3.attēls. Fragmenti no 
digitālās kolekcijas 
“Personu un vietu attēlu 
datubāze” (© LAB)

projektu neveiksmes bija pieredzes trūkuma dēļ: pir-
mais skeneris nebija tik kvalitatīvs kā būtu bijis nepie-
ciešams (bija nobīdes krāsu ziņā), nebija pieredzes tes-
ta skenēšanā, izmantojot krāsu skalu, kā arī skenējamā 
objekta robežu noteikšanā (atbilstoši objekta kontūrai 
ar rezervi). “Ap 2001.gadu, kad sākās kopprojekts ar Eiro-
pas bibliotēkām par J.M.R.Lenca materiālu digitalizāciju, 
mēs jau skenējām un mūsu tehniskais aprīkojums bija Ei-
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ropas līmenī, un to augsti novērtēja arī sadarbības part-
neri Manheimas Universitātē,” uzsver V.Mazulis.

Viņš atzīst, ka “pats labākais digitalizācijas procesa 
organizēšanas modelis, kas ir izaudzis no mūsu piere-
dzes, ir kompleksā digitalizācija. Šajā modelī atsevišķi 
skeneri un profesionāļi tiek organizēti digitalizācijai bib-
liotēkā uz vietas — nodaļās, kur glabājas materiāli, bet 
masveida digitalizācijai tiek piesaistīts ārpakalpojums.”

Digitalizācija LNB

2000.gadā digitalizācijas process sākās arī LNB. 
Šobrīd lietotāju rīcībā ir digitālās kolekcijas, kas ietver 
laikrakstus, pastkartes, plakātus, kartes, grāmatas, no-
tis un audio ierakstus.5

1997.gadā LNB Restaurācijas nodaļas vadītāja 
R.Kalniņa un tikko Latvijas Universitāti absolvējusī 
bibliotekāre – krājuma saglabāšanas speciāliste Ma-
rika Karlsone iesniedza projekta pieteikumu Sorosa 
fondam. 1998.gadā projektam piešķīra $nansējumu 
un 1999.gadā tika iegādāta skenēšanas aparatūra. 
2000.gadā ieskenēja pirmo avīzes “Dienas Lapa” kom-
plektu. Tika uzsākta latviešu laikrakstu digitalizāci-
jas projektu virkne. Projekts “Mantojums-1: Latvijas 
periodisko izdevumu (1822–1940) saglabāšana”, ko 

atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, ritēja no 1998.
gada līdz 2005.gadam.

R.Kalniņa atzīmē, ka tika nolemts vispirms digitali-
zēt 105 laikrakstus, ko lasītājiem bija aizliegts izsniegt, 
jo, daudz kustināti un šķirstīti, tie sabirztu. Projekta re-
zultātā interesentiem ir pieejami hronoloģiskā secībā 
sakārtoti laikrakstu pilnie teksti (skat. 4.att.).

Interesi par laikrakstu digitalizāciju izrādīja arī re-
ģionu galvenās bibliotēkas, kuru krājumos bija tikai da-
ļēji saglabājušās reģionālās avīzes vai to nebija vispār. 
Pirmā, kas lūdza digitalizēt sava novada laikrakstu, bija 
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (laikraksts “Kur-
zemes Vārds”), pēc tam Ventspils, Kuldīgas, Jelgavas, 
Valmieras bibliotēkas. Sadarbība laikrakstu digitalizāci-
jā veidojās ne tikai ar bibliotēkām. Projektos tika iesais-
tīti arī muzeji un uzņēmēji (piemēram, projekta “Kuldī-
gas novada laikraksta “Kurzemnieks” digitalizācija un 
digitāli lasāma apkopojuma izveidošana” (2002.gadā) 
sadarbības partneri bija Kuldīgas bibliotēka, LNB, Kul-
dīgas novada muzejs un SIA “Jaunais Kurzemnieks”). 

R.Kalniņa atceras, ka skenētie laikraksti tolaik tika 
ierakstīti kompaktdiskos, ko saņēma arī iesaistītās re-
ģionu galvenās bibliotēkas. Tos bibliotēkas izmanto 
joprojām, jo ne visi tajā laikā digitalizētie laikraksti ir 
pieejami digitālajā bibliotēkā. Šobrīd laikrakstu digitā-

4.attēls. Fragmenti no digitālās kolekcijas “Mantojums” (© LNB)
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lā kolekcija ar pārlūkošanas iespējām ir pieejama LNB 
tīmekļa vietnē.6

LNB ir bagātīga plakātu kolekcija, kas aptver lai-
ka posmu no 19.gadsimta beigām (1899.gada) līdz 
mūsdienām. Virtuālajā galerijā šobrīd ir 1211 pla-

kāti no bibliotēkas unikālā krājuma (skat. 5.att.). Di-
gitalizēto plakātu kolekcija “Plakāts Latvijā”7 ietver 
gan latviešu, gan ārzemju mākslinieku darbus. Tā 
atspoguļo mākslas stilu daudzveidību (jūgendstils, 
art deco u.c.) un stāsta par Latvijas vēsturi (Latviešu 

5.attēls. Fragmenti no digitālās kolekcijas “Plakāts Latvijā” (© LNB)
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6.attēls. Fragmenti no digitālās kolekcijas “Latvija 16.–18.gadsimta kartēs” (© LNB)
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Dziesmu svētki, Otrais pasaules karš, padomju pe-
riods Latvijā u.c.).

Kolekcijas veidošana, ko atbalstīja Valsts kultūr-
kapitāla fonds, 2000.gadā noritēja divās kārtās: “LNB 
plakātu kolekcija: Latvijas plakāts, 1895–1944” un “LNB 
plakātu kolekcija: Latvijas plakāts, 1944–2000”.

2002.gadā tika realizēts projekts “Latvijas senās kar-
tes elektroniskā veidā”. Projekta ietvaros tika digitalizē-
tas senās kartes no LNB kartogrā$sko materiālu krāju-
ma un izveidots kompaktdisks “Latvija 16.–18.gadsimta 
kartēs”8. Projektu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds.

LNB karšu kolekcija atspoguļo Latvijas teritorijas 
vēstures attīstību un ģeogrā$sko novietojumu. Latvi-
jas kontūras var ieraudzīt senās Skandināvijas, Vācijas, 
Polijas, Prūsijas, Lietuvas un Krievijas kartēs. Digitālajā 
kolekcijā ir ietvertas 128 kartes (skat. 6.att.). To vidū arī 
16.–17.gadsimta kartogrāfu un mākslinieku veikums 
(Abraham Ortelius (1527–1598); Gerardus Mercator 
(1512–1594); Ludwig August Mellin (1754–1835); Se-
bastian Münster (1488–1552)).

Vērtējot pirmos digitalizācijas projektus LNB, 
R.Kalniņa uzsver, ka galvenais ieguvums bija avīžu 
saglabāšana. Tās ir viens no visvērtīgākajiem izpētes 
objektiem, ja zinātniekam ir jāpēta kāds konkrēts no-
tikums vai konkrēta darbības joma. Turklāt plaša audi-
torija ieguva iespēju piekļūt šiem laikrakstiem jebkurā 
pasaules vietā.

Būtiskākās problēmas pirmajos digitalizācijas pro-
jektos R.Kalniņas skatījumā bija zinošu informācijas 
tehnoloģiju speciālistu trūkums: “Galvenā problēma: 
mums nebija neviena cilvēka, kurš saprastu gan apara-
tūras iespējas, gan arī procesa virzību. Mēs būtu gribējuši, 
kaut būtu kāds cilvēks, kas mums dod padomu un atbil-
des uz mūsu daudzajiem jautājumiem.”

R.Kalniņa atzīst, ka pirmie digitalizācijas projekti 
vairoja darbinieku pašapziņu.

Secinājumi

Jau 18 gadu Latvijā norit kultūras mantojuma digi-
talizācija. 1994.gadā tās aizsācēja bija LAB. Vienoti ar 
Eiropas nacionālo bibliotēku aktivitātēm no 2000.gada 
digitalizācija notika arī LNB. Divu nozīmīgāko Latvijas 
bibliotēku digitalizācijas prakses analīze liecina, ka di-
gitalizācijas procesa pirmajos gados ir izveidots visai 
apjomīgs digitālo dokumentu krājums atsevišķu ko-
lekciju veidā. Liela daļa no tām lietotājdatņu formātā 
ir pieejamas arī tiešsaistē. Vairākumā gadījumu digita-
lizācija notikusi atsevišķu projektu ietvaros. Finansē-
jumam beidzoties, bibliotēkas savu iespēju robežās ir 
turpinājušas kolekciju papildināšanas darbu.

V.Mazuļa skatījumā digitalizācijā Latvijā var izšķirt 3 
posmus: sākums, kad notika eksperimenti, tika veido-
tas mazas lokālas datubāzes. Nākamajā, otrajā posmā 
valsts mērķtiecīgi piešķīra līdzekļus atmiņas institūciju 
(bibliotēku, muzeju un arhīvu) sadarbības veicināšanai 
(programma “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības 
digitālā vidē atbalsts”). Nākamais, jau trešais posms, 
sākās 2006.gadā, kad tika izlemts veidot vienotu Lat-
vijas Nacionālo digitālo bibliotēku “Letonika”, kas ir at-

vērta visiem sadarbības partneriem. Viņš izsaka cerību, 
ka trešajā attīstības posmā digitalizācija vērsīsies pla-
šumā. “Ja tiek veidota liela digitālo objektu masa (des-
mitiem tūkstoši objektu), digitālie objekti ir hronoloģiski 
plašā aptvērumā un saturiski bagāti, tad lietotājiem ir kur 
meklēt kaut vai savus radu rakstus, kas šobrīd ir pieprasī-
ti. Jo valsts līmeņa digitālā bibliotēka izvērtīsies plašumā, 
jo tā spēs piesaistīt vairāk lietotāju un veicināt piederības 
izjūtu zemei, tautai.” — uzskata V.Mazulis.

Vai varam saskatīt digitalizētā kultūras mantojuma 
nozīmi nacionālās identitātes meklējumos? R.Kalniņas 
pārdomas: “Digitalizācija palīdz latviskajai identitātei 
nostiprināties un veidoties, jo nacionālā identitāte, kā es 
to saprotu, ir saprašana, ka tu esi latvietis, ka tev ir savas 
saknes un ka ir jāzina, kādā vidē saknes ir augušas un kas 
ar tām ir bijis. Kultūras mantojums ir šo sakņu augšanas 
rādītājs.”

Pirmie digitalizācijas projekti Latvijā bija vērsti uz kul-
tūras mantojuma saglabāšanu. Kultūras vērtību pārnese 
digitālā vidē un liela apjoma digitālo objektu kolekcijas 
veidošana palielina lietotāju (īpaši jaunās paaudzes) in-
teresi par savas zemes vēsturi un savu vietu tajā.
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