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Prezentācijas saturs

• Vispārīgas ziņas par pētījumu (mērķis, laiks, 

dalībnieki, metodes)

• Kas jau paveikts un kas uzzināts

• Iedzīvotāju aptaujas rezultāti

• Fokusgrupu diskusiju rezultāti

• Publiskās diskusijas un apaļā galda sarunas

• 2012. gada plāni



Pētījuma mērķis

izpētīt un pilnveidot digitalizētā nacionālā 

kultūras mantojuma saglabāšanu un kultūras mantojuma saglabāšanu un 

izmantojamību.



Kas ir nācija un nacionālā identitāte?

• Nācija ir kopiena ar savu iekšējās solidaritātes 

un autonomijas izjūtu, kopēju teritoriju –

dzīves telpu , kopējām kultūras vērtībām.

• Nacionālā identitāte [..] ir identificēšanās ar • Nacionālā identitāte [..] ir identificēšanās ar 

konkrēto nāciju, teritoriju  un kultūru.

Sadowski, Andrzej. II. National Identity.  LIMES 

[online], 2008, Vol. 1, No. 1. p. 46-54. 



Nacionālā identitāte un atmiņas 

institūciju veidotās digitālās kolekcijas
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Mijiedarbības trīs komponentu modelis 

(Tsakonas, 2006) 



Galvenie uzdevumi

• Izpētīt jēdzienu „nacionālā identitāte” „digitālā 

identitāte” un savstarpējo saistību mūsdienu 

informācijas telpas kontekstā.

• Apzināt un novērtēt Latvijā īstenotos projektus • Apzināt un novērtēt Latvijā īstenotos projektus 

nacionālā kultūras mantojuma digitalizācijā.

• Izpētīt, cik atpazīstamas un kā tiek izmantotas 

digitālās kolekcijas.



Galvenie uzdevumi

• Izstrādāt ieteikumus digitalizētā nacionālās 

kultūras mantojuma saglabāšanas, pieejamības 

un izmantojamības pilnveidei.

• Datubāze „Atmiņas institūciju veidotās digitālās • Datubāze „Atmiņas institūciju veidotās digitālās 

kolekcijas”

• Popularizēt pētījumu rezultātus konferencēs, 

publikācijās, diskusijās,  monogrāfijā u.c.



Paveiktais 

• Reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja

• Fokusgrupu diskusijas

• Ekspertu diskusijas• Ekspertu diskusijas

• Digitalizācijas vēstures izpēte atmiņas institūcijās

• Atmiņas institūciju aptauja - anketēšana

• Datubāzes – kolekciju reģistra - izveide
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Rezultāti. Reprezentatīva Latvijas 

iedzīvotāju aptauja

• iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem (1003 

respondenti);

• Datu vākšana no 14.12.2010. līdz 13.01.2011;• Datu vākšana no 14.12.2010. līdz 13.01.2011;

• Datu vākšanu, SPSS datu masīva rezultātu 

tabulu izveidi veica Tirgus un sabiedriskās 

domas pētījumu centrs SKDS.



Cik bieži izmanto internetu



Kur izmanto internetu



Kādus interneta resursus izmanto



Digitālo kolekciju izmantošana



Rezultāti 
Fokusgrupu diskusijas

No 14.03. 20011. – 20.04.2011.

Datums Vieta Dalībnieki Dalībnieku skaits
14.03.2011. Vidzemes augstskola Studenti 8

15.03.2011. Limbažu Galvenā bibliotēka Bibliotēkas lietotāji un 
darbinieki

17

23.03.2011. Jūrmalas Valsts ģimnāzija Skolotāji 10

28.03.2011.Preiļu Galvenā bibliotēka Bibliotēkas lietotāji 1028.03.2011.Preiļu Galvenā bibliotēka Bibliotēkas lietotāji 10

29.03.2011. Latgales Centrālā bibliotēka Studenti 10

30.03.2011.Āgenskalna Valsts ģimnāzija Vidusskolēni 12

04.04.2011. Bauskas Centrālā bibliotēka Bibliotēkas lietotāji 10

05.04.2011. Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Vidusskolēni 11

19.04.2011. Ventspils Galvenā bibliotēka Vidusskolēni 12

20.04.2011. Kuldīgas Galvenā bibliotēka Skolotāji 9

109 respondenti



Vidzemes augstskolas studenti

Valmieras integrētajā bibliotēkā 14.03.2011.



Limbažu Galvenajā bibliotēkā, 15.03.2011.

Īrisas Daiņas publikācija. Auseklis, 02-04-2011



Apspriesto jautājumu grupas

• Lasīšanas paradumi, lasīšana ikdienā

• Atmiņas institūciju veidotās digitālās kolekcijas:

– atpazīstamība, 

– lietošanas pieredze, – lietošanas pieredze, 

– lietošanas ērtums.

• Vēlme un iespējas piedalīties digitālo kolekciju 

veidošanā, piedāvājot savus materiālus un 

komentējot.

• Digitāli dzimušo objektu arhivēšana. 



Rezultāti
• Visvairāk laika lasīšanai velta cilvēki, kuri 

mācās – vidusskolēni un studenti. 

„[..] ja runā tieši par lasīšanu kā procesu, tad tā 

ir visa diena, jo lasīšana notiek mācību laikā, ir visa diena, jo lasīšana notiek mācību laikā, 

[..] bet pēc skolas es vairāk lasu obligāto 

literatūru, arī analizēju tekstu, ko lasu [..].” 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolniece 



• Elektroniskā formātā visvairāk tiek lasītas dienas 

ziņas. 

• Arī gados vecāki cilvēki atzīst, ka ziņu portālos ir 

iegūstama visaktuālākā informācija.

• Daudzi  šī iemesla dēļ arī vairs neabonē drukātos 

preses izdevumus preses izdevumus 

„Internetu arī izmantoju, katru dienu [..]. Pirmais - ziņas 

izlasu. Tas ir daudz labāk nekā avīzi. Kas ir avīzes? [..]. 

Avīze - tur bieza reklāma, [..] tur - kurināmais 

materiāls.” 

Pensionārs, 67 gadi, no fokusgrupas Preiļos 



• Gandrīz visi atzīst, ka lasīt tekstu drukātā 

formā ir ērtāk. 

• Elektroniskā formātā visvairāk tiek lasītas ziņas 

portālos, arī informācijas avoti, kas 

nepieciešami mācībām. 

• Lasīt drukātā formā gandrīz visi izvēlas • Lasīt drukātā formā gandrīz visi izvēlas 

grāmatas, it īpaši – daiļliteratūru.

• Pilnīgu drukāto informācijas avotu izzušanu  

neprognozēja neviens.

• No drukātajiem informācijas avotiem visīsākais 

mūžs tiek prognozēts avīzēm.  



Kuras kolekcijas ir izmantotas vai 
vismaz dzirdēta informācija par tām? 

• „Ideju foruma bibliotēka”

• „Periodika” 

„Raduraksti” • „Raduraksti” 

• “Zudusī Latvija” maz zināma un izmantota.



Kā vajadzētu popularizēt digitālās 
kolekcijas? 

• Informācijas par šīm kolekcijām ir bijis par maz.

• Kā popularizēt:

– Interneta portāli– Interneta portāli

– Sociālie tīkli

– E-klase

– Pedagogi

– TV, radio, prese



Digitāli dzimušo informācijas avotu 
rasmošana 

• informācija par Latvijas kultūru, vēsturi, dabu,

• arī dažādiem sasniegumiem,• arī dažādiem sasniegumiem,

• politiku. 



Digitālo kolekciju testēšana un 
anketēšana 

• 99 digitālo kolekciju lietotāji;

• 13 Latvijas atmiņas institūciju digitālās 

kolekcijas :kolekcijas :

– 3 valsts nozīmes („Periodika”, „Zudusī Latvija” , 

„Raduraksti”)

– 10 “vietējās” digitālās kolekcijas



Atrasto atbilžu procentuālais sadalījums



Kolekciju novērtējums 
pēc lietojamības pēc derīguma



Secinājumi

• Digitālās kolekcijas bija maz zināmas un 

izmantotas

• Kolekcijas pārsvarā tika pozitīvi vērtētas

• Galvenie ieteikumi:• Galvenie ieteikumi:

– meklēšanas vienkāršošana (“Periodika”, sistēmā 

ALISE veidotās);

– rezultātu grupēšana;

– neatbilstošu rezultātu atlases samazināšana;

– meklētāju iestrāde kolekcijās.

• Aktuāla ir kolekciju popularizēšana



Publiskās diskusijas par digitālās bibliotēkas 

veidošanu

-Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku 

veidojot: mērķi, iespējas, rezultāti” 

(02.06.2011.)

-Nacionālo digitālo bibliotēku veidojot: 

saturs, kvalitāte, praktiskās iespējas 

(28.11.2011.)
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Interese par diskusijām

02.06.2011. (66) 28.11.2011. (62)



Plenārsēde 

„Digitālās bibliotēkas saturs” 28.11.2011. 
Nosaukti galvenie problēmjautājumi:
• Nacionālā digitālā bibliotēka Letonika – attiecas 

uz visām kultūra institūcijām;

• Trūkst digitalizācijas stratēģijas un pārvaldības 

modeļa valstiskā līmenī;
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modeļa valstiskā līmenī;

• Institūcijas un sektori darbojas neatkarīgi viens 

no otra;

• Atšķirīgie standarti un izpratne par to, kādai 

jābūt ;

• Atšķirīgi kompetences līmeņi, resursu 

pieejamība;

• Kāds saturs ir prioritārs lietotājiem?



Diskusiju grupa 

Digitālās bibliotēkas kvalitātes jautājumi 

Vada: semantisko tehnoloģiju 

speciālists

Ph.D. Uldis Bojārs

22 dalībnieki pie diskusijas 
galda

Ph.D. Uldis Bojārs
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Digitālās bibliotēkas veidošanas praktiskie aspekti

Vada: LNB Informācijas sistēmu 

projektētājs, Mg.sc.comp Artūrs Žogla

Jautājumi

– Sadarbība (visos līmeņos);

– Ko digitalizēt no krājuma - atlases – Ko digitalizēt no krājuma - atlases 

kritēriji?

– Kā panākt rezultātu ilgtspēju? 

– Autortiesības – ko īsti varam darīt?

– Adresāts – kam kolekcija tiek veidota?

– Pietrūkst informācijas par kolekcijām –

kā popularizēt? 
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“Diskusija ir bez šaubām nepieciešama, 

bet vienā brīdī ir jānonāk pie kaut kāda 

kopsaucēja. [..] mēs nevaram iet tikai uz 

riņķi vien.”riņķi vien.”

Kultūras ministrijas pārstāvis



Kur var izlasīt par pētījumu un tā 

rezultātiem?
PLZK krājums “Nacionālā identitāte un 
komunikācija” 
http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/1/896

Informācijas un bibliotēku 
studiju nodaļās rakstu 
krājums “Informācija un 
sabiedrība” Nr.2
https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/679



Diskusiju emuārs/blogs



Datubāze “Atmiņas institūciju veidotās 

digitālās kolekcijas”



Plāni 2012. gadam

Pētījumi:

• Digitālo kolekciju lietojamības izpēte (TEL metodikas 

pielietojums, savas metodikas aprobējums)

• Lietotāju iesaiste digitālo kolekciju satura veidošanā • Lietotāju iesaiste digitālo kolekciju satura veidošanā 

un šī procesa efektivitātes izpēte (mārketings, statistika)

• Jauniešu informācijas lietošanas paradumi 

(fokusgrupu diskusijas)

• Digitālo kolekciju analīze

• Digitalizācijas sākotne Latvijas atmiņas institūcijās: 

bibliotēkas, arhīvi,  muzeji
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