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Kas LNB Digitālā bibliotēka? 

• Tiek veidota kopš 2006. gada 

• No 2007. – 2009. gads - ilgtermiņa valsts programma 

• Attīsta un vada Latvijas Nacionālā bibliotēka 

• Partneri:  

– Latvijas atmiņas institūcijas- bibliotēkas, arhīvi, muzeji 

– Trimdas organizācijas 

– privātpersonas 

• 2009. - 2012. gads -  masveida digitalizācijas projekts 

«Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta» un e-pakalpojumu 

attīstības projekts «Digitālās bibliotēkas pakalpojumu 

attīstība» ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 

        

   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 



Esošie produkti 

• 20 tematiskas kolekcijas 

 

• Kolekcija «Zudusī Latvija» www.zudusilatvija.lv 

 

• Nacionālās analītikas datubāze «Analītika» 

 

• Akadēmisko publikāciju e-ropozitārijs Academia 

 

 

 

http://www.zudusilatvija.lv/


Jaunie digitālie produkti 

• GRĀMATU PORTĀLS 

 

• PERIODIKAS PORTĀLS 

 

• KARŠU PORTĀLS 

 

• BĒRNU PORTĀLS LASĀMKOKS 

 

• WWW ARHĪVS 
 

• Katram sava krāsa, kas saistīta ar attiecīgā tipa materiālu vai lasītavas 

atrašanās vietu jaunajā bibliotēkas ēkā 

 

 



GRĀMATU PORTĀLS 

 Kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā formā  

 
• Gandrīz 7 000 nosaukumi sākot no 19.gadsimta 

līdz pat mūsdienām 

• 1,5 miljons lapaspušu 

• Grāmatas no LNB krājuma 

• Pilnteksta meklēšana 

• Pārlūkošana: 

– Pēc autora 

– Pēc tēmas 

– Pēc kolekcijas 

 



PERIODIKA.LV 

 Meklē un lasi vēsturiskos laikrakstus un 

žurnālus  

• Vairāk kā 2,8 miljoni periodikas izdevumu 

lappušu 

• Vairāk kā 1000 nosaukumu laikrakstu un žurnālu 

• Latvijā un trimdā izdotā periodika 

• Pilnteksta meklēšana 

• Pārlūkošana 

– Pēc izdevuma 

– Pēc izdošanas datuma 

– Pēc kolekcijas 

• OCR kļūdu labošana 



 
PERIODIKA.LV 

 Meklē un lasi vēsturiskos laikrakstus un 

žurnālus  

 



  KARŠU PORTĀLS 

 Dažādi laikmeti un robežu izmaiņas  

• 200 ģeoreferencētas kartes 

– Topogrāfiskās kartes 

– Individuālās kartes 

- LĢIA ortofoto dati 

- LĢIA toponīmu datubāze 

 

• Pārklājumu veidošana 

 

• Kartes no 18. gadsimta  līdz pat mūsdienām 



  KARŠU PORTĀLS 

 Dažādi laikmeti un robežu izmaiņas  



LASĀMKOKS 

 Elektroniskā bibliotēka bērniem 

• Interaktīvs portāls bērniem ar pielāgotu saskarni 

4 dažādām vecuma grupām 

• LNB Bērnu literatūras centra dzīvs 

komunikācijas rīks ar bērniem 

• Digitālais saturs 

– Grāmatas 

– Periodika 

– Video & audio 

• Par pasākumiem 

• Autoru un ilustratoru galerijas 



LASĀMKOKS 

 Elektroniskā bibliotēka bērniem 



WWW ARHĪVS 

 

• Latvijas tīmekļa vietņu arhīvs 

•  Vairāk nekā 3000 tīmekļa vietņu 

• Tīmekļa vietnes par Latviju un latviešiem 

• 5 speciālās kolekcijas 

– Saeimas un pašvaldību vēlēšanas 

– Valdības iestādes 

– Mākslinieku kolekcija 

– Kultūras, mākslu un mūzikas festivāli 

– Latvijas populāri cilvēki 

 

 

 



Jaunie digitālie produkti 

 

GRĀMATU PORTĀLS   gramatas.lndb.lv 

PERIODIKA.LV   www.periodika.lv 

LASĀMKOKS   www.lasamkoks.lv 

KARŠU PORTĀLS  kartes.lndb.lv 

WWW ARHĪVS   webarhivs.lndb.lv 

 

http://www.gramatas/lndb/.lv
http://www.periodika.lv/
http://www.lasamkoks.lv/
http://www.kartes/lndb.lv
http://www.wwwarhivs/lndb.lv


Vēl .. 

• VIEGLĀ PIEKĻUVE 

Pārslēdzies šeit 

 

• VECVĀRDU TULKOŠANA 

Lasi veco pa jaunam 

 

• LABORATORIJA 

 

• 600 000 jauni ieraksti Analītikā un elektroniskajā 

kopkatalogā 

 

 

 



Autortiesības 

• Ņemot vērā Latvijas Autortiesību likumā 

noteiktos ierobežojumus, publiski pieejami tikai 

ar autortiesībām neaizsargāti materiāli  

• VVBIS jeb Gaismas tīkla bibliotēkās ir 

neierobežota piekļuve visiem digitālizētajiem 

materiāliem pilnā apjomā 

 

 



Paldies par  uzmanību! 

Karīna Bandere 

karina.bandere@lnb.lv  

www.lnb.lv 


