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• Grāmata ir mirusi.

• Pastāv tikai tas, kas ir 

digitāls. 

• Mēs tikai tagad • Mēs tikai tagad 

dzīvojam informācijas 

laikmetā.

• Nākotne pieder tikai 

digitālajam.



Alvis Hermanis
Sestdiena, 2011.gada 15 – 21 oktobris

Ir stulbi uzskatīt, ka visas avīzes kļūs par ziņu 
portāliem, grāmatas visi lasīs aipados, teātri aizstās 
televīzijas šovi un vispār – cilvēki dzīvos un 
izklaidēsies virtuālajā pasaulē. Tā nebūs. Aizvien 
vērtīgākas būs grāmatas “papīra formātā”, izrādes, vērtīgākas būs grāmatas “papīra formātā”, izrādes, 
koncerti, kurus var baudīt dzīvajā – jā, tās būs 
dārgas izpriecas, ko ne katrs varēs atļauties, bet 
pieprasījums pēc “tīras mantas” būs. Tāpēc mēs 
stūrgalvīgi uzskatīsim teātri par vietu, kur cilvēki 
pavada dažas stundas, domādami par svarīgajiem 
dzīves jautājumiem.  



Mediji un grāmatniecība tehnoloģiju 
globalizācijas procesos. Skandināvija un 

Latvija (A.Goldberga)
• Skandināvi uzskata, ka viņu valodas globalizācijas 

procesos ir apdraudētas un ka literatūra 
nacionālajās..valodās ir galvenais ierocis valodas 
saglabāšanā. Nacionālā grāmatniecība kā viens no 
nacionālās identitātes simboliem tiek aizstāvēts 
visās Skandināvijas valstīs.

•• Pēdējā laikā pat Skandināvijas valstīs konstatēti 
funkcionālā analfabētisma draudi, t.i., fakti par to, ka 
dažādu iemeslu dēļ (neatklāta disleksija, sociālie 
faktori, vecāku ekonomiskais stāvoklis) bērni 
pamatskolā neiegūst pamata lasīšanas iemaņas un 
prasmi saprast teksta jēgu, kas vēlāk ietekmē ne 
tikai viņu spējas mācīties tālāk, bet arī iekļauties 
sabiedrībā. 





Lasīšana 21.gadsimtā, kā lasa 
Google paaudze (dzimuši pēc 1993.g.) 

• Kā meklē saturu, kādi ir lasīšanas paradumi? 

• Kā tas atšķiras no līdz šim pastāvējušā? 

• Vai tīmekļa paaudzei ir citādas komunikācijas, 
informācijas pratības? informācijas pratības? 

• Kā tas iespaido mācīšanu un mācīšanos? 

• Kāda ir bibliotēku nākotne?

•



Kāda būs informācijas vide tuvākajā 
nākotnē?

• Vienota tīmekļa kultūra visām paaudzēm un 
reģioniem

• Mobilo ierīču pielietojumu diversifikācija un to 
izmantošanas ģeometrisks pieaugumsizmantošanas ģeometrisks pieaugums

• E-grāmatu apjoma ģeometrisks pieaugums

• Satura apjoma eksplozija

• Mācību un publicēšanas formu, t.sk. virtuālo 
attīstība

• Semantiskais tīmeklis – web 3.0



Ko mēs zinām par jaunu cilvēku 
paradumiem?  

• Tehnoloģijas nav veicinājušas informācijas pratības

• Horizontāla informācijas meklēšana (sekla iepazīšanās ar 
pāris teksta lappusēm)

• Navigācija, pārlūkošana (ilgāka meklēšana nekā lasīšana, 
dažas minūtes, virsrakstu lasīšana )dažas minūtes, virsrakstu lasīšana )

• Maz laika tiek veltīts informācijas izvērtēšanai un 
atbilstībai

• Jauniešiem ir vāja izpratne par viņu informācijas 
vajadzībām 

• Viņi meklē informāciju “dabīgajā valodā” nevis noskaidro 
efektīvākos atslēgas vārdus



• Paļaujas uz pazīstamiem, vienkāršiem risinājumiem (“kā 
Google”) 

• Jaunieši dod priekšroku interaktīvām sistēmām

• Viņiem labāk par tekstiem patīk vizuālā informācija

• Tā ir “copy-paste” paaudze• Tā ir “copy-paste” paaudze

• Viņi domā, ka viss ir tīmeklī un par brīvu

• Jauniešiem “nepatīk” autortiesības

• Ļoti svarīgs atklājums bija, ka arī skolotāji, kuri bija ar 

labām informācijas prasmēm, tās nebija tālāk nodevuši 

skolniekiem



Digitālā vide un bibliotēka

• Digitalizēto resursu un datu agregatori

• (Uz)ticamas informācijas piedāvājums

• Jaunas saskarnes• Jaunas saskarnes
Specializētas saskarnes karšu izmantošanai, satura 
pieejamībai mobilos līdzekļos, bērniembērniem un cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām

• Sociālie tīkli



Teksts kontekstā



Vergilius 
Maro, 
Publius: 
Opera Ciris 
mit 
Kommentar 
von Domitius 
Calderinus. –
Mit 
WidmungsvorredeWidmungsvorrede
n zu den Vergil-
Werken an Piero 
de' Medici von 
Christophorus 
Landinus und mit 
Widmungsbrief an 
Ursus de Ursinis 
von Antonius 
Mancinellus,

Rom 
13.10.1490.



Fermā pēdējā teorēma (1637)



Teachers' notes

Galvenais projekta mērķis ir palīdzēt skolniekiem:

• Attīstīt kritiskās domāšanas prasmes. 

• Attīstīt pētniecisko pieeju dažādiem resursiem, spēju izgūt 
atbilstošu informāciju..un izmantot to dažādos kontekstos.

• Attīstīt pētnieciskās prasmes un spēju veikt neatkarīgu izpēti, sevišķi • Attīstīt pētnieciskās prasmes un spēju veikt neatkarīgu izpēti, sevišķi 
veco tekstu oriģinālos.

• Rast iespēju radošām pieejām mācībās.

Projektam ir jāpalīdz skolniekiem uzdot sekojošus jautājumus:

• Kā teksts rosina jautājumus? 

• Kāda jūsu izpratnē ir tā kontekstam?

• Kā konteksts to maina?

• Kā lasītāja konteksts ietekmē teksta jēgu? 

• Kāds ir labākais veids atbildei uz jautājumu? 





The European Library





Europeana



Periodika.lv



Zudusī Latvijahttp://www.zudusilatvija.lv/



Latvijas Nacionālā bibliotēka
digitālā bibliotēka Letonica

projekts Zudusi Latvija: 
lietotāju atbalsts un dalība



Uldis Lakševics, Talsu fotogrāfa Anša Druviņa mazdēls
Talsi Lielā iela un Tautas (Biedrības) nams
Fotogrāfija aizstāj LNB BCB krājumā esošo tādu pašu saplēsto  



Uldis Lakševics, Talsu fotogrāfa Anša Druviņa 

mazdēla komentārs Fotogrāfa atpazīšana Anša 

Druviņa fotogrāfijām, saplēstā attēla aizstāšana



Klosteres luterāņu baznīca. Altārglezna. LNB BCB krājuma attēls projektā Zudusī Latvija.

Pēc baznīcas ērģelnieka Jura Vītola iniciatīvas Fotogrāfijas skanējums  tiff formātā palīdz 

atjaunot gleznojumu tā vēsturiskajā izskatā.



Sadarbība ar Klosteres baznīcas ērģelnieku Juri Vītolu



Astride Klavina-Sköldebring,  latviete Zviedrija.
Kļaviņa Ģimnazija, Bauskā,Rīgas ielā, 1920.gada sākumā. (Astrides tēvs 
Kārlis Kļaviņš kreisajā pusē, skauta uniformā). Astrides tēva māte Ina 
Kļavina (+1944) bija ģimnāzijas direktrise.
Fotogrāfija iesūtīta ievietošanai Zudusī Latvija



Astride Klavina-Sköldebring, latviete Zviedrijā.
Tēva māsas Inas Kļaviņas vasarnīca Baldonē 
[1940.gads] Fotogrāfija iesūtīta ievietošanai 
Zudusī Latvija



Saņemta no portāla lietotāja Valentīna 

Edmunda Klešnika.

Fotogrāfijas oriģināls muižas pēdējo īpašnieku

Fon Rozenšildu-Paulinu dzimtas īpašumā



Profesora Jura Urtāna 

komentāri un precizējumi 

Latvijas pilskalnu un viduslaiku 

piļu vietu atpazīšanā



“Brenču” māju 

saimnieku mazbērnu 

un maz-mazbērnu 

satikšanās Zudusī 

Latvija portālā



Burtnieks Gaismaspilī 
(Raitis Šmits un “Staro Rīga”)


