
© LNB

Novadpētniecības krājuma 

digitalizācijas plānošana un 

sagatavošana: praktiski ieteikumi

Artūrs Žogla

arturs.zogla@lnb.lv

2018.09.20.

Kuldīga

mailto:arturs.zogla@lnb.lv


Digitalizācijas vadlīnijas
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Digitalizācijas darbu veicējs

Digitalizācija

Pašu spēkiem Ārpakalpojumā



Digitalizācija pašu spēkiem

• Jautājumi:

– Kur atrodas digitalizējamais saturs?

– Kāds ir digitalizējamā satura autortiesību 

statuss?

– Kāda tehnika ir pieejama digitalizēšanai?

– Kas veiks digitalizēšanu (skenētājs, metadatu 

veidotājs, datortehniķis, …)?

– Kā digitalizētais saturs tiks padarīts pieejams 

sabiedrībai?



Digitalizācija ārpakalpojumā

• Jautājumi:

– Kas veiks digitalizēšanu?

– Kā digitalizēšana tiks finansēta?

– Kā saturs tiks nogādāts digitalizētājiem?

– Kā tiks kontrolēta digitalizācijas kvalitāte?

– Kā digitalizētais saturs tiks padarīts pieejams 

sabiedrībai?



Metadati



Metadatu fiksēšana



Digitalizācijas projektu hierarhija

• Digitālā bibliotēka

• Digitālā kolekcija (parasta/interaktīva)

• Digitālā izstāde

• Digitālais arhīvs
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Digitalizēšanas darbi

• Objektu atlase

• Skenēšana

• Pēcapstrāde

• Aprakstu veidošana

• Kvalitātes kontrole

• ...



Objektu atlase LNB

• Digitalizēšanas kritēriji:

1. Visvairāk pieprasītie

2. Kultūrvēsturiski nozīmīgie

3. Fiziski sabrūkoši



Objektu atlase reģionos

• Kā nedublēt citu digitālo kolekciju saturu?

• Dažādi novadpētniecības projekti
– Novada vietu attēli

– Slavenu novadnieku attēli, vēstules,...

– Novada avīzes

– Pētījumi par novadu (piemēram, Melānijas 
Vanagas pētījums par Amatas novadu)

– ...

• Privātas attēlu kolekcijas



Objektu atlase

Zudusī Latvija – objektu «pārklājums» pēc Latvijas ģeogrāfijas



Objektu atlase

Periodika.lv - objektu «pārklājums» pēc laika perioda



Objektu atlase

Dziesmu svētku kolekcija - objektu par visiem svētkiem



Attēlu skenēšana



Attēlu skenēšana

• Attēli

– Fotogrāfijas

– Zīmējumi

– Plakāti

– Vēstules

– Avīzes

– Grāmatas

– Kartes

– ...

Tradicionāli arī tiek apstrādāti

kā attēli



Arhīvdatne un lietotājdatne

• Arhīvdatne

– Augstas kvalitātes datne

– Paredzēta ilgstošai uzglabāšanai

– Teorētiski, var izmantot jauna faksimila 

izgatavošanai, ja oriģināls gājis bojā

• Lietotājdatne

– Samazinātas (vidējas) kvalitātes datne

– Paredzēta aplūkošanai interneta vidē



Arhīvdatņu princips Nr. 1

• Arhīvdatnes ir precīzas oriģināla kopijas

• Arhīvdatnēs tiek saglabāti arī visi oriģināla 

defekti



Arhīvdatņu princips Nr. 2

• Arhīvdatnes nav vērts veidot augstākā 

kvalitātē nekā cilvēks spēj saskatīt



Attēlu arhīvdatņu formāti

• TIFF (rekomendētais formāts)
– Bezzudumu formāts (+)

– Liels datnes izmērs (-)

• JPEG 2000
– Bezzudumu formāts (+)

– Vidējs datnes izmērs (+)

– Nepieciešami maksas rīki (-)

• JPEG
– Zudumu formāts (-)

– Mazs datnes izmērs (+)



Krāsu skalas

• Bitonāli – melnbalti

• Greyscale – pelēkie toņi

• RGB – krāsainie



Bitonāls attēls



Greyscale attēls



RGB attēls



Datņu izmēri

• Viena A3 formāta avīzes lappuse

– Bitonāls att. = 3-4 MB

– Greyscale att. = 30-50 MB

– RGB att. = 120 MB



Attēlu izšķirtspēja

Attēls: TIFF, RGB, 400dpi

400 punkti uz collu

Dažreiz: 600 dpi



Attēlu izšķirtspēja

Izšķirtspēja = punkti uz collu (DPI)

1 colla = 2.54 cm

…

400 «punkti»

400 dpi izšķirtspēja



“5-latnieka eksperiments”

72 dpi, 150 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 800 dpi, 1200 dpi

TIFF



5 Ls. 72 dpi



5Ls. 150 dpi



5Ls. 300 dpi



5Ls. 400+ dpi

300 dpi 400 dpi

600 dpi 800 dpi



5Ls. 1200 dpi



5Ls. Datņu izmēri

Izšķirtspēja Izmērs

72 dpi 264 KB

150 dpi 1,04 MB

300 dpi 4,13 MB

400 dpi 7,33 MB

600 dpi 16,4 MB

800 dpi 29,2 MB

1200 dpi 65,8 MB



Attēlu izšķirtspēja

Attēls «Zudušajā Latvijā»

JPEG, 72 dpi

Arhīvdatne

TIFF, 600 dpi



Attēlu izšķirtspēja

• 400 dpi

– PSRS un vēlāka laika fotogrāfijām

• 600 dpi

– Pirmskara laika fotogrāfijām

• 800-1200 dpi

– Īpaši smalkiem grafikas darbiem

• 2400 dpi

– Mazajiem (35mm) fotonegatīviem



Skenēšanas procedūra



Skenēšana [1]

Skenera virsma



Skenēšana [2]. 

Priekšskenēšana

Individuālas

arhīvdatnes



Skenēšana [3]

1.) 90 grādu

rotācija

~2mm rāmis

Gatavā arhīvdatne

2.) Precīzā

rotācija (<1 grādu)



Skenēšana [4]

• Aizmirsti «rāmji»



Datņu un mapju nosaukumi



Datņu nosaukumi

1. Datnes nosaukums satur jēgpilnu 

informāciju:

– elku_liepa.tif

– karte_topo10000_Valmiera.tif

– RaimondsPauls_ParPedejoLapu.wav

2. Datnes nosaukums nesatur jēgpilnu 

informāciju:

– att_10287.tif

– digi_08_11_2011.tif

– audio_17.tif



Riski

• Ja datnes nosaukums satur jēgpilnu 

informāciju var rasties datņu nosaukumu 

konflikti

Daugavpils_tirgus.tif Daugavpils_tirgus.tif



Kā nosaukt?

Datnes nosaukums “Zudušajā Latvijā”: Miķeļtorņa_bāka_31.05.34..jpg 



Kā nosaukt?

Datnes nosaukums “Zudušajā Latvijā”: Usma_Vesturika_Liepa.jpg 



Datņu nosaukumi Zudušajā Latvijā

• Dinsdurbes_muizas__parks_2002.jpg

• 34-Liela_no_Milenb-1915.jpg

• Latvijas_armijas_macibas.jpg

• D4079.jpg

• pmti0325.jpg

• 1957.g_.jpg

• N_pl_112.jpg

• Scan10048.JPG



Rekomendācija datņu nosaukumiem

• Unikāli – vismaz vienas iestādes robežās

• Viegli pielietojami – nav jādomā katram 

jaunam attēlam

• Intuitīvi – atvieglo konkrēta attēla 

meklēšanu

• Vienkārši – nesatur specsimbolus un 

diakritiskās zīmes



Rekomendācija datņu nosaukumiem

• Attēliem
– a_<bibliotēkas apzīmējums>_<attēla inv. nr.>_<attēla puse>

– a_012_3145_001.tif

– a_ValkasBibl_221_002.tif

• Grāmatām
– g_<bibliotēkas apzīmējums>_<ISBN>_<lappuses nr.>

– g_025_9984673312_012.tif



Datņu pēcapstrāde



Lietotājdatne

• Iegūst no arhīvdatnes

• Samazināta kvalitāte

• Paredzēta aplūkošanai internetā

• Arhīvdatne: TIFF, RGB, 400-600dpi

• Lietotājdatne: JPEG, RGB, 96dpi

• Datnes nosaukums var saglabāties tāds 
pats kā arhīvdatnei



Attēlu lietotājdatņu tipi

• Sīkattēls

– Meklēšanas rezultātos

– 100-120 pix.

• Priekšskates attēls

– Aplūkojot kopā ar metadatiem

– 600-800 pix.

• Pilna izmēra attēls

– Aplūkojot atsevišķi tikai attēlu

– Oriģinālajā izmērā



Ūdenszīmes



Ūdenszīmes



Grafiskie redaktori

• Maksas rīki:

– Adobe Photoshop

• Bezmaksas rīki:

– GIMP

– IrfanView

– XnView



Autortiesības

• «Autortiesību likums», 23. panta (2) daļa:

Bez autora atļaujas valsts, pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas 

bibliotēkai, arhīvam vai muzejam atļauts bez tieša vai netieša komerciāla nolūka 

to krājumā esošos darbus, kā arī to kopijas, kas izgatavotas saskaņā ar šā panta 

pirmo daļu, pēc pieprasījuma izmantošanai zinātniska pētījuma vai pašizglītības 

nolūkā padarīt pieejamus fiziskajām personām, kurām ir autorizēta pieeja 

attiecīgās bibliotēkas, arhīva vai muzeja telpās īpaši ierīkotiem datoriem. Šo 

pakalpojumu attiecīgā bibliotēka, arhīvs vai muzejs nodrošina, izmantojot tikai 

īpaši aizsargātus iekšējos tīklus.



Autortiesības

• Autora darbi tiek aizsargāti 70 gadus pēc 

nāves

• Piemēri:

– Aspazija (1865-1943): neaizsargā autortiesības 

kopš 2014. gada

– Vilis Lācis (1904-1966): neaizsargās 

autortiesības sākot no 2037. gada



Autortiesības

• Anonīmiem un nezināmu autoru darbiem 

autortiesības spēkā 70 gadus no publicēšanas brīža

• Piemērs:

– Lielākā daļa avīžu raksti

• Ir iespējams vienoties ar autoriem par darba 

publicēšanas atļauju



Autortiesības

• Bāreņdarbi:

– Darbi, kurus formāli aizsargā autortiesības, bet 

nav zināms autortiesību mantinieks/īpašnieks

– Bāreņdarba statusu ir tiesības noteikt Latvijas 

Nacionālajai bibliotēkai

• Iespējams piemērs:

– Aleksandrs Čaks (1901-1950)



Autortiesības

• Līgums/vienošanās ar privātpersonām par 

digitalizēto darbu brīvu izmantošanu



Satura publicēšana. #1

• Digitālā kolekcija CD/DVD



Satura publicēšana. #2

• Powerpoint prezentācija



Satura publicēšana. #3

• Bibliotēkas mājas lapā



Satura publicēšana. #4

• Satura vadības sistēmas (CMS)

Wordpress



Satura publicēšana. #5

• Satura pievienošana gatavās sistēmās



Satura publicēšana #6

• Jaunas sistēmas izveide



Paldies par uzmanību!

Artūrs Žogla

arturs.zogla@lnb.lv

mailto:Arturs.zogla@lnb.lv

