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 aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikraksti un žurnāli 

 vairāk kā 2,5 miljonu lappuses 

 Latvijā un trimdā izdotā periodika

 Latviešu, krievu un vācu valodās

 hronoloģiskais aptvērums sākot no 1761. – 2011.g.
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Ieguvumi no digitalizācijas

 vienu drukātu izdevumu kādā konkrētā brīdī var lasīt tikai viens cilvēks. 
Nodigitalizējot izdevumu, to var lasīt vienlaicīgi neierobežots skaits cilvēku.

 pareizi un kvalitatīvi nodigitalizējot izdevumu tiek iegūstas iespējas meklēt 
informāciju izdevuma tekstā daudz ātrāk un precīzāk, nekā tas iespējams 
drukātā eksemplārā

 saglabājas oriģināls
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 digitālo izdevumu izmantojamība ir daudzkārt augstāka nekā fizisko

 izdevumi, kas ir pieejamas Internetā, ar laiku parādīsies arī ārpus pašas 
digitālās bibliotēkas, piemēram, Google meklētāja rezultātos

 nācijas atmiņa

 glābjam, ko varam
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Digitalizācijas projektu gaita

 pirmā kārta aizsākās 2007.gadā

 otrā kārta 2009-2012.gadam

 Tālākā gaita - pakāpeniski digitalizēt un pievienot nozīmīgus izdevumus,

 Laika gaitā LNB periodisko izdevumu digitālo krātuvi iecerēts pilnveidot, 
digitalizējot visu apzināto nacionālās periodikas krājumu

 Nozīmīgs vietnes „periodika.lv” satura papildinājums - Eiropas laikrakstu 
pārlūks. Teju pusmiljons projektā „Europeana Newspapers” digitalizēto
Latvijas laikrakstu lappušu ir jau iekļautas Eiropas laikrakstu portālā, kas 
vienkopus sniegs piekļuvi Eiropas un citu pasaules valstu digitalizēto
periodisko izdevumu saturam – kopumā 18 miljoniem lappušu. Starp šiem 
laikrakstiem, kas papildinās „periodika.lv” krājumu, ir tādi ļoti pieprasīti 
izdevumi kā „Baltijas Vēstnesis”, „Brīvā Zeme”, „Jaunākās Ziņas” un 
„Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija ziņotājs”.
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 Izdevumu atlase

 Skenēšana

 Segmentēšana

 Portāla izstrāde un izdevumu imports
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Izdevumu atlase

 prioritāri digitalizējamo laikrakstu saraksti. 

 atlasīts vajadzīgais iesējums

 lapu pa lapai izšķirstīts, lai konstatētu dažādus bojājumus:

 izdevumu restaurācija 

 iesējumos trūkst vai nu atsevišķas laikraksta lapas vai pat veseli numuri.

 Digitālizējot un kombinējot atsevišķus izdevumus, bieži vien tika iegūti pilni 
izdevumu komplekti, kuriem daļa lappušu ir no LNB eksemplāra, bet pārējās –
no LAB, kamēr krājumos pilns izdevums nav ne LNB, ne LAB
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Skenēšana

 nosūtīti uzņēmumam Lattelecom BPO – skenēšanai

 tikai uz tāda skenera, kur lapu pāršķiršana notiek ar rokām 

 gada pirmo numuru pirmās lappuses tika skenētas kopā ar krāsu skalu

 tipiskie skenēšanas parametri LNB digitalizācijas projektā bija:

 laikrakstiem (avīzēm): JPEG 2000, 400 dpi, Greyscale

 žurnāliem: JPEG 2000, 400 dpi, RGB
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Segmentēšana

 lappuses sadalīšana pa atsevišķiem elementiem 

 teksta atpazīšanu (OCR). 

Pateicoties segmentēšanai, vēlāk portālā ir iespējams veikt atslēgvārdu meklēšanu 
pilnā izdevuma tekstā un atsevišķajos elementos.

Lai arī daļēji segmentēšanu nodrošina speciāla programmatūra, tomēr šajā posmā 
nepieciešams arī ievērojams manuālais darbs. 
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Portāls

 Portālu veidoja uzņēmums Datakom

 atsevišķas komponentes izstrādātas, sadarbojoties ar Luksemburgas Nacionālo 
bibliotēku
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Pieejamība

 VISS portāla saturs pieejams no publisko bibliotēku datoriem (jeb, citiem 
vārdiem, no Gaismas tīkla), savukārt, publiski (ārpus publiskajām 
bibliotēkām) – tikai tie laikraksti, kas izdoti pirms 1943. gada.
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Izmantošana

 izglītībai

 ģenealoģiska rakstura informācijai

 konkrētiem pētniecības tematiem

 valodniecības pētījumi

 perspektīvā - automātiskās tulkošanas rīku veidošanai

 https://lndb.wordpress.com/2014/09/05/personalizeti-laikrakstu-komplekti-
periodika-lv/
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