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www.digitalabiblioteka.lv



Šodien I

• Lielākā publiski pieejamā kultūras mantojuma digitālā krātuve

• Šobrīd www.digitalabiblioteka.lv ir ap 900 000 dažādu digitālo 

objektu:

– Periodiskie izdevumi

– Grāmatas

– Dažādi attēli

– Vēsturiskie skaņu ieraksti

– Muzeju priekšmeti u.c.

• Tematiskās digitālās kolekcijas:

– Zudusī Latvija

– Dziesmu svētku krātuve

– Rainis un Aspazija

– Brāļu draudzes u.c.

http://www.digitalabiblioteka.lv/


Šodien II

• Partneri – digitālajā bibliotēkā ir pieejami materiāli no 

vairāk kā 450 dažādiem satura turētājiem, institūcijām un 

privātpersonām:

– Lielākie satura veidotāji – NKMP, LNA KFFDA, LVVA, 

LLMC, privātās kolekcijas (ZL un skaņu ieraksti), 

RMM

– Dažādi muzeji un pašvaldību un universitāšu 

bibliotēkas

– Privātās kolekcijas – daudz Zudusi Latvija, arī 

Dziesmu svētku krātuve

– Citi – Rīgas cirks, biedrība «Dramaturgu asociācija» 

u.c.



Meklē!



• Meklējuma rezultāta apskate





Plānotā attīstība – vienotā kultūras 

mantojuma izplatīšanas platforma

• Projekti «Kultūras mantojuma satura digitalizācija

(1.kārta)» un «Kultūras mantojuma satura digitalizācija

(2.kārta)» tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda atbalstu

• Partneri – Kultūras informācijas sistēmu centrs, Latvijas 

Nacionālais arhīvs, Nacionālā kultūras mantojuma 

pārvalde

• Tiek veidota uz esošās www.digtalabiblioteka.lv bāzes

http://www.digtalabiblioteka.lv/


Mērķis

• Apvienot dažādu Latvijas kultūras mantojuma turētāju 

digitālos resursus

• Kļūt par uzticamu informācijas avotu un centrālo 

piekļuves punktu digitālajiem kultūras mantojuma 

resursiem Latvijā

• Nodrošināt pēc iespējas plašāku kultūras mantojuma 

pieejamību digitālajā vidē

• Izveidot risinājumu, kas ir piemērots dažādām lietotāju 

grupām, uzlabojot piekļuvi digitālajiem resursiem un 

atvieglojot to izmantošanu



Vienotā kultūras mantojuma 

izplatīšanas platforma

Satura 
meklēšana/
izmantošana

Satura 
popularizēšana

Piedalies
Izglītošana/ 
Pētniecība



Satura meklēšana un 

izmantošana I

• Pilnveidota meklēšanas pieredze:

– Pārskatītas satura kategorijas un filtri

– Meklēšana pilntekstā

– Iespējas veidot sarakstus un kolekcijas

– Pieteikums labojumam vai satura papildinājumam

• Datu kvalitātes līmeņu izstrāde:

– Minimāli metadati

– Vēlami metadati

– Pilnīgi metadati



Satura meklēšana un 

izmantošana II

• Autortiesību pārvaldības modulis:

– Informācija par materiālu autortiesību statusu

– Informācija par to, kā un kādām vajadzībām objekts ir 

izmantojams

– Izmantošanas licences iegāde (administratīvs 

jautājums)

• Atsauces datu modulis:

– Vienoti nozares autoritatīvie dati – persona, vieta, 

notikums, institūcija, temats.



Satura popularizēšana un citi 

pakalpojumi

• Satura popularizēšana:

– Satura izgaismošana (spotlights)

– Tematiskas kolekcijas un saturu popularizējoši 

ieraksti

– Lietotāju veidotas izlases

• Piedalies! – kampaņveidīga pūļa iesaiste satura 

pilnveidošanai, metadatu papildināšanai vai satura 

atpazīšanai

• Izglītošana un pētniecība:

– Mācību materiāli skolotājiem

– Sabiedrības izglītošana

– Rīki pētniekiem



Aicinām Jūs!

• Izmantot Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku un 

iepazīstināt savus apmeklētājus ar šo resursu.

• Kļūt par mūsu partneriem satura veidošanā.

• Palīdzēt mums pilnveidot esošo vietni – novērtēsim Jūsu 

atgriezenisko saiti par funkcionalitātēm, kas būtu 

jāuzlabo, lai lietotāja pieredze šajā vietnē būtu pēc 

iespējas pozitīvāka.



Latvijas industriālais mantojums



Digitālā kolekcija – Industriālais 

mantojums

• Projekta mērķis ir apkopot un digitalizēt materiālus par 

Latvijas industriālo mantojumu, aptverot dažādus 

ražošanas uzņēmumus, kas ir darbojušies vai turpina 

darboties Latvijas teritorijā

• Objekti, kas tiek izmantoti kolekcijā:

– Fotogrāfijas

– Arhīva dokumenti

– Zīmējumi un rasējumi

– Muzeju priekšmeti

– Kino hronikas

• 100 ražotāji

• 20 000 muzeju priekšmetu digitalizācija



Projekta partneri

National Archive of Latvia
Publiskās bibliotēkas

Dažādi muzeji


