Latvijas Nacionālās
bibliotēkas resursi

Kur meklēt informāciju?

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)
veicina radošu kultūras un zinātnes mantojuma
izmantošanu, atbalstot Latvijas izaugsmi
piedāvā krājuma resursus izglītībai no skolas līdz
doktorantūras studijām, pētniecībai un brīvā laika
saturīgai pavadīšanai

www.lnb.lv

LNB krājums un resursi
Vairāk nekā 4 miljoni vienību visās zinātņu nozarēs
ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs
Latvijas un ārzemju izdevumi par Latviju un latviešiem
Jaunākā un aktuālākā speciālā nozaru literatūra lasītavu
brīvpieejas krājumā
Speciālie krājumi: retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un
Baltijas centra kolekcijas, mākslas un mūzikas kolekcijas,
skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, kartes
Izdevumi vairāk nekā 70 valodās
Izdevumus var izmantot tikai LNB lasītavās, izņēmums ir
Personālais abonements un Starpbibliotēku abonements

Tiešsaistes abonētās datubāzes
Universālas daudznozaru pilntekstu datubāzes
E-grāmatas, vārdnīcas un enciklopēdijas
E-žurnāli un recenzēti raksti, attēli u.c. informācija tiešsaistē
Funkcionalitāte un rīki informācijas pārvaldībai
LNB lasītājiem daļa no datubāzēm pieejama attālināti

Kur meklēt LNB krājumā esošos un abonētos izdevumus?
Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs
Meklētājs "Primo"
Skenētie kartīšu katalogi
Tiešsaistes abonētās datubāzes
Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (LNDB)
Vienotais meklētājs
LNDB portāli un kolekcijas
LNDB portālu un kolekciju saturs pieejams arī attālināti

Valsts nozīmes bibliotēku
kopkatalogs

Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs vienlaikus meklē
lielāko Latvijas zinātnisko bibliotēku krājumos: gāmatas,
avīzes, žurnālus, notis, kartes, attēlizdevumus u.c.

Meklētājs "Primo"

"Primo" vienlaikus meklē
Kopkatalogā
lielāko Latvijas zinātnisko bibliotēku krājums: gāmatas,
avīzes, žurnāli, notis, kartes, attēlizdevumi u.c.

Datubāzēs
LNB tiešsaistes abonētās Latvijas un ārzemju datubāzes
un brīvpieejas datubāzes

LNB katalogā un kataloga sistēmā veidotajās datubāzēs
grāmatas, laikraksti, žurnāli, attēlizdevumi, kartes, notis,
audioieraksti, retās grāmatas un rokraksti, nozaru
literatūras datubāze, nacionālās bibliogrāfijas datubāzes,
tostarp raksti periodikā, u.c. resursi

Skenētie kartīšu katalogi
Senāki izdevumi citās valodās

Tiešsaistes abonētās datubāzes

Tiešsaistes abonētās datubāzes pieejamas LNB lasītavās
LNB lasītājiem daļa no datubāzēm pieejama attālināti

Latvijas Nacionālā digitālā
bibliotēka (LNDB)

Vienotais meklētājs nodrošina meklēšanu
LNDB portālos, kolekcijās un kopkatalogā

Digitalizēta kultūrvēsturiska informācija
LNB krājuma un sadarbības partneru Latvijas Nacionālā arhīva,
muzeju u.c. atmiņas institūciju digitalizēti resursi

grāmatas
žurnāli, laikraksti,
turpinājumizdevumi
fotogrāfijas un atklātnes
ekslibri, zīmējumi,
grafikas, plakāti
rokraksti

kartes
sīkiespieddarbi: bukleti,
programmas, adrešu grāmatas u.c.
notis
skaņu un video ieraksti
u.c. materiāli

www.digitalabiblioteka.lv

LNDB portāli
Grāmatas
vairāk nekā 10 000 grāmatu
nozīmīgākie darbi par Latvijas
vēsturi un kultūru
ievērojamu latviešu literatūras
klasiķu nozīmīgākie darbi
reti un seni izdevumi, kuru
izsniegšana lasītājiem apdraud
grāmatu fizisko stāvokli

16.gs. 21.gs. sākums

Periodika
vairāk nekā 3000 laikraksti un
žurnāli
kultūrvēsturiski nozīmīgi un
reģionālie laikraksti, žurnāli par
dažādām tēmām, zinātniskie un
profesionālie izdevumi,
organizāciju mēnešraksti un
biļeteni u.c.

1761. 2011.gads

LNDB kolekcijas
Karšu pārlūks
senās Livonijas, Latvijas vēsturiskās
topogrāfiskās, ortofotokartes, pilsētu plāni
karšu, vietvārdu un adrešu meklēšana,
laukumu un attālumu mērīšana, vēsturisko
kartogrāfisko datu salīdzināšana

16.gs. beigas mūsdienas

Zudusī Latvija
fotogrāfijas un atklātnes
arhitektūras un mākslas pieminekļi, pilsētu
un apdzīvotu vietu skati, mājvietas un
Latvijas ļaudis darbā un atpūtā, dabas
skati u.c. attēli

19.gs. beigas mūsdienas

Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti
mūzika skaņu plašu ierakstos
latviešu tautasdziesmas, operas,
fokstroti, tango u.c. žanri, arī
vēsturisku runu ieraksti
20.gs. pirmā puse

Dziesmu svētku krātuve
Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku
vēsture
fotogrāfijas, plakāti, publikācijas,
svētku organizācijas dokumenti, notis,
skaņu ieraksti, virsdiriģentu un
virsvadītāju atmiņu stāsti u.c. materiāli
1873.gads mūsdienas

LNDB kolekcijas
Rainis un Aspazija
dzejnieku mantojums no atmiņas
institūciju un privātu kolekciju krājumiem
darbu pirmizdevumi, vēstules,
fotogrāfijas, plakāti, runu
audioieraksti, darbu fragmenti,
kinohroniku fragmenti u.c. materiāli
1865. 1943.gads

Latvijas Kultūras kanons
99 Latvijas kultūras vērtības
tautas tradīcijas, arhitektūra un
dizains, skatuves māksla, vizuālā
māksla, literatūra, mūzika, kino un
ainavas
video, foto, teksts, grāmatas, kartes,
attēli u.c. materiāli
no senatnes līdz mūsdienām

Ainavu dārgumi
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”
50 Latvijas ainavu dārgumi, bagātināti
ar iedzīvotāju atmiņu stāstiem,
vēsturisku informāciju, fotogrāfijām un
ainavas skanējumu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija sadarbībā ar plānošanas
reģioniem un LNB

LNDB kolekcijas
G.F.Stendera literārais mantojums
Stendera iespiestās grāmatas,
raksti, rokraksti
1753. 1797.gads

Brāļu draudzes (rok)raksti
hernhūtisma kustības ietekmē tapušo
Brāļu draudzes tekstu kopums
vēsturiski, biogrāfiski un reliģiski
dažādu žanru oriģinālsacerējumi,
tulkojumu pārstrādājumi un noraksti

18.gs. vidus 19.gs. sākums

Akadēmiskais repozitorijs “Academia”
Latvijā izstrādātie promocijas,
maģistra darbi, monogrāfijas,
zinātnisko rakstu krājumi u.c.

Kontakti

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mācību pakalpojums
tālr. 67806113
e-pasts: konsultants@lnb.lv

