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Līdzšinējie projekti

• Zudusī Latvija
• 2016. g. septembrī – 36 000 attēli

• periodika.lv
• 1 000 laikrakstu komplekti
• Pirmskara Latvijas reģionālā prese



Nākotnes plāni

• ERAF projekts «Kultūras mantojuma digitalizācija» (2017.-2020.)
• Projekta partneri

• Latvijas Nacionālā bibliotēka
• Latvijas Nacionālais arhīvs
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
• Kultūras informācijas sistēmu centrs

• Piesaistītie partneri



Novadpētniecības saturs

• Latvijas Nacionālā bibliotēka
• Latvijas PSR perioda (1945-1990) reģionālā prese (~770 000 lpp.)
• Katra rajona centrālais laikraksts latv. val.
• Adrešu grāmatas
• Telefonu grāmatas

• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
• Kultūras pieminekļu uzmērījumi (18 000 vien.)
• Foto negatīvi (20 000 vien.)
• Kultūras pieminekļu lietas (400 000 lpp.)

periodika.lv

gramatas.lndb.lv

zudusilatvija.lv



Kad tas būs pieejams

• Pirmie rezultāti: 2017. g. otra puse
• Viss apjoms: 2018. g.



Mājas darbi

1. Rajona laikrakstu latvisko versiju (1991-…) vai krievisko versiju skenēšana.
• Skenēšanas parametri: TIFF, 300 dpi (vēlams 400 dpi), RGB (krāsaini)

2. Autortiesību kārtošana ar vietējiem laikrakstu izdevējiem.
• Mērķis: padarīt laikrakstus pieejamus visiem Interneta lietotājiem



Kas vēl tiks digitalizēts?



Digitalizējamā satura tipi

• Teksta dokumenti
• Laikraksti, grāmatas, valsts kultūras pieminekļu lietas, notis

• Attēli
• Foto negatīvi, afišas, kartes, aerofotogrāfijas

• Audiovizuālais saturs
• Magnētiskās lentes, VHS kasetes, audio kasetes

• Kino filmas
• 16 mm/35 mm filmas

• Muzeju priekšmeti
• 3D

• Arhitektūras pieminekļi



Teksta dokumenti (1)

• Laikraksti – 1 861 000 lpp.
• Latvijas PSR reģionālā prese – 773 000 lpp.

• Katra rajona un republikas nozīmes pilsētas centrālais laikraksts par periodu: 
1945.-1990. g.

• Mērķis: būtisks atbalsts novadpētniecībai
• Latvijā izdotie citvalodu laikraksti – 500 000 lpp.

• Laikraksti krievu, vācu, poļu un ebreju valodās
• Mērķis: Latvijas cittautu iedzīvotāju kultūras mantojums digitālā vidē

• «Baltie plankumi» līdz šim digitalizētajā presē – 588 000 lpp.
• Latvijas centrālie pirmskara laikraksti (Jaunākās ziņas, Baltijas vēstnesis, Brīvā 

zeme, u.c.)
• Profesionālā un nozaru periodika
• Mērķis: nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku digitalizētās preses pārklājumu

• Satura devēji: LNB, LU Akadēmiskā bibliotēka, RSU, RTU



Teksta dokumenti (2)

• Grāmatas – 609 000 lpp.
• Uzziņu literatūra – 186 000 lpp.

• Enciklopēdijas, vārdnīcas, bibliogrāfiskie rādītāji
• Vēsturiskās telefonu un adrešu grāmatas
• Mērķis: līdz šim nedigitalizēts pieprasīts izdevumu veids

• Nozaru literatūra – 189 000 lpp.
• Juridisko, sociālo un dabas zinātņu izdevumi
• Mērķis: profesionālās literatūras pieejamība digitālā vidē

• Retās un vēsturiski nozīmīgās grāmatas – 234 000 lpp.
• LNB un LU «retumi», vienīgie eksemplāri, u.c.
• Mērķis: vēsturiski nozīmīgu un vērtīgu izdevumu saglabāšana un piekļuves 

nodrošināšana

• Satura devēji: LNB, LU, LU Akadēmiskā bibliotēka, RTU



Teksta dokumenti (3)

• Notis – 200 000 lpp.
• Latvijas komponistu notis – 200 000 lpp.

• Orķestru partitūras un balsis
• Nošu krājumi
• Mērķis: nodrošināt Latvijas komponistu nošu oriģinālu saglabāšanu

• Satura devēji: LNB

• Kultūras pieminekļu lietas – 400 000 lpp.
• Kultūras pieminekļu lietas – 400 000 lpp.

• Mērķis: racionalizēt pieminekļu lietu ikdienas izmantošanu
• Satura devēji: VKPAI



Attēli (1)

• Kartes – 5 000 lpp.
• Latvijas topogrāfiskās kartes – 4 900 lpp.

• Visas uz Latviju attiecināmās kartes un atlanti, kas izdoti 
līdz 1990. gadam

• Mērķis: pilnīgs Latvijas kartogrāfiskais mantojums 
digitālā vidē

• Latvijas retumu kartes – 100 lpp.
• Kartes no LNB Retumu un Baltijas centrālās bibliotēkas 

krājumiem
• Mērķis: pilnīgs Latvijas kartogrāfiskais mantojums 

digitālā vidē
• Satura devēji: LNB



Attēli (2)

• Attēli – 111 500 vienības
• Afišas – 2 000 vien.

• Pasākumu, sarīkojumu, svētku afišas, kas izdotas līdz 1940. g.
• Padomju gados izdotās kino afišas
• Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

• Foto negatīvi – 77 500 vien.
• Latinform fotohronika 20.gs. 70.-80.g.
• Laikraksta «Diena» foto arhīvs
• "Latgiprozem" vēsturiski fotodokumenti - Latvijas rajonu 

aerofotogrāfiju negatīvi, kas uzņemti 20.gs. 60.gados.
• LU un VKPAI fotonegatīvi
• Mērķis: Latvijas laikmetu liecības foto negatīvos

• Pergamentu kolekcija  (1220-1700tie) – 2 000 vien.
• Ietver senākos dokumentu par Latvijas teritorijas un Baltijas 

reģiona vēsturi no LVA krājumiem.
• Mērķis: līdz šim nedigitalizēts unikāls saturs



Attēli (3)

• Kultūras pieminekļu uzmērījumi – 18 000 
vien.

• VKPAI kultūras pieminekļu uzmērījumi
• Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

• Dziesmu svētku dokumenti – 12 000 vien.
• Dokumenti, kas parāda Dziesmu svētku 

priekšvēsturi, organizēšanu, t.sk. atļauju 
saņemšanu svētku rīkošanai, estrāžu būvi, 
svētku programmas izstrādi un saskaņošanu, 
kolektīvu gatavošanos un piedalīšanos

• Mērķis: valsts nozīmes digitālā kolekcija 
Latvijas simtgadei

• Satura devēji: LNB, LNA, VKPAI, LU



Audiovoizuālais saturs (1)

• Skaņu ieraksti – 223 500 minūtes (3 725 stundas)
• Latvijas Radio ieraksti – 120 000 min.

• Vēsturiski nozīmīgi Latvijas Radio skaņu ieraksti: raidījumi, koncerti, pasākumu 
ieraksti

• Mērķis: Latvijas Radio satura saglabāšana
• Rakstniecības un mūzikas muzeja ieraksti – 41 000 min.

• Unikāli, tikai RMM krājumā esoši skaņu ieraksti: kultūras darbinieku balss 
ieraksti, atmiņu stāsti, intervijas

• Mērķis: RMM krājuma saglabāšana
• Mutvārdu vēsture – 30 000 min.

• Nacionālās mutvārdu vēstures pētnieku grupas ,,Etniskā un naratīvā dažādība 
dzīvesstāsta konstrukcijās'' ieraksti

• Mērķis: būtisks atbalsts novadpētniecībai
• Liepājas ieraksti – 32 500 min.

• Liepājas Simfoniskā orķestra, Liepājas Starptautiskā ērģeļmūzikas un 
Starptautiskā pianisma zvaigžņu festivāla ieraksti

• Mērķis: Liepājas kultūrvēsturiski nozīmīgā skaņu ierakstu satura saglabāšana
• Satura devēji: LR, RMM, LU, Liepājas pilsēta



Audiovizuālais saturs (2)

• Video ieraksti – 245 100 minūtes (4 085 stundas)
• Latvijas Televīzijas ieraksti – 78 000 min.

• LTV raidījumu ieraksti
• Mērķis: Latvijas Televīzijas satura saglabāšana

• Latvijas dokumentālās filmas – 4 200 min.
• No LNA krājuma
• Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

• Valsts pārvaldes video ieraksti – 129 000 min.
• Gunta Ulmaņa, Vairas Vīķes-Freibergas un Valda Zatlera prezidentūras laika video ieraksti
• Latvijas Republikas 5., 6., 7., 8. Saeimas plenārsēdes, Saeimas Izmeklēšanas komisijas sēdes, Saeimas 

Frakciju padomes sēdes, 6. Saeimas 1998.gada budžeta apspriešana
• Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

• Citi video ieraksti – 33 900 min.
• Trimdas latviešu video ieraksti
• LU video arhīvs
• Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

• Satura devēji: LTV, LNA, LNB, LU



Audiovizuālais saturs (3)

• Kino filmas – 38 500 minūtes (640 stundas)
• Kino hronikas – 27 000 min.

• Pirmskara kino hronikas, padomju perioda kinožurnāli „Padomju Latvija”, „Māksla”, 
„Sporta apskats”, „Pionieris”, „Karavīrs”, „Lauku hronika” , 1990.-1996.gada kinožurnāli 
„Latvijas hronika”, „Gaismēnas”, „Pastarītis”, „Māksla” u.c.

• Mērķis: unikāls, līdz šim nedigitalizēts saturs
• Latvijas dokumentālās filmas – 9 000 min.

• Autori: Eduards Kraucs, Mārtiņš Lapiņš, Arnolds Cālītis, Vilis Lapenieks, Aleksandrs 
Rusteiķis, Voldemārs Pūce, Hercs Franks, Ivars Kraulītis, Uldis Brauns, Aivars Freimanis, 
Ivars Seleckis

• Kinoamatieru biedrības filmas
• Trimdas latviešu dzīve kino filmās
• „Telefilm-Riga” kino filmas
• Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

• Dokumentālie filmējumi uz nitrocelulozes lentām – 1 500 min.
• Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs, fiziski trausls materiāls

• Satura devēji: LNA



Audiovizuālais saturs (4)

• Kino filmas – 15 pilnmetrāžas filmu digitalizācija un restaurācija
• Satura koncepciju piedāvā NKC eksperti, izveidojot kultūrvēsturiski nozīmīgu pilnmetrāžas 

spēlfilmu un atsevišķu dokumentālo filmu izlasi (apzinot Latvijas kino vēstures būtiskākos 
darbus, kuri atrodas kritiskā tehniskā stāvoklī), un veicot ne tikai to digitalizāciju (sadarbībā ar 
LNA), bet arī pilnu restaurācijas procesu

• Satura devēji: LNA



Muzeju priekšmeti 
• Prioritātes

• Esošo digitālo objektu pievienošana NMKK
• LV100 kolekciju tēmām atbilstošu priekšmetu digitalizācija

• Dziesmu svētki
• Rainis un Aspazija

• Citas sabiedrības izglītošanai svarīgas tēmas
• Kurzemes Provinces muzeja kolekcija

• Svarīgi nodrošināt pilnu digitalizācijas procesu un 
apmācību

• Mobilās digitalizācijas brigādes

• Satura devēji: muzeji



3D

• 1. kārtā plānots neliels skaits objektu pieredzes un metožu aprobācijai
• 2. kārtā viena no prioritātēm
• Satura devējs: VKPAI



Jaunradītais saturs

• Profesionālie iestudējumi un pasākumi
• Operas un teātra izrādes
• Koncerti
• Amatierteātru “Gada izrādei” izvirzītās izrādes

• Kultūrizglītības jomas spilgtākie notikumi
• Mūzikas akadēmijas un mūzikas vidusskolu jubileju un izcilību koncerti
• Mākslas un dizaina vidusskolu, kā arī mākslas akadēmijas jauno mākslinieku/dizaineru darbu 

izstādes

• Nemateriālais kultūras mantojums
• Amatu meistaru prasmju fiksēšana

• Satura devēji: LNO, profesionālie un amatieru teātri, Latvijas koncerti, 
kultūrizglītības iestādes, LNKC



Latvijas 100gadei veltītās kolekcijas



Dziesmu svētki (1)

• Vīzija: plašai sabiedrībai pieejama tīmekļa vietne ar bagātīgu, uzticamu, starpinstitucionālu, 
multimediālu saturu, kas atspoguļo svētku rašanos un vēsturi dažādos laika posmos no 1873. gada līdz 
mūsdienām

• Saturs
• Tekstuālais: grāmatas, svētku programmas, rīcības komiteju protokoli u.c.
• Attēli: afišas, plakāti, atklātnes, fotogrāfijas, nošu rokraksti u.c.
• Audio un video: vēsturiskie skaņu ieraksti, kinohronikas, ziņu sižeti
• Priekšmeti: karogi, medaļas u.c.
• 3D: Dziesmusvētku estrāde tagad un nākotnē (ja iespējams)

• Kontekstualizācija
• Nozīmīgu personu biogrāfijas u.c. (sasaiste ar Nacionālo enciklopēdiju)
• Būtiski iedot kontekstu padomju periodam

• Sabiedrības iesaiste
• Kopradīšanas iespējas: pievienot attēlus, audio, video un stāstus
• Dalībnieku galerija: iespēja pievienot dalībnieku fotogrāfijas katriem dziesmu svētkiem



Dziesmu svētki (2)

• Digitālās interaktīvās mākslas elementi (sadarbībā ar RIXC)
• Esošie digitālie resursi

• dziesmusvetki.lndb.lv



Rainis un Aspazija (1)

• Vīzija: humanitāro zinātņu pētniekiem, studentiem un citiem interesentiem ir pieejama 
tīmekļa kolekcija, kas atklāj abu dzejnieku atstātā mantojuma daudzveidību savstarpēji 
saistītas informācijas veidā, un ir pieejami rīki, kas ļauj veikt pētījumus ar digitālo 
humanitāro zinātņu metodēm

• Saturs
• Tekstuālais: pirmizdevumi, anotācijas, vēstules, dokumenti, 
• Attēli: fotogrāfijas, plakāti
• Audio un video: vēsturiskie skaņu ieraksti, uzrunas un priekšlasījumi

• Saistītie dati
• Rīki

• Brīvpieejas saistīto datu veidošanas rīks
• Satura reprezentēšanas iespējas saistīto datu un saistītās informācijas veidā



Rainis un Aspazija (2)

• Esošie digitālie resursi
• runa.lnb.lv pilotprojekts



Rainis un Aspazija (2)
• Esošie digitālie resursi

• runa.lnb.lv



Digitalizācijas praktikums



Digitalizācijas praktikums

• Vienas dienas kursi par digitalizāciju
• Teorija: ~1.5 stundas
• Praktiskas nodarbības: ~3 stundas

• Mēŗkis
• Spēt digitalizēt attēlus atbilstoši labākajai praksei

• Vieta
• LNB, Mācību centrā (2-4 reizes gadā)
• Iespējami izbraukumi uz rajona bibliotekāru semināriem

• Kontakti
• arturs.zogla@lnb.lv

mailto:Arturs.zogla@lnb.lv


Paldies! Jautājumi? 
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