
Latvijas Nacionālās
digitālās bibliotēkas
kolekcija
"Rainis un Aspazija"

darbu pirmizdevumi un to anotācijas ar norādēm
un saitēm uz saistītiem objektiem 
vēstules ar atšifrētiem tekstiem un komentāriem
fotogrāfijas, atklātnes, plakāti un karikatūras
runu audioieraksti, kinohroniku fragmenti 
iepriekš nepublicēti darbi un citi materiāli

Dzejnieku atstātā mantojuma daudzveidība

runa.lnb.lv

Soli pa solim

https://runa.lnb.lv/


Raiņa un Aspazijas atstātais mantojums atklāts
savstarpēji saistītas informācijas veidā 
Kolekcijā iekļautie teksti ir anotēti, un tajos ir
atzīmētas entītes 

Kolekcija "Rainis un Aspazija"

Saistītie dati nodrošina atvērtus, strukturētus
datus par kolekcijas objektiem, entītēm un
saitēm to starpā

piemēram, saite no vēstules anotācijas uz vēstulē pieminētu entīti

Entīte ir unikāli identificēts atvērto datu elements, kas
ļauj saistīt kolekcijas objektus.
Kolekcijā izmantotas entīšu klases: Persona, Institūcija,
Vieta, Laiks, Jēdziens, Darbs, Notikums, Ēkas un celtnes

Anotāciju datu kopā nodrošināta iespēja saistīt
kolekcijas objektus, entītes un arī tekstā minētās
entītes ar ārējos tīmekļa informācijas avotos
atrodamiem datiem



Viens vai vairāki atslēgvārdi
Ar vai bez diakritiskajām zīmēm
Ar lielajiem vai mazajiem burtiem

Meklēšana

Objektus var kārtot pēc nosaukuma,
datējuma, autora un objekta tipa

Izvēlņu rindas “Atlasīt pēc tipa” un
“Pieder kolekcijai” nodrošina filtrus,
kas sašaurina meklēšanu

Iespējams meklēt objektus vai entītes,
kā arī atlasīt pēc institūcijas, kurā
glabājas objekti



Objekts  darba pirmizdevums

Saites un norādes uz
darbu anotācijām



Darba pirmizdevuma anotācija

Datu tīklojums vizuāli attēlo objektu
un entīšu savstarpējo saistību

Kolekcijā iekļautie teksti ir anotēti, un tajos ir atzīmētas entītes

Darba pirmizdevuma anotācija
ar tekstā marķētām entītēm

Objekti, kuriem nodrošināta
sasaiste ar citiem kolekcijas
objektiem, to pieminējumiem

kolekcijā, kā arī ārējiem
resursiem tīmeklī

Saites uz citiem ārējiem informācijas avotiem
tīmeklī, kuros atrodami dati par entīti “dzejnieks”

Entītes “dzejnieks” pieminējumi citos kolekcijas
objektos ar saitēm uz šiem objektiem

Pieminējumu statistikas atspoguļojums laika joslā



Vēstules teksts un komentāri
Kolekcijā iekļauto vēstuļu teksti ir papildināti ar

zinātniskiem komentāriem

Ar marķējumu izceltas entītes

Vēstules teksta zinātniskie komentāri

Saite uz vēstules
oriģinālu

Vēstules oriģināls



Pārlūkošana
Iespēja pārlūkot pēc objekta glabātāja, atlasīt pēc
tipa un piederības kolekcijai, kā arī pēc datējuma



Pārlūkošana
Iespēja pārlūkot pēc objekta glabātāja, atlasīt pēc
tipa un piederības kolekcijai, kā arī pēc datējuma



Rīki

Informācija par visām minētajām
entītēm izvēlētajā laika periodā

Raiņa un Aspazijas darbu tapšana uz
notikumu fona dzejnieku dzīvē, kā arī
Latvijas un pasaules notikumu kontekstā



Kontakti

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

https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/macibu-pakalpojums

