
No datu viensētām uz vienotu piekļuvi

Projekta “Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot 
kultūras mantojumu” noslēguma konference

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā
Mūkusalas ielā 3, Rīga

2022. gada 29. septembrī

9.30-10.00        Reģistrācija

10.00-10.10 Atklāšana

              1. daļa

10.10-10.30     Projekta uzdevumi un rezultāti

                          Anita Goldberga, LNB Bibliogrāfijas institūta direktore

Mērķis, uzdevumi, problēmas un piedāvātie risinājumi, sadarbība, ieguvumi sabiedrībai, ietekme 

un turpinājums

10.30-10.50 Vienota digitālā kultūras mantojuma izplatīšana: ieguvumi un iespējas

Karīna Bandere, LNB Digitālās attīstības departamenta direktore

Ieva Muižniece, biznesa analītiķe, Digitālās bibliotēkas pakalpojuma vadītāja

Digitālā kultūras mantojuma platforma ir integrēts kultūras informācijas sistēmu kopums, kas 

nodrošina vienotu kultūras mantojuma digitalizēto objektu pārvaldību, ilgtermiņa saglabāšanu un 

vienotu satura izplatīšanu. Digitālā bibliotēka ir digitālā kultūras mantojuma krātuve, kas nodrošina 

meklēšanas pakalpojumu visos dažādu institūciju veidotajos digitālajos arhīvos un kolekcijās. 

Atsauču datu risinājuma ietekme uz satura meklēšanu Digitālajā bibliotēkā un satura atklāšanu 

Jautājumi un atbildes

10.50-11.10     Vienota kultūras mantojuma digitālo resursu zināšanu organizēšanas sistēma

Eduards Skvireckis, LNB datu pārvaldības attīstības vadītājs, LU HZF doktorants 

Ieguvumi un trūkumi vienotas zināšanu organizēšanas sistēmas veidošanā un dažādu nozares 

standartu savstarpējā sadarbspēja. Latvijas kultūras mantojuma Atsauču datu konceptuālais datu 

modelis un tā implementācija vienotajā kultūras mantojuma platformā (Atsauču datu risinājumā). 

Atsevišķu datu kopu sinhronizācijas iespējas un problēmas

Jautājumi un atbildes

11.10-11.30      Izdevējdarbības statistika kā kultūras mantojumu papildinoši dati: LNB pieredze

Elza Ungure, LNB izdevējdarbības eksperte

Ar vēsturiskajiem datiem paplašinātā datu kopa, izstrādātie aprakstošie metadati, pētījumi datu 

lietojamības pārbaudei, kā arī rekomendācijas statistikas datu bagātināšanai un integrācijai. 

Nākotnē iecerētie ar izdevējdarbības statistiku saistītie uzlabojumi atmiņas institūciju semantiskās 

sadarbības potenciāla realizēšanai

Jautājumi un atbildes



11.30-11.50      Piezīmes uz tīmekļa malām 

Solveiga Ķīkule, LU HZF maģistrante

Anotāciju veidošanas process Raiņa un Aspazijas vēstulēm un Raiņa dienasgrāmatas fragmentiem

Jautājumi un atbildes

11.50-12.40      Pusdienu pārtraukums (Konferenču centra foajē)

               2. daļa

12.40-13.00      RDA standarta ieviešanas loma bibliotēku un citu kultūras mantojuma institūciju datu 

sagatavošanā kā pamats pārejai uz saistīto datu vidi 

Maira Kreislere, LNB Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas vadītāja

Bibliotēku un arhīva atsauču datu galvenie saskares punkti. RDA standarta terminoloģijas un 

entīšu attiecību ieviešana bibliotēku autoritatīvajos un bibliogrāfiskajos datos

Jautājumi un atbildes

13.00-13.20 Autoritatīvo datu izmantošana kultūras mantojuma atklāšanai 

Jogita Sauka, LNB autoritatīvo datu eksperte

LNB, LNA un Wikidata autoritatīvo ierakstu salīdzinājums. Identifikatori autoritatīvajos datos. 

Kultūras mantojuma institūciju sadarbības piemēri 

Jautājumi un atbildes

13.20-13.40      LNB Nacionālā tēzaura datu ontoloģiju serviss

Mārīte Apenīte, LNB Nacionālā tēzaura eksperte

Uldis Bojārs, LNB datu semantiskās attīstības vadītājs, LU asociētais profesors

Attīstība, problēmaspekti un nākotnes ieguvumi

Jautājumi un atbildes

13.40-14.10      Diskusija “Vienoties un vienot?”

Latvijas kultūras mantojuma institūciju sadarbība vienota atsauču datu risinājuma izveidē. Kā 

metadati var palīdzēt lietotājam digitālā kultūras mantojuma vienotā atklāšanā un piekļuvē 

Diskusijā piedalās: 

Māra Sprūdža, LNA direktore

Annija Vucāne, KISC projekta koordinatore

Simona Čevere, NKMP Kultūras mantojuma informācijas centra vadītāja

Baiba Holma, LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore

Karīna Bandere, LNB Digitālās attīstības departamenta direktore

Uldis Bojārs, LNB datu semantiskās attīstības vadītājs, LU asociētais profesors

Eduards Skvireckis, LNB datu pārvaldības attīstības vadītājs, LU HZF doktorants 

14.10-14.20      Konferences noslēgums

Konferenci organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka projekta “Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: 

vienojot kultūras mantojumu” ietvaros.

Projekta finansētājs: Latvijas Zinātnes padome.

Projekta numurs: lzp-2019/1-0365


