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Vienotais satura meklētājs

• lndb.lv

lndb.lv


Academia

• academia.lndb.lv

• Akadēmiskais repozitorijs 
pētniekiem un institūcijām

• Mērķis – uzglabāt vienkopus 
un padarīt pieejamus Latvijā 
izstrādātos akadēmiskos 
darbus

• Lielākā daļa repozitorijā 
publicēto darbu ir pieejami 
pilntekstā

http://atteli.lndb.lv/lv/


Attēlu kolekcija

• atteli.lndb.lv

• Vairāk nekā 14 700 attēlu
– Atklātnes

– Plakāti

– ExLibri

– Estampi

– Grafika

– Portreti

http://atteli.lndb.lv/lv/


Rainis un Aspazija pilotkolekcija

• runa.lnb.lv

• Saistīto datu kolekcija
– Raiņa un Aspazijas literāro 

darbu pirmizdevumi
– Vēstules, fotogrāfijas
– Dokumenti
– Audio/ video
– Darbu anotācijas
– Vēstuļu komentāri
– Dokumentu tulkojumi

– Oriģinālu glabātāji
– Latvijas Nacionālā bibliotēka
– Latvijas Nacionālais arhīvs
– Memoriālo muzeju apvienība
– Rakstniecības un mūzikas 

muzejs

runa.lndb.lv


G.F. Stendera literārais mantojums

• stenders.lndb.lv

• Stendera dzīves laikā
– Iespiestās grāmatas

– Raksti

– Rokraksti

• Oriģinālu glabātāji
– Latvijas Nacionālā bibliotēka

– Latvijas Universitātes 
Akadēmiskā bibliotēka

– Latvijas Nacionālais arhīvs

– Tartu Universitātes 
bibliotēka

– Getingenes Universitātes 
bibliotēka

stenders.lndb.lv


Brāļu draudzes (rok)raksti

• braludraudze.lndb.lv

• Digitalizēts Brāļu draudzes 
tekstu kopumu, kura tapšanā 
hernhūtisma kustības ietekmē 
18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē  
bija iesaistīti vairāki tūkstoši 
Vidzemes latviešu zemnieku

• Zinātniskie komentāri

stenders.lndb.lv


Kultūras mantojuma digitalizācija 2020



Teksta dokumenti

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

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

• Latvijā izdotie citvalodu laikraksti
• Laikraksti krievu, vācu, poļu un ebreju valodās

• «Baltie plankumi» līdz šim digitalizētajā presē
• Latvijas centrālie pirmskara laikraksti (Jaunākās ziņas, Baltijas 

vēstnesis, Brīvā zeme, u.c.)

• Profesionālā un nozaru periodika

Būtiski tiks papildināts periodika.lv saturs



Teksta dokumenti

• Grāmatas – 609 000 lpp.
• Uzziņu literatūra

• Enciklopēdijas, vārdnīcas, bibliogrāfiskie rādītāji

• Vēsturiskās telefonu un adrešu grāmatas

• Nozaru literatūra
• Juridisko, sociālo un dabas zinātņu izdevumi

• Retās un vēsturiski nozīmīgās grāmatas
• LNB un LU «retumi», vienīgie eksemplāri, u.c.

Būtiski tiks papildināts gramatas.lndb.lv saturs

• Notis
• Latvijas komponistu notis – 200 000 lpp.

• Orķestru partitūras un balsis
• Nošu krājumi

Tiks veidota Latviešu komponistu nošu kolekcija



Attēli (1)

• Kartes – 5 000 lpp.
• Latvijas topogrāfiskās kartes

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

• Latvijas retumu kartes
• Kartes no LNB Retumu un Baltijas centrālās bibliotēkas 

krājumiem

Tiks papildināts kartes.lndb.lv saturs



Attēli (2)

• Attēli – 111 500 vien.
• Afišas

• Pasākumu, sarīkojumu, svētku afišas, kas izdotas līdz 1940. g.

• Padomju gados izdotās kino afišas

• Fotogrāfijas
• Latinform fotohronika (dažādi preses foto no 1974. līdz 1991. 

gadam, kopā apmēram 3 500)

• Foto negatīvi
• Laikraksta «Diena» foto arhīvs (sākot no 1996. gada, kopā 

apmēram 20 000)

• "Latgiprozem" vēsturiski fotodokumenti - Latvijas rajonu 
aerofotogrāfiju negatīvi, kas uzņemti 20.gs. 60.gados

Tiks papildināts atteli.lndb.lv saturs



Attēli

• Kultūras pieminekļu uzmērījumi –
18 000 vien.

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

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



Audiovoizuālais saturs

• Skaņu ieraksti – 3 700 stundas
• Latvijas Radio ieraksti

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

• Rakstniecības un mūzikas muzeja ieraksti
• Unikāli, tikai RMM krājumā esoši skaņu ieraksti: kultūras 

darbinieku balss ieraksti, atmiņu stāsti, intervijas

• Liepājas ieraksti
• Liepājas Simfoniskā orķestra, Liepājas Starptautiskā ērģeļmūzikas 

un Starptautiskā pianisma zvaigžņu festivāla ieraksti

• Video ieraksti – 4 000 stundas
• Latvijas Televīzijas ieraksti
• Latvijas dokumentālās filmas
• Valsts pārvaldes video ieraksti

• Gunta Ulmaņa, Vairas Vīķes-Freibergas un Valda Zatlera 
prezidentūras laika video ieraksti

• Latvijas Republikas 5., 6., 7., 8. Saeimas plenārsēdes u.c.

• Trimdas latviešu video ieraksti



Audiovizuālais saturs

• Kino filmas – 640 stundas
• Kino hronikas

• 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.

• Latvijas dokumentālās filmas
• Autori: Eduards Kraucs, Mārtiņš Lapiņš, Arnolds Cālītis, Vilis 

Lapenieks, Aleksandrs Rusteiķis, Voldemārs Pūce, Hercs Franks 
u.c.

• Kinoamatieru biedrības filmas

• Trimdas latviešu dzīve kino filmās

• „Telefilm-Riga” kino filmas

• Kino filmas – 15 pilnmetrāžas filmu digitalizācija un 
restaurācija



Jana Ķikāne

LNB Digitālā mantojuma centra vadītāja

jana.kikane@lnb.lv

Artūrs Žogla 

LNB digitālās bibliotēkas vadītājs

arturs.zogla@lndb.lv

Tiekamies virtuālajā un reālajā LNB!
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