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Noslēgusies ERAF projekta teksta dokumentu un 

attēlu digitalizācija
Laika periodā no 2017. gada augusta līdz 2019. gada martam digitalizēts

Vairāk nekā 3 miljoni lappušu teksta dokumentu
230 000 periodiskie izdevumi (numuru skaits)
3 600 grāmatas
1 000 nošu izdevumi
8 000 kultūras pieminekļu arhīva lietas

117 tūkstoši attēlu
5 000 kartes (lappuses) 
2 000 afišas 
77 500 fotonegatīvi
18 000 kultūras pieminekļu uzmērījumi
12 000 lappušu ar Dziesmu un deju svētku organizāciju saistīto dokumentu

no LNB, LNA, LU AB, RTU, RSU u.c. sadarbības partneru krājumiem

Digitalizētie materiāli pieejami Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā



Teksta dokumenti
Laikraksti – 1 861 000 lpp. (230 000 numuri)

Latvijas PSR reģionālā prese
Latvijas reģionālie laikraksti - katra rajona un republikas nozīmes pilsētas centrālais laikraksts 
par periodu 1945.-1990. gads: “Darba Balss” (Rīgas rajons), “Padomju Ceļš” (Ogre), “Padomju 
Zeme” un “Progress” (Limbaži), “Padomju Druva” (Cēsis), “Liesma” (Valmiera), “Stars”
(Madona), “Darba Karogs” (Valka) un daudzi citi

Profesionālā un nozaru periodika
Populārzinātniski žurnāli (“Veselība”, “Zinātne un Tehnika”), literāri izdevumi (“Literatūra un 
Māksla”, “Avots”), centrālais laikraksts par sportu – “Sports”, Latvijas Republikas oficiālais 
izdevums “Latvijas Vēstnesis”

Latvijā izdotie citvalodu laikraksti

«Baltie plankumi» līdz šim digitalizētajā presē
Būs pieejami pilni komplekti tādiem pieprasītiem starpkaru perioda Latvijas centrālajiem 
laikrakstiem kā “Jaunākās Ziņas”, “Brīvā Zeme”, “Сегодня”

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



Teksta dokumenti

Grāmatas – 609 000 lpp. (3 600 vienības)

Uzziņu literatūra
Enciklopēdijas, vārdnīcas, bibliogrāfiskie rādītāji
Vēsturiskās telefonu un adrešu grāmatas

Kalendāri, sākot no 1767. gada

Izglītības un zinātnes vēsture

Nozaru literatūra
Juridisko, sociālo un dabas zinātņu izdevumi
LU mācību spēku bibliogrāfijas un biobibliogrāfijas
Studentika – materiāli par LU studentu organizācijām

Retās un vēsturiski nozīmīgās grāmatas
LNB un LU «retumi», vienīgie eksemplāri, t.sk. manuskripti no LU 
krājuma

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





Teksta dokumenti

Notis – 200 000 lpp. (1 000 vienības)
Latvijas komponistu notis

Orķestru partitūras un balsis
Nošu krājumi

Satura devēji: LNB

Kultūras pieminekļu arhīva lietas – 350 000 lpp. (8 000 lietu)

Satura devēji: NKMP (VKPAI)
Šobrīd šis lietas nav publiski apskatāmas, jo satur aizsargājamus personas 
datus



Attēli
Kartes – 5 000 lpp.

Latvijas topogrāfiskās un retumu kartes

Attēli – 111 500 vienības
Afišas – 2 000 vien.

Pasākumu, sarīkojumu, svētku afišas, kas 
izdotas līdz 1940. g.
Padomju gados izdotās kino afišas

Foto negatīvi – 77 500 vien.
Latinform fotohronika 20.gs. 70.-80.g.
Laikraksta «Diena» foto arhīvs (1996. gads)
"Latgiprozem" vēsturiski fotodokumenti -
Latvijas rajonu aerofotogrāfiju negatīvi, kas 
uzņemti 20.gs. 70.gados.
LU un VKPAI fotonegatīvi



Attēli

Kultūras pieminekļu uzmērījumi – 18 000 vien.

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

Satura devēji: LNB, LNA, VKPAI, LU



ERAF 2. kārtas projektā plānots
Teksta dokumenti un attēli – 1 126 000 lappuses

Periodika (starpkaru periodika, nozaru žurnāli)
Grāmatas
Notis
Dienas fotonegatīvu arhīvs
Kultūras pieminekļu lietas
Latvijas pilsētu arhīvi

Audiovizuālais saturs – 350 000 minūtes
Magnētiskās lentes, VHS kasetes, audio kasetes
Latvijas un Letikas izdevumi, 20. un 21.gs.
Latvijas izdevumi, 20.gs.
Privātkolekcionāru nodotās magnētiskās lentes
Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas

Muzeju priekšmeti – 50 000 vienības

3D – 30 objekti
Arhitektūras pieminekļi

Īpašā kolekcija – Latvijas industriālais mantojums



Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

LNDB ir lielākā publiski 

pieejamā dokumentārā 

mantojuma digitālā krātuve 

Latvijā

Vienota piekļuve vairāk nekā 

670 000 digitālajiem objektiem

No vēsturiskajiem 

iespieddarbiem līdz Open

Access pētījumiem

digitalabiblioteka.lv

https://lndb.lv/


Dziesmu svētku krātuve
dziesmusvetki.lndb.lv

dziesmusvetkukratuve.lv

Laika ass

Dziesma un deja

Personības

Tautastērps

Svētki pasaulē

https://dziesmusvetki.lndb.lv/
http://dziesmusvetkukratuve.lv/


Daudzveidīgs saturs

Vairāk nekā 3 400 dokumentu
• Organizācijas komiteju 

dokumenti

• Fotogrāfijas, pastkartes un 

plakāti

• Grāmatas un laikraksti

• Dažādi drukāti materiāli

• Skaņas un video ieraksti

• Notis

• Kartes

• Deju laukuma zīmējumi u.c.

Ilustratīvi attēli no tīmekļa vietnes dziesmusvetki.lndb.lv



Digitāli radītais kultūras mantojums

Digitāli radīts saturs ir daudz zūdošāks kā fiziskais

Digitāli radītā kultūras mantojuma savākšana ir viens no lielākajiem 

pēdējo gadu izaicinājumiem atmiņas institūcijām

Sadarbība ar jauno mediju kultūras centru RIXC digitālā jauno mediju 

mākslas arhīva veidošanā
• Interneta radio Ozone sesiju ieraksti, tiešsaistes audio pārraides no dažādiem pasākumiem, 

alternatīvās elektroniskās un dīdžeju mūzikas ieraksti u.c. skaņu mākslas projekti

• Tīkla mākslas projekti, RIXC/E-LAB un ikgadējo “Māksla+Komunikācija” festivālu tīmekļa vietnes

• Viens no nedaudziem interneta mākslas arhīviem pasaulē



Radio Brīvā Eiropa/ Radio Brīvība ieraksti

Kolekcija pieejama Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā digitalabiblioteka.lv

jeb lndb.lv

Pieejams tīmeklī (bez iespējas lejupielādēt)

https://lndb.lv/Search/Search?FreeFormQuery=br%C4%ABv%C4%81%20eiropa&PageIndex=1&PageSize=12&SearchEndpointID=0&SearchResultViewMode=List&IsCustomViewMode=False&SelectedFacets%5B0%5D.Key=subtype&SelectedFacets%5B0%5D.Value%5B0%5D.Key=Kolekcija&SelectedFacets%5B0%5D.Value%5B0%5D.Count=1&SelectedFacets%5B0%5D.Value%5B0%5D.FacetGroupOriginalName=Subtype&SortingField=Relevance&IsStopwordRemovalDisabled=False&IsDuplicateCollapsingDisabled=False&SelectedDocumentSets=DOM
https://lndb.lv/Search/Search?FreeFormQuery=br%C4%ABv%C4%81%20eiropa&PageIndex=1&PageSize=12&SearchEndpointID=0&SearchResultViewMode=List&IsCustomViewMode=False&SelectedFacets%5B0%5D.Key=subtype&SelectedFacets%5B0%5D.Value%5B0%5D.Key=Kolekcija&SelectedFacets%5B0%5D.Value%5B0%5D.Count=1&SelectedFacets%5B0%5D.Value%5B0%5D.FacetGroupOriginalName=Subtype&SortingField=Relevance&IsStopwordRemovalDisabled=False&IsDuplicateCollapsingDisabled=False&SelectedDocumentSets=DOM


Atcerieties datumus

21.-22. maijā LNB notiks starptautiska konference “Kultūras mantojums digitālā vidē: veidojot 

sadarbības tīklu Baltijas reģionā”

• Programma un reģistrācija dach2019.lnb.lv

22.maijā – Digitālā kultūras mantojuma diena

https://dach2019.lnb.lv/

