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 Jaunā Karšu kolekcija

 Industriālais mantojums

 Digitalabiblioteka.lv

 Talsu digitālais kultūras mantojums 
DOM

 Talsu novadpētniecības kolekcijas 
veidošana

 Talsu lokālās kolekcijas

 Sadarbības iespējas

 Atbalsts digitalizācijai



 Turpināsim licencēt digitālās kolekcijas arī šogad, lai brīvi būtu pieejams:

 Grāmatu portāls

 Periodikas portāls

 Industriālā mantojuma digitālā kolekcija

 Brīvai piekļuvei plānots arī atvērt 

 Dziesmusvētku digitālo kolekciju



kartes.lndb.lv
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100 Latvijā ražojošie 
uzņēmumi

300 lappušu liels 
informācijas apjoms 

10 000 dažāda veida 
digitālie objekti

Sadarbību projekts kurā
iesaistījās bibliotēkas, 
muzeji un arhīvi

ERAF Kultūras mantojuma satura digitalizācijas
2.kārta 

















 Iekļauts Industriālajā mantojuma 
digitālajā kolekcijā
 Metālapstrādes rūpnīca «Talsi»

 Daiļrade

 1894. gadā Talsos darbojās sērkociņu 
fabrika, liķieru fabrika, divas zeltera 
fabrikas, alus darītava, vilnas kārstuve 
un tipogrāfija, 127 amatnieku darbnīcas 
un 22 krogi.

 1930. gados Talsos darbojās apmēram 
300 tirdzniecības un 270 rūpniecības un 
amatniecības uzņēmumu, no kuriem 
lielākie bija Lapševska dzirnavas un 
kokzāģētava, Glāzera cietes fabrika u.c.

Krastiņš, Edmunds,  

Latvijas rūpniecība XIX-XXI gadsimtā. 

Rīga : Jumava, 2018.

https://lv.wikipedia.org/wiki/1894
https://lv.wikipedia.org/wiki/1930._gadi


Poligrāfijas nozare 

Tulkojums angļu valodā

Jauni uzņēmumi

Jauni digitālie objekti

Jauni sadarbības partneri











Laikraksta "Kurzemes Balss" redakcijas un 
Lapševska tipogrāfijas darbinieki





TALSU DZIRNAVKALNA VĒJDZIRNAVAS



Lapševska zāģētava



«Šim visam tiek veidota vienota izplatīšanas platforma, lai 
mēs katru no šiem materiālu veidiem, katru no šiem 
resursiem neejam lūkot un meklēt atsevišķā sistēmā, bet 
varam to apskatīt vienkopus.»

K.Bandere



 Uzticams informācijas avots

 Centrālais piekļuves punkts Latvijas digitālajam kultūras mantojumam

 Nodrošina plašu kultūras mantojuma pieejamību

 Piemērots dažādām lietotāju grupām

 Ērta izmantošana un piekļuve digitālajiem resursiem



Vairāk kā 500 dažādi satura turētāji (130 
iestādes un 370 privātpersonas):

 Latvijas Nacionālā bibliotēka

 Latvijas Nacionālais arhīvs

 Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

 Latvijas muzeji

 Rīgas cirks

 Privātpersonu kolekcijas

 Reģionu bibliotēkas*











Vienota novadpētniecības 

platforma

Plašs novadpētniecības objektu 

klāsts

Lokālas kolekcijas

Nedublējas digitalizētais materiāls

Digitālo objektu mūžsaglabāšana

Plašāka digitālo objektu 

izmantošana

Vienoti autoritatīvie dati

Autortiesību pārvaldība



 Novadpētniecības materiālu saglabāšana DOM

 Lokālo kolekciju veidošana digitalabiblioteka.lv 

 Attēlu pievienošana Zudušai Latvijai

 Attēlu, dokumentu pievienošana Industriālajam Mantojumam

 Jaunu uzņēmumu aprakstu veidošana Industriālajam Mantojumam



Rekomendācijas «Kā uzsākt 
kultūras mantojuma 
digitalizāciju?»

Kultūras mantojuma 
digitalizācijas vadlīnijas

Konsultācijas LNB vai citās 
kultūras mantojuma iestādēs

Digitalizācijas praktikumi

Digitalizācijas speciālistu tīkls



eva.auseja@lnb.lv

mailto:eva.auseja@lnb.lv

