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NADB ietver
 Rakstus no Latvijā iznākošās iespiestās preses izdevumiem sākot no 1940.g. ….   
(+ 1917., 1918., 1919., 1926., 1937., 1938.g.) ; 

 Rakstus no Latvijā izdotajiem elektroniskajiem izdevumiem ; 

 Viedokļu rakstus no portāliem (delfi.lv, tvnet.lv, apollo.lv) 

 Rakstus  par Latviju un  latviešiem no ārzemēs izdotās preses sākot no 1980.g., 
bet laikraksts “Laiks” no 1949.g. - vairāk kā 192 000 ierakstu

NADB pieejami vairāk kā 3,8 miljoni ierakstu 
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Reģionu bibliotēkas (22) – datu veidotājas NADB (41 laikraksts)

2017.11.01. ILONA.DUKURE@LNB.LV 3



Piekļuve NADB 
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Piekļuve NADB 
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Piekļuve NADB 
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Paplašinātā meklēšana

Piekļuve NADB 
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Rezultātu pielāgošana
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Rezultātu pielāgošana
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Eksemplāru ziņas (no 2017.g.)
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Saites NADB ↔ Kopkatalogs/Monogr. DB
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Saites NADB ↔ Kopkatalogs/Monogr. DB
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Saites uz news.lv
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Saites uz periodika.lv
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Saites uz tiešsaisti (pdf)
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Saites uz DOM
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Portālu raksti, citi e-izdevumi
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Ierakstu saraksta sūtīšana e-pastā 
(reģistrēti lietotāji)
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Ierakstu saraksta sūtīšana e-pastā 
(reģistrēti lietotāji)
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Ierakstu saraksta sūtīšana e-pastā 
(reģistrēti lietotāji)
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Aptauja par Analītikas datubāzes (Raksti 
periodikā) izmantošanu un uzlabošanas iespējām
Aptaujas laiks: 1.-28.februāris, 2017

Piedalījās: 371 respondents

Publikācija pieejama:

E-izdevumā «Bibliotēku attīstības 

centra vēstnesis» nr. 4, 2017

http://dom.lndb.lv/data/obj/95000.html
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Izdevumi no kuriem meklē NADB
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Informācijas pilnīgums NADB
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Ierakstu izguves iespējas
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Ieteiktie uzlabojumi NADB

0 20 40 60 80 100 120 140 160

viss apmierina

grūti pateikt, nezinu

pilnteksti visiem rakstiem, bez autortiesību ierobežojumiem

vairāk pievienot tematiskos priekšmetus, atslēgvārdus

paplašināt ievadītās informācijas apjomu

jāpilnveido meklētāja darbs, meklēšanu padarīt vienkāršāku

saskarnes pārskatāmība

trūkst vienkārša  informācija par  meklēšanu, video pamācības

vienkāršot izdevumu pasūtīšanu

Kas būtu jāuzlabo datubāzē, lai atvieglotu informācijas meklēšanu?
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Meklēt konkrētā izdevumā pēc numura 
vai datuma 

jāizmanto 

Paplašinātā meklēšana 

jāizvēlas Meklēšanas lauks 

“Avota nosaukums”, 

“Izdošanas gads” un 

“Numurs/datums” 

(piemēram, nr 99  vai 

25 maijs) 
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Meklēt rakstus nevis pa gadiem, bet pa 
desmitgadēm

 jāizmanto kritērijs “Gads” vai “Izdošanas gads”, kur norādot gada skaitļus, pēdējā skaitļa vietā 
liek ? zīmi vai * zīmi 

 jāizmanto Meklēšanas ierobežošana, sadaļā “Gads No”, norādot gada skaitļus, pēdējā skaitļa 
vietā liek  ? zīmi vai * zīmi 

 sadaļā “Gads No” norāda pirmo desmitgades skaitli un sadaļā “Gads Līdz” norāda pēdējo 
desmitgades skaitli 
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Atslēgvārdu, avotu, frāžu, personu 
izslēgšana no atlasītā ierakstu saraksta (1)
 atlasa ierakstu sarakstu (piem. Nosaukums «Rīga», Gads «2017»)

 izmanto saiti “Precizēt”, kur, izmantojot Būla operatorus, norāda, piemēram, ka no atlasītā 
saraksta izslēgs vai pievienos kādu vārdu, izdevumu, autoru, personu u.tml.  
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Atslēgvārdu, avotu, frāžu, personu 
izslēgšana no atlasītā ierakstu saraksta (2)
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Intervijas ar personām (no 2011.g.)

izvēlas kritēriju “Intervējamā persona” un norāda personvārdu.

Vecākajiem ierakstiem kritērijā “Nosaukums” jāprecizē vārds “saruna”.
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Meklēšana NADB

 kritērijs «Par personu»                  kritērijs “Priekšmets” (raksti par kādu personu)

meklēt no konkrēta izdevuma nosaukuma – tas ir iespējams, izvēloties kritēriju “Avota 
nosaukums”, ko var pievienot pie jebkuriem citiem kritērijiem, kā arī Precizēt no jebkura atlasītā 
ierakstu saraksta 

meklēšana vairākos laukos, lai var savienot dažādus meklēšanas kritērijus, lai sašaurinātu 
meklējumu – ja nepietiek ar tiem kritērijiem, kas ir piedāvāti Meklēšanā vairākos laukos, tad var 
meklēt, izmantojot Paplašināto meklēšanu. 

Meklējumu sašaurināšanai jāizmanto saite PRECIZĒT  vai  FILTRĒT
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Tiešsaistes rakstu atlase
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E-publikācija «Latvijas jaunākās 
grāmatas»

LNB / Pakalpojumi / Izdevējiem / Latvijas 
jaunākās grāmatas

http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-
jaunakas-gramatas

Publikācija: divas reizes mēnesī

Abonēšana bez maksas: pieteikumu sūtīt uz 

e-pastu ilva.ake@lnb.lv
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Periodikas rādītājs
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LNB / Pakalpojumi / Izdevējiem / Periodikas rādītājs

http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-
bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs

Ietver ziņas par konkrētajā gadā Latvijā izdotajiem 
laikrakstiem, žurnāliem, rakstu krājumiem, 
biļeteniem, gada pārskatiem (arī e-resursiem)

Publikācija: vienu reizi gadā

Bezmaksas

http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs


Latvijas izdevējdarbības statistika
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http
http://www.lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-
statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-
statistika

LNB / Pakalpojumi / Izdevējiem / 
Izdevējdarbības statistika

Informācija par izdevējiem, izdevumiem un 
to tirāžām apkopotā veidā.

Publikācija: vienu reizi gadā

Bezmaksas

http://www.lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas


Jautājumi???

Paldies par uzmanību!
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