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Digitālie jaunumi vēsta par digitālo jaunpienesumu LU LFMI dzīvē. Jaunumi tiek izsūtīti četras reizes
gadā.

Personu šķirkļi (Literatura.lv)
Latvijas un latviešu literatūras datubāzē literatura.lv jūnijā-septembrī apstrādāti 75 personu šķirkļi un šo
personu darbi un recepcija par tām. Kā 10 nozīmīgākie atjaunotie un papildinātie šķirkļi minami:

Andrejs Kurcijs - http://literatura.lv/lv/person/Andrejs-Kurcijs/873086
Garlībs Helvigs Merķelis - http://literatura.lv/lv/person/Garlibs-Helvigs-Merkelis/872728
Aleksandrs Johans Stenders - http://literatura.lv/lv/person/Aleksandrs-Johans-Stenders/872489
Kārlis Skalbe - http://literatura.lv/lv/person/Karlis-Skalbe/872519
Pāvils Rozītis - http://literatura.lv/lv/person/Pavils-Rozitis/872567
Aivars Neibarts - http://literatura.lv/lv/person/Aivars-Neibarts/871925
Leons Briedis - http://literatura.lv/lv/person/Leons-Briedis/871666
Rita Liepa - http://literatura.lv/lv/person/Rita-Liepa/871880
Anatols Imermanis - http://literatura.lv/lv/person/Anatols-Imermanis/871765
Nora Ikstena - http://literatura.lv/lv/person/Nora-Ikstena/873151

Personu šķirkļi (garamantas.lv)

Gustavs Bergmanis - http://www.garamantas.lv/lv/person/872327/Gustavs-Bergmanis
Kristofs Harders - http://www.garamantas.lv/lv/person/872958/Kristofs-Harders
Karls Johans Grass - http://www.garamantas.lv/lv/person/1290773/Karls-Johans-Grass
Johans Karls Šrēders - http://www.garamantas.lv/lv/person/1345040/Johans-Karls-Sreders
Jakobs Vilhelms Zīlmanis - http://www.garamantas.lv/lv/person/1357262/Jakobs-Vilhelms-Zilmanis
Johans Heinrihs Guleke - http://www.garamantas.lv/lv/person/1356524/Johans-Heinrihs-Guleke
Heinrihs Baumanis - http://www.garamantas.lv/lv/person/1355887
Frīdrihs Daniels Vārs - http://www.garamantas.lv/lv/person/872255/Fridrihs-Daniels-Vars-Wahr
Osvalds Ceriņš - http://www.garamantas.lv/lv/person/866851/Osvalds-Cerins
Jūlija Skujiņa - http://www.garamantas.lv/lv/person/1359601/Julija-Skujina
Eduards Ādamsons - http://www.garamantas.lv/lv/person/873382/Eduards-Adamsons

Jaunākās LFK digitalizētās kolekcijas (garamantas.lv)
Jūnijā-septembrī digitalizētas 20 kolekcijas. No 10 lielākajām minamas:

[0363] P. Stroda folkloras vākums - http://www.garamantas.lv/lv/collection/885912/P-Stroda-folkloras-
vakums 
[0387] Krotes 1. pakāpes pamatskolas vākums -
http://www.garamantas.lv/lv/collection/885925/Krotes-1-pakapes-pamatskolas-vakums 
[0512] Daugavpils skolotāju institūta vākums -
http://www.garamantas.lv/lv/collection/885970/Daugavpils-skolotaju-instituta-vakums 
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[0740] Rēzeknes Valsts skolotāju institūta vākums -
http://www.garamantas.lv/lv/collection/886058/Rezeknes-Valsts-skolotaju-instituta-vakums 
[0796] Zvārdes 6-klašu pamatskolas vākums - http://www.garamantas.lv/lv/collection/886080/Zvardes-
6-klasu-pamatskolas-vakums 
[0828] Rīgas Skolotāju institūta vākums - http://www.garamantas.lv/lv/collection/886092/Rigas-
Skolotaju-instituta-vakums 
[0877] Friča Vollenberga folkloras vākums- http://www.garamantas.lv/lv/collection/886108/Frica-
Vollenberga-folkloras-vakums 
[1592] Jaunpils 6-klašu pamatskolas vākums -
http://www.garamantas.lv/lv/collection/885808/Jaunpils-6-klasu-pamatskolas-vakums 
[1771] Burtnieku "Ausekļa" 6-klašu pamatskolas vākums -
http://www.garamantas.lv/lv/collection/886505/Burtnieku-Ausekla-6-klasu-pamatskolas-vakums 
[1798] Priekules pilsētas 6-klašu pamatskolas vākums -
http://www.garamantas.lv/lv/collection/886519/Priekules-pilsetas-6-klasu-pamatskolas-vakums 

Citas digitalizētās kolekcijas ir: [0201], [892], [1292], [1591], [1601], [1645], [1684], [2034], [2061], [2226]

Jaunākie LFK kolekciju apraksti (garamantas.lv)

[Bb13] Jāņa Bērziņa folkloras vākums - http://www.garamantas.lv/lv/collection/885777/Jana-Berzina-
folkloras-vakums
[Bb29]  Jūlijas Skujiņas folkloras vākums - http://www.garamantas.lv/lv/collection/887941/Julijas-
Skujinas-folkloras-vakums
[0201] Osvalda Ceriņa folkloras vākums - http://www.garamantas.lv/lv/collection/885865/Osvalda-
Cerina-folkloras-vakums
[0702] Jūlijas Skujiņas folkloras vākums - http://www.garamantas.lv/lv/collection/886043/Julijas-
Skujinas-folkloras-vakums
[0781] Eduarda Ādamsona folkloras vākums - http://www.garamantas.lv/lv/collection/886076/Eduarda-
Adamsona-folkloras-vakums 

Jaunākās LFK Autobiogrāfiju krājuma digitalizētās kolekcijas 

[Ak137] Broņislavas dienasgrāmatas - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1372230/Bronislavas-
dienasgramatas
[Ak139] Zigrīdas Paegles dienasgrāmatas - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1375693/Zigridas-
Paegles-dienasgramatas
[Ak140] Daces Skeranskas dienasgrāmatas - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1378773/Daces-
Skeranskas-dienasgramatas
[Ak144] Jāzepa Puksta dienasgrāmata - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1379002/Jazepa-
Puksta-dienasgramata
[Ak145] Dāvja Dauvarta dienasgrāmata - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1362666/Davja-
Dauvarta-dienasgramata
[Ak147] Vijas Poļakas dzīvesstāsts - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1367125/Vijas-Polakas-
dzivesstasts
[Ak149] Zigrīdas Paegles un Marijas Liepnieces pieraksti -
http://www.garamantas.lv/lv/collection/1378689/Zigridas-Paegles-un-Marijas-Liepnieces-pieraksti 
[Ak150] Vitas Neimanes kalendāri - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1388011/Vitas-Neimanes-
kalendari 
[Ak151] Eduarda Smurģa atmiņas - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1388227/Eduarda-Smurga-
atminas
[Ak153] Benitas Neimanes dienasgrāmatas - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1386177/Benitas-
Neimanes-dienasgramatas



[Ak154] Kārļa Lapiņa dienasgrāmata - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1386157/Karla-Lapina-
dienasgramata

Jaunākās LFK Novadpētniecības materiālu krājuma digitalizētās kolekcijas

[Nmk01] Mācītāja Alfonsa Vecmaņa mirušo hronika - kolekcija pieejama pētniekiem

Jaunākās LFK Apgaismības projektam pievienotās kolekcijas

[60000] Pirmais latviešu epigrammu krājums - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1350508/The-
first-collection-of-Latvian-epigrams
[60001] Otrais latviešu epigrammu un gudrību krājums -
http://www.garamantas.lv/lv/collection/1353508/Otrais-latviesu-epigrammu-un-gudribu-krajums
[60002] Palcmariešu dziesmu krājums - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1353608/Palcmariesu-
dziesmu-krajums 

Digitalizācijas statistika 2019. gadā (digitalizācijai veltītās stundas)
Šogad folkloras manuskriptu un autobiogrāfiju digitalizācijai veltītas 3189 stundas jeb 132 dienas (4 mēneši).
Aktīvākie digitalizācijas mēneši bija janvāris, marts, maijs un oktobris.



Sabiedrības iesaistes akcijas
LU LFMI veidotās sabiedrības iesaistes akcijas gan aktīvās, gan tās, kuras noslēgušās.

Simtgades burtnieki - http://lv100.garamantas.lv/
Svētki un svinēšana - http://jauta.garamantas.lv/lv/survey/view?survey-id=1167732
Mūslaiku kalendārs - http://kalendars.garamantas.lv/
Dziedi ar arhīvu - https://dziedi.garamantas.lv/lv/tune/dziedi?record=366131
Lasi skaļi - https://lasi.literatura.lv/lv/tune/tune/lasi-veidenbaumu?work=1004463
Valodas talka - http://talka.garamantas.lv/
Lasīsim dzejiņas - https://berni.literatura.lv/lasi-skali/1146068
Skandē Veidenbaumu - https://lasi.literatura.lv 

Atsevišķi projekti un iniciatīvas

Dzīve līdzās ostai - https://www.facebook.com/DziveLidzasOstai/ 
#Grosvaldi1919 - https://www.facebook.com/Grosvaldi/

Par #Grosvaldi1919 - https://www.lsm.lv/temas/grosvaldi1919/
Emīls Pudelis - https://twitter.com/pudelis_raksta 
Autobiogrāfiju krājums - https://www.facebook.com/autobiografijas.lv/
Folkloras resursi (LFK lasītava) - https://folklorasresursi.wordpress.com/

Sociālie tīkli
Šeit apkopotas saites uz institūta tīmekļa vietnēm un sociālajiem kontiem:

LU LFMI - http://lulfmi.lv/jaunumi
Twitter - https://twitter.com/LU_LFMI 
Twitter (ENG) - https://twitter.com/LFMIdigital
 Facebook - https://www.facebook.com/lulfmi/ 

LFK – http://lfk.lv/jaunumi
Twitter - https://twitter.com/_LFK_ 

Literatura.lv - http://literatura.lv/lv/post/index
Facebook - https://www.facebook.com/LVliteratura/ 

Garamantas.lv - http://garamantas.lv/
Twitter - https://twitter.com/garamantas
Facebook – https://www.facebook.com/garamantas/
Draugiem.lv - https://www.draugiem.lv/garamantas/

 

 

Par jaunumiem rakstīt uz antra.upeniece@lulfmi.lv 
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