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LNB atvērtie dati

Metadati:

CC0 1.0

https://data.gov.lv





Atvērto datu portāls:

FLPP projekts "Latvijas atmiņas 
institūciju dati digitālajā telpā: 
vienojot kultūras mantojumu"

https://dati.lnb.lv/



Saistītie dati (linked data) ir veids, kā 
[tīmeklī] publicēt strukturētu, datoram 
"saprotamu" informāciju par lietām, 
to īpašībām un savstarpējām saitēm. 



Saistīto datu principi

1. Identifikatori (objektiem, lietām, ...)

2. Tīmekļa adreses (HTTP URI) = Identifikatori

3. Atbildē uz tīmekļa URI pieprasījumu 
sniegt strukturētu informāciju par šo 
objektu

4. Saites = Objekta informācijā iekļaut saites 
uz citiem objektiem



LNB saistīto datu piemēri

Saistīto datu kolekcija "Rainis un Aspazija"
– https://runa.lnb.lv/ 

LNB tēzaura dati saistīto datu formā 

– https://dati.lnb.lv/ 



Saistīto datu kolekcija

"Rainis un Aspazija" = savstarpēji saistītu objektu kolekcija

Bagātīgs, dažāda veida saturs
– Raiņa un Aspazijas korespondence (anotēta)

– Literārie darbi un to anotācijas

– Arhīva dokumenti

– Fotogrāfijas un plakāti

– Audio un video materiāli

Kolekcijā integrēts jauns
teksta anotēšanas risinājums

https://runa.lnb.lv/





"The golden horse : a solstice 

fairy tale in five acts"

Jānis Rainis, 1910.



Tekstā 
pieminētās 
entītes:

Anotētais teksts





https://runa.lnb.lv/61588/





LNB autoritatīvie dati 
atvērto saistīto datu formā

LNB tēzaurs:

● Tematiskie priekšmeti: 44'407
● Ģeogrāfiskie nosaukumi: 9'671
● Formas / žanra priekšmeti: 1'662

https://dati.lnb.lv/eswc2021/



https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=lnc10&doc_number=000123185



MARC 21 autoritatīvo ierakstu pārveidošana saistīto 
atvērto datu formā:

● MARC 21 ierakstu bagātināšana ar saitēm uz 
ārējiem datu avotiem;

● MARC ierakstu pārveidošana SKOS (RDF) formā;
● SKOS datu kopu publicēšana saistīto datu formā.

MC2SKOS Skosmos

MARC/XML
data

SKOS
(RDF)

ExLibris
Aleph

Apache 
Jena Fuseki

SPARQL

Web UI

Linked data 
/ REST API







Kopsavilkums

LNB atvērto datu kopas

Saistīto datu kolekcija "Rainis un Aspazija"
– Bagātīgs un daudzveidīgs saturs
– Anotācijas, saistes starp kolekcijas objektiem
– Atvērtie saistītie dati

LNB tēzaura dati
– Brīvi pieejami atkalizmantošanai
– Publicēti atvērto saistīto datu formā



Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Universitātes projekts 
"Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras 
mantojumu" (Nr. lzp-2019/1-0365), ko Fundamentālo un lietišķo 
projektu (FLPP) programmas ietvaros finansē Latvijas Zinātnes 
padome.
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