Periodika.lv

Periodika.lv
Lietotāja rokasgrāmata

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīga, 2017

Izdevumu sagatavoja: Kristina Papule, LNB Periodikas nodaļas galvenā bibliogrāfe
fondu izpētes jomā
 kristina.papule@lnb.lv
 info@lndb.lv

Saturs
1. Kas ir periodika.lv? ........................................................................ 5
2. Informācijas meklēšana portālā periodika.lv ......................................... 6
2.1. Darba uzsākšana ........................................................................................................................ 6
2.2. Vienkāršā meklēšana ................................................................................................................ 7
2.2.1. Vienkāršā meklēšana portāla sākumlapā ...................................................................... 7
2.2.2. Vienkāršā meklēšana izdevuma tekstā .......................................................................... 8
2.3. Izvērstā meklēšana .................................................................................................................. 10
2.4. Pārlūkošana .............................................................................................................................. 15
2.4.1. Pārlūkošana pēc datuma ................................................................................................ 15
2.4.2. Pārlūkošana pēc izdevuma nosaukuma ........................................................................ 16
2.4.3. Pārlūkošana pēc kolekcijas ............................................................................................ 19

3. Rezultātu kārtošana un atlase ......................................................... 20
3.1. Kārtošana .................................................................................................................................. 20
3.2. Atlase......................................................................................................................................... 21

4. Navigācija portālā. Saskarnes pielāgošanas opcijas. ............................... 22
4.1. Meklēšanas rezultātu atspoguļošana .................................................................................... 22
4.2. Navigācija izdevuma ietvaros................................................................................................ 23
4.2.1. Lappušu pārslēgšana ....................................................................................................... 24
4.2.2. Numuru pārslēgšana ........................................................................................................ 24
4.2.3. Saturs ................................................................................................................................. 24
4.3. Skats .......................................................................................................................................... 25
4.3.1. Sākuma (pilna izdevuma) skats ..................................................................................... 25
4.3.2. Lapas skats ........................................................................................................................ 28
4.3.3. Raksta skats ...................................................................................................................... 28
4.3.4. Teksta skats ...................................................................................................................... 30

5. Informācijas izguve ...................................................................... 31
5.1. Publikāciju lejupielāde .......................................................................................................... 31
5.2. Bibliogrāfiskās norādes ........................................................................................................... 34
5.3. Drukāšana ................................................................................................................................. 36
5.3.1. Publikāciju drukāšana tiešsaistē................................................................................... 36
5.3.2. PDF datņu drukāšana ...................................................................................................... 39
3

6. Mans profils ................................................................................ 43
6.1. Manas grāmatzīmes ................................................................................................................. 44
6.2. Mani ieteiktie materiāli .......................................................................................................... 45
6.3. Manas kolekcijas ...................................................................................................................... 46
6.4. Mani labojumi .......................................................................................................................... 47
6.5. Mani komentāri ........................................................................................................................ 49
6.6. Mani novērtētie........................................................................................................................ 50
6.7. Mani saraksti............................................................................................................................. 50

7. Latvijas periodika citās digitālajās kolekcijās....................................... 53

4

1. Kas ir periodika.lv?
Periodika.lv (www.periodika.lv) ir portāls, kurā ir pieejamas vairāk kā 3000 periodisko
izdevumu digitālās versijas. Tas tika izveidots digitalizācijas projekta “Periodika.lv” (2007)
rezultātā un atklāts 2008.gadā.
Periodikas digitalizācija ļauj nodrošināt tās saglabāšanu un pieejamību. Zemas kvalitātes
papīra un pārāk intensīva nolietojuma dēļ liela LNB periodisko izdevumu krājuma daļa ir
kritiskā stāvoklī un vairs netiek izsniegta lasītājiem. Turklāt agrāk daudzus senos laikrakstus
un žurnālus varēja apskatīt tikai lielākajās zinātniskajās bibliotēkās, savukārt pateicoties
digitalizācijai tie kļuva pieejami jebkuram interneta lietotājam.
Šobrīd portālā periodika.lv iekļauts vairāk kā 2,5 milj. lappušu no preses izdevumiem
latviešu, krievu, vācu, angļu un citās valodās no 1761. līdz 2011.gadam. Kolekcijā ir iekļauti
daudzi kultūrvēsturiski nozīmīgi laikraksti un žurnāli, piemēram:


Rigische Anzeigen − viens no pirmajiem Latvijas teritorijā izdotajiem laikrakstiem;



pirmais laikraksts latviešu valodā Latviešu Avīzes;



jaunlatviešu izdevumi Mājas Viesis un Pēterburgas Avīzes;



populārākie 20.gs. 20.−30.gadu periodiskie izdevumi − Jaunākās Ziņas un Atpūta;



padomju laika izdevumi − Cīņa, Padomju Jaunatne, Zvaigzne, Liesma;



trimdas izdevumi − Laiks, Latvija Amerikā, Austrālijas Latvietis;



20.gs. 90.gadu izdevumi − Diena, Lauku Avīze.

Portālā var atrast arī reģionālos laikrakstus, zinātniskos un profesionālos izdevumus, dažādu
organizāciju mēnešrakstus un biļetenus, žurnālus sievietēm, izdevumus bērniem, žurnālus
par mākslu, sportu, modi, filatēliju un daudziem citiem tematiem.
Autortiesību ierobežojumu dēļ periodika.lv portālā brīvi pieejami ir tie preses izdevumi, kas
vecāki par 70 gadiem (izņēmums ir izdevumi, kuriem piekļuve nodrošināta ar izdevēja
atļauju). Pārējie materiāli ir pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītavās, kā arī
Gaismas tīkla bibliotēkās.
Portālā veikta optiskā rakstzīmju atpazīšana (Optical Character Recognition, OCR) un teksta
indeksācija. Tas ļauj meklēt informāciju, izmantojot atslēgvārdus. Lasītājam ir iespēja
izmantot vienkāršo un paplašināto meklēšanu, kā arī pārlūkošanu pēc izdevumu
nosaukumiem, publicēšanas datumiem un kolekcijām. Atrastos rezultātus ir iespējams skatīt
gan attēla, gan teksta formā, kārtot pēc noteiktiem kritērijiem, kopēt, izdrukāt u.c. Par to,
kā var izmantot šīs iespējas, var uzzināt nākamajās nodaļās.
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2. Informācijas meklēšana portālā periodika.lv
2.1. Darba uzsākšana
Lai sāktu darbu ar portālu periodika.lv:
1. atveriet interneta pārlūkprogrammu (Internet Explorer vai Google Chrome);
2. ierakstiet adreses joslā www.periodika.lv un nospiediet taustiņu Enter.
Portāla periodika.lv sākumlapa:

1

2

3

Šeit ir pieejamas vairākas informācijas meklēšanas iespējas:
1

vienkāršā meklēšana;

2

izvērstā meklēšana;

3

pārlūkošana.
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2.2. Vienkāršā meklēšana
2.2.1. Vienkāršā meklēšana portāla sākumlapā
Vienkāršā meklēšana ir visātrākais meklēšanas veids, kurš ļauj atrast publikācijas,
izmantojot tikai atslēgvārdus. Lai meklētu informāciju:
1. ierakstiet meklēšanas laukā atslēgvārdu(−s), kurš(−i) visprecīzāk atbilst jūsu
tematam;

2. uzklikšķiniet uz pogas

vai nospiediet taustiņu Enter.

Meklēšanas rezultātu lapa:

Rezultātu priekšskatījums iekļauj šādus datus:
1
2
3
4

1

-

izdevuma lappuses sīktēls;

2

-

raksta nosaukums;

3

-

izdevuma datējums, nosaukums un raksta autors;

4

-

teksta fragments, kurā ir atrodams meklētais atslēgvārds (iekrāsots ar dzelteno).
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Lai apskatītu kādu no atlasītajiem rezultātiem, uzklikšķiniet uz raksta virsraksta vai
lappuses sīktēla. Jaunajā cilnē atvērsies izdevuma lappuse ar raksta tekstu:

Lai atgrieztos atpakaļ pie meklēšanas rezultātiem, uzklikšķiniet uz pirmās cilnes
(„Periodika − Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka”):

Piezīme: ja rakstu neizdodas atvērt un uzrādās paziņojums „Autortiesību ierobežojumu dēļ
izdevums pieejams tikai no LNB telpām”, šo rakstu ir iespējams atvērt tikai LNB vai Gaismas
tīkla publiskajās bibliotēkās.

2.2.2. Vienkāršā meklēšana izdevuma tekstā
Šis meklēšanas veids ļauj sameklēt atslēgvārdus konkrētā izdevuma numurā. Lai uzsāktu
meklēšanu:
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1. atveriet izdevumu;

2. ierakstiet meklējamo(−s) atslēgvārdu(−s) ātrās meklēšanas logā;

3. nospiediet pogu
vai Enter. Atvērsies raksts, kurā ir atrodami ievadītie atslēgvārdi
(iekrāsoti violetā krāsā):
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2.3. Izvērstā meklēšana
Izvērstā meklēšana ļauj izmantot papildu meklēšanas kritērijus. To ir ieteicams pielietot
gadījumos, ja ir zināmi precīzi dati par meklēto publikāciju (piemēram, autora uzvārds vai
raksta nosaukums).
Lai uzsāktu paplašināto meklēšanu:
1. portāla periodika.lv sākumlapā izvēlieties opciju „Izvērstā meklēšana”;

2. atvērsies lapa ar paplašinātās meklēšanas kritērijiem.
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Periodika.lv ir pieejami 11 izvērstās meklēšanas pamatkritēriji:
1. pilnajā tekstā − atslēgvārda meklēšana visā raksta tekstā;
2. raksta virsraksts − iespēja sameklēt publikāciju, ja ir precīzi zināms tās virsraksts vai
virsraksta daļa;
3. autors − ļauj sameklēt noteiktā autora rakstus;
4. apakšvirsraksts − meklēšana pēc precīza raksta apakšvirsraksta vai tā daļas;
5. izdevuma nosaukums − iespēja atlasīt tikai tos rakstus, kuri ir publicēti konkrētajā
izdevumā. Ja ir nepieciešams izvēlēties vairākus izdevumus, var izmantot izvēlni
„Izdevumā” lapas labajā pusē. Šajā gadījumā vajadzīgie izdevumu nosaukumi
jāatzīmē ar ķeksīšiem.
6. ISSN − meklēšana pēc starptautiskā seriālizdevuma standartnumura;
7. ISBN − meklēšana pēc starptautiskā grāmatu standartnumura;
8. sējums − iespēja precizēt periodiskā izdevuma gada gājumu;
9. izdevuma numurs − iespēja precīzi norādīt izdevuma numuru;
10. vieta − publikāciju meklēšana pēc laikraksta izdošanas vietas;
11. attēla nosaukums − ļauj sameklēt attēlu vai fotogrāfiju, ja tai ir paraksts vai
anotācija.
Lai izvēlētos vajadzīgo kritēriju:
1. uzklikšķiniet uz

pogas blakus opcijai „Pilnajā tekstā”;

2. ierakstiet meklēšanas laukā atslēgvārdu (−s).

Piezīme: veicot meklēšanu, jāņem vērā, ka atslēgvārda formai ir jābūt tieši tādai, kāda tā
ir norādīta raksta tekstā. Tāpēc ierakstot atslēgvārdus „Arnolds Šmits”, „A. Šmits” vai „A.
Š.”, atradīsiet atšķirīgus rezultātus.
3. Kritērijus ir iespējams arī savstarpēji kombinēt:
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4. Nepieciešamības gadījumā var pielikt klāt papildu meklēšanas laukus („pievienot vēl
lauku”):

5. Lai sāktu meklēšanu, uzklikšķiniet uz pogas

.

Mekēšanas rezultātu lapa izskatīsies šādi:

6. Lai sameklētu precīzākus meklēšanas rezultātus, var izmantot vairākas papildu opcijas.
Viena to tām ir operatori „un”/”vai”:

Piemēram, meklējot pēc atslēgvārdiem “kaķis” UN “pele”, atradīsiet rakstus, kuros ir
ietverti abi atslēgvārdi:
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7. Ja jums ir vairāki iespējamie atslēgvārdi, un jūs vēlaties sameklēt rakstus, kuros ir
ietverts vismaz viens no tiem, izvēlieties operatoru VAI:

Rezultātā tiks atlasīti raksti ar šiem meklēšanas pieprasījumu variantiem:

8. Lai iegūtu atbilstošākus meklēšanas rezultātus, izmantojiet papildu opcijas:



Valoda. Šis kritērijs attiecas uz raksta, nevis izdevuma valodu. Piemēram, izdevums
“Tēvija” (1941−1945) tika publicēts latviešu valodā, bet tajā ir iekļautas arī dažas
publikācijas somu valodā. Tās var atrast “Valoda” opcijā norādot − somu.



Druka. Iespēja izvēlēties rakstus vecajā vai jaunajā drukā (sk. rubriku “Svarīgi”
14.lpp.).



Pieejamība. Šis kritērijs ļauj izvēlēties, kurus materiālus vēlaties atlasīt − ar
autortiesībām aizsargātos darbus, kuri ir pieejami tikai Gaismas tīkla bibliotēku
telpās, publiski pieejamus vai bāreņdarbus (t.i. darbus, kuri ir brīvi pieejami, jo
autortiesību īpašnieks nav zināms).



Datums. Lai sameklētu rakstus, kuri tika publicēti noteiktā laika periodā, var norādīt
gan pilnu datumu (piemēram, 21.03.1981), gan tikai gadu (1981), gan mēnesi un gadu
(03.1981).

Lai precizētu atslēgvārda(−u) formu, izmantojiet šīs opcijas:
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Atzīmējot ar ķeksīti „ņemt vērā vārda locījumus”, ir iespējams atrast rakstus ar
atslēgvārdu dažādās formās (piemēram, ierakstot vārdu pavasaris, varēs sameklēt arī
pavasara, pavasari, pavasarim utt.).



Opcija „ņemt vērā lielos un mazos burtus” noderēs gadījumos, kad ir nepieciešams
atrast nosaukumus, vārdus, pseidonīmus vai uzvārdus, piemēram, Baloži, Ieva, Lilija,
Auseklis, Vācietis.



Opcija „Ievērot diakritiskās zīmes” ļauj atlasīt rezultātus, ņemot vērā to
pareizrakstības un nozīmju atšķirības, piemēram: lapa − lāpa, sals − sāls, serifs −
šerifs, sermuļi − šermuļi.

Svarīgi!
Veicot meklēšanu pēc atslēgvārdiem portālā periodika.lv, ņemiet vērā, ka:
1) dažos gadījumos portālā veiktās optiskās rakstzīmju atpazīšanas (Optical Character
Recognition, OCR) rezultāti ir neprecīzi. Tas nozīmē, ka burti, vārdi un pat veselas frāzes var
būt atpazīti nekorekti un tos nav iespējams atrast, izmantojot meklēšanu pēc atslēgvārdiem.
2) Aptuveni līdz 20.gs. 30.gadu vidum Latvijas periodiskie izdevumi tika iespiesti vecajā drukā
jeb gotikā, savukārt vēlāk − jaunajā jeb antīkvā. Periodika.lv portālā iekļauti izdevumi gan
vecajā, gan jaunajā drukā. Meklējot tekstus vecajā drukā, atslēgvārdi jāformulē atbilstoši
vecās ortogrāfijas noteikumiem (piemēram, pilsēta − pilsehta, iedzīvotāji − eedzihwohtaji,
valdība − waldiba, Jānis Čakste − Jahnis Tschakste).
Vecās drukas latviešu valodā piemērs:

Līdzīga situācija ir arī ar Latvijas izdevumiem krievu valodā. Līdz 1940.gadam teksti
lielākoties tika iespiesti vecajā ortogrāfijā. Piemēram, vārda “Латвия” vietā rakstīja
“Латвiя”, bet “Ульманис” vietā − “Ульманисъ”.
Vecās ortogrāfijas krievu valodā piemērs:
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2.4. Pārlūkošana
Portālā periodika.lv ir iespējams pārlūkot izdevumus pēc kritērijiem Datums, Izdevumi un
Kolekcijas:

2.4.1. Pārlūkošana pēc datuma
Kritērijs Datums ļauj atlasīt visus rakstus, kuri tika publicēti
konkrētajā dienā.
Lai aktivizētu šo opciju:
1. uzklikšķiniet uz
gadu;

pogas zem sadaļas Datums un izvēlieties

2. atzīmējiet vajadzīgo mēnesi;
3. uzklikšķiniet uz interesējošā datuma. Atvērsies lapa ar visiem
šajā datumā publicētajiem rakstiem.
Piezīme: visi datumi kalendārā, kuros publicēti pieejamie
raksti, ir pasvītroti. Ja datums nav pasvītrots, tas nozīmē, ka
portālā nav pieejami šajā dienā publicēti izdevumi.
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Pārlūkošanas rezultātu lapa:

2.4.2. Pārlūkošana pēc izdevuma nosaukuma
Sadaļa Izdevumi ļauj pārlūkot periodiskos izdevumus
alfabētiskā secībā. To ir ieteicams izmantot, ja vēlaties
apskatīt visu portālā pieejamo izdevumu sarakstu vai ir zināms
izdevuma nosaukums.
Lai atvērtu pilnu izdevumu sarakstu, uzklikšķiniet uz „visi
izdevumi”. Blakus katram nosaukumam ir norādīti pieejamie
gadi. Ar
atzīmētie izdevumi ir aizsargāti ar autortiesībām
un ir pieejami LNB un Gaismas tīkla bibliotēkās. Savukārt
simbols
norāda uz to, ka izdevums pieejams portālā
Europeana
(http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers).
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Šeit ir iespējams atlasīt izdevumus pēc valodas, tipa un pieejamības:

Piemēram, šādi izskatīsies saraksts ar publiski pieejamiem žurnāliem krievu valodā. Lai
atvērtu izdevumu, uzklikšķiniet uz tā nosaukuma:

Lai izvēlētos konkrētu izdevuma numuru:
1.

izmantojiet opciju „Visi šī izdevuma numuri” (pa labi);

2. atvērsies pieejamo gadu saraksts.

3. Uzklikšķiniet uz

pogas, lai atvērtu izdevumu numuru sarakstu:

17

4. Uzklikšķiniet uz izvēlētā izdevuma numura. Tas atvērsies jaunā cilnē:

Piezīme: lai aplūkotu izdevuma saturu, var izmantot arī pārlūkošanu pēc datuma (atvērsies
visi konkrētā izdevuma raksti, kuri tika publicēti norādītajā datumā) vai opciju „Visi
izdevuma raksti” (atvērsies saraksts ar visiem rakstiem, kuri tika publicēti šajā izdevumā):
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2.4.3. Pārlūkošana pēc kolekcijas
Šis pārlūkošanas veids ļauj atlasīt izdevumus, kuri ir iekļauti vienā tematiskajā kolekcijā.
Lai izmantotu šo iespēju:
1. uzklikšķiniet uz saites „visas kolekcijas”;

2. sarakstā izvēlieties kolekcijas nosaukumu;

3. uzklikšķiniet uz saites „Kolekcijas saturs”.

4. Atvērsies saraksts, kurā ir iekļauti:


izdevumu nosaukumi;



autori;



rakstu nosaukumi;



rakstu tekstu priekšskatījumi.

5. Sarakstā izvēlieties interesējošo rakstu un uzklikšķiniet uz tā;
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6. izdevums atvērsies jaunā cilnē.

3. Rezultātu kārtošana un atlase
3.1. Kārtošana
Portālā periodika.lv atrastos rezultātus ir iespējams sakārtot pēc atbilstības, datuma vai
autora. Lai izmantotu kādu no šiem kritērijiem, uzklikšķiniet uz
pogas izvēlnē „Kārtot
pēc”:

Kritēriju raksturojums





„Atbilstība” − ļauj sakārtot meklēšanas rezultātus pēc atbilstības meklēšanas
pieprasījumam. Ja šī opcija ir aktivizēta, precīzākie rezultāti atspoguļosies saraksta
sākumā, mazāk precīzi − saraksta beigās.
„Datums” paredzēts rezultātu hronoloģiskajai kārtošanai − no vecākās publikācijas uz
jaunāko (augoši) vai no jaunākās uz vecāko (dilstoši).
„Autors”− palīdz sakārtot rezultātus alfabētiski (pēc raksta autora vārda).
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3.2. Atlase
Ja atrasto rezultātu skaits ir pārāk liels, to var sašaurināt, izmantojot papildu atlases
kritērijus:







pieejamība (publiski pieejami darbi, bāreņdarbi vai bibliotēkā pieejami darbi);
valoda (latviešu, krievu, vācu u.c.);
autors;
izdevuma nosaukums;
saraksti (Latvijas PSR periodika, Trimdas izdevumi, Bērnu un jauniešu izdevumi
u.c.);
datums (noteiktajā gadā izdotās publikācijas).

Šīs opcijas ir pieejamas sadaļā „Ierobežot rezultātus”:
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Lai aktivizētu atlasi, jāieliek ķeksītis
var savstarpēji kombinēt):

laukā blakus izvēlētajai opcijai (atlases kritērijus

4. Navigācija portālā. Saskarnes pielāgošanas opcijas.
4.1. Meklēšanas rezultātu atspoguļošana
Portālā periodika.lv ir iespējams izvēlēties, cik daudz meklēšanas rezultāti atspoguļosies
lappusē (20 vai 40). Lai aktivizētu šo opciju, uzklikšķiniet uz vēlamā rezultātu skaita:

Lai pārietu uz rezultātu nākamo lappusi, uzklikšķiniet uz
apakšējā malā:

pogas lappuses augšējā vai
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4.2. Navigācija izdevuma ietvaros
Uzklikšķinot uz jebkura meklēšanas rezultāta, var atvērt tieši to izdevuma lappusi, kurā
atrasti meklētie atslēgvārdi. Lai pārskatītu visu izdevumu, var izmantot vairākas navigācijas
iespējas:

2

1

3

-

lappušu pārslēgšana;

2

-

izdevuma numuru izvēle;

3

-

izdevuma saturs.

1
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4.2.1. Lappušu pārslēgšana
Izdevuma lappušu pārslēgšanai paredzētas četras pogas:
-

pāriet uz izdevuma nākamo lappusi;

-

pāriet uz izdevuma iepriekšējo lappusi;

-

atvērt izdevuma pirmo lappusi;

-

atvērt izdevuma pēdējo lappusi.

Lai pārslēgtos uz konkrēto lappusi, ievadiet lappuses numuru lodziņā “Lapa” un nospiediet
Enter:

4.2.2. Numuru pārslēgšana
Lai pārslēgtos uz citu izdevuma numuru, izmantojiet šīs pogas:

-

pāriet uz izdevuma nākamo numuru;

-

pāriet uz izdevuma iepriekšējo numuru.

4.2.3. Saturs
Satura radītājs lapas kreisajā pusē ļauj izvēlēties konkrētā izdevuma rakstu vai nodaļu:
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Lai pārietu uz vajadzīgo publikāciju, uzklikšķiniet uz tās virsraksta. Virsrakstus satura
rādītājā ir iespējams sakārtot alfabētiskajā (augoši vai dilstoši) vai oriģinālajā secībā:

4.3. Skats
Portālā periodika.lv izdevumus var lasīt vairākos attēlojuma veidos (skatos):





sākuma (pilna izdevuma) skatā;
vienas lapas skatā;
raksta skatā;
teksta skatā.

4.3.1. Sākuma (pilna izdevuma) skats
Sākuma skats ļauj iepazīties ar izdevuma saturu kopumā. Tajā ir iekļauti visu izdevuma
lappušu sīktēli. Lappušu skaits (piemēram,
) atspoguļojas rīkjoslas augšējā labajā
stūrī:
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Lai aktivizētu sākuma skatu, atveriet jebkuru rakstu un nospiediet pogu
lappuses augšējā labajā stūrī:

Lai pietuvinātu vai attālinātu lappušu sīktēlus, izmantojiet lappuses augšējā kreisajā pusē
pieejamās pogas:

− tālummaiņas slīdjosla;

− attālināt lappusi;

− pietuvināt lappusi;

− atspoguļot lappusi oriģinālajā izmērā.
Sākuma skatā ir iespējams izvēlēties arī periodika.lv saskarnes valodu (latviešu, angļu vai
krievu):
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Gadījumā, ja nepieciešama papildu informācija par portālu, var izmantot sadaļu “Palīdzība”:

Informācija par izdevuma pieejamību un autortiesībām atspoguļojas lappuses kreisajā
apakšējā stūrī:
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4.3.2. Lapas skats
Lapas skatā tiek atspoguļota viena lappuse. Šo opciju var izvēlēties uzklikšķinot uz jebkuras
lappuses sīktēla (sākuma skatā), meklēšanas rezultāta vai sadaļas satura rādītājā.
Lapas attēlu var pietuvināt vai attālināt, izmantojot rīkjoslu lappuses augšējā kreisajā pusē:

Tāpat kā sākuma skatā, lapas skatā ir pieejamas pogas lappušu tālummaiņai.
Papildu pogas:
− izplest līdz lappuses malām;
− izplest līdz lappuses platumam.

4.3.3. Raksta skats
Lai lasītu publikāciju raksta skatā, uzklikšķiniet uz tās. Raksts tiks izcelts ar sarkanu rāmīti:

28

Lai atvērtu raksta teksta versiju, vēlreiz uzklikšķiniet uz tā:

Šajā skatā viss raksts tiek parādīts vienā vertikālā slejā (arī tad, ja faktiski teksts atrodas uz
vairākām lappusēm). Augšējā kreisajā pusē pieejama papildu poga
. Ja uzklikšķināsiet
uz tās, raksta bloki tiks izlīdzināti lapas platumā:

Lai atgrieztos uz lapas skatu, nospiediet pogu

.
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4.3.4. Teksta skats
Šajā skatā redzams teksts, kas ir iegūts automātiskās teksta atpazīšanas rezultātā.
Pateicoties šai tehnoloģijai, portālā ir pieejama pilnteksta meklēšana, kā arī iespēja kopēt
un ielīmēt tekstu. Teksta skats pieejams lappuses labajā malā:

Izvēlnē pieejamā poga “Skatīt kā” ļauj izvēlēties vienu no vairākiem lasīšanas režīmiem:





Ietīts teksts – atpazītais teksts ar saglabāto formatējumu (sadalīts pa rindkopām).
Teksts – atpazītais teksts bez formatējuma.
Tulkojums – automātisks teksta tulkojums tajā valodā, kuru esat izvēlējies kā
saskarnes valodu (latviešu, krievu vai angļu).

Piezīme: tā kā teksta atpazīšana un tulkošana notiek automātiski, gala rezultāts bieži
ir neprecīzs un sniedz tikai vispārīgu priekšstatu par raksta saturu.

30

5. Informācijas izguve
5.1. Publikāciju lejupielāde
Periodika.lv portālā var brīvi lejupielādēt:



publiski pieejamus darbus;
bāreņdarbus.

Ar autortiesībām aizsargāto darbu (“Pieejams bibliotēkā”) digitālās kopijas var pasūtīt LNB
lasītavās.
Lai noskaidrotu autortiesību statusu, atveriet konkrētu rakstu vai izdevumu. Informācija par
autortiesībām atspoguļosies lappuses kreisajā stūrī:

Portālā ir iespējams lejupielādēt gan konkrētu izdevuma lappusi, gan visu izdevumu. Lai
lejupielādētu lappusi, izvēlieties opciju “Lejupielādēt” > “Lejupielādēt objekta PDF”
rīkjoslas labajā pusē:
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Lai lejupielādētu visu izdevumu:
1. uzklikšķiniet uz pogas “Atpakaļ uz izdevumu” lappuses augšējā labajā pusē;

2. izvēlieties opciju “Lejupielādēt” un vajadzīgo formātu: PDF, EPUB vai RDF.

Formātu raksturojums


PDF formāta datnes ietver visu ieskenēto izdevumu tekstu, formatējumu (rindkopas,
burtveidolus utt.) un attēlus. Šajās datnēs noformējums atbilst oriģinālam:
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EPUB ir e−grāmatām izstrādātais formāts. Atšķirībā no PDF, kurš ļauj skatīt tekstu
sākotnējā izkārtojumā, šī formāta datnes ir iespējams automātiski pielāgot dažādu
ekrānu izmēriem, piemēram, viedtālruņu, klēpjdatoru un e−grāmatu lasītāju
ekrāniem. Šī tipa datnēs tiek izmantots automātiski atpazītais teksts:



RDF formāts izstrādāts resursu aprakstīšanai un satur kodētos datus par datnes
struktūru:
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5.2. Bibliogrāfiskās norādes
Portālā periodika.lv paredzēta iespēja automātiski izveidot un saglabāt bibliogrāfisko
informāciju par publikāciju kādā no četriem formātiem:





BIBTEX;
Harvard;
Chicago;
RIS.

Lai izmantotu šo opciju, uzklikšķiniet uz pogas “Bibliogrāfiskā norāde” un izvēlieties datu
formātu:

Pēc lejupielādes ierakstu var atvērt, izmantojot Microsoft Word programmu. Piemēram,
BIBTEX formāta ieraksts izskatīsies šādi:
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Bibliogrāfisko datu formātu raksturojums
BIBTEX un RIS formāti parasti tiek izmantoti bibliogrāfisko datu glabāšanai un apmaiņai citās
datorprogrammās un tiešsaistes citēšanas rīkos. Savukārt opcijas “Harvard” un “Chicago”
ļauj saglabāt jau gatavas bibliogrāfiskās norādes, kuras ir iespējams izmantot literatūras
avotu sarakstā.


BIBTEX (.bib) formāta ieraksts satur datus par vienu publikāciju (rakstu, grāmatu,
u.c.). Ieraksta struktūra izskatās šādi:

Oriģinālais ieraksts
@ARTICLE{

Komentārs
Ieraksta tips − raksts

journal={Laiks},

laikraksta nosaukums

author={Irēna Lagzdiņa},

autors

title={Tīras raudzes mākslas
prieks},

raksta nosaukums

pages={13},

lappušu nr.

month={07},

izdošanas mēnesis

year={2004},

izdošanas gads

number={27},

laikraksta numurs

url={http://periodika.lv/periodi
ka2−viewer/view/index−dev.ht
ml#panel:pp|issue:/p_000_xlak URL adrese (saite uz rakstu periodika.lv
portālā)
2004n27|article:DIVL336|query
:Ziedonis|issueType:P}
}



Harvard (.rtf)
Bibliogrāfiskā norāde, kura atbilst Hārvardas sistēmas standartiem. Hārvardas sistēma
tika izstrādāta 20.gadsimta 50.−60.gados ASV, un tiek uzskatīta par vienu no
vienkāršākajām bibliogrāfisko norāžu veidošanas sistēmām. Periodika.lv portālā šāda
tipa norāde iekļauj informāciju par publikācijas autoru, gadu, nosaukumu, avotu,
numuru un lappusi:
Lagzdiņa, I. (2004), 'Tīras raudzes mākslas prieks', Laiks(27), 13.
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Chicago (.rtf)
Atšķirībā no Hārvardas stila, Chicago ierakstos tiek izmantots autora pilnais vārds,
nevis iniciāļi, bet izdošanas gads norādīts blakus izdevuma ziņām:
Lagzdiņa, Irēna. "Tīras raudzes mākslas prieks." Laiks, no. 27 (2004): 13.



Ris (Word)
RIS formāts tika izstrādāts bibliogrāfisko datu apmaiņai. Tā ieraksta struktūra
atgādina BIBTEX:

Oriģinālais ieraksts
TY − JOUR
AU − Lagzdiņa, Irēna
T1 − Tīras raudzes mākslas
prieks

Komentārs
TYPE − Ieraksta tips − laikraksts
AU − autors
T1 – Pamatnosaukums

JO − Laiks

Journal/Periodical name: laikraksta
nosaukums

Y1 − 2004/07

Year1 – publicēšanas datums

IS − 27
SP −
EP − 13
UR −
http://periodika.lv/periodika2−
viewer/view/index−dev.html#p
anel:pp|issue:/p_000_xlak2004
n27|article:DIVL336|query:Zied
onis|issueType:P

Issue number – izdevuma numurs
Start page – raksta pirmā lappuse
End page – raksta pēdējā lappuse
URL adrese (saite uz rakstu portālā
periodika.lv)

Piezīme: bibliogrāfiskās norādes tiek veidotas automātiski, tāpēc parasti tām ir
nepieciešama rediģēšana.

5.3. Drukāšana
5.3.1. Publikāciju drukāšana tiešsaistē
Portālā periodika.lv paredzētas divas drukāšanas iespējas:



izdrukāt izdevuma lappusi;
izdrukāt rakstu.
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Lai izdrukātu laikraksta vai žurnāla lappusi:
1. atveriet to un uzklikšķiniet uz pogas “Izdrukāt”;

2. jaunā logā atvērsies drukas priekšskatījums;
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3. uzklikšķiniet “Drukāt”.

Ja uzklikšķināsiet “Atcelt”, logs ar drukas priekšskatījumu tiks aizvērts.
Gadījumā, ja vienā lappusē ir vairāki raksti, bet nepieciešams izdrukāt tikai vienu:
1. aktivizējiet raksta skatu, uzklikšķinot uz tā vai nospiežot Enter;

2. uzklikšķiniet uz pogas “Izdrukāt”.
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Raksta teksts tiks automātiski salikts vienā slejā:

3. uzklikšķiniet “Drukāt”.

5.3.2. PDF datņu drukāšana
Publiski pieejamus darbus, kā arī bāreņdarbus ir iespējams saglabāt PDF formātā un
izdrukāt, izmantojot programmu Adobe Reader.
Lai izdrukātu visu lappusi:
1. lejupielādējiet to un atveriet ar Adobe Reader programmu;
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2. rīkjoslas augšējā pusē uzklikšķiniet “File” > “Print”;

3. atvērsies jaunais programmas logs. Uzklikšķiniet uz pogas “Print”:
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Ja ir nepieciešams izdrukāt lappuses fragmentu (piemēram, rakstu vai attēlu):
1. izmantojiet opciju “Take a Snapshot” (“Edit” > “Take a Snapshot”);

2. iezīmējiet vajadzīgo fragmentu ar peles kursoru;

3.
3. uzklikšķiniet uz peles labās pogas un izvēlieties opciju “Print”;
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4. Programmas jaunajā logā uzklikšķiniet uz pogas “Print”:
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6. Mans profils
Periodika.lv portāla lietotāji var izveidot savu personalizēto profilu. Ja esat reģistrējies
periodika.lv, varat izmantot papildu iespējas, piemēram:






veidot savas periodisko izdevumu kolekcijas un sarakstus;
izmantot grāmatzīmes;
ieteikt publikācijas citiem portāla lietotājiem;
veikt drukas kļūdu labojumus izdevuma tekstā;
vērtēt raksta saturu.

Lai ielogotos portālā, uzklikšķiniet uz pogas “Pieslēgties” mājaslapas augšējā labajā stūrī:

Jūs varat izmantot jebkuru no jau esošajiem profiliem:

Ja neesat reģistrēts LNB lasītājs, un jums nav Google+, Facebook vai draugiem.lv profila,
jūs varat piereģistrēties, izmantojot savu e−pasta adresi:
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Lapas augšējā daļā būs redzama profila izvēlne, kura sastāv no vairākām sadaļām:

6.1. Manas grāmatzīmes
Šajā sadaļā apkopotas publikācijas, kuras esat atzīmējis ar grāmatzīmēm. Lai izmantotu šo
opciju:
1. atveriet rakstu, kuru vēlaties atzīmēt;
2. uzklikšķiniet uz tā;
3. uzklikšķiniet uz pogas

izvēlnē “Teksts”:
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4. Atzīmētais raksts parādīsies jūsu profila sadaļā “Manas grāmatzīmes”:

Ja vēlaties izdzēst rakstu no šī saraksta, nospiediet pogu

.

Piezīme: līdzīgā veidā var izdzēst ierakstus no citām lietotāja profila sadaļām.

6.2. Mani ieteiktie materiāli
Šeit paradīsies raksti, kurus esat ieteicis, izmantojot kādu no sociālajiem tīkliem − Facebook,
Twitter vai Draugiem.lv. Lai publicētu saiti uz rakstu, uzklikšķiniet uz pogas “Padalīties” un
izvēlieties atbilstošo sociālo tīklu:
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6.3. Manas kolekcijas
Šī sadaļa ļauj apkopot vienuviet rakstus par interesējošu tematu. Lai izveidotu savu
kolekciju:
1. uzklikšķiniet uz sadaļas “Manas kolekcijas”;
2. ievadiet kolekcijas nosaukumu un uzklikšķiniet uz “Jauna kolekcija”;

3. kolekcija parādīsies jūsu profilā.

4. Tagad, kad meklēsiet rakstus par jebkuru tematu kā reģistrēts lietotājs, blakus
meklēšanas rezultātiem parādīsies opcija “Pievienot kolekcijām”:

5. Lai pievienotu meklēšanas rezultātu kolekcijai, uzklikšķiniet “Pievienot
kolekcijām”, izvēlieties kolekcijas nosaukumu un nospiediet “Saglabāt”:
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6. Izvēlētais raksts parādīsies sadaļā “Manas kolekcijas”:

7. Ja vēlaties izdzēst kolekciju, nospiediet atbilstošo pogu:

6.4. Mani labojumi
Portālā periodika.lv ir iespēja labot kļūdas, kuras ir radušās automātiskās teksta atpazīšanas
rezultātā. Lai izmantotu šo iespēju:
1. atveriet rakstu, kurā vēlaties izlabot kļūdu;

2. uzklikšķiniet uz

pogas;
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3. iezīmējiet rindiņu, kurā ir kļūda;

4. izlabojiet kļūdu un nospiediet “Saglabāt”.

5. Veiktais labojums atspoguļosies arī jūsu profilā:

Piezīme: teksta labojumus apstiprina periodika.lv portāla redaktors.
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6.5. Mani komentāri
Ja vēlaties uzrakstīt komentāru:
1. raksta skatā uzklikšķiniet uz

pogas;

2. ievadiet komentāru un uzklikšķiniet uz pogas “Pievienot”.

3. Jūsu komentārs būs redzams arī citiem portāla lietotājiem:
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4. Komentāra teksts atspoguļosies jūsu profilā:

6.6. Mani novērtētie
Lai novērtētu rakstu, uzklikšķiniet uz

pogas:

Jūsu profilā novērtētais raksts atspoguļosies sadaļā “Mani novērtētie”:

6.7. Mani saraksti
Sadaļā “Mani saraksti” jūs varat apkopot izdevumus ar līdzīgu tematiku. Lai izveidotu
sarakstu:
1. uzklikšķiniet uz sadaļas “Mani saraksti”;
2. ievadiet saraksta nosaukumu un uzklikšķiniet uz pogas “Jauns saraksts”;

3. saraksts tiks pievienots jūsu profilam.
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4. Lai pievienotu sarakstam izdevumu, atveriet tā aprakstu un uzklikšķiniet uz pogas
“Saraksti”;

5. izvēlieties saraksta nosaukumu un uzklikšķiniet “Saglabāt”.

6. Saraksts atspoguļosies jūsu profilā:
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7. Turpmāk veicot meklēšanu kā reģistrēts lietotājs, varēsiet sašaurināt meklēšanas
rezultātus, izmantojot izveidotos sarakstus:
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7. Latvijas periodika citās digitālajās kolekcijās
Ja neatrodat jūs interesējošo informāciju periodika.lv, jūs varat izmantot citus tiešsaistes
resursus.
Digitalizētie laikraksti LNB digitālajās kolekcijās:
Mantojums-1: http://datatest.lnb.lv/digitala_biblioteka/laikraksti/
Laikraksti PDF formātā latviešu, krievu un vācu valodās (19.gs. ‒ 20.gs. 1.puse).

Digitalizētā periodika LNB partneru resursos:
Europeana Newspapers: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers
Europeana Newspapers kolekcijā iekļauti dažādu valstu, tostarp arī Latvijas periodiskie
izdevumi. Portālā pieejami laikraksti un žurnāli latviešu, latgaliešu, krievu, poļu un vācu
valodās (19.gs. ‒ 20.gs. 1.puse).
Riga Digitalis: http://www.riga-digitalis.eu
Rīgas izdevumi (laikraksti, žurnāli, adrešu grāmatas, kalendāri, gadagrāmatas u.c.) vācu
valodā (18.gs. ‒ 20.gs. 1.puse).
Barikadopēdija: http://www.barikadopedija.lv
Trešās atmodas (1985‒1991) ilustrēta vēsture laikrakstu un žurnālu publikācijās.
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