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Atlanti

• Atlanti ir pēc vienotiem norādījumiem veidoti sistemātiski karšu

sakopojumi.

• Atlanti var būt iesieti kā grāmatas, neiesieti uz atsevišķām lapām vai

veidoti elektroniskā vidē.

• Saturiski var izdalīt vispārģeogrāfiskos, tematiskos un kompleksos

atlantus, arī – nacionālos atlantus.

• Atlantus var iedalīt arī pēc tajos apskatītās teritorijas un adresējuma

jeb plānotā izmantošanas mērķa (piemēram, izglītībai, tūrismam

utt.).



Pirmie atlanti

• 1570. Flāmu kartogrāfa Abrahama Ortēlija atlants 

“Theatrum Orbis Terrarum” – uzskatāms par 

pirmo ģeogrāfisko atlantu.

• 1595. Gerharda Merkatora atlantā “Atlas sive 

cosmographicae meditationes de fabrica mundi 

et fabricati figura” pirmoreiz lietots vārds “atlants” 

jeb “atlass” par godu mītiskajam Mauritānijas 

valdniekam, kurš izgatavojis debess globusu.

A. Ošiņa un P. Mantnieka 

kartogrāfiskā institūta 

emblēma (1930.)



Atlanti LNB

• LNB glabājas ap 1500 dažādu atlantu. Kopējais eksemplāru 

skaits ir lielāks, jo daļa atlantu ir vairākos eksemplāros.

• Lielākā daļa atlantu glabājas Karšu lasītavā, neliela daļa –

Reto grāmatu un rokrakstu krājumā.

• 2018. gadā pabeigta Karšu lasītavas atlantu 

rekataloģizēšana – katram atlantam elektroniskajā 

Kopkatalogā izveidots bibliogrāfiskais apraksts.

• Atlantu komplektēšanas avoti – obligātais eksemplārs, 

iepirkumi, dāvinājumi, starptautiskā apmaiņa.

• Ievērojama daļa senāko atlantu nākuši no Pālenu dzimtas 

bibliotēkas.



LNB atlanti pēc to izdošanas laika
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Izdošanas laiks



Senākie atlanti LNB – no 16. gadsimta

• Vissenāk izdotais atlants – papildināts A. Ortēlija pirmā pasaules atlanta izdevums vācu valodā “Theatrum 

oder Schauplatz des erdbodens…” (Antverpene, 1573). 

• Otrs senākais – šī paša atlanta kabatas formāta izdevums latīņu valodā “Epitome Theatri Orteliani” (1589).

• Abos izdevumos iekļauta arī Jana Portancija Livonijas karte “Livoniae nova descriptio”.



Senākie atlanti LNB –17. gadsimts

• “Atlas minor” 1609. gada izdevums vācu valodā un 1628. gada izdevums latīņu valodā.

• Lielākajai daļai karšu autors ir Gerhards Merkators, bet atlantu rediģējis un izdevis flāmu kartogrāfs Judoks 

Hondijs.

• 1609. gada izdevumā atrodama viena no pasaules pirmajām tematiskajām kartēm “Designatio Orbis 

Christiani”, kurā attēlota kristietības, islāma un jūdaisma izplatība pasaulē.



18. gadsimta atlanti LNB

• LNB krājumā ir ap divdesmit 18. gadsimtā izdotu atlantu. 

• 1745. gadā Krievijas Zinātņu akadēmijas izdevums “Атлас 

Российский…”.

• Vairāki Baltijas jūras atlanti (1738., 1757. un 1791. gada izdevumi)

• Donas upes, Azovas un Melnās jūras atlants “Прилежное 

описание реки Дону…” (1704)

• Pirmais plašākais Latvijas (Vidzemes) un Igaunijas karšu krājums 

- Ludviga Augusta Mellīna darbs “Atlas von Liefland…” (1798).



19. gadsimts
• LNB - gandrīz 200 šajā gadsimtā izdotu atlantu.

• Napoleona karu atlanti, debesu kartēšana, vēstures 

atlanti, pirmie atlanti latviešu valodā…

• Krievijas impērijas ūdensceļu atlanti LNB - Daugava

(Vitebska-Daugavpils un Daugavpils-Mazjumpravas 

muiža Rumbulā), Volga, Dņepra, Ziemeļu Dvina, Oka, 

Kama, Sura, Volhova un Ilmeņa ezers.



«Justus Perthes» (Gota, Vācija) izdevniecības atlanti LNB

• 9 Ādolfa Štīlera “Stieler’s Hand-Atlas” izdevumi,

• 2 Heinriha Berghausa tematiskā atlanta “Berghaus' Physikalischer Atlas” izdevumi, 

• Karla fon Šprunera pasaules vēstures atlanta “Karl von Spruner's Historisch-geographischer 

Hand-Atlas” pirmais izdevums, 

• Vairāki Emīla fon Sidova skolu atlanta “Methodischer Hand-Atlas…” izdevumi.



Nacionālie atlanti
• LNB glabājas Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Vācijas, Ukrainas, Gruzijas, Armēnijas, 

Luksemburgas un Dienvidkorejas nacionālie atlanti, kā arī vairāki Zviedrijas nacionālā atlanta 

sējumi.

• Arī viens no pirmajiem nacionālajiem atlantiem pasaulē – Somijas atlants «Atlas de Finlande 

1910».



Pirmie atlanti latviešu valodā
• Pirmie atlanti latviešu valodā – 1861., 1880. un 1907. gadā.

• Vārds “atlants” latviešu valodas izdevuma nosaukumā pirmoreiz parādās Friča Adamoviča 

1923. gadā rediģētajā izdevumā “Ģeografijas atlants pamatskolām”, kura autors ir vācu 

kartogrāfs Ernsts Debess. Pirms tam un vēl līdz 20. gadsimta četrdesmitajiem gadiem 

latviešu valodā lietoja arī terminu “atlass”.







Lielākais - «Atlas historique topographique de la guerre d'Orient en 1854, 1855 et 1856». [Paris], 1858. Atvērums - 63x182 cm. 

Mazākais - "Kleinster Atlas der Welt" : Europa.  1:800 000. Wien : Freytag & Berndt, [199-?]. Atvērums 7 x 14 cm.



Pieejamība

• Jaunākie izdevumi pieejami brīvpieejā 

Karšu lasītavā.

• Atlantus var meklēt un pasūtīt 

izsniegšanai Valsts nozīmes bibliotēku 

kopkatalogā vai LNB meklētājā Primo.

• Lielākā daļa līdz 20. gadsimta 90. 

gadiem Latvijā izdoto atlantu ir 

digitalizēti un skatāmi tiešsaistē 

Latvijas Nacionālajā digitālajā 

bibliotēkā.



Paldies par uzmanību!


