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Personāla kompetences problemātika:
• darbinieku maiņa;
• jaunam darbiniekam nav speciālu zināšanu /pieredzes 

novadpētniecībā;
• nepieciešama apmācības politika un programma • nepieciešama apmācības politika un programma 

vispārējā līmenī un arī attiecībā uz konkrēto novadu;
• profesionālā izglītība pilnībā nesagatavo speciālistus 

darbam ar novadpētniecības kolekcijām;
• profesionāla izglītība nedod zināšanas par avotu 

materiāliem, to var gūt tikai personīgā darbā ar tiem.



Novadpētniecības darba virzieni 
bibliotēkā

• Veidot bibliotēkas novadpētniecības 
krājumu.

• Veidot novadpētniecības datu bāzi.
• Informēt visus interesentus par 

novadpētniecības dokumentiem un piedāvāt novadpētniecības dokumentiem un piedāvāt 
tos bibliotēkas lietotājiem.

• Piedalīties novadpētniecības bibliogrāfisko 
izdevumu sistēmas izveidē.

• Atbalstīt novada izpēti. 
• Sadarboties
• Mutvārdu vēsture
• Biogrāfiju vēsture     …..



Situācijas raksturojums (1)

Līdzās pastāv tradicionālā un digitālā 
bibliotēka. 

Lai to nodrošinātu arī nākotnē: 
• jāveido jauna darbības stratēģija;
• jāsagatavo dokumentācija;
• jābūt atvērtiem pārmaiņām;
• jāprognozē lietotāju vajadzības;
• jābūt gataviem strādāt ar informācijas tehnoloģijām;
• jāveido sadarbība ar citām bibliotēkām un institūcijām;
• jāpiedāvā lietotājiem attāla pieeja bibliotēkas pakalpojumiem.



Situācijas raksturojums (2)

Jauni novadpētniecības resursi veidojami, 
aptverot konkrētu ģeogrāfisku teritoriju 
atbilstoši vietējās sabiedrības interesēm. 

Neveikt pētniecību, bet radīt resursus un 
nodrošināt pieejamību informācijai.

Resursu pieejam ība un atpaz īstam ība 
nodrošin āma gan lok āli, gan glob ālajā 
tīmekl ī.



Situācijas raksturojums (3)

Ieguvumi:
• veidojas resursu kopums, kas reiz bijis ierobežoti 

pieejams un ilgstoši vien bibliotekāru pārziņā;
• paplašinās informācijas apjoms un pieejamība gan 

lokāli, gan globālajā tīmeklī; lokāli, gan globālajā tīmeklī; 
• instruments personības nacionālās identitātes 

veidošanai;
• digitālā iekļaušana un lietotāja piederības izjūta;
• kopīgās sociālās atmiņas sastāvdaļa.
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Informācijas resursu kopums par lokālo, 
nacionālo, reģionālo un pārreģionālo 
kultūras mantojumu, tā lomu un izpausmi 
vēsturē, nodrošinot (uz)ticamu un ilgtermiņā 
pieejamu informācijas masīvu, kas ietver arī pieejamu informācijas masīvu, kas ietver arī 
e-resursus.

Latvijas kultūrvēsturiskās informācijas 
kompetences komplekss, piedāvājot 
pakalpojumus Baltijas un Eiropas kultūras 
mantojuma kontekstā.
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Uzdevumi:
sniegt kvalitatīvus informācijas pakalpojumus ikvienam 

interesentam studijām, pētniecībai, tālākizglītībai un 
mūžizglītībai;  

veicināt sadarbību ar citām bibliotēkām un citām veicināt sadarbību ar citām bibliotēkām un citām 
atmiņas institūcijām kultūrvēsturiskas ievirzes 
informācijas resursu apzināšanā, lai īstenotu 
kopējās vajadzības un intereses, kā arī kopīgi 
izmantotu vienus un tos pašus resursus.



Sadarbība

Biblioteka.lv
• Ekspertu kontakti
• Resursu apzināšana
• Konsultācijas• Konsultācijas



Piemērs
Personas – biogrāfijas

Atslēgvārds – Merķelis

Resursi Resursi 



http://www.europeana.eu



http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva



LNB digitālā bibliotēka



http://www.limbazubiblioteka.lv/l
v/ms/novadpetnieciba



http://www.nmkk.lv/



http://www.lvva-raduraksti.lv/



Zudusī Latvija



http://www.neredzamais-
muzejs.lv/



Vēsture un digitālais laikmets



Paldies!

Jautājumi?

LNB Letonikas un Baltijas centrs
Kristine.Zaluma@lnb.lv


