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Digitālie novadpētniecības 
resursi:

KOPKRĀJUMS „AUTOGRĀFS”: 
• Gulbenes un  tās novada  literātu darbi.  
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• Ievietoti 39 autoru foto, dzeja un grāmatas ilustrācijas

• Krājums izveidots 2003.gadā

KOPKRĀJUMS „AUTOGRĀFS DIVI”: 
• Ievietoti 67 autoru foto un dzeja, grāmatas ilustrācijas

• Krājums izveidots 2009.gadā

Mērķis - dot iespēju plašākai auditorijai iepazīties ar novada literātu 
devumu



3
Pieejams – www.gulbenesbiblioteka.lv sadaļā E-RESURSI vai NOVADS
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PILSĒTA LAIKU LOKOS

•Digitālā kolekcija rāda, kā mainījušās gadsimta garumā ievērojamas 
vietas Gulbenē. Salīdzināšanai fotogrāfijas no 20.gs. 20.-30.gadiem 
un 2003.gada
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un 2003.gada

•Foto no Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzeja krājumiem

•52 fotogrāfijas

•Kolekcija izveidota 2003.gadā



6www.gulbenesbiblioteka.lv sadaļa NOVADS
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E-izstāde GULBENE PIRMS 25 GADIEM

•Gulbene 20.gadsimta 80.gados

•Digitalizēti 19 diapozitīvi
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•Digitalizēti 19 diapozitīvi

•Izveidota 2011.gada februārī sakarā ar 
pilsētas dzimšanas dienu

•www.gulbenesbiblioteka.lv sadaļa E-RESURSI
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Kafetērija "Pienenīte" Rīgas ielā (1988.g.)
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Oktobra svētku gājiens Gulbenē
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Pilsētas centrālais skvērs



GULBENES NOVADS SENAJĀS FOTOGRĀFIJĀS

•Apkopoti fotouzņēmumi par Gulbenes novada vēsturi,
cilvēkiem un notikumiem laika posmā no 19.gs. beigām līdz

20.gs. 40.gadiem.
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•Projekts „Nacionālā digitālā bibliotēka – Gulbenes novada personas un
vietu attēli”

•Sadarbībā ar Stāmerienas, Rankas, Gaujasrēveļu, Galgauskas, Līgo
pagastu bibliotēkām; Gulbenes bibliotēkas lasītājiem, Gulbenes novada
iedzīvotājiem.

•Sākta veidot 2006.gadā, pašlaik 204 attēli



13www.gulbenesbiblioteka.lv sadaļa NOVADS
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Betona rūpnīca Gulbenē. 30-tie gadi
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Litenes pagastmāja pirms 1.Pasaules kara
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Aktrise Antra Liedskalniņa (pa labi) ar māsu Jogitu. 30-tie gadi.



DIGITĀLO NOVADPĒTNIECĪBAS RESURSU 
APMEKLĒJUMS 2012.GADĀ

Nosaukums                 Lapu skatījums
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Kopkrājums «Autogrāfs" 185 

Kopkrājums «Autogrāfs 2" 549
Digitālā fotokolekcija «Pilsēta laiku lokos" 337
Kolekcija „Gulbenes novads senajās fotogrāfijās” 489
E-izstāde «Gulbene pirms 25 gadiem» 202 



Šobrīd novadpētniecībā:
Projekts „Fotogrāfiju un atmiņu stāsti”

2013.gada 1.augusts - 2014.gada 31.maijs

Mērķi:
• Saglabāt kultūras mantojuma liecības 
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• Saglabāt kultūras mantojuma liecības 

• Radīt iedzīvotājiem plašāku pieejamību novadpētniecības materiāliem

• Veicināt iedzīvotāju interesi un aktīvi iesaistīties novada vēstures 
saglabāšanā 

Vākt fotogrāfijas, diapozitīvus, foto filmiņas un pierakstīt cilvēku atmiņas 
par laika posmu no 1949. līdz 1989.gadam un sekojošām tēmām:

• sabiedriskā dzīve (paražas, mode, profesijas)

• kultūras dzīve (pašdarbības kolektīvi, pasākumi)



• ekonomika (kolhozu veidošana, ražošana, pilsētas un ciemu 
attīstība)

• izglītība (skolas, izlaidumi, salidojumi) 

• dabas un kultūrvēstures objekti
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Iedzīvotājiem piedāvāsim izveidot savu digitālo fotogrāfiju 
albumu kompaktdiska formā.

Dalība LNB digitālās bibliotēkas projektā „Zudusī Latvija”.



Ieguvums novadp ētniec ībā:
• Veicināta iedzīvotāju interese un līdzdalība novadpētniecības materiālu 

vākšanā, sava novada pētīšanā un dzimtas fotogrāfiju saglabāšanā. 

• Skenētas un apstrādātas 500 fotogrāfijas.
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• Pierakstīti un apstrādāti 50 atmiņu stāsti. 

• Veidota digit ālā kolekcija „Gulbenes novads 1949-1989.gada 
fotogr āfij ās” Gulbenes bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads. 

• 5 virtu ālas izst ādes Gulbenes bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads
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Cukurbiešu novākšana. Lauksamniecības artelis «Druva», 

1960-to gadu sākums
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Kartupeļu stādāmā mašīna. Lauksaimniecības artelis «Druva», 

1960-to gadu sākums
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Teātra izrāde. Lauksamniecības artelis «Druva», 1960-to gadu sākums



24

Koris. Kolhozs «Savienība», 1960-tie gadi
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Lauksaimniecības artelis «Centība». Olu ieguves plāns  un izpilde 1956.g.



Projekts „Tautas frontes Gulbenes nodaļai -
25”

2013.gada 1.septembris - 2014.gada 31.janvāris

Mērķi:
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Mērķi:
• Vākt un izpētīt materiālus par Latvijas Tautas frontes Gulbenes 

nodaļas aktivitātēm un Trešās Atmodas laiku Gulbenes pilsētā.

• Veicināt sadarbību ar Gulbenes muzeju, iedzīvotajiem un LTF 
Gulbenes nodaļas aktīvākajiem dalībniekiem. 

• Popularizēt un stāstīt par LTF aktivitātēm, kas veicinās iedzīvotāju, 
īpaši skolēnu, interese par Latvijas jaunāko laiku vēsturē nozīmīgāko 
posmu – Trešo Atmodu un LTF darbību.



Ieguvums novadpētniecībā:
•Ieskenētas un apstrādātas 50 fotogrāfijas, kas papildinās 
novadpētniecības datu bāzi. 

•Pierakstīti un apstrādāti 8 LTF Gulbenes nodaļas aktīvāko dalībnieku 
atmiņu stāsti.
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atmiņu stāsti.

•Veidota digitālā kolekcija „LTF Gulbenes nodaļai – 25”
Gulbenes bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads.

•Rīkotas 6 izstādes, izmantojot multifunkcionālo izstādes stendu: 
4 Gulbenes pilsētas skolās, Gulbenes novada/pilsētas pārvaldes ēkā 
un Gulbenes bibliotēkā. 



Multifunkcionāls izstādes stends
•Inovatīva alternatīva tradicionālajām izstādēm
•Novadpētniecības materiālus „iznest” ārpus bibliotēkas telpām
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Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!
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