


"Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas" : 
HTTPS://LNB.LV/LV/IZDOTAS-LATVIJAS-BIBLIOTEKU-NOVADPETNIECIBAS-DARBA-VADLINIJAS

novadpētniecības krājuma un pakalpojumu 
popularizēšana

–
viens no bibliotēku novadpētniecības darba pamatvirzieniem

https://lnb.lv/lv/izdotas-latvijas-biblioteku-novadpetniecibas-darba-vadlinijas


"Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas" : 



Informēt par bibliotēkas 
novadpētniecības 
krājumu un 
pakalpojumiem 

Veicināt novadpētniecības 
krājumu un pakalpojumu 
plašu izmantošanu, 
pētīšanu, interpretāciju

Radīt izpratni par vietējā 
kultūras mantojuma 
nozīmi un vērtību tagadnē 
un nākotnes perspektīvā

Veicināt sabiedrības 
iesaistīšanos vietējā 
kultūras mantojuma 
dokumentēšanā un 
saglabāšanā

Rosināt pilsonisko 
aktivitāti un  līdzdalību, 
stiprināt piederības 
sajūtu un 
lokālpatriotismu, 
saliedēt vietējo kopienu 

Popularizēt bibliotēku, 
tās  nozīmīgumu vietējā 
sabiedrībā

Popularizēt 
novadu 

Piesaistīt jaunas 
mērķgrupas (pētnieki, 
tūristi, attālinātie 
lietotāji, novadnieki 
tālumā)

Kļūt slaveniem 
starptautiskā 
mērogā!!!!!



Aptauja Latvijas bibliotēku darbiniekiem
"Vīzija un realitāte: novadpētniecības darba ekspertīze"
(2018. gada 21.februāris-10.aprīlis)

135 dalībnieki



Aptauja Latvijas bibliotēku darbiniekiem
"Vīzija un realitāte: novadpētniecības darba ekspertīze":  

POPULARIZĒŠANA – GALVENĀS PROBLĒMAS

• Laika, personālresursu trūkums novadpētniecības darba virzienam.

• Nepietiekams finansējums.

• Nepietiekama telpu kapacitāte (krājuma eksponēšanai un popularizēšanai, 
pasākumiem).

• Novadpētniecība jāpopularizē digitālajā vidē, ar mūsdienu tehnoloģijām, 
taču tehnoloģiskais nodrošinājums un kapacitāte ir nepietiekami, trūkst 
zināšanu un prasmju šajā jomā.

• Interneta meklētājprogrammām "nedraudzīgi" bibliotēku katalogi un 
Novadpētniecības datubāze.

• Autortiesību ierobežojumi un neskaidrais personas datu aizsardzības 
regulējums. 

• Sadarbības trūkums un problēmas sadarbībā. 

• Trūkst teorētisko un praktisko zināšanu sabiedriskajās attiecībās.

• Trūkst jaunu ideju novadpētniecības materiālu popularizēšanai.



Aptauja Latvijas bibliotēku darbiniekiem

"Vīzija un realitāte: novadpētniecības darba ekspertīze": 

POPULARIZĒŠANA: ko vēlētos apgūt

• Kā veicināt bērnu interesi par savu dzimto vietu? Kā veidot novadpētniecības 
stundas skolēniem?

• Kā veidot digitālo novadpētniecības materiālu kolekcijas, kā tās padarīt publiski 
pieejamas? Kā efektīvāk pasniegt/atainot digitalizētos materiālus/kolekcijas?

• Virtuālo izstāžu veidošana un tām piemērotas programmatūras un virtuālās 
platformas. 

• Kā popularizēt bibliotēkas novadpētniecību sociālajos tīklos? 

• Autortiesības. Personas datu aizsardzība. 

Kā popularizēt novadpētniecības materiālus bibliotēkā un ārpus tās? 



Latvijas bibliotēku novadpētniecības resursu un pakalpojumu 
popularizēšanas veidi un metodes: 

KATALOGS

1. Komfortablas novadpētniecības informācijas vides izveide: 

- specializēta novadpētniecības lasītava vai nodalījums;

- mēbeles, tehnoloģiskais aprīkojums:  prezentācijas plaukti, informācijas stendi, 
vitrīnas, E-kiosks

- informatīvas norādes, informācijas displejs;

- novadpētniecības izdevumu marķēšana ar uzlīmēm; 

- lietišķie materiāli kā novadpētniecības krājuma popularizēšanas līdzeklis;

- u.c.



KATALOGS

Multimediāls izgaismojums „Gaismas

Stāstnieks” uz Līvānu novada 
Centrālās bibliotēkas ēkas fasādes:

- vizualizēti literārā konkursa par 
Līvāniem darbu fragmenti, no 
kuriem izveidoti 7 stāsti

- paralēli notiek stāstu atskaņojums 
bērnu balsīs

- 7 mainīgas gaismas

2. Bibliotēkas ēkas fasādes izgaismojums.

https://www.youtube.com/watch?v=AwOi-1YV2U0



KATALOGS

3. Suvenīri: 

- senu attēlu reprodukcijas;

- pastkartes, atklātņu komplekti par reģionu; 

- magnēti, krūzīšu paliktņi, sveces;

- zīmuļi, pildspalvas, klades…

4. Paziņojumi medijiem.  jeb preses relīzes

5. Preses konferences.

6. Intervijas medijiem.



KATALOGS

7. Bukleti. Lapiņas. Faktu lapas:

- bibliotēkas novadpētniecības krājums un pakalpojumi;

- galvenā informācija par novadu;

- novadnieku saraksts;

- ielu un vietu vārdi;

- apskates vietas novadā;

- par dažādiem novadpētniecības tematiem;

- «Biežāk uzdotie jautājumi» novadpētniecībā;

- «Kā sākt izpēti».



KATALOGS

8. Ceļveži. 
- bibliotēkas novadpētniecības resursu (kolekciju) ceļvedis;

- pagasta / pilsētas / novada ceļvedis;

- interneta resursu ceļvedis par pagastu/novadu/reģionu;

- novada kultūras mantojuma ceļvedis.

Preiļu novada interneta ceļvedis: http://www.preilubiblioteka.lv/?menu=24&smenu=1

http://www.preilubiblioteka.lv/?menu=24&smenu=1


9. Kartes.

Trikātas pamatskolas bibliotēka. 

Represēto cilvēku māju karte.

KATALOGS



KATALOGS

10. Novadpētnieciskas publikācijas (preses izdevumos, 
gadagrāmatās, rakstu krājumos, interneta medijos 
u.c.; autori - bibliotekāri).

http://www.aizputesnovads.lv/attachments/article/53/Avize_Nr.92.pdf



KATALOGS

11. Bibliotēku izdevējdarbība novadpētniecībā: 

- bibliogrāfiskie rādītāji;

- dzejoļu krājumi, stāstu krājumi;

- rakstu krājumi;

- novadnieku pētījumu 
publicējumi;

- kalendāri, gadagrāmatas; 

- fotoalbumi;

- krāsojamās grāmatas;

- nozīmīgu izdevumu reprinti;

- pagastu izdevumi;

- u. c.

http://jekabpilsnovads.lv/wp-
content/uploads/2015/07/No-Selijas-karotes-
2016.pdf

Projekta «Sēlijas raksturīgā kulinārā

mantojuma saglabāšana un popularizēšana

Jēkabpils novadā» recepšu grāmata.



http://trikatasvesture.beverina.lv/in
dex.php/novada-maciba

KATALOGS

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/n
ovads/novada-perles/krasojama-
gramata-gulbenes-novada-perles

Madonas novada bibliotēka

Preiļu Galvenā bibliotēka

Latgales Centrālā bibliotēka 

Trikātas skolas bibliotēka Varakļānu pilsētas bibliotēkaPilsrundāles bibliotēka

Gulbenes novada bibliotēka

http://trikatasvesture.beverina.lv/index.php/novada-maciba
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/novada-perles/krasojama-gramata-gulbenes-novada-perles


12. Filmas, video.
(bibliotēku veidotās un finansētās)

https://youtu.be/8GIHRzXlD2M https://youtu.be/s2BrQn_MMtU

Filma „Siguldas novada bibliotēkas

stāsts”.Filma „Krote laiku lokos”.

KATALOGS

https://youtu.be/8GIHRzXlD2M
https://youtu.be/s2BrQn_MMtU


Filmas, video… 

https://youtu.be/pS1Wio4fDew

KATALOGS

Filma “Ludza ir mans sākums un mana 
laime. H.Franks”

https://youtu.be/pS1Wio4fDew
https://www.youtube.com/watch?v=pS1Wio4fDew


Filmas, video… 

Laidzes bibliotēka: filma par 
Laidzes vēstures un dabas 
pieminekļiem

Zeltiņu bibliotēka

(sadarbībā ar Zeltiņu tautas 
namu): 

videofilma par aktieri 
novadnieku Edgaru Liepiņu 
“Jokdaru karalis Edgars Liepiņš”

https://youtu.be/ANnhjPHjfxM

KATALOGS

https://youtu.be/ANnhjPHjfxM


Pelču bibliotēka — “Mazā 
novadpētniecības skola”: bērnu 
izveidota filmiņa par Pelču pils spoku -
Balto Dāmu.

https://www.youtube.com/watch?v=XABIsl2MqqU

Valkas bibliotēkā bērni veidoja  
filmiņu par Līgavu akmeni Valkā. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCfNYaCUF-s

Filmas, video… 
KATALOGS

https://www.youtube.com/watch?v=XABIsl2MqqU
https://www.youtube.com/watch?v=DCfNYaCUF-s


13. Audiovizuālas prezentācijas bibliotēkā un ārpus tās.

Rīgas Centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkas prezentācija par Šampētera 
apkaimi Rīgā: vēsture, objekti un novadnieki. 

https://www.slideshare.net/sampeteris/sampeteris-apkaime

https://www.slideshare.net/sampeteris/sampeteris-apkaime


14. Bibliotēku ieguldījums novadpētniecisku 
publikāciju, izdevumu un citu darbu (filmu, TV, radio 
raidījumu) tapšanā: 

- palīdzība informācijas meklēšanā, faktu noskaidrošanā;

- informācijas bāze - bibliotēkas novadpētniecības krājums;

- palīdzība kontaktu un saziņas veidošanā;

- piedalīšanās novadpētnieciska temata TV un radio raidījumos;

- iniciē publikāciju tapšanu;

- piedāvā bibliotēkas tīmekļa platformu novadpētniecības darbu publicēšanai;

- u.c.

15. Vietējā kultūras kanona veidošanas iniciatīva.

KATALOGS



16. Spēles (galda, interaktīvās, orientēšanās, 
?datorspēles), puzles, krustvārdu mīklas.

Seniori spēlē mobilo vides spēli SPĒLĒ 
UN ZINI Madonas novada bibliotēkā

KATALOGS

Interaktīvā spēle VAI PAZĪSTI KRĀSLAVAS 
IELAS?

Krāslavas novada centrālā bibliotēka

http://www.bibliotekakraslava.lv/index.php?p=3070&lang=633
&pp=3888

http://www.bibliotekakraslava.lv/index.php?p=3070&lang=633&pp=3888


17.  Datubāzes, digitālās kolekcijas.
KATALOGS



Kuldīgas Galvenās bibliotēkas digitālā kolekcija 
"Amatiermāksla Kuldīgas novadā”

http://amatiermaksla.kuldiga.lv

KATALOGS

http://amatiermaksla.kuldiga.lv/


Datubāze “Kuldīga: Vēsture. Notikumi. Cilvēki”
http://www.mantojums.kuldiga.lv

Veido Kuldīgas Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Kuldīgas Novada muzeju. 

Mērķis - apkopot vienuviet informāciju par pilsētas vēsturi, attīstību un tās unikālajiem objektiem. 

KATALOGS

http://www.mantojums.kuldiga.lv/


Datubāze – multimediju resurss 
“Dziesmotā Latgale”

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale

Veido Latgales Centrālā bibliotēka. 

Mērķis - apzināt, apkopot, sistematizēt un digitalizēt Latgales Dziesmu svētku vēsturiskos 
materiālus un izveidot multimediju resursu.

KATALOGS

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale


„Kristīgo konfesiju draudzes Krāslavas un 
Dagdas novados” 

http://www.bibliotekakraslava.lv/index.php?p=3070&lang=633&pp=3888

Krāslavas novada centrālā bibliotēka: 

virtuālais ceļvedis pa 33 kristīgo konfesiju draudzēm Krāslavas un Dagdas novados. 

KATALOGS

http://www.bibliotekakraslava.lv/index.php?p=3070&lang=633&pp=3888


Balvu reģiona kultūrvēstures datubāze
http://www.balvurcb.lv/kb

Veido: Balvu Centrālā bibliotēka.
Apkopota informācija par novadpētniekiem entuziastiem Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas 
novados.

KATALOGS

http://www.balvurcb.lv/kb


18. Publicitātes platformas tīmeklī:

KATALOGS

Emuārs

Pašvaldības 
tīmekļa vietne

Bibliotēkas 
tīmekļa 
vietne

Novadpētniecības 
kolekcijas tīmekļa 
vietne  vai portāls

Bibliotēku 
portāls

Sociālie tīkli
Facebook, 
Draugiem.lv
Youtube u.c.

Latvijas 
Nacionālā 
digitālā 
bibliotēka

Portāls 
"Zudusī 
Latvija"

Tīmekļa karšu 
serviss
"Google Maps"

Enciklopēdijas 
"Time&Note" un 
"PlaceNote"

LFK digitālais 
arhīvs 
"Garamantas.lv"

Latvijas ainavu 
dārgumu krātuve 
"Latvijas ainavu 
dārgumi vakar, 
šodien, rīt"

REKLĀMKAROGS



Madlienas bibliotēka: Slīde            http://www.slide.lv/

“Mēs esam mirkļu ķērāji. (..) Viss, ko vēlamies ir ar entuziasma lādētu bultu trāpīt pa mirkli un ar viņu 
dalīties. Teātris, deja, sajūta, vārdi, dziesma….viss labais , ko var nodot tālāk ar mūsdienu tehnoloģiju 
palīdzību šeit SLĪDĒS.”

https://jekabpilsstasti.wordpress.com

KATALOGS

http://www.slide.lv/
https://jekabpilsstasti.wordpress.com/


Emuārs “Jēkabpils stāsti” —
ikviens aicināts dalīties ar stāstiem

https://jekabpilsstasti.wordpress.com

KATALOGS

https://jekabpilsstasti.wordpress.com/


Laidu pagasta Laidu bibliotēka:  
domubiedru grupa draugiem.lv “Dzīvot Laidos”

https://www.draugiem.lv/group/18600486/dzivot-laidos/

KATALOGS

https://www.draugiem.lv/group/18600486/dzivot-laidos/


19. Publisku pasākumu organizēšana. 

• Izstādes un ekspozīcijas:
 tradicionālās;

 virtuālās;

 multimediālās;

 interaktīvās;

+ tikšanās ar novadnieci Skype.

 ceļojošās, mobilās; 

 informatīvās;

 novadpētniecības lietišķo materiālu;

 novadnieku radošo darbību vai hobijus atspoguļojošas;

 bibliotēkas materiālu izsniegšana citu veidotām izstādēm

KATALOGS



Publisku pasākumu organizēšana… 

• Novadpētniecības konferences.

• Novadpētniecības konkursi. 
(mēķauditorija: lasītāji, iedzīvotāji, novada publiskās bibliotēkas)

• Novadpētnieciskas akcijas.

• Tikšanās ar novadniekiem. Atmiņu vakari. Atceres 
pasākumi. Salidojumi. Stāstu vakari. Pasākumu cikli

(piem. "Novadnieku veiksmes stāsti", "Novada radošie cilvēki", "Novadnieki pasaulē")

• Novadnieku izdoto grāmatu atvēršana vai 
prezentācijas bibliotēkā. Tematiskas pēcpusdienas.

• Diskusiju klubi, cikli.

KATALOGS



Publisku pasākumu organizēšana… 

• Muzikāli pasākumi.

• Filmu demonstrēšana. Kinoseansi. Kinolektoriji.

• Radošās darbnīcas. (piem., Dzimtas koku zīmēšana, animācijas filmiņu veidošana)

• Jauno novadpētnieku vasaras skola.

• Novadpētniecības vasaras nometne.

• "Bibliotēka iziet ielās": piedalīšanās Pilsētu un pagastu 
svētkos, Grāmatu svētkos, Muzeju naktī, Leģendu naktī, 
Vislatvijas Mazpulku nometnē u.c. Bibliotēkas pasākumi 
un ekspozīcijas ārpus bibliotēkas. 

• Talkas. Novadnieku kapu sakopšana. Koku stādīšana.

KATALOGS



Bibliotēka “iziet ielās”, “ārpus sienām”

Salaspils bibliotēka: dalība Salaspils novada svētkos

KATALOGS



Bibliotēka “iziet ielās”, “ārpus sienām”

Smiltenes novada bibliotēka: dalība Smiltenes pilsētas svētkos

KATALOGS



Bibliotēka “iziet ielās”, “ārpus sienām”

Apes pilsētas 
bibliotēka Apes 
pilsētas svētkos 
“Kolhozu laiki Apē”
http://aluksniesiem.diena.lv/kultura-un-
izklaide/foto-apes-pilsetas-svetki-82855

KATALOGS

http://aluksniesiem.diena.lv/kultura-un-izklaide/foto-apes-pilsetas-svetki-82855


Publisku pasākumu organizēšana… 

• Novadpētniecības ekskursijas un ceļojumi reālajā un 
virtuālajā vidē. Izzinošas pastaigas, pārgājieni, velobraucieni, 
nūjošana pa tuvējo apkārtni. Izzinošas ekskursijas bērniem 
brīvā dabā, uz dažādiem objektiem. Ekspedīcijas.

KATALOGS



Kruķu bibliotēkas novadpētniecības 
ekspedīcija 
http://www.biblioteka.lv/Libraries/silmalas-
pagasta-kruku-biblioteka/musu-mazais-
celojums.aspx

“Velobrauciens Ēdoles pedālis –
2015”
https://www.youtube.com/watch?v=H5n6dTlFK
a4

 Barkavas  bibliotēka, Skrudalienas pagasta 
Silenes bibliotēka: velobrauciens

 Viesatu bibliotēka: novadpētniecības 

ekspedīcija

 Līdumnieku pagasta bibliotēka: cikls
”Iepazīsim Ciblas novada dabu un vēsturi 
nūjojot”

KATALOGS

http://www.biblioteka.lv/Libraries/silmalas-pagasta-kruku-biblioteka/musu-mazais-celojums.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=H5n6dTlFKa4


Publisku pasākumu organizēšana… 

 Tradīciju iedzīvināšana.

čigānos iešanas meistardarbnīcas

Pēterdienas svinēšana

siera siešana 

siļķes cepšana avīzē (ugunskurā)

ūdenskliņģeru degustēšana

nodarbības vilnas vērpšanā

tautastērpa darināšana

Attēlā Krotes bibliotēkas vadītāja Krotes tautastērpa prezentācijā



20. Novadpētnieku un novadpētniecības interesentu 
apvienošana: novadpētnieku vai vēstures draugu 
kluba, biedrības, ģenealoģijas vai dzimtas vēstures 
grupas izveide bibliotēkā.

21. Sabiedrības iesaistīšana novadpētniecības darbā.

22. Sadarbība:
- ar skolu (novadpētniecības materiālu integrēšana skolu mācību programmās, 

novadpētniecības stundas);
- ar muzeju, arhīvu, pašvaldību, medijiem, TIC, tautas 
namu darbiniekiem, vietējām sab. organizācijām…  Ar 
teātri (Ogres CB)… 

KATALOGS





• Mutvārdu komunikācija, personisks kontakts (arī aizsūtot 
personisku ielūgumu).

• Temata izvēle atbilstoši mērķauditorijas interesēm.

• Publicitātes platforma - sociālie tīkli.

• Uzlabojot tiešsaistes pieeju novadpētniecības  resursiem.

• Publicitāte lielo projektu vietnēs ("Zudusī Latvija" u.c.)

• Izstrādājot atšķirīgas publicitātes (komunikācijas) 
stratēģijas dažādām mērķauditorijām. 

• Mazajās reģionu bibliotēkās: tradicionālie bibliotēku 
popularizēšanas veidi: vietējā avīze, afiša u.c.




