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Kultūras mantojums

Kult ūras mantojums – attīstības ilgtspējas 
pamats. Mantojums ir cilvēces vēsturiskā 
atmiņa, dažādu tautu un nāciju pieredzes un 
mērķu apliecinājums, kas tiek papildināts ar mērķu apliecinājums, kas tiek papildināts ar 
katra laikmeta jaunradītajām vērtībām un 
nodots tālāk nākamajām paaudzēm. 



Nacionālā identitāte

Nacion ālā identit āte – personas identitātes 
daļa, kas vieno to ar citām personām, kurām 
ir līdzīgas nacionāli kulturālās pazīmes. 

Latvisk ā kult ūrtelpa –Latvisk ā kult ūrtelpa –
latviešu valoda, vide, materiālā un nemateriālā 

kultūra, sociālā atmiņa un dzīvesveids



Novadpētniecība

Novadp ētniec ība (local studies) –
piederošs vai saistīts ar kādu vietu, teritoriju, kurā 
kāds dzīvo vai strādā. Kompleksa novada izpēte:  
pagātne, tagadne un nākotne

Novadp ētniec ība (local history) –
arī Vietējā vēsture; Novada (lokālā) vēsture –

piederošs vai saistīts ar kāda novada vai nelielas 
vietas vēstures izpēti



Novadpētniecība, bibliotēka, 
notikums

28.08.2014 
Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas (LNB) 
Atbalsta biedrībaAtbalsta biedrība
Fotoizstāde un 

katalogs 
“Latvijas mazās 

gaismas pilis”
www.gaisma.lv



Novadpētniecība, bibliotēka, 
notikums

18.-19.09.2013 
Balvi

Novadpētniecības 
konference konference 

„Lokālās kultūras 
vērtības 

nacionālās 
identitātes 

stiprināšanai”



Novadpētniecība, bibliotēka, 
notikums

Bibliotēku tīkls 
„Stāstu „Stāstu 

bibliotēkas”

www.stastubibliotekas.com



Novadpētniecība, bibliotēka, 
notikums

Baltijas ceļa 
stāsti stāsti 

www.thebalticway.eu



Novadpētniecības darba virziens

• Viens no darba virzieniem 
bibliotēkā

• Jēdzienu formulējums:
– “novads”– “novads”
– “novadnieks”
– “novadpētnieks”

• Vadlīnijas/koncepcija



Novadpētniecības darba virziens

• Bibliotēkas novadpētniecības krājuma veidošana; 
• Novadpētniecības datu bāzu veidošana, 

uzturēšana utt.; 
• Interesentu un bibliotēkas lietotāju informēšana 

par novadpētniecības dokumentiem;
• Novada izpētes veicināšana un atbalsts;• Novada izpētes veicināšana un atbalsts;
• Sadarbība;
• Dažādu bibliogrāfisko sarakstu (izdevumu, 

katalogu u.tml.) sagatavošana; 
• Mutvārdu vēsture;?
• Ģenealoģija/ Dzimtu vēsture/ Novadnieku 

biogrāfijas...?



Novadpētniecības darba virziens

• Bibliotēkas vēsture
• Atmiņas institūcijas-novads-

novadpētniecība?
• Novada vēsture? 



Krājums

• Bibliotēkas krājums + īpašs 
noformējums/marķējums?

• Krājuma atsevišķa daļa? 
Noformējums/marķējums?



Krājums 

Materiālu formāti
• Iespieddarbi (grāmatas, sīkiespieddarbi);
• periodika;
• elektroniskie resursi (tīmeklī); 
• audiovizuālie (video, audio materiāli);
• nepublicēti materiāli, rokraksti???; 
• fotogrāfijas, foto albumi???; 
• kartes???; 
• mutvārdu liecības!;
• tematiskās mapes!



Krājums 

Tematiskās mapes 
• kopijas un izdrukas no elektroniskajiem 

resursiem, kopijas no grāmatām, 
periodikas???periodikas???

• tendence – pieprasītas arvien mazāk! 

Sekas – telpu trūkums.
Bibliotekārs = krājējs = informācijas 

pārvaldnieks!???



Krājums

• Lietišķie materiāli:
– personu materiālu fonds
– novadnieku (privātpersonu) dāvinājumiem
– arheoloģiskajos izrakumos iegūtie – arheoloģiskajos izrakumos iegūtie 

priekšmeti!!!
– mēbeles
– gleznas
– ???



Glabāšana un telpas

• Novadpētniecības plaukts, lasītava, 
muzejs, muzejs-istaba, telpa, istaba, 
novadpētniecības un vēstures 
kabinets, vēstures istaba, senlietu kabinets, vēstures istaba, senlietu 
krātuve u. tml.

• Tendence – blakus bibliotēkām 
veidojas muzeji. Bibliotēkas loma?



Personāls

Ievērot pēctecību novadpētniecības 
materiālu papildināšanā, 
ilgtermiņa saglabāšanā un 
pieejamībā. pieejamībā. 



Personāls

• Visbiežāk viens darbinieks?
• Darba virziena mērķi, apjoms
• Finansiālais nodrošinājums
• Laika patēriņš un laika ekonomija• Laika patēriņš un laika ekonomija
• Funkciju dublēšana?
• Riski!



Novadpētniecības krājuma 
pieejamība

• Kartotēkas
• Katalogi, datu bāzes...e-vide!

Bibliotekārs = krājējs = informācijas 
pārvaldnieks!???



Novadpētniecības krājuma 
pieejamība

Līdzās pastāv tradicion ālā un digit ālā
bibliotēka. 

Resursu pieejamība un atpazīstamība 
nodrošināma ne tikai lok āli, bet ar ī nodrošināma ne tikai lok āli, bet ar ī 
glob ālajā tīmekl ī.



Novadpētniecības krājuma 
pieejamība

Novadpētniecības digitālā kolekcija =
• Piederības sajūta
• Dzīves telpa
• Kultūra• Kultūra
• Vēsturisko notikumu uztvere
• Nacionālā identitāte
• Kultūras mantojums
• Kolektīvā atmiņa



Novadpētniecības krājuma 
pieejamība

• Biblioteka.lv
• LN digitālā 

bibliotēka
• LNB Analītikas datu 

• Draugiem.lv
Blogi (emuāri)

• Twitter.com
• Lursoft, • LNB Analītikas datu 

bāze
• Zudusilatvija.lv
• Letonika.lv
• Periodika.lv
• Raduraksti.lv

• Lursoft, 
• News.lv
• Slidehere.net
• Youtube
• Facebook
• Nekropole.info



Novadpētniecības krājuma 
pieejamība

E-resursi
• Kopkatalogi, datu bāzes
• Lokālās novadpētniecības datu bāzes
• Novadnieku enciklopēdijas• Novadnieku enciklopēdijas
• Virtuālās izstādes
• Direktorijas mājas lapā
• Elektroniski uzkrāj publikācijas, saglabājot to 

digitālās kopijas+mapes?
• Digitalizācija – paši vai ārpakalpojums?



Piemērs

Zudušo māju stāstiZudušo māju stāsti



Novadpētniecības darba 
metodes

• Uzziņas 
• Izstādes
• Publikācijas
• Novadpētniecības stundas/bibliotekārās • Novadpētniecības stundas/bibliotekārās 

stundas
• Ekspedīcijas
• Tematiski pasākumi
• Dalība projektos
• Sadarbība 



Novadpētniecības darba 
metodes

• Digitālās spēles, ceļojumi
• Bibliogrāfiski rādītāji
• Talkas
• Ekspedīcijas• Ekspedīcijas
• Novadnieku kapu sakopšana 
• Novadpētniecības nometnes
• Izpētes darbs, dzimtu pētniecība



Sadarbība

• Tūrisma informācijas centrs
• Skolas, jauniešu centri
• Augstskolas
• Vietējās draudzes• Vietējās draudzes
• Biedrības, sabiedriskās organizācijas
• Novadpētniekiem
• Folkloras kopas
• Mazpulku nodaļām



Bibliot ēka

Sadarbība

Muzejs
Arh īvs

Novadp ētniec ība



Sadarbība

Atmiņas institūciju sadarbības galvenie 
uzdevumi:
• saglabāt kultūras mantojumu, kas ir tautas 

vēsturiskā atmiņa, no paaudzes paaudzē 
mantojama informācija, un padarīt to pieejamu mantojama informācija, un padarīt to pieejamu 
sabiedrībai;

• uzlabot publisko pieejamību un pakalpojumu 
klāstu; 

• palīdzēt sasniegt kopējus mērķus;
• apvienot un koordinēt dažādus resursus un to 

izmantošanu. 



www.europeana.eu



Datubāze 
“Latvijas atmi ņas instit ūciju 

veidot ās digit ālās kolekcijas”

Latvijas atmiņas institūciju digitālo kolekciju 
reģistrā ir arhīvu, muzeju un bibliotēku 

veidotās kolekcijas



Latvijas Nacionālā digitālā 
bibliotēka



www.zudusilatvija.lv



Mantojums -1



www.nmkk.lv



www.lvva-raduraksti.lv



Lokālās kultūras vērtības un 
digitālais laikmets



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!

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


