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• Kultūras mantojums

• Kultūras mantojums ir cilvēka garīgās darbības liecība materiālā vai 

nemateriālā formā.

• Kultūras mantojums sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti 

mantojumā no pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un 

sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, 

tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Tas ietver arī vidi, kas 

izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā, laikam ejot.izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā, laikam ejot.

• Vietējais / lokālais kultūras mantojums

• Lokālais mantojums ir vērtība, kas vieno kopienu, veido kolektīvo 

atmiņu un izceļ ikviena identitāti.



Vērtības

• Filozofiska kategorija, kas raksturo cilvēka augstākos ideālus un 

tieksmi tos sasniegt;

• Ietver kultūrvēsturiski veidojošos uzskatus par to, kas 

attiecīgajā sabiedrībā šķiet svarīgs;attiecīgajā sabiedrībā šķiet svarīgs;

• „Par vērtību mēs saucam nevis to, kas nāk no lietām pašām, 

bet to, ko tajās ieliekam."  / Montēns /

• Eksperti      Tauta



Latvijas kultūras kanons

• Izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras 

vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku 

nozīmīgākos sasniegumus kultūrā;

• Izveidots 2008.gadā, izziņots un publicēts 2009.gadā

• 99 kultūras vērtības 7 nozarēs

• http://kulturaskanons.lv/lv/1/

• Līdzeklis kopējas kultūras atmiņas radīšanai un 

izplatīšanai;



Reģionālie kultūras kanoni

• Iespēja iepazīt un meklēt vērtības tuvākajā apkārtnē;

• Pamanīt nepamanīto;

• Iespēja iesaistīt ikvienu interesentu;

• Diskusijas;

• Publicitāte;• Publicitāte;



Piemērs: Sēlpils kultūras 
kanons

Arhitektūra un dizains

Sēlpils baznīca

Sēlpils pilsdrupas

Literatūra

Tautas tradīcijas

Daugavas svētki

Kapusvētki

Vizuālā mākslaLiteratūra

Zinaīda Auziņa, dzejniece

Mūzika

Pēteris Barisons, 
komponists

Vizuālā māksla

Staņislavs Ivaņickis, 
gleznotājs

Dainis Lismanis, 
gleznotājs



Vietējais saturs

• Vietējās sabiedrības radītās, tai piederošās, piemērotās 

zināšanas un tās pieredze, kas ir vietēji nozīmīga;

• Dažādu veidu un formātu informācijas resursu kopums par 

vietējās vides vēsturi un tagadni;

• Jo aktīvāk vietējā satura veidošanā piedalās satura patērētāji, • Jo aktīvāk vietējā satura veidošanā piedalās satura patērētāji, 

jo labāks rezultāts!



Vietējais saturs 
Latvijas Bibliotēku portālā

• Operatīva informācijas publicēšana;

• Plaša pieejamība;

• Lietotāju iesaiste;

• Vienotais pieejas punkts, kurā apkopots visu Latvijas bibliotēku • Vienotais pieejas punkts, kurā apkopots visu Latvijas bibliotēku 

vietējais saturs!



Kāpēc bibliotēkas?

• Esošās iestrādnes;

• Bibliotekāra loma;

• Rīki / instrumenti;



Projekts

• Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas 

politikas īstenošana 

• Nacionālās identitātes un piederības sajūtas stiprināšana

• Kultūras kanons

• Uzsākt reģionālo kultūras kanonu vērtību saraksta veidošanu



Darbības

• Aicinājums

• Pasākumi bibliotēkās

Fotogaleriju izveide

• Zudusī Latvija

• Latvijas Bibliotēku portāls

• Bibliotēku tīmekļa vietnes

Fotogrāfijās parādīt reģionālās kultūras vērtības

• Fotogaleriju izveide

• Diskusijas forumā

• Popularizēšana

• Bibliotēku tīmekļa vietnes

• Sociālie tīkli

• Reģionālie portāli

• Citi tīmekļa resursi



Kādēļ?

• Mēģinājums rast vērtību orientierus savas kultūras un 

identitātes apzināšanā;

• Veidot atpazīstamības zīmes;

• Veicināt saliedētību;

• Radīt un izplatīt kopēju kultūras atmiņu;• Radīt un izplatīt kopēju kultūras atmiņu;

• Izraisīt sabiedrības interesi;



Saziņai / jautājumiem 

• Kristīne Deksne

Kristine.deksne@lnb.lv

Tālr.: 26217992


