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Novadpētniecības resursi 
—

lokālas vērtības globālai pieejamībai



Latvijas bibliotēkās: 
novadpētniecības resursi daudzviet joprojām tikai lokāli 
pieejami

• nav kataloģizēti vispār (mapes)
• kartīšu katalogi un kartotēkas
• uzsākta novadpētniecības resursu rekataloģizācija

vai resursu aprakstīšana un iekļaušana BIS ALISE 
novadpētniecības datubāzē 

• bibliogrāfiskajiem aprakstiem BIS ALISE tiek 
pievienotas anotācijas, pilnteksti vai saites uz 
oriģinālu digitālajām kopijām, attēli, norādes uz
saistītajiem elektroniskajiem dokumentiem u.c.



Latvijas bibliotēkās:

• novadpētniecības materiālu digitalizācija
• digitālo kolekciju un dažādu e-resursu veidošana
• attālinātas pieejas nodrošināšana 

novadpētniecības resursiem globālajā tīmeklī
• Tīmekļa 2.0 risinājumu izmantošana 

(interaktivitāte, emuāri, lietotāju iesaiste resursu 
veidošanā un papildināšanā, komentēšanas 
iespējas u.t.t) 



Lai situāciju uzlabotu, jārisina:

• Tehnoloģiskā kapacitāte, finanšu un 
personālresursi. Mācību vajadzības!!!

• Autortiesību problēmas.
• Datu privātuma aizsardzība.
• Metadatu nodrošināšana digitalizētajam 

saturam. Meklēšanas iespēju nodrošināšana.
• Vienots pieejas punkts novadpētniecības 

resursiem tīmeklī (vienota datubāzu sistēma?) 



Vai bibliotēkas novadpētniecības krājumā 
var atrasties:

• vecs radioaparāts
• sena rakstāmmašīna
• seni darba rīki, rotas
• antīkas mēbeles
• monētu kolekcija
• veci zābaki

???



Sadarbība — sekmīga novadpētniecības 
darba priekšnoteikums

• Kā sadalīt atbildības jomas bibliotēkām, 
arhīviem, muzejiem, vietējiem 
novadpētniekiem u.c.? 

• Novērst novadpētniecības darba dublēšanu, 
bet apvienot un koordinēt resursus kopīgas 
vīzijas ietvaros!



Kvalitātes aspekts

• Cik apmierināta ir mērķauditorija ar 
novadpētniecības materiāliem bibliotēkās? 

• Vai tās ir zinātniski izmantojamas 
(pētniecībai)?

Kādi ir novadpētniecības darba kvalitātes 
rādītāji?



Publicitāte — kur?

• pašvaldības tīmekļa vietne
• reģionālais portāls
• bibliotēkas tīmekļa vietne
• Bibliotēku portāls
• Kultūras karte 
• profili sociālajos portālos
• emuāri
• u.c. 



Šodiena — rītdienas vakardiena

• Aktuāli: dokumentēt arī mūsdienas un neseno 
pagātni
◊ aktuālāko notikumu dokumentēšana
◊ vietējās sabiedrības iesaistīšana (filmēt, 
fotografēt, rakstīt notikumu apskatus)
◊ kas tas ir – kolhozs? 



Lūgums iesaistīties aktīvāk!

• Bibliotēku gada pārskati  - izvērstāku 
novadpētniecības sadaļu par 2015.gadu! Arī 
pagastu bibliotēkām!

• Anketa? 
• Esam atvērti saziņai: 

marlena.krasovska@lnb.lv
Tālr. 67716049
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