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Novadpētniecība Kuldīgā (1)

• Apmēram 800 mapes;



Novadpētniecība Kuldīgā (2)

• Novadpētniecības datu bāze no 2003.gada;
• 30148 ieraksti – veido Kuldīgas Galvenā 

bibliotēka un pagastu publiskās bibliotēkas;
• 17297 ieraksti ar anotācijām:



Anotācijas

• Katram bibliogrāfiskajam aprakstam 
Novadpētniecības datu bāzē no 2014;

• Anotācija;
• Lokālā anotācija.



Lokālā anotācija (1)

• Lokālā anotācija → 
• var pievienot nepieciešamo informāciju par 

izdevumu, kas būs pieejama tikai 
bibliotekāriem – tekstu, saites, attēlus;

• var pievienot arī .pdf dokumentu;
• Lai varētu atlasīt ierakstus ar lokālajām 

anotācijām, tiek veidota arī “parastā” 
anotācija.



Lokālā anotācija (2)

• Raksta elektroniskā kopija aizsargāta ar 
autortiesībām un pieejama Kuldīgas, Alsungas 
un Skrundas novadu bibliotēkās (PERIODIKAI);

• VAI
• Grāmatas nodaļas (fragmenta) elektroniskā 

kopija aizsargāta ar autortiesībām un pieejama 
Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu 
bibliotēkās (GRĀMATĀM).



Lēmuma pieņemšana

• Mapju saturs netiek papildināts no 2013. gada 
beigām;

• Katrs klips jau ir .jpg formātā anotācijas 
veidošanai;

• Aprakstot klasificēts;
• Analītiskie apraksti par novadu no grāmatām;
• Veidojot kolekcijas iepriekšējo gadu materiāli 

tiek digitalizēti un aprakstīti.



Digitālas novadpētniecības mapes

Mērķi:
• Digitalizēt visu mapju saturu;
• Sakārtot pēc UDK sistēmas;
• Izveidot atsevišķu darba vietu 

novadpētniecībai;
• Nodrošināt meklēšanu mapē.



Izskatās tā!



Ieguvumi

• Laiks un nauda - mapju papildināšana un 
noformēšana prasa laiku, materiālus;

• Saglabāšana – materiāli nolietojas, no mapēm 
mēdz pazust;

• Vienkāršāka pārlūkošana un materiālu atlase 
interesentiem un bibliotekāriem; 



Autortiesības

• Līgumi ar vietējo avīžu izdevējiem – šī brīža un 
arī agrāk izdotajiem;

• No 2014.gada sākuma laikraksts 
«Kurzemnieks» elektroniskā versijā -
noteikumi;

• Autoru līgumi par katru fotogrāfiju un atmiņu 
stāstu.



Kuldīga: Vēsture. Notikumi. Cilvēki.
• http://www.mantojums.kuldiga.lv/

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


Latvijas Tautas fronte. Kuldīgas 
nodaļa

• http://tautasfronte.kuldiga.lv/

http://tautasfronte.kuldiga.lv/


”Cantus" E.Vīgnera Kuldīgas 
Mūzikas skolas koris

• http://biblio.kuldiga.lv/novadpetnieciba/cantu
s/par-izstadi/

http://biblio.kuldiga.lv/novadpetnieciba/cantus/par-izstadi/


Amatiermāksla Kuldīgas novadā
• http://amatiermaksla.kuldiga.lv/

http://amatiermaksla.kuldiga.lv/


Paldies par uzmanību!
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