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Bibliogrāfija un datubāzes

Tematiski atlasītas materiālu kopas – ātra 
piekļuve atlasītai, kvalitatīvai un nozīmīgai 
informācijai, kuru izvērtējis profesionāls 
bibliotekārs.
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Rīga latviešu daiļliteratūrā
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Veltījums Helmara Rudzīša 
izdevējdarbībai
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Helmara Rudzīša lasītava
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Pāvula Jurjāna mūzikas skola

Sadarbība ar mūzikas skolu
Bibliogrāfiskais rādītājs par skolas vēsturi un tās 

pedagogiem
Materiālu atlases periods 1946.-2010.g.



7

VEF Kultūras pils

Detalizēta prospekta izstrāde
Atlases periods – 56 darbības gadi
Materiālu apkopojums par Kultūras pils ēku, 

darbiniekiem, 52 radošajiem kolektīviem un VEF 
muzeju

Personu palīgrādītājs
Pievienoti saraksti par darbinieku 

apbalvojumiem
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VEF Kultūras pils

Sadarbība ar VEF Kultūras pils darbiniekiem
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta atbalsts bibliogrāfiskā rādītāja 
izdošanā 
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Literatūras sarakstu sastādīšana

Sastādītāji:

Pieprasījums:

Bibliotēku dienests RCB Filiālbibliotēkas

Rīgas 
pilsētas 

pašvaldība

Bibliotēku 
apmeklētāji

Skolu 
pedagogi

Lektori un 
pulciņu 
vadītāji

Speciālistu grupa
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Literatūras sarakstu sastādīšana

 Literatūras saraksti par rakstniekiem, saskaņā ar 
skolu mācību programmām

Novadpētniecības materiālu apkopojums ciklā 
“Grīziņkalna skices” pēc Rīgas Latgales 
priekšpilsētas izpilddirekcijas pieprasījuma

Sadarbība ar koka ēku renovācijas centru “Koka 
Rīga” 

 Literatūras saraksti ārvalstu sadarbības 
partneriem
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Novadpētniecības datubāze

Novadpētniecības datubāze

Centrālā 
bibliotēka

26 filiālbibliotēkas

Bibliotēku 
dienests
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Novadpētniecības datubāze 
“Iepazīsti Rīgu”
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Novadpētniecības datubāze. 
Apkaimes
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Novadpētniecības datubāze. 
Apkaimes
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Informācija par Rīgas apkaimēm
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Informācija par Rīgas apkaimēm
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Ziemeļblāzmas arhitektūras 
kompleksa vēsture
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Informācija par koka Rīgu
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Materiāli no laikraksta 
“Rīgas Balss”
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RCB vēstures izpēte

Publikāciju apkopojumi par RCB un tās 
filiālbibliotēkām

Materiāli datubāzē “Rīgas pilsētas 
novadpētniecība”

Arhitektūras pieminekļa Brīvības gatvē 206 
vēstures izpēte
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Publikācijas par 
Rīgas Centrālo bibliotēku
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Materiāli novadpētniecības datubāzē 
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RCB filiālbibliotēkas “Vidzeme” 
ēkas vēstures izpēte
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RCB filiālbibliotēkas “Vidzeme” 
ēkas vēstures izpēte
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Paldies par uzmanību!
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