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Priekšnoteikumi

 Bibliotēku novadpētniecības darba paradigmu maiņa. 
 Satura renesanse. Apjoma palielināšanās. Jaunas 

tehnoloģijas. 
 Sabiedrības, arī bibliotekārās, intereses pieaugums par 

savu novadu, novadniekiem, dzimtu.
 LBB Novadpētniecības sekcijas nodibināšana 1994. 

gada 9. novembrī.
 LNB rīkotie Latvijas publisko bibliotēku bibliogrāfu 

semināri, Latvijas publisko bibliotēku uzkrātā 
novadpētniecības darba pieredze.
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Rīkotāji un atbalstītāji

 Latvijas Bibliotekāru biedrība.
 Latvijas Nacionālā bibliotēka.
 Latvijas pilsētu un novadu bibliotēkas.
Atbalstītāji: LR Kultūras ministrija, Pilsētu 

domes, novadu pašvaldības, Valsts 
Kultūrkapitāla fonds, bibliotēkas, novadnieki…
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Mērķi un uzdevumi 

Veicināt Latvijas bibliotēku  novadpētniecības 
darbu, atmiņu institūciju sadarbību, jaunu darba 
virzienu attīstību, sekmēt jauno tehnoloģiju 
pielietojumu bibliotēku darbā.

Sniegt profesionālu un emocionālu atbalstu  
bibliotēku novadpētniekiem. 

 Iepazīt Latvijas pilsētu un novadu kultūrvēsturi 
un bibliotēku novadpētniecības darbu.
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Pamattemati

 Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba izvērtējums, 
aktualitātes, pieredze, sasniegumi, problēmas.

 Tikšanās ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem, vietējiem 
novadpētniekiem. 

 Aktuāla novadpētniecības darba pieredze Latvijas un  
ārzemju bibliotēkās. Atmiņu institūciju sadarbība.

 Latvijas un ārzemju bibliotēku praktiķu un teorētiķu, citu 
nozaru speciālistu ieteikumi aktuālu novadpētniecības 
jautājumu  risināšanai, sadarbības iespējas, jauno 
tehnoloģiju izaicinājumi un iespējas, likumi, vadlīnijas.

 Novada kultūras kanons.
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Konferenču hronoloģija 

1. 1995. g. 1.-3. jūnijs Rīga, Kuldīga
2. 1996. g. 7.-9. augusts Preiļi
3. 1997. g. 4.-6. augusts Cēsis 
4. 1998. g. 11.-13. augusts Talsi
5. 1999. g. 25.-27. augusts Jēkabpils, Viesīte
6. 2000. g. 8.-10. augusts Gulbene
7. 2001. g. 1.-3. augusts Balvi
8. 2002. g. 6.-8. augusts Daugavpils
9. 2003. g.15.-17. oktobris Dobele, Tērvete   
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Konferenču hronoloģija

10. 2006. g. 9.-10. augusts Bauska
11. 2007. g. 26.-27. septembris Rīga
12. 2013. g. 18.-19. septembris Balvi
13. 2014. g. 1.-2. oktobris Dobele
14. 2016. g. 22.–23. septembris Rīga
21 gada laikā 14 konferences, pirmās deviņas-

katru gadu ar triju dienu  programmu, sākot ar 
10. konferenci- divu dienu programma. RCB 
bijusi rīkotājbibliotēka trijām konferencēm. 
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1. konference.
1995. gads. Rīga - Kuldīga 

 Ielūgums 
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Pamattemati 

Muzeju un bibliotēku sadarbība. Rīgas Vēstures 
un kuģniecības muzeja un tā bibliotēkas 
apmeklējums. Ata Bērtiņa privātmuzeja 
apmeklējums Kuldīgas rajona “Birzniekos”.

Kuldīgas bibliotēkas un RCB Bibliotēku dienesta  
apmeklējums.

Pirmā Latvijas mēroga LBB un LNB rīkotā 
novadpētniecības darba konkursa Latvijas 
publiskajām bibliotēkām “Labākais 
novadpētniecības pasākums” prezentācijas, 
žūrijas komisijas vērtējums, apbalvošana.
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1. konferences dalībnieki 
RCB Bibliotēku dienestā
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Novadpētniecības konkursa 16 darbi 
publicēti

Pirmais LNB Bibliotēku 
dienesta izdevuma  “Es 
daru tā” papildlaidiens 
”A”, kurš 1995. gadā 
aizsāk izdevuma burtu 
sēriju. Apkopoti LNB un 
LBB rīkotā konkursa 
“Labākais bibliotēkas 
novadpētniecības 
pasākums” darbi. 
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2. konference. 
1996. gads. Preiļi

 Novadpētniecības loma 
bibliotēku vēsturē.

 LNB Letonikas nodaļa –
palīgs bibliotēku 
novadpētniecības darbā.

 Novadpētniecības darbs 
Preiļu rajona Galvenajā 
bibliotēkā , Lielbritānijas, 
Somijas bibliotēkās.

 Preiļu novada 
kultūrvēsture. 
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2. Novadpētniecības konferences 
dalībnieki
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3. konference. 
1997. gads.  Cēsis

 Novadpētniecības darba 
novitātes un pieredze 
Latvijas, Viļņas, Valgas 
bibliotēkās.

 Novadpētniecības darbs 
Cēsu pilsētas un Liepas 
pagasta bibliotēkās.

 Cēsu novada 
kultūrvēsture. 
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Sagaidīšana pie Cēsu rajona robežas 
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Cēsu bibliotēkā mirklis pirms 
konferences atklāšanas
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Cēsu RCB novadpētniecība darba 
galvenais mērķis 

 “Mūsu novadpētniecības darbības galvenais 
mērķis – sniegt lasītājiem pēc iespējas plašāku 
un bagātāku informāciju par mūsu novadu, radīt 
labākus apstākļus darbam. Tāpēc 1996. gada 6. 
aprīlī tika atvērta Novadpētniecības lasītava.” 
(Gunta Spulle, Cēsu RCB bibliogrāfe)
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4. konference. 
1998. gads. Talsi

 Dzimtas un novadnieku 
likteņu izpēte.

 Novadpētniecības darbs 
Talsu Galvenajā 
bibliotēkā, bērnu 
bibliotēkā.

 Sadarbība ar Talsu 
muzeju un Tūrisma biroju.

 Personības nozīme 
novada izpētē. Jānis Tāle 
un latviešu dzejas 
kartotēka.  
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Nevis sēdēt… 

 “Nevis sēdēt blakus savāktajai bagātībai un 
zināšanām, bet iet, darīt, ik brīdi izmantot, t. i., 
padarīt visus ap sevi apkārt esošos ja nu gluži 
ne ar novada izzināšanu dulliem, tad vismaz 
ieinteresētiem un ar citādām acīm skatošiem uz 
to skaistumu un bagātību, kuru daba devusi 
katrai vietai” (Maija Laukmane, Talsu Bērnu 
bibliotēkas lasītavas vadītāja) 
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Konferences dalībnieki Pedvālē
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5. Konference “Bibliotēku vēsture”1999. 
gads. Jēkabpils, Viesīte 

 PSRS un nacistiskās 
okupācijas laiks Latvijas 
bibliotēkās( 1940.- 1990.).

 Grāmatnieki no Sēlijas Jānis 
Kriškāns un Alfrēds Goba.

 Jēkabpils rajona bibliotēku 
vēstures izpēte. Viesītes 
bibliotēkas vēsture.

 SIA ALISE  iespējas un to 
izmantošana.



22

Konferences dalībnieki Viesītē
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Viesītes bibliotēkā 
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Viesturs Zanders
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Zinaida Rabša un Jana Dreimane
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Aicinājums 

 “Vēlreiz aicinu publisko bibliotēku bibliotekārus 
pētīt un rakstīt savu bibliotēku vēsturi, izmantojot 
visu pieejamo vēstures avotu bagātību, jo tikai 
tad, kopīgiem spēkiem noskaidrosim vēstures 
patiesību.” (Jana Dreimane, LNB Pētniecības 
nodaļas galvenā bibliotekāre)
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6. konference.
2000. gads. Gulbene
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“Novadpētniecība gadu tūkštošu mijā” 
Pamattemati

 Novadpētniecības 
datubāzes.

 Novadpētniecības darba 
metodes Gulbenes, 
Galgauskas  bibliotēkās, 
Gulbenes bibliotēkas  
informācijas centrs.

 LNB un novadpētniecība.
 Novadpētniecības 

konferences vakar, 
šodien, rīt. 
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Kas šodien nešķiet svarīgi, 
var interesēt rīt 

 “Rit administratīvi teritoriālā reforma, kuras 
rezultātā vairāki mazi pagasti izzudīs. Tāpat 
pamazām aizaug ar krūmiem daudzas māju 
vietas pagastu nomalēs. Šobrīd tas nešķiet 
svarīgi, bet mūsu bērniem un bērnu bērniem 
noteikti būs svarīgi uzzināt, kā viss bijis.” 

(Dzidra Šmita, LNB Bibliotēku dienesta vadītāja) 
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Jaunas tehnoloģijas – jaunas 
iespējas novadpētniecībai

 “Vairāk kā 60 Latvijas publiskās bibliotēkas ir jau 
sākušas bibliotekāro procesu automatizāciju. 
Apmēram viena trešdaļa no automatizētajām 
bibliotēkām ir sākusi novadpētniecības datu 
apstrādi.” (Baiba Mūze, IT ALISE)



31

7. konference. 
2001. gads. Balvi

 “Novadpētniecība- tilts no 
pagātnes uz nākotni”.

 Balvu RCB, Susāju 
pagasta bibliotēkas, 
Upītes novada bibliotēku 
novadpētniecības darbs.

 Latgales kultūrvēsture, 
Pēteris Apšinieks, Miķelis 
Bukšs.

 Ščecinas apgabala 
bibliotēkas 
novadpētniecības darbs. 
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Pie bīskapa Valerjana Zantaka 
dzimtās mājas 
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Vietas izjūta  

 “Mūsdienu globalizācijas laikmetā attīstītajā 
rietumu pasaulē pēdējos gadu desmitos 
aktualizēts ir jautājums par savas identitātes 
saglabāšanu ne tikai valsts un nācijas līmenī, 
bet arī reģiona un vietējā jeb lokālajā līmenī. 
Kultūrģeogrāfijā runājot par šo problēmu lieto 
tādu jēdzienu kā “vietas izjūta”. Tā ir piederības 
savam reģionam, novadam, dzimtajai vietai, 
pagastam izjūta.” 

(Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas skolotājs)   
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8. konference. 
2002. gads. Daugavpils
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“Bibliotēku un muzeju saikne laiku 
lokos”. Pamattemati 

 Novadpētniecības materiālu  digitalizācija Latvijas un 
Nīderlandes bibliotēkās.

 “Latgolas Vōrda” digitalizācija LNB.
 Kopīgais un atšķirīgais bibliotēku un muzeju 

novadpētniecības darbā. 
 Latgales pētniecības institūts.
 Datu bāze “Latgales dati”.
 Latgales Centrālās bibliotēkas, Daugavpils rajona 

bibliotēku, Naujenes un Bebrenes pagastu bibliotēku 
novadpētniecības darbs

 Daugavpils novada kultūrvēsture .
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Viedokli par novadpētniecību izsaka 
LNB direktors  Andris Vilks  
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9. konference. 
2003. gads. Dobele - Tērvete
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Pamattemati 

 LNB jaunā ēka: Kas notiek aizkadrā.
Bibliotēkas, arhīvi, muzeji- no vēstures caur 

šodienu uz nākotni.
Datu bāzes.
Novadpētniecība Zemgalē.
Bites bibliotēka, novada grāmatnieku muzejs 

“Ķipi”, agrofirma “Tērvete”. 
Dobeles novada kultūrvēsture.  
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10. konference.
2006. gada 9.-10. augusts. Bauska  
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“Novadpētniecība arhīvos, muzejos, 
bibliotēkās: no a līdz @”.  Temati 

Starptautiska. Muzeju, bibliotēku arhīvu 
sadarbība.

Dzimtu vēstures materiālu vākšana, glabāšana, 
pētniecība, ģeneoloģisko pētījumu avoti.

Digitalizācija. Novadpētniecības resursi 
Nacionālajai digitālajai bibliotēkai. Novadu 
digitālās kolekcijas 

 Lietuvas Šilutes bibliotēku novadpētniecības 
darbs

 Novada kultūrvēsture 
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11. konference “Vai Rīga jau gatava”. 
2007. gads. Rīga. Pamattemati 

Rīgas Centrālā bibliotēka – simtgadniece.
Novadpētniecības resursu digitalizācija.
Rīga cauri gadsimtiem.
RCB novadpētniecības materiālu prezentācija
Rīga un Rīgas apkārtne J. Broces zīmējumos un 

aprakstos: no Latvijas akadēmiskās bibliotēkas 
kolekcijas
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RCB direktore Dzidra Šmita un 
LBB prezidente Anna Mauliņa 
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11. konferences dalībnieki 
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Tosts RCB simtgadei
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12. konference. 
2013. gads. Balvi

 “Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes 
stiprināšanai”

Novadpētniecības teorētiskie jautājumi.
Bibliotēku digitālās kolekcijas. 
Citādi latviskais.
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Pie Balvu Centrālās bibliotēkas 
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Pārdomām

 “Cilvēks, kurš nepārzina savu kultūras vidi, tās 
saistījumu ar lielo kultūru, nespēj sevi radoši 
izpaust un labi justies. Manuprāt, šāds cilvēks 
nespēj arī apjaust savas saknes un iesakņoties.” 
(Ruta Cibule, Balvu Centrālās bibliotēkas 
direktore) 
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13. konference.
2014. gads. Dobele 
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“Novadpētniecība jaunās dimensijās 
atmiņu institūciju sadarbībā” Temati    

Arhīvu, Bibliotēku un muzeju sadarbība Latvijas 
vēstures izpētē.

 Mutvārdu vēsture un autortiesības.
 “historia lv.” novadpētnieku sadarbības digitālā 

platforma
Novadpētniecība publiskajās bibliotēkās: 

analītiski kritisks skats no malas.
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14. konference.
2016. gads. Rīga 

Rīgas Centrālajai bibliotēkai 110!

Veiksmīgu darbu! 

Paldies par uzmanību! 
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