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Novadpētniecības tilts nevar būt pabeigts….

 Personīgais viedoklis par novadpētniecības 
darba nozīmīgumu

 Latvijas Tautas bibliotēku novadpētniecības 
konference Balvos 2001.gada augustā 
”Novadpētniecība – tilts no pagātnes uz nākotni”

 Bibliotēku darba konference «Lokālās kultūras 
vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai», 
2013.gadā



Novadpētniecības konferences

 MIKEĻS BUKŠS - zynōtnīks, viesturnīks, 
volūdnīks…?! (2002)

 Drukas aizliegums un tā aspekti Ziemeļlatgalē 
(2004)

 Balvu rajons novadnieku zinātniski pētnieciskajos 
darbos (2005) u.c.

 Katoļu garīdznieku devums Ziemeļlatgales 
kultūras vēsturē u.c.



Lektoriji

 Latgales latviešiem svarīgo kultūras lauku 
skaidrojums Rēzeknes Augstskolas jaunākajos 
pētījumos (2013.g.)

 Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbinieku 
tālākizglītība kopā ar Juri Cibuli

 Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras un izglītības 
darbiniekiem (Rainis, Aspazija)

 Latgales ceļš pretī Latvijas Valstij (1915.-1920.)



Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sākta veidot 2007.gadā
 2016.gada otrajā pusē tajā ir vairāk kā 

1000 ieraksta vienības (1180 uz 20.09)
 9 KKF projekti finansējuma piesaistei
Bibliotekāro pētniecības darba formu un 

lauka pētījumu apvienojums
www.balvurcb.lv/kb

http://www.balvurcb.lv/kb


Novadpētniecības kartotēka → 
Elektroniskā datu bāze

Kopā - 17 140 ieraksti

GADS IERAKSTI GADS IERAKSTI

2003 366 2009 1 197
2004 2 028 2010 1 736
2005 1 684 2011 810
2006 1 630 2012 665
2007 1 055 2013 1 866
2008 1 154 2014 1 368
2009 1 197 2015 1 581

Piemērs

http://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=aper&op0=LIKE%25&val0=Cibule,+Ruta,+1960-&linkid0=243&addCriteriaBop=AND&c=3


Digitālās kolekcijas
 Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
 Vokālists Jānis Kļaviņš
 Kordiriģente un pedagoģe Emīlija Slišāne
 Rekavas vidusskolas direktors Jānis Dortāns
 Balvu pareizticīgo baznīca
 Balvu muiža
 Padomju saimniecība «Medņeva»
 Vīksnas ciema lauku kapela un «Aizezeres 

muzikanti»
 Balvu slimnīca



Latgolys folkorys vuokuma konkurss
APLEICĪNE (2011.-2013.)
Konkurss veltīts mūsu bijušā kolēģa 

bibliotekāra, novadpētnieka, rakstnieka 
un dzejnieka, izcila Latgales patriota 
dzīvesziņas pieminēšanai

Sadarbības partneri Latgales reģionālā 
televīzija un Rēzeknes augstskola



Kā veicinām interesi par lokālo!?

 Konkurss “Prātnieks” sadarbībā ar Ziemeļlatgales 
laikrakstu “Vaduguns”(2011.-2013.)

 Publikācijas tīmeklī un lokālajos preses 
izdevumos, informācija sociālajos tīklos par ar 
reģionu saistītām publikācijām

 Referējot konferencēs un vadot mācību 
programmas

 Citi atsevišķi notikumi: virtuālā pastaiga pa 
iepriekšējo gadsimtu Balviem, grāmata par 
barikāžu laiku, Antona Rimoviča jubileja u.c.



…turpinājums

 Provocējot ar bibliotēkas darbu tieši nesaistītu 
cilvēku piedalīšanos bibliotēkas pētnieciskajos 
jautājumos (piemērs ar mediķiem)

 Uzlabojot novadpētniecības lasītavas 
infrastruktūru un veidojot elektronisko 
informācijas stendu par novadpētniecības 
jautājumiem. Projekts ”Ziemeļlatgales 
kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības 
nodrošināšana izmantojot laikmetīgo 
tehnoloģiju iespējas”



«Itamā burzmā pats seve naīraugi,
Nivīns teve napazeist, nivīns teve nanūsauks vuordā,

Bezvuorda pasaule sytās nūrosuojušā lūgā.»

(Anna Rancāne)



Paldies par uzmanību!

Ruta Cibule 
Balvu Centrālās bibliotēkas direktore

biblioteka@balvi.lv

mailto:biblioteka@balvi.lv
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