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Jelgavas pilsētas bibliotēka – reģiona
galvenā bibliotēka - veido Jelgavas 
reģiona bibliotēku kopkatalogu 
no 63 bibliotēku krājumiem un 
datubāzi «Jelgavas novadpētniecība» -
vairāk nekā 90 tūkstoši ierakstu 



jelgavasbiblioteka.lv sākumlapa

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/


Ieguvumi

- Sistemātiska novadpētniecības resursu 
popularizēšana

- E-kopkataloga un novadpētniecības 
datubāzes apmeklējumu skaita 
palielināšanās



Sadaļa PAR JELGAVU

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/


Lokālie priekšmeti 
ALISĒ, lauks 695a 

Mājaslapā 

Par Jelgavu Grāmatās par Jelgavu

Jelgava literatūrā
Jelgava dzejā
Jelgava daiļliteratūrā

Jelgava literatūrā

Jelgavas vēsture Jelgavas vēsture 

Jelgavas un Ozolnieku 
novads grāmatās

Jelgavas novads 
grāmatās

Ierakstu kopas lasītājiem

http://ej.uz/f62i
http://ej.uz/6xz5
http://ej.uz/3axg
http://ej.uz/u9ke


Jelgavas ielas
Pārdēvētās ielas pilsētā, alfabētisks saraksts ar saitēm 
no datubāzes «Jelgavas novadpētniecība» –
bibliogrāfiskie ieraksti, raksti, attēli, dokumenti

Jelgavas atjaunošana, 1944-1949
tematiski sakārtots saraksts ar saitēm: raksti, attēli, 
arhīva dokumenti no datubāzes «Jelgavas 
novadpētniecība», vairāk nekā 600 ierakstu

Ierakstu kopas lasītājiem

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/jelgavas-ielas/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/jelgava-19441949/


Ierakstu kopas meklēšanai

Bibliotēkas pasākumi attēlos
- Laika liecība – vietu, cilvēku, notikumu
dokumentēšana

- Bibliotēkas vēsture

Atrodas pagastos
Vērtīgi novadpētniecības materiāli Jelgavas novada 
pagastu bibliotēkās – atmiņu pieraksti, rokraksti, attēli, 
vietējās hronikas, dziesmas u.c.

http://ej.uz/9srk
http://ej.uz/3rj9


Datubāze «Ievērojami cilvēki Jelgavā»

 vairāk nekā 1200 personu;
 Aprakstā ietvertās ziņas: dzīves dati un vietas, 

nodarbošanās, saistība ar Jelgavu.
 Izmantoto informācijas avotu saraksts 
 Interneta resursi: periodika.lv, latvijaslaudis.lv,  

Raduraksti,  Aizvestie, nekropole.lv, letonika.lv, 
lkok.com, biographien.lv, historia.lv u.c.

 Novadnieku kalendārs  

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/ieverojami-cilveki-jelgava/
http://www.periodika.lv/
http://www.latvijaslaudis.lv/
http://www.lvva-raduraksti.lv/
http://www.itl.rtu.lv/LVA/dep1941/sakums.php
http://www.nekropole.lv/
http://letonika.lv/default.aspx
http://www.lkok.com/
http://www.biographien.lv/
http://www.historia.lv/


Jelgavas avīzes

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/jelgavas-avizes/


Zudusī un mūsdienu Jelgava
digitalizētie materiāli tiešsaistē 

Grāmatas, brošūras, ceļveži;
Periodika;
Attēlu kolekcijas – tematiski; slaidrādēs; pēc 
veidotāja (LNB);
Pilsētas kartes un plāni;
Videosižeti, bibliotēkas veidotie video; 
Jelgavas pasaku pils – skolēnu konkursa 
dalībnieku pasakas, 2002-2006;
u.c.

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/zudusi-un-musdienu-jelgava/


Paldies par uzmanību!

Jautājiet!
info@biblioteka.jelgava.lv
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