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Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja



MUZEJS  UN BIBLIOTĒKA

 Kultūras institūcijas, kas strādā ar sabiedrību, to darbība saistīta ar apmeklētāju –

pastāvīgo, svešo un neiepazīto un jauno. Tās izglīto savu apmeklētāju, padara 

plašāku tā redzesloku. Cik daudz ir kopīga un cik daudz atšķirīga?



Pēc 2016.gada statistikas datiem Latvijā darbojās 1708 bibliotēkas: 

 1 nacionālā bibliotēka (LNB)

 48 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas: 

• 28 augstskolu bibliotēkas

• 20 koledžu bibliotēkas

 34 speciālās bibliotēkas

 804 publiskās bibliotēkas:

• 796 pašvaldību publiskās bibliotēkas 

• 8 Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām

 821 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas: 

• 738 vispārizglītojošo dienu skolu bibliotēkas

• 23 vispārizglītojošo vakaru (maiņu) skolu bibliotēkas

• 60 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas



Pēc 2016.gada datiem Latvijā ir 190 muzeji:

 22 Valsts muzeji

 78 Pašvaldību muzeji

 Privātie muzeji

 Autonomie muzeji



 Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras 

galvenais mērķis un uzdevums ir saglabāt un eksponēt materiālo un nemateriālo 

kultūras mantojumu, atbilstoši muzeja darbības specifikai. Mūsdienās muzeji 

izmanto moderno tehnoloģiju iespējas, digitalizē savus krājuma materiālus, 

kļūstot vēl  pieejamāki plašākai sabiedrībai.

 Bibliotēka ir rakstīto avotu un resursu kolekcija un struktūra, kas tiek apkopota, 

izmantojot vienotu klasifikatoru. Mūsdienu tehnoloģijas iespējas un interneta 

pieejamība bibliotēku materiālus padara pieejamus ikvienam tās lasītājam no 

jebkuras vietas, attālināti. Bibliotēku krājums tiek veidots, balstoties uz lasītāja, 

publikas pieprasījumu un galvenais uzsvars tiek likts uz aktuāliem materiāliem.



MUZEJS BIBLIOTĒKA



 Madonas muzeja misija - vākt, glabāt, pētīt un popularizēt dabas, garīgās un 

materiālās kultūras vērtības Madonas novadā, sekmēt to izmantošanu 

sabiedrības izglītošanai un attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un 

izpratni par Madonas novada vēsturi un tā īpašo devumu nacionālās kultūras 

attīstībā, lai sekmētu novada resursu izmantošanu tūrisma industrijā muzejiskiem 

līdzekļiem.

 Madonas novada bibliotēkas misija - iekļauties tālākajā sabiedrības 

informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, 

piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt 

kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.



MUZEJS UN BIBLIOTĒKA: KOPĪGAIS

 Novadpētniecība

 Sabiedrības izglītošana

 Tematiskās tikšanās

 Mērķauditorija 

 Izstādes 

 Digitalizācija

 Sadarbība ar UNESCO

 Informācijas ievietošana Kultūras kartē.lv

 Profesionāli, pieredzējuši darbinieki, 

paaudžu sadarbība, zināšanu nodošana

 Atvērti mobilajām tehnoloģijām



Novadpētniecība

Katra no šīm iestādēm vāc materiālus par novada cilvēkiem, vēsturi, nozīmīgiem 

notikumiem un novadpētniecība viens no galvenajiem uzdevumiem gan muzeja, gan 

bibliotēkas mērķu sasniegšanai. Atšķiras savākto materiālu klasificēšana, saglabāšana un 

eksponēšana. 



Sabiedrības izglītošana

Muzejs

• Mākslas un tematiskās izstādes;

• Tematiskie pasākumi;

• Iepazīstināšana ar krājuma 

materiāliem, ekskursijas 

krājumā;

• Konferences un semināri, un 

lekcijas par specifiskām tēmām

• Muzejpedagoģiskās

programmas un radošo 

aktivitāšu nedēļas

• Ekskursijas muzejā un pilsētā



Bibliotēka

• Iespieddarbu izsniegšana

• Preses pieejamība

• Izstādes

• Tematiskie pasākumi (Dzejas 

dienas, tikšanās ar literātiem, 

ģimeņu pēcpusdienās u.c.)

• Grāmatu atvēršanas svētki

• Apmācības

• Konferences un semināri

Sabiedrības izglītošana



Tematiskās tikšanās, grāmatu atvēršanas svētki

Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, runājot par sabiedrībai būtiskām tēmām –

literatūru, vēsturi, novadpētniecību, kā arī politiku un medicīnu un citām aktuālām 
tēmām. 

Būtiskākais kā arī konkrētā laika periodā aktuāla tēma, kas interesē.



Mērķauditorija faktiski ir ļoti līdzīga, īpaši, reģionos. Aplūkojot Madonas muzeja 

un Madonas bibliotēkas pasākumu apmeklētāju,  var izdalīt šādas galvenās mērķa 
grupas: 

• Bērni un skolas vecuma apmeklētāji, kuri apmeklē radošās nodarbības un darbnīcas, 

nereti arī izstāžu atklāšanas. 

• Ģimenes ar bērniem – tematiskie pasākumi kā vienā, tā otrā iestādē

• Pilsētas un novada iedzīvotāji

• Seniori – pastāvīga grupa, atvērta jaunām zināšanām un pieredzei

• Konkrētu nozaru speciālisti: skolotāji, vēsturnieki, pētnieki, muzejnieki, bibliotekāri u.c.

• Madonas pilsētas sadraudzības pilsētu viesi



Izstādes

Kvalitatīvas, interesantas un aktuālas izstādes piedāvā kā muzejs, tā  bibliotēkas. Pastāv 

atšķirības izstāžu veidošanas principos, jo atšķiras eksponētais priekšmets vai materiāls. 

Bibliotēkai tā galvenokārt ir grāmata, dažādi iespieddarbi, muzejam – galvenokārt 

krājuma materiāli (iespieddarbi, dažādi krājuma priekšmeti). Muzejā katra izstāde  ir 
zinātniski pētnieciskā darba rezultāts.

Otrs izstāžu veids ir t.s. Ceļojošās izstādes, kuras var izstādīt gan bibliotēkā, gan muzejā. 



Digitalizācija

Krājuma materiālu, bibliotēkas digitalizācija, lai muzeja un bibliotēkas priekšmets, 

krājuma materiāli  ir apskatāmi apmeklētājam attālināti.

Bibliotēkai tas ir elektroniskais katalogs: 

https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Muzejiem Nacionālais muzeju kopkatalogs: Http://nmkk.lv

https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
http://nmkk.lv/


Sadarbība ar UNESCO Latvijas nacionālo komiteju, iesaistīšanās UNESCO 

Pasaules atmiņa iekļauto nomināciju saglabāšanā, šo nomināciju un UNESCO 

nemateriālā mantojuma popularizēšanā, piedalīšanās UNESCO tematiskajās dienās: 

UNESCO nedēļa, Dzimtās valodas diena, programma «Pasaules atmiņa»  u.c. 



Kultūras karte.lv



Kopēja institūciju pārstāvniecība

Latvijas bibliotekāru biedrībaLatvijas Muzeju biedrība  



Profesionāli, pieredzējuši darbinieki, paaudžu sadarbība, zināšanu 

nodošana un zināšanu pārnese no pieredzējušā darbinieka uz jauno 

speciālistu un otrādi, no jaunā speciālista uz pieredzējušo 

darbinieku.



Atvērti mobilajām tehnoloģijām, bezmaksas WiFi, sociālo tīklu 

izmantošana 



MUZEJS UN BIBLIOTĒKA: ATŠĶIRĪGAIS

 Krājums, tā kolekcionēšanas, saglabāšanas un popularizēšanas principi

 Zinātniski pētnieciskais darbs – kura rezultāts ir ne tikai izstādes un programmas, 

bet arī publikācijas, monogrāfijas, izstāžu katalogi, muzeju raksti un avīzes, 
informatīvie bukleti

 Komunikācija

 Digitālo resursu pieejamība apmeklētājam/ lasītājam. 



KRĀJUMA KOLEKCIONĒŠANAS, SAGLABĀŠANAS UN 

POPULARIZĒŠANAS PRINCIPI

 Muzejs krāj, vāc un saglabā nākamajām paaudzēm liecības un priekšmetus, kas 

saistīti ar muzeja misiju. Tiek veikta atbilstoša krājuma priekšmetu uzskaite un 

glabāšana. Priekšmetu klasifikācijas principi atšķiras.

 Bibliotēkas galvenais krājuma priekšmets ir rakstiskais vārds jeb iespieddarbi un 

periodika, fotogrāfijas un pierakstītās atmiņas, kā arī elektroniskā bibliotēka. 

Grāmatas tiek klasificētas, izmantojot svītrkodus.

 Bibliotēku krājumi ir ļoti līdzīgi visā Latvijā, bet katra Latvijas muzeja krājums ir 

unikāls.



MUZEJA UN BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA PRIEKŠMETS
 Muzeja krājums sastāv no unikāliem priekšmetiem, kas iekļauti Nacionālajā 

krājumā un ko saglabā nākamajām paaudzēm. Izņemšana no krājuma ir 

sarežģīts process, to var izdarīt tikai tad, ja krājuma vienība faktiski pazudusi vai 

gājusi bojā.

 Bibliotēkas krājumā atrodas iespieddarbi, kas izdoti vairākos eksemplāros, ir 

pieļaujama šo vienību paņemšana prom no iestādes. Krājums ir vieglāk 

atjaunojams, nolietoto krājuma vienību norakstīšanas un utilizācijas process ir 

vienkāršāks. 



BIBLIOTĒKAS UN MUZEJA KRĀJUMA VIENĪBAS 

IZMANTOŠANA 

 Muzeja priekšmets, ņemot vērā, ka tas ir 

unikāls, parasti vienā eksemplārā, arī 

saglabāšanās pakāpe ir dažāda, nav 
paņemams uz mājām. Vienīgā iespēja 

iepazīties ar muzeja priekšmetu ir doties uz 

izstādi, pieteikties uz krājumu aplūkot 

konkrētu priekšmetu vai ielūkoties NMKK.

 Bibliotēkas grāmatu lasītājs var paņemt uz 

māju 



ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS MUZEJĀ 



KOMUNIKĀCIJA



DIGITĀLO RESURSU PIEEJAMĪBA APMEKLĒTĀJAM

 Bibliotēkā ir lasītava, kurā atrodas vairāki ikvienam pieejami datori ar dažādām 

interneta bāzēm, kas privāti ir grūti pieejamas, jo ir par maksu: Letonika, Lursoft laikrakstu 

bibliotēka, Nozare.lv, LETA arhīvs, Encyclopedia Britannica Library Edition u.c. 

 Muzejā apmeklētājam tiek piedāvāta iespēja piekļūt NMKK vai konsultēties ar muzeju 

speciālistiem.



MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS 

MUZEJA UN MADONAS NOAVADA BIBLIOTĒKAS 

KOPĪGĀ SADARBĪBA
Madonas muzejam un bibliotēkai kopš 2003.gada ir kopēja ēka



 Kopīgi projekti: 90.gadu beigās projekts, kurā kopā sadarbojās bibliotēka, arhīvs un  

muzejs. 

 2005.gadā Madonas muzejs kā sadarbības partneris Madonas bibliotēkai VKKF 

projekta mērķprogrammā «Bibliotēku, muzeju, arhīvu sadarbības projektu digitālais 

atbalsts», ka rezultātā tika izdots CD  «Madonai – 80»(2006.gadā).

 Kopīgu izstāžu veidošana, viens otru papildinot ar saviem materiāliem. Viens otram 

izpalīdzam arī ar izstāžu iekārtošanai nepieciešamām lietām. 

 Sadarbība pilsētas svētku laikā. 



 Pasākumu organizēšana. Uzskatāms piemērs – Muzeju nakts, bet kopīgi 

sadarbojamies citos pasākumos, kopīgi organizējam konferences un izglītojošus 

pasākumus.



 Sadarbība, kad muzejā notiek ikmēneša pasākums senioriem un pēc tam seniori 

kopīgi dodas uz bibliotēku, kur ir nākamā tikšanās ar kādu radošu personību, 

rakstnieku u.t.t.



 Pilsētas viesu uzņemšana, lepošanās ar 

savām kultūras iestādēm un sasniegumiem



 Kopš 2016.gada Madonas muzejam ir jauna Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu 

krātuve bijušajā Sarkaņu pamatskolas ēkā. Blakus atrodas Sarkaņu bibliotēka un 

Sarkaņu Amatu māja.

 Sarkaņos muzejs, bibliotēka  un amatu māja darbojas kopā, viens otru papildinot, 

atbalstot pasākumu laikā un uzņemot ekskursijas



 Kopīga talkošana un apkārtnes sakopšana



Muzejs ir vieta, kur nekad nekas netiek pazaudēts, tikai no jauna atklāts 

…   

(Nanette L.Avery)

Bibliotēka ir ideju dzimšanas vieta, vieta, kur vēsture atdzīvojas. 

(Norman Cousin ) 



PALDIES PAR UZMANĪBU!


