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Nozīmīgs RCB darba 
virziens -

 
novadpētniecība

 

NozNozīīmmīīgs RCB darba gs RCB darba 
virziens virziens --  novadpnovadpēētniectniecīībaba

RCB veidotie elektroniskie resursi
Bibliogrāfiskie rādītāji un saraksti
Tematiskās mapes



NozNozīīmmīīgs RCB darba gs RCB darba 
virziens virziens --  novadpnovadpēētniectniecīībaba

1996.gadā – konkurss par labāko 
novadpētniecības darbu
2003. / 2004.gads – bibliotēku vēstures 
izpētes konkurss
2006.gads – Rīgas Centrālās bibliotēkas 
simtgades gads



RCB veidotie elektroniskie RCB veidotie elektroniskie 
resursi novadpresursi novadpēētniectniecīībbāā

Novadpētniecības datubāze “Rīgas pilsētas 
novadpētniecība”
Datubāze “Rīga latviešu daiļliteratūrā”
Projekta “Rīga – arhitektūras pieminekļu vēstures 
skatījumā” ietvaros tapušas novadpētniecības 
datubāzes:

Ēka Brīvības gatvē 206 (1895-1940) Projekts tapis sadarbībā ar 
Latvijas Valsts vēstures arhīvu
Ziemeļblāzmas arhitektūras komplekss (1886-1927)

Projekts “Ziemeļblāzmas arhitektūras kompleksa 
vēstures materiālu un kultūras darbinieku foto 
galerijas digitalizācija” (1928-1940)
Elektroniskie resursi - prezentācijas



RCB datubRCB datubāāzeze
 ““RRīīga latviega latvieššu daiu daiļļliteratliteratūūrrāā””

Datubāze tapusi Rīgas domes Kultūras 
pārvaldes atbalstītā

 
projekta rezultātā

Datubāzes izveides process: 
RCB speciālistu sastādītā bibliogrāfiskā rādītāja 
“Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu”
1.izdevuma (atlases periods – 1868-1998) materiālu 
digitalizēšana
Datubāzes papildināšana ar jaunākiem ierakstiem 
(1999-2005)
Digitālu attēlu pievienošana

Datubāzes apjoms –
 

3200 ierakstu



““Tavos pulksteTavos pulksteņņos zvanu, os zvanu, 
tavos akmetavos akmeņņos skanuos skanu””



DatubDatubāāze ze ““RRīīga latviega latvieššu u 
daidaiļļliteratliteratūūrrāā””

Datubāze pieejama: 
RCB mājaslapā

 
www.rcb.lv

pilsētas portālā
 

www.riga.lv

http://www.rcb.lv/
http://www.riga.lv/


InformInformāācijas meklcijas meklēēššanas anas 
piempiemēērsrs



InformatInformatīīvs bukletsvs buklets



BibliogrBibliogrāāfiskfiskāā  rrāāddīīttāāja 2. ja 2. 
izdevums, 2007.gadsizdevums, 2007.gads

Sastādīts, pamatojoties uz datubāzi “Rīga 
latviešu daiļliteratūrā”
Bibliogrāfiskie ieraksti ietver daiļliteratūru par 
Rīgu no 1868.-2005. gada septembrim
Aprakstu avoti ir grāmatas, krājumos ietvertie 
dzejoļi un stāsti
Latviešu autoru darbu tulkojumi angļu, vācu 
un krievu valodā
Bibliogrāfiskais rādītājs ir anotēts, ilustrēts, 
sastādīts priekšmetu un personu palīgrādītājs



BibliogrBibliogrāāfiskfiskāā  rrāāddīīttāāja ja 
2.izdevums 2.izdevums 



Par novadpētniecības darba sastāvdaļu kļūst 
novadpētnieciska rakstura PowerPoint
prezentācijas: 

Imantas filiālbibliotēkas prezentācija par 
Pārdaugavu
Hanzas filiālbibliotēka sagatavojusi prezentāciju 
par jūgendstila arhitektūru bibliotēkas mikrorajonā
“Rīga – jūgendstila pērle” un prezentāciju 
“Latviešu teātra māte ”, kas veltīta aktrises Bertas 
Rūmnieces 140 gadu jubilejai
Daugavas filiālbibliotēkā sagatavota prezentācija 
“Es tavā krastā, Daugava”, kas stāsta par 
Ķengaragu un ievērojamiem novadniekiem

Elektroniskie resursi Elektroniskie resursi --  prezentprezentāācijascijas



BibliogrBibliogrāāfiskais rfiskais rāāddīīttāājs, js, 
veltveltīīts RCB simtgadeits RCB simtgadei

Bibliogrāfiskais rādītājs publicēts RCB 
izdevumā “Rīgas Centrālās bibliotēkas 
simtgades grāmata”
Materiālu atlases periods 1906. – 2005.g.
Apkopoti RCB izdevumi un publikācijas par 
bibliotēku, tās direktoriem un darbiniekiem
Bibliogrāfiskā rādītāja apjoms – 388 ieraksti



BibliogrBibliogrāāfiskie sarakstifiskie saraksti

Izdevumā “RCB gadagrāmata”katru gadu tiek 
ievietots bibliogrāfiskais saraksts
“Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku …
gadā”
RCB filiālbibliotēkas sastāda bibliogrāfiskos 
sarakstus pēc pieprasījuma



IeceresIeceres

Izstrādāts projekts “Iepazīsim Rīgu”:
Digitālas datubāzes izveide
Apskates maršruta izstrādāšana (par 
Latgales priekšpilsētu)
Neliels maršrutā ietilpstošo vēstures, 
kultūras un dabas objektu raksturojums
Digitālu fotoattēlu pievienošana



Paldies par uzmanību!
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