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Novadpētniecības tilts nevar būt 
pabeigts….

� Personīgais viedoklis par novadpētniecības 
darba nozīmīgumu

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

� Kas mainījies pa šo laiku?



Kas bibliotēkā šo darbu veic?

� Direktorei tas ir mūžīgais nemiera jautājums
� Ināriņai sirdslieta
� Sarmītei darba pienākums un sirdslieta
� Veriņa to darīja no sirds un daudzus gadu � Veriņa to darīja no sirds un daudzus gadu 

desmitus līdz mums
� Pārējie darbinieki savas prasmes pielieto 

atsevišķos gadījumos



Novadpētniecības kartotēka→Elektroniskā 
datu bāze

� 2003.gads – 366 ieraksti
� 2004 – 2028
� 2005 – 1684
� 2006 – 1630
� 2007 – 1055� 2007 – 1055
� 2008 – 1154
� 2009 – 1197
� 2010 – 1736
� 2011 – 810
� 2012 – 665
� 2013 – 1508

� Kopā – 13833 ierakstu



Novadpētniecības konferences

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

� DRUKAS AIZLIEGUMS UN TĀ ASPEKTI 
ZIEMEĻLATGALĒ(2004)

� BALVU RAJONS NOVADNIEKU ZINĀTNISKI � BALVU RAJONS NOVADNIEKU ZINĀTNISKI 
PĒTNIECISKAJOS DARBOS(2005) u.c.

� KATOĻU GARĪDZNIEKU DEVUMS 
ZIEMEĻLATGALES KULTŪRAS VĒSTURĒ 
U.C.



Latgolys Dvieselis tulkam Mikeļam 
Bukšam 100

� Ceļojoša izstāde sadarbībā ar LNB un 
Rēzeknes Kultūrvēstures muzeju

� Rēzekne – Rīga – Balvi – Viļaka – Baltinava
� Uz 2012.gada beigām vairāk kā 900 � Uz 2012.gada beigām vairāk kā 900 

apmeklētāju





Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

� Sākta veidot 2007.gadā
� 2013.gada otrajā pusē tajā ir vairāk kā 1000 

ieraksta vienības 
� 6 KKF projekti finansējuma piesaistei� 6 KKF projekti finansējuma piesaistei
� Bibliotekāro pētniecības darba formu un 

lauka pētījumu apvienojums
� Adrese www.balvurcb.lv/kb



Sadaļas

Personības Kultūrvēstures 
objekti

Katoliskā 
tradicionālā mūzika 
un tās kopēji

Kultūras iestādes Kolektīvi un Tūrisma objektiKultūras iestādes Kolektīvi un 
pasākumi

Tūrisma objekti

Projekti nemateriālā 
kultūras mantojuma 
saglabāšanai (14)

Balvu reģiona 
Enciklopēdija (21)

Laikraksta 
"Vaduguns" arhīvs



Mākslinieki (36) Folkloras teicēji, 
vācēji, izpildītāji
(164)

Amatu meistari
(107)

Tautas muzikanti
(24)

Balvu pilsētas Goda 
pilsoņi (5)

Valsts apbalvojumi
(43)

Literāti (45) Valodnieki un 
žurnālisti (16)

Mūziķi (14)

Teātra un dejas 
mākslinieki (8)

Zinātnieki (12) Izglītības un 
kultūras darbinieki
(41)

Sabiedriskie, 
politiskie un militārie 
darbinieki (28)

Garīdznieki (15) Balvu pilsētas 
vadītāji (11)

Viļakas pilsētas 
vadītāji (3)



1. 
Rancāne, Anna Zieme ļlatgales loks
Anna Rancāne Divpadsmit Latgales loki 172.-205. lpp. 

Tekstizdevums
2. 
Cibule, Ruta Psalmu dzied āšana Breksenes kaps ētā
[b.i.], 2013. 1 fotogrāfija. 

Divdimensiju neprojic ētā grafikaDivdimensiju neprojic ētā grafika

3. 
Keiša, Antra Teicējas Bārbalas Supes gar īgais mantojums
[b.i.], 2012. 35 lpp., fotogr. 

Tekstizdevuma manuskripts
Anotācija



4. 
Logina, Zinaīda Pēta nemateri ālo kult ūru
Vaduguns 1407 - 9844 Nr.27 (2012, 5. aprīlis), 12. lpp. 

Tekstizdevums
5. 
Supe Baiba
Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki 74.lpp. Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki 74.lpp. 

Tekstizdevums
6. 
Rancāne, Anna Ja ir krusts, tad j ādzied
Diena 1407-1290 (2003, 31.maijs), 16.-19.lpp. : fotogr. 

Tekstizdevums
Anotācija



Latgolysfolkorys vuokuma konkurss
APLEICĪNE

� Konkurss veltīts mūsu bijušā kolēģa 
bibliotekāra, novadpētnieka, rakstnieka un 
dzejnieka, izcila Latgales patriota dzīvesziņas 
pieminēšanai

� Sadarbības partneri Latgales reģionālā 
televīzija un Rēzeknes augstskola



Aicinām ielūkoties

� www.balvurcb.lv sadaļā Novadpētniecība
� Sadaļā Lasītavas
� Sadaļā Virtuālās izstādes� Sadaļā Virtuālās izstādes
� Sadaļā Mēs esam populāri



Kā veicinām interesi par lokālo!?

� Konkurss “Prātnieks” sadarbībā ar 
Ziemeļlatgales laikrakstu “Vaduguns”

� Publikācijas tīmeklī un lokālajos preses 
izdevumosizdevumos

� Referējot konferencēs un vadot mācību 
programmas

� Organizējot pasākumu ciklu bez noteiktas 
regularitātes ”Atdzīvinām kultūrvēstures datu 
bāzi”



…turpinājums

� Provocējot ar bibliotēkas darbu tieši 
nesaistītu cilvēku piedalīšanos bibliotēkas 
pētnieciskajos jautājumos

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



Noslēguma secinājums

� Mums ir nepieciešams vēl vairāk draugu, 
domu biedru un sadarbības partneru !!!

� Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras un izglītības 
darbiniekiem “Latgales latviešiem svarīgo darbiniekiem “Latgales latviešiem svarīgo 
kultūras lauku skaidrojums Rēzeknes 
Augstskolas jaunākajos pētījumos”



Paldies par uzmanību!

Uz tikšanos! 


