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• Novadpētniecības darba virzieni 
• Novadpētniecība un digitalizācija• Novadpētniecība un digitalizācija
• Sadarbība



Terminoloģija (1)

Novadpētniecība (local studies) –
piederošs vai saistīts ar kādu vietu, teritoriju, kurā 
kāds dzīvo vai strādā. Kompleksa novada izpēte:  
pagātne, tagadne un nākotne

Novadpētniecība (local history) –
arī Vietējā vēsture; Novada (lokālā) vēsture –

piederošs vai saistīts ar kāda novada vai nelielas 
vietas vēstures izpēti



Terminoloģija (2)

Bibliotēkas novadpētniecības saturs

Novadpētniecības krājums (local collection) –
bibliotēkas krājums, kas tiek vākts par noteiktu bibliotēkas krājums, kas tiek vākts par noteiktu 
novadu (vietu, iestādi, personām u.tml.), 
neatkarīgi no informācijas nesējiem.

Datubāzes un digitālas kolekcijas (arī 
tradicionālie katalogi, kartotēkas)



Personāls (1)

Bibliotekārs – novadpētnieks (subject librarian) –
bibliotekārs, kurš ir speciālists noteiktā jomā 
(nozarē)      

vai
Bibliotekārs – novadpētniecības eksperts Bibliotekārs – novadpētniecības eksperts 

(librarians, local studies/history experts) 

Galvenais uzdevums: 
pārzināt visus novadpētniecības resursus – gan 

konkrētās bibliotēkas, gan tos, kas glabājas citur. 
Sadarbība ar citām atmiņas institūcijām



Personāls (2)

Personāla kompetences problemātika:
• darbinieku maiņa;
• jaunam darbiniekam nav speciālu zināšanu /pieredzes 

novadpētniecībā;
• nepieciešama apmācības politika un programma • nepieciešama apmācības politika un programma 

vispārējā līmenī un arī attiecībā uz konkrēto novadu;
• profesionālā izglītība pilnībā nesagatavo speciālistus 

darbam ar novadpētniecības kolekcijām;
• profesionāla izglītība nedod zināšanas par avotu 

materiāliem, to var gūt tikai personīgā darbā ar tiem.



Novadpētniecības darba virzieni (1)

• Bibliotēkas novadpētniecības krājuma veidošana; 
• Novadpētniecības datu bāzes veidošana, 

uzturēšana utt.; 
• Interesentu un bibliotēkas lietotāju informēšana 

par novadpētniecības dokumentiem;
• Dažādu bibliogrāfisko sarakstu (izdevumu, • Dažādu bibliogrāfisko sarakstu (izdevumu, 

katalogu u.tml.) sagatavošana; 
• Novada izpētes veicināšana un atbalsts;
• Sadarbība;
• Mutvārdu vēsture;
• Ģenealoģija/ Dzimtu vēsture/ Novadnieku 

biogrāfijas...



Novadpētniecības darba virzieni (2)

Izaicinājumi nākotnē: 
• jauna darbības stratēģija;
• dokumentācija;
• atvērtība pārmaiņām;
• lietotāju vajadzību prognoze;• lietotāju vajadzību prognoze;
• prasmes lietot un izmantot informācijas tehnoloģijas;
• cieša sadarbība ar citām bibliotēkām un institūcijām;
• lietotājiem attālināta pieeja bibliotēkas pakalpojumiem.

Neveikt pētniecību, bet radīt resursus un 
nodrošināt pieejamību informācijai.



Novadpētniecība un digitalizācija (1)

Līdzās pastāv tradicion ālā un digit ālā
bibliotēka. 

Jauni novadpētniecības resursi veidojami, 
aptverot konkrētu ģeogrāfisku teritoriju aptverot konkrētu ģeogrāfisku teritoriju 
atbilstoši vietējās sabiedrības interes ēm. 

Resursu pieejamība un atpazīstamība 
nodrošināma ne tikai lok āli, bet ar ī 
glob ālajā tīmekl ī.



Novadpētniecība un digitalizācija (2)

Ieguvumi:
• veidojas resursu kopums, kas reiz bijis ierobežoti 

pieejams un ilgstoši tikai bibliotekāru pārziņā;
• paplašinās informācijas apjoms un pieejamība gan 

lokāli, gan globālajā tīmeklī; lokāli, gan globālajā tīmeklī; 
• instruments personības nacionālās identitātes 

veidošanai;
• digitālā iekļaušana un lietotāja piederības izjūta;
• kopīgās sociālās/vēsturiskās atmiņas sastāvdaļa.



Novadpētniecība un digitalizācija (3)

Novadp ētniec ības digit ālā kolekcija =
• Piederības sajūta
• Dzīves telpa
• Kultūra• Kultūra
• Vēsturisko notikumu uztvere
• Nacionālā identitāte
• Kultūras mantojums
• Kolektīvā atmiņa



Sadarbība (1)

Atmi ņas instit ūciju funkciju saturs 
• Bibliotēka, arhīvs, muzejs kā identitātes 

veidotāji un sabiedrības procesu virzītāji 
• Līdzdalība sabiedrībā notiekošajos • Līdzdalība sabiedrībā notiekošajos 

procesos. Droša domu apmaiņas vieta
• Sociālā atbildība
• Cilvēkorientēta misija
• Vietas dimensija
• Laika dimensija



Sadarbība (2)

Atmiņas institūciju sadarbības galvenie 
uzdevumi:
• saglabāt kultūras mantojumu, kas ir tautas 

vēsturiskā atmiņa, no paaudzes paaudzē 
mantojama informācija, un padarīt to pieejamu mantojama informācija, un padarīt to pieejamu 
sabiedrībai;

• uzlabot publisko pieejamību un pakalpojumu 
klāstu; 

• palīdzēt sasniegt kopējus mērķus;
• apvienot un koordinēt dažādus resursus un to 

izmantošanu. 



Bibliot ēka

Sadarbība (3)

Muzejs
Arh īvs

Novadp ētniec ība



Piemērs

Atslēgvārds – Liepupe
Resursi 
• Eiropas digitālā bibliotēka (Europeana)
• Igaunijas digitalizētie teksti
• LNB digitālā bibliotēka
• Limbažu Galvenās bibliotēkas novadpētniecība
• Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs
• Bibliotēku kopkatalogi



…vēl…vēl…vēl…

• Raduraksti (LVVA)
• Google.lv

u.c. par ko vēl nezinām



www.europeana.eu



www.europeana.eu



LNB digitālā bibliotēka



LNB digitālā bibliotēka

Liepupe Leepupe Pernigele

Grāmatas 492 27 154Grāmatas 492 27 154

Periodika 4114 1305 2162



Zudusī Latvija



Zudusī Latvija

Liepupe Liepupes

19 66



www.limbazubiblioteka.lv/lv/ms/
novadpetnieciba



www.salacbiblioteka.lv



www.nmkk.lv



www.lvva-raduraksti.lv



Vēsture un digitālais laikmets



Novadpētniecības darbības virzieni 

www.vraa.gov.lv



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!

LNB Letonikas un Baltijas centrs
Kristine.Zaluma@lnb.lv


