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• Novadpētniecības datubāzes Latvijas 

publiskajās bibliotēkās

• Bakalaura darbs

• Latvijas Universitāte• Latvijas Universitāte

• 2013
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Pētījuma problēma

• Visām publiskajām bibliotēkām ir iespējas 

veidot novadpētniecības datubāzes;

• Kuras bibliotēkas piedalās datubāzu 

veidošanā;veidošanā;

• Kādus novadpētniecības materiālus iekļauj 

datubāzēs;

• Vai lietotāji šīs datubāzes izmanto;
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Mērķi

1. Apzināt, izpētīt Latvijas publisko bibliotēku 

darbu novadpētniecības datubāzu 

veidošanā;

2. Noskaidrot novadpētniecības datubāzu 2. Noskaidrot novadpētniecības datubāzu 

lietotāju informētību un apmierinātību ar 

datubāzu izmantošanu.
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Metodes

• Anketēšana; 

• Verbālais protokols; 

• Fokusgrupu intervijas.
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Rezultāti  

• ND veido 33 publisko bibliotēku kopīgi 

izmantojamās sistēmas;

– 29 reģionu galveno bibliotēku;

– 3 novadu centrālo bibliotēku; – 3 novadu centrālo bibliotēku; 

– 1 pagasta bibliotēkas;

6



Cik ilgi veido datubāzi

7



Veidošanā iesaistītās bibliotēkas
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Novadpētniecības datubāzes apjoms

2013. gada dati
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Papildināšanas biežums
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Novadpētniecības materiālu 

digitalizēšana
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BIS ALISE iespēju izmantošana
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Popularizēšana
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Izmaiņas novadpētniecības darbā pēc 

DB izveides
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Izmanto novadpētniecības datubāzes
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Kā uzzināja par DB
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Respondentu ieteikumi

• Nepieciešama apmācība;

• Popularizēšana gan ar bibliotēkas tīmekļa 
vietnes, gan dažādu informatīvo materiālu 
starpniecību;starpniecību;

• Pilnveidot datubāzi, kā arī turpināt 
datubāzes papildināšanu ar informāciju par 
novadu un ne tikai slaveniem novadniekiem;

• Lietotāju ērtībai būtu nepieciešama vienota 
datubāzu sistēma;
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Respondenti

• 409 respondenti
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Praktiski izmantot

• Dalībnieki haotiski pārvietojas no viena 
meklēšanas veida pie cita;

• Grūtības sagādā paplašinātajā meklēšanā 
piedāvātie kritēriji;piedāvātie kritēriji;

• Nesaprot vairāku kritēriju nozīmi;

• Nepietiek pacietības apskatīt visus 
piedāvātos kritērijus;

• Vislielākās grūtības sagādāja kritērija 
“Izdošanas gads” operācijas “<”, “>”.
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Secinājumi

• Novadpētniecības datubāzi veido pārsvarā 
tikai reģiona vai novada galvenās 
bibliotēkas;

• Nepieciešams uzlabot novadpētniecības • Nepieciešams uzlabot novadpētniecības 
datubāzes piedāvātās meklēšanas iespējas;

• Nepieciešams izstrādāt pārlūkmeklēšanu, 
pilnveidot iegūto rezultātu atlases iespējas, 
atrisināt problēmas ar nepārtrauktu 
katalogu izvēli. 
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