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Jēkabpils Vēstures muzeja 

Galvenā krājuma glabātāja



Muzejs un bibliotēka

Kultūras iestādes, kas strādā ar sabiedrību, to darbība ir 
saistīta ar  apmeklētāju – pastāvīgo vai svešo, iepazīto vai 
jauno. Tās izglīto savus apmeklētājus, padara plašāku tā 
redzesloku.

Cik daudz ir kopīga un cik daudz atšķirīga!



Pēc 2018. gada statistikas datiem
Bibliotēku skaits 1597

Lietotāju skaits (aktīvo ) 811584

Apmeklētāju skaits (fiziskais) 1 2192379   (811 584)

Muzeji

Akreditēto muzeju skaits - 22 valsts, 78 
pašvaldību, 10 autonomie un 5 privātie 
muzeji

115

Apmeklētāju skaits 3  774 000 (centrālās statistikas dati) (3 
757 969 KM)



Kas ir muzejs?

 „Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un 
pētniecības institūcija, kuras uzdevums ir atbilstoši 
muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un 
popularizēt sabiedrībā dabas, materiālās un 
nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmēt to 
izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai”



Kas ir bibliotēka?
 Bibliotēka ir noteiktajā kārtībā reģistrēta kultūras, 

izglītības un informācijas iestāde, kura veic pasaules 
kultūras mantojuma — iespieddarbu, elektronisko 
izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, 
sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas 
publisku pieejamību un tās izmantošanu.





Pētniecība  - Novadpētniecība
 Katra no šīm iestādēm vāc materiālus par apkārtnes 

cilvēkiem, vēsturi, nozīmīgiem notikumiem. Pētniecība ir 
viens no galvenajiem uzdevumiem gan bibliotēkās, gan 
muzejos savu izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

 Atšķiras vien savākto materiālu klasificēšana, saglabāšana 
un eksponēšana. 



Jēkabpils Vēstures muzeja misija: ir apzināt, vākt, glabāt, pētīt un 
popularizēt liecības par Jēkabpils pilsētas vēsturi, parādot tās savdabību 
Latvijas kultūrvidē. Restaurēt un saglabāt Krustpils viduslaiku pili, 
veicinot tās aktīvu iekļaušanos kultūras tūrismā.

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas misija: iekļauties tālākā sabiedrības 
informatizācijas procesā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu 
un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem  
neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā un 
izglītības jomā.

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas misija: Nodrošināt Jēkabpils pilsētas 
iedzīvotājiem universālu informācijas pakalpojumu, vienlīdzīgas iespējas 
piekļūt informācijai, līdzvērtīgu un kvalitatīvu piekļuvi informācijas 
resursiem, sniegt ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrībā, 
veicināt iedzīvotāju izglītības un zināšanu atbilstību darba tirgum un 
veidojošās informācijas sabiedrības prasībām.



Muzejs un bibliotēka: kopīgais 
 Pētniecība - novadpētniecība

 Sabiedrības izglītošana

 Mērķauditorija

 Izstādes

 Digitalizācija

 Sadarbība ar UNESCO

 Informācijas ievietošana kultūras kartē

 Profesionāli un pieredzējuši darbinieki, paaudžu 
sadarbība

 Atvērti mūsdienu tehnoloģijām



Muzejs un bibliotēka: atšķirīgais
 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. 



Muzeja krājuma un bibliotēkas krājuma 
priekšmetu 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 



I I DAĻA

DIGITALIZĀCIJA



Kultūras mantojuma digitalizācija aptver muzejus visos 
kontinentos un ir kļuvusi par neatņemamu muzeja 
krājuma menedžmenta sastāvdaļu.  

Digitalizācija ir process, ar kura palīdzību ir iespējams 
padarīt aptveramāku un pieejamāku informāciju par 
vērtībām, kas gadu desmitos ir uzkrātas muzejos. 

Nacionālais muzeju krājumu kopkatalogs ir milzīgs 
izaicinājums un iespēja celt dienas gaismā Latvijas 
akreditēto muzeju krājumos esošos 6 miljonus muzeju 
priekšmetu, lai tie pilnvērtīgi kalpotu savam mērķim –
tiktu izmantoti izziņas, izglītības, kultūras un 
izklaides nodrošināšanai. 



Digitalizācija
 Tas ir process un vesela virkne darbību. Digitalizācija -

iespēja fiziskus dokumentus, gravīras, manuskriptus, 
fotogrāfijas, un citus pārvērst elektroniskā formātā. 
Savukārt ar dažādu formātu palīdzību skenētos, 
fotografētos materiālus ir iespējams ievietot publiskās 
datubāzēs, ievērojot autortiesību likumu.





Muzeju krājuma un bibliotēkas materiāli 
būtu apskatāmi apmeklētājam attālināti!

Muzejiem – Nacionālais muzeju kopkatalogs 

http://nmkk.lv

http://nmkk.lv/


Latvijas Nacionālā Digitālā Bibliotēka  ir 

 lielākā publiski pieejamā dokumentārā mantojuma 
digitālā krātuve Latvijā

 To veido vairākas jau sabiedrībā pazīstamas tīmekļa 
vietnes Zudusī Latvija (zudusilatvija.lv), Periodikas 
krātuve (periodika.lv), Grāmatu krātuve 
(gramatas.lndb.lv), Karšu kolekcija (kartes.lndb.lv), 
Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcija 
(audio.lndb.lv)

 Bibliotēku elektroniskais katalogs 



Muzeju likums nosaka:
nodrošināt tā valdījumā esošo Nacionālā krājuma priekšmetu 

un kolekciju aprakstu ievadīšanu, aktualizēšanu un 
pieejamību Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga 

informācijas sistēmā, nodrošinot ievadīto datu atbilstību 
muzeja rīcībā esošajai informācijai, kā arī ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību un autortiesības regulējošu 
normatīvo aktu prasības.

Bibliotēkas likums nosaka: 
Nacionālā kopkataloga veidošanā piedalās ikviena akreditēta 
bibliotēka, regulāri bez maksas sniedzot ziņas par tās 
krājumā esošajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem 
un tajā notikušajām pārmaiņām.



Digitalizācijas veidi:

Plānveida Kampaņveidīgi 



Digitalizēšanas darbi

 Objektu atlase

 Skenēšana

 Pēcapstrāde

 Aprakstu veidošana

 Kvalitātes kontrole



Objektu atlase Jēkabpils Vēstures muzejā

Digitalizēšanas kritēriji:

 1. Jaunieguvumi 

 2. Unikalitāte 

 3. Kultūrvēsturiski nozīmīgie 

 4. Slikta saglabāšanas pakāpe 



Kopš 2017. gada septembra 
četrus gadus LNB sadarbībā 

ar vairākām citām 
institūcijām, tajā skatā KISC, 

īsteno ERAF projektu 
Kultūras mantojuma 

digitalizācija (1. kārta). 
Projekta mērķis ir saglabāt 
digitālā formā un padarīt 

pieejamu sabiedrībai 
virtuālā vidē Latvijas 
kultūras mantojumu.



Projekta ietvaros  2019-2020. g. norisinās 2000 Latvijas 
Nacionālajā Arhīvā uzglabātu pergamentu un 68 000 
Latvijas akreditētos muzejos uzglabātu priekšmetu 
digitalizācija, no kuriem 30 priekšmetiem tiks veikta 
arī 3D skenēšana un 3D modeļu izveide



2019. gadā uzsākts ERAF projekts “Kultūras 
mantojuma satura digitalizācija” muzejos 1. kārtā

Muzejos speciālistu komanda skenē un fotografē visdažādākā veida un 
izmēra priekšmetus – fotogrāfijas, foto negatīvus, dokumentus, gleznas, 
afišas, arheoloģiskos priekšmetus, metāla un koka darbarīkus, ieročus, 
dažādas mēbeles, apģērbus un pat auto tehniku. Katrs muzejs ir atšķirīgs 
un daudzējādā ziņā unikāls – gan krājuma priekšmetu, gan telpu ziņā, 
tāpēc katrs no tiem prasa ļoti individuālu pieeju.



Projekta vispārīgais mērķis ir 
nodrošināt Latvijas kultūras 

mantojuma plašu pieejamību 
digitālajā vidē, kas kalpo par 

pamatu nacionālās identitātes 
stiprināšanai, kultūras, zinātnes, 
zināšanu sabiedrības un radošo 

industriju attīstībai, un 
nodrošināt nacionālā kultūras 

mantojuma ilgtermiņa 
saglabāšanu digitālā formā, 
atkārtotas tā izmantošanas 

iespējas jaunos produktos un 
pakalpojumos, kā arī iekļaušanos 

vienotā Eiropas un pasaules 
kultūras digitālajā telpā. Kā viena 

no galvenajām projekta 
darbībām ir Latvijas kultūras 
mantojuma digitalizācija un 

norišu fiksēšana.



2019. gada 11. – 12. 
jūlijā projekta 
ietvaros Jēkabpils 
Vēstures muzejā tika 
digitalizētas 830 
unikāli krājuma 
priekšmeti, kas būs 
pieejami Nacionālajā 
muzeju krājuma 
kopkatalogā.







Projekta ietvaros Jēkabpils Vēstures muzeja 
krājumā ir digitalizētas šādas kolekcijas: 

 Rotkaļa Aleksandra Alunāna rotu un darbarīku 
kolekcija 



Mildas Alunānes leļļu latviešu etnogrāfiskajos 
tautastērpos kolekcija 



Etnogrāfisko jostu, vainagu un villaiņu 
kolekcija 



Lielākā daļa no mākslas kolekcijas – gleznas, 
zīmējumi



A                                          B



Restaurētā arheoloģijas kolekcijas daļa



 Projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija”
2. kārtas izstrāde (2021.-2022. g.), kurā muzejiem 
atvēlēti 50 000 digitalizējamo priekšmetu. Šobrīd tiek 
izskatīta nepieciešamība un iespēja projekta ietvaros 
muzejos digitalizēt 2 jaunas priekšmetu grupas –

 audio-vizuālos priekšmetus;

 rakstisko priekšmetu saturu;



 Projekta rezultātā tiks digitalizēti 3 015 000 lappušu 
teksta materiāli, 117 500  vienību dažādu attēlu un 
kultūras vērtību apraksti, tai skaitā kartes, fotogrāfijas, 
kultūras pieminekļu uzmērījumi un lietu apraksti, 504 
420 audiovizuālo materiālu minūtes, 70 000 muzeju 
priekšmeti, kā arī nelielā apjomā tiks veikta kultūras 
pieminekļu 3D digitalizācija, kultūras norišu 
fiksēšana, nemateriālā kultūras mantojuma 
digitalizācija un digitāli radītā satura vākšana.



Kultūras mantojuma digitalizācijas nākotne

Mērķi

 Iespējami vienādot institūciju prakses: arhīvi, 
bibliotēkas un muzeji;

 Iekļaut plašu dažāda veida objektu spektru; 

No radīšanas līdz ilglaicīgai saglabāšanai un izplatīšanai

 Vienoties, ka viss, kas tiek digitalizēts ar valsts vai 
pašvaldību finansējumu, tiek digitalizēts atbilstoši 
izstrādātām vadlīnijām



Digitālā kultūras mantojuma tirgus izpēte, veikta 2017. gadā. 
Tirgus izpētes ziņojums. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projekts “Kultūras mantojuma satura 
digitalizācija (1. kārta)” 

 Autori: Elīna Ozoliņa (Mg.oec., Mg.hum. (antropol)), 
Ieva Saukuma (Mg.soc.), Laura Čekavaja (Bc.soc.), 
Roberts Ceruss (BBA, BBUS)





Paldies par uzmanību!

Iluta Bērziņa

iluta-berzina@inbox.lv


