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Esiet sveicināti Jēkabpilī!

Es lūdzu Tev, kas visu redz un var, 

Dievs, sargā manu Krust- un Jēkab-pili.
Armands Melnalksnis

Tikai tas, kas savu tēvu zemi pazīst, var to patiesi mīlēt.
Atis Kronvalds



Novadpētniecības darba virzieni 
un krājums

O Jēkabpils Galvenās bibliotēkas novadpētniecības 

galvenie virzieni un pakalpojumi saistās ar informācijas 

apzināšanu par Jēkabpils reģiona vēsturi, 

kultūrvēsturiskajiem objektiem un novadniekiem.

O Novadpētniecības krājums - materiāli par novadu un 

cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar Jēkabpils 

reģionu, aptverot tā pašreizējās un vēsturiskās robežas. 



Novadpētniecības krājumu veido:

O izdevumi par novadu un novadniekiem,

O reģionā izdotie preses izdevumi,

O reģionā un reģiona novadnieku izdotās grāmatas,

O novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs,

O personāliju un nozaru tematiskās mapes,

O audio un video materiāli par novadu un novadniekiem,

O digitālās kolekcijas par novadniekiem,

O novadpētniecības kartotēka (līdz 1997),

O novadpētniecības datubāze (no 1997).



Novadpētniecības krājums
O Krājums organizēts pēc UDK klasifikācijas tabulām publiskajām 

bibliotēkām. Kā atšķirības zīme no pārējā krājuma plaukta 

indeksā tiek izmantots apzīmējums ”N” un noteiktas krāsas 

(rozā) uzlīmes. 

O Krājums izvietots JGB lasītavā.

O Elektroniskajā katalogā novadpētniecības krājumam un tiem 

abonementa izdevumiem, kuros atrodama informācija par 

novadu un novadniekiem, 996.laukā tiek pielikts kritērijs “N”.



Novadpētniecības kartotēka

O Kartotēka organizēta pēc metodiskajiem norādījumiem 

«Novadpētniecības darbs bibliotēkās» (1990).

O Aktīvi uzturēta līdz 1997.gada jūlijam.

O Joprojām pieejama lietošanai.



Novada datu bāze

O Veidota no 1997.gada jūlija.

O Tās ir publikācijas no žurnāliem, laikrakstiem, 
grāmatām, elektroniskiem resursiem par 
ievērojamiem cilvēkiem, institūcijām, notikumiem, 
arhitektūras, kultūras un vēstures pieminekļiem 
Jēkabpils pilsētā, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, 
Neretas, Salas un Viesītes novados.

O No 1997.-2018.gadam Jēkabpils Galvenās 
bibliotēkas Novada datu bāzē – 27034 ieraksti.

O Pēc apvienošanas ar Jēkabpils Pilsētas bibliotēkas 
novada datu bāzi 2018.gadā – 53280 ieraksti.



Novada datu bāze

O Pilnteksti izdevumiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par 

elektronisko kopiju pievienošanu katalogam, tiek pievienoti 

Anotācijas laukā.



Novada datu bāze
O Pilnteksti izdevumiem, ar kuriem nav noslēgts līgums par 

elektronisko kopiju pievienošanu katalogam, tiek pievienoti 

Lokālās anotācijas laukā.



Novadpētniecības mapes
O Sākotnēji mapes bija tikai fiziskā formā



Novadpētniecības mapes

O No 2015 .gada novadpētniecības mapes tiek aprakstītas 

elektroniskajā katalogā.



Novadpētniecības mapes

O Aprakstot elektroniskajā katalogā, paralēli tiek nomainīts 

mapju vizuālais noformējums.



Novadpētniecības sadaļa mājas lapā

Pirmā mājas lapa (līdz 2012)



Novadpētniecības sadaļa mājas lapā

Otrā mājas lapa (2012-2019)



Novadpētniecības sadaļa mājas lapā

Otrā mājas lapa (2012-2019)



Trešā mājas lapa

O Pastāvēja īsu brīdi darba versijā.

O Publiskā pieejā netika palaista.

O Diemžēl vizuāli nekas nav saglabājies.



Novadpētniecības sadaļa mājas lapā

Ceturtā mājas lapa (no 2019)

O Mājas lapas prezentācija paredzēta Latvijas bibliotēku 

novadpētniecības konferencē, 18.-19.septembrī.

O Uz 18.09.2019. izveidotas galvenās Novadpētniecības sadaļas 

un ievadīts nepieciešamais informācijas daudzums, lai varētu 

gūt ieskatu novadpētniecības darbā JGB.

O https://www.jgb.lv/

https://www.jgb.lv/


Mājas lapas sadaļa

Novada kalendārs

O Kalendāra formā strukturēta pamata informācija (dzīves dati, 
nodarbošanās, saistība ar Jēkabpils reģionu) par Jēkabpils 
reģionam nozīmīgiem cilvēkiem, aptverot vēsturiskās un 
tagadējās Jēkabpils reģiona robežas. 

O Par pamatu ņemts Latvijas Kultūras koledžas studenta 
izstrādātais kursa darbs «Jēkabpils novadnieku kalendārs», 
kurš tiek papildināts ar jaunāko informāciju.

O Novadnieku kalendārs  Novada kalendārs (ir iecere 
kalendāru papildināt ar institūcijām un notikumiem)

O Kalendārs mājas lapā sākts veidot 2019.gada jūnijā. Uz 
18.09.2019. kalendārā atrodamas 42 no ~ 700 apzinātajām 
personām.



Mājas lapas sadaļa

Novada kalendārs

O https://www.jgb.lv/lv/novada-kalendars/

https://www.jgb.lv/lv/novada-kalendars/


Sadaļa Novada kalendārs

Meklēšanas iespējas 



Sadaļa Novada kalendārs

Meklēšanas iespējas 



Sadaļa Novada kalendārs

Meklēšanas iespējas 



Sadaļa Novada kalendārs

Meklēšanas iespējas 

O Alfabētiskais rādītājs, Hronoloģiskais rādītājs, Kategoriju 

rādītājs



Mājas lapas sadaļa

Ceļojošās izstādes
O Tiek piedāvātas Jēkabpils reģiona bibliotēkām izstāžu 

veidošanai.

O Veltītas kādai konkrētai personai, notikumam vai tēmai.

O Veidotas un sastāvošas no dažādiem JGB informācijas avotiem 

– grāmatām, planšetēm, fotogrāfijām utt. 

O https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/

https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/


Ceļojošā izstāde

“Mūzika Akurateru dzimtā”

O veltīta rakstniekam J.Akurateram 140.dzimšanas dienā.

O https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/rakstnieks-janis-

akuraters/

https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/rakstnieks-janis-akuraters/


Ceļojošā izstāde

“Jānis Jaunsudrabiņš. 
Tēlotājs mākslā un literatūrā”

O veltīta rakstniekam un gleznotājam J.Jaunsudrabiņam 

140.dzimšanas dienā.

O https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/rakstnieks-janis-

jaunsudrabins/

https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/rakstnieks-janis-jaunsudrabins/


Ceļojošā izstāde-grāmatu skate

“Latvijas simtgades grāmata 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”

O 100 gadi Latvijas valstij - 100 grāmatas Jēkabpils Galvenajā 

bibliotēkā.

O Katru Latvijas valsts vēstures gadu pārstāv viena grāmata, kuru 

no bibliotēkas krājuma izvēlējušās bibliotēkas darbinieces.

O https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/gramatu-skate/

https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/gramatu-skate/


Ceļojošā izstāde

“Melodiju burvis no Saukas “Lejas 
Arendzāniem”

O veltīta komponistam A.Žilinskim 115.dzimšanas dienā.

O https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/komponists-arvids-

zilinskis/

https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/komponists-arvids-zilinskis/


Ceļojošā izstāde

“Dārznieks. Meistars. Skolotājs.”

O veltīta liliju un gladiolu selekcionāram V.Orehovam

110.dzimšanas dienā.

O https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/selekcionars-

viktors-orehovs/

https://www.jgb.lv/lv/celojosas-izstades/selekcionars-viktors-orehovs/


Mājas lapas sadaļa

Digitālās kolekcijas

O Digitalizēta informācija par Jēkabpils reģiona kultūrvēsturi -

cilvēkiem, vietām un notikumiem.

O Digitalizētos materiālus, uz kuriem attiecas autortiesību 

aizliegums, piedāvājam izmantot bibliotēkā.

O https://www.jgb.lv/lv/novadpetnieciba/digitalas-kolekcijas/

https://www.jgb.lv/lv/novadpetnieciba/digitalas-kolekcijas/


Digitālā kolekcija

“No Ainas Karlsones kolekcijas”

O mākslinieces A.Karlsones ekslibru, zīmējumu, gleznu 

kolekcija.

O https://www.jgb.lv/lv/novadpetnieciba/digitalas-

kolekcijas/no-ainas-karlsones-kolekcijas/

https://www.jgb.lv/lv/novadpetnieciba/digitalas-kolekcijas/no-ainas-karlsones-kolekcijas/


Digitālā kolekcija

“No Jāņa Amata kolekcijas”

O novadpētnieka J.Amata kolekcijas par Latvijas trešās atmodas 

laiku un majoru A.Porieti.

O https://www.jgb.lv/lv/novadpetnieciba/digitalas-kolekcijas/no-

amata/

https://www.jgb.lv/lv/novadpetnieciba/digitalas-kolekcijas/no-amata/


Digitālā kolekcija

“No Valta Žilinska kolekcijas”

O komponista V.Žilinska kolekcija par tēva – komponista A.Žilinska 

dzīves un daiļrades foto mirkļiem.

O https://www.jgb.lv/lv/novadpetnieciba/digitalas-

kolekcijas/valta-zilinska-kolekcija/

https://www.jgb.lv/lv/novadpetnieciba/digitalas-kolekcijas/valta-zilinska-kolekcija/


Mājas lapas sadaļa

Novadpētniecības mapes
O Strukturēta informācija par Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, 

Krustpils, Viesītes, Aknīstes, Salas un Neretas novadu vēsturi, 

kultūru, tautsaimniecību un citām jomām.

O Informācija sadalīta pa tēmām.

O https://www.jgb.lv/lv/novadpetniecibas-mapes/

https://www.jgb.lv/lv/novadpetniecibas-mapes/


Mājas lapas sadaļa

Reģiona prese

O Jēkabpils pilsētas iestāžu un Jēkabpils reģiona novadu preses 

izdevumu pilnteksti.

O Vēsturiskā Jēkabpils reģiona prese, kuras pilnteksti ir 

periodikas portālā «periodika.lv».

O https://www.jgb.lv/lv/novadpetnieciba/regiona-prese

https://www.jgb.lv/lv/novadpetnieciba/regiona-prese


Interešu apvienība «Literāts»
O JGB paspārnē darbojas no 1984.gada.

O Kopkrājums «Tāds smeldzīgs laiks» (2002).

O Vadītāji – L.Ķuzāne, A.Grīnbergs, R.Štelmahere, S.Kampāne.

O Redzamākie pārstāvji - L. Ābolniece, R.Briedis, G.Kalve,  

R.Štelmahere.

O https://www.jgb.lv/lv/interesu-apvieniba-literats/

https://www.jgb.lv/lv/interesu-apvieniba-literats/


Grāmatu atvēršanas svētki

O Savus literāros darbus prezentējuši: J.Amats, L.Ābolniece, 

R.Briedis, S.Gailīte, A.Grīnbergs, V.Hotuļovs, G.Kalve, 

L.Ķuzāne, J.Popovs, R.Štelmahere u.c. 



Novadnieku darbu izstādes 
JGB lasītavā

O Gleznotāji - Z.Bārbals, K.Bergmane, R.Bērziņa, S.Bobrova, 

G.Cankale, J.Grahoļska-Krjukovska, V.Hotuļovs, K.Kalniņš,   

L.Kundziņa, A.Leončiks,  D.Lukstiņa, N.Malcenieks, S.Mālniece, 

M.Meļņika, J.Okuņeva, G.Rešetņikova, R.Štelmahere, R.Šuba, 

M.Vītoliņa, I.Vucena, Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņi u.c.



Novadnieku darbu izstādes 
JGB lasītavā

O Fotogrāfi - D.Kalniņa, A.Savickis, I.Švābe, V.Volkovs u.c.

O Rokdarbnieki - Annas Koroļkovas (māte un meita), D.Melnace, 

S.Pugača, D.Vanaga u.c.



Izstāžu cikli

O Mūsu novada izcili ļaudis (2005 -2007)

O Novadnieki – jubilāri (2009-2011)

O Savai zemei uzticīgs (par uzņēmējiem –

novadniekiem (2012)

O Krustpils un krustpilieši (2013)

O Spēks ir stiprās dzimtās (par dzimtām (2014)

O 2015.- Raiņa un Aspazijas gads (2015)

O Brīži ar Jāni Jaunsudrabiņu (2017)

O Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā” (2018)



Dzejas busiņš

O No 2011.gada cilvēki, kuri Dzejas dienu laikā Jēkabpilī izmanto 

5. maršruta autobusu, uz kura sāniem ir īpašs uzraksts «Dzejas 

busiņš», nonāk mūzikas un dzejas vārsmu pasaulē, redz vaigā 

vietējos dzejniekus, daiļlasītājus, mūziķus, dziesmu izpildītājus.

O Brauciens «Dzejas busiņā» ir bez maksas.



Novadpētniecības konkursi

O Raiņa 150.jubilejas gadā - Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko bibliotēku novadpētniecības konkurss 

„Mainies uz augšu!/ Rainis”.

O Lai sekmētu interesi par novadpētniecību savā reģionā un 

popularizētu literāros darbus, 2016.gadā  norisinājās 

konkurss Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku 

darbiniekiem “Kur tas bija minēts?”, kura galvenais 

uzdevums bija noteikt, no kuras novadnieka grāmatas citēts 

konkrētais fragments.



Bibliotēku vēsture 
Jēkabpils reģionā

O Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vēsture apkopota 19 mapēs 

un 6 foto albumos.

O Materiāli par reģiona bibliotēku vēsturi un darbiniekiem 

apkopoti 10 mapēs.

O https://www.jgb.lv/lv/par-mums/bibliotekas-vesture/

https://www.jgb.lv/lv/par-mums/bibliotekas-vesture/


Problēmas? Risinājumi!
O Nekvalitatīvi skanējumi

O Kā izdarīt visu, ko vajag un gribētos?



Paldies par uzmanību!


