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Krājuma komplektēšanas faktori

Bibliotēkas (krājuma) mērķauditorija  
komplektēšanas profils.

Bibliotēkai pieejamie finanšu līdzekļi un telpas 
 krājuma vienību norakstīšanas problēma.

Bibliotekāri, kas veic komplektēšanu 
subjektīvā faktora loma. [+ / – ]



Vēstures literatūras iedalījuma veidi

# Nozaru iedalījums:
• Akadēmiskā literatūra: recenzēti zinātniskie pētījumi par kādas 

teritorijas (vietas, novada, reģiona) vēsturi.
• Vēstures avotu izdevumi: hronikas, dokumentu krājumi, vizuālo 

avotu publikācijas.
• Atmiņu literatūra: vēsturisko personu memuāru, dienasgrāmatu, 

sarakstes publikācijas.
• Novadpētnieciska rakstura izdevumi: kā definēt izdevumu 

piederību šai kategorijai?

# Tipoloģiskais iedalījums:
• Grāmatas
• Periodika



LNB Letonikas un Baltijas centra krājuma struktūra
Krājuma veidošanas profils apstiprināts 2017. gada 12. maijā

IZVILKUMS

Letonikas un Baltijas kolekcija

• grāmatas – monogrāfijas, kolektīvi pētījumi, rakstu krājumi, 
latviešu autoru daiļdarbi ar kultūrvēsturisku ievirzi, kopotie 
raksti, kalendāri (ar atlasi), albumi ar kultūrvēsturisku saturu, 
statistikas krājumi, zinātnisko iestāžu un organizāciju izdoti 
turpinājumizdevumi, uzziņu literatūra – enciklopēdijas, 
rokasgrāmatas, biogrāfiskās vārdnīcas un citi līdzīga rakstura 
izdevumi; 

• periodika – Latvijā un ārpus Latvijas iznākoši, akadēmiski 
periodiski izdevumi (žurnāli), saistīti ar Baltijas reģiona 
tematiku, pamatā jaunākie 5 gadi.
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IZVILKUMS

Krājums ietver izdevumus par tagadējām Baltijas 
valstīm - Latviju, Lietuvu un Igauniju, kā arī vēsturisko 
Austrumprūsiju, šo valstu un teritoriju materiālo un 
nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu: politisko, 

tautsaimniecības un sociālo vēsturi, arhitektūras, 
mākslas un kultūras vēsturi, atsevišķu novadu vēsturi 

un kultūru, zinātnes vēsturi, valodu, tautu dzīvi, 
tradīcijām, izcilām personībām, dzimtu vēsturi. 
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Akadēmiskā vēstures literatūra



Akadēmiskā vēstures literatūra



Akadēmiskā periodika



Vēstures avotu izdevumi.
Hronikas



Vēstures avotu izdevumi.
Dokumentu krājumi



Vēstures avotu izdevumi.
Vizuālo vēstures avotu publikācijas



Atmiņu literatūra.
Memuāri



Atmiņu literatūra.
Dienasgrāmatas un sarakste



Robežgadījumi: vēsture un citas nozares



Novadpētniecība un vēstures literatūra

Novadpētniecības uzdevums ir apzināt un pētīt vietējās 
kultūrvides īpatnības, ikdienas dzīves vēsturi un 

cilvēku biogrāfijas.

Novadpētniecisko darbu tēmas:
 Novada attīstības vēsture. Iedzīvotāji un robežas laika gaitā.

 Ģimeņu un dzimtu vēsture novadā.

 Institūciju un kopienu vēsture (skola, rūpnīca, sporta komanda  u.c.).

 Novada kultūrvēsturiskā ainava un pieminekļi.
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Robežgadījumi: akadēmiskā vēsture vai 
novadpētniecība?



Robežgadījumi: akadēmiskā vēsture vai 
novadpētniecība?



Novadpētniecība un akadēmiskā vēstures literatūra 

Akadēmiskā vēstures literatūra

• Tematiski neierobežots 
pagātnes atspoguļojums.

• Mērogs: nacionālā vai 
reģionālā vēsture.

• Akadēmiskais formāts: 
recenzēti izdevumi ar 
atsaucēm, avotu norādēm 
un komentāriem tekstā.

Novadpētniecība

• Tematiski neierobežots 
pagātnes atspoguļojums.

• Mērogs: lokālā vēsture no 
biogrāfijas līdz pilsētai, 
pagastam, novadam.

• Akadēmiskais formāts nav 
obligāts vai tiek ievērots 
daļēji.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


