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Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā www.lnb.lv un LNB Facebook lapā 

 

Formāts – attālināti ar iespēju piedalīties klātienē 
Konferences darba valodas latviešu un angļu 
 

25. novembris 10.00-16.00 

10.00 – 10.35 Uzrunas 

   Dagnija Baltiņa Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta direktore 

   Vija Daukšte Projekta vadītāja 

 

I daļa 

Dokumentārā mantojuma izpētes problēmas un pētījumu rezultātu integrācija zinātnē, izglītībā un kultūrā 

10.35 – 11.15 A. Prodan, Ph. D. (angļu val.) “Dokumentārā mantojuma izpētes problēmas un pētījumu rezultātu 

integrācija zinātnē, izglītībā un kultūrā” (“Challenges and opportunities for the documentary heritage 

research better integration and awareness of documentary heritage in science, education and culture”) 

 

11.20 – 11.40 M. Mintaurs, Dr. hist.  “Dokumentārā mantojuma jēdziens un tā izmantošana vēstures izpētē” 

Pārtraukums 15 min.  

  

http://www.lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
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II daļa 

Projektā veikto pētījumu prezentācija pētījumu tematiskajās jomās 

12.00 – 12.20  J. Dreimane, Dr. philol.  (G. Strenga, Ph. D, V. Zanders, Dr. philol., L. Limane, Mg. soc.) “Grāmatniecības 

vēsture un tās dokumentārais mantojums LNB krājumā” 

12.25 – 12.45  R. Berga, Mg. hum., Mg. artis (L. Kreigere-Liepiņa, Mg. philol.) “17. gadsimta kultūrvēsturiskās liecības LNB 

krājumā un Eiropas bibliotēkās. Pētnieciski bibliogrāfisks darbs ar 16.-17. gadsimta seniespiedumiem” 

12.50 – 13.10 K. Zaļuma, Mg. sc. soc. (M. Mintaurs, Dr. hist., V. Daukšte, Dr. hist.) “Vācbaltiešu vēsturiskās kopienas 

kultūrvēsturiskā mantojuma liecības un to ietekme uz kultūras telpu mūsdienu Latvijas teritorijā” 

13.15 – 13.35 P. Daija, Dr. philol. (B. Paškevica, Dr. philol.) “Vidzemes enciklopēdistu kustība 18. gadsimtā un tautas 

apgaismības vēsture. Hernhūtiešu rokrakstu kolekcija” 

Pārtraukums 40 min.  

14.20 – 14.40 R. Vāvers, Mg. geogr (A. J. Zālīte, Mg. soc.) “Latvijas kartogrāfiskais mantojums no 16. gadsimta līdz mūsu 

dienām LNB krājumā” 

14.45 – 15.05 S. Hermanovska, Mg. sc. soc.  (K. Teivāne-Korpa, Dr. art.) “Latvijas fotogrāfijas vēstures mantojums LNB 

krājumā” 

15.10 – 15.30 J. Kalnačs, Dr. art “Jēkabs Strazdiņš - liktenis, darbi, mākslas kolekcija” 

 

Paneļdiskusija 

15.35 – 16.00 Diskusiju vada G. Strenga, Ph. D. “Tik tālu esam, kas tālāk?” 
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26. novembris 10.00-15.15 

I daļa 

Dokumentārā mantojuma izpētes problēmas un pētījumu rezultātu integrācija zinātnē, izglītībā un kultūrā 

10.00 – 10.30 A. Līviņa, Dr. oec. “Dokumentārā mantojuma pieejamības sekmēšana, sinerģija starp pētniecību un 

sabiedrību” 

10.35 – 10.55 O. Java, Mg. sc. comp., I. Muižniece, Mg. sc. sal. (I. Gundare, Mg. psych.) “LNB resursi:  lietotāju pieredze 

un informācijas meklēšanas paradumi” 

11.00 – 11.20 L. Veliverronena, Dr. phil.  (I. Grīnfelde,  Mg.sc.soc., M. Freimute) “Mērķa auditorijas izpēte un LNB 

pakalpojumu dizains” 

Pārtraukums 35 min.  

II daļa 

Tehnoloģiju pielietojums dokumentārā mantojuma izpētē un popularizēšanā 

12.00 – 12.20 J. Smaļinskis, Mg. biol. “3D tehnoloģiju pielietojums Latvijas petroglifu dokumentēšanā smilšakmens 

atsegumos” 

12.25 – 12.45 A. Andersons, Mg. oec. “RFID izmantošana ārtelpās un iekštelpu pasākumos ar integrētiem izziņas 

elementiem” 

Pārtraukums 30 min.  

III daļa 

Dokumentārais mantojums kultūras un tūrisma pakalpojumos 

13.20 – 13.40 G. Salnits, Mg. oec. “Jauniešu informācijas uztvere un interešu izglītības programma: “Gudrā ceļošanas 

skoliņa”” 

13.45 – 14.05 A. Mežgaile, Mg. oec. “Dokumentārā mantojuma ekonomiskā vērtība ekosistēmu pakalpojumos”. 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta piemērs 

14.10 – 14.40 G. Zariņa, S. Resne, Z. Maļčjonoka “Dokumentārais mantojums tūrisma un atpūtas nozarē”. Piemēri 

Paneļdiskusija 

14.45 – 15.15 Diskusiju vada J. Smaļinskis, Mg. biol. “Atmiņu institūciju dokumentārais mantojums un sabiedrības iesaiste 

tā izziņā” 

Konferences noslēgums 

 
 


