
Bibliotēku novadpētniecības konference
Šodienas notikums – rītdienas vēsture

programma

2017. gada 20.–21. septembris, Madona

Trešdiena, 20. septembris
10.00 Izbraukšana no Rīgas t/c “Origo”, Satekles iela 4 (bijušā pasta vietā)

12.45–13.15 Ierašanās un iekārtošanās Madonas viesnīcā, Saieta laukums 10, Madona

13.15–13.45 Pusdienas Madonas 2. vidusskolā, Skolas iela 10, Madona

Madonas novada bibliotēka, Skolas iela 12, Madona

14.00–14.15 Konferences atklāšana
AgRIS LungevIčS, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
uLdIS ZARIņŠ, Latvijas nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktors
IMeLdA SAuLīte, Madonas novada bibliotēkas direktore

14.15–14.45 Iepazīsimies – Madonas novads
SAnItA SOMA, Madonas novada pašvaldības tūrisma informācijas centra speciāliste

14.45–15.15 Viss ir tepat – manā Madonā: novadpētniecības aktivitātes Madonas bibliotēkā
SARMīte RAdIņA, Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre

15.15–15.45 Kafijas pārtraukums

15.45–16.15 Latvijas valsts simtgade - pašu radāms stāsts 
JOLAntA BORīte, Latvijas valsts simtgades biroja Reģionālo un nevalstisko 
projektu vadītāja

16.15–16.45 Skola – muzejs – bibliotēka: visi vienā kopienā. Projekts “Latvijas skolas soma”  
kā iespēja tālākai sadarbībai
AIJA tūnA, dr. paed., Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projektu 
vadītāja

16.45–17.10 Kultūras mantojums: teksta un kino digitalizācija
uLdIS ZARIņŠ, LnB Attīstības departamenta direktors

17.10–17.30 Novada tautiskā tērpa attīstība Latvijā, Kalsnavas josta
Anete KARLSOne, Lu vēstures institūta vadošā pētniece

17.30–19.30 Dalībnieku izbraukumi uz Sarkaņu pagasta lokālās kultūras vides studijām un  
Sarkaņu pagasta bibliotēkas darba iepazīšana. Dalībnieki dalās 3 daļās

19.40 vakarēšana profesora A. Bieziņa muzejā “dilmaņi”



Ceturtdiena, 21.septembris
7.15–7.50  
un 8.00–8.40      brokastis viesnīcā (dalībnieki dalās 2 daļās)

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, Skolas iela 10a, Madona

9.00–9.20 Muzejs un bibliotēka: kopīgais un atšķirīgais sadarbībā
ZAne gRīnvALde, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja  
Izglītojošā darba nodaļas vadītāja

9.20–9.50 Bibliotēku novadpētniecības vadlīnijas un Bibliotēku novadpētniecības 
rokasgrāmata: paveiktais un plānotais
MARLēnA KRASOvSKA, LnB Bibliotēku attīstības centra galvenā speciāliste

9.50–11.00 Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba pieredze

Cēsu reģiona novadu kultūrvēstures izpētes veicināšana un atbalsts
InāRA eLBRete, Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības bibliogrāfe 

Novadpētniecības konkursi Alūksnes novadā: saturs un pieredze
MAIJA SeMJOnOvA, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe

”Aiz katrām durvīm ir cits stāsts…”: novadpētniecība Valkas, Smiltenes un Strenču 
novadu bibliotēkās
JAnA čāKuRe, valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre 
novadpētniecības darbā

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas novadpētniecības krājums digitālajā vidē
InItA FOgeLe, Kuldīgas galvenās bibliotēkas Automatizācijas un informācijas resursu 
apstrādes nodaļas speciāliste

11.00–11.30 Kafijas pārtraukums

11.30–12.00 Neredzamā bibliotēka: Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades projekts
IngA SuRgunte, Latvijas nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja

12.00–12.30 Latvijas kultūras kanons: jaunas iespējas vērtību apzināšanā un pieejamībā
dAgnIJA BALtIņA, LnB Letonikas un Baltijas centra projekta vadītāja

12.30–13.20 noslēguma lekcija: Izaicinājumi atmiņas pētniecībā un interpretācijā
vItA ZeLče, dr. hist., Lu Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes maģistra un 
doktora studiju programmu direktore

13.30–14.00 Pusdienas Madonas 2. vidusskolā, Skolas iela 10, Madona

14.10 Izbraukšana uz Rīgu

17.00 Ierašanās Rīgā

Konferenci organizē:

Organizatori patur tiesības mainīt uzstāšanās kārtību vai arī papildināt programmu 

LnB Attīstības departaments
Bibliotēku attīstības centrs 
Mūkusalas iela 3, Rīga, Lv-1423
tālr.: 67716053 
e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

Madonas novada bibliotēka
Skolas ielā 12, Madona, Lv - 4801
tālr.: 26173465
e-pasts: imelda@madona.lv


