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Novadpētniecības darbs: hronoloģija

Līdz 1991. gadam 
Kuldīgā darbojas 
divas bibliotēkas:

• Kuldīgas rajona 
Centrālā bibliotēka

• Kuldīgas rajona 
bērnu bibliotēka

2004. gadā veic 
novadpētniecības 

materiālu 
sapludināšanu

Sapludināšanas 
rezultātā izveido 

800 
novadpētniecības 

mapes



Lēmums par mapju satura (ne)papildināšanu

• Kopš 2013. gada beigām 
fiziskās mapes ar 
jauniem materiāliem 
papildinātas netiek

• Pamatojums:
• pieprasījums

• resursi (telpa, finanses)

• aptvērums



Novadpētniecības datu bāze

Kuldīgas, Alsungas un 
Skrundas novada 
bibliotēku kopkataloga 
Novadpētniecības datu 
bāze:

• 24 bibliotēkas

• 37 000 bibliogrāfiskie 
ieraksti

• 25 000 anotācijas



Anotācijas: hronoloģija

2003. gadā 
nepievieno

no 2004. gada -
ievieto tiešus 

teksta 
pārpublicējumus 

no vietējā 
laikraksta vietnes 

no 2008. gada –
iekļauj 

digitalizētus 
materiālus

no 2014. gada 
pievieno visiem 

bibliogrāfiskajam 
ierakstiem



Anotācijas

Kuldīgas 
pilskalns

Kuldīgas Goda 
pilsone, 

tēlniece Līvija 
Rezevska

Kuldīgas 
Mūzikas skolas 
koris «Cantus»

Amatiermāksla 
Kuldīgas 
novadā

Latvijas Tautas 
frontes 

Kuldīgas nodaļa

Kuldīgas 
Pilsētas 

laukuma 
būvniecība

Kuldīga: 
vēsture, 

notikumi, 
cilvēki

Kuldīgas bibliotēkas vietne: http://biblio.kuldiga.lv sadaļa «Novadpētniecība»



• Pievienojot 
anotācijas 
bibliogrāfiskajiem 
ierakstiem BIS 
«ALISE», tās 
pieejamas ikvienam 
tīmekļa lietotājam!

Anotācijas (2)



Lokālā anotācija

• Var iekļaut informācijas 
resursus, kas būs 
pieejami tikai 
bibliotekāriem un 
noteiktās lietotājiem 
paredzētās darba vietās 
bibliotēkā



• Var informēt 
bibliotēkas 
kataloga lietotāju 
par attiecīgā 
informācijas 
resursa 
pieejamību

Lokālā anotācija (2)



Digitalizētā/digitāli 
radītā faila apstrāde 

attēla («Adobe 
Photoshop») un 

teksta («ABBY Fine
Reader») apstrādes 

programmās

Bibliogrāfiskā 
ieraksta izveide un 

anotācijas 
pievienošana BIS 

«ALISE»

Katras klasificētās 
vienības 

saglabāšana 
bibliotēkas 

novadpētniecības 
krātuvē «Digitālā 

Kuldīga»

Meklēšana, 
informācijas izguve 

krātuves mapju 
ietvaros

Digitālā novadpētniecības krājuma pārvaldība



Trīs gadu laikā digitālajā

krātuvē ievietoti 27 700
faili, kas

klasificēti 1 419 mapēs

Digitālā novadpētniecības krājuma pārvaldība (2)



Priekšrocības/trūkumi

Priekšrocības: 
• finanšu resursu 

ietaupījums

• saglabāšanas, pieejamības 
nodrošināšana 

• pārlūkošanas, atlases un 
izguves iespējas

Trūkumi:

• laikietilpīgs un 
darbietilpīgs process

• saglabāšanas jautājumi –
failu formāti, apjoms utt.



«Bibliotēka ir domu krātuve. Cilvēkiem ir 
jānodrošina pieeja bibliotēkas kolekcijām, lai 
šīs domas varētu pārvērst rīcībā.
Šobrīd vairs nepietiek tikai ar bibliotēkas 
durvju atvēršanu un uzaicinājumu ienākt. 
Mums ir jāatver pašas zināšanas, 
lai sabiedrība tās varētu iepazīt un izmantot.»

/Jane McAuliffe/



Paldies par uzmanību!


