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Novadpētniecības kolekcija — 
ikvienas bibliotēkas unikālākā daļa 

 
  

Bibliotekāri - sava novada kolektīvās atmiņas, 
unikalitātes un savdabības koda glabātāji. 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

  Flickr: Zigurds Zaķis. Zaļā.  

 



Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba 
vadlīnijas 

   Vadlīnijas izstrādātas LNB BAC 

 

   Konsultante un redaktore - LNB Letonikas un 
Baltijas centra vadošā pētniece Jana Dreimane 

 

 Vadlīniju izdevuma redkolēģija:   

– LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļas vadītāja Daina Pakalna 

– RCB Bibliotēku dienesta galvenā eksperte 
bibliotēku jomā Inta Sallinene 

– “Tieto Latvia” tirdzniecības vadītāja Baiba Mūze 

 

 Paldies ikvienam, kurš iesaistījās vadlīniju izstrādē!  

 

 

 

 

 

 



Latvijas bibliotēkās: attīstība 

Nav kataloģizēti 
vispār (mapes) 

Kartīšu katalogi 
un kartotēkas 

Sākta 
novadpētniec. 

resursu 
rekataloģizācija 

vai resursu 
aprakstīšana un 
iekļaušana BIS 
novadpētniec. 

datubāzē  

Bibliogrāf. 
aprakstiem BIS 
tiek pievienotas 

anotācijas, 
pilnteksti, saites 

uz oriģinālu 
digitālajām 

kopijām, attēli, 
norādes uz 
saistītajiem 

elektroniskajiem 
dokumentiem 

u.c. 

Novadpētniec. 
materiālu 

digitalizācija 

Digitālo 
kolekciju un 

dažādu e-
resursu 

veidošana 

Attālinātas 
pieejas 

nodrošināšana 
novadpētniec.  

resursiem 
globālajā tīmeklī 

Tīmekļa 2.0 
risinājumu 

izmantošana 
(interaktivitāte, 

emuāri, 
lietotāju iesaiste 

tiešsaistes 
resursu 

veidošanā un 
papildināšanā, 
komentēšanas 
iespējas u.t.t)  



 
Galvenie vadlīniju mērķi: 

  

 pilnveidot Latvijas bibliotēku novadpētniecības darbu; 

 

 sekmēt izpratni par nozīmīgākajiem novadpētniecības 
darba aspektiem; 

 

 ieviest vienotus darbības principus. 



Vadlīnijās:  

• Uzsvērta bibliotēkas nozīmīgā loma novadpētniecībā; 

 

 Novadpētniecība - prioritārs bibliotēkas darba virziens! 

 

• Apskatīta bibliotēku novadpētniecības darba 
plānošana, saturs un nozīmīgākie virzieni; 

 

• Iezīmētas nākotnes perspektīvas - bibliotēku 
sadarbība novadpētniecībā valstiskā līmenī, vienota 
nacionālā novadpētniecības krājuma izveide. 



Vadlīniju izstrādes darbs: 
                          izmantotie informācijas avoti  

1. Local studies libraries : Library Association guidelines for local studies provision in 
public libraries / Library Association Local Studies Group .  2nd ed. London : Library 
Association, 2002. 

2. 2. Sallinene, Inta. Bibliotēku novadpētniecības darba galvenie virzieni un metodika 
: ieteikumi Rīgas centrālajai bibliotēkai. No: Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Gadagrāmata 2009. Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2009. 

3. “RUSA Guidelines for Establishing Local History Collections”. 2012. 
4. Queensland Public Library Standards and Guidelines. Local Studies Standard June 

2010. 
5. Clarence Regional Library Service Local Studies Review and Strategy. 2011. 
6. Beyond a Quality Service: Strengthening the Social Fabric – Standards and 

Guidelines for Australian Public Libraries /was commissioned by the Australian 
Library and Information Association (ALIA) 2011 – 2012. 

7. Saldus un Brocēnu novadu novadpētniecības koncepcija. 
8. u.c. 
 

 



Vadlīniju izstrādes darbs:  
diskusijas 

• Pirmā – 2016. gada jūnijā:   
http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-
biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39703&typ
e=0 

 

• Otrā – 2017. gada aprīlī:  
http://www.biblioteka.lv/sector/News/ArticleItem.as
px?article=41762&type=0 

http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39703&type=0
http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39703&type=0
http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39703&type=0
http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39703&type=0
http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39703&type=0
http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39703&type=0
http://www.biblioteka.lv/sector/News/ArticleItem.aspx?article=41762&type=0
http://www.biblioteka.lv/sector/News/ArticleItem.aspx?article=41762&type=0


 
1. diskusija:  
 • Novadpētniecības terminoloģija. 

• Novadpētniecības darba prioritārie virzieni bibliotēkās ierobežotu resursu 
apstākļos. 

• Par un pret novada pētniecību bibliotēkās.  

• Novadpētniecības darbs novadu robežu izmaiņu gadījumā. 

• Sadarbība novadpētniecības darba jomā.  

• Lietišķie materiāli bibliotēku novadpētniecības kolekcijās.  

• Lietotāju iesaistīšana novadpētniecības kolekciju veidošanā;  

• Novadpētniecības krājumu un kolekciju popularizēšana. 

• Novadpētniecības resursu digitalizācija: nepieciešamība, iespējas, 
problēmas. 
 



 
2. diskusija:  
 • Kas ir novadnieks: atlases kritēriji. 

• Vai bibliotēkas novadpētniecības krājumā iekļaut tikai ‘vērtīgus’ 
izdevumus? Kas ir vērtīgs? Kā izvairīties no subjektīvisma? 

• Pieejamības politika. Vai ideoloģiski tendenciozi, sagrozīti, kļūdaini, 
personu diskreditējoši u.tml. materiāli izvietojami brīvpieejas krājumā? 

• Novada kultūru daudzveidības atspoguļojums novadpētniecībā. 

• Novadpētniecības darba pamatuzdevumi un papildu virzieni: reālā 
situācija. 

• Bibliotekārs – sadarbības iniciators un novadpētniecības resursu 
koordinators savā novadā. 

• Inovatīvi novadpētniecības krājuma popularizēšanas veidi. Tīmekļa 2.0. 
iniciatīvas novadpētniecības darbā. 
 



Vadlīniju izstrādes darbs:  
              vadlīniju projekta apspriešana 



Bibliotēku novadpētniecības 
darba pamatvirzieni (13.p.):  

• maksimāli pilnīga novadpētniecības krājuma 
veidošana, organizēšana un saglabāšana, 

• bibliotēkas informācijas meklēšanas sistēmas 
veidošana un uzziņu sniegšana,  

• pieejamības nodrošināšana,  

• novadpētniecības krājuma un pakalpojumu 
popularizēšana; 

•  bibliotēkas vēstures izpēte un dokumentēšana. 



Novadpētniecības resursi  
— 

lokālas vērtības globālai pieejamībai 



Vadlīniju izstrādes darbs:  
                              problēmas 

• Digitalizācija. Tehnoloģiskā kapacitāte, finanšu un 
personālresursi.  

• Autortiesības 

 Vadlīnijas bāreņdarbu satusa noteikšanā 
http://dom.lndb.lv/data/obj/68137.html 

• Sadarbība. Vienota virtuālā novadpētniecības platforma vai 
vienotais resursu agregators 

• Vispārināšanas nepieciešamība, atšķirīgas vēlmes vadlīniju 
saturam 

• Diskusijas par novadpētniecības bibliotekāra izglītību, u.c. 

http://dom.lndb.lv/data/obj/68137.html


 
 
 

Paldies!  
 
 

Esam atvērti saziņai:  
 

 

 

marlena.krasovska@lnb.lv 
                      Tālr. 67716049 

 


