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Rēzekne 



…par Latgales Centrālo bibliotēku 

• Bibliotēka dibināta 1937. gadā 

• 6 filiālbibliotēkas   

• Vienotais krājums ≈ 200 000 dokumentu  

Uz 2017. gada 1. janvāri: 

• Reģistrētie lietotāji – 17 985 

• Abonēti 170 periodiskie izdevumi (LCB – 127) 

• Mājas lapa www.lcb.lv apmeklēta – 48 178 reizes 

• Lietotāju rīcībā 67 datori 

http://www.lcb.lv/


Novadpētniecība 

Tā ir kultūras mantojuma saglabāšana bibliotēkā, kur tiek vākta, 
apkopota un sistematizēta informācija par kādas konkrētas 
vēsturiskās vietas sabiedrības pieredzi, ieguldījumu, devumu, 
papildinot to ar sabiedrības jaunradītajām vērtībām un nododot to 
nākamajām paaudzēm. 



LCB veidotās 
novadpētniecības 
datubāzes 



Novadpētniecības analītikas ierakstu datubāze 
• Datubāzē kopā ir 62 731 analītiskie ieraksti. 
• Tai skaitā 8 200 ierakstu no iepriekšējo gadu 

vietējām avīzēm (1953-2001). 
 

«Красное знамя» (1953-1991) – 2 415 ieraksti 

«Avangards» (1962-1991) – 1 897 ieraksti 

«Padomju Daugava» (1957-1962) – 328 ieraksti 

«Динабург» (1992-1999) – 1 900 ieraksti 

«Латгалес Лайкс» (1992-1999) – 817 ieraksti 

«Миллион» (1992-1999) – 408 ieraksti 

«Сейчас» (1998-1999) – 79 ieraksti 

 

 



Novadpētniecības tematiskās mapes 
• LCB pieejamas 95 tematiskās mapes, filiālēs – 

140 tematiskās mapes 

• 2016. gadā elektroniskajā katalogā ir ievadīti 
120 tematisko mapju apraksti 

 

 



Digitalizētie 20. gs. 30-to gadu 
pilsētas laikraksti: 

 

• Latgales Ziņas (1928-1934)   

• Latgales Vēstnesis (1934-1939) 

• Daugavas Vēstnesis (1939-1940) 

 

www.lcb.lv         Novadpētniecība          

Laikraksti (1928-1940) 

 

http://www.lcb.lv/


 
Multimediju resurss «Dinaburgas cietoksnis» 
  
 

• Izveidots 2004. gadā; atjaunots 2015. gadā 
apkopota informācija par Daugavpils 
cietokšņa vēsturi, arhitektūru un 
ievērojamām personālijām 

• 2016. gadā apmeklēts 4 665 reizes 

 

  
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv 

 

 

 

 

http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/
http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/


Datubāze «Daugavpils novadnieki»  
• uzsākta 2010. gadā 
• apkopota informācija par  
    270 personālijām 

• 2016. gadā apmeklēta 808 reizes 

 

www.lcb.lv→ Novadpētniecība→  

Daugavpils novadnieki 

 

 



Multimediju resurss «Dziesmotā Latgale» 

• izveidots 2011. gadā 

• apkopota informācija par 
Latgales dziesmu svētkiem 
Daugavpilī  

 
• 2016. gadā apmeklēts  

11 022 reizes 

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/  

http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/


Virtuālā izstāde «Rakstniece Anita Liepa» 

• izveidota 2013. gadā 

• apkopota un sistematizēta informācija par 
ievērojamo Daugavpils rakstnieci un žurnālisti, 
Daugavpils Goda pilsoni Anitu Liepu 

• 2016. gadā apmeklēta 1 221 reizes 

 

http://www.lcb.lv/anitaliepa/  

 

http://www.lcb.lv/anitaliepa/
http://www.lcb.lv/anitaliepa/
http://www.lcb.lv/anitaliepa/
http://www.lcb.lv/anitaliepa/


Datubāze «Daugavpils Baznīckalns» 

• izveidota 2014. gadā 

• apkopota informācija par Baznīckalna 
dievnamu vēsturi un arhitektūru, 
pieejamas draudžu garīdznieku 
biogrāfijas un fotoattēli 

• 2016. gadā apmeklēta 2 100 reizes 

 

 

http://www.lcb.lv/baznickalns/  

http://www.lcb.lv/baznickalns/
http://www.lcb.lv/baznickalns/
http://www.lcb.lv/baznickalns/
http://www.lcb.lv/baznickalns/


Novadpētniecība 
sociālajos tīklos 

https://www.facebook.com/lcb.lv 

https://twitter.com/LatgalesCB 



Novadpētniecība sociālajos tīklos 

• Mērķis: sociālo tīklu lietotājiem un 
bibliotēkas lapu sekotājiem rosināt interesi 
par LCB veidotajām novadpētniecības 
datubāzēm, multimediju resursiem un 
virtuālajām izstādēm, veicinot bibliotēkas 
elektronisko resursu popularitāti un 
apmeklētību. 

 



Datubāzu otrdiena 

 Katru nedēļu sociālajos tīklos tiek publicēts kāds 
interesants fakts no datubāzē pieejamās informācijas  

 Noteiktos periodos tiek popularizētas konkrētas LCB 
veidotās datubāzes:  

2015.g. sept.– dec. datubāze «Daugavpils novadnieki» 

2016.g. jan. – jūn. datubāze «Daugavpils Baznīckalns» 

 

 

 

 

 

 
   2017.g. janv.-sept. «Dinaburgas cietoksnis» 



Atmiņu ceturtdiena 

• Katru nedēļu sociālo tīklu lietotāji uzzina par kādu 
interesantu faktu no bibliotēkas vēstures  

• Tiek publicēta fotogrāfija un īss notikuma aprakstu 

 
Hašteks www.facebook.com #AtmiņuCeturtdiena 



Dzejoļu krājums «Daugavpils dzejā»  
• izdots 2015. gadā 

• tapis bibliotekāru iniciatīvas un līdzdalības rezultātā 

• krājumā ir iekļauti 76 autoru darbi par Daugavpili latgaliešu, latviešu un krievu 
valodā 



 

 Kultūrvēsturiska konference «Dižo latgaliešu 
devums Latvijai» 

Daugavpils reģiona kultūras un izglītības iestāžu darbiniekiem notiks  

2017. gada 30. novembrī.  

• Mērķis: popularizēt Daugavpils pilsētas un reģiona dižo novadnieku 
ieguldījumu un devumu Latgales un Latvijas sociālpolitiskajā attīstībā.  

• Četras seminārnodarbības: 

• filoloģijas doktors Valentīns Lukaševičs 

• latgaliešu literāts, tulks, filoloģijas maģistrs Ivars Magazeinis 

• Latgales pētniecības institūta vadītājs, vēstures doktors Henrihs Soms  

• pedagoģijas un vēstures maģistre Zane Melāne 

 



Novadpētniecības izstādes 

Interaktīvs pasākums «Kā svece deg…» Senlietu interaktīvā izstāde «Tā mēs kādreiz dzīvojām…» 

Fragments no izstādes «Baltā galdauta stāsts»  Interaktīvs pasākums «No šūpuļa līdz kapiem…» 



Novadpētniecības pasākumi 

Novadmācības stunda 
«Daugavpilieši Latgales 
latviešu kongresā» 

Fotoizstādes 
«Daugavpils 
cietoksnis» 

atklāšana 

Tikšanās ar autoru - 
novadpētnieku 
Josifu Ročko  

Starpnozaru 
mākslas grupas 

SERDE rīkotā 
«Novadpētniecības 

laboratorija» 



Bibliotēkas sadarbības partneri 

• Daugavpils pilsētas dome 

• Daugavpils kultūras pārvalde 

• Daugavpils izglītības pārvalde 

• Daugavpils vispārizglītojošās iestādes 

• Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 

• Marka Rotko mākslas centrs 

• Latgales pētniecības institūts 

• Daugavpils dzejnieki, rakstnieki, mūziķi 

• Novadpētnieki – entuziasti 

• Reģionālie un vietējie masu mediji 

• Pilsētas baznīcu draudzes un garīdznieki 



Problēmas 

Autortiesības 

Ticamība informācijas avotiem 

Datubāzu uzturēšana: tehniskais nodrošinājums, satura papildināšana 

Cilvēkresursi 

Finansējums 



 

Pagātne - tās ir atmiņas,  

nākotne - tā ir iztēle… 
 
 



 

Paldies par uzmanību! 

 

 
Inese Vaivare 

LCB LAN vadītāja 

inesevaivare@lcb.lv 

www.lcb.lv                                                                        tālr.: 65426422 

http://www.lcb.lv/

