
Bibliotēku novadpētniecības 
konference

2018. gada 19.–20. septembris
Kuldīga

Trešdiena, 19. septembris  
10.00 Izbraukšana no Rīgas t/c “Origo”, Satekles iela 4 (bijuša pasta vietā)

12.30 – 13.00 Ierašanās Kuldīgā un iekārtošanās viesnīcā “Jēkaba sētā”, Liepājas iela 36, Kuldīga
vai Kuldīgas novada Sporta skolas dienesta viesnīcā, Kalna iela 6, Kuldīga

13.00 Pusdienas kafejnīcā “Staburadze”, Liepājas iela 8, Kuldīga

Kuldīgas Galvenā bibliotēka, 1905. gada iela 6, Kuldīga

14.00 – 14.15 Konferences atklāšana

14.15 – 15.10 Nacionālā enciklopēdija – nozīmīgs zināšanu resurss latviešu valodā
VaLteRS ŠčeRBInSKIS, nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors

15.10 – 16.00 Kultūras mantojuma digitalizācija: aktualitātes un prioritātes
aRtūRS ŽOgLa, LnB Digitālās bibliotēkas vadītājs

16.00 – 16.40 Vēstures istabas bibliotēkās
Inna ROzentāLe, Kuldīgas novadpētniecības muzeja Krājuma un pētniecības 
nodaļas vadītāja

16.40 – 17.00 Kafijas pārtraukums

17.00 – 18.15 Pēcpusdienas lekcija. NovadPētniecība – metodes, idejas, ētika
DaIna PaKaLna, LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku 
nodaļas docente

18.30 Kultūrizglītojošā programma: ekskursija pa pilsētas vēsturisko centru un vakarēšana 
Kuldīgas kultūras centrā

Ceturtdiena, 20. septembris
8.00 Brokastis viesnīcā “Jēkaba sētā”, Liepājas iela 36, Kuldīga

8.45 – 10.30 Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēkas apmeklējums, Dārza iela 6, Ēdole

Kuldīgas Galvenā bibliotēka, 1905. gada iela 6, Kuldīga

10.30 – 10.45 Rīta kafija
10.45 – 12.30 Darbsemināri paralēlajās sesijās



Konferenci organizē:

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

Kuldīgas Galvenā bibliotēka
1905. gada iela 6, Kuldīga
tālr.: 26828378
e-pasts: laima.ostele@kuldiga.lv

1. SeSIJa
Novadpētniecības krājuma digitalizācijas plānošana un sagatavošana: praktiski ieteikumi
Sesija paredzēta bibliotekāriem, kuri plāno uzsākt novadpētniecības materiālu digitalizāciju. Sesijas 
laikā dalībnieki uzzinās labās prakses ieteikumus, kā organizēt digitalizācijas procesu kopumā, aptverot 
visus digitalizācijas posmus, īpašu uzvaru liekot uz plānošanas un sagatavošanas posmu. Sesijas 
laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar LnB izstrādātajām Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma 
digitalizācijas vadlīnijām, kā arī gūs praktiskus ieteikumus un atbildes uz jautājumiem.

2. SeSIJa
E-novadpētniecības veidošana: praktiska nodarbība
Praktiskās nodarbības laikā dalībnieki iepazīsies ar novadpētniecības materiālu ceļu no raksta presē līdz 
saglabāšanai e-novadpētniecības platformā “Digitālā Kuldīga”, kā arī ar priekšrocībām, ko sniedz šāda 
veida novadpētniecības materiālu apstrāde un saglabāšana. nodarbības dalībnieki nelielās grupās 
skenēs materiālus, apstrādās “adobe Photoshop” un “aBBYY FineReader” programmā un saglabās 
e-novadpētniecības platformā. Kuldīgas galvenās bibliotēkas datu apstrādes speciālistes demonstrēs 
anotāciju un lokālo anotāciju veidošanu BIS “aLISe”, kā arī meklēšanas iespējas elektroniskajās mapēs.

3. SeSIJa
Novadpētniecības darba pieredze viena darbinieka bibliotēkā
novadpētniecības darbs ir viens no galvenajiem pagasta bibliotēkas darba virzieniem. Sesijas 
ietvaros paredzēta bibliotēku darbinieku pieredzes un domu apmaiņa – novadpētniecības darba 
saturs viena darbinieka bibliotēkā: kopīgais un atšķirīgais; novadpētniecības darba prioritārie virzieni; 
sadarbības partneru apzināšana; sabiedrības iesaiste novadpētniecības darbā; bibliotēkas darbinieka 
loma un profesionālā kompetence un pieredze novadpētniecības resursu apzināšanā, veidošanā 
un pārvaldīšanā.

4. SeSIJa
Bibliotēku novadpētniecības resursu un pakalpojumu popularizēšana: bibliotēku pieredze
Ikviena kvalitatīva vietējā novadpētniecības kolekcija tālu pārsniedz lokāla nozīmīguma mērogu. 
novadpētniecības krājumu un pakalpojumu popularizēšana ir viens no svarīgākajiem šī darba 
virzieniem. Bibliotēku veikums novadpētniecības kolekciju popularizēšanā ir inovatīvs un daudzveidīgs, 
veicinot sabiedrības interesi par vietējo kultūras mantojumu un iesaisti tā dokumentēšanā un 
saglabāšanā. Sesijas ietvaros tiks apskatīti veiksmīgākie un interesantākie bibliotēku novadpētniecības 
resursu un pakalpojumu popularizēšanas piemēri.

12.30 – 13.15 Darba sesiju ziņojumi
13.30 – 14.00 Pusdienas kafejnīcā “Staburadze”, Liepājas iela 8, Kuldīga

14.10 Izbraukšana uz Rīgu

16.30 Ierašanās Rīgā


