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Darba mērķis

Iepazīstināt ar Latvijas publisko bibliotēku tiešsaistes mutvārdu vēstures 

avotu (interviju) kolekcijām: dzīvesstāstiem, atmiņu stāstiem; raksturot 

minēto  kolekciju pieejamos formātus un saturu.
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Mutvārdu vēsture 

Vēsture kā mutvārdu tradīcija ir senāka nekā rakstu valoda.

Rakstītā vēsture radās līdz ar rakstīto avotu parādīšanos.

Mutvārdu vēsture – pagātnes atspoguļojums no aculiecinieka viedokļa.

Intervijas – galvenais mutvārdu vēstures avots:

▪ Personīgi pārdzīvotie notikumi un to vērtējums

▪ Cilvēku rīcība un attieksme

▪ Pārdzīvoto notikumu ietekme uz turpmāko dzīvi

3



http://www.dzivesstasts.lv/lv/Dzivesstasts.
htm
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Mutvārdu vēsture un publisko bibliotēku 
novadpētniecība
▪ Mutvārdu vēstures avotu vākšana

▪ Kvalitatīvu kolekciju veidošana

▪ Pieejamības nodrošināšanas jautājumi:

✓COVID -19 pandēmijas ietekme uz bibliotēkas pakalpojumu pieejamību

✓Bibliotēkas lietotāju paradumu maiņa

✓Kolekciju pieejamība tiešsaistē

✓Kolekciju digitalizēšana



Mutvārdu vēstures kolekciju nozīmīgums

✓Dzimtas vēstures pētniecība

✓Novadpētniecība (novada, pagasta, 
apkaimes, kopienas vēsture, 
paradumi, tradīcijas)

✓Vēsturiskie notikumi – cilvēks –
turpmākā dzīve 

• Attēls no https://pixabay.com/
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Publisko bibliotēku mutvārdu vēstures 
kolekcijas 
▪ Dzīvesstāstu intervijas

▪ Stāsti par pagātnes notikumiem

▪ Atmiņu stāsti un intervijas – vēstures liecības

✓ Bibliotekāru atmiņas

✓ Novadnieku atmiņas
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Gulbenes novada bibliotēka
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Balvu Centrālā bibliotēka
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Balvu Centrālā bibliotēka

▪ 2007.gadā sākta «Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzes»(tagad: 
Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze) veidošana. Patreiz datu bāzē 
ievietotas vairāk kā 1200 vienības.

✓Medņevas pagasta tautas muzikantu dzīvesstāstu dokumentēšana 

(Skatījumi: 10321)

✓Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku dzīvesstāstu dokumentēšana 

(Skatījumi: 10132)
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Latgales Centrālā bibliotēka 
http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale/
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Ogres Centrālā bibliotēka



Rīgas Centrālā bibliotēka
Mans stāsts par Rīgu:

✓Rīgas Centrālā bibliotēka,

✓RCB Bolderājas filiālbibliotēka,

✓RCB Iļģuciema filiālbibliotēka,

✓RCB Imantas filiālbibliotēka,

✓RCB Juglas filiālbibliotēka,

✓RCB Šampētera filiālbibliotēka,

✓RCB filiālbibliotēka „Vidzeme”,

✓RCB filiālbibliotēka “Zemgale”,

✓RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka.
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Salaspils novada bibliotēka (projekts)



Valmieras bibliotēka
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✓ Valmieras apkaime un novadi 
(novadnieku stāsti)

✓ Dzimtu pētniecība

✓ Valoda, folklora, etnogrāfija

✓ Mazsalacas pagasta hronika 
(atmiņas)

✓ Bibliotēkas vēsture (bibliotekāru 
atmiņas)

✓ Stāstu bibliotēka («Manas 
dzimtas stāsts par Valmieru»)



Valmieras bibliotēka
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Secinājumi

Dzīvesstāsti un atmiņas:

✓Glabā autoru uzkrāto pieredzi

✓Sniedz neatkārtojamu informāciju par laiku, vietu, vēsturiskajiem 

notikumiem un cilvēkiem

✓Ir nozīmīga vēstures mantojuma sastāvdaļa



Paldies par uzmanību!


