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Sveicieni „Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvā biļetena” lasītājiem  

patriotu nedēļā! 
Evija Vjatere 

 

Rudens allaž bijis rosīgs gadalaiks, kad ne tikai ievācam un priecājamies par bagātīgu ražu, bet 

arī īstenojam agrāk nerealizētas idejas un domās ieskicējam nākamā gada ieceres. Tradicionāli 

arī Bibliotēku konsultatīvajā centrā (BKC) rudens ir rosīgs, svaigām idejām, radošiem seminā-

riem un jauniem pakalpojumiem bagāts laika periods. 

 

No 1. septembra BKC īsteno jaunu darba virzienu – Latvijas bibliotēkām tiek piedāvātas ceļo-

jošās izstādes. Uzsāktas arī vairākas aktivitātes, kas saistītas ar lasīšanas veicināšanu un vērtī-

gu grāmatu popularizēšanu. Lai veicinātu latviešu rakstnieku un lasītāju intelektuālo mijiedar-

bību, iedzīvotāju interesi par literāriem darbiem un lasīšanu, tiek organizētas rakstnieku un 

lasītāju tikšanās, kuru laikā rakstniekam ir iespēja personīgi satikt savu lasītāju, sarunāties, 

iedvesmoties jaunu literāro darbu radīšanai, stiprināt nacionālo identitāti, piederības izjūtu 

tautai un valstij. Ar novembri piedāvājām vēl vienu jaunu pakalpojumu – jaunākās literatūras 

ceļvedi „Pērļu zvejnieks”, kas būs padomdevējs bibliotekāriem plašajā jauniznākušo grāmatu 

piedāvājumā un kvalitatīvas literatūras izvēlē gan bibliotēkas, gan personīgajam grāmatu 

plauktam. Par šo izdevumu saņemtas jau pirmās pozitīvās atsauksmes, kuras liecina, ka tas būs 

noderīgs un gaidīts arī turpmāk. 

 

Tā kā BKC speciālisti vienmēr akcentējuši veiksmīgas sadarbības nozīmīgumu daudzpusīga 

konsultatīvā atbalsta sniegšanā, piedāvājam apkopotu informāciju par LNB speciālistu kompe-

tenci dažādos bibliotekārus interesējošos jautājumos. Zvaniet, rakstiet, aiciniet speciālistus uz 

saviem reģionālajiem semināriem! 

 

Jaunajā „Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvā biļetena” laidienā atradīsiet noderīgas zi-

ņas par grāmatniecību, bibliotēku krājumu kvalitātes un e-grāmatu jautājumiem, latviešu ter-

minoloģijas izstrādes procesu, interesantus faktus un jauninājumus no ārvalstu bibliotēkām, kā 

arī informāciju par dažiem speciālistu ievērību guvušiem nozares jaunieguvumiem. 

 

Lai veiksme kopā ar labām zināšanām ikvienam dod cerēto rezultātu! 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta 

Novadpētniecības konferences „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai” dalībnieki 2013. gada 
18. septembrī pie Balvu Centrālās bibliotēkas (M. Jēkabsones foto) 

tālr.: 67969130 

evija.vjatere@lnb.lv 

http://www.lnb.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Gada nogales pasākumu kalendārs 
 

14. novembrī plkst. 14.00 LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Tērbatas ielā 75, Rīgā) notiks diskusiju kluba 

„Gūtenberga galaktika” otrā rudens sanāksme, kuras viesis būs kaligrāfijas pasniedzējs, eksperts Juris Sudniks 

 

20. novembrī plkst. 10.00 kultūras pilī „Ziemeļblāzma” (Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā) notiks Latvijas zinātnisko, speciālo un 

publisko bibliotēku direktoru 2013. gada rudens sanāksme 

 

28. novembrī plkst. 15.00 LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Tērbatas ielā 75, Rīgā) notiks kārtējā pasākumu cik-

la „Ko lasa bibliotēku nozares speciālisti” tikšanās, kurā LNB galvenā speciāliste Astra Šmite stāstīs par grāmatu tulkošanu no 

itāliešu valodas un Olgas Rekjas (Itālija) dāvinājumu LNB 

 

4. decembrī plkst. 10.00 LNB Bibliotēku attīstības institūta Baltajā zālē (Tērbatas ielā 75, Rīgā) notiks reģionu galveno bibliotē-

ku metodiķu sanāksme 

 

12. decembrī Gētes institūtā Rīgā (Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīgā) notiks Gētes institūta Rīgā sadarbībā ar LNB Bib-

liotēku konsultatīvo centru organizētais seminārs „E-grāmatas starp vēlmēm un realitāti” 

 

Kultūras ministrijas programmas „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” ietvaros tiek 

organizētas autoru vizītes bibliotēkās. Programma turpina Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansētā, Latvijas Bibliotekāru 

biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas administrētā projekta „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” iesākto tra-

dīciju – autoru un lasītāju satikšanās veicināšanu. Bibliotēkas autoru apmeklējumam izvēlētas no minētajā VKKF projektā ie-

sniegtajiem bibliotēku pieteikumiem – priekšroka dota tām bibliotēkām, kuras bija pamatojušas autora vizītes nepieciešamību. 

 

Uz bibliotēkām dosies rakstniece Nora Ikstena un rakstnieki Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla. 

 

Autoru vizītes notiks: 

 

19. novembrī tikšanās ar Valdi Rūmnieku un Andreju Miglu Lielvārdes kultūras namā 

2. decembrī tikšanās ar Noru Ikstenu Saldus novada Kursīšu bibliotēkā 

4. decembrī tikšanās ar Noru Ikstenu Ciblas novada Ciblas vidusskolā 

11. decembrī tikšanās ar Valdi Rūmnieku un Andreju Miglu Bauskas kultūras namā 

Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās 
Liega Piešiņa 

 

Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori 

bibliotēkās” (Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums) tika iesniegti 76 projekti, atbalstīti – 59 no tiem. Konkursa rezultātā 70 

grāmatu komplekti (katrā komplektā bija 73 oriģinālliteratūras grāmatas) nonāca pie lasītājiem visā Latvijā. Projekta ietvaros 

tika organizētas arī četru latviešu autoru vizītes bibliotēkās: Gundega Repše viesojās Smiltenē (25. septembris), Pauls Bankov-

skis pabija Līvānos (25. septembris), Dace Judina devās uz Viesīti (26. septembris), bet Andru Manfeldi uzklausīja Dundagā, 

Kolkā (16. septembris) un Daugavpilī (19. septembris). 

 

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē Līvānu 1. vidusskolas un Rožupes pamatskolas skolēni un citi latviešu 

oriģinālliteratūras cienītāji, kas tikās ar rakstnieku un žurnālistu Paulu Bankovski, risināja šādas tēmas: jaunās grāmatas 

„Viens ar Kantu” tapšana, rakstniecība un literatūra kā kultūras sastāvdaļa, literārās prozas vieta pasaules kultūrā, mūsdienu lasī-

šanas kultūra, lasīšanas motivācija, rakstnieka radošā „virtuve”. Pasākuma apmeklētājus interesēja, kā notiek stāsta vai romāna 

radīšanas process, kā rodas galvenie varoņi, kā tiek izstrādātas sižetiskās līnijas. Protams, neiztrūka jautājums par to, ko lasa pats 

Pauls Bankovskis un kāda ir viņa lasīšanas motivācija. Rakstnieka atbilde bija vienkārša: „Lasu divu iemeslu dēļ – tāpēc, ka gri-

bu uzzināt ko jaunu un tāpēc, ka lasīšana ir laba laika pavadīšana.” Auditorija vēlējās uzzināt rakstnieka domas par bērniem un 

jauniešiem ieteicamo literatūru, par e-grāmatu lietderību un daudziem citiem jautājumiem, uz kuriem tika saņemtas izsmeļošas 

atbildes. Tikšanās ar Paulu Bankovski daudziem pasākuma dalībniekiem lika paskatīties uz šīsdienas dzīves straujajām pārmai-

ņām no cita skatu punkta, aizdomāties ne tikai par ikdienas rūpēm, bet arī par augstākiem mērķiem. Publika guva vērtīgas atzi-

ņas par literatūras un lasītāja mijiedarbību, par autora un lasītāja saskarsmi lasīšanas procesā, par lasīšanas nozīmi kultūras cilvē-

ka dzīvē. Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Dzidra Kalvāne uzskata, ka projekta 

„Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” mērķis – popularizēt jaunāko latviešu literatūru un autorus bibliotēkās – ir sa-

sniegts. 

 

Par Daces Judinas tikšanos ar lasītājiem Viesītē stāsta pati rakstniece: „Dienā (26. septembrī), kad programmas „Latviešu 

oriģinālliteratūra un autori” ietvaros devāmies uz tikšanos ar lasītājiem, pāri salnas skartajiem Viesītes puses mežiem un pakal-

niem, bet jo sevišķi – pāri pakalnam, uz kura lepni slejas Viesītes Kultūras pils un bibliotēka, krāšņi un spoži mirdzēja daudzkrā-

saina varavīksne. Kā sargājot, kā svētību dodot. 

Tā bija laba tikšanās. Lieliska. Par tik iejūtīgu, siltu, atsaucīgu un ieinteresētu publiku ikviens rakstošs autors var tikai sapņot. Un 

par tādām namamātēm kā Līga un Raisa – arī. 

Turpinājums 3. lpp. 
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Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās (turpinājums) 
 

Lasīju fragmentus no jau publicētajiem un vēl uz tipogrāfiju tikai ceļā esošajiem romāniem, stāstīju par to, kā atnāk idejas un 

grāmatu varoņu tēli, runājām par dzīves dīvainībām un likumsakarībām, par it kā sīkajām nejaušībām, no kurām izaug lielas lie-

tas. Izmēģinājām spēkus privātdetektīva arodā – risinājām rakstisku Detektīvmīklu; CSI ekspertu garā no mikroskopiska attēla 

fragmenta centāmies atminēt lielo attēlu; mēģinājām saklausīt, kurš muzikālais fragments skanējis kurā detektīvfilmā. Izrādījās, 

ka būt detektīvam nav nemaz tik viegli, un, gluži likumsakarīgi, kā allaž, visus grūtākos darbus vislabāk paveica daiļās dāmas! 

Pasākuma noslēgumā, dzerot tēju kopā ar omulīgajiem un viesmīlīgajiem lasītājiem (protams, vislabākie stāsti iz dzīves bija sa-

taupīti tieši šim mirklim!), prātā ienāca doma: sēļu puses ļaudis ir kā tā varavīksne, ko redzējām atbraucot, – klusi, uz iekšu vēr-

sti, savu spožo skaistumu atklāj vien pamazām. 

Tā, redz. Un nu mums ar Viesītes lasītājiem ir kopīgs sapnis – ja tam būs lemts piepildīties, varbūt nākamgad dienas gaismu ie-

raudzīs... Viesītes detektīvs?” 

 

Rakstnieces un dzejnieces Andras Manfeldes atziņas pēc viesošanās Dundagā, Kolkā un Daugavpilī: „Viesojoties Dunda-

gā, Kolkā un Daugavpilī, man izkristalizējās vairākas atziņas. Pirmkārt, ņemt vērā auditorijas vajadzības. Dundagā tie bija skol-

nieki, Kolkā – vecākā un vidējā gadagājuma sievietes, Daugavpilī – jaukta auditorija. Skolēniem galvenokārt stāstīju par savu 

pirmo grāmatu „Adata”: kāpēc to rakstīju, kādi ir narkotiku lietošanas cēloņi un sekas, kā iespējams atkarību uzveikt. Pastāstīju 

par izrādes „Adata” tapšanas gaitu. Lai arī īsi, bet iepazīstināju ar visām grāmatām, īpaši pievērsos dzimtas atmiņu stāstam 

„Zemnīcas bērni”, mudinot klausītājus atvērt dzimtas foto albumus, parunāties ar vecvecākiem, jo senči – tie esam mēs paši. Lai 

arī netiešā veidā, dzimtā notikušais ietekmē mūsu dzīvi. Izvirzīju tēzi – „vai dzeja ir svešvaloda?”. Pastāstīju, ka man dzeja ir 

nevis skanīga daile, bet gan uzrunājoša un pat spridzinoša patiesība. Ar vecāka gada gājuma cilvēkiem runājām par 

„Dzimtenīti”, emigrācijas cēloņiem un sekām. Mēģinājām noskaidrot, vai iespējams izdzīvot bez nacionālās identitātes, un cik 

pilnvērtīga tāda dzīve ir. Izstāstīju arī par dokumentālās prozas un dzejas grāmatu „Ceļojums uz mēnesi” kā vispozitīvāko un 

liriskāko no savām grāmatām. Esmu gandarīta par viesošanos pie lasītājiem Dundagā, Kolkā un Daugavpilī. Priecājos par iespē-

ju redzēt Dundagas pili, Mazirbes baznīcu, Rotko centru. Priecājos, ka caur šo vizīti arī krievvalodīgie daugavpilieši uzzināja ko 

vairāk par maniem darbiem.” 

(Sk. video sižetu par rakstnieces viesošanos Daugavpilī.) 

Turpinājums 4. lpp. 

Terminu izstrādes process Latvijā 
Pēc LZA TK tīmekļa vietnes materiāliem sagatavojusi Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētāja Inta  

Virbule un sekretāre Inese Kazāka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1946. gadā tika nodibināta Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), un kopš tā laika terminoloģisko darbību Latvijā vada un koordinē 

LZA Terminoloģijas komisija (LZA TK). 

No 1948. gada LZA TK apstiprinātie termini tiek regulāri publicēti vispirms terminu biļetenos kā projekti, pēc tam – vārdnīcās 

kā obligāti lietojami oficiālajā praksē. Līdz 1990. gadam LZA TK publicējusi 58 terminu biļetenus un 15 vārdnīcas. Uz šīs bagā-

tās iestrādes pamata 20. gadsimta 90. gados tika sagatavoti un publicēti vairāk nekā 40 nozaru terminu krājumi. Daudz tika izdo-

tas terminu vārdnīcas. Dažos izdevumos doti arī attiecīgo jēdzienu skaidrojumi. 

Lai gan LZA TK ietilpst ap 30 nozaru apakškomisijas, 21. gadsimtā tik aktīva terminoloģijas biļetenu un vārdnīcu publicēšana 

kā agrāk vairs nenotiek. Šobrīd gan LZA TK, gan tās apakškomisiju paveiktā darba informatīvās platformas vietu ieņēmusi 

LZA TK terminu datubāze „AkadTerm”. Atsevišķās nozarēs ik pa laikam tiek izdotas terminu vārdnīcas, taču finanšu resursu 

nepietiekamības apstākļos, kuri, šķiet, iestājušies uz nenosakāmu laiku, šāda veida izdevumus bez papildfinansējuma piesaistes 

izdot ir neiespējami. 

LZA TK lēmumiem ir normatīvdokumentu statuss – šajos lēmumos apstiprinātie termini obligāti jālieto valsts likumdošanā, 

plašsaziņas līdzekļos, visa veida iestāžu un institūciju dokumentācijā. Diemžēl reālajā praksē ikdienā LZA TK lēmumi bieži vien 

tiek klaji ignorēti. 

 

Terminu izstrāde un pieņemšana 

 

Terminoloģijas darba organizāciju nosaka LZA TK nolikums. Bibliotēku nozares (tāpat kā citu nozaru) terminoloģijas izstrādē 

izšķirami vairāki posmi. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zSPseXqNo2k#t=14
http://termini.lza.lv/
http://termini.lza.lv/term.php
http://termini.lza.lv/article.php?id=161
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Terminu izstrādes process Latvijā (turpinājums) 
 

I posms – nozares terminu apkopošana, ko veic nozares speciālisti. Šajā posmā ir svarīgi apzināties nozares robežas un termi-

nu atlases kritērijus un avotus: 
 

1. nozares likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos dokumentos lietoto terminu apzināšana; 

2. starptautiskajos standartos iekļauto terminu apzināšana; 

3. iepriekšējos gados izstrādāto nozares terminu apzināšana (galvenokārt tas attiecas uz LZA TK apstiprinātajiem terminiem); 

4. citvalodu terminu vārdnīcu izmantošana; 

5. skaidrojošo vārdnīcu izmantošana (lielākoties palīglīdzekļa lomā – terminu nozīmes precizēšanai, jēdzienu norobežošanai u. 

tml.). 

II posms – nozares terminu sistēmas izstrāde, ko veic nozares speciālisti sadarbībā ar valodas speciālistu, saskaņā ar termino-

loģijas teorētiskajiem principiem un nozares vadlīnijām. 

III posms – nozares terminu apstiprināšana. Terminu saraksta apstiprināšanai nepieciešams LZA TK sēdes lēmums vai LZA 

TK vadības apstiprināta pilnvarota eksperta atzinums. Apstiprināti tiek tikai tie termini, kas iekļaujas latviešu valodas terminu un 

termindarināšanas modeļu sistēmā, ievērojot nozaru specifiku un starptautiskās terminu harmonizācijas prasības. LZA TK lēmu-

mi un svarīgākie plašākai lietošanai paredzētie apstiprinātie termini tiek publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas process tiek organizēts trīs līmeņos: 

augstākais līmenis – LZA TK; 

vidējais līmenis – Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisija; 

zemākais līmenis – nozaru terminoloģijas apakškomisijas. 

 

Jauna termina izstrādi vai apstiprināta termina grozīšanu var ierosināt: 

jebkura valsts vai pašvaldības iestāde, nevalstiska organizācija un ikviena fiziska vai juridiska persona; 

LZA TK, Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisija vai jebkura nozares terminoloģijas apakškomisija. 
 

Darbs terminoloģijas apakškomisijā 

 

Lai terminu izskatītu un pieņemtu terminoloģijas apakškomisijas sēdē, ir jābūt latviešu valodā piedāvātam termina variantam un 

tā jēdzieniskajam aprakstam (definīcijai vai skaidrojumam). Lai iepazīstinātu terminoloģijas apakškomisijas locekļus ar apsprie-

žamajiem terminiem, tie ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes tiek ievadīti speciāli terminoloģijas izstrādei paredzētā elektroniskā vēst 

kopā. 

Ja par attiecīgo terminu nav saņemti iebildumi, labojumi vai priekšlikumi, tad terminoloģijas apakškomisijas sēdē terminu neap-

spriež, bet uzreiz nobalso par tā pieņemšanu. 

Ja par kādu terminu ir saņemti iebildumi, labojumi vai priekšlikumi, tad tie terminoloģijas apakškomisijas sēdē tiek apspriesti un 

izanalizēti. Diskusijas rezultātā terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu balsot par termina pieņemšanu vai 

nodot terminu papildu izstrādāšanai un saskaņošanai. 

Lēmums par termina pieņemšanu ir pozitīvs, ja par to ir nobalsojis terminoloģijas apakškomisijas sēdes dalībnieku vairākums.  

 

Darbs Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisijā 

 

Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisijas sēdēs tiek izskatīti un pieņemti starpnozaru termini, kā arī tie termini, par 

kuriem kāda terminoloģijas apakškomisija nav varējusi panākt vienošanos. 

Terminu apstiprināšanas gaita un kārtība ir analoga darbam terminoloģijas apakškomisijās (sk. iepriekš). 

 

Darbs terminoloģijas komisijā 

 

No terminoloģijas apakškomisijām un Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisijas saņemtos protokolu izrakstus termino-

loģijas komisijas sekretārs ne vēlāk kā nedēļu pirms terminoloģijas komisijas sēdes ievieto speciāli terminoloģijas apstiprināša-

nai paredzētā elektroniskā vēstkopā un terminoloģijas komisijas tīmekļa vietnē. 

Līdz terminoloģijas komisijas sēdei, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms tās, visi vēstkopas dalībnieki var vēstkopā ievadīt savus 

iebildumus vai priekšlikumus, kurus komisijas sekretārs (vai priekšsēdētājs) apkopo un nodod komisijai izskatīšanai. Ja par ter-

minu vai terminu kopu nav saņemti iebildumi vai priekšlikumi, tad terminoloģijas komisijas sēdē to neapspriež, bet uzreiz nobal-

so par apstiprināšanu. Ja par kādu no terminiem vai terminu kopām ir saņemti iebildumi vai priekšlikumi, tad tie tiek apspriesti 

terminoloģijas komisijas sēdē. 

Terminoloģijas komisijas sekretārs 5 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes iesniedz apstiprinātos terminus (vai informāciju par 

tiem) LZA TK terminu datubāzes uzturētājam, kā arī laikrakstam „Latvijas Vēstnesis”. 

http://termini.lza.lv/article.php?id=189
http://termini.lza.lv/
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Noderīgi e-pasta termini 
Inese Kazāka 

 

Datubāzē „AkadTerm” publicētie termini, kas noderīgi, strādājot ar e-pastu. 
 

Turpinājums 6. lpp. 

nosūtītājs originator Lietotājs, kurš ir sākotnējais vēstules vai zondes avots. 

Piezīme. Sūtītājs parasti izveido vēstuli vai sūta zondi. 

adresāts, saņēmējs recipient Lietotājs vai adresātu saraksts, kurš var saņemt vēstuli 

vai kuram vēstule tiek sūtīta. 

iespējamais saņēmējs potential recipiant Jebkurš lietotājs vai adresātu saraksts, kuram var nodot 

vēstuli vai zondi. 

tiešais saņēmējs immediate recipient Iespējamais saņēmējs, kam paredzēta īpaša vēstule vai 

zonde. 

Piezīme. Īpašus iesniegšanas gadījumus var izveidot, 

adresātu sarakstu pavairojot vai paplašinot. 

sarakstadresāts member recipient Iespējamais saņēmējs, kuram adresātu saraksta paplaši-

nāšanas rezultātā nodota vēstule. 

sūtīšana transmittal Informācijas objekta nodošana vai nodošanas mēģinā-

jums no avota uz iespējamiem saņēmējiem. 

Piezīme. Sūtīšana sastāv no sūtīšanas soļu virknes un 

sūtīšanas notikumiem. 

sūtīšanas notikums transmittal event Notikums vēstuļu sūtīšanas sistēmā vēstules sūtīšanas 

laikā. 

Piezīme. Dažus sūtīšanas notikumus, piem., neaizsūtī-

šanu, lietotājs redz; citus, piem., pavairošanu, lietotājs 

neredz. 

nosūtīšana origination Pirmais sūtīšanas solis, kurā tiešais lietotājs nodod vēs-

tuli vai zondi savam lietotāja aģentam vai netiešais 

lietotājs nodod vēstuli vai zondi sakaru sistēmai, kas to 

apkalpo. 

nodošana (elektroniskajā  

pastā) 

submission (in electronic mail) Sūtīšanas solis, kurā lietotāja aģents vai vēstuļu krātuve 

nodod vēstuli vai zondi vēstuļu sūtīšanas aģentam. 

piegāde, piegādāšana delivery (in electronic mail) Sūtīšanas solis, kurā vēstuļu sūtīšanas aģents nodod 

vēstuli vai paziņojumu vēstuļu krātuvei vai iespējamā 

saņēmēja lietotāja aģentam. 

Piezīme. Piegāde nenozīmē, ka lietotājs ir saņēmis vēs-

tuli. 

nepiegādājamības apliecināša-

na 

non-affirmation Sūtīšanas gadījums, kad vēstuļu sūtīšanas aģents nosa-

ka, ka vēstuļu sūtīšanas sistēma nevar piegādāt zondē 

aprakstīto vēstuli vienam no tūlītējiem saņēmējiem. 

nosūtītāja/saņēmēja vārds O/R name; originator/recipient 

name 

Identifikators, ar kuru lietotāju apzīmē kā nosūtītāju vai 

ar kura palīdzību lietotāju vai adresātu sarakstu var 

apzīmēt kā vēstules vai zondes potenciālu saņēmēju. 

Piezīme. Nosūtītāja/saņēmēja vārds sastāv no direktori-

ja vārda, nosūtītāja/saņēmēja adreses vai abiem diviem. 

nosūtītāja/saņēmēja adrese O/R address; originator/recipient 

address 

Atribūtu saraksts, kas atšķir vienu lietotāju vai adrešu 

sarakstu no otra un kas nosaka lietotāja piekļuves punk 

tu vēstuļu apstrādes sistēmai vai adrešu saraksta novie-

tojumam. 

vārda papildināšana 

(elektroniskajā pastā) 

name resolution (in electronic 

mail) 

Sūtīšanas gadījums, kad nosūtītāja/saņēmēja vārds, ja 

tas nepieciešams, tiek papildināts ar nosūtītāja/

saņēmēja adresi. 

aizstājvārds (elektroniskajā 

pastā) 

alias (in electronic mail) Nosūtītāja/saņēmēja vārda vai nosūtītāja/saņēmēja ad-

reses alternatīva. 

Piezīme. Aizstājvārdu var izmantot direktorijā. 

http://termini.lza.lv/term.php
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Noderīgi e-pasta termini (turpinājums) 
 

Turpinājums 7. lpp. 

atliktas piegādes pakalpojums deferred delivery service Pakalpojums, kas ļauj nosūtītāja lietotāja aģentam pie-

prasīt, lai nodoto vēstuli nesaņemtu pirms noteikta da-

tuma un laika. 

piegādes paziņošanas pakalpo-

jums 

delivery notification service Pakalpojums, kas ļauj nosūtītāja lietotāja aģentam pie-

prasīt, lai tam precīzi paziņotu, kad sūtītā vēstule veiks 

mīgi nodota saņēmēja lietotāja aģentam vai piekļuves 

blokam. 

Piezīmes. 1. Piegāde nenozīmē, ka lietotājs ir saņēmis 

sūtījumu. 2. Ja vēstule paredzēta daudziem saņēmē-

jiem, šo pakalpojumu var pieprasīt paši saņēmēji 

nepiegādāšanas paziņošanas 

pakalpojums 

nondelivery notification service Pakalpojums, kas ļauj nosūtītāja lietotāja aģentam pie-

prasīt, lai tas saņemtu paziņojumu, ja sūtītā vēstule nav 

nodota saņēmēja lietotāja aģentam vai piekļuves blo-

kam. 

Piezīmes. 1. Iemesls, kādēļ vēstule nav nodota, var tikt 

ieslēgts paziņojumā. 2. Ja vēstule paredzēta daudziem 

saņēmējiem, šis paziņojums var attiekties uz jebkuru 

vai visiem saņēmējiem, kuriem vēstuli nevarēja piegā-

dāt. 

citu saņēmēju izpaušanas pa-

kalpojums 

disclosure of other recipients ser-

vice 

Pakalpojums, kas ļauj nosūtītāja lietotāja aģentam in-

formēt vēstuļu sūtīšanas sistēmu gadījumos, kad vēstu-

le tiek nodota vairākiem saņēmējiem un vēstules piegā-

des laikā atklāt visu citus saņēmēju nosūtītāju/saņēmēju 

vārdus katram saņēmēja lietotāja aģentam. 

piegādes aizturēšanas pakalpo-

jums 

hold-for-delivery service Pakalpojums, kas ļauj saņēmēja lietotāja aģentam pie-

prasīt, lai vēstuļu sūtīšanas sistēma aizturētu vēstuļu un 

paziņojumu piegādi līdz vēlākam laikam. 

saņemšanas apstiprināšanas 

pakalpojums 

proof of delivery service Pakalpojums, kas ļauj vēstules nosūtītājam iegūt apstip-

rinājumu, ka vēstule ir piegādāta paredzētajam saņēmē-

jam. 

Bibliotēku krājumu kvalitāte un e-grāmatas 
Māra Jēkabsone 

Māras Jēkabsones foto 

 

23. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta Baltajā zālē notika Bibliotēku konsultatīvā cen-

tra organizētais seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem. Semināra galvenās tēmas bija bibliotēku krājumu kvalitātes un 

e-grāmatu problemātika, pasākumu apmeklēja 60 interesenti. Referentu prezentācijas ir pieejamas LNB tīmekļa vietnē. Vēlos 

dalīties pārdomās par seminārā dzirdēto. 

 

Krājumu kvalitāte bibliotēku 2012. gada pārskatos un akreditācijas komisijas skatījumā  

 

LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre Ilze Kļaviņa savu stāstījumu balstīja 

2012. gada bibliotēku darba pārskatos sniegtajā informācijā. Savukārt Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vecākā referente 

Vanda Bērziņa skaidroja akreditācijas komisijas viedokli. Latvijas publisko bibliotēku 2012. gada krājuma apgrozības rādītāji 

svārstās no 0,12 līdz 2,4. Krājuma apgrozība valstī pēdējos trīs gadus ir stabili nemainīga – 0,36, kas ir nedaudz zemāk, nekā 

2009. gadā (0,43). Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu lasītāju 2012. gadā bijuši no Ls 1,20 līdz Ls 4,91, uz vienu iedzī-

votāju – no Ls 0,22 līdz Ls 0,90. Raugoties uz šiem skaitļiem, varētu šķist, ka lielāki krājuma apgrozības rādītāji ir tām bibliotē-

kām, kurām tiek atvēlēts vairāk finanšu līdzekļu. Taču vai tiešām vairāk naudas nosaka krājuma kvalitāti? Krājuma veidošanā 

prioritāte dodama krājuma kvalitātei, nevis kvantitātei, taču katram par krājuma kvalitāti ir savs priekšstats, atzina I. Kļaviņa. 

 

V. Bērziņa aicināja uz statistikas rādītājiem lūkoties ar neitrālu attieksmi, jo rādītāju kritumam nereti var būt dažādi objektīvi 

iemesli. Uztraukumam ir pamats, ja krājuma apgrozība kļūst zemāka par 0,5. Šādā gadījumā ar krājumu patiešām kaut kas nav 

kārtībā – tas ir neaktīvs, kam par iemeslu varētu būt dubletes un novecojuši izdevumi. Ja krājuma apgrozības skaitlis ir neapmie-

rinošs, objektīvi jāizvērtē to ietekmējošie faktori. Atruna, ka pagasta iedzīvotāji ir depresīvi , tādēļ grāmatas nelasa, liecina par 

bibliotekāra neprofesionalitāti, sacīja V. Bērziņa. Savukārt, ja krājuma apgrozības rādītāji ir pārāk lieli, visdrīzāk šim skaitlim 

tiek skaitīta klāt periodika, kas tā nedrīkstētu būt. Liels krājuma apgrozījums vēl nenozīmē augstu krājuma kvalitāti, uzsvēra V. 

Bērziņa. 

http://www.lnb.lv/lv/seminara-biblioteku-krajuma-komplektesanas-specialistiem-prezentacijas
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Bibliotēku krājumu kvalitāte un e-grāmatas (turpinājums) 

 
Kā atzina I. Kļaviņa, īpašs dzinulis darbam ar krājuma kvalitāti ir akreditācija. Daudzas bibliotēkas pagājušajā gadā ir uzrakstīju-

šas krājuma veidošanas un attīstības politikas dokumentus – koncepcijas, stratēģijas u. tml. –, taču V. Bērziņa domā, ka reizēm 

šie dokumenti ir vairāk paredzēti akreditācijas komisijai, nevis bibliotēkas darbam. Krājuma politikai jāatbilst reālajai bibliotē-

kas situācijai un tās lietotāju vajadzībām. Akreditācijas galvenā prasība ir klientorientēta bibliotēka, tiek vērtēta bibliotēkas atbil-

stība lietotāju vajadzībām, skaidroja V. Bērziņa. 

 

I. Kļaviņa krājuma komplektēšanā par paraugu ieteica ņemt pasaules praksi, 70 % krājuma atvēlot pieaugušajiem, 30 % – bēr-

niem. V. Bērziņas ieteikums bija vadīties pēc lasītāju procentuālā sastāva, piemēram, bērnu literatūras krājumam procentuāli 

jāatbilst bērnu lasītāju skaitam. Bērnu literatūras komplektēšanā V. Bērziņa ieteica ciešāk sadarboties ar skolu bibliotēkām. 

 

Krājuma komplektēšanā šķirami jēdzieni „oriģinālliteratūra” un „oriģināldaiļliteratūra”. Akreditācijas komisijas galvenā uzmanī-

ba ir pievērsta latviešu daiļliteratūras un bērnu literatūras aktualitātei un īpatsvaram. Liela vērība akreditācijas komisijas skatīju-

mā pievēršama novecojušas nozaru literatūras norakstīšanai. Vietā arī I. Kļaviņas atgādinājums, ka termina „bibliotēkas fonds” 

vietā jau sen lietojams „bibliotēkas krājums”. 

 

Veicot krājuma analīzi, I. Kļaviņa ieteica pievērst uzmanību nosaukumu un eksemplāru skaitam. Daudz eksemplāru liecina par 

krājuma pieejamību, nevis kvalitāti. V. Bērziņa ieteica pievērst uzmanību arī grāmatu un periodikas proporcijai. Periodika ne-

drīkst aizņemt vairāk par trešo daļu bibliotēkas krājuma, turklāt jāizvairās no tematiskās vienpusības, abonējot periodiku vienā 

vai dažos tematos, piemēram, tikai dārzkopības vai sieviešu žurnālus. Tāpat kā grāmatu, arī periodikas piedāvājumam jābūt te-

matiski daudzveidīgam. 

 

Obligāto eksemplāru problemātika 

 

Darba pieredzē ar obligātajiem eksemplāriem dalījās LNB Krājuma veidošanas nodaļas vadītājs Ansis Garda un obligātā ek-

semplāra eksperte Mārīte Upeniece. Speciālisti sniedza arī atbildi uz diviem jautājumiem: „Kāpēc kopkatalogā laikus neparādās 

Latvijas izdevumu bibliogrāfiskie apraksti?” un „Kāpēc LNB ne vienmēr piešķir precīzu autorzīmi un UDK indeksu?”. Vaino-

jams neviens cits kā Obligāto eksemplāru likums, precīzāk – izdevēji, kas nepilda tā prasības. Ja izdevēji laikus piegādātu LNB 

savus izdevumus, operatīvāk tiktu izveidoti arī to bibliogrāfiskie apraksti. Autorzīme un UDK indekss tiek piešķirts pirms grā-

matas izdošanas, un arī šī uzdevuma izpildi ietekmē vairāki objektīvi iemesli, piemēram, tas, ka trūkst informācijas par izdošanai 

paredzētajiem manuskriptiem un ka izdošanas gaitā nereti mainās gan izdevuma tematika, gan autorība. 

 

Kā atzina abi LNB Krājuma veidošanas nodaļas speciālisti, obligāto eksemplāru iegūšana ir visnotaļ grūts darbs, kas prasa detek-

tīva iemaņas un uzmācīga žurnālista vai tiešās pārdošanas speciālista neatlaidību. Turklāt likums neattiecas tikai uz grāmatām un 

periodiskajiem izdevumiem, tas jāievēro ikviena iespieddarba vai e-publikācijas izdevējam – obligātie eksemplāri LNB jāies-

niedz arī no „pelēkās literatūras”, plakātiem, kalendāriem, skrejlapām, tiešsaistes izdevumiem utt. Steidzami risināmas Obligāto 

eksemplāru likuma nepilnības attiecībā uz e-publikāciju komplektēšanu. Kā izteicās A. Garda, Obligāto eksemplāru likums ļauj 

vākt e-publikācijas, taču neliek tās piegādāt. M. Upeniece aktualizēja jautājumu par to, ja izdevums iznāk vairākās formās, vai 

šīs formas aprakstāmas kā viens izdevums vai kā atsevišķi izdevumi. Manuprāt, jāsāk būtu ar definīciju – kas ir e-publikācija un 

obligātais e-eksemplārs. Kā var ievākt (likt piegādāt) to, kas nav skaidri definēts? A. Garda atzina, ka šī brīža obligāto eksemplā-

ru prioritāte ir e-grāmatas un e-periodika. Taču kas ir e-grāmata? Tehniski tā vairāk līdzinās tiešsaistes publikācijai, nevis grāma-

tai tradicionālajā izpratnē. Skaidra obligātā e-eksemplāra definīcija ievērojami atvieglotu darbu gan izdevējiem, gan LNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko reģionu bibliotēkas šobrīd var darīt obligātā eksemplāra labā? 1. Informēt vietējos izdevējus par Obligāto eksemplāru likumu 

un tā prasībām, jo mazie izdevēji un autori, kas paši izdod savas grāmatas un citus izdevumus, bieži vien neko par Obligāto ek-

semplāru likumu nav dzirdējuši. 2. Komplektēt reģionālo e-periodiku, kas būtu ievērojams atbalsts pilnīgāka Latvijas izdevumu 

krājuma veidošanā un e-periodikas saglabāšanā un piekļuvē. 

Turpinājums 8. lpp. 

M. Upeniece A.Garda 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=136682
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Bibliotēku krājumu kvalitāte un e-grāmatas (turpinājums) 
 

Viens no LNB darba virzieniem nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā ir rasmošana jeb tīmekļa vietņu arhivēšana. LNB 

izvēlējusies veikt izlases rasmošanu, t. i., arhivēt dažas nozīmīgākās Latvijas tīmekļa vietnes, atšķirībā no citām valstīm, piemē-

ram, ASV, kur tiek rasmots viss tīmeklis, kas attiecas uz šo valsti. Taču jāņem vērā, ka rasmošanai mēdz būt atšķirīgs dziļums – 

var rasmot visu tīmekļa vietni, kas ļauj aplūkot ne tikai pirmo lapu, bet arī nokļūt tālāk, un virspusējā rasmošana, kad tiek  arhivē-

ta tikai pirmā lapa bez iespējas iet dziļāk (ASV izvēle). Tāpēc jautājums par to, vai labāk ir rasmot izlases veidā, bet dziļāk, vai 

visu, bet virspusēji, nav viennozīmīgi atbildams. (Ieskatu LNB rasmošanas darbā var gūt Anitas Rašmanes rakstā „Latvijas elek-

troniskās kultūras arhīvs” LNB Zinātnisko rakstu 2009. gada izdevumā (111.–124. lpp.).) 

 

Īpaši grūti ir rasmot lielos ziņu portālus, tāpēc svarīga bija A. Gardas ziņa, ka lielāko ziņu portālu, piemēram, „Delfi”, raksti tiks 

bibliografēti un būs pieejami LNB analītikas datubāzē. Vēlos piebilst, ka e-publikāciju bibliografēšana un atspoguļošana katalo-

gos un datubāzēs ir ļoti svarīgs, taču nereti piemirsts bibliotēku darba virziens. Protams, tas prasa daudz darba un, ja šie resursi 

netiek rasmoti, problēmas sagādā tīmekļa lapu adrešu mainība, taču jāatceras, ka ziņu portālu bibliografēšana ir tikpat nozīmīga 

kā iespiestās preses bibliografēšana. E-resursi mūsu ikdienā ieņem arvien lielāku vietu un nozīmi, tāpēc to bibliografēšana nekā-

dā gadījumā nedrīkst palikt iepakaļ iespiestās produkcijas bibliografēšanai. 

 

E-grāmatas un to nākotne Latvijas bibliotēkās 

 

Ieskatu e-resursu daudzveidībā un tehniskajās niansēs deva Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas bibliotēkas vadī-

tāja, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) E-resursu darba grupas vadītāja Una Lukjanova. Viņas stāstījumu 

papildināja LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja Ulda Zariņa priekšlasījums par e-grāmatām. Tikai abi referāti kopā 

radīja puslīdz skaidru ainu e-grāmatu teorijā. E-grāmatu izmantošanas praktiskajā pieredzē dalījās Latgales Centrālās bibliotēkas 

(LCB) Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja Zenona Tihomirova. Jāteic patiešām liels paldies LCB pārstāvei par at-

klāto stāstījumu, kas raisīja ne mazums pārdomu uz iepriekš dzirdēto teorētisko nostādņu fona. 

 

Teorētiskie meklējumi 

 

U. Lukjanovas stāstījuma pamatā bija 2012. gadā izdotās Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas 

(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Komplektēšanas un krājuma attīstības sekcijas 

(Acquisition and Collection Development Section) vadlīnijas „Galvenie jautājumi elektronisko resursu krājuma attīstībā: rokas-

grāmata bibliotēkām” („Key Issues for e-Resource Collection Development: a Guide for Libraries”). Vadlīnijas ir tulkotas arī 

latviešu valodā un drīzumā tiks publicētas LATABA tīmekļa vietnē un IFLA e-resursos. 

 

Kā secinājusi U. Lukjanova, pat IFLA nepiedāvā vienotu e-resursu definīciju. Minētajās vadlīnijās atrodams tikai e-resursu veidu 

uzskaitījums, kas nebūt nav pilnīgs un atspoguļo vienīgi bibliotekāru viedokli. U. Lukjanovas novērojumi liecina, ka bibliotekāru 

un lasītāju skatījums uz e-resursiem ir atšķirīgs. Kā galvenie e-resursu veidi IFLA vadlīnijās minēti: e-žurnāli, e-grāmatas, datu-

bāzes, e-attēli, e-audiovizuālie resursi, kamēr lasītājs jēdzienā „e-resurss” visbiežāk redz ikvienu jebkurā e-ierīcē skatāmu, no 

vienotas saskarnes meklējamu un attālināti pieejamu materiālu. E-resursu komplektēšanā blakus tradicionālajiem kritērijiem 

ievērojami daudzi papildkritēriji, un nereti klasiskie kritēriji (tematika, komplektēšanas līmenis, mērķauditorija) jāatvirza citu, e-

resursiem raksturīgu tehnisku kritēriju dēļ (tehniskās iespējas, funkcionalitāte, drošums, piegādātāja atbalsts, licencēšana, piegā-

de). Bieži e-resursa iegādi nosaka nevis tas, cik ļoti to vēlas bibliotēkas lietotāji, bet – vai ar bibliotēkas tehniku būs iespējams šo 

resursu izmantot. Bibliotēkām svarīga ir pielāgošanas iespēja, piemēram, lai resursa saskarnē varētu ievietot bibliotēkas logo, kas 

norādītu, ka lietotājam šo resursu piedāvā konkrēta bibliotēka. Ir dažādi e-resursu iegādes un piegādes modeļi: pastāvīga piekļu-

ve (perpetual access), maksa par skatījumu (pay-per-view), gada abonēšana (annual subscription) u. c. Bibliotēkām īpaši pievil-

cīga varētu būt lietotājvadīta abonēšana (customer-driven acquisition) – pasūtīti tiek tikai tie resursi, kurus vēlas lietotāji. Izman-

tojamības ziņā ir svarīgi, cik lietotāji vienlaikus var darboties ar vienu resursu. U. Lukjanova ieteica neaizrauties ar e-resursu 

izmēģinājumu (trial) piedāvāšanu. Parasti izmēģinājumi tiek piedāvāti tāpēc, ka ir bezmaksas pakalpojums, taču izmēģinājuma 

laikā lasītāji pie šī resursa pierod un, ja pēc izmēģinājuma resurss netiek iegādāts (kā tas visbiežāk arī ir), lasītājs var būt vīlies, 

ka bibliotēkas piedāvājumā neatrod ierasto e-resursu. Šādas situācijas, pēc U. Lukjanovas domām, grauj lasītāju ticību gan bibli-

otēkas pakalpojumiem, gan e-resursiem, tāpēc izmēģinājuma periodu vēlams izmantot tikai tādiem resursiem, kas visdrīzāk tiks 

iegādāti. 

 

U. Zariņa piedāvātā e-grāmatas definīcija ir šāda: „digitālā formā publicēts darbs, kas lasāms, izmantojot elektroniskas ierīces, 

un sabiedrībai padarīts pieejams tiešsaistē”. Neskatoties uz definīcijas nepilnībām, tā rāda trīs būtiskas e-grāmatu īpašības – tā 

ir pieejama digitālā veidā tiešsaistē un ir lasāma jebkurā e-ierīcē (ne tikai e-grāmatu lasītājā, bet arī datorā, viedtālrunī u. c.). 

No citiem e-resursiem e-grāmatu atšķir formāts, jo to lasīšanai nepieciešama īpaša programmatūra. Vispopulārākais e-grāmatu 

formāts ir „Epub”, bibliotekāriem līdz šim pazīstamākais – PDF. Šajos formātos izdotās grāmatas var būt aizsargātas ar digitālā 

satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management, DRM) mehānismu, un šādu e-grāmatu lasīšanai nepieciešamas maksas 

lasīšanas programmas, piemēram, „Adobe Digital Editions” ar DRM aizsargātām grāmatām PDF formātā. 

 

 

Turpinājums 9. lpp. 

http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/866/latvijas_nacionalas_bibliotekas_zinatniskie_raksti_2009.pdf
https://lira.lanet.lv/F/?func=find-b-0&local_base=nba01
http://www.lataba.lv/
http://www.ifla.org/publications/key-issues-for-e-resource-collection-development-a-guide-for-libraries
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Bibliotekāriem visgrūtāk pieņemama atziņa, ka e-grāmata nav grāmata tradicionālajā izpratnē un darbā ar to nepieciešama pilnī-

gi cita pieeja nekā ar iespiesto grāmatu. Kā uzsvēra U. Zariņš – e-grāmatas nevis iegādājas, bet licencē, kas pilnībā maina gan to 

pirkšanas, gan izmantošanas veidu. Pasaulē izplatīti vairāki e-grāmatu piedāvājuma modeļi bibliotēkās: 

grāmatas lasīšana bibliotēkas telpās uz bibliotēkas e-ierīcēm; 

grāmatas lejupielāde lasītāja (bibliotēkas) e-ierīcē ar iespēju lasīt ārpus bibliotēkas (parasti e-grāmata tiek lejupielādēta uz no-

teiktu laiku, piemēram, divām nedēļām, pēc tam tā no ierīces tiek automātiski izdzēsta); 

grāmatas pieejamība tiešsaistē (tai var piekļūt attālināti un to var lasīt, taču nevar lejupielādēt). 

 

Ja maksas e-grāmatu pieejamības un izmantošanas noteikumus parasti nosaka izdevējs, tad par bezmaksas e-grāmatu piedāvāša-

nas modeli jāizšķiras pašai bibliotēkai: grāmatu lejupielādēšana pieprasa to uzglabāšanu, savukārt ievietojot saites, jāseko līdzi 

nepārtrauktajām interneta izmaiņām. 

 

Pieredze 

 

Projekta „Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi–Daugavpils)” 

ietvaros LCB tika iegādāti 10 planšetdatori un noslēgts līgums ar apgāda „Zvaigzne ABC” e-grāmatnīcu par 110 e-grāmatu no-

saukumu iegādi. Katram nosaukumam iegādāti 2 licencēti eksemplāri, kas lejupielādēti planšetdatoros. Kopumā šis pirkums 

LCB izmaksāja 562,60 latus. Šobrīd LCB krājumā pieejamas 271 nosaukuma e-grāmatas 381 eksemplārā – daiļliteratūra, mācī-

bu un uzziņu literatūra latviešu un angļu valodā bērniem un pieaugušajiem. Papildus „Zvaigzne ABC” izdevumiem planšetdato-

ros lejupielādēti 163 e-grāmatu dāvinājuma eksemplāri, pārsvarā daiļdarbi svešvalodās. 

 

E-grāmatu piedāvājuma popularizēšanai izveidota speciāla virtuālā e-grāmatu lasītava un e-katalogā ievietota izvēlne „E-

grāmatas”. Lasītāju ieinteresēšanai un apmācībai izstrādāta bibliotekārā stunda „E-grāmatu pasaulē” – 6 mēnešu laikā novadītas 

49 bibliotekārās stundas, kurās piedalījušies 955 klausītāji. Darbam ar e-grāmatām un planšetdatoriem apmācīti arī LCB darbi-

nieki. 

 

Tā kā e-grāmatas netiek izsniegtas ārpus bibliotēkas, interese par tām ir lielāka nekā izmantošana. Z. Tihomirova uzskata, ka 

situāciju var uzlabot, turpinot popularizēšanu, taču, manuprāt, tas maz līdzēs, kamēr netiks mainīts e-grāmatu piedāvājuma mo-

delis. Ja netiks rasta iespēja e-grāmatas lasīt ārpus bibliotēkas, nākotnes perspektīvā tas var izraisīt lasītāju vilšanos par e-

grāmatu izmantošanu vispār. Diemžēl situācijas noteicējas šajā gadījumā nav bibliotēkas, bet izdevēji, kas no savām pozīcijām 

atkāpties nevēlas. Jācer, ka pasaules tendences piespiedīs arī Latvijas izdevējus ieviest visām pusēm (izdevējiem, tirgotājiem, 

bibliotekāriem, lasītājiem, autoriem) izdevīgus un ērtus e-grāmatu piedāvājuma modeļus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grūtības sagādā arī e-grāmatu cirkulācijas uzskaite. Visu grāmatu bibliogrāfiskie apraksti ir pieejami e-katalogā, taču tā kā grā-

matas kā fiziskas vienības nepastāv, tām nav iespējams uzlīmēt svītrkodu. LCB nācās atgriezties pie tādas senlaiku metodes kā 

kartotēka, kur katrai e-grāmatai izveidota kartīte ar svītrkodu. Rodas jautājums: vai šīs situācijas pamatā ir informācijas un piere-

dzes trūkums vai tomēr mēģinājums e-grāmatu ievietot iespiestās grāmatas Prokrusta gultā? Nevienam bibliotekāram taču nenāk 

prātā līmēt svītrkodu uz abonētajām datubāzēm vai lejupielādētajām PDF datnēm. E-grāmatu un citu e-resursu pārvaldības ie-

spējas meklējamas ārpus tradicionālās grāmatas ietvara.  

Turpinājums 10. lpp. 

U. Lukjanova U. Zariņš 

Z. Tihomirova Semināra klausītāji 
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E-lasīšana kā vērtība 

 

Jāpiekrīt A. Gardas apgalvojumam, ka e-publikāciju tirgus Latvijā vēl aizvien ir izaicinājums gan izdevējiem un bibliotēkām, 

gan lietotājiem. Šim uzskatam pievienojās arī apgāda „Mansards” vadītājs Jānis Oga. Apgāds jau kādu laiku piedāvā savus izde-

vumus paralēli iespiestā un digitālā formā, taču pārdošanas rādītāji vēl aizvien sliecas par labu tradicionālajai grāmatai. Latvijas 

iedzīvotājiem trūkst tiklab informācijas par e-grāmatām, cik e-lasīšanas pieredzes. To apstiprina arī Z. Tihomirova. Kad LCB 

bija jāizšķiras, vai e-grāmatu lasīšanu piedāvāt planšetdatoros vai e-grāmatu lasītājos, bibliotēka deva priekšroku planšetdato-

riem. Galvenais arguments bija planšetdatoru lielās iespējas: e-grāmatu lasītājam ir tikai divas funkcijas – e-grāmatu lasīšana un 

mūzikas klausīšanās –, kamēr planšetdatorā iespējams veikt visas tās pašas darbības, ko parastajā datorā. Taču šobrīd nākas atzīt, 

ka izvēle nav bijusi pareiza. Ja vēlas lasītājus pievērst e-grāmatu pasaulei, vispiemērotākais ir tieši e-grāmatu lasītājs: gan tāpēc, 

ka tā „papildiespēju trūkums” koncentrē uzmanību uz lasīšanu, gan tāpēc, ka tas ir ergonomiskāks redzei, tādā veidā radot pozitī-

vu e-lasīšanas pieredzi. 

 

Domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks lasītveicināšanas aktivitātēm iziet ārpus iespiesto grāmatu lauka un kā lasīšanas vērtību 

pasludināt arī e-lasīšanu, kā tas tiek darīts Igaunijā, kur no valsts budžeta tiek finansēta vispārēja Igaunijas literatūras digitalizā-

cija. Visi darbi, uz kuriem neattiecas autortiesību ierobežojumi, tiks digitalizēti un būs par velti pieejami ikvienam interesentam. 

Tādā veidā valsts ir apņēmusies popularizēt e-grāmatas un e-lasīšanu Igaunijas sabiedrībā. 

 

LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa savā stāstījumā „Lasīšana kā 

vērtība” aicināja bibliotekārus cilvēkiem rekomendēt grāmatas, kurās ir ne tikai teksts, bet arī literatūra. Kāpēc to nevarētu darīt 

arī ar e-grāmatu starpniecību? 

Turpinājums 11. lpp. 

Ceļā uz bibliotēku sadarbību e-publikāciju saglabāšanā 
Ansis Garda, LNB Krājuma veidošanas nodaļas vadītājs 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), kuras uzdevums ir saglabāt ne vien Latvijā radītos tradicionālos izdevums, bet arī e-

publikācijas, piemēram, e-grāmatas un e-avīzes, aicina publiskās bibliotēkas sadarboties un kopīgi veidot nacionālo e-

publikāciju arhīvu. 

 

Šobrīd LNB saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu ir aktīvi uzsākusi e-publikāciju apzināšanu un vākšanu: tiek veidoti e-

publikāciju bibliogrāfiskie apraksti, veikta datņu ievietošana LNB digitālo objektu pārvaldības sistēmā DOM (no angļu val. Digi-

tal Object Management). Ņemot vērā lielo e-publikāciju apjomu un augsti novērtējot līdzšinējo sadarbību ar bibliotēkām, kuras 

veido vietējo periodisko izdevumu rakstu analītiskos aprakstus, šādā veidā bagātinot Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubā-

zi, 23. oktobrī LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra rīkotajā seminārā krājuma komplektēšanas spe-

ciālistiem LNB Krājuma veidošanas nodaļas pārstāvji uzstājās ar prezentāciju „Obligātie eksemplāri Latvijā: tendences un sadar-

bība”. Prezentācijas laikā bibliotēkas tika aicinātas iesaistīties e-publikāciju saglabāšanā, piemēram, ievietot LNB DOM sistēmā 

savu pašvaldību periodiskos e-izdevumus. 

 

Aicinājumam atsaucās dažas reģionu galvenās un novadu bibliotēkas, ar kurām drīzumā tiks uzsākts pilotprojekts. Par projekta 

norisi un rezultātiem informēsim „Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvajā biļetenā”. Ļoti ceram, ka projekts būs dzīvotspē-

jīgs un aicinājumam sadarboties atsauksies arī citas bibliotēkas. 

LNB speciālisti-konsultanti 
 

LNB pakalpojumi 

Temats Speciālists, kontaktinformācija 

Informācija par LNB pakalpojumiem Anda Lamaša – 67365254, anda.lamasa@lnb.lv 

Elektroniskā dokumentpiegāde Anda Simina – 67287221, anda.simina@lnb.lv 

Dāvinājumi Latvijas bibliotēkām Solvita Ozola – 67969121, solvita.ozola@lnb.lv 

Informācija par jaunākajām Latvijā izdotajām grāmatām Gunita Strautmale – 67220588, gunita.strautmale@lnb.lv 

Starptautiskais grāmatu standartnumurs (ISBN) Aiva Gailīte – 67212668, isbn@lnb.lv 

Starptautiskais nošizdevumu standartnumurs (ISMN) Aiva Gailīte – 67212668, ismn@lnb.lv 

Starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs (ISSN) Guna Linkeviča – 67213703, issn@lnb.lv 

Latvijas izdevējdarbības statistika Gunta Lodziņa – 67212668, gunta.lodzina@lnb.lv 

UDK indeksi un autorzīmes izdevējiem Inese Krūmiņa – 67220588, inese.krumina@lnb.lv 

Latvijas bibliotēku statistika Baiba Bierne – 67312807, baiba.bierne@lnb.lv 

mailto:anda.lamasa@lnb.lv
mailto:anda.simina@lnb.lv
mailto:ilze.klavina@lnb.lv
mailto:gunita.strautmale@lnb.lv
mailto:isbn@lnb.lv
mailto:ismn@lnb.lv
mailto:issn@lnb.lv
mailto:gunta.lodzina@lnb.lv
mailto:baiba.bierne@lnb.lv
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LNB speciālie krājumi 

Krājumu pārvaldība 

Turpinājums 12. lpp. 

Temats Speciālists, kontaktinformācija 

Lasītāju apmācība Ginta Zalcmane – 67287221, ginta.zalcmane@lnb.lv 

Lietišķā un biznesa informācija Anda Simina – 67287221, anda.simina@lnb.lv 

Ginta Zalcmane – 67287221, ginta.zalcmane@lnb.lv 

LNB Brīvpieejas apmaiņas krājums Ilze Kļaviņa – 67969121, ilze.klavina@lnb.lv 

Sabiedriskās attiecības Signe Valtiņa – 67365255, signe.valtina@lnb.lv 

Starpbibliotēku abonements (SBA) un starptautiskais starpbib-

liotēku abonements (SSBA) 
Ruta Jegorova – 67287594, loan@lnb.lv 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Emīls Klotiņš – 67365253, emils.klotins@lnb.lv 

Latvijas Bibliotēku portāls Kristīne Deksne – 67969132, kristine.deksne@lnb.lv 

Digitalizācija pēc pieprasījuma Anda Simina – 67287221, anda.simina@lnb.lv 

Izdevums „Kalendārs bibliotēkām” Aina Štrāle – 67969132, aina.strale@lnb.lv 

LNB ceļojošās izstādes Liega Piešiņa – 67312793, liega.piesina@lnb.lv 

Temats Speciālists, kontaktinformācija 

Speciālo krājumu pārvaldība un saglabāšana Ineta Kivle – 67365264, ineta.kivle@lnb.lv 

Attēlizdevumi Dmitrijs Zinovjevs – 67969133, atteli@lnb.lv 

Audiovizuālie ieraksti Zane Grosa – 67282690, zane.grosa@lnb.lv 

Literatūra par Baltiju jeb „Baltica” LNB krājumā Viesturs Zanders – 67312791, bcb@lnb.lv 

Kartogrāfiskie dokumenti Anda Juta Zālīte – 67225568, anda.zalite@lnb.lv 

Letika Laimdota Velde – 67227640, laimdota.velde@lnb.lv 

Jeļena Jesina – 67227640, jelena.jesina@lnb.lv 

Letonika, novadpētniecība Kristīne Zaļuma – 67223881, letonika@lnb.lv 

Mākslas literatūras krājums Ilze Egle – 67502703, ilze.egle@lnb.lv 

Dace Gasiņa – 67287638, dace.gasina@lnb.lv 

Mūzikas literatūras un nošu krājums Ruta Palmbaha – 67282615, ruta.palmbaha@lnb.lv 

Marina Mihaleca – 67282615, marina.mihaleca@lnb.lv 

Nacionālais periodikas krājums Anita Arājuma – 67287668, anita.arajuma@lnb.lv 

Retās grāmatas un rokraksti Ināra Klekere – 67223885, inara.klekere@lnb.lv 

Sīkiespieddarbi Indra Viļumsone – 67969127, sikdarbi@lnb.lv 

Temats Speciālists, kontaktinformācija 

LNB krājuma attīstība, plānošana, satura jautājumi Aivija Everte – 67502703, aivija.everte@lnb.lv 

Krājuma komplektēšana, organizācija Ilze Kļaviņa – 67969121, ilze.klavina@lnb.lv 

Krājuma komplektēšanas politikas izstrāde Ilze Kļaviņa – 67969121, ilze.klavina@lnb.lv 

Starptautiskā grāmatapmaiņa Daina Preimane – 67224587, daina.preimane@lnb.lv 

Krājuma norakstīšana Anita Arājuma – 67287668, anita.arajuma@lnb.lv 

Krājuma glabāšana Anita Arājuma – 67287668, anita.arajuma@lnb.lv 

Licencētās datubāzes LNB krājumā Aivija Everte – 67502703, aivija.everte@lnb.lv 

mailto:ginta.zalcmane@lnb.lv
mailto:anda.simina@lnb.lv
mailto:ginta.zalcmane@lnb.lv
mailto:ilze.klavina@lnb.lv
mailto:signe.valtina@lnb.lv
mailto:loan@lnb.lv
mailto:emils.klotins@lnb.lv
mailto:kristine.deksne@lnb.lv
mailto:anda.simina@lnb.lv
mailto:aina.strale@lnb.lv
mailto:liega.piesina@lnb.lv
mailto:ineta.kivle@lnb.lv
mailto:atteli@lnb.lv
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr. 8 (2013. gada 13. novembris) 

LNB speciālisti-konsultanti (turpinājums) 

Datu un zināšanu pārvaldība 

Digitalizācija 

 

Turpinājums 13. lpp. 

Temats Speciālists, kontaktinformācija 

LNB repozitārijs, mazpieprasīto izdevumu glabāšana Ruta Siliņšmite – 67224587 vai 67901059,  

ruta.silinsmite@lnb.lv 

Obligātais eksemplārs, sadarbība ar izdevējiem un bibliotēkām Ansis Garda – 67559969, ansis.garda@lnb.lv 

Mārīte Upeniece – 67212423, marite.upeniece@lnb.lv 

E-grāmatas Uldis Zariņš – 67439944, uldis.zarins@lnb.lv 

Temats Speciālists, kontaktinformācija 

LNB datu sistēma, nacionālā bibliogrāfija Anita Goldberga – 67559975, anita.goldberga@lnb.lv 

Autoritatīvo datu veidošana Maira Kreislere – 67312796, maira.kreislere@lnb.lv 

Jogita Sauka – 67312796, jogita.sauka@lnb.lv 

Autoritatīvo ierakstu datubāze Ingūna Matule – 67224763, inguna.matule@lnb.lv 

Bibliogrāfiskais apraksts Maira Kreislere – 67312796, maira.kreislere@lnb.lv 

Ilona Dukure – 67559974, ilona.dukure@lnb.lv 

Nacionālās bibliogrāfijas datubāzes Ilona Dukure – 67559974, ilona.dukure@lnb.lv 

Indeksācija (klasificēšana, priekšmetošana) Elita Eglīte – 67224763, elita.eglite@lnb.lv 

Nacionālā tēzaura veidošana Elita Eglīte – 67224763, elita.eglite@lnb.lv 

Semantiskās tehnoloģijas un saistītie dati Uldis Bojārs – 67439944, uldis.bojars@lnb.lv 

Tīmekļa informācijas arhivēšana (rasmošana) Anita Rašmane – 67220588, anita.rasmane@lnb.lv 

Dace Ūdre – 67220588, dace.udre@lnb.lv 

LNB elektroniskais katalogs Elita Ozoliņa – 67559968, elita.ozolina@lnb.lv 

Rekataloģizācija Elita Ozoliņa – 67559968, elita.ozolina@lnb.lv 

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Dagnija Dāldere – 67224763, dagnija.daldere@lnb.lv 

Kataloģizācijas standarti un noteikumi Maira Kreislere – 67312796, maira.kreislere@lnb.lv 

Metadati Mārīte Jankevica-Balode – 67439942, marite.jankevica@lnb.lv 

Temats Speciālists, kontaktinformācija 

Digitalizācijas process, standarti un formāti Artūrs Žogla – 67439944, arturs.zogla@lnb.lv 

Tehnoloģiskie jautājumi, digitālo objektu pārvaldības sistēma 

(DOM) 

Artūrs Žogla – 67439944, arturs.zogla@lnb.lv 

Metadati Mārīte Jankevica-Balode – 67439942, marite.jankevica@lnb.lv 

Teksta materiālu digitalizēšana (skenēšana, segmentēšana) Marika Karlsone – 67969125, marika.karlsone@lnb.lv 

Attēlizdevumu digitalizācija Lāsma Timma – 67312793, lasma.timma@lnb.lv 

Audio materiālu digitalizācija Zane Grosa – 67282690, zane.grosa@lnb.lv 

Karšu portāls Anda Juta Zālīte – 67225568, anda.zalite@lnb.lv 

Periodikas portāls Ilze Pētersone – 67225626, ilze.petersone@lnb.lv 

Lasāmkoks Helga Tormane – 67312792, helga.tormane@lnb.lv 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr. 8 (2013. gada 13. novembris) 

LNB speciālisti-konsultanti (turpinājums) 

 
Bibliotēku politika, stratēģija un attīstība 

Profesionālā informācija un pilnveide 

Turpinājums 14. lpp. 

Temats Speciālists, kontaktinformācija 

Autortiesības Uldis Zariņš – 67439944, uldis.zarins@lnb.lv 

Bibliotēku budžets un finanses Dzintra Mukāne – 67365251, dzintra.mukane@lnb.lv 

Bibliotēku politika un attīstība Uldis Zariņš – 67439944, uldis.zarins@lnb.lv 

Bibliotēku nozares likumi un citi normatīvie akti Uldis Zariņš – 67439944, uldis.zarins@lnb.lv 

Evija Vjatere – 67969130, evija.vjatere@lnb.lv 

Starptautiskā sadarbība Viktorija Moskina – 67365255, viktorija.moskina@lnb.lv 

LNB jaunā ēka Nita Apsīte – 67365261, nita.apsite@lnb.lv 

Personālvadība, darbinieku vērtēšana un motivēšana Lita Hofmane – 67365258, lita.hofmane@lnb.lv 

Darba tiesiskās attiecības Evija Kļaviņa – 67365260, evija.klavina@lnb.lv 

Pētniecība bibliotēku nozarē Jana Dreimane – 67312776, jana.dreimane@lnb.lv 

Stratēģija un plānošanas darbs bibliotēkās Anda Baklāne – 67439943, anda.baklane@lnb.lv 

Jana Ķikāne – 67439942, jana.kikane@lnb.lv 

Projektu attīstība un vadība Karīna Bandere – 67439943, karina.bandere@lnb.lv 

Mūžizglītības projekti Marta Dziļuma – 67365260, marta.dziluma@lnb.lv 

Temats Speciālists, kontaktinformācija 

Bibliotēku nozares informācijas meklēšana internetā Kristīne Deksne – 67969132, kristine.deksne@lnb.lv 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas 

jaunieguvumi 

Elita Vīksna – 67312808, elita.viksna@lnb.lv 

Bibliotēku vēsture Viesturs Zanders – 67312791, 67210902,  

viesturs.zanders@lnb.lv 

Jana Dreimane – 67312776, jana.dreimane@lnb.lv 

Grāmatniecības vēsture Viesturs Zanders – 67312791, 67210902,  

viesturs.zanders@lnb.lv 

Ināra Klekere – 67223885, inara.klekere@lnb.lv 

Jana Dreimane – 67312776, jana.dreimane@lnb.lv 

Jaunākā pieaugušo literatūra, pieaugušo lasīšanas veicināšana Liega Piešiņa  – 67312793, liega.piesina@lnb.lv 

Izbraukuma semināru organizēšana Evija Vjatere – 67969130, evija.vjatere@lnb.lv 

Latvijas Bibliotēku portāls Kristīne Deksne – 67969132, kristine.deksne@lnb.lv 

Bibliotēku nozares terminoloģija Inese Kazāka – 67312808, termini@lnb.lv 

Izdevums „Kalendārs bibliotēkām” Aina Štrāle – 67969132, aina.strale@lnb.lv 

Bibliotekāru profesionālā pilnveide Dženija Dzirkale-Maļavkina – 67969129,  

dzenija.dzirkale@lnb.lv 

Evija Vjatere – 67969130, evija.vjatere@lnb.lv 

E-mācības, „Moodle” vide Vita Juraga – 67969129, vita.juraga@lnb.lv 

Bibliotekārā ētika Dženija Dzirkale-Maļavkina – 67969129,  

dzenija.dzirkale@lnb.lv 

Bibliotēku nozares standartizācija Inta Virbule – 67312796, inta.virbule@lnb.lv 

Bērnu un jauniešu bibliotekārā apkalpošana Silvija Tretjakova – 67969143, silvija.tretjakova@lnb.lv 

Bērnu literatūra Sarmīte Galsa – 67312792, sarmite.galsa@lnb.lv 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr. 8 (2013. gada 13. novembris) 

LNB speciālisti-konsultanti (turpinājums) 

Temats Speciālists, kontaktinformācija 

Jauniešu literatūra Helga Tormane – 67312792, helga.tormane@lnb.lv 

Bērnu un jauniešu lasīšanas un rakstpratības veicināšana Silvija Tretjakova – 67969143, silvija.tretjakova@lnb.lv 

Lasīšanas veicināšana latviešu diasporas centros Ilze Čilipāne – 67312792, ilze.cilipane@lnb.lv 

Bērnu un jauniešu žūrija Ilze Čilipāne – 67312792, ilze.cilipane@lnb.lv 

Vecāku iesaistīšana lasīšanas veicināšanas aktivitātēs Madara Vīlipa – 67312792, madara.vilipa@lnb.lv 

Lasītāju apkalpošana, jaunu lasītāju piesaistīšana Anda Lamaša – 67365254, anda.lamasa@lnb.lv 

Bibliotēku statistika, datu ievade Latvijas digitālajā kultūras 

kartē 

Baiba Bierne – 67312807, baiba.bierne@lnb.lv 

Interesantākie nozares literatūras jaunieguvumi 
Elita Vīksna, Anda Saldovere 

 

White, Ashanti. Not your ordinary librarian : debunking the popular perceptions of librarians / Ashanti 

White. – Oxford : Chandos Publishing, 2012. – xi, 216 p. – (Chandos information professional series). – 

ISBN 9781843346708. 

 

Mēģināsim vizualizēt tipisku bibliotekāru. Kāds tēls, visticamāk, nostāsies mūsu acu priekšā? Grāmatas 

autores Ašanti Vaitas (Ashanti White) viedoklis – iespējams, tā kārtējo reizi būs padzīvojusi, pelēcīgi ģērbu-

sies sieviete ar brillēm, copīti un nedaudz neapmierinātu vai klīrīgu sejas izteiksmi... Diemžēl arī televīzija, 

kinoindustrija, grāmatas un pat reklāmas turpina reproducēt vecmodīgās un sociāli neveiklās bibliotekāres 

tēlu! Tā kā aptuveni 82 % bibliotekāru ir sievietes ar vidējo vecumu 45 gadi (ASV dati), šāds pieņēmums 

varētu šķist izskaidrojams, tomēr... Bibliotekāri ir ilgstoši cīnījušies ar negatīvajiem stereotipiem, kas saistās 

ar viņu nodarbošanos un ārējo veidolu, taču vai pietiekami? 

Lai situācija kļūtu skaidrāka, der iedziļināties vēsturiskajā kontekstā. Grāmatas autore pēta priekšstatus par bibliotekāriem popu-

lārajos plašsaziņas līdzekļos un analizē tos, vērtējot gan pozitīvos, gan negatīvos aspektus. Tekstu papildina melnbalti fotoattēli, 

filmu uzskaitījums, kurās attēloti bibliotekāri, bibliogrāfiskie saraksti, personu un priekšmetu rādītājs. 

Ašanti Vaitas pētījumi palīdzēs atspēkot izplatītos kļūdainos stereotipus par mūsu profesiju Izdevums noderēs arī kā izzinošs un 

izklaidējošs materiāls par mums pašiem, rosinās kritiski palūkoties uz sevi no malas, liks apzināties pašvērtību un jau šodien 

darīt visu iespējamo, lai gan mums pašiem, gan apkārtējiem būtu skaidrs, ka esam paši gudrākie un labākie! 

 

No shelf required 2 : use and management of electronic books / edited by Sue Polanka. – London : Facet 

Publishing, 2012. – xiv, 254 p. – ISBN 9781856048309. 

Lai gan e-grāmatas, šķiet, ir ieņēmušas stabilu vietu informācijas pasaulē, tomēr vēl joprojām pret tām pie-

sardzīgi izturas gan bibliotekāri, gan lasītāji. E-grāmatu saturs, lasāmierīces un pakalpojumi to lietotājiem 

piedāvā kā iespējas, tā izaicinājumus. 

Izdevumā apkopoti 16 e-grāmatām veltīti raksti no dažādiem skata punktiem; aplūkota gan publisko, gan 

akadēmisko, gan skolu bibliotēku pieredze. E-grāmatas un to izmantošana bibliotēkās, digitālā plaisa, neat-

karīgā izdevējdarbība ir tikai dažas no izdevumā iekļautajām tēmām. Nozares profesionāļi izdevumā atradīs 

arī praktiskus ieteikumus, kā pareizi organizēt tādus līdz šim netradicionālus darba procesus kā e-grāmatu 

atlase un komplektēšana, saglabāšana, arhivēšana, popularizēšana, piemērotu tehnoloģiju izvēle, pieejamī-

bas nodrošināšana lietotājiem ar īpašām vajadzībām. 

Izdevums izmantojams kā rokasgrāmata darbā ar e-grāmatu kolekcijām. 

Grāmata nelielā valstī: vēsture un mūsdienas 
Jana Dreimane 

Foto no konferences tīmekļa vietnes un citiem interneta resursiem 

 

Viļņas Universitātes (VU) Grāmatzinātnes un dokumentācijas institūts starptautiskas grāmatzinātnes konferences organizē kopš 

1991. gada, šogad tā notika jau 23. reizi. Ik gadu tiek izvēlēts cits temats, šoreiz – izdevējdarbības vēsture, mūsdienas un pare-

dzamā nākotne nelielā valstī. Galvenie referenti parasti ir no ārvalstīm, pat ASV, plaši pārstāvēta Lietuvas grāmatzinātnieku sa-

biedrība, ieskaitot jaunos pētniekus (doktorantus), piedalās tuvējo kaimiņvalstu (Igaunija, Polija, Latvija, Somija) grāmatniecības 

speciālisti. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šīgada pasākums nenotika Lietuvas Zinātņu akadēmijā, kas atrodas pilsētas centrā, 

bet jaunuzceltās VU bibliotēkas Nacionālā zinātniskās komunikācijas un informācijas centra konferenču zālē. Bibliotēka atrodas 

40 minūšu brauciena attālumā no centra, meža ielokā. Tai līdzās ir vairākas VU fakultātes, tajā skaitā Komunikācijas fakultāte, 

kurām apkārt veidojas universitātes pilsētiņa. 

Turpinājums 15. lpp. 
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Grāmata nelielā valstī: vēsture un mūsdienas (turpinājums) 
 

E-grāmatniecība 

 

Konferenci atklāja Ļubļanas Universitātes (Slovēnija) profesors, izdevējs Miha Kovāčs (Miha Kovač) ar stāstījumu par angļu 

valodu kā starptautiskas saziņas valodu globālajā vidē. Pēc viņa informācijas, tā ir dzimtā valoda aptuveni 400 miljoniem 

ļaužu, bet vismaz divreiz lielākam cilvēku skaitam (800–850 miljoni) – pirmā svešvaloda. Tādēļ angļu valodā publicēto grāmatu 

tirgus ir milzīgs un turpina augt, kamēr lokālajās valodās publicēto grāmatu tirgus – sarukt. Angļu valoda par galveno starptau-

tiskās saziņas valodu kļuva pēc Otrā pasaules kara, šo statusu atņemot vācu un franču valodai. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem 90 

% zinātnisko publikāciju ir angļu valodā, situāciju veicina apstāklis, ka zinātniskās kvalitātes vērtēšanā par nozīmīgākām tiek 

uzskatītas publikācijas tieši angļu valodā, nevis t. s. lokālajās valodās. Turklāt angļu grāmatas ir krietni lētākas, tām ir lielāka 

iegādes kanālu izvēle. Pašreizējie pētījumi Eiropā tomēr liecinot, ka nelielās nācijas savās nacionālajās valodās vēlas lasīt ie-

spiestās grāmatas, bet angļu valodā – e-grāmatas. Pēc Kovāča ieskatiem, iespiesto grāmatu dominances periodā bija šādas izde-

vēju galvenās funkcijas: 1) satura filtrēšana publicējamās informācijas atlasei; 2) grāmatas kā estētiskas tirgus preces izveide, 

ražošana un izplatīšana. Tagad situācija mainījusies: izdevēja primārā funkcija ir finansiālo, intelektuālo resursu ieguve un pār-

valdīšana, jo filtrēšanu, rediģēšanu un publicēšanu var nodrošināt programmatūra. Redaktoram izdevniecībā ir neliela padomde-

vēja loma – viņš var tikai ieteikt, galīgo lēmumu pieņem Mārketinga nodaļa. Kovāčs kritizēja Eiropas e-grāmatu tirgu, kas, salī-

dzinājumā ar ASV, attīstās gausi. Viens no iemesliem – gandrīz vienāda iespiestās un e-grāmatas cena (to nosaka arī augstais 

PVN), lai gan vairumā gadījumu e-grāmatas pircējs iegūst vienīgi licenci, ne materiālu priekšmetu. 

 

Mūsdienu grāmatniecībai pievērsās arī daudzi citi referenti. Stērlinga Universitātes profesore, kas savulaik darbojusies grāmat-

tirdzniecībā, Klēra Skvairsa (Claire Squires) uzsvēra, ka nākotnē komunikācijas sistēmā „grāmata→lasītājs (pircējs)” izde-

vējs, iespiedējs un tirgotājs var kļūt nevajadzīgs (reducēto sistēmu demonstrēja arī Leidenas Universitātes profesors Adrians 

Hendriks van der Vīls). Lielbritānijā daudzi autori savus darbus publicē bez izdevēju starpniecības, jo: 1) izdevēji ir konservatīvi 

un nelabprāt izdod interaktīvas e-grāmatas; 2) iesācējiem ir diezgan grūti panākt savu darbu publicēšanu, daudzi bestselleru auto-

ri sākumā piedzīvojuši izdevēju atteikumu. Iznāk autoriem adresētas padomu grāmatas, tiek veidotas un uzturētas tīmekļa vietnes 

par izdevējdarbības procesiem un atbilstošu pakalpojumu piedāvātājiem (piemēram, http://blog.taleist.com). Uz panākumiem 

gan drīzāk var cerēt jau populārie autori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursu taupības labad tradicionālās izdevniecības ir spiestas apvienoties, taču tik un tā jaunās izdevniecības bieži vien tās iz-

konkurē, jo autoriem piedāvā modernas, multifunkcionālas publicēšanas platformas, bet lasītājiem – „citādu” literatūru. Lielbri-

tānijā šie izdevēji apvienojušies „Neatkarīgajā aliansē”, kas gūst panākumus arī tādēļ, ka autori saņem pienācīgu peļņas daļu no 

grāmatu pārdošanas. Lai grāmatām būtu lielāks noiets, izdevēji izmanto arī dažādus trikus, piemēram, nolīgst pozitīvu, saistošu 

recenziju rakstītājus sociālajos tīklos. Ir ļaudis, kas šādi pelna iztiku. 

 

Leidenas Universitātes profesors Adriāns Hendriks van der Vīls (Adriaan Hendrik van der Weel) proponēja viedokli, ka jau- 

nās informācijas tehnoloģijas maina lasīšanu. Laika patēriņš šai nodarbei nekrītas, mainās lasīšanas veids. Cilvēki nevēlas 

lasīt „garu” tekstu, bet iztikt ar fragmentiem. Viņi mazāk apgūst tradicionālos, proti, iespiestos medijus (to pierāda iespiesto 

jaunizdevumu skaita samazināšanās Holandē pēdējos trīs gados, kā arī iespiesto mediju lasīšanai patērētais laiks nedēļā pieaugu-

šajiem: 1975. gadā – 6 stundas, 2011. gadā – 3,70), arvien biežāk lasa attālināti pieejamu informāciju datorā vai mobilajā tālrunī. 

Iespiesto mediju informācijas struktūra ir hierarhiska (tāpat kā autoru un lasītāju komunikācija), turklāt tie ne visiem un visur ir 

pieejami. Vīla skatījumā interneta vide ir demokrātiskāka, mūsdienu tehnoloģijas ļauj lasītājam būt līdzvērtīgā statusā ar autoru 

(ieteikt, komentēt, kritizēt). Jaunajai paaudzei, kas izmanto galvenokārt interneta informāciju, piemīt t. s. online mentality, kas 

atšķiras no vecākajai un vidējai paaudzei raksturīgās print mentality, to raksturo citāda attieksme pret pasauli, sabiedrību, infor-

māciju, literatūru. Taču šis jautājums faktiski nav pētīts – tā izzināšanu Vīls uzskata par vienu no komunikācijas zinātnes stei-

dzamākajiem uzdevumiem. 

 

Par konkrētiem e-grāmatu pētījumiem stāstīja Zviedrijas un Somijas pārstāvji. Boras Universitātes (BU) Bibliotēku un informā-

cijas zinātnes skolas pārstāve Kersti Nilsone (Kersti Nilson) ziņoja, ka Zviedrijā vasarā uzsākta četrgadīga starpdisciplināra pēt-

niecības programma „E-grāmata mazizplatīto valodu kultūrā: mediji, tehnoloģijas un ietekmes digitālajā sabiedrī-

bā” („The Case of the e-Book in a „Small Language” Culture: Media, Technology and Effects in the Digital Society”), ko BU 

Turpinājums 16. lpp. 

M. Kovāčs  

K. Skvairsa  

http://blog.taleist.com/
http://www.faber.co.uk/about/trade/independent-alliance/
http://www.hb.se/en/Research/Projects/The-case-of-the-e-book-in-a-small-language-culture-Media-technology-and-effects-in-the-digital-society/
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īsteno kopā ar Gēteborgas Universitātes Komunikācijas, mediju un žurnālistikas nodaļu. Pētījumu finansē Zviedrijas Zinātnes 

padome. Pētījumā tiks analizēts arī e-grāmatu izmantojums zinātniskajās un publiskajās bibliotēkās, intervēti autori, izdevēji, 

organizētas fokusgrupu diskusijas, plānota apjomīga socioloģiska aptauja. Pētījuma vadītāja ir lietuviešu izcelsmes zinātniece 

Elena Macevičūte, tādēļ pētījumā paredzēts arī Zviedrijas-Lietuvas situācijas salīdzinājums. Pētījuma programmai ir savs blogs. 

Lai gan pētījums tikko iesākts, dažas tendences jau ir skaidras. Zviedrijā, tāpat kā citās Eiropas „nelielajās” valstīs (Lietuvā, Hor-

vātijā, Somijā), grāmattirgū ir ļoti mazs e-grāmatu piedāvājums valsts valodā, sevišķi bērniem un jauniešiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samazinās pieprasījums pēc iespiestajām grāmatām: par to liecina straujā izsnieguma regresija Zviedrijas publiskajās un univer-

sitāšu bibliotēkās. Piemēram, universitāšu bibliotēkās 10 gadu laikā tas krities par 50 %, toties e-grāmatu lejupielāde pieaugusi 

par aptuveni 30 %. Tādēļ universitāšu bibliotēku jauniegādāto grāmatu skaitā 2/3 ir e-grāmatas un 1/3 – iespiestās, taču krājumā 

vēl aizvien dominē tradicionālie iespieddarbi. Publiskās bibliotēkas e-grāmatas komplektē ļoti maz un to izsniegums turpina 

kristies. Nilsone neslēpa, ka Zviedrijas izdevēji skeptiski raugās uz e-grāmatu izplatīšanu publisko bibliotēku sistēmā, šāda pozī-

cija varētu būt arī autoriem, jo par e-grāmatu patapinājumu bibliotēkās viņi atlīdzību nesaņem. 

 

Par trūcīgo e-grāmatu klāstu sūkstījās arī Horvātijas pārstāve, grāmatzinātnes doktorante Ivona Despota (Ivona Despot). Patlaban 

kopējais piedāvājums ir 800 e-grāmatas, darbojas tikai 5 e-grāmatu tiešsaistes veikali (pirmais atklāts 2010. gadā). 

 

Akadēmiskajā vidē nav vienotas termina „e-grāmata” izpratnes, jo, piemēram, VU profesors Arūns Gudinavičs (Arūnas 

Gudinavičius) tām pieskaita arī tipogrāfiski pavairoto grāmatu e-versijas PDF formātā. Tādēļ viņš varēja lepoties ar salīdzinoši 

lielu Lietuvā izdoto e-grāmatu skaitu – 1293 nosaukumi. Gudinavičs atzina, ka Lietuvā ir izplatīta iespiesto grāmatu nelegālo e-

versiju un cita veida e-resursu pirkšana „melnajā tirgū”, kur, pēc viņa aprēķiniem, ir divas reizes lielāks grāmatu piedāvājums 

(kopā ~5000 e-grāmatu, vienā veikalā ~ 3000), nekā legālajā tirgū. Diemžēl referents neanalizēja „melnā tirgus” popularitātes 

cēloņus – visticamāk, iemesls ir zemāka e-grāmatu cena. 

 

Tamperes Universitātes profesors Ilka Mekinens (Ilkka Mäkinen) atzina, ka Somijā pēc e-grāmatām ir mazs pieprasījums, 

tādēļ arī nav pienācīga piedāvājuma. Somijā ir stipras iespiesto grāmatu pozīcijas. Pētījumi par grāmatu lasīšanu liecina, ka e-

grāmatu ienākšanu tirgū nepacietīgi gaida jaunā paaudze, turpretī vecākā un vidējā paaudze ir diezgan atturīga. Lai gan lielākās 

izdevniecības izdevušas vismaz pa vienai e-grāmatai, tās nesteidzas e-grāmatu publicēšanā ieguldīt lielas investīcijas. E-grāmatu 

klāsts publiskajās bibliotēkās, vismaz somu valodā, ir niecīgs. Tikai dažas bibliotēkas (piemēram, Helsinku pilsētas bibliotēka) 

piedāvā piekļuvi e-grāmatām (kas pārsvarā ir angļu valodā). Lai attīstītu visām pusēm pieņemamu e-grāmatu izdošanas un reali-

zācijas modeli, veicinātu e-grāmatu patapinājumu publisko bibliotēku sistēmā, pirms dažiem gadiem Somijas Izglītības un kultū-

ras ministrija iniciēja programmu „Next media”, kas ietver vairākus apakšprojektus, piemēram, e-satura attīstību publisko bibli-

otēku vajadzībām, licencēšanas modeļu testēšanu (to veic Somijas Nacionālā bibliotēka). Projekta ietvaros tiek apzināta līdzšinē-

jā lietotāju pieredze, izdevēju un autoru viedokļi. Viena no būtiskākajām programmas sastāvdaļām, kas uzsākta 2013. gada sep-

tembrī, ir bibliotēku personāla izglītošana jauno mediju izmantošanā un e-satura attīstīšanā, lai jaunās zināšanas varētu nodot 

tālāk lasītājiem. 

 

Iespiestās grāmatas vēsture 

 

Referāti par grāmatniecības vēsturi bija saturiski diferencēti. Piemēram, VU profesors Doms Kauns (Domas Kaunas) turpina 

izzināt t. s. mazās Lietuvas grāmatniecību 19.–20. gadsimtā, proti, sabiedriskā darbinieka, izdevēja Martīna Jankus (Martynas 

Jankus, 1858–1946) dzīvi un viņa centienus nostiprināt lietuviešu valodas līdztiesību vāciskajā kultūras telpā. Arī VU profesore 

Aušra Navickiene pēta 19. gadsimta Lietuvas grāmatniecību – izcilā grāmatniecības darbinieka Jozapa Zavadska (Juozapas 

Zavadskis, 1781–1838) 1818. gadā izstrādāto projektu par veiksmīgu poļu grāmatu izplatīšanu, ko viņš plānoja iesniegt 

politiķiem. Zavadskis bija viens no pirmajiem Lietuvas izdevējiem, kurš grāmatniecības problemātiku (intelektuālo, 

tehnoloģisko un komerciālo aspektu) uztvēra vienotā veselumā, akcentēja izdevēja neatkarības nepieciešamību un rekomendēja 

profesionālas izdevēju apvienības izveidošanu. 

 

Par Somijas zinātniskās literatūras izdošanu 19. gadsimtā informēja Johanna Lilja (Johanna Lilja), kas patlaban strādā 

Somijas Zinātnisko biedrību asociācijā. Ar valdības finansiālu atbalstu zinātnisko literatūru tolaik izdeva galvenokārt pētnieku 

Turpinājums 17. lpp. 

A. H. van der Vīls  K. Nilsone  

http://projectebooks.wordpress.com
http://www.nextmedia.fi/8662400/en/read/WP1_Business_models_concepts_and_organizational_development
http://lt.wikipedia.org/wiki/1781
http://lt.wikipedia.org/wiki/1838
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biedrības. Tā kā valdības piešķīrums nesedza visas izmaksas, biedrībām bija jārisina dilemma: vai orientēties uz starptautisko 

auditoriju un izdot literatūru vācu un latīņu valodā (šis risinājums atbilda zinātnieku akadēmiskajām ambīcijām) vai izdabāt 

vietējo lasītāju interesēm un piedāvāt zinātni popularizējošu lasāmvielu, kā arī praktiskas padomu grāmatas. Mūsdienās situācija 

ir tikpat sarežģīta: valsts finansējums zinātnei krītas, zinātnieki spiesti to papildināt, iesaistoties starptautiskos projektos, kuru 

rezultāti aprakstāmi recenzējamos ārzemju izdevumos. Veidojas plaisa starp Somijas sabiedrību, kas vēlas pētījumus un 

publikācijas par Somijas problemātiku, un zinātniekiem, kas spiesti orientēties uz globāliem salīdzinošiem pētījumiem, kuru 

rezultāti atspoguļojami Somijā mazzināmos ārzemju izdevumos. 

 

Tallinas Universitātes profesore Aila Meldre (Aile Möldre) ziņoja par izmaiņām Igaunijas grāmatniecībā 20.–21. gadsimta 

mijā. Tāpat kā Latvijā to ietemējusi ilgstošā padomju okupācija, no kuras izdevās atbrīvoties tikai 1990. gadā. Izdevējdarbībā 

tika saskatīts vieglas peļņas potenciāls, tādēļ bija ievērojams izdevēju skaits un liela izdevēju mainība. Daudzi laida klajā tikai 

vienu, divas grāmatas. Pozitīvs ir fakts, ka pēc neatkarības atguves jaunizdevumu skaits līdz pat nesenās krīzes gadiem bija 

krietni palielinājies. 

 

Konferencē piedalījās arī Latvijas Universitātes profesors Viesturs Zanders, kurš stāstīja par profesionālajām vērtībām, 

peļņas meklējumiem latviešu trimdas grāmatniecībā. Viņš izcēla latviešu grāmatizdevēju diskusiju pirmajos trimdas gados 

par sēnalu un augstvērtīgās literatūras publicēšanu. Diskusijā netrūka nedz patosa, nedz kvēlu aicinājumu trimdiniekiem boikotēt 

triviālo literatūru, tomēr uzvarēja zelta vidusceļš – panākumus guva izdevēji, kas piedāvāja lasāmvielu gan izklaidei, gan 

pasaules izziņai vai gādāja papildu finansējuma avotus augstvērtīgas literatūras izdošanai. 

 

Nošu literatūra Lietuvā 

 

Kauņas Tehnoloģiju Universitātes profesors, muzikologs Darjus Kučinsks (Darius Kučinskas) pievērsās grāmatzinātnes 

„piemirstajam bērnam” – mūzikas izdošanai, kurā var izšķirt divus virzienus: 1) nošu izdošana, 2) skaņu ierakstu izdošana. 

Kučinskis akcentēja problemātiskāko – nošu izdošanu, jo nošu izdevumu tirgus ir vismaz 100 reizes mazāks nekā mūzikas 

ierakstu tirgus, lai gan arī nošu izdevumu veidošanai nepieciešami kvalificēti darbinieki ar specifiskām prasmēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikai 1 % Lietuvas iedzīvotāju (aptuveni 30 000) ir potenciālie nošu literatūras patērētāji: dažāda līmeņa mūzikas mācībiestāžu 

audzēkņi, amatierkolektīvu dalībnieki un profesionālie mūziķi. Lai gan nošu publikāciju tirgum vajadzētu būt neierobežotam (to 

neietekmē valodu barjera, lietotājiem nepieciešama vien nošu lasītprasme), tas ir problemātisks, jo patērētāju vajadzības ir ļoti 

diferencētas un prasības – augstas. Lietuvā ir 124 izdevēji, kas izdod mūzikas publikācijas (85 % paredzēti mācībām), tomēr to 

dara retumis. Nav neviena, kurš specializētos galvenokārt (vai vienīgi) šajā laukā. Pārsvarā tiek izdota lietuviešu tautas mūzika 

un vietējo komponistu sacerējumi, vidēji 2000–3000 eksemplāru tirāžā. Pasaules klasisku Lietuvas izdevniecības piedāvā ļoti 

reti, jo viņu produkcija neatbilst mūziķu izvirzītajiem kvalitātes standartiem. Lietuvā bijis tikai viens mūzikas izdevējs – Jons 

Petronis (Jonas Petronis, 1911–2005), kura izdevumiem ir pasaules līmeņa kvalitāte. Līdz pat 20.–21. gadsimta mijai ierasta bija 

nošu pārrakstīšana ar roku un pārrakstītā eksemplāra pavairošana 20–50 eksemplāros ar jebkādu pieejamo reproducēšanas 

tehniku. Tagad manuālo pārrakstīšanu aizstāj datortehnika, bet pavairošanu atvieglo ērti pieejamie kopēšanas aparāti. Problēmas 

sagādā arī tas, ka nošu izdevumi grāmatnīcās ir niecīgā izvēlē vai to nav vispār; ir tikai viens veikals, kura piedāvājums 

pārsniedz tradicionāli nabadzīgo sortimentu („Natu knygynas” Viļņā). Tādēļ nošu izdevumu aprite vēl aizvien notiek kā 

rokraksta grāmatniecības periodā: draugs aizņemas kopiju no drauga, kurš savukārt to aizguvis no cita drauga, un izgatavo jaunu 

kopiju. Plaši tiek izmantotas arī starptautiskās mūzikas bibliotēkas, kur var ne tikai iegūt izvēlētā skaņdarba notis, bet arī 

noklausīties tā interpretāciju. 

 

Grāmata mūsdienu Igaunijā 

 

Konferenci noslēdza Tartu Universitātes pārstāvis Ilmars Vāro (Ilmar Vaaro), kurš iepazīstināja ar grāmatu patēriņu 

mūsdienu Igaunijā, par faktoloģisko bāzi izmantojot Tartu Universitātes Komunikācijas un žurnālistikas institūta pētījumus, 

kas veikti Marju Lauristinas vadībā, grāmatu izdošanas un pārdošanas statistiku, datus par bibliotēkām. Pirms dažiem gadiem 

krīzes dēļ Igaunijā bija vērojams būtisks kritums grāmatizdošanas industrijā (2008. gadā – 4685, 2010. gadā – 3760 nosaukumi), 

pamazām situācija uzlabojas, un izdevumu skaits pietuvojies 2004. gada līmenim (2012. gadā – 3971, 2004. gadā – 3994 

nosaukumi). 

D. Kauns  D. Kučinsks  

Turpinājums 18. lpp. 

http://www.natos.lt/
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Ja 20. gadsimta 80. gadu beigās Igaunijā visvairāk tika pirkta daiļliteratūra, sevišķi dzeja, tad mūsdienās priekšroka tiek dota 

lietišķajai un uzziņu literatūrai. Analizējot Igaunijas Grāmatizdevēju asociācijas veidotos gada bestselleru sarakstus, jāsecina, ka 

pirmajā vietā ierindojas praktiskā literatūra (37 nosaukumi), otrajā vietā – bērnu literatūra (23 nosaukumi, kas ir tikpat, cik 2008.

–2010. gadā), tai seko uzziņu literatūra (17 nosaukumi). Daiļliteratūra ieņem tikai 4. vietu (12 nosaukumi). Krīzes laikā (2009.–

2010. gadā) vispopulārākās bijušas pavārgrāmatas. Tas nozīmē, ka grāmatu funkcijas strauji mainās – tām nav vairs tik nozīmīga 

loma cilvēku izklaidē kā agrāk. Acīmredzot mūsdienu cilvēki dod priekšroku citām izklaidēm, ne grāmatu lasīšanai.  

 

Patīkami pārsteidz Igaunijas lasošās publikas izvēle: prioritāte ir igauņu oriģinālliteratūrai (bestselleru sarakstā 2010. gadā – 72, 

2012. gadā – 76, 2012. gadā – 59 igauņu autoru grāmatu nosaukumi), ne tulkojumiem no citām valodām. Šī tendence 

novērojama pēdējos gados, jo vēl 20.–21. gadsimta sākumā igauņu un ārzemju autoru pozīcijas bija līdzsvarā. 

 

Cita aina veidojas, iepazīstot grāmatu pirkšanas ieradumus. Tartu Universitātes pētījumi liecina, ka 48 % (gandrīz puse) 

iedzīvotāju vispār nepērk grāmatas, 28 % – iegādājas dažas (līdz piecām), bet 30 % – pērk vairāk nekā 5 grāmatas gadā. Vai 

mazas nācijas grāmatniecība bez valsts atbalsta var izdzīvot tik neliela patēriņa apstākļos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairums pircēju (35 %) grāmatas izvēlas pēc draugu un paziņu ieteikuma, turpat 30 % pircēju izšķiroša ir grāmatas autora 

līdzšinējā daiļrade. Tikai piektdaļu pircēju ietekmē reklāma, bet 7 % – pārdevēju padomi. Arī Igaunijā grāmatas pārsvarā pērk 

(un lasa) sievietes, vīrieši naudu labprātāk tērē kinoteātru apmeklējumam. 

 

Grāmatu lasītāju ir vairāk, nekā pircēju: tikai 16 % iedzīvotāju grāmatas nelasa vispār, vairums ir „slinkie“ vai vidusmēra lasītāji 

(katrā grupā vidēji 30 % iedzīvotāju): „slinkie” apgūst līdz 3 grāmatām gadā, vidusmēra lasītāji – no 4 līdz 10 grāmatām. Tikai 

piektā daļa ir daudzlasītāji, par kuriem priecājas gan izdevēji, gan bibliotēkas. Pārdomas raisa dati par bibliotēku apmeklējumu: 

42 % Igaunijas iedzīvotāju bibliotēkas neapmeklē, 15 % – vienu vai divas reizes, 19 % – trīs līdz desmit reizes gadā. Vai 

bibliotēkām nebūs arvien grūtāk pierādīt finanšu investīciju nepieciešamību, ja vairāk nekā puse iedzīvotāju bez tām var iztikt? 

 

Grāmatzinātnes pētījumi neapsīks 

 

Grāmatzinātnes pētniecības lauks arvien paplašinās. Grāmatas veidols un informācijas strukturējums vairs nav tik vienveidīgs, 

kā pirms dažiem gadu desmitiem, pastāv un tiek izgudrotas jaunas informācijas publicēšanas formas. Iespiestā grāmata līdz ar 

citiem tipogrāfiski pavairotiem medijiem ir zaudējusi centrālo lomu saziņas līdzekļu sistēmā. Šo pārmaiņu fiksēšana, analīze un 

ietekmes novērtēšana ir neatliekama, tomēr nebūtu aizmirstamas arī iepriekšējās informācijas revolūcijas, kuru izzināšana varētu 

mainīt stereotipus par cilvēka informacionālās uzvedības atšķirībām senos laikos un mūsdienās. 

I. Vāro (centrā)  

Modernā Viļņas Universitātes bibliotēka  

Turpinājums 18. lpp. 

Vecāki, bērni, bibliotēkas un lasīšana 
Māra Jēkabsone 

 

Vai mazu bērnu vecāki ir labvēlīgāk noskaņoti pret bibliotēkām, nekā cilvēki, kuru ģimenē ir tikai pieaugušie? Varbūt viņi ne 

tikai novērtē bibliotēku darbu, bet ir arī prasīgāki un gaida no bibliotēkām arvien jaunus un modernākus pakalpojums? Atbildi uz 

šiem jautājumiem sniedz Pjū Pētījumu centra (Pew Research Center) pētījums „Vecāki, bērni, bibliotēkas un lasīšana” („Parents, 

Children, Libraries, and Reading”). Pētījums veikts Interneta un Amerikas dzīves projekta (Internet & American Life Project) 

ietvaros. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda ir mazu bērnu vecāku nostāja pret publiskajām bibliotēkām un vai tā atšķiras no 

amerikāņu viedokļa, kuru ģimenē nav mazu bērnu. 2012. gada oktobrī–novembrī tika veikta aptauja, kurā tika aptaujāti 2252 

amerikāņi vecumā no 16 gadiem, 584 no tiem bija tādu bērnu vecāki, kas jaunāki par 18 gadiem. Pētījuma rezultāti publiskoti 

2013. gada 1. maijā. 

 

Vairums vecāku (ar „vecākiem” tiek saprasti amerikāņi, kuru ģimenē ir bērni, kas jaunāki par 18 gadiem; tie respondenti, kuru  

ģimenē bērnu nav vai arī tie ir vecāki par 18 gadiem, pētījumā tiek saukti par „citiem pieaugušajiem”) uzskata, ka bibliotēkas 

viņu bērniem ir ļoti nozīmīgas. Pirms aplūkojam vecāku attieksmi pret bibliotēku, ir vērtīgi noskaidrot, kādu lomu savu bērnu  
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Vecāki, bērni, bibliotēkas un lasīšana (turpinājums) 
 

dzīvē viņi piešķir lasīšanai. Puse vecāku, kuru bērni ir jaunāki par 12 gadiem, lasa saviem bērniem priekšā katru dienu, 26 % to 

dara dažas reizes nedēļā. Jo jaunāks bērns, jo intensīvāka ir priekšā lasīšanas tendence: 58 % vecāku, kuru bērni ir jaunāki par 6 

gadiem, lasa viņiem priekšā katru dienu, 26 % kopā ar savu bērnu lasa vairākas reizes nedēļā. 

 

Atkarībā no tā, kādu nozīmi vecāki piešķir lasīšanai un zināšanu pieejamībai, veidojas arī viņu attieksme pret bibliotēku un tās 

sniegtajiem pakalpojumiem: 

94 % vecāku atzīst, ka bibliotēkas ir nozīmīgas viņu bērniem, 79 % bibliotēkas atzīst par „ļoti nozīmīgām”. Īpaši raksturīgi 

tas ir to bērnu vecākiem, kas ir jaunāki par 6 gadiem: 84 % šo vecāku atzīmē bibliotēkas kā ļoti nozīmīgas; 

84 % vecāku, kas atzīst bibliotēkas par nozīmīgām, atklāj arī galveno iemeslu, kāpēc viņiem ir svarīgi, lai viņu bērniem būtu 

pieejamas bibliotēkas – tiek atzīts, ka bibliotēkas palīdz ieaudzināt bērnos mīlestību pret grāmatu un lasīšanu; 

81 % vecāku atzīst, ka bibliotēkas ir nozīmīgas tādēļ, ka nodrošina viņu bērniem informāciju un resursus, kas nav pieejami 

mājās; 

71 % vecāku kā ievērojamu iemeslu bibliotēku nepieciešamībai min to, ka bibliotēkas ir droša vieta viņu bērniem; 

gandrīz visiem vecākiem (97 %) ir svarīgas bibliotēkas piedāvātās programmas un nodarbības bērniem un pusaudžiem.  

 

Plašāku pētījuma rezultātu kopsavilkumu lasiet Latvijas Bibliotēku portālā. 

Turpinājums 20. lpp. 

Grāmatu automāti – bibliotēka 24 x 7 režīmā 
Māra Jēkabsone 

Sagatavots pēc „Wikipedia”, „Huffingtonpost.com”, „Lifeofguangzhou.com”, „D-techdirect.com”, „Flavorwire.com”, 

„Bizmology.hoovers.com”, „Designinglibraries.org.uk” un „Ocregister.com” materiāliem 

 

Pjū Pētījumu centra (Pew Research Center) pētījumā „Vecāki, bērni, bibliotēkas un lasīšana” („Parents, Children, Libraries, and 

Reading”) minēts, ka 60–70 % amerikāņu vēlas tādu inovatīvu, modernajās tehnoloģijās balstītu pakalpojumu kā bibliotēkas 

kioskus, kas atrastos vairākās vietās ārpus bibliotēkas un pēc pašapkalpošanās automātu darbības principa piedāvātu patapināt  

grāmatas un filmas no bibliotēkas krājuma. 

 

„Redbox” fenomens 

 

Pētījuma kopsavilkuma tekstā šis pakalpojums tika saukts par „Redbox” bibliotēku kioskiem („Redbox”-type library kiosks). 

„Redbox” ir uzņēmums, kas specializējies ciparvideodisku (DVD), Blu-ray disku un videospēļu nomā, izmantojot automatizētos 

mazumtirdzniecības kioskus. 2012. gada beigās (t. i., 10 gadus pēc uzņēmuma dibināšanas) „Redbox” bija vairāk nekā 42  000 

kiosku 34 000 vietās Ziemeļamerikā. Kioski pārsvarā izvietoti lielveikalos un ātrās ēdināšanas restorānos, atsevišķās mazum-

tirdzniecības un izklaides vietās, aptiekās u. tml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašapkalpošanās notiek ar interaktīva, skārienjutīga ekrāna palīdzību. Diski atrodas kioska korpusā ierīkotā plauktu karuselī, to 

cirkulāciju un kontroli nodrošina globālajā tīmeklī balstīta komunikācijas sistēma. Kiosks var atrasties gan telpās, gan ārpus tām. 

Vienā kioskā iespējams ievietot vairāk nekā 600 diskus. Nosaukumu skaits variējas no 70 līdz 200 nosaukumiem, kioska saturs 

tiek atjaunots reizi nedēļā. 

Maksājumu klienti veic ar bankas debetkarti vai kredītkarti. Paņemto disku var atdot atpakaļ jau nākamajā dienā, un to var izda-

rīt jebkurā uzņēmuma kioskā. Ja disks netiek atdots noteikumos paredzētajā termiņā, maksa par diska izmantošanu aug atbilstoši 

šo termiņu pārkāpjošajam dienu skaitam. Kad ir apritējušas 25 dienas kopš termiņa pārsniegšanas, maksas pieaugums tiek apstā-

dināts un diska nomnieks to iegūst savā īpašumā. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=24955&type=0
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=24955&type=0
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Automatizētās mazumtirdzniecības piedāvājums 

 

Automatizētā mazumtirdzniecība (automated retail) ir pašapkalpošanās veids, kas tiek īstenots ar automatizētu pašapkalpošanās 

kiosku jeb tirdzniecības automātu (vending machine) palīdzību. Pirmo tirdzniecības automātu mūsu ēras pirmajā gadsimtā esot 

izgatavojis sengrieķu matemātiķis un mehāniķis Aleksandrijas Hērons. Viņa izgudrotā ierīce pret tajā ievietotajām monētām 

izsniegusi svēto ūdeni. Mašīnas darbības pamatā bijis sviras mehānisms. Pirmie modernākie tirdzniecības automāti radās 19. 

gadsimta 80. gados Londonā un pret monētām izsniedza pastkartes. Lai gan, sākot ar 21. gadsimtu, ir ievērojami attīstījies auto-

mātu darbības mehānisms un paplašinājies piedāvāto produktu loks, tā pamatideja nav mainījusies: pēc samaksāšanas speciālā 

nodalījumā tiek automatizēti izsniegts izvēlētais produkts. 

Mūsdienu automatizētie pašapkalpošanās kioski apvieno klasisko sīkpreču tirdzniecības automātu (vending machine) ar jaunāka-

jām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām: interaktīvi, skārienjutīgi ekrāni, kioska datu pieejamība tiešsaistē, iespēja norē-

ķināties ne tikai skaidrā naudā, bet arī izmantojot maksājumu kartes. 

Tradicionāli tirdzniecības automāti tiek novietoti cilvēku bieži apmeklētās vietās: stacijās, lielveikalos, medicīnas iestādēs, sko-

lās u. c. Vispopulārākie ir uzkodu un dzērienu automāti, taču ir arī preses automāti, cigarešu automāti, saldējuma automāti u. c. 

Piemēram, Japānā uz 23 cilvēkiem ir vismaz viens tirdzniecības automāts. 

 

Grāmatu automāti 

 

Grāmatu automāti (book vending machine) pasaulē nav nekāds jaunums. Tos var iedalīt divās lielās grupās: grāmatu pārdošanas 

automāti un grāmatu izsniegšanas un nodošanas automāti. 

Pirmo grāmatu pārdošanas automātu 1822. gadā Anglijā uzbūvēja grāmatu pārdevējs Ričards Kārlails (Richard Carlile), lai iz-

platītu opozicionārus uzskatus saturošu literatūru. Grāmatu automāts deva iespēju iegādāties grāmatas bez tirgotāja starpniecības, 

kas ļāva valdošajām aprindām nevēlamas literatūras izplatītājam izvairīties no policijas uzmanības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937. gadā izdevniecības „Penguin Books” dibinātājs Elens Leins (Allen Lane) Londonā izvietoja grāmatu tirdzniecības automā-

tus, kas tika saukti izdevniecības vārdā – „Penguincubator”. Šie automāti piedāvāja iegādāties izdevniecības izdoto klasisko lite-

ratūru vienkāršā iesējumā par tādu pašu cenu kā cigarešu paciņa. 

Pēc Otrā pasaules kara vairāki ASV uzņēmumi izveidoja grāmatu automātus, kas ir līdzīgi mūsdienās izplatītajiem un tika saukti 

par „book-o-mat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsdienu pasaulē grāmatu automāti ir gana izplatīti, īpaši attīstītajās Āzijas valstīs, piemēram, Japānā, Ķīnā un Korejā, kur šā-

dus automātus ražo vairāki desmiti uzņēmumu. Rietumu pasaulē grāmatu automāti pārsvarā atrodami ASV, Zviedrijā, Francijā, 

Spānijā un Vācijā. 

Turpinājums 21. lpp. 
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Lai gan šādi automāti ierobežo grāmatu izvēli un pamatā piedāvā dižpārdokļus un citu populārāko literatūru, tie tomēr ir veids, 

kā pievērst cilvēku uzmanību grāmatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatu automāti bibliotēkās 

 

Arī bibliotēkas var piedāvāt savu krājumu ar grāmatu automātu starpniecību. Īpaši noderīgi bibliotēku automāti (library vending 

machines, library book vending machines) ir, lai nodrošinātu bibliotēkas krājuma pieejamību 24 x 7 režīmā (visu diennakti septi-

ņas dienas nedēļā) un ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēku automātu darbības princips daudz neatšķiras no grāmatu tirdzniecības 

automātiem, galvenā atšķirība – grāmatu no automāta iespējams izņemt ar lasītāja kartes palīdzību. Vairums bibliotēku automātu 

ļauj grāmatas ne tikai izņemt, bet arī nodot. Jaunākie bibliotēku automāti piedāvā plašu nosaukumu izvēli – vienā automātā ie-

spējams ievietot pat 1000 grāmatu vienību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šādus bibliotēku automātus piedāvā Ķīnas bibliotēkas. Tam ir trīs grāmatplaukti, kuros kopā var ievietot 400 grāmatas, un grā-

matu nodošanas konteiners ar 800 grāmatu ietilpību. Automāts ir 2,4 m augsts, 3,5 m garš un 1,5 m plats. Projekta iniciatore ir 

Šeņdžeņas (Shenzhen) pilsētas bibliotēka, kur automāts sākotnēji tika novietots izmēģinājuma veidā. Trīs mēnešu laikā automātu 

izmantoja 500 cilvēki, kas no tā izņēma un atpakaļ atdeva 20 000 grāmatu. Šādi bibliotēkas automāti atrodas daudzviet pilsētā 

ārpus bibliotēkas: lidostā, metro stacijās u. c. Lasītāji uz konkrētu automātu grāmatas var arī pasūtīt – bibliotēka izvēlētās grāma-

tas noteiktajā vietā piegādā 48 stundu laikā. Automāta cena ir aptuveni 400 000 juaņu (34 000 latu), un tie guvuši plašu populari-

tāti visā Ķīnā. 

Turpinājums 22. lpp. 
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2013. gada martā Nanītonas (Nuneaton) hospitālī Anglijā tika atklāts uzņēmuma „D-Tech International” ražotais grāmatu auto-

māts, kas slimnīcas pacientiem, apmeklētājiem un personālam piedāvā literatūru no pilsētas bibliotēkas krājuma. Automātā var 

ievietot 400 vienības, un to drīkst izmantot tikai tie, kas ir bibliotēkas lasītāji. Grāmatas iespējams izvēlēties uz skārienjutīga 

ekrāna, meklēšanas un pārlūkošanas parametri – tādi paši kā bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Izlasīto literatūru var atdot atpa-

kaļ tajā pašā automātā vai jebkurā pilsētas bibliotēkā. (Sk. grāmatu automāta prezentācijas video un videoieskatu projekta ievie-

šanas gaitā.) 

„D-Tech International” piedāvā modernus grāmatu automātus, ar kuru palīdzību var izsniegt un nodot grāmatas, kompaktdiskus 

vai ciparvideodiskus. Automāts pielāgojams dažādām vēlmēm un vajadzībām – tajā ievietojamo vienību skaits variējas no 200 

līdz 1000 vienībām. 

 

 

 

 

 

 

Lai piedāvātu bibliotēku krājumu attālākās apdzīvotās vietās un ārpus darbalaika, Zviedrijas bibliotēkas izmanto zviedru uzņē-

muma „Distec” ražotos grāmatu automātus, kas Zviedrijā tiek saukti par „bokomaten”. (Sk. „bokomaten” video.) „Distec” grā-

matu automātus ar nosaukumu „GoLibrary” un „Library-a-Go-Go” iecienījušas arī Kalifornijas bibliotēkas ASV. Savukārt itālie-

šu uzņēmums „Magex” piedāvā grāmatu automātu „Library 24 h”. (Sk. „Magex” prezentācijas video.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai sekmētu grāmatu pieejamību iedzīvotājiem un veicinātu lasīšanas kultūru, daudzviet pasaulē bibliotēku automātu izvietoša-

nai sabiedriskās vietās ārpus bibliotēkas tiek sniegts ievērojams valsts atbalsts. Pēc Amerikas Bibliotēku asociācijas (American 

Library Association, ALA) datiem Kalifornijas štatā vien šim mērķim 2010. gadā tika atvēlēti turpat 17 miljoni ASV dolāru, 

2011. gadā – 15,5 miljoni dolāru. Iegādātie automāti tiek novietoti dažādās vietās un izmantoti dažādiem mērķiem. Piemēram, 

Ziemeļsanīdeilā (North Sunnydale) grāmatu automāts pilda bērnu lasītveicināšanas pienākumus, Fullertonas (Fullerton) publiskā 

bibliotēka savu automātu novietojusi dzelzceļa stacijā. Zīmīgi, ka Fullertonas bibliotēkas direktore Morīna Gebelaina (Maureen 

Gebelein) šo iespēju nosaukusi par „grāmatu Redbox” („Redbox for books”). 

Turpinājums 22. lpp. 

http://www.youtube.com/watch?v=YxmjUjr6VEQ
http://www.youtube.com/watch?v=cOO-riVZ64U
http://www.youtube.com/watch?v=cOO-riVZ64U
http://www.d-techdirect.com/products/vending-machines/
http://www.youtube.com/watch?v=g8pl6Nkrvhc
http://www.youtube.com/watch?v=sBaDmVARgTo
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Bibliotēkām piemērotus grāmatu automātus ražo vairākas ASV kompānijas, piemēram, „Brodart”, „Public Information Kiosk” 

un „Evanced Solutions”, kā arī Kanādas uzņēmums „Libramation”. Viena automāta cena ir 30–100 tūkstoši ASV dolāru, kas, 

protams, neietver uzturēšanas un apkopes izmaksas tālākajā ekspluatācijas gaitā. Vidēji vienā šo kompāniju ražotajā automātā 

izsniegšanai var piedāvāt 400 grāmatu eksemplārus. Vairumam automātu ir iebūvētas arī grāmatu nodošanas kastes. Grāmatu 

saņemšana notiek ar lasītāja kartes starpniecību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savdabīgu, no mūsdienu grāmatu automātiem atšķirīgu risinājumu piedāvā Toronto grāmatveikals „Monkey’s Paw”, kas pārdod 

lietotas grāmatas. Veikalā novietoto automātu izgatavojis Kreigs Smols (Craig Small) un tas tiek saukts par „biblio-mat”. Iekār-

tas darbības pamatā ir vienkāršs, Aleksandrijas Hērona izmantotajam sviru mehānismam līdzīgs princips. Visu automātā pieeja-

mo grāmatu cena ir divi Kanādas dolāri, taču grāmatu izvēli nenosaka vis cilvēks, bet automāts. Proti, iemetot naudiņu, nav zi-

nāms, kāda grāmata tiks izsniegta. Kā atzīst veikala īpašnieks un automāta idejas autors Stīvens Faulers (Stephen Fowler), tas ir 

automāts-pārsteigums, un automātā iegādātā grāmata domāta kā pārsteiguma pirkums. (Sk. „bibliomāta” video.) 

http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.Brodart_Co.595469c6f031fe49.html
http://www.pikinc.biz/
http://evancedsolutions.com/
http://www.libramation.com/
http://www.youtube.com/watch?v=jeVf23w79zs
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Humora lappusīte 

 
  Blondīne bibliotēkā: Es pagājušonedēļ paņē-

mu grāmatu, bet tā bija tik šausmīgi garlaicī-

ga, tādu nekad nebiju lasījusi. Sižeta nebija 

vispār, un tik daudz simbolu! 

Bibliotekārs: Ā, jūs laikam būsiet paņēmusi 

mūsu telefongrāmatu. 

Telefona zvans.  

Vīrs paceļ: Hallo! 

Zvanītājs: Labdien! Te no bibliotēkas zvana. 

Vīrs: Kas par lietu? 

Bibliotēka: Jūsu sieva jau vairākus gadus nav atde-

vusi bibliotēkai grāmatu. 

Vīrs: Kādu grāmatu? 

Bibliotēka: Kā izdevīgi apprecēties un bez kreņķiem 

sadzīvot ar bagātu truleni. 

Krievu humoristu skatījums uz bibliotēkām 
 

Уральские пельмени. Библиотека 

Уральские пельмени. На ГОА бобра не ищут. Часть 2. Номер „Библиотека” 

КВН (Клуб Весёлых и Находчивых). Тишина в библиотеке 

Purva bridējs. Kompilēti kleksīši no skolēnu sacerējumiem 

 

Blaumanis katru noveli ir nosaucis citādi, bet visinteresantāko par „Purva bridēju”. Šajā novelē rakstnieku nein-

teresē ne sākums, ne beigas, bet kas tur notiek. Novele ir veidota tā, lai viss tur notiktu kā pa purvu. 

Ar Edgaru rakstnieks parāda skaistu staļļa puisi, kurš iestidzis dziļi purvā. Viņam ir nelokāms raksturs – saņē-

mis naudu, viņš dodas uz krogu. Ilgas pēc labākas dzīves Edgars saskata Kristīnē, bet kučieris un sulainis atkal 

ievelk Edgaru muižas purvā, kur viņi rīko iedzeršanas un nododas uzdzīvei. 

Edgars ne tikai mīl Kristīni, bet viņa tam arī patīk. Šīs patikšanas un mīlestības saites vijas pa visu grāmatu un 

vēl tālāk. Edgara impulsīvais raksturs nepārtraukti mētājas starp Kristīni un krogu, parasti priekšroku dodot 

tam, kas tobrīd tuvāk. Neraugoties uz lielo mīlestību pret Kristīni, Edgars visu naudu nodzer viens pats. Viņš 

cenšas būt uzticīgs Kristīnei pat tad, kad satiekas ar citām muižas meitenēm, bet tas viņam neizdodas. 

Par noveles galveno varoni kļūst Kristīne, jo viņa mīlē labāk par citām. Bet Edgars pat tad, kad ir piedzēries, par 

Kristīni domā visu to labāko. Viņa atraida bagāto Akmentiņu saimnieku, teikdama: „Pacietieties, jūsu laiks vēl 

nav pienācis!” Pati Kristīne gan neuzskata, ka laulības gulta būtu moku rīks, tomēr viņas rīcība jāuzskata par 

neparastu, kad dienu pirms savām kāzām viņa ir bagāta līgavaiņa sieva. Edgars tobrīd taupa naudu kāzām un pie-

dzeras tikai tad, kad draugi piedāvā. Kristīne gaida, kad kāds ķieģelis nokritīs viņas un Akmentiņa ceļā, tomēr 

tā vietā viņai pie kājām nokrīt Edgars. Un tā Kristīne nekļūst par bagātā Akmentiņa sievu, bet uzticīgi brien 

līdzi Edgaram purvā. 

Ne tikai Blaumaņa Kristīne, bet arī mūsdienu jaunieši, sekojot savām patiesām, dziļām jūtām, kāpj pāri žogiem. 

Varam secināt, ka īsti laimīgs ir tikai patiess mīlētājs, lai gan viņam viena kabata tukša, bet otrā svilpo vējš. 
 

Apkopojis Ziedonis Lešinskis. Publicēts pēc „Dadža kalendāra” 2008. gadam (Rīga : Humora institūts, 2007) 

http://www.youtube.com/watch?v=infJkTJCGLw
http://www.youtube.com/watch?v=3APdQGTQnYc
http://www.youtube.com/watch?v=RiAAiVe0xVk
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs 

Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā 

Tālr.: 67969130, e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv 
 

 

 

Vadītāja, profesionālās pilnveides pasākumi, konsultatīvais darbs 

EVIJA VJATERE, tālr.: 67969130, e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv 

 

Vadošā pētniece, LNB Zinātnisko Rakstu redaktore 

JANA DREIMANE, tālr.: 67312776, e-pasts: jana.dreimane@lnb.lv 

Valsts iestāžu, sabiedrisko organizāciju, izdevēju dāvinājumu saņemšana un sadale 

SOLVITA OZOLA, tālr.: 67969121, e-pasts: solvita.ozola@lnb.lv 

Bibliotēku statistika 

BAIBA BIERNE, tālr.: 67312807, e-pasts: baiba.bierne@lnb.lv 

Latvijas Bibliotēku portāla redaktore 

KRISTĪNE DEKSNE, tālr.: 67969132, e-pasts: kristine.deksne@lnb.lv 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava 

ANDA SALDOVERE, ELITA VĪKSNA, tālr.: 67312808, e-pasts: zlasitava@lnb.lv 

Bibliotēku nozares terminoloģija 

INESE KAZĀKA, tālr.: 67312808, e-pasts: termini@lnb.lv 

Brīvpieejas apmaiņas krājums, konsultante krājuma komplektēšanas un organizācijas jautājumos 

ILZE KĻAVIŅA, tālr.: 67969121, e-pasts: ilze.klavina@lnb.lv 

Jaunākā pieaugušo literatūra, pieaugušo lasīšanas veicināšana, LNB ceļojošās izstādes 

LIEGA PIEŠIŅA, tālr.: 67969132, e-pasts: liega.piesina@lnb.lv 

Izdevums „Kalendārs bibliotēkām”, diskusiju klubs „Gūtenberga galaktika” 

AINA ŠTRĀLE, tālr.: 67969132, e-pasts: aina.strale@lnb.lv 

Konsultante, literārā redaktore 

MĀRA JĒKABSONE, tālr.: 67969132, e-pasts: mara.jekabsone@lnb.lv 

Galvenā bibliotekāre 

MARLĒNA KRASOVSKA, tālr.: 67969132, e-pasts: marlena.krasovska@lnb.lv  
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