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• 1969. gads – Bibliotekārās un bibliogrāfiskās 
terminoloģijas apakškomisija

• 2000. gads – Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, 
grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas 
apakškomisija

• 2011. gads – Informācijas un dokumentācijas 
terminoloģijas apakškomisija



• Tika noskaidrots BB TAK:

1. izveides laiks;

2. sastāvs un kā tas mainījies gadu
laikā;

3. spilgtākās personības, kas darbojušās un 
iesaistījušās komisijā;

4. apakškomisijas darba stils, mainīgā sēžu 
regularitāte;

5. nozīmīgākie terminoloģijas resursi;

6. apakškomisijas veidotie terminu apkopojumi.





BB TAK darbības sākums

• Pirmā bibliotēku nozares terminoloģijas apakškomisija –
1969. g.

• Lai nodrošinātu precīzu un vienotu bibliotekāro un 
bibliogrāfisko terminu lietošanu

• Jevgēņija Peile - autore pirmajai latviešu bibliotekārās 
un bibliogrāfiskās terminoloģijas vārdnīcai

• «Terminoloģijas veidošana pēc savas būtības ir kolektīvs 
darbs, kas ir paredzēts bibliotekārās terminoloģijas 
izkopšanai»



«Nozares terminoloģisko virzienu iezīmēja tā laika 
Zinātniskās pētniecības nodaļas vadītāja Zina Eglīte, 
saskaņojot to ar Latvijas Valsts bibliotēkas direktori 

Ainu Deglavu un Kultūras ministriju, kurā bibliotēku 
darba problemātiku virzīja un risināja Izolde Brence»

(A. Mauliņa)



Pirmā apakškomisijas sēde

• 77 protokoli

• Laika periodā no 1969. gada 20. marta līdz 1994. gada 20. 
jūnijam

• Sēdē piedalījās seši biedri– A. Apīnis, A. Jansone, V. 
Plēsuma, S.Vilciņa, V. Pokratniece un D. Holšteine

• Vienīgā sēde dibināšanas gadā

• Līdz pat 1974. gadam BB TAK darbojās neregulāri, kā arī tās 
darbība netika plaši
popularizēta. 

• Apakškomisijas pirmajos dibināšanas gados notika viena 
līdz divas sēdes gadā.



• Visdarbīgākais laiks apakškomisijas vēsturē -
septiņdesmito gadu beigas, kad ierasto 3 - 4 BB TAK 
sēžu vietā:

• 1978. gadā notika 21 apakškomisijas sēde

• 1979. gadā 11 sēdes

• Vidēji 1979. gada sēdēs ir apskatīti un apspriesti 29 
termini vienā sēdē un no tiem
24 arī pieņemti.



“Tikai vēlāk sapratu, ka terminoloģija būtībā aptver 
visus nozares jautājumus, ka tā var būt sekmīga tad un 

tikai tad, ja seko līdzi nozares teorijas un prakses
attīstībai gan Rīgā, Vašingtonā, Berlīnē un Maskavā, 

savlaicīgi ieviešot nacionālajā apritē jaunos jēdzienus 
un to apzīmējumus” (A. Mauliņa)



Atmiņas par apakškomisiju..

“Tas, ko es tajā sarakstā izlasīju... Visi bija mani darba 
kolēģi. Mums bija labas attiecības. Silvija Liniņa bija 
faktiski mana priekšniece. Viņa aizgāja, un es paliku 

viņas vietā. Viņa bija tā, kas man izskaidroja lietas. Tā 
varētu sacīt”. (B. Sporāne)



PALDIES PAR UZMANĪBU!


