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PRIEKŠVĀRDS

Pārskatā raksturots republikas masu bibliotēku darbs 1963.

gadā. Bibliotēku galvenais uzdevums bija PSKP XXII kongresa
vēsturisko lēmumu un partijas Programas aktīva propaganda,
PSĶP CX 1962. g. novembra un 1963. g. decembra plēnuma ma-

teriālu popularizēšana. īpaša nozīme bibliotēku darbā bija
PSKP CX 1963. gada jūnija plēnuma lēmumiem par partijas
ideoloģiskā darba kārtējiem uzdevumiem. Bibliotēku darba vir-

zienu joprojām noteica PSKP CX 1959. gada lēmums «Par bib-

liotēku darba stāvokli un pasākumiem tā uzlabošanā». Republi-
kas masu bibliotēku darbs analizēts atbilstoši šiem lēmumiem,
vērtēts to veikums fondu komplektēšanā, lasītāju apkalpošanā
un literatūras propagandā, sabiedrības iesaistīšanā bibliotēku

darbā.

levērojot atsevišķu bibliotēku tipu īpatnības, materiāls iz-

kārtots šādās galvenajās nodaļās:
I. Rajonu, pilsētu un strādnieku ciematu bibliotēkas.

11. Ciemu bibliotēkas.

111. Bērnu bibliotēkas.

Nodaļā «Kadri. Metodiskais darbs un kvalifikācijas celšanas

pasākumi» sniegts Latvijas PSR Kultūras ministrijas bibliotēku

kadru īss raksturojums, kā ari aplūkoti rajonu, pilsētu un bērnu

bibliotēku metodiskā darba atsevišķi jautājumi.
Ciemu bibliotēku darbs ar bērniem apskatīts nodaļā «Ciemu

bibliotēkas».

Pielikumā Latvijas PSR Kultūras ministrijas masu biblio-

tēku darba rādītāji.
Pārskats sastādīts, izmantojot statistiskās gada atskaites,

vadītāju paskaidrojumus un informācijas pie gada atskaitēm,
Valsts bibliotēkas metodiķu ziņojumus, kā arī citus materiālus

par bibliotēku darbu.

Pārskatu sastādījušas C. Caune, M. Leišupe, A. Mediņa un

I. Novika.
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I. RAJONU, PILSĒTU UN STRĀDNIEKU CIEMATU

BIBLIOTĒKAS

1. lEDZĪVOTĀJU BIBLIOTEKĀRĀ APKALPOŠANA

Bibliotēku tīkls. 1963. gadā republikā darbojās 21 rajonu un

108 pilsētu (tai skaitā arī strādnieku ciematu) bibliotēkas. Pil-

sētu bibliotēku skaits, salīdzinot ar 1962. gadu, samazinājies par
3 — Liepājas 1. bibliotēku pievienoja zinātniskajai bibliotēkai,
arodbiedrību tīklam nodeva Valkas rajona Sedas strādnieku cie-

mata bibliotēku, bet kolhozam — Ogres rajona Aizkraukles
strādnieku ciemata bibliotēku.

Bibliotēku izvietojumā pilsētās sevišķu izmaiņu nav. Arī ra-

jonu bibliotēkas palikušas līdzšinējās, tikai Rēzeknes rajonā no-

tikušas pārmaiņas — 1962. gadā rajona bibliotēka bija Maltā,
bet 1963. gadā rajona bibliotēkas pienākumi uzdoti Viļānu pilsē-
tas bibliotēkai.

Atsevišķās pilsētās (Rīgā, Liepājā, Jēkabpilī v. c.) 1963. gadā
bibliotēku darbā jau bija zināma koordinācija, bet visumā

republikas Kultūras ministrijas, arodbiedrību un citu sistēmu

un resoru masu bibliotēku darbs koordinēts vēl nepietiekoši.

ledzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā zināmu ieguldījumu
sniegušas pārvietojamās bibliotēkas. 1963. gadā 20 rajonu un

89 pilsētu un strādnieku ciematu bibliotēkām pavisam kopā bija
874 pārvietojamās bibliotēkas. Lai mikrorajonu iedzīvotāji va-

rētu izdevīgi saņemt grāmatas, daudzas bibliotēkas organizēju-
šas ievērojamu skaitu pārvietojamo bibliotēku. Rīgas 3. biblio-

tēka sava mikrorajona rūpnīcās, uzņēmumos un iestādēs noor-

ganizējusi 21 pārvietojamo bibliotēku un izsniegšanas punktu,
kur 1244 lasītājiem pavisam izsniegtas 39.906 grāmatas, Cēsu

rajona bibliotēkas 17 pārvietojamās bibliotēkas 439 lasītājiem
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izsniegušas_ 20.435 grāmatas, Jūrmalas 1. bibliotēkas nelielajā
mikrorajonā darbojas 16 pārvietojamās bibliotēkas un izsnieg-
šanas punkti, kuros ir 379 lasītāji un grāmatu'izsniegums —

10.853 vienības.

Salīdzinot ar 1962. gadu, 1963. gadā pārvietojamo bibliotēku

darbs nedaudz uzlabojies. To veicināja pārvietojamo bibliotēku

skate, kas republikā notika no 1963. gada 1. jūlija līdz 1964. gada
1. janvārim. Skates laikā pārvietojamo bibliotēku darbs tika

aktivizēts, tās rosīgāk piedalījās iedzīvotāju bibliotekārajā ap-

kalpošanā. Plašāk nekā 1962. gadā tika izvērsta grāmatu pro-

paganda: vairāk organizētas literatūras izstādes, apskati un

veikti arī citi masu pasākumi. Skates laikā arī stacionārās bib-

liotēkas vairāk uzmanības veltīja pārvietojamo bibliotēku dar-

bam, to komplektēšanai, literatūras apmaiņai.
Skates nobeigumā rezumējot pārvietojamo bibliotēku darbu,

varēja atzīmēt, ka labus rezultātus lasītāju iesaistīšanā un lite-

ratūras propagandā guvušas daudzas pārvietojamās bibliotēkas:

to literatūras fondi komplektēti ar dažādu nozaru literatūru,

grāmatas apmainītas sistemātiski, ne retāk kā reizi mēnesī, bib-

liotēkas centušās iesaistīt par lasītājiem ikvienu ģimeni, pat
katru strādājošo, piedalījušās masu pasākumu organizēšanā un

aicinājušas talkā arī aktīvu.

Ventspils 1. bibliotēkas pārvietojamā bibliotēka Maizes kom-

binātā rūpējusies, lai visi strādājošie būtu bibliotēku lasītāji. No

100 strādājošiem lasa 67, bet pārējie ir citu pilsētas bibliotēku

lasītāji. Pārvietojamā bibliotēka lasītājus apkalpo katru dienu,
tajā ir dažādu nozaru literatūra, ko maina vai papildina 1 —

2 reizes mēnesī. Bibliotēkas vadītāja Vāne aktīvi piedalās
Ventspils 1. bibliotēkas rīkotajos masu pasākumos, sadarbojas
ar partijas un arodorganizācijām, dažādās sanāksmēs aktīvi

propagandē literatūru un bibliotēku, aicina pierakstīties par la-

sītājiem. Pārvietojamās bibliotēkas aktīvs — komjaunieši un

rosīgākie lasītāji piedalās uzskates aģitācijas izgatavošanā un

citos darbos.

Daugavpils 4. bibliotēkas mikrorajonā jau 3 gadus darbojas
pārvietojamā bibliotēka pilsētas nomalē Judovkā. Tās vadītāja
pensionāre A. Kovaļova ieguvusi lielu autoritāti iedzīvotāju
vidū. Literatūra novietota viņas dzīvoklī atsevišķā istabā. Darbā

palīdz plašs aktīvs.

Labi strādājušas arī Tukuma rajona bibliotēkas pārvietoja-
mās bibliotēkas Ceļu celtniecības 5. rajonā un 1/a «Komūna»,
kur lasītāju rīcībā arvien ir vispusīgs literatūras klāsts. Tas

pats sakāms par Daugavpils rajona Aknlstes strādnieku ciemata
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bibliotēkas pārvietojamo bibliotēku 1/a «Komunārs», kura iesais-

tījusi par lasītājiem ikvienu mikrorajonā dzīvojošo ģimeni. Pār-

vietojamā bibliotēkā ir aktuāla uzskates aģitācija, bibliotēkas

vadītajā aktīvi piedalās stacionārās bibliotēkas masu pasākumu
organizēšanā.

Labs darbs bijis vēl arī daudzās citās pārvietojamās biblio-

tēkās.

Atzinīgi jāvērtē to pilsētu un ciematu bibliotēku rīcība, kas

organizējušas pārvietojamās bibliotēkas tuvējos kolhozos un

padomju saimniecībās. Tā radīta iespēja lauku iedzīvotājiem iz-

mantot pilsētu grāmatu krātuves, kas ir bagātākas par lauku

bibliotēkām.

Reizē ar pārvietojamo bibliotēku veikumu skates laikā at-

klājās arī trūkumi:

- 1. Literatūra pārvietojamās bibliotēkās bieži vien nav kom-

plektēta vispusīgi — galvenokārt ir tikai daiļliteratūra, bet maz

vai pat nemaz sabiedriski politiskās, dabzinātņu, tehnikas, lauk-

saimniecības v. c. nozaru literatūras.

2. Pārvietojamo bibliotēku darbā vērojama zināma vienpu-
sība — tās lielāko tiesu aprobežojas tikai ar grāmatu izsniegšanu
un saņemšanu, maz propagandē literatūru, neveic individu-

ālo darbu ar lasītājiem.
3. Ne vienmēr pievērsta uzmanība jaunu lasītāju iesaistīša-

nai, maz vēl pārvietojamo bibliotēku darbā piedalās aktīvs.

4. Pārvietojamās bibliotēkas dažkārt strādā formāli, darbs

daudzās no tām apsīcis, literatūru apmaina reti un nesistemā-

tiski.

Daudzas rajonu un pilsētu bibliotēkas nenovērtēja skates no-

zīmi, formāli konstatēja, ka pārvietojamo bibliotēku darbs ne-

atbilst izvirzītajām prasībām un necentās to aktivizēt (Ogres,
Talsu, Jēkabpils, Ludzas v. c). Tāpēc daudz pārvietojamo bib-

liotēku skatē nemaz nepiedalījās.

2. LASĪTĀJU APKALPOŠANA. LITERATŪRAS PROPAGANDA.

MASU DARBS

1963. gadā republikas bibliotēkas veikušas nopietnu darbu

lasītāju apkalpošanā. Turpināta lasītāju iesaistīšana, izvērsta

plaša literatūras propaganda, padziļināts individuālais darbs ar

lasītājiem.
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Lasītāju skaits un literatūras izsniegums. Lasītāju kopskaits,
salīdzinot ar 1962. gadu, rajonu bibliotēkās palielinājies, bet

pilsētu un strādnieku ciematu bibliotēkās samazinājies.

Lasītāju skaits (tūkstošos)

Lasītāju skaits galvenokārt samazinājies republikas lielo pil-
sētu masu bibliotēkās, kā Rīgā (par 9,3 tūkst.), Liepāja (par

5,0 tūkst.), Daugavpilī (par 0,4 tūkst.). Viens no galvenajiem
iemesliem Rīgas bibliotēkās tam bija vienotās lasītāju kartes

ieviešana. Lasītāju skaits pēc vienotās numerācijas tika uzrādīts

arī gada atskaitēs. Līdz 1963. gadam bibliotēkās kopējo lasītāju
skaitu aprēķināja, saskaitot visus bibliotēkas nodaļu lasītājus,
kaut gan dažkārt viens un tas pats lasītājs bija reģistrēts

gan abonementā, gan lasītavā. Tāpēc, izdarot lasītāju uzskaiti

pēc vienotām lasītāju kartēm, kopskaits samazinājās, kaut gan

faktiski bibliotēkās lasītāju caurmēra nebija mazāk ka 1962.gada.

Daļēji šī iemesla dēļ lasītāju skaits mazāks arī Balvu, Ogres

rajonu v. c. bibliotēkās.

Rajonu un rajonu pakļautības pilsētu un strādnieku ciematu

bibliotēkas lasītāju skaits palielinājies par 11,9 tūkstošiem. To-

mēr atsevišķās bibliotēkās tas ir samazinājies — kā bibliotēku
vadītāji to izskaidro — fondu pārbaudes, telpu remonta, darbi-

nieku maiņas un citu iemeslu dēļ (Daugavpils, Krāslavas, Ma-
donas rajonu, Rēzeknes raj. Maltas strādnieku ciemata, Rīgas
raj. Siguldas pilsētas v. c. bibliotēkās). Jāsecina, ka viens no

lasītāju skaita samazināšanās iemesliem ir apsīkušais darbs

lasītāju iesaistīšanā, ka nav darīts viss, lai saglabātu esošo

lasītāju skaitu (Ventspils 3. v. c. bibliotēkās). Telpu remontu

laikā nepietiekami aktivizēts pārvietojamo bibliotēku un iz-

sniegšanas punktu darbs. Nereti bibliotēku vadītāji viegli sa-

mierinājušies ar darba rādītāju samazināšanos objektīvu
iemeslu dēļ.

1962.. g. 1963.g.
izmaiņas
1963.g.

Rajonu bibliotēkās
3itsētu un strādnieku

liematubibliotēkās

36,4 37,6 + 1,2

220,9 218,6 -2,3

Kopa: 257,3 256,2 —1,1
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Kopējais literatūras izsniegums 1963. gadā rajonu bibliotē-

kās palielinājies par 59,1 tūkstošiem, bet samazinājies par
329,3 tūkst, vienību pilsētu un strādnieku ciematu bibliotēkās.

Literatūras izsniegums (tūkstošos)

Raksturīgi, ka arī izsniegums samazinājies galvenokārt lielo pil-
sētu bibliotēkās, kā Rīgā (par 269,7 tūkst.), Liepājā (par
141,9 tūkst.), Daugavpilī (par 14,6 tūkst.). Rīgas bibliotēkās tas

izskaidrojams, pirmkārt, ar to, ka atsevišķas bibliotēkas (Rīgas

Centrālā, 12. v. c.) ilgāku laiku bijušas pilnīgi vai daļēji slēgtas
telpu remonta, fondu pārbaudes dēļ. Piemēram, Rīgas Centrā-

lajā bibliotēkā šī iemesla dēļ samazinājies izsniegums par
164,5 tūkst, vienībām, kas ir 61% no izsnieguma samazinājuma

visās Rīgas bibliotēkās kopā. Otrkārt, 1963. gadā Rīgas biblio-

tēkas saskaņā ar Bibliotēkas tehnikas minimuma 9. izdevumu

par izsniegumu vairs neuzskaitīja grāmatas, kurām pagarināts
lietošanas termiņš.

Rajonu pakļautības pilsētu un strādnieku ciematu bibliotē-

kās kopējais literatūras izsniegums, salīdzinot ar 1962. gadu,

palielinājies par 3,8%.

Salīdzinot ar 1962. gadu, pieaudzis vidējais literatūras iz-

sniegums caurmērā uz 1 rajona bibliotēku (par 0,2 tūkst, vien.),
bet samazinājies uz 1 pilsētas un strādnieku ciemata bibliotēku

(par 0,4 tūkst, vien..).

Bibliotēkas darba galveno rādītāju — lasītāju skaita un lite-

ratūras izsnieguma samazināšanās iemesli lielo pilsētu biblio-

tēkās visumā ir objektīvi, un tie neliecina par vispārēju darba

pasliktināšanos tajās.

1962. g. 1963. g.
Izmainās

1963. g.

'n co
o to
ii cn

<

XI

ICO
CT>

to >—«

Rajonu bibliotēkās

Pilsētu un strādnie-

ku ciematubibliotē-

1154,9 1214,0 + 59,1 1,9 32,3

kās 7293,6 6964,3 —329,3 2,2 31,8

Kopa: 8448,5 8178,3 —270,2 2,2 31,9
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Lasītāju iesaistīšana un bibliotēkas propaganda. Tā kā 1962.

gadā vairumā bibliotēku (izņemot lielo pilsētu bibliotēkas) lasīja
lielākā daļa ģimeņu, 1963. gadā lasītāju iesaistīšanā galve-
nais uzdevums bija nostiprināt gūtos rezultātus un pāriet uz

nākošo posmu — bibliotēku lasītāju skaitā iesaistīt katru strād-

dājošo. To veica, plaši propagandējot literatūru un bibliotēkas,

un daudz šai darbā palīdzēja sabiedrība.

Lasītāju iesaistīšanas metodes un paņēmieni galvenokārt bija
tādi paši kā 1962. gadā — grāmatu pienešana, uzaicinājumi
apmeklēt bibliotēku, literatūras apskati, izstādes un citi pasā-
kumi. Lielo pilsētu, sevišķi Rīgas bibliotēkas, īpašu uzmanību

veltīja" iedzīvotāju iesaistīšanai lasītājos viņu darba vietās, bet

mazāko pilsētu un strādnieku ciematu bibliotēkas to veica arī,

apmeklējot iedzīvotājus viņu dzīves vietās.

Literatūras izstādes un apskati bieži vien tika organizēti

ārpus bibliotēkas, uzņēmumos" pusdienu pārtraukumos, kinote-

ātros pirms seansu sākuma un citur. Tāpat kā 1962. gadā biblio-

tēku un literatūras propagandai tika izmantoti vietējie radio-

mezgli un prese.

Daudzu bibliotēku veikums lasītāju iesaistīšanā devis pozi-

tīvus rezultātus: nostiprināti 1962. gada sasniegumi, panākot,
ka agrāk iesaistītie lasītāji arī 1963. gadā aktīvi izmantoja bib-

liotēku literatūras krājumus, veikts zināms darbs, lai par lasī-

tāju kļūtu katrs strādājošais, kā rezultātā palielinājās lasītāju
skaits un literatūras izsniegums (Rīgas raj. Saulkrastu, Baložu,

Kalnciema strādnieku ciematu, Talsu raj. Sabiles pilsētas v. c.

bibliotēkās).

Lasītāju iesaistīšanu aktivizēja Rīgas bibliotēkas, kas lielu

uzmanību veltīja darbam mikrorajonos. Tika sastādīts mikrora-

jonu plāns, kur atzīmēja rūpnīcas, uzņēmumus, iestādes, orga-

nizācijas un arī bibliotēkas. Tad tika sasauktas sanāksmes, ku-

ras uzaicināja pārstāvjus no mikrorajona uzņēmumiem, iestā-

dēm, organizācijām, lai noskaidrotu, kā darbojas to bibliotēkas,
kam vēl nepieciešamas grāmatas, cik strādājošo ir bibliotēku

lasītāji, un lai nolemtu, kas turpmāk darāms strādājošo bibliote-

kārās apkalpošanas uzlabošanā. Lai noskaidrotu bibliotekārās

apkalpošanas stāvokli, Rīgas bibliotēkas organizēja arī izlases
uzskaiti iedzīvotāju dzīves un darba vietās. Pēc iegūtajām zi-

ņām no 2524 strādājošiem vēl bibliotēkās nelasa 28%, bet no

2365 apmeklētajām ģimenēm — 17%.

Neskatoties uz paveikto, lasītāju iesaistīšanas darbs biblio-

tēkas (Rīga, Ventspilī un citur) visumā uz priekšu virzās vēl



11

gausi. Arī uzņēmumu un iestāžu vadītāji maz atsaucas biblio-
tēku ierosinājumiem un priekšlikumiem uzlabot strādājošo bib-
liotekāro apkalpošanu. Lasītāju iesaistīšanā dažkārt vērojams
formālisms, šis darbs netiek veikts sistemātiski un ir atstāts
novārtā — pabeiguši ģimeņu iesaistīšanu, daļa bibliotekāru uz-

skata, ka uzdevums veikts, vairs neinteresējas, vai visi lasītāji
arī turpmāk aktīvi izmanto bibliotēku, un maz rūpējas, lai grā-
matu lasītu katrs strādājošais. To pierāda arī lasītāju skaita

samazināšanās (Ogres rajona Pļaviņu HES bibliotēkā un citur).
Lasītāju iesaistīšanu (it sevišķi lielajās pilsētās) stipri traucē

tas, ka nav vēl panākta visu sistēmu un resoru bibliotēku darba

koordinācija šai jomā.
Lai uzlabotu individuālo darbu ar lasītājiem, sekmētu dife-

rencētu apkalpošanu, abonementos izdalītas atsevišķas grupas.
Ozmanība veltīta strādniekiem un jaunatnes grupai. Tā Jēkab-

pils rajona bibliotēkā rūpīgi apkalpo lasītājus, kas cīnās par ko-

munistiskā darba trieciennieka nosaukuma iegūšanu, un jaunie-
šus. Katras grupas lasītājiem sastādīti ieteicamās literatūras

saraksti. Ikvienai lasītāju grupai iekārtota sava galda kaste ar

ieteicamo literatūru. Lasītājiem, kam nepieciešama individuāla

lasīšanas vadība, formulārā ievieto nelielus literatūras sarak-

stus. Gada beigās Jēkabpils raj. bibliotēkas darbinieki anali-

zēja formulārus jauniešiem, kas nestrādā un nemācās. Izanali-

zēja 35 formulārus. Analīzes rezultāti parādīja, ka jauniešu vidū

vairāk jāpopularizē sabiedriski politiskās, tehnikas, dabzinātņu

un mākslas grāmatas, jo gada laikā šī grupa bija izlasījusi 164

daiļliteratūras grāmatas, 8 grāmatas par sportu, 3 sabiedriski

politiskās un 1 tehnikas grāmatu. Madonas rajona bibliotēka

izdalījusi 4 lasītāju grupas — jauniešus, pensionārus, mājsaim-

nieces un neklātniekus. Masu pasākumus un izstādes organizē

atsevišķām lasītāju grupām. Mājsaimniecēm un pensionāriem

popularizēta literatūra par bērnu audzināšanu, kā arī iekārtotas

izstādes «Cīņa pret vēzi», «Dārzkopjiem», «Sēņotājiem» v. c.

lesakot grāmatas, organizējot pārrunas, izstādes, lasot ap-
skatus, Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieki cenšas ieintere-

sēt lasītājus par grāmatām galvenajās zinātņu nozarēs. Liela

uzmanība tiek veltīta jaunajiem speciālistiem, kam jāpadziļina

savas zināšanas. Jaunatnes grupā individuālā lasīšanas vadība

sākta ar tiem, kas strādā un nemācās. Lasīšanas analīze parā-

dīja, ka strādājošie maz lasa savā specialitātē, bet nestrādājošie

neinteresējas par sabiedriski politisko, tehnikas un dabzinātņu
literatūru. Tiem lasītājiem, kam ir tikai 7 klašu izglītība, sastā-

dīja lasīšanas plānus.
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Darbs ar jaunatnes grupu bija intensīvs daudzās bibliotēkās.

Rīgas 4. bibliotēka 1963. gadā abonementā kā atsevišķu grupu

izdalīja jauniešus, kuri nemācās un lasa tikai daiļliteratūru. Rū-

pīgi izraugot un ieteicot literatūru, gada beigās šajā grupā
vairs nebija tādu lasītāju, kas nebūtu izlasījuši kaut vienu grā-

matu kādā zinātņu nozarē. Rīgas 5. bibliotēkā ir 80 jauniešu, kas

strādā, bet neturpina mācīties. Bibliotēkas darbinieki jaunatnes

grupai sastādīja veselu rindu ieteicamās literatūras sarakstu:

«lepazīsimies ar savu laikabiedru», «Mākslas pasaulē», «Musu

teātra dzīve», «Par morāles kodeksa principiem», «Pa vēstures

takām» v. c. Sos sarakstus literatūras izvēlē izmanto 19 jau-
niešu.

Jāatzīst, ka vēl ir daudz bibliotēku, kas nenovērtē individu-

ālā darba nozīmi un nepalīdz lasītājiem izraudzīt literatūru. Li-

teratūras izsniegums nozarēm ir zems Ventspils bibliotēkās,

jo te brīvās pieejas fondos literatūras izvēle atstāta pašplūsmei.
Abonementa darbinieki galvenokārt grāmatas tikai izsniedz un

saņem, bet neiesaka literatūru dažādās zinātņu nozarēs, neai-

cina grāmatas izvēlēties no tematiskajām vai jaunumu izstā-

dēm. Katra bibliotēka gan cenšas ar apskatiem un izstādēm

informēt lasītājus par jaunāko literatūru, kā arī atsevišķiem la-

sītājiem palīdz izraudzīt literatūru pie plauktiem, tomēr indivi-

duālais darbs netiek plānots un nav mērķtiecīgs. Bibliotekāriem

nav pilnīga pārskata par lasītāju sastāvu, viņi nezina, piemē-

ram, cik ir šoferu, atslēdznieku, ārstu, skolotāju. Jūrmalas 3. bib-

liotēkā gan iekārtota literatūras izstāde kultūras universitāšu

klausītājiem, bet, cik lasītāji un kuri ir universitāšu klausītāji,

to abonementa darbinieki nezina.

Netiek sistemātiski analizēta lasīšana atsevišķam lasītāju
grupām, kurām nepieciešama individuāla lasīšanas vadība.

Darbs ar lasītājiem atstāts pašplūsmē Dobeles rajona biblio-

tēkā. Nav organizētas lasītāju grupas, literatūru neiesaka arī

individuāli. Izsniegta galvenokārt tikai daiļliteratūra. Izanalizē-

jot 30 jauno strādnieku un kolhoznieku formulārus, izrādījās, ka

viņi 1963. gadā izlasījuši 620 grāmatu, no tām 580 daiļliteratū-

ras, 23 sabiedriski politiskās (vēstures literatūra), 5 grāmatas
no 6. nodaļas (4 par latviešu ēdieniem, 1 par adījumiem) un

tikai vienu dabzinātņu grāmatu.
Lasīšanas vadību bibliotēkās sekmēja pilnīgāka fondu atklā-

šana lasītājiem. Pakāpeniski tiek uzlabota brīvās pieejas orga-

nizācija, plauktos tuvinātas radniecīgās literatūras nodaļas,
iekārtotas tematiskas izstādes un plaukti, kuros novieto labāko,

aktuālāko literatūru galvenajām lasītāju grupām. Pie plauk-
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tiem lasītajiem sniedz konsultācijas. Pārdomāta tematisko iz-
stāžu sistēma un iejūtīga palīdzība lasītājiem ir Rīgas Centrā-

lajā, 10., 2., 7., 26. bibliotēkā. Kaut arī šaurās telpās, tomēr lasī-

tāju brīvai pieejai nodoti fondi Jūrmalas 1. un 2., Rīgas 26.,

Valkas_ rajona un citas bibliotēkās, rasta ar iespēja parādīt
aktuālāko literatūru tematiskās izstādēs.

Tomēr ir vēl bibliotēkas, kurās brīvā pieeja iekārtota formāli,
fondu saturs netiek atklāts, uz daleņiem nepilnīgi uzraksti. Kaut
arī atsevišķām bibliotēkām šauras' telpas, tomēr daļēju brīvu

pieeju varēja iekārtot (Cēsu rajona, Tukuma rajona Kandavas
pilsētas bibliotēka v. c).

Masu darbā nostiprinājušās jaunās literatūras propagandas
formas — polemikas, derīgo padomu stundas, disputi v. c. Ap-
sveicama neklātienes konferenču ieviešana. Ja iepriekšējā gadā
tikai dažas bibliotēkas rīkoja neklātienes konferences, tad 1963.

gadā to skaits ir ievērojami audzis. Tādas bibliotēkas kā Valkas

un Kuldīgas rajonu bibliotēkas, Jelgavas 2., Rīgas 3. un 7., Val-

kas rajona Apes 1. un citas bibliotēkas sekmīgi organizējušas
neklātienes konferences, parādījušas labu izdomu un uzkrājušas
jaunu darba pieredzi.

Gandrīz katrā rajonā un bibliotēkā noritējuši literatūras pro-

pagandas mēneši un dekādes. Ja iepriekšējos gados literatūras

propagandas mēnešus un dekādes bibliotēkas organizēja pašas
vien un tie bieži neguva plašu popularitāti, tad 1963. gadā bib-

liotekāri mācījušies no savām kļūdām un šos pasākumus. rīko

kopā ar kultūras namiem, grāmatnīcām, skolām v. c.

1962. gadā bibliotēkas tikai iesāka masu pasākumu un izstāžu

organizēšanu apkalpojamā rajona iestādēs un uzņēmumos.

1963. gadā lielākā daļa pasākumu notika ārpus bibliotēkas (Rī-

gas 1., 7., 10., 13. bibliotēkas, Liepājas zinātniskā un pilsētas
2. bibliotēkas v. c). Bibliotēkas bieži vien rīkojas operatīvi un

iekārto izstādes telpās, kur notiek dažādas sanāksmes, vakari,

lekcijas un citi pasākumi.
Literatūras izstāžu tematika ir paplašinājusies, uzlabojusies

to forma, palielinājies skaits:

1962. g. 1963. g. Izmaiņas

Rajonu, pilsētu un

strādnieku ciematu

bibliotēkās kopā 7087 7798 +711
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Daudzos rajonos (Cēsu, Rēzeknes v. c.) notika kultūras dar-

binieku semināri par uzskates aģitāciju, kur apsprieda izstādī-

tos plakātus un stendus.

Palielinājies uzņēmumos un rūpnīcās no-

lasīto bibliogrāfisko apskatu skaits. Apskati
publicēti vietējos laikrakstos. Liepājas zinātniskās bibliotēkas

darbinieki nolasījuši 65 apskatus bibliotēkā, rūpnīcās un uzņē-
mumos, vietējās radio pārraidēs, Balvu rajona bibliotēkas dar-

binieki — 55, Madonas rajona —"41. Apskatus lasījuši ne vien

bibliotekāri; bet arī aktīvākie lasītāji — skolotāji, inženieri,
ārsti v. c. Saldus rajona bibliotēkas darbinieki lasa apskatus

pilsētas radio mezglā, kinoteātrī «Imanta» un darba vietās pus-
dienas pārtraukumos.

Lai sekmīgi popularizētu literatūru un sniegtu uzziņas, bib-

liotēkās organizēta sistemātiskā žurnālu un avīžu

rakstu karto te ka, dažādas temat is ka s kartotēkas.

Interesantas ir Madonas rajona bibliotēkas novadpētniecības,

recenziju un citātu kartotēkas, kartotēka «Komunistiskā darba

brigādes», dzejas kartotēka ar dažādām nodaļām par aktuālā-

kajiem jautājumiem v. c. Valkas rajona bibliotēkā ir tematiska

kartotēka «Pirmrindnieku pieredzi ražošanā», Daugavpils 3. bib-

liotēkā — «Daugavpils vēsture» v. c.

Tiek sastādīti arī ieteicamās literatūras saraksti

par dažādiem tematiem. Ogres rajona Lielvārdes strādnieku cie-

mata bibliotēkā lasītāji var izmantot šādus literatūras sarak-

stus: «Mūsu draugi aizrobežu zemēs», «Ko lasīt lauku mehani-

zatoram», «Ko lasīt atslēdzniekam», «Ko lasīt apmetējam», «Ko
lasīt frēzētājam», «Ko lasīt virpotājam», «Ko lasīt metinātā-

jam». Rīgas 7. bibliotēka sastādījusi 73 īsus literatūras sarak-

stus «Ko lasīt tālāk?», tos izsniedz reizē ar grāmatu. Sarak-

stos uzrādītas 3—6 grāmatas. Lasītājos tie izraisīja interesi.

Liepājas zinātniskā bibliotēka sastādījusi literatūras sarakstus

par «Sarkanā metalurga», Korķu un linoleja rūpnīcas un Lie-

pājas ostas vēsturi. Reizi ceturksnī iznāk informācijas biļetens
par bibliotēkā ienākušo jaunāko literatūru.

Daugavpils zinātniskā bibliotēka ik mēnesi izsūta informā-

cijas sarakstus «Jaunās grāmatas par tehniku» zinātniski teh-

niskajām biedrībām un individuāli inženiertehniskajiem darbi-

niekiem. Tiek sastādīta arī informācija par atsevišķām tehnikas

nozarēm, kuru izsūta 30 pilsētas uzņēmumiem.
Pilsētu zinātniskās bibliotēkas sastāda plašākus literatūras

rādītājus un iespiež tipogrāfijā. Daugavpils zinātniskā biblio-

tēka izdevusi literatūras rādītājus «Mūsdienu padomju litera-
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tūra», «Pilsēta Daugavas vārdā», Liepājas zinātniskā biblio-

tēka — ieteicamās literatūras rādītāju «Cīņa par ekonomiju»,
Jelgavas zinātniskā bibliotēka — «Tautas materiālās labklājī-
bas celšana». /

Daugavpils zinātniskā bibliotēka sagatavojusi arī literatūras

rādītājus «Sintētiskās šķiedras» un «C6opHbie >Ke,jie3Ho6eTOH-

Hbie KOHCTpvKiļHH h «neTajm» v. c. Bibliotēku darbinieki izmanto

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas literatūras rādītājus kartotēku

veidošanai, izstāžu gatavošanai, informācijai par jaunāko litera-

tūru un uzziņu darbā. Tos izsniedz arī lasītājiem.

Labākās bibliotēkas cenšas popularizēt bibliogrāfis-
kās zināšanas lasītājiem. Saldus rajona bibliotēka

pārrunās ar lasītājiem brīvās pieejas fondā vienmēr uzsver

bibliogrāfijas nozīmi, iepazīstina ar jaunākajiem literatūras rā-

dītājiem. Katra mācību gada sākumā bibliotēkā ierodas 9. klases

skolēni, kurus iepazīstina ar bibliogrāfisko uzziņu darbu. Jel-

gavas pils. zinātniskajā un Ludzas raj. Zilupes pils. bibliotēkā

iekārtota pastāvīga izstāde «Bibliogrāfija — palīgs lasītājam».
Vidusskolu audzēkņiem organizē seminārus un pārrunas teorē-

tisko un praktisko iemaņu apgūšanai bibliogrāfijā.

Tomēr vēl daudzas bibliotēkas nenovērtē bibliogrāfijas no-

zīmi darbā ar lasītājiem. Tikai trīs literatūras apskatus nolasī-

jusi Pļaviņu HES bibliotēka. Ventspils 2. un 3. bibliotēkas gan

komplektē'V. I. Ļeņina, M.. Saltikova-Ščedrina un Latvijas PSR

Valsts bibliotēku bibliogrāfiskos izdevumus, taču nekas neliecina

par to izmantošanu.

Ciešākas kļuvušas saites starp masu un individuālo darbu.

Masu pasākumus bibliotēkas centās adresēt atsevišķām lasītāju

grupām, lai vairāk ieinteresētu lasītājus un mērķtiecīgāk propa-

gandētu literatūru. Piemēram, Rīgas Centrālā bibliotēka uz dis-

putu «Kur meklējama laime» aicināja jauniešus, bet uz tema-

tisko vakaru «Krievu tēlotāja māksla» — vidējas paaudzes

strādniekus un kalpotājus.

Sabiedriski politiskās literatūras propagandā galveno vietu

ieņēma partijas Programas PSKP XXII kongresa lēmumu,

PSKP CX jūnija un decembra plēnuma lēmumu izskaidrošana

iedzīvotājiem. Šos materiālus bibliotēkas popularizēja, organizē-

jot masu pasākumus kopīgi ar sava mikrorajona iestādēm, uz-

ņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām. Partijas un val-

dības lēmumu propagandai bibliotēkas izmantoja ne tikai sa-
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biedriski politisko, bet arī dabzinātņu, tehnikas, mākslas litera-

tūru un daiļliteratūru. Populārākās masu darba formas: mut-

vārdu žurnāli, tematiski vakari, disputi, literatūras izstādes, te-

matiski apskati.

Sabiedriski politiskās literatūras izsniegums 1963. gadā ra-

jonu, pilsētu un strādnieku ciematu bibliotēkās kopā ir 977,9 tūk-

stoši un apgrozība — 1,2.

Operatīvāk nekā līdz šim bibliotēkas propagandējušas par-

tijas un valdības lēmumus.

Tāpat kā iepriekšējos gados bibliotēkas lielu uzmanību vel-

tīja komunistiskās morāles principu popularizēšanai un jaunat-

nes komunistiskajai audzināšanai. Galvenokārt izmantotas

tādas masu darba formas kā disputi, literatūras apskati un izstā-

des. Piemēram, Rīgas 10. bibliotēka fabrikā «Avangards» orga-

nizēja disputus par morāles kodeksa jautājumiem, Ogres rajona
Lielvārdes strādnieku ciemata bibliotēka sarīkoja jauniešiem

disputu «Cilvēkā visam jābūt skaistam», Jēkabpils raj. Pļaviņu
1. bibliotēka uzsākusi izstāžu ciklu «Komunisma cēlāja tikumis-

kie principi». 1963. gadā lasītāji iepazinās jau ar 4 izstādēm.

Cēsu rajona bibliotēkas darbinieki nolasīja vairākus apskatus

vietējā radiomezglā, laikrakstā «Padomju Druva» ievietoja lite-

ratūras apskatus «Godīgs darbs sabiedrības labā» un «Kā au-

dzināt jaunās sabiedrības cilvēku.»

Atzinību guva Rīgas 3. bibliotēkas organizētais mutvārdu

žurnāls «Jaunatnes komunistiskā audzināšana» trikotāžas fab-

rikā «Sarkanā Baltija». Žurnālam bija šādas lappuses:

1. «Komjauniešu morālā stāja»,

2. «Bērnu audzināšana»,

3. Brīvprātīgie kārtības sargi cīnās ar disciplīnas pārkāpē-
jiem»,

4. «Nepaejiet garām. Literatūras apskats.»

1963. gadā tika svinīgi atzīmēta KSDSP II kongresa sešdes-

mitā gadadiena. Sakarā ar šo jubileju bibliotēkas ieteica lite-

ratūru gan par mūsu zemes tagadējiem grandiozajiem sasniegu-
miem, gan arī par mūsu dzimtenes revolucionāro pagātni. Šīs

literatūras propaganda sekmēja padomju patriotisma audzinā-

šanu un revolucionāro tradīciju nostiprināšanu, kam bibliotēkas

iepriekšējos gados veltīja mazāku uzmanību.



Sevišķi nozīmīgs ir Liepājas bibliotēku, it īpaši Zinātniskās

bibliotēkas darbs. Saistoši un interesanti norisa J. Lutera-Bobja

piemiņas vakars, tikšanās ar Lielā Tēvijas kara dalībniekiem un

Liepājas revolucionāro tradīciju vakars «Uzticamie revolūcijas

kareivji». Baldones strādnieku ciemata bibliotēkas tematiskajā
vakarā lasītāji noklausījās lekciju «Padomju Savienības Komu-

nistiskā partija no II līdz XXII kongresam». So apskatu publi-

cēja arī laikraksts «Padomju Druva». Jelgavas 1. bibliotēkas la-

sītavā apmeklētāji noklausījās pagrīdes cīņu dalībnieku atmiņu

stāstījumu.

Tāpat bibliotēkas atzīmējušas otro lielo notikumu — Ļeņina
komjaunatnes 45. gadadienu. Lūk, daži piemēri: Madonas ra-

jona bibliotēkas lasītāji tikās ar Latvijas ĻKJS XV kongresa

delegātiem, Jelgavas 2. bibliotēka kopīgi ar pilsētas 2. kultūras

namu aicināja interesentus uz tematisku vakaru «Komjaunatne
— komunisma cēlāja». Vakarā bijušie un tagadējie komjau-
natnes darbinieki stāstīja par komjaunatnes darbu Jelgavā da-

žādos laika posmos. Ar literatūru varēja iepazīties plašā izstādē.

Daudz nopietnāk bibliotēkas strādājušas ar vēstures litera-

tūru, iepazīstinot lasītājus ar Padomju Savienības un mūsu re-

publikas vēsturi. Konkursu «Pazīsti Krievzemes vēsturi» orga-

nizēja Ogres rajona bibliotēka kopīgi ar skolu. Ludzas rajona

Kārsavas bibliotēka, sadarbojoties ar grāmatu veikalu, sarīkoja
tikšanos ar grāmatas «Salaspils nāves nometne» autoru kolek-

tīva biedriem Kausinieku un Rozanovu, kuri stāstīja par Salas-

pils un Buhenvaldes nāves nometnēs pārdzīvoto. Vērtīgs bija

Gulbenes rajona bibliotēkas un kino darbinieku tematiskais va-

vars «Tas nedrīkst atkārtoties». Atmiņas kavējas Tēvijas kara

dalībnieki. Par vācu fašistu necilvēciskajām izdarībām un iz-

ciestajām mokām nometnē stāstīja bijušais ieslo-

dzītais Podelis. Literatūras izstādē un grāmatu apskata vakara

dalībnieki iepazinās ar literatūru par šo drausmīgo laiku. Va-

karu noslēdza latviešu dokumentālā filma «Vilkači». Sadi masu

pasākumi stiprina lasītājos atbildības sajūtu par mūsu zemes

nākotni.

Aktīvāk bibliotēkas sākušas strādāt ar literatūru, kas au-

dzina lasītājos tautu draudzības un internacionālisma jutas,

iepazīstina mūs ar dažādu zemju un tautu dzīvi. Madonas

rajona bibliotēkā mutvārdu žurnālā par Vidusāziju bibliotēkas

aktīvists Dievkociņš dalījās savos iespaidos par Vidusāzija re-

dzēto. Lasītāji iepazinās ar fotoattēliem, krāsainām ilustrācijām,

plašu izstādi, kā arī noklausījās interesantu literatūras apskatu
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un Vidusāzijas, tautu mūzikas koncertu. Līdzīgu vakaru «Ciemos

pie rumāņu un bulgāru tautām» organizēja Jelgavas 1. biblio-

tēka.

Bibliotēkām, aktīvām sabiedriski politiskās literatūras pro-

pagandētājām, ir arī palielinājies šīs literatūras izsniegums:

1962. g. 1963. g. Izmaiņas

Rīgas 3. bibliotēka 40.750 46.729 +5979

Rīgas 10. bibliotēka 39.095 43.004 +3909

Cēsu rajona bibliotēka 21.044 21.847 + 803

Jelgavas 1. bibliotēka 7972 9530 +1558

Tomēr bibliotēku vēl neizprot sabiedriski politiskās lite-

ratūras nozīmi lasītāju audzināšanā, neorganizē interesantus

masu pasākumus un neveic individuālo darbu, kas pievērstu la-

sītāju uzmanību. To liecina atsevišķu bibliotēku" nelielais izsnie-

gums.

1962. g. 1963. g. Izmaiņas

Kuldīgas rajona Skrundas strādnieku

ciemata bibliotēka 453 257 —196

Liepājas rajona Durbes pilsētas
bibliotēka 860 510 —350

Lai gan bibliotēkas ir novērsušas daļu no iepriekšējo gadu
trūkumiem sabiedriski politiskās literatūras propagandā, tomēr

šajā jomā vēl daudz jāstrādā. Masu pasākumu tematikā jopro-
jām vērojama šaurība un vienpusība. Netiek organizēti pasā-
kumi par ekonomikas, valsts un tiesību, pedagoģijas un citiem

jautājumiem. Individuālajā darbā sabiedriski politisko litera-

tūru izmanto nepietiekoši, paši bibliotekāri tajā vāji orientējas.
Bibliotekāri nezina, kā lasītāji papildina savas politiskās zinā-

šanas, kādos pulciņos mācās, kāda literatūra nepieciešama.

1963. gadā bibliotēkas rosīgāk veikušas zinātniski ateistisko

un dabzinātņu propagandu. To daļēji veicināja Latvijas PSR

Kultūras ministrijas organizētais zinātniski ateistiskās literatū-

ras propagandas mēnesis, kas norisa no 1. līdz 30. aprīlim. Šai
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laika bibliotekas_ aktivizēja darbu ar ateistisko literatūru, orga-
nizēja masu pasākumus, izstādes, stendus, zinātniski ateistiskās
literatūras stūrīšus.

Tika izmantotas dažādas masu darba formas: disputi, jau-
tājumu un atbilžu vakari, lasītāju konferences, pārrunas v. c.

Mazāk uzmanības veltīts individuālajam darbam ar lasītājiem.
Visvairāk notikušas literāras konferences, disputi un pār-

runas par bijušo garīdznieku darbiem, kuros viņi atmasko reli-

ģiju un garīdznieku melīgumu. Vesela rinda bibliotēku organi-
zējušas masu pasākumus par B. Zvejsalnieka grāmatu «Zau-

dētie gadi» un tikšanos ar pašu autoru, kā arī ar līdzautoru

P. Bauģi. (Valkas, Balvu, Bauskas, Kuldīgas, Ogres rajonu bib-

liotēkas, Liepājas rajona Pāvilostas strādnieku ciemata biblio-

tēka, Jelgavas pils. bibliotēkas v. c). Ar interesi lasītāji ap-
sprieda J. Ragauska grāmatu «Ejiet, misa beigusies» (Jelgavas
1. bibliotēka v. c.).

Lasītāju zinātniskā pasaules uzskata nostiprināšanā plaši
izmantota daiļliteratūra. Visvairāk popularizētas šādas grāma-
tas: S. Ļvova «Glābiet mūsu dvēseles» (Daugavpils rajona Ak-

nītes un Subates bibliotēkas, Liepājas rajona bibliotēka, Talsu

rajona Dundagas strādnieku ciemata bibliotēka, Ventspils 1. bib-

liotēka v. c), V. Tendrjakova «Brīnumdare» (Valmieras rajona

bibliotēka, Rēzeknes pils. bibliotēka), N. Jevdokimova «Grēci-

niece» (Valmieras rajona Limbažu pils. bibliotēka v. c).

Tematiskos vakarus, mutvārdu žurnālus bibliotēkas papil-
dina ar daiļdarbu fragmentiem, dokumentālām un mākslas fil-

mām, ar gleznu apskati. Cēsu rajona bibliotēkas lasītāji pēc lek-

cijas «Vai ir brīnumi?» noskatījās mākslas filmu «Ivanna», bet

Gulbenes rajona Alūksnes bibliotēka tematiskajā vakarā «Vai

sapņi un zīlnieki spēj pareģot nākotni?» nolasīja S. Kaldupes

dzejoli «Aglonas meitenei melnajā tērpā» un fragmentus no

A. Sakses romāna «Pret kalnu».

Populāri 1963. gadā bija masu pasākumi par tematiem «Dzī-

vības izcelšanās uz zemes», «Zinātne pret reliģiju», «Vai brī-

numiem var ticēt?», «No tumsas uz gaismu», «Ko jus zināt par

bībeli?», «Komunisma cēlāju morāles kodekss un reliģija», «Par

pasaules radīšanu» v. c.

Dabzinātņu literatūras propagandu aktivizēja kosmonautu

V. Tereškovas un V. Bikovska lidojums kosmosā. Šos notiku-

mus katra bibliotēka atzīmēja vai nu masu pasākumos, vai

iekārtoja literatūras izstādes un_ izgatavoja plakātus. Ogres ra-

jona bibliotēkas mutvārdu žurnāla viena lappuse bija «Cilvēks,
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dievs, kosmoss». Liepājas rajona Pāvilostas strādnieku ciemata

bibliotēkas literārā konkursā bija šādi jautājumi: «Nosauciet

Padomju Savienības kosmonautus!», «Kurās grāmatās rakstīts

par kosmonautiem?» Madonas rajona bibliotēkā bija izstādes

«Mēs sasniegsim citas planētas», «Zvaigžņu māsa», «Ko tu zini

par kosmosu?» v. c.

Sakarā ar PSKP CX lēmumiem, plaši propagandēta ķīmijas
literatūra. Piemēram, Gulbenes rajona Alūksnes pils. bibliotēkā

jau labu laiku pirms PSKP CX decembra plēnuma bija izlikts

plakāts «Plašu ceļu ķīmijai» un literatūras izstāde «Lielā ķī-
mija». Tūlīt pēc plēnuma tika apkopoti visi materiāli un sastā-

dīts ieteicamās literatūras saraksts «Ko lasīt par ķīmiju». Sa-

biedriski politiskās literatūras rosīgas propagandas rezultātā

izsniegums gandrīz divkāršojies (1962. g. — 3.830 vien.,
N 1963. g. — 6752 vien.). Valkas rajona Smiltenes bibliotēka or-

ganizēja mutvārdu žurnālu «Lielā ķīmija ienāk dzīvē», Talsu

rajona Valdemārpils bibliotēka — tematisku vakaru «Ķīmija nā-

kotnē», Rīgas 9. bibliotēka Citronskābes rūpnīcā — tematisku

vakaru «Ķīmija septiņgadei», Pļaviņu 1. bibliotēka — literatūras

stendus «Strauju gaitu tev, lielā ķīmija» un «Ķīmijas nākotnei

robežu nav» un kinoteātri nolasīja apskatu «Ko jūs zināt par

ķīmiju». Saldus rajona bibliotēka organizēja literatūras izstādes

«Ķīmija lauksaimniecībai», «Ķīmija — galvenā fronte» un pār-
runu «Ķīmija tautas labklājībai».

Daudz masu pasākumu ateistiskās literatūras propagandā
sarīkojusi Jēkabpils rajona bibliotēka. Pilsētā nodibināts ateistu

klubs, kas kļuvis par labu palīgu pasākumu organizēšanā. Sa-

turā bagātīgs bija tematisks vakars «Prom no baznīcas maldu

ceļiem», kurā lasītāji uzzināja, vai cilvēki vienmēr ticējuši die-

vam, vai reliģijai ir kāda nozīme ģimenes nostiprināšanā v. c.

Sašutumu izsauca magnetofona lentā ierakstītās Viesītes va-

sarassvētku draudzes lūgšanas. Pēc ateistiskās literatūras' ap-
skata lasītāji noklausījās Pētera Ētera dzejoli «Karlīnes lūgša-
na» un noskatījās Marka Tvena viencēlienu «Misis Makmiljansa
un zibens». Gada laikā bibliotēka organizējusi 5 šādus vakarus

pilsētas iestādēs un klubos. Lasītājiem sastādīti ieteicamās lite-

ratūras saraksti «Trieciens pagātnes paliekām ir trieciens bur-

žuāziskajai ideoloģijai» un «Zinātne cīnās ar māņticību kā

gaisma ar tumsu.»

Liepājas zinātniskā bibliotēka organizējusi tematiskus va-

karus «Ko jūs zināt par bībeli?», «Par pasaules radīšanu» un

«Ko saka cilvēki, kas atteikušies no baznīcas un reliģijas».
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Ogres rajona Lielvārdes strādnieku ciemata bibliotēka uzsākusi

ateistiskās literatūras kabineta iekārtošanu. Gada laika biblio-

tēka organizējusi tematisku vakaru «Zinātne un reliģija», mut-

vārdu žurnālu «Neticiet māņiem», lekciju «Kosmosa iekaro-

šana», literatūras izstādes «Visuma tālēs», «Pret reliģijas tumsas

varu», kā arī sastādījusi ieteicamās literatūras sarakstus «Pio-

nieri, cīnies pret reliģiju!», un «Tauta pret reliģiju».

Daudzas bibliotēkas sagatavojušas un nolasījušas ateistis-

kās literatūras apskatus. Tā Rēzeknes pilsētas bibliotēka uzņē-

mumu, rūpnīcu cehos un sarkanajos stūrīšos pusdienas pār-

traukumos nolasījusi apskatus par šādiem tematiem: «Zinātne

un reliģija», «Rakstnieki pret reliģiju», «Reliģija un tikumība»,

«Bērni un reliģija» v. c.

Lielākais dabzinātņu literatūras izsniegums ir:

1962. g. 1963. g. Izmaiņas

Rīgas 10. bibliotekad 13.252 14.223 + 971

Rī|as 3. bibliotēkai 10.920 13.089 +2.169

Rīgas 12. bibliotēkai 5.876 6.429 + 553

Valmieras rajona bibliotēkai 2.896 3.293 + 397

levērojami izsniegumu kāpinājušas:

1962. g. 1963. g. Izmaiņas

Gulbenes rajona Alūksnes pilsētas bib-

lioteka 757 ÜB2 +Ub

Valkas rajona Smiltenes pilsētas bib-

lioteka
907 L627 +UiJ

Neskatoties uz atsevišķu bibliotēku panākumiem, visumā

(jabzinātņu-literatūras izsniegums ir nedaudz pazeminājies.

Dabzinātņu literatūras iz-

sniegums (tūkstošos) Izmaiņas
tūkstošos

Apgrozība

1962. g.
1963. g.

Rajonu, pilsētu un strād-

nieku ciematu bibliotēkas

kopā: 258,1 254,8 —3,3 1,8
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Atsevišķām bibliotēkām dabzinatņu literatūras izsniegums ir

ļoti mazs. Piemēram:

1962. g. 1963. g. Izmaiņas

Valkas rajona Strenču pils. bibliotēka 77 82 +5

Ludzas rajona Zilupes pils. bibliotēka 109 94 —15

Madonas rajona Ērgļu ciemata biblio-

tēka 229 151 —78

Zinātniski ateistiskās un dabzinātņu literatūras propagandai
tomēr vēl nav vajadzīgās mērķtiecības.

Viens no galvenajiem trūkumiem ir nesistemātisks darbs ar

šo literatūru. Zinātniski ateistiskās literatūras propagandas mē-

nesī radusies aktivitāte nepārņēma visas bibliotēkas un tā ne-

turpinās iepriekšējā spraigumā. Vajadzīgā uzmanība netiek vel-

tīta individuālajam darbam, bibliotekāri nezina lasītāju attiek-

smi pret reliģiju, lasītājus neapkalpo diferencēti. Nepietiekoši
un nemākulīgi bibliotēkas strādā tieši ar ticīgajiem. Maz tiek

propagandēta literatūra par astronomiju, bioloģiju, fizioloģiju,
fiziku, kurā populāri izskaidroti jautājumi par Visuma uzbūvi,
dzīvības un cilvēka izcelšanos, dabas parādībām utt. Bibliote-

kāriem pašiem šī literatūra jāiepazīst labāk.

Tehnikas literatūras propagandā bibliotēkas galvenokārt iz-

mantojušas tādas masu darba formas kā tehnikas jaunumu ap-

skatus, literatūras sarakstus un izstādes. Šinī ziņā. panākumi
ir Daugavpils zinātniskajai bibliotēkai (literatūras apskati uz-

ņēmumos), Rīgas 10. bibliotēkai (izstādes un apskati), Liepā-

jas zinātniskajai bibliotēkai v. c. Daugavpils bibliotēkas sastā-

dījušas tehnikas literatūras kopkatalogu pilsētas mērogā. Ka-

talogs atrodas zinātniskajā bibliotēkā. Vairāk uzmanības nekā

līdz šim tehnikas literatūrai veltījusi Liepājas zinātniskā bib-

liotēka. Starpresoru padomes sēdē izskatīts jautājums par teh-

nisko bibliotēku darbu un tehnikas literatūras propagandu.
Bauskas rajona bibliotēka un novatoru klubs organizē tehnis-

kās informācijas biroju, bibliotēka to apgādā ar speciālo lite-

ratūru un žurnāliem. Madonas rajona bibliotēka pilsētas radio-

mezglā pārraidīja apskatu «Tehnika —- tavs palīgs», brīvas

pieejas fondā lasītāji varēja iepazīties ar tāda paša nosaukuma

literatūras izstādi. Valmieras rajona bibliotēka organizējusi iz-

stādes: «Vai kibernētika var aizstāt cilvēku?», «Stikla šķiedras
speciālistiem» v. c.
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Labākie izsniegumi ir:

1962. g. 1963. g. Izmaiņas

Rīgas 3. bibliotēkai . 18.804 20.978 +2 174

Rīgas 18. bibliotēkai 13.059 15.287 +2.128
Valmieras rajona bibliotēkai 6.861 7.000 + 139
Saldus rajona bibliotēkai 6.712 6.810 + 98

Rajonu un pilsētu bibliotēkās kopā tehnikas literatūras iz-

sniegums ir 561,7 tūkstoši, apgrozība — 2,7.

Daļa bibliotekāru vāji pazīst tehnikas literatūru, neiesaka to

lasītājiem. Literatūra tiek propagandēta labākā gadījumā tikai

vienā vai divās izstādēs gadā. Bibliotēkās neinteresējas par savu

lasītāju sastāvu pēc profesijām un maz palīdz lasītājiem aroda

zināšanu paplašināšanai. Par to liecina nelielie literatūras iz-

sniegumi tādās bibliotēkās kā:

1962. g. 1963. g. Izmaiņas

Kuldīgas rajona Alsungas ciemata 124 194 + 70

bibliotēkā

Liepājas rajona Pāvilostas strādnieku 229 231 + 2

ciemata bibliotēkā

Liepājas 3. bibliotēkā 196 320 +124

Gulbenes rajona Alūksnes bibliotēkā tehnikas literatūras iz-

sniegums samazinājies par 2668 vienībām (1962. g. — 10.208

vien., 1963. g. — 7540 vien.).

Bibliotēku fondos vēl maz literatūras, kas atbilstu katras

bibliotēkas mikrorajona ražošanas profilam, k ?
. arī netiek koor-

dinēts komplektēšanas darbs, maz informācijas par literatūru

(Jelgavas, Ventspils un citās bibliotēkās).

Bibliotēkas nepietiekami sadarbojas ar mikrorajonu uzņē-
mumiem un tehniskajām bibliotēkām (Valmieras rajona, Vents-

pils pilsētas bibliotēkas, daļa Rīgas pilsētas bibliotēku).

Kaut gan ar lauksaimniecības literatūru galvenokārt strādā

ciemu bibliotēkas, arī rajonu, strādnieku ciematu un pilsētu bib-
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liotekas ik gadus palielina lauksaimniecības literatūras izsnie-

gumu.

Lauksaimniecības zināšanas lielāko tiesu popularizē rajonu
bibliotēkas, kā arī strādnieku ciematu un pilsētu bibliotēkas, kuru

apkalpojamā rajonā ir kolhozi un padomju saimniecības. Ak-

tīvi sadarbojas ar apkārtējām saimniecībām Valkas rajona Apes
bibliotēka. 1963. gadā iekārtotas 9 izstādes par dažādiem lauk-

saimniecības jautājumiem — «Visus spēkus sējumu kopšanai un

lopbarības sagādei», «Saglabāsim ražu», «Steigsim pabeigt ru-

dens lauku darbus» v. c. Tuvākajos kolhozos pārvietojamās bib-

liotēkas iekārtojusi Viļakas pilsētas bibliotēka.

Tāpat kā iepriekšējos gados nopietnu uzmanību lauksaimnie-

cības literatūras propagandai veltījusi Madonas rajona biblio-

tēka. Noorganizēta lauksaimniecības literatūras dekāde, vietējā
laikrakstā publicēts literatūras*apskats «Lai lopbarība būtu vēr-

tīgāka». Pilnveidojusi savu lauksaimniecības pieredzes stūrīti

Jēkabpils pils. bibliotēka.

Ciešas saites ar Pļaviņu padomju saimniecību ir Jēkabpils

rajona Pļaviņu 1. bibliotēkai. 4. brigādē organizēts mutvārdu

žurnāls «Ātrāk, vairāk, lētāk», kurā popularizēta pirmrindas

pieredze. Gada laikā nolasīti trīs lauksaimniecības literatūras

apskati un iekārtotas četras grāmatu izstādes, divas no tām pa-

raugsaimniecības strādnieku sanāksmēs.

Sekmīgi lauksaimniecības zināšanas propagandē Ogres ra-

jona Lielvārdes strādnieku ciemata bibliotēka. lekārtots pirm-
rindas pieredzes kabinets, kurā sakopoti materiāli par vietējā
kolhoza ražošanas plāniem un izpildi, sakopoti pirmrindnieku
darba pieredzes apraksti, ieteicamās literatūras saraksti un

Lau'ksaimmiecība

snieg
; literatūras

ums

iz-

Izmajņas
(tūkstošos)

ī2
Sl
o
t-l

9
1962. g.

(tūkstošos)

1963. g.

(tūkstošos)

Rajonu, pilsētu un

strādnieku ciematu

bibliotēkās kapā: +0,4 vien. 1,0136,9 vien. 137,3 vien.
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mapes par republikas un rajona pirmrindas pieredzi cukurbiešu,

pākšaugu un kukurūzas audzēšanā, kā arī pieredze lopkopībā,

cūkkopībā un lauku mehanizācijā. Ar literatūru var iepazīties

grāmatu izstādēs «Audzēsim vairāk lopbarības pupu», «Augša-

nas stimulatori un antibiotikas lopkopībā» v. c. Sastādīti litera-

tūras saraksti «Lauku mehanizatoriem», «Ko lasīt cūkkopjiem,

slaucējām un putnkopjiem». Bibliotēka organizējusi mehaniza-

toru pirmrindas pieredzes apmaiņas vakaru, derīgo padomu
stundas slaucējām un teļkopēm par tematiem «Slaucēju progre-

sīvās darba metodes un labāko slaucēju pieredze», «Teļu audzē-

šana un nobarošana». Intensīva darba rezultātā lauksaimniecī-

bas literatūras izsniegums divkāršojies (1962. g. — 269 vien.,

1963. g. — 537 vien.).

Pilsētu bibliotēkas, kuru apkalpojamā rajonā nav ne padomju

saimniecību, ne arī kolhozu, popularizē galvenokārt literatūru

par dārzāju un augļu koku audzēšanu. Piemēram, Jelgavas
1. bibliotēka sarīkoja pārrunas lasītājiem par grāmatu «Daiļ-
dārzniecība» (IV d.). Pārrunas vadīja LLA pasniedzējs agro-

noms selekcionārs V. Nesaule. Lasītāji tikās arī ar ZA Salaspils
botāniskā dārza zinātnisko līdzstrādnieci M. Vilmani un dalījās
domās par viņas grāmatu «Tulpes». Ventspils 2. un 3. bibliotē-

kas organizējušas tematiskus vakarus par dārzkopību un puķko-

pību.

Tomēr ne visas bibliotēkas uzskata par pienākumu propa-

gandēt lauksaimniecības literatūru. Tā gadu no gada šim jautā-

jumam vajadzīgo uzmanību neveltī atsevišķas bibliotēkas, kuru

apkalpojamā rajonā atrodas padomju saimniecības un kolhozi.

Par vājo darbu liecina nelielie izsniegumi:

Nav vēl panākta laba sadarbība ar lauksaimniecības ražoša-

nas pārvaldēm un lauksaimniecības speciālistiem, kas dzīvo pil-

sētās un rajonu centros.

1962. g. 19623. g. Izmaiņa

Rīgas rajona Baložu strādnieku ciema-

ta bibliotēka

Liepājas 3. bibliotēka

Ludzas rajona Zilupes bibliotēka

Kuldīgas rajona Skrundas strādnieku

ciemata bibliotēka

53

67

95

214

57

79

101

134

+ 4

+ 12

+ 6

—80



26

Sakarā ar partijas un valdības pārstāvju tikšanos ar radoša-

jiem mākslas darbiniekiem un PSKP CX jūnija plēnuma lēmu-

miem ievērojami pastiprinājās daiļliteratūras un mākslas lite-

ratūras propaganda. Šie notikumi iezīmēja jaunas līnijas lasī-

tāju estētiskajā audzināšanā, bibliotēkas lielāku uzmanību vel-

tīja padomju nfākslas darbu propagandai, pareizas mākslas iz-

pratnes audzināšanai, cīņai pret abstrakcionismu mākslā.

Jau partijas un valdības pārstāvju un mākslas darbinieku

tikšanās laikā, pirms un pēc PSKP CX jūnija plēnuma biblio-

tēkas palīdzēja lasītājiem sekot šiem izcilajiem notikumiem māk-

slas dzīvē. Bibliotēkās tika iekārtotas literatūras izstādes. Pie-

mēram, Cēsu rajona bibliotēkā bija izstāde «Ideoloģiskā fronte

ir un paliek viena no vissvarīgākajām frontēm cīņā par komu-

nismu», Daugavpils 3. bibliotēkā — izstāde «Radīt tautai» v. c.

Notikuši arī plaši tematiski vakari, mutvārdu žurnāli un disputi.
Tematisku vakaru «Augsts idejiskums un mākslinieciskā meista-

rība — padomju literatūras un mākslas liels spēks» organizēja

Rīgas rajona Kalnciema strādnieku ciemata bibliotēka, bet te-

matisku vakaru «Mākslas loma estētiskajā audzināšanā» — Do-

beles rajona bibliotēka. Pārrunu vakaru «Reālisms un abstrak-

cionisms mākslā» kopīgi ar Kultūras namu rīkoja Jelgavas zi-

nātniskā bibliotēka.

Aktīvāk bibliotēkas sākušas propagandēt padomju rakstnieku

darbus. Izmantotas tādas masu darba formas kā lasītāju kon-

ferences, polemikas, literāras tiesas v. c. Lasītāji polemizējuši
par V. Lāča romānu «Pēc negaisa», R. Ezeras «Viņas bija trīs»,

B. Saulīša «Līdz pēdējai taisnei», I. Indrānes «Lazdu laipa»,
E. Līva stāstu «Kapteinis Nulle» v. c. Apspriesti arī krievu pa-

domju rakstnieku darbi' — V. Aksjonova «Kolēģi», A. Solžeņi-
cina «Ivana Deņisoviča viena diena», S. Ļvova «Glābiet mūsu

dvēseles», V. Tendrjakova «Brīnumdare» v. c. Vēl arvien vāji
bibliotēkas strādā ar PSRS tautu un aizrobežu autoru darbiem.

lesakot aizrobežu literātu darbus, bibliotekāri nepietiekami
izskaidro tos. Maz tiek popularizēti Ļeņina prēmiju laureātu

darbi. Tikai dažas bibliotēkas organizējušas masu pasākumus

par C. Aitmatova darbiem. Tukuma rajona bibliotēka organizē-
jusi apskatu «Ļeņina prēmijas laureāti literatūrā».

Arvien lielāku popularitāti iegūst neklātienes konferences

par daiļdarbiem. Tā neklātienes konferences par I. Indrānes

romānu «Lazdu laipa» organizējušas Valkas un Kuldīgas ra-

jonu bibliotēkas, par B. Saulīša romānu «Līdz pēdējai tais-

nei» — Jelgavas 2. bibliotēka, par E. Līva stāstu «Kapteinis
Nulle» — Rīgas 3. bibliotēka v. c.
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Lielāko tiesu bibliotēkas pievērsušās atsevišķu daiļdarbu
iztirzāšanai. Maz organizēti tematiski vakari."Atsevišķās bib-
liotēkas notikuši_ dzejas vakari. Krievu kultūras un mākslas

nedēļa plašu poēzijas vakaru organizēja Rēzeknes pils. biblio-

tēka. Lekciju par tematu «Mūsdienu krievu padomju dzeja»
nolasīja Daugavpils pedagoģiskā institūta docents Cilevičs. Dze-

jas un dziesmas skandēja institūta studenti. Pasākums izraisīja
lasītājos nopietnu interesi par dzeju.

Populāras kļuvušas rakstnieku, dzejnieku un mākslinieku

tikšanas ar lasītājiem. Valmieras rajona bibliotēkas tematis-

kajā vakarā «Jaunie talanti — rītdienas cēlājiem» piedalījās
pilsētas jauno autoru apvienības biedri un Leona Paegles
Valsts Valmieras drāmas teātra jaunie aktieri. Valmieras ra-

jona Limbažu bibliotēkā lasītāji tikās ar dzejnieku A. Balodi

un rakstnieku A. Jansonu. Sarīkojuma apmeklētāju uzmanība

tika pievērsta PSKP CX jūnija plēnuma lēmumiem un latviešu

padomju literatūras attīstībai.

Lasītāji iemīļojuši mutvārdu žurnālus par mākslu. To sa-

turs bieži vien aptver vairākus mākslas veidus. Interesanti mut-

vārdu žurnāli notikuši Cēsu rajona bibliotēkā. Mutvārdu žurnālā

«Jaunieti, veido savu dzīvi skaistu» lasītāji tikās ar rakstnieku

M. Birzi, Cēsu tautas teātra režisore T. Sverste pastāstīja par
teātra mākslu. Tautas teātra aktieri iepazīstināja klātesošos ar

atsevišķām ainām no B. Bednija lugas «Meičas». Mutvārdu žur-

nālā «Mākslai jākalpo tautai» tēlnieks docents X- Jansons pa-

stāstīja par skulptūrām, kas grezno mūsu pilsētas. Cēsu mūzikas

vidusskolas skolotājs A. Grandavs iepazīstināja lasītājus ar

S. Prokofjeva daiļradi.
Vairākas bibliotēkas organizējušas teātru un kino apmeklē-

jumus un pēc tam skatītāju konferences. Padomju mākslas filmu

«Viena gada deviņas dienas» apsprieda Dobeles rajona Au-

ces bibliotēkas lasītāji, bet Kuldīgas rajona bibliotēkā lasītāji

dalījās domās par mākslas filmu «Krūmu suns Dingo». Jūrma-

las 3. bibliotēkas darbinieki un lasītāji apmeklēja vairākas te-

ātra izrādes. Pēc izrādēm notika pārrunas.

Organizētas arī lekcijas koncerti. Talsu rajona Valdemār-

pils bibliotēka vienu no masu pasākumiem veltīja itāliešu kom-

ponista Džuzepes Verdi dzīvei un daiļradei. Lasītajiem šis pasā-

kums ļoti iepatikās, un viņi ierosināja organizēt lekciju koncertu

par Johanu- Strausu. Jūrmalas pils. 3. bibliotēka kopīgi ar Jūr-

malas rajona zvejnieku patērētāju biedrības kora komiteju orga-

nizēja lekciju koncertu sakarā ar Jāzepa Vītola 100 gadu jubi-

leju.
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Interesantu masu pasākumu un individuālā darba rezultātā

atsevišķas bibliotēkas ievērojami palielinājušas daiļliteratūras

izsniegumu, piemēram:

Visa republika daiļliteratūras izsniegums ir samazinājies.

Daudzās bibliotēkās daiļliteratūras un mākslas grāmatu pro-
pagandai vēl ir gadījuma raksturs, nav pārdomāta, mērķtiecīga
individuālā darba ar šo literatūru. Daži masu pasākumi neiein-

teresē lasītājus. Tie dažkārt noris formāli, atrauti no indivi-

duālā darba. Bibliotekāri nepēta masu pasākumu ietekmi litera-

tūras propagandā.

3. FONDI

Kopējais grāmatu fonds rajonu, pilsētu un strādnieku cie-

matu bibliotēkās uz 1964. g. 1. janvāri bija 3788,5 tūkstoši vie-

nību. 1963. gadā no jauna iegādāts 341,5 tūkstotis, bet izslēgti
no bibliotēku fondiem 178,1 tūkstoši grāmatu. Tādējādi faktis-

kais fondu pieaugums gada laikā ir 141,6 tūkstotis vienību. Ra-

jonu, pilsētu un strādnieku ciematu bibliotēkās ir sakopoti ievē-

rojami grāmatu krājumi (no 132 bibliotēkām tikai 7 grāmatu
fondi ir mazāki par 10.000 eksemplāriem), un tie pamatos
atbilst bibliotēku apkalpojamo rajonu profilam un lasītāju-sa-

1962. g. 1963. g. Izmaiņas

Rīgas 10. bibliotēka

Rīgas 3. bibliotēka

Rīgas 18. bibliotēka

Dobeles rajona Auces biblio-

tēka

121.920

110.524

81.930

35.933

128.399

119.055
89.166

37.190

+ 6.479

+8.531

+7.236

+ 1.257

Daiļliteratūras izsniegums

(tūkstošos) Izmaiņas

(tūkstošos)
Apgrozība

1962. g. 1963. g.

Rajonu, pilsētu un

strādnieku ciematu

bibliotēkās kopā: 3880,4 vien. 3722,7 vien. —157,7 2,1
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stāvam. Tomēr fondu sastāvs vel arvien nevar pilnīgi apmierināt
lasītāju pieprasījumus, arī 1963. gadā, kā to rāda analīze, fondu
sastāva izmaiņu.

Fondu sastāvs pēc nozarēm 1964. g. 1. janvārī
(o/o°/o no kopējā fonda)

Diezgan bieži lasītāji saņem atteikumus, pieprasot tehnikas

literatūru, trūkst grāmatu par rūpniecības un lauksaimniecības

pirmrindnieku pieredzi, par lauksaimniecības mehanizāciju un

elektrifikāciju. Maz vēl bibliotēkās ir dabzinātņu un mākslas

grāmatu. Dažkārt bibliotēkās ir maz sabiedriski politiskas_ lite-

ratūras, bet daiļliteratūra, salīdzinot ar citam nozarēm, iegādāta

bagātīgi. Kaut gan fondu sastāva uzlabošanai 1963. gada veltīta

lielāka uzmanība nekā iepriekšējos gados, tomēr rūpīgas un

pārdomātas komplektēšanas vēl nav.

Lai uzlabotu fondu sastāvu, izmantošanu un atbilstību bib-

liotēkas mikrorajona profilam, lasītāju sastāvam un pieprasīju-

miem, bibliotēkās izdarīta fondu analīze. Tajā piedalījās repub-
likas Kultūras ministrijas un Valsts bibliotēkas darbinieki, iz-

braucot uz vairākiem rajoniem un pilsētām (Bauskas, Jēkabpils,

Ogres, Valkas rajoniem, Jelgavas, Ventspils pilsētām un citur),

Sabiedriski polit.
literatūra

Dabzinātņu
literatūra

Tehnikas litera-

tūra

1962 1963 1962 1963 1962 1963

Rajonu bibliotēkās

Pilsētu un strād-
nieku ciematu bib-

liotēkās

21,2

20,6

21,0

20,6

3,7

3,8

3,7

3,8

4,3

5,5

4,3

5,7

Lauksaimniecības

literatūra Daiļliteratūra
Mākslas

literatūra

1962 1963 1962 1963 1962 1963

Rajonu bibliotēkās
3ilsētu un strād-

lieku ciematu bib-

iotekās

6,1 5,1 45,4 46,0 4,3 4,0

3,8 3,3 44,6 45,0 2,7 4,35
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kā arī paši rajonu un pilsētu bibliotēku darbinieki. Izmantota

galvenokārt fondu statistiskās analīzes metode, noskaidrots da-

žādu nozaru literatūras procents no kopējā fonda, visa fonda

un atsevišķu nozaru literatūras apgrozība, attiecība starp da-

žādām fonda daļām utt. Maz uzmanības bibliotekāri veltījuši
atsevišķu fonda daļu satura analīzei, tam, cik labi un pilnīgi
komplektēta literatūra dažādās zinātņu nozarēs par aktuāliem

tematiem.

Lai plānveidīgi un mērķtiecīgi komplektētu fondus, biblio-

tēkās veikti arī dažādi citi pasākumi: sakopotas ziņas par biblio-

tēkas mikrorajona profilu, noskaidroti tā ekonomikas galvenie
uzdevumi, attīstības perspektīvas un kultūras dzīves līmenis.

Apkopojot šīs ziņas, izveidotas mikrorajonu profila kartotēkas.

Zināmu darbu mikrorajona profila iepazīšanā veikušas Rī-

gas pilsētas bibliotēkas, arī Valkas, Jēkabpils, Saldus un citas

rajonu un pilsētu bibliotēkas.

Lasītāju sastāva un pieprasījumu analīze veicinājusi lasītāju

profila vai, kā tās bieži sauc, profesiju kartotēku veidošanu un

lasītāju pieprasījumu atteikumu burtnīcu vai kartotēku iekārto-

šanu. Piemēram, profesiju kartotēkas ir Gulbenes, Jēkabpils,

Liepājas, Ludzas, Saldus rajonu, vairākās Rīgas, Daugavpils 5.,

Jūrmalas 1., Ventspils 3., Alūksnes un Jēkabpils pilsētu v. c.

bibliotēkās. Daļa bibliotēku (Valkas rajona, Jēkabpils raj. Nere-

tas strādnieku ciemata, Daugavpils 2. v. c.) profesiju kartotēkas

vēl tikai organizē.
Fondu komplektēšanai tiek izmantotas arī lasītājiem atteikto

grāmatu uzskaites burtnīcas vai kartotēkas (Gulbenes, Talsu

rajonu, Apes 1., vairākās Rīgas v. c. bibliotēkās).
Plānveidīga grāmatu fondu komplektēšana uzsākta Jēkab-

pils rajona un pilsētas bibliotēkās: analizēts fondu sastāvs,
iekārtotas mikrorajonu profilu un lasītāju profesiju kartotēkas.

Izmantojot izdevniecību tematiskos plānus un citus bibliogrā-
fiskus materiālus, sastādītas komplektēšanas kartotēkas, izvei-

dota pilsētas bibliotēkās pasūtītās periodikas kopkartoteka.
Fondu komplektēšanas koordinācija aizsākta Liepājas rajo-

nā, izveidojot tematiskas kopkartotekas rajonā vairāk pieprasī-
tai literatūrai. Tā sastādīta kartotēka «Lektora un propagan-
dista darba meistarība», kurā ietverta visa rajona bibliotēkās

esošā literatūra par šo tematu. Kartotēka sastādīta 2 eksem-

plāros, no kuriem viens atrodas Liepājas ražošanas pārvaldes

partijas komitejā, otrs — rajona bibliotēkā. Tiek veidota arī

kopkartoteka rajona bibliotēkās esošai literatūrai par lauksaim-

niecības mehanizāciju un elektrifikāciju. Šīs kartotēkas izmanto-
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tas lasītāju apkalpošanā, palīdzējušas noskaidrot, kā attiecīgā
literatūra komplektēta rajona bibliotēkās un kas komplektējams
turpmāk.

Var secināt, ka repubjikas rajonu un pilsētu bibliotēkās

veikts zināms darbs pareiz"ai fondu komplektēšanai.
Tomēr fondu komplektēšanā vēl daudz trūkumu.

1. Literatūras komplektēšanai bibliotēkas vēl nav veltījušas
vajadzīgo uzmanību, to nedara plānveidīgi un mērķtiecīgi, ap-
mierinās ar grāmatu sortimentu, ko piesūta Bibliotēku kolek-

tors. Pasūtot grāmatas Bibliotēku kolektorā, vēl pārāk daudz

samērā ar citu nozaru literatūru pieprasa daiļliteratūru (Dau-
gavpils rajona bibliotēka), neievērojot dažādu fonda daļu pa-
reizu attiecību, esošo fonda sastāvu, bibliotēkas mikrorajona
profilu, lasītāju sastāvu un citus faktorus, kas nodrošina pareizu
fondu komplektēšanu. Bibliotēku fondos dažkārt trūkst aktuālas

sabiedriski politiskās literatūras, literatūras par pirmrindnieku

pieredzi un citu vērtīgu grāmatu. (Tukuma, Kuldīgas v. c. rajo-

nos) .
Nav nopietni novērtēta tematisko komplektēšanas plānu no-

zīme, tie nav vēl sastādīti, lai gan bibliotēkām tika nosūtīts

Valsts bibliotēkas izdevums «Rajonu un ciemu bibliotēku tema-

tiskais komplektēšanas plāns» (R., 1962.).
Daudzās bibliotēkās nav komplektēšanas kartotēku (Valkas

rajona, Ogres rajona un Kokneses strādnieku ciemata v. c. bib-

liotēkās), tas apgrūtina grāmatu savlaicīgas saņemšanas kon-

troli;
2. Grāmatu fondi bieži vien neatbilst mikrorajonu profilam,

lasītāju sastāvam un interesēm, fondos vēl daudz lieku eksem-

plāru un neprofila literatūras (Kandavas, Jaunjelgavas pils.

v. c. bibliotēkās). Daudzos rajonos un pilsētās ieilgst apmaiņas
iondu organizācija un grāmatu apmaiņa rajona mēroga (Val-

kas, Tukuma raj., Rīgā, Liepājā v. c.);
3. Netiek koordinēta grāmatu fondu komplektēšana un perio-

dikas pasūtīšana dažādu resoru un organizāciju bibliotēku

vidū (Daugavpilī, Rīgā, Jelgavā un citur).

4. SABIEDRĪBAS PIEDALĪŠANĀS BIBLIOTĒKU DARBA

PSKP programa, PSKP XXII kongresa un CX jūnija plē-

numa lēmumi ir izraisījuši plašu sabiedrības aktivitāti arī biblio-

tēku darbā. Sabiedrības dalība kļūst arvien plašāka un daudz-
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veidīgaka, uzlabojas tās darba saturs. leviešas jaunas sabiedrī-

bas_ piedalīšanas formas bibliotēku darbā (sabiedriskie biblio-

tekāru un bibliotēkas vadītāju aizstājēji), bet vecās formas gūst
dziļāku saturu un nozīmi.

Bibliotēku aktīvs ar katru gadu "palielinās, 1963. gadā ra-

jonu, pilsētu un strādnieku ciematu bibliotēku darbā piedalījās
2944 aktīvisti, t. i., par 521 vairāk nekā 1962. gadā. Daudzām

bibliotēkām aktīvistu skaits ir ievērojams, piemēram, Rīgas
10. bibliotēkai — ap 80, Rīgas 18. un Jēkabpils rajona — ap 60,
Jūrmalas 4. un 3., Rīgas raj. Saulkrastu strādnieku ciemata un

Saldus rajona — ap 40 v. c. Caurmērā katrai rajona bibliotēkai

1963. gadā bija 26 aktīvisti, bet pilsētu un strādnieku ciematu —

24.

Aktīvisti sekmējuši bibliotēku darba uzlabošanos, kļuvuši
labi palīgi literatūras propagandā, bibliotēkas saimnieciskajā
un administratīvajā darbā. Rosīgi strādā Rīgas 18. bibliotēkas

aktīvs. Aktīvisti skolotāji lasa literatūras apskatus, palīdz masu

darba, pensionāri iesien grāmatas. Daži lasītāji, kas labi apgu-
vuši lasītavas fondu, ir sabiedriskie dežuranti, vēl citi palīdz
apstrādāt grāmatas un veikt citus darbus. Abonementā dežurē

grupa skolēnu, kas apguvuši bibliotekārā darba pamatus biblio-

tēkas rīkotajos kursos. Par labu darbu 3 bibliotēkas aktīvisti

apbalvoti ar Rīgas Kultūras pārvaldes goda rakstiem.

Pieaugusi bibliotēku padomju loma, kurās piedalās 1015 lo-

cekļu. Padomes arvien vairāk iesaistās aktuālu, svarīgu jautā-
jumu risināšanā. Tā Daugavpils 5. bibliotēkas padomes sēdēs

tika izskatīti jautājumi par iedzīvotāju bibliotekāro apkalpo-
šanu mikrorajonā, par individuālo darbu ar lasītājiem un lasī-

tāju grupu apkalpošanu, grāmatu fondu komplektēšanu, aktī-

vistu dežūru iekārtošanu bibliotēkā v. c. jautājumi.
Bibliotēkas saimnieciskajā, organizatoriskajā un arī masu

darba daudz veikusi Ludzas rajona Kārsavas pilsētas bibliotē-

kas padome ar savu plašo aktīvu. Padomes locekle — pilsētas
komjaunatnes organizācijas sabiedriskā sekretāre J. Gavrilova

palīdzēja noorganizēt lasītavas filiāli pilsētas kinoteātrī un

rūpējās, lai tajā būtu aktuāla uzskates aģitācija. Sai lasītavā

strādā pilsētas komjaunieši J. Gavrilovas un pilsētas bibliote-

kāres vadībā. 1963. gada IV ceturksnī pilsētas bibliotēkas pa-
dome palīdzēja nodibinātsabiedrisko bibliotēku Kārsavas pret-
tuberkulozes dispanserā. Sai bibliotēkai tika izraudzīta arī sava

padome, kas jau sākusi darboties.

Aktīvi darbojas Rīgas 32., Jūrmalas 2. un 3., Jelgavas 1..

Valmieras rajona un daudzu citu bibliotēku padomes.
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Arvien vairāk bibliotēkās strādā sabiedriskie bibliotekāru
aizstājēji. Tā ir jauna sabiedrības piedalīšanās forma bibliotēku
darba un sāk vērsties plašumā. Sabiedriskie bibliotekāru aizstā-
jēji veic bibliotekāru pienākumus to prombūtnē atvaļinājumu
laikā, brīvdienās utt. Tas dod iespēju daudzām bibliotēkām strā-
dāt visas dienas un ar pagarinātu darba laiku. Labi organizēts
darbs ar sabiedriskiem bibliotekāru aizstājējiem ir Bauskas ra-

jona un lecavas strādnieku ciemata bibliotēkās, sekmīgi tie dar-

bojas Daugavpils, Liepājas 3., Valkas raj. Smiltenes, Rīgas raj.
Siguldas, Jūrmalas 1. v. c. bibliotēkās. Daugavpils 5. bibliotēkā
ir arī sabiedriskais bibliotēkas vadītāja aizstājējs.

Daudzveidīgajā bibliotēku darbā arvien vairāk nepieciešami
kvalificēti palīgi, tādēļ lielāka uzmanība veltīta aktīva apmācī-
šanai. Rosīgi šai ziņa bijuši daugavpilieši: pilsētas bibliotēkas

noorganizējušas sabiedrisko profesiju skolas bibliotekārā darba

pamatu un_nepieciešamo iemaņu apgūšanai. Tā sabiedrisko pro-
fesiju skola, kas noorganizēta pie pilsētas 5-. bibliotēkas, mācī-

jās visi bibliotēkas padomes locekļi. Tāpēc arī saprotams, ka

padomes darbs uzlabojas, kļūst mērķtiecīgāks un konkrētāks.

Sai sabiedrisko profesiju skolā sagatavoja arī 14 aktīvistus, tai

skaitā bibliotēkas sabiedrisko vadītāju un pārvietojamo biblio-

tēku vadītājus.

Lai sagatavotu sev kvalificētus palīgus, aktīvistus arvien

vairāk apmāca arī citās republikas bibliotēkās. Rīgas 32. bib-

liotēka vada bibliotēku fakultāti sabiedrisko profesiju universi-

tātē 42. vidusskolā. Apmācības bibliotekārā darba iemaņu ap-

gūšanai rīko Rīgas Centrālā, 18., Rīgas raj. Siguldas pilsētas
un Baložu strādnieku ciemata, Jelgavas 1. v. c. bibliotēkas.

Sabiedrības iniciatīva izpaužas arī sabiedrisko bibliotēku or-

ganizēšanā un darbībā. Rosīgi darbojusies, piemēram, Daugav-

pils sabiedriskā bibliotēka pilsētas nomalē Nīderkūnās. Tās 2

darbinieki kopā ar plašo aktīvu iesaistījuši bibliotēkā 366 lasī-

tājus, kuriem izsniegtas 11.044 grāmatas un žurnāli. Par labiem

panākumiem iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā un litera-

tūras propagandā Daugavpils sabiedriskā bibliotēka 1963. gadā

ieguva 1. vietu republikāniskajā sabiedrisko bibliotēku skatē.

Labi strādājušas arī Rīgas i., 2. v. c. sabiedriskās bibliotēkas.

Daugavpils un Rīgas 1. sabiedriskā bibliotēka saņēma arī Vis-

savienības sabiedrisko bibliotēku skates uzvarētāju diplomus.

Neskatoties uz to, ka visumā sabiedrības līdzdalība biblio-

tēku darbā ir aktivizējusies, daudzu rajonu un pilsētu bibliotē-

kām darbā ar sabiedrību vēl ir būtiski trūkumi:
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1. Visām bibliotēkām vēl nav lasītāju aktīva, dažkārt tās

nesadarbojas ar apkārtējām iestādēm un organizācijām;
2. Daudzu bibliotēku padomju darbs vēl formāls, tās nav

kļuvušas par sabiedriskās vadības un kontroles orgānu. Padomju

locekļu un pārējā aktīva darbs bieži vien ir vienpusīgs —

tie galvenokārt palīdz tikai bibliotēkas masu darbā (Rīgas 8.,

9., 13., Ogres raj. Lielvārdes strādnieku ciemata, Talsu rajona

v. c. bibliotēkās);
3. Maz aktuālu bibliotekārā darba jautājumu vēl risinājušas

starpresoru padomes (piem., par bibliotēku tīkla izvietojumu,
bibliotēku darba koordināciju, fondu komplektēšanu, lasītāju
iesaistīšanu, kadru kvalifikācijas celšanu v. c). Nemaz nav

darbojušās starpresoru padomes Tukuma, Balvu, Krāslavas, Jē-

kabpils rajonos, Jūrmalas un Ventspils pilsētās;
4. Trūkumi ir arī sabiedrisko bibliotēku komplektēšanā. Ne-

tiek gādāts, lai iestādes un organizācijas piešķirtu līdzekļus sa-

biedriskajām bibliotēkām literatūras un inventāra iegādei, lai

vairāk izmantotu masu bibliotēku fondus;
5. Nepietiekoša uzmanība vēl veltīta bibliotēkas aktīvā ap-

mācīšanai. Bibliotēkas aktīvam (pārvietojamo bibliotēku vadī-

tājiem, padomes locekļiem v. c.) netiek organizēti atsevišķi se-

mināri un praktikumi bibliotekārā darba pamatu apgūšanai, maz

vēl darbojas sabiedrisko profesiju skolas.

PRIEKŠLIKUMI BIBLIOTĒKU DARBA UZLABOŠANAI

1. Ikvienai bibliotēkai organizēt pārvietojamās bibliotēkas,

rūpēties, lai literatūra tajās tiktu komplektēta vispusīgi un re-

gulāri. Pārvietojamās bibliotēkās lielāku uzmanību veltīt lite-

ratūras propagandai un lasītāju iesaistīšanai, veicot šo darbu

kopā ar aktīvu.

2. Panākt, lai visi lasītāji aktīvi izmantotu bibliotēku, lai

katrs strādājošais būtu lasītājs kādā bibliotēkā.

Darbu koordinēt ar citu sistēmu un resoru bibliotēkām; sis-

temātiski strādāt ar lasītājiem, vispusīgi pētīt viņu intereses.

3. Sistemātiski veikt individuālo darbu ar lasītājiem, labi

iepazīt lasītāju sastāvu un intereses, regulāri analizēt lasīšanu

atsevišķām lasītāju grupām. Pēc analīzes izdarītos secinājumus
izmantot, komplektējot fondu, ieteicot literatūru, organizējot
masu pasākumus v. c. Arī turpmāk uzmanības centrā paturēt
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jaunatnes grupu, vairāk vērības veltīt masu profesiju strād-
nieku lasīšanas vadībai.

4. Masu pasākumus saistīt ar literatūras propagandu, pa-
nākt, lai tie paplašinātu lasītāju interešu loku. Pētīt masu darba

efektivitāti.

Literatūras propagandā nopietnāk strādāt ar dabzinātņu un

zinātniski ateistisko literatūru, mērķtiecīgāk popularizēt tehni-

kas zināšanas.
y

5. leteicot literatūru un rīkojot masu pasākumus, plašāk
izmantot bibliogrāfiju. Sniegt bibliogrāfiskās zināšanas lasītā-

jiem.
6. Visām bibliotēkām sastādīt tematiskos komplektēšanas

plānus un komplektēšanas kartotēkas, kā arī iekārtot kartotēkas

vai burtnīcas lasītāju pieprasījumu atteikumu uzskaitei. Fondu

komplektēšanu veikt sistemātiski un mērķtiecīgi, regulāri anali-

zēt fondu sastāvu un iegādāties vajadzīgo literatūru. Grāmatu

fondu komplektēšanu un periodikas pasūtīšanu koordinēt ar

citu resoru un organizāciju bibliotēkām.

7. Bibliotēku darbā plaši iesaistīt sabiedrību, katrai biblio-

tēkai izveidot lasītāju aktīvu un apmācīt to, organizējot atse-

višķus seminārus un praktikumus, kā arī sabiedrisko profesiju

skolas, ikvienai bibliotēkai sagatavot sabiedriskos bibliotekāru

aizstājējus.
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II. CIEMU BIBLIOTEKAS

1. IEDZĪVOTĀJU BIBLIOTEKĀRA APKALPOŠANA

Bibliotēku tīkls. 1963. gadā republikā darbojās 678 ciemu bib-

liotēkas. Salīdzinot ar 1962. gadu, ciemu bibliotēku skaits sa-

mazinājies par 183.

85 bibliotēkas nodotas kolhoziem,

45 ~ „
padomju saimniecībām,

48
„

pievienotas citām bibliotēkām,

5
„

nodotas citām iestādēm.

Bibliotēku tīkla pārkārtošana notika 1962. gada beigās sa-

skaņā ar Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu. Sakarā ar

to ciemu bibliotēkās kopumā, salīdzinot ar 1962. gadu, samazi-

nājās lasītāju skaits, grāmatu izsniegums un citi darba rādītāji,

jo citu sistēmu bibliotēku atskaišu dati netiek pieskaitīti Kultū-

ras ministrijas bibliotēku darba rādītājiem.

Rajonos, kur kolhozu un padomju saimniecību vadītāji pa-

reizi novērtēja kultūras iestāžu lomu, nodotajām bibliotēkām

radīti normāli darba apstākļi. Rīgas rajonā gandrīz visas kol-

hoziem nodotās bibliotēkas strādāja- labi, Valkas rajona

1/a «Kalnājs» bibliotēkai grāmatu iegādei kolhozs piešķīra

100 rubļu un algoja darbinieku. Labi strādāja arī padomju saim-

niecības «Smiltene» bibliotēka — apkalpoja 201 lasītāju,

1/a «Oktobris» bibliotēka — 237 lasītājus. Arī grāmatu izsnie-

gums šajās bibliotēkās neatpaliek no ciemu bibliotēku izsnie-

guma. .
Tomēr visumā kolhoziem un padomju saimniecībām nodoto
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bibliotēku darbs 1963. gadā pasliktinājies. Daudzas no tām ne-

maz nedarbojās, citas strādāja neregulāri, nepapildināja grā-
matu fondus. Piemēram, Jēkabpils rajonā kolhoziem un padomju
saimniecībām tika nodotas 9 ciemu bibliotēkas ar 39,715 vie-

nību lielu fondu. Šinīs bibliotēkās gadā nav iegādāta neviena

jauna grāmata, izņemot kolhoza «Rekords» bibliotēku, kuras

fonds papildinājās ar 64 jaunām grāmatām. Dažās bibliotēkās

grāmatu izsniegums samazinājies par vairākiem tūkstošiem, pie-
mēram:

Jēkabpils rajonā kolhoziem nodoto bibliotēku fonda apgro-
zība bija 0,5, lasāmība — 16; padomju saimniecībām nodoto

bibliotēku fonda apgrozība 0,2, lasāmība — 1.

Kolhoziem un sovhoziem nodotās bibliotēkas vāji darbojās
arī Rēzeknes, Talsu un citos rajonos.

Svarīga loma iedzīvotāju apkalpošanā ar grāmatām ir pār-

vietojamām bibliotēkām. 1963. gadā 601 ciemu bibliotēkai bija
2164 pārvietojamās bibliotēkas (1962. g. — 2646), 77 ciema

bibliotēkas strādāja bez pārvietojamām bibliotēkām.

Lai aktivizētu sabiedrības piedalīšanos bibliotēku darbā,

1963. gadā republikā notika pārvietojamo bibliotēku skate. Ska-

tes laikā atsevišķos rajonos pārvietojamās bibliotēkas ievēro-

jami nostiprinājās. Pozitīvu novērtējumu guva Rīgas, Tukuma,

Saldus, Preiļu un citu rajonu bibliotēkas.

Paraugoties kopumā, kā mūsu republikā strādājušas pār-
vietojamās bibliotēkas, jāatzīst, ka tās ir liels spēks un labs

atbalsts bibliotēkām. Gulbenes rajona Litenes ciema stacionā-

rajā bibliotēkā bija 288 lasītāji, bet 20 pārvietojamās bibliotē-

kās — 384 lasītāji. Ciema bibliotēka apkalpoja visus lasītspē-

jīgos iedzīvotājus. Ja Dobeles rajona Bikstu ciemā visas 450 ģi-
menes lasa bibliotēkās, tad te liels nopelns ir 13 pārvietojamām
bibliotēkām.

Pārvietojamās bibliotēkas ne tikai cīnās, lai lasītu visas ģi-

menes, bet tās prot arī propagandēt grāmatas. Ciemos, kur labi

2- g- 5- g.

Literātunas

izsniegums
Lasītāju
skaits

Literatūras

izsniegums
Lasītāju
skaits

Padomju saimniecības

«Ābeļi» bibliotēkā

Padomju saimniecības

«Zasa» bibliotēkā

1/a «Dignāja» bibliotēkā

2246

3386

3701

125

180

272

622

685
707

75

121

207
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strādājušas pārvietojamās bibliotēkas, literatūras izsniegums ir

pieaudzis. Piemēram,. Madonas rajona Dzelzavas ciema 8 pār-

vietojamās bibliotēkās grāmatu izsniegums sasniedz V3no sta-

cionārās bibliotēkas izsnieguma. Šādu pozitīvu piemēru ir daudz

arī citos rajonos.
Noslēdzot pārvietojamo bibliotēku skati, Latvijas PSR Kul-

tūras ministrijas kolēģija un Kultūras darbinieku Arodbiedrī-

bas republikāniskās komitejas prezīdijs par labiem rezultātiem

grāmatu propagandā un iedzīvotāju iesaistīšanā par lasītājiem

apbalvoja ar nozīmi «Grāmatu propagandists» 7 lauku pārvie-

tojamo bibliotēku vadītājus, ar LPSR Kultūras ministrijas un

Kultūras darbinieku Arodbiedrības republikāniskās komitejas

prezidija Goda rakstu — 8 lauku pārvietojamo bibliotēku vadī-

tājus, 19 vadītājiem izteikta pateicība. Ar «Grāmatu propagan-

dista» nozīmi apbalvoja Bauskas rajona MRS Zvirgzdes noda-

ļas pārvietojamās bibliotēkas vadītāju atslēdznieku Mārtiņu Pil-

davu. Viņa apkalpojamā mikrorajonā lasa gandrīz visas ģime-

nes, lasītāju skaits — 31, katrs caurmērā.gadā izlasījis 12 grā-
matu. Pārvietojamā bibliotēka iekārtota atsevišķa darbam pie-
mērotā telpā. Tajā ir ap 250 dažādu zinātņu nozaru grāmatu,
kuras M. Pildavs apmaina ik mēnesi, tāpēc jaunas grāmatas

lasītājiem ir vienmēr pieejamas. «Grāmatu propagandista» no-

zīmīti saņēma arī Madonas rajona Kusas ciema pārvietojamās

bibliotēkas vadītāja laukkope Zigrīda Kantore, kas vada biblio-

tēku Liezēres padomju saimniecībā jau kopš 1957. gada. Visas

40 mikrorajona ģimenes lasa bibliotēkās. Katrs lasītājs izlasī-

jis 12—14 grāmatas. Darbīgā aktīviste daudz arī veikusi pirm-

rindas pieredzes popularizēšanā padomju saimniecība.

Tomēr skates rezultāti rādīja, ka daudzos rajonos, piemē-

ram, Cēsu, Jēkabpils, Ludzas, Ogres, Talsu v. c. pārvietojamās

bibliotēkas darbojas vāji un skatē piedalīties nevarēja. Atseviš-

ķos rajonos ciemu bibliotēkas strādājušas bez pārvietojamām

bibliotēkām. Piemēram, Talsu rajonā Ģibuļu ciema Kalešu, Kol-

kas, Puzes, Sabiles pilsētas Virbu, Vandzenes, Vandzenes ciema

Nogales un Vandzenes ciema Upesgrīvas bibliotēkas nav

organizējušas nevienu pārvietojamo bibliotēku.
_

Pārvietojamo bibliotēku darbā jāatzīmē šādi galvenie trū-

kumi: .

1) vēl joprojām pārvietojamas bibliotēkas pārsvara ir daiļ-

literatūra, trūkst sabiedriski politiskās, lauksaimniecības, zināt-

niski ateistiskās literatūras, grāmatas apmaina reti;

2) ciemu bibliotēkas, komplektējot pārvietojamas bibliotē-

kas, maz izmanto rajonu bibliotēku lauksaimniecības grāmatas;
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bieži vien ciemu bibliotēkās šīs literatūras trūkst, bet rajonu
bibliotēkās tai ir maza apgrozība;

3) nepietiekami veikta ģimeņu iesaistīšana un literatūras

propaganda, šī darba iemaņas ciemu bibliotekāri maz māca sa-

viem sabiedriskajiem palīgiem.
Ģimeņu iesaistīšana par lasītājiem republikas laukos pama-

tos bija pabeigta 19.62. gada beigās, kad 98,7% ģimeņu lasīja
bibliotēkās. 1963. gadā bibliotēkas strādāja, lai nostiprinātu,
kas sasniegts ģimeņu iesaistīšanā. Uzdevums bija arī panākt,
lai lasītu katrs laukkopis, lopkopis un mehanizators. Daudzām

bibliotēkām ir labi rezultāti, piemēram, Gulbenes rajona Litenes

ciemā panākts, ka par lasītājiem iesaistīti visi strādājošie, Do-

beles rajona Bikstu un Bērzes, Tukuma rajona Aizdzires un

Tumes ciema Lazdu bibliotēkās lasa visas ģimenes, un biblio-

tēkas cīnās, lai lasītājos iesaistītu visus ciema iedzīvotājus.
Tomēr atsevišķos rajonos ģimeņu iesaistīšana apsīkusi. Pie-

mēram, Kuldīgas rajona Gudenieku ciemā 1963. gada otrā pus-

gadā vēl nelasīja 343 ģimenes. Bibliotēkas joprojām uzrāda

pārāk lielu neiesaistāmo ģimeņu skaitu. Piemēram, Valkas ra-

jonā Vijciema bibliotēka no 460 ģimenēm neiesaistīs 135, Blo-

mes — no 443 ģimenēm — 107. Ģimeņu iesaistīšanu vēl neuz-

lūko par darbu, kas jāveic vienmēr, katru gadu. Tā Gulbenes

rajona Rankas ciema bibliotēka savā paskaidrojumā raksta, ka

ģimeņu iesaistīšana 1962. gadā nav devusi pozitīvus rezultā-

tus, jo daudzie pierakstītie lasītāji 1963. gadā bibliotēku nav

apmeklējuši, grāmatu fonds izmantots maz, izsniegums sama-

zinājies. Kas darīts bibliotēkas propagandā, vai turpināta māju
apgaita, kā palīdzējis aktīvs — par to Rankas bibliotēkas at-

skaitē nav minēts.

Ciemu bibliotēkas, kas apkalpo dažādu tautību lasītājus, ne

vienmēr ir operatīvi rīkojušās, piegādājot viņiem literatūru

dzimtajā valodā, to iepērkot vai sagādājot no citām republikām.
Tāpēc daudzas lietuviešu un citu tautību ģimenes palikušas ār-

pus bibliotekārās apkalpošanas.

2. LASĪTĀJU APKALPOŠANA. LITERATŪRAS PROPAGANDA.

MASU DARBS

1963. gadā lasītāju apkalpošanu raksturo dziļāks individuālā

un masu darba saturs un formu daudzveidība, lielāka mērķtie-
cība atsevišķu lasītāju grupu apkalpošanā. Republikā izvērsu-

sies kustība par teicama darba bibliotēkas nosaukuma iegūšanu.
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Par labu lasītāju apkalpošanu 20 bibliotēkas saņēmušas tei-
cama darba bibliotēkas nosaukumu, 6 no tām 1963.'gadā.

Lasītāju skaits (tūkstošos)

Lasītāju skaits caurmēra uz 1 ciema bibliotēku 1963. gada
ir palielinājies.

Daudzas ciemu bibliotēkas lasītāju iesaistīšanā guvušas
labus panākumus. To sekmējusi plaša bibliotēkas propaganda,
popularizējot bibliotēkas darbu vietējās radiopārraidēs, presē,
kolhoznieku un padomju saimniecību darbinieku sanāksmēs, or-

ganizējot interesantus literatūras propagandas pasākumus,
iekārtojot paziņojumu plāksnes, kā arī individuāli uzaicinot lasī-

tājus apmeklēt bibliotēku. Piemēram, Madonas rajona Lubānas,
Jumurdas un citas bibliotēkas izgatavojušas plakātus, kuros

informē lasītājus par jaunāko bibliotēkās. Varakļānu bibliotēka

izsūta iedzīvotājiem gaumīgi veidotus ielūgumus ar uzaicinā-

jumu apmeklēt bibliotēku. Rūpīga savas bibliotēkas un literatū-

ras propagandas darba rezultātā daudzas bibliotēkas sasniegu-
šas ievērojamu lasītāju skaitu.

Lasītāju skaits

Liepājas raj. Tadaiķu ciema bibliotēkai

Rīgas raj. Mālpils ciema bibliotēkai

Rīgas raj. Babītes ciema bibliotēkai

Rīgas raj. Lēdurgas ciema bibliotēkai

Gulbenes raj. Pededzes ciema bibliotē-

kai

Saldus raj. Ezeres ciema bibliotēkai

Izmaiņas asamība

1962. g. 1963. g. 1963. g. 1963. g.

'lietņu bibliotēkas 273,3 230,5 —42,8 16,3

1962. g. 1963. g.
Izmaiņas

1963. g.

/ienas bibliotēkas vidējais
asītāju skaits 316 339 +23

962. g.
1963. g.

Izmainās

1963.g.

708

335

170

427

496

1027

647

460

670

600

+219

+312

+290

+ 243

+ 104

558 661 + 103



Tomēr daudzas ciemu bibliotēkas pieļāvušas lasītāju skaita

samazināšanos, ko motivē ar kursu apmeklēšanu, piedalīšanos
citos darbos, bibliotēku remontu utt. Salīdzinot ar 1962. gadu,

lasītāju skaits samazinājies:

Balvu rajonā no 21 bibliotēkām 9 bibliotēkās

Bauskas
„ „

31
„

13

Krāslavas
„ „

34
„

10

Kuldīgas „ „
18

„
12

Ludzas
„ „

41
„

19

Madonas
„ „

39
„

12

Ogres „ „
24

„
12

Preiļu „ ;,
31

„

16

Rēzeknes
„ „

38
„

21

Valkas
„ „

23
„

15

Lasītāju skaits samazinājies 252 ciemu bibliotēkas, t. i., 37%
no visām ciemu bibliotēkām.

Kopīgais literatūras izsniegums ciemu bibliotēkās 1963. gadā,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 17,6%

(sakarā ar bibliotēku nodošanu kolhoziem v. c), bet vidēji caur-

mērā uz katru bibliotēku — palielinājies.

Literatūras izsniegums (tūkstošos)

Tomēr literatūras izsniegums nepalielinās atbilstoši lasī-

tāju skaitam. Tas liecina, ka visi lasītāji nav aktīvi grāmatu
izmantotāji. Vidējā lasāmība 1962. gadā — 16,7, 1963. gadā —

16,3. To nevar izskaidrot ar jauno grāmatu trūkumu vien, tam

par iemeslu dažkārt ir nepietiekama visa fonda iepazīšana un

popularizēšana.

Literatūras izsniegums pa nozarēm (tūkstošos)

1962. g. 1963. g.
Izmainās

1963. g.

Apgrozība
1963. g.

Ciemu bibliotēkās

Vienas bibliotēkas

jais izsniegums

vide-
4558,7

5294

3755,9

5539

—802,8

+ 245

1

1962.g. 1963. g. Izmaiņas
Apgrozība

1962. g. 1963. g.

Sabiedriski polit. literatūra

Dabzinātņu literatūra

Tehnikas literatūra

Lauksaimniecības literatūra

Daiļliteratūra

264,3

97,2
129,9

258,3
2525,8

239,3 —25,0
81,2 —16,0

107,7 —22,2
204,9 —53,4

2063,3 —462,5

0,3 0,3
0,6 0,6

0,8 0,8
0,5 0,6

1,4 1,2
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1963. gada, salīdzinot ar 1962. gadu, vidējais literatūras iz-

sniegums uz vienu bibliotēku visās zinātņu nozarēs ir palie-
linājies.

Literatūras izsniegums pa nozarēm caurmērā katra ciema bibliotēkā

Individuālo lasīšanas vadību bibliotēkās sekmējusi pilnīgāka
fondu satura atklāšana. Labāk iekārtota brīvā pieeja fondiem,

izņemta novecojusī sabiedriski politiskā un lauksaimniecības

literatūra. Fondos iekārtotas tematiskas izstādes, kurās popula-
rizēta aktuālākā literatūra, grāmatas galvenajām lasītāju gru-

pām, pirmrindas pieredzes apraksti. Labi organizēta brīvā pie-

eja, atklājot fondu saturu lasītājiem, ir Tukuma rajona Aizdzi-

res, Gulbenes rajona Tirzas, Valkas rajona Virešu ciema un

citās bibliotēkās.

Individuālajā un masu darbā ciemu bibliotēkas uzmanību

veltīja lauksaimniecības darbinieku apkalpošanai. Mehanizatoru,

laukkopju, lopkopju grupas izdalītas Gulbenes rajona Be-

jas, Ilzenes, Meijera, Tirzas, Veclaicenes, Zeltiņu, Saldus rajona
Remtes, Ezeres, daudzās Madonas rajona un citu rajonu biblio-

tēkās. Lai iepazītu lasītāju sastāvu un intereses, pakļautu tām

literatūras komplektēšanu un propagandu, daudzas bibliotēkas

iekārtojušas profesiju kartotēkas, piemēram, Rīgas rajona Allažu,

Gulbenes rajona Ilzenes, Vecgulbenes ciema un citas biblio-

tēkas. Lasītāju grupu apkalpošanas formas bijušas daudzvei-

dīgas. Lasīšanas plāni sastādīti Gulbenes rajona Tirzas, Mei-

jera un citās bibliotēkās. Lasītāji individuāli tika informēti par

jaunāko literatūru viņu specialitātē, katrai lasītāju grupai sa-

stādīti literatūras saraksti vai iekārtotas kartotēkas. Tā Gulbe-

nes rajona Veclaicenes bibliotēkā sastādīti literatūras saraksti:

«Ko lasīt mehanizatoriem», «Ko lasīt lopkopjiem», «Ko lasīt

lauksaimniecības speciālistiem». Atsevišķām lasītāju grupām or-

ganizēti tematiski grāmatu apskati. Grāmatas propagandēja

lopkopju, mehanizatoru un citās sanāksmēs, nolasot apskatus

un informācijas, iekārtojot attiecīgas izstādes, sarīkojot masu

pasākumus.

962. g. 1963. g. Izmaiņa;

Sabiedriski poli! Literatūra

Dabzinātņu literatūra

Tehiniikais literatūra

Laiuksaiimniecības literatūra

Daiļliteratūra

307

113

151

300

2932

353

119
158

302

3042

+ 46

+ 6

+ 7

+ 2

+ 110
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Dažādu lauksaimniecības profesiju pārstāvju lasīšanas va-

dībā izmantoti Valsts bibliotēkas bibliogrāfiskie un metodiskie

materiāli par lauksaimniecības tematiem.

Bibliotēku uzmanības centrā bija arī jauniešu grupa. Biblio-

tēkas uzskaitīja visus ciemā dzīvojošos jauniešus un centās pa-

nākt, lai ikviens jaunietis kļūtu lasītājs. Atsevišķās bibliotēkās

gūti labi panākumi. Tā Tukuma rajona Engures ciema Bērz-

ciema bibliotēkā lasīja 95% no ciema jauniešiem, Gulbenes

rajona Jaungulbenes bibliotēkā lasīja 63 jaunieši, Madonas ra-

jona Grašu bibliotēka iesaistījusi lasītāju skaitā visus mikrora-

jona komjauniešus. Analizēta jaunatnes lasīšana, sastādīti lasī-

šanas plāni. Piemēram, Gulbenes, rajona Meijera ciema biblio-

tēka analizējusi jauniešu formulārus, un rezultātā secināts, ka

jaunieši vairāk lasa: daiļliteratūru un literatūru par sportu, bet

maz sabiedriski politisko, lauksaimniecības un citu nozaru lite-

ratūru. Pēc analīzes tika pastiprināta šīs literatūras popularizē-
šana, atsevišķiem jauniešiem sastādīti individuāli lasīšanas

plāni.

Visos rajonos rīkoti masu pasākumi jauniešiem par morāles

kodeksa tematiem, sevišķi Madonas, Valkas, Preiļu rajonos. Tā

Madonas rajona Varakļānu bibliotēkā notika mutvārdu žurnāls

«Laikmets mūs celtnieku virsvalkos ietērpj», Indrānu biblio-

tēkā — lasītāju konferences par I. Indrānes «Lazdu laipu» un

«Kopā ar jaunību rītdienu skaistāku celsim», Barkavas biblio-

tēkā ■— «Tava vieta dzīvē». Preiļu rajona bibliotēkās rīkoti pa-
sākumi par tematiem: «Mūsu laikabiedrs», «Jaunieši — komu-

nisma cēlāji», «Šodienas audumā — rītdienas meti», «Droši

ejam jaunai dzīvei pretī», «Tavs mīļākais varonis» v. c.

Kaut arī vairākas ciemu bibliotēkas labi veikušas individuālo

darbu ar lasītāju grupām, centušās panākt, lai ikviens strādā-

jošais kļūtu par lasītāju, lai katrs lasītu literatūru savā specia-
litātē, tomēr visumā ciemu bibliotēku individuālo darbu nevar

uzskatīt par labu.

Bibliotēku darbinieki vēl vāji pazīst literatūru, maz izmanto

bibliogrāfiju un katalogus, neapmāca lasītājus šo avotu izman-

tošanā.

Bibliotēkās ir izdalītas lasītāju grupas, bet bieži vien nav

pārdomātas, mērķtiecīgas un sistemātiskas lasīšanas vadības.

Bibliotekāri lasītāju intereses pazīst vāji, formulāru analīzē

gan konstatē stāvokli, bet neparedz pasākumus, lai radikāli

uzlabotu darbu ar lasītājiem.
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Masu pasākumu skaits sakarā ar iepriekš minētajiem iemes
liem ciemu bibliotēkās kopumā samazinājies.

Masu pasākumu skaits

Caurmēra katra ciema bibliotēka sarīkoto masu pasākumu
skaits palielinājies:

1962. g. 1963. g.

16 18 +2

Izstāžu skaits

Caurmēra katra ciema bibliotēka organizēto izstāžu skaits:

mco ~ 10K.-,
„

Izmaiņas
1962. g. 1960. g. 1963 >g

24 26 +2

196 3. gadā masu pasākumiem raksturīgas
divas iezīmes. Pirmkārt, tie netika ierobežoti

šaurās bibliotēkas vai kluba si.enās, bet ir

tuvināti darba darītājiem. Pasākumi notiek fer-

mās, brigādēs un citās vietās, kur ir iespēja pulcēt kopā vairāk

iedzīvotāju. Tie organizēti lopkopju, mehanizatoru un citu lauk-

saimniecības darbinieku sanāksmju dalībniekiem, lauksaimnie-

cības darbinieku kursu noslēgumu dienās utt. Pasākumi rīkoti

strādājošiem izdevīgā laikā — rītos pirms pienākumu sadales,
pusdienas pārtraukumos, pēcpusdienās. Šādā veidā bibliotēkas

aizvien vairāk iekļaujas ciema dzīvē, veicina saimniecisko uzde-

vumu izpildi. Tā Dobeles rajona Bikstu ciema teritorijā ir izvei-

1962. g. 1963. g.
Izmainās

1963.'
g.

iemu bibliotēkās 14172 12166 -2006

1962. g. 1963. g.
Izmaina

1963. ģ.

iemu bibliotēkas 21.009 17.666 —3343
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doti 12 ideoloģiskie centri. Tajos koncentrēts viss ideoloģiskais
darbs. Šos centrus vada komunisti, ciema padomes deputāti,
komjaunieši, skolotāji. Katrs centrs apkalpo savu mikrorajonu,
iesaista mikrorajona iedzīvotājus masu darba.

Otrkārt, masu pasākumus bibliotēkas rīko

atsevišķām lasītāju grupām: lopkopjiem, lauk-

kopjiem, mehanizatoriem, jauniešiem.
Atbilstoši katrai lasītāju grupai masu pasākumi organizēti

daudzās Rīgas un Gulbenes rajona bibliotēkās, Valkas rajona

Palsmanes, Balvu rajona Vecumu un citās bibliotēkās. Lopkop-
jiem, laukkopjiem, mehanizatoriem, jauniešiem šajās bibliotēkās

organizētas literatūras izstādes, izgatavoti plakāti, nolasīti lite-

ratūras apskati, sarīkotas pārrunas, tematiski vakari, mutvārdu

žurnāli.

Literatūras propagandai izmantotas līdzšinējās masu darba

formas: lasītāju konferences, tematiski un literāri vakari, jau-
tājumu un atbilžu vakari, pirmrindnieku vakari, mutvārdu žur-

nāli, literārās tiesas, disputi, polemikas, konkursi, tikšanās va-

kari ar revolucionāriem, literatūras un mākslas darbiniekiem,
darba pirmrindniekiem. Daļa bibliotēku ieviesušas jaunas masu

darba formas: derīgo padomu stundas, runājošās grāmatas, jau-
natnes kafejnīcas v. c.

Analizējot masu darbu, jāsaka, ka bibliotēkas gan sarīkoju-
šas dažus labus interesantus masu pasākumus, bet mērķtiecīgs,
sistemātisks masu darbs dažādu zinātņu nozaru literatūras pro-

pagandai, ieviešot formu daudzveidību, bijis tikai atsevišķās

bibliotēkās, piemēram, Balvu rajona Vecumu, Gulbenes rajona
Līgo, Rīgas rajona Garkalnes, Tukuma rajona Lapmežciema
un citās bibliotēkās.

Galvenais darbā ar sabiedriski politisko literatūru 1963. gadā
bija PSKP XXII kongresa lēmumu, partijas Programas,
PSKP CX 1962. gada novembra, 1963. gada jūnija un decembra

plēnuma lēmumu propaganda un izskaidrošana iedzīvotājiem.

Partijas un valdības lēmumu popularizēšanu bibliotēkas veica

ciešā sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām, mikrorajona
klubu, skolām, kolhoziem un padomju saimniecībām. Te izman-

tota ne tikai sabiedriski politiskā, bet arī dabzinātņu, tehnikas,
mākslas un daiļliteratūra. Sabiedriski politiskās literatūras po-

pularizēšanā izmantotas visas individuālā un masu darba for-

mas. Ar sabiedriski politisko literatūru labi strādājuši Saldus

rajona ciemu bibliotekāri. Bibliotēkās vienmēr savlaicīgi iekār-

totas izstādes, kurās novietota literatūra par svarīgākajiem no-

tikumiem mūsu valsts dzīvē un ārpolitikā. Par aktuāliem jautā-
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jumiem rīkoti masu pasākumi. Bibliotēku fondi atbrīvoti no no-

vecojušās literatūras, tāpēc aktīvais fonds lasītājiem vieglāk
izmantojams. Kaut arī Saldus rajona ciemu bibliotēku skaits

1963. gadā, salīdzinot ar 1962. gadu, samazinājies, ciemu biblio-

tēkās kopumā sabiedriski politiskās literatūras izsniegums pie-
audzis.

Atsevišķos rajonos rīkoti liela apjoma pasākumi. Lai akti-

vizētu sabiedriski politiskās literatūras lasīšanu, Valmieras ra-

jonā no 1. līdz 28. februārim bija organizēts sabiedriski politis-
kās literatūras propagandas mēnesis. Sis laiks saskanēja ar

pirmsvēlēšanu kampaņu, tā ka masu un individuālais darbs ar

sabiedriski politisko literatūru ļoti aktivizējās un bibliotēkās

redzami palielinājās izsniegums, piemēram:

Literāros vakaros, mutvārdu žurnālos bibliotēkas apsprieda

mākslas jautājumus PSKP CX jūnija plēnuma gaismā. Drīz pēc

PSKP CX 1963. gada decembra plēnuma Cēsu, Saldus, Rīgas ra-

jonu bibliotēkas jau varēja ziņot par pasākumiem plenuma_mar
teriālu propagandai. Visās bibliotēkās bija iekārtotas izstādes.

Cēsu rajona bibliotēkās notika mutvārdu žurnāli, piemēram,
Sērmūkšu ciema bibliotēkā — mutvārdu žurnāls «Ķīmija tau-

tai», Liepas ciema bibliotēkā — «Tas jāzina arī tev» v. c. Saldus

rajona ciemu bibliotēkās plēnumu lēmumu propagandai izman-

toti literatūras apskati un pārrunas pie izstādēm (vienā mēnesī

21 pārruna) utt.

1963. gadā visa mūsu zeme atzīmēja KSDSP II kongresa

sešdesmito gadadienu. Sakarā ar šo jubileju bibliotēkas ieteica

literatūru gan par mūsu valsts tagadējiem sasniegumiem, gan

arī par tautas varonīgajām gaitām pagātnē. Šīs literatūras pro-

Izsniegums
1962. g. 1963. g.

zmainas

1963. g.

% no kopēja
izsnieguma

aldus raj. ciemu

bibliotēkās 7146 7648 +502 10.8

1962. g. 1963. g.

Rembates
Duntes

Augstrozes

ciema bibliotēka 248
456

415

361

590

593
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paganda sekmēja padomju patriotisma audzināšanu un revolu-

cionāro tradīciju nostiprināšanu. Pasākumos parasti bija daudz

apmeklētāju. Valkas rajona Trapenes ciema bibliotēkas KSDSP

II kongresa 60. gadadienai veltītajā vakarā piedalījās 150 klau-

sītāju.

Tāpat kā iepriekšējos gados nozīmīgs temats sabiedriski po-

litiskajā literatūrā bija komunistiskās morāles principu popula-
rizēšana, pie kam ar literatūru par šo tematu bibliotekāri lasī-

tājus iepazīstināja-individuāli abonementā un masu pasākumos.
Visbiežāk lasītās grāmatas bija: «Tāds ir padomju cilvēks»,

J. Konoņenko «Cilvēks cilvēkam .. .», V. Ņemcova «Grūtā sa-

runa», Ļ. Kasiļa «Saruna par kulturālu cilvēku», O. Rusanovas

«Pārdomas par skaistumu un gaumi», K. Lapiņa «Ticēsim mī-

lai» v. c. Visbiežāk izmantotā masu pasākumu forma šīs litera-

tūras propagandā bija disputi, kas sarīkoti ikvienā rajonā. Rak-

sturīgākie disputu temati ir šādi: «Kādu jūs iedomājaties dzīvi

komunismā?» (Valmieras rajona Umurgas ciema bibliotēkā),
«Komunisma uzvara atkarīga no mums pašiejn» (Valkas ra-

jona Ērģemes ciema bibliotēkā), «Kādam jābūt īstam draugam
un biedram?» (Ludzas rajona Pokumienas ciema bibliotēkā).

Daudz pasākumu organizēts, atzīmējot VĻKJS, 45. gada-
dienu. Tajos popularizēta literatūra ganpar komjaunatnes vēstu-

res lappusēm, par komjauniešiem varoņiem, gan literatūra par

komjauniešu darbu komunisma rītdienai. Balvu rajona Vecumu

ciema bibliotēka tematisko vakaru veltīja revolucionāro tradī-

ciju propagandai. Vakara dalībnieks K. Brauns pastāstīja p-ar
savām cīņu gaitām, par tikšanos ar V. I. Ļeņinu, bet B. Serge-

jevs par Salaspils nāves nometni. Vakaru apmeklēja 137 lasī-

tāji. Rīgas rajona Mangaļu ciema bibliotēka organizēja pārru-
nas jauniešu vakarā «Parunāsim par varoņiem.»

Kaut gan sabiedriski politiskās literatūras popularizēšanā
ciemu bibliotēkām ir zināmi sasniegumi un izveidoti labi darba

paņēmieni, tomēr sabiedriski politiskās literatūras izsniegums
ir tikai 6,4% no kopējā izsnieguma. Neapmierinoša ir arī fonda

apgrozība — 0,3. Ciemu bibliotēku darbā ar sabiedriski politisko
literatūru atzīmējami šādi trūkumi:

1) Atsevišķi bibliotekāri ne vienmēr pietiekami orientējas sa-

biedriski politiskajā literatūrā, tāpēc neveicas individuālās pār-
runas ar lasītājiem, un šīs literatūras apgrozība tādos gadījumos

pazeminās;

2) Masu pasākumos vērojama formu daudzveidība, bet te-

matikas šaurība. Maz pasākumu rīkots par PSRS republikām,
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pasaules valstīm, starptautiskam attiecībām, pedagoģijas, valsts
un tiesību jautājumiem;

3) Nepietiekami rūpīgi iekārtota brīva pieeja sabiedriski po-
litiskajai literatūrai. Bieži vien fondā vēl atrodama novecojusi
literatūra, _ne vienmēr plauktos iekārtotas aktuālas izstādes,
trūkst norāžu, kas saista vienu nodaļu ar otru.

Popularizējot lauksaimniecības literatūru, bibliotēkas daudz

darījušas, lai jaunākās atziņas un pirmrindnieku pieredzi lauk-

saimniecība apgūtu katrs darba darītājs. Literatūras propa-
ganda cieši saistīta ar galvenajiem uzdevumiem lauksaimnie-

cība. To liecina, individuālajā un masu darbā izmantotā tema-
tika. 1963. gadā bija paredzēts paplašināt labības un pākšaugu
platības un palielināt to īpatsvaru sējumu kopplatībā. Arī biblio-

tēkas ir veikušas zināmu darbu, lai palīdzētu kolhoziem un pa-
domju saimniecībām racionāli izmantot zemi, iekārtot pareizu
augu seku, apstrādāt un mēslot zemi pēc visām agrotehnikas
prasībām. Sakarā ar PSKP CX un PSRS Ministru Padomes vēs-

tuli «Par minerālmēslu un augu aizsardzības ķīmisko līdzekļu
ražošanas palielināšanu, lai kāpinātu labības un citu lauksaim-

niecības kultūru ražību» un PSKP CX decembra plēnuma lēmu-

miem bibliotēkas izvērsa literatūras propagandu par galvena-
jiem šais dokumentos izvirzītajiem jautājumiem un piedalījās
agroķīmijas pulciņu darbā. •

Mūsu republikā galvenā lauksaimnieciskās ražošanas nozare

ir lopkopība, tāpēc bibliotēkās gan individuālajā, gan masu

darbā liela uzmanība veltīta lopkopjiem.
Tūlīt pēc lopkopjiem mehanizatori ir plašākā lasītāju grupa.

Viņu apkalpošanu bibliotekāri vienmēr patur savā redzes lokā.

Literatūras propagandas pasākumiem bibliotēkas aizvien vairāk

izmanto lopkopju sanāksmes. Bauskas rajona Vecum-

nieku ciema bibliotekāre V. Zovka piedalās ikvienā lopkopju sa-

nāksmē, iepazīstina viņus ar literatūru par lopu kopšanu un tu-

rēšanu, barības normām utt. Rīgas rajona Krimuldas ciema

Turaidas bibliotēkas vadītāja Jevženko, lai varētu labāk popula-
rizēt grāmatas, mācās Krimuldas kolhoza konkrētās ekonomi-

kas pulciņā. Individuālos lasīšanas plānus lopkopjiem sastāda

Gulbenes rajona Tirzas ciema bibliotēka. Rīgas rajona Mārupes
ciema bibliotēka par literatūras jaunumiem informē lauksaim-

niecības speciālistus un lopkopjus, apmeklējot viņus darba

vietās.

Tukuma rajona Tumes ciema Lazdu bibliotēka panākusi, ka

bibliotēkā lasa 40 mehanizatori. Bibliotēkas vadītāja nolasa grā-

matu apskatus mehanizatoru, laukkopju un lopkopju sanāksmēs.
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Kolhoza kantora telpās iekārtotas plašas jaunākās lauksaimnie-

cības literatūras izstādes.

Lielāka uzmanība nekā iepriekšējos gados veltīta pirmrin-
das pieredzes propagandai. Saturā bagātāki un for-

mas ziņā gaumīgāki kļuvuši pirmrindas pieredzes stūrīši. Labi

pirmrindas pieredzes stūrītis iekārtots Saldus rajona Ezeres

ciema bibliotēkā. Tas rajona skatē ieguva 1. vietu. PSKP CX plē-

numu materiāli atspoguļoti literatūras izstādē «Kas ir lauk-

saimniecības intensifikācija?», albumā «PSKP CX novembra

plēnums — mūsu darbības programa» parādīts, kā Saldus rajona
lauku darbaļaudis atsaucas plēnuma lēmumiem, stendā «Viņi
cīnās par komunistisku darbu» izvietotas 1/a «Grieze» un «Ezere»

lopkopju saistības, labāko lopkopju fotoattēli un ceturkšņu
darba rādītāji. Stendā «Mūsu pirmrindnieki» novietots kolhoza

«Ezere» labākās slaucējas Almas Strazdes pieredzes apraksts,
literatūra lopkopjiem un citi materiāli.

Daudzos ciemos nodibinātas pirmrindas pieredzes populari-
zēšanas padomes, kas ir jauna parādība mūsu republikā. To sa-

stāvā ir lauksaimniecības speciālisti, labākie mehanizatori, lop-

kopji un laukkopji. Padomes palīdz bibliotēkām veikt bibliogrā-
fisko un masu darbu lauksaimniecības zinātņu un pirmrindas
pieredzes popularizēšanai. Atzinību pelnījusi Rēzeknes rajona
Stoļerovas ciema bibliotēkas padome, par kuras darbu sniegtas

ziņas Valsts bibliotēkas izdevumā «Laukaimniecības literatūras

popularizēšanas pieredze» (R., 1963, 21.—23. lpp.).
Vairākos rajonos bibliotēku darbinieki paši sastādījuši sava

rajona, ciema, kolhoza labākās pieredzes aprakstus, kas novie-

toti izstādēs un stendos vai sakopoti biļetenos. Gulbenes rajona
Zeltiņu ciema bibliotēkā izstādē «Sekojiet pirmrindnieku piere-
dzei» līdzās literatūrai par F. Cuplinskieni un A. Bārtuli ir arī

materiāli par Gulbenes rajona cūkkopi M. Avotu, slaucēju
K. Zvirgzdiņu v. c. Atsevišķā nodaļā lasītāji var iepazīties ar

Zeltiņu kolhoza labāko ļaužu veikumu — cūkkopja N. Rodčen-

kova, slaucējas A. Kalējas, traktorista A. Lama, laukkopju
J. Puidza un I. Kundrata darba pieredzi. Apraksti ilustrēti ar

fotouzņēmumiem.
Intensīva, daudzveidīga darba rezultātā Zeltiņu bibliotēka

panāca labus darba rādītājus. Izsniegtas 909 lauksaimniecības

grāmatas; lauksaimniecības fonda apgrozība — 1,8, lasāmība —

2,5. Grupa kolhoza lopkopju un laukkopju izlasījusi gandrīz visu

literatūru savā specialitātē.
Labāko darba darītāju pieredzi bibliotēkas apkopojušas biļe-

tenos. Piemēram, Gulbenes rajona Vecgulbenes bibliotēka izdeva
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biļetenu «Labākais traktorists». Bibliotēkas popularizējušas ari
komunistiska darba kolektīvu pieredzi. Saldus rajona Ezeres un

Remtes ciemu bibliotēkas attiecīgos materiālus izvietoja ne tikai
bibliotēkas, bet arī iedzīvotāju darba vietās.

Labākās ciemu bibliotēkas sekmējušas lauku raciona-
lizatoru priekšlikumu ieviešanu dzīvē. Tā ir jauna iezīme
darba ar lauksaimniecības literatūru. Daudz atzinīgu vārdu iz-

pelnījušies Saldus rajona mehanizatori. Viņu iesniegtie priekš-
likumi ieviesti daudzāsrajona saimniecībās. Par kolhoza «Ezere»

mehanizatoru racionalizatoru veikumu varam izlasīt biblio-

tēkas iekārtotajā plāksnē «leviesīsim racionalizācijas priekš-
likumus dzīvē», kur pastāstīts par cukurbiešu novācamās ma-

šīnas, minerālmēslu drupinātāja un graudu tīrāmās mašīnas

uzlabošanu. Līdzās plāksnei iekārtota izstāde «Ko lasīt mehani-

zatoram». Blīdienes un citu ciemu bibliotēkās uzskatāmi parā-
dīts, kādu saimniecisku efektu dod racionalizācijas priekšlikumu
ieviešana dzīvē.

Tāpat kā iepriekšējos gados ar labām sekmēm derīgo
padomu stundas rīko Madonas un Jēkabpils rajonu biblio-

tēkas. Tās veidojas no lauksaimniecības speciālistu konsultāci-

jām par kādu aktuālu lauksaimniecības jautājumu un no litera-

tūras apskatiem. Diemžēl, šī atzīstamā forma vēl gausi ieviešas

citu rajonu bibliotēku praksē.
Masu pasākumos visvairāk popularizētas šādas grāmatas:

A. Ševčenko «Kukurūza», L. Strausmanes «Darba ražīguma cel-

šana cūkkopības fermās», A. Garkalnes «Daudz labu sivēnu»,
A. Ārenta «Pirmrindas pieredzes skola», Ņ. Čerkanova «Pu-

pas — vērtīga lopbarība» v. c.

Analizējot republikas bibliotēku darbu ar lauksaimniecības

literatūru, jāatzīst, ka iepriekš teikto var attiecināt tikai uz re-

publikas labākajām ciemu bibliotēkām. Darbu ar, lauksaimnie-

cības literatūru nav aktivizējušas visas bibliotē-

kas. Tādēļ arī fonda apgrozība, salīdzinot ar 1962. gadu, nav

palielinājusies (0,6), lauksaimniecības literatūras lasāmība ir

tikai 0,9. Daudzām bibliotēkām ir vāja sadarbība ar kolhoziem

un padomju saimniecībām, kā arī ar ražošanas pārvalžu inspek-
toriem. Šīs bibliotēkas maz palīdz lauku darbaļaudīm partijas

un valdības lēmumu īstenošanā. Par kādu palīdzību lauksaim-

nieciskajā ražošanā var runāt, piemēram, Valkas rajona Zvār-

tavas ciema bibliotēka, kam lauksaimniecības fonda apgrozība

bija 0,07, vai Gulbenes rajona Ziemeru ciema bibliotēka, kur

šis skaitlis bija 0,12.

Daudzas bibliotēkas lauksaimniecības literatūras izsnieguma
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samazināšanos attaisno ar novecojušas literatūras izņemšanu

no grāmatu fondiem. Jājautā, kam bija vajadzīga literatūra par

zemkopības zāllauku sistēmu, ko vairs nepraktizē mūsu laukos,
literatūra par novecojušām darba metodēm laukkopībā un lop-

kopībā, par lauksaimniecības mašīnām, ko vairs nelieto mūsu

saimniecībās. Bibliotēkām vajadzēja vairāk rūpēties par fondu

papildināšanu ar jaunāko literatūru, iesaistot kolhozu un pa-

domju saimniecību kultūras fonda līdzekļus. Nav praktizēta
lauksaimniecības grāmatu saņemšana starpbibliotēku abone-

menta kārtā. Maz izmantota periodika.
Vairumā ciemu bibliotēku lauksaimniecības literatūras popu-

larizēšanā gausi iesaistās lauksaimniecības speciālisti. Biblio-

tekāru un speciālistu sadarbībai lielākoties ir formāls raksturs.

Speciālisti gan piedalās masu pasākumu rīkošanā, bet plānvei-
dīgs, sistemātisks, mērķtiecīgs darbs pirmrindas pieredzes un zi-

nātnes sasniegumu popularizēšanā tiek veikts tikai nedaudzās

bibliotēkās.

Dabzinātņu un zinātniski ateistiskās literatūras popularizē-
šana ir viens no nozīmīgākajiem bibliotēku uzdevumiem. Šī lite-

ratūra nostiprina lasītāju materiālistisko pasaules uzskatu, pa-

līdz atbrīvoties no pagātnes aizspriedumiem un māņticības.

Dabzinātņu literatūras propaganda aktivizējās sakarā ar tā-

diem nozīmīgiem notikumiem mūsu valsts dzīvē kā PSKP CX

decembra plēnums par ķīmijas attīstību, kosmonautu V. Tereš-

kovas un V. Bikovska lidojumi kosmosā. Šie notikumi atbalsojās
arī ciemu bibliotēku literatūras propagandas pasākumos. Tūlīt

pēc PSKP CX decembra plēnuma bibliotēkās tika iekārtoti stendi

un izstādes par tematiem «Ko ķīmija dod mūsu saimniecībai»,

«Ķīmija kalpo tautai», «Ķīmija un dzīve», «Mūsu labākie

draugi» v. c. Izstādēs novietoja ne tikai grāmatas no dabzinātņu
nodaļas, bet arī sabiedriski politisko un lauksaimniecības litera-

tūru. Tā kā grāmatu par šiem jautājumiem bija maz, tad plašāk
tika izmantota periodika (Cēsu, Rīgas, Ludzas v. c. bibliotē-

kās), f

Sakara ar varonīgo kosmonautu lidojumiem popularizēta li-

teratūra par padomju zinātnes sasniegumiem Visuma pētīšanā.
Literatūras apskati, tematiski vakari un mutvārdu žurnāli orga-
nizēti visos rajonos. Šie notikumi parādīti uzskatāmās grāmatu

propagandas formās — izstādēs, plakātos, stendos un montā-

žās, kā arī mutvārdu žurnālos.

1963. g. aprīlī republikā sarīkotais ateistiskās literatūras mē-

nesis aktivizēja literatūras propagandu galvenokārt masu pasā-
kumos, bet mazāk individuālajā darbā. Piemēram, Valmieras
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rajona bibliotēka šaja mēnesī notika 63 pārrunas, 18 grāmatu
apskati, 7 disputi, 5 mutvārdu žurnāli, 3 tematiski vakari.

Masu pasākumi notikuši par nozīmīgiem tematiem, pārru-
nātas labākas zinātniski ateistiskās grāmatas. Ciemu bibliotē-
kas organizēti šadi tematiski vakari: «Ne dievam, bet cilvēkam
tici» (Cesu raj. Dzērbenes ciema bibliotēkā), «Vai ir dzīvojis
Kristus?» (Preiļu raj. Strīdiņu ciema bibliotēkā), «Vai reliģijai
ir nākotne» (Aglonas ciema bibliotēkā), «Prom no krusta ēnas»

(Rožupes ciema bibliotēkā). Lasītāju konferences notikušas par
šādam grāmatām: S. Ļvova «Glābiet mūsu dvēseles», J. Ra-
gauska «Ejiet, misa beigusies», B. Zvejsalnieka «Zaudētie gadi»,
V. Lāča «Vainīgie», V. Tendrjakova «Brīnumdare», N. Jevdoki-

mova «Grēciniece» v. c.

Tomēr dabzinātņu vn
N zinātniski ateistiskās literatūras pro-

pagandai visumā ir epizodisks raksturs. Lielākā daļa"bibliotēku

aprobežojas ar dažiem tematiskiem vakariem un literatūras iz-

stādēm, pie kam dažkārt šie pasākumi nemaz neskar ticīgos.
Bibliotekāri ir apmierināti, ja var izsniegt atsevišķas grāmatas
no zinātniski ateistiskās nodaļas. Tieši materiālistiskā pasaules
uzskata nostiprināšanā ir nepieciešams plašs literatūras klāsts.

Vienlīdz aktīvi jāizmanto sabiedriski politiskā, dabzinātņu un

zinātniski ateistiskā literatūra un daiļiteratūra. Liela uzmanība

jāveltī individuālajam darbam, kas prasa no bibliotekāra lite-

ratūras dziļas zināšanas un lasītāju labu pazīšanu.
1963. gadā tehnikas literatūras propagandā ciemu bibliotē-

kās nekādu sevišķu iezīmju nav. Bibliotēkas galvenokārt strā-

dājušas ar literatūru par lauksaimniecības mehanizāciju. Par

to jau minēts iepriekš.
Jaunas līnijas daiļliteratūras un mākslas literatūras propa-

gandā iezīmēja valdības un partijas pārstāvju tikšanās ar lite-

ratūras un mākslas darbiniekiem 1962. g. decembrī un 1963. g.

martā un PSKP CX jūnija plēnums ideoloģijas jautājumos. Bib-

liotēkas lielāku uzmanību veltīja idejiski un mākslinieciski

augstvērtīgu padomju autoru darbu propagandai. Lasītāji tika

iepazīstināti ar daiļdarbiem, kuros attēlota mūsu tautas varo-

nīgā cīņa pagātnē, padomju dzīves īstenība, mūsu laikabiedrs.

Mākslas literatūras propagandai organizētas izstādes «Māk-

sla pieder tautai», «Ļeņina tēls literatūrā, muzikā,_kinomākslā»
v. c. Masu pasākumu raksturīgākās formas ir literāri muzikālas

pēcpusdienas, mutvārdu žurnāli, tikšanās vakari ar literatūras

un mākslas darbiniekiem. Piemēram, Valkas rajona Palsmanes

ciema bibliotēka kopīgi ar partijas un komjaunatnes organizā-

cijām sarīkoja tikšanos ar rakstniekiem A. Dripi, M. Barbali,
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skatuves māksliniecēm L. Bērziņu un V. Singajevsku, tautas

daiļamatmeistari V. Nadziņu un žurnāla «Padomju Latvijas Sie-

viete» redakcijas darbiniecēm. Masu pasākumos populārākie
daiļdarbi ir šādi: Č. Aitmatova «Džamila», I. Indrānes «Lazdu

laipa», V. Lāča «Pēc negaisa», B. Saulīša «Līdz pēdējai tais-

nei», R. Ezeras «Viņas bija trīs»', 2. Grīvas «Mīlestība un naids»

v. c.

levērojama loma literatūras un mākslas propagandā bija

atsevišķu tautu literatūras mēnešiem, dekādēm un nedēļām.
1963. gada februārī notika krievu kultūras nedēļa, maijā —

ukraiņu literatūras nedēļa. Krievu kultūras nedēļā bibliotēkās

iekārtoja grāmatu izstādes, rīkoja tematiskus un literārus va-

karus, pievēršot lielu uzmanību tautu draudzības tēmai. Piemē-

ram, Rīgas rajona Ropažu ciema bibliotēkā organizētas pēcpus-
dienas krievu literatūrai, mūzikai un glezniecībai. Valkas raj.
Bilskas ciema bibliotēka sarīkoja tematisku vakaru «Krievu

glezniecības attīstības ceļi», kurā piedalījās 32 lasītāji.
Mākslas un daiļliteratūras propagandu bibliotēkas vēl bieži

vien atstāj pašplūsmē, neiepazīstina lasītājus ar labākajiem pa-
domju daiļdarbiem, nepiedalās Ļeņina prēmijām izvirzīto darbu

apspriešanā, maz popularizē PSRS tautu literatūru.

3. FONDI

Sakarā ar pārkārtojumiem bibliotēku tīktā ciemu bibliotēku

grāmatu fonds 1963. gada sākumā samazinājās par 1.117,4 tūk-

stošiem vienību. Gada beigās, pieskaitot ciemu bibliotēkās iepir-
kto literatūru, šī starpība samazinājās.

Grāmatu fonds

1962. gadā katrā ciema bibliotēkā caurmērā bija 5,2 tūkstoši,
bet 1963. gadā — 5,7 tūkstoši liels literatūras fonds.

Ciemu bibliotēkās caurmērā literatūras pieaugums nav liels,
jo bibliotēkas no fondiem izslēdza daudz novecojušas literatū-

1962. g. 1963. g. Izmaiņa
1963.g.

iemu bibliotēkās 4488,8 3847,9 —630,8
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ras, sevišķi sabiedriski politisko un lauksaimniecības literatūru.

Tagad bibliotēku fondi visumā ir atbrīvoti no novecojušās lite-

ratūras.

Ciemu bibliotēku fondi pamatos atbilst apkalpojamo kolhozu

un padomju saimniecību profilam. Līdzekļi visos rajonos ir cen-

tralizēti 60% rajona budžetā. Daudzas ciemu bibliotēkas saņēma
papildlīdzekļus grāmatu iegādei no kolhoziem un padomju saim-

niecībām, piemēram, Rīgas rajona Ādažu ciema, Krimuldas
ciema Eikažu, Jēkabpils rajona Sēlpils, Atašienes, Klintaines un

citas bibliotēkas. Tā kā rajonos vēl savlaicīgi nepārskaita lī-

dzekļus, tad grāmatu komplektēšanā dažkārt radās traucējumi.
Atsevišķas bibliotēkas (Saldus raj. (bij. Dobeles raj.) Jaunau-

ces, Rubas v. c.) sakarā ar rajonu teritoriālām pārmaiņām
līdzekļus literatūras iegādei nesaņēma nemaz.

Republikas ciemu bibliotēkās ir šāds fondu sastāvs:

Bibliotēkās vēl liels procents ir daiļliteratūras, bet nepietie-
koši tiek komplektēta literatūra citās zinātņu nozarēs, piemēram,

Ogres rajona bibliotēkās

Vērtējot ciemu bibliotēku komplektēšanu un fondu sastāvu,

jāatzīmē tie paši trūkumi, kas jau norādīti pilsētu un ciematu

bibliotēkām. Fondu komplektēšanai vēl daļa bibliotēku nepie-
vērš vajadzīgo uzmanību, apmierinās ar grāmatu sūtījumiem,
ko saņem no Bibliotēku kolektora, neseko jaunākajai literatūrai.

Tikai atsevišķos rajonos ciemu bibliotēkas ir sastādījušas

profila kartotēkas, kas palīdz izzināt lasītāju sastāvu un intere-
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ses, parāda apkalpojamās teritorijas specializācijas virzienu un

atbilstoši tam komplektē literatūru. Trūkst "tematisko komplek-
tēšanas plānu.

Literatūras iegāde netiek koordinēta starp ciemā esošajām
bibliotēkām.

Ne visos rajonos lietderīgi izmanto apmaiņas fondus.

4. SABIEDRĪBAS PIEDALĪŠANĀS BIBLIOTĒKU DARBĀ

Aizvien aktīvāk bibliotēku darbā piedalās sabiedrība. Biblio-

tēku padomes un pārējais aktīvs'palīdz risināt visdažādākos

bibliotekārā darba jautājumus, apmācīti aktīvisti aizstāj biblio-

tekārus viņu prombūtnes laikā.

1963. gadā pie 614 ciemu bibliotēkām darbojās bibliotēku pa-
domes ar 3713 locekļiem. 64 ciemu bibliotēkas strādāja bez bib-

liotēku padomēm.
Visās ciemu bibliotēkās aktīvistu skaitā 1963. gadā bija

7970 lasītāju. Viņu vidū bija skolotāji, ārsti, lauksaimniecības

speciālisti, darba pirmrindnieki, kolhoznieki un padomju saim-

niecību strādnieki, kā arī skolēni.
Aktīvisti palīdzējuši visdažādākajās bibliotekārā darba jo-

mās. Gandrīz visās bibliotēkās darbojās grāmatu pienesēji.
Daudzām bibliotēkām izveidojusies laba sadarbība

ar lauksaimniecības speciālisti c m. Madonas ra-

jona Lubānas ciema Indrānu bibliotēkai un Preiļu rajona Aglo-
nas ciema bibliotēkai speciālisti palīdz komplektēt lauksaimnie-

cības literatūru, lasa bibliogrāfiskus apskatus un vada pārrunas.
Rēzeknes rajona Stoļerovas ciema bibliotēkas darbā daudz pa-
līdz pirmr md a s pieredzes popularizēšanaspa-
dome, kuras sastāvā ir ciema padomes priekšsēdētājs, agro-
noms, zootehniķis, kolhoza labākā slaucēja, labākais mehaniza-

tors, skolotāji v. c.

Apsveicama ir bibliotekāru iniciatīva sagatavot sev sabied-

riskos aizstājējus, kas apkalpo lasītājus bibliotekāra

atvaļinājuma laikā, brīvdienās, kultūras darbinieku semināru

dienās, slimības gadījumos utt. Izmantojot sabiedriskos kadrus,

republikā daudzas bibliotēkas strādā visas dienas. Sabiedriskie

aizstājēji Madonas rajona Liepkalnes, Mei-

rānu, Mūrmastienes, Vestienas, Vējavas v. c. bibliotēkās. Sa-

biedrisko bibliotekāru darbs labi organizēts arī Bauskas, Gul-

benes v. c. rajonos. Tomēr daudzos rajonos šī darba forma ievie-
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šas gausi. Tukuma rajonā sabiedriskie bibliotekāri darbojās tikai

Abavas, Pūres un Lapmežciema bibliotēkās.

Analizējot sabiedrības piedalīšanos bibliotēku darbā, jāse-
cina, ka ne visas bibliotēkas panākušas ciešu sadarbību ar par-

tijas un komjaunatnes organizācijām, kolhozu un padomju saim-

niecību ražošanas pārvaldēm, kas sekmētu galveno bibliotēku
darba jautājumu risināšanu.

Bibliotēku padomes nav izveidojušās par bibliotēku darba

vadošo un kontroles orgānu. Tās nepietiekami organizē aktīva

darbu.

Vairums bibliotēku nav organizējušas bibliotekārā darba

iemaņu apmācības sabiedriskajiem kadriem.

5. DARBS AR BĒRNIEM

Mūsu jaunās paaudzes audzināšana, darbs ar bērniem, visu

skolēnu iesaistīšana par lasītājiem bibliotēkās ir viens no ciemu

bibliotēku visatbildīgākajiem uzdevumiem. Atsevišķas biblio-

tēkas labi veikušas šo uzdevumu, organizējot vispusīgu darbu

pusaudžu un jaunākā vecuma bērnu bibliotekārā apkalpošanā.

Piemēram, Ķeguma ciemata bibliotēka panākusi, ka ikviens

skolēns lasa ciemata vai skolas bibliotēkā. Bibliotēkā ir ietei-

camās literatūras saraksti bērniem, nolasīts bibliogrāfisks ap-

skats «Ko lasīt V — VIII klašu skolē-niem par saviem laikabied-

riem». Ar VI — VII klašu skolēniem apspriesta J. Tomina grā-
mata «Stāsts par Atlantīdu», V — VI klases skolēniem sarīkots

bērnu rīts «Grāmata — mūsu draugs». Čakli darbojas jauno la-

sītāju aktīvs.

Rosīgu darbu ar mazajiem lasītājiem izvērsusi arī Ogres ra-

jona Ķeipenes ciema bibliotēka. Tā sarīkojusi pārrunu «Ko tev

māca grāmatas?», bērnu rītu «Atvadas no ābeces», S. Marša-

kam veltītu literāru pēcpusdienu un citus pasākumus. Bibliotēkā

iekārtota arī «Literāra dienasgrāmata», kurā jaunie lasītāji
ieraksta, kuras grāmatas un kādēļ viņiem vislabāk patikušas,
ieteic biedriem tās izlasīt, uzdod jautājumus. Bibliotēka labi

sadarbojas ar skolu.

Labi strādā ar bērniem arī Ogres Ķeguma ciemata Tomes

bibliotēka, Taurupes ciema un citas bibliotēkas, Madonas rajona

Dzelzavas, Indrānu bibliotēkas. Interesantus pasākumus bēr-

niem sarīkojušas arī Rīgas rajona Mārupes, Ķekavas, Bauskas
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rajona Īslīces, Tukuma rajona Lapmežciema un citas ciemu bib-

liotēkas.

Lielākā daļa ciemu bibliotēku darbu ar bērniem vai nu at-

stājušas pilnīgi novārtā, vai arī organizē tikai pasākumus jau-
nākā vecuma bērniem, vajadzīgo uzmanību neveltī pusaudžu au-

dzināšanai, kam ir ļoti svarīga nozīme. Ciemu bibliotēkās nav

bērnu individuālās lasīšanas vadības.

Piemēram, Dobeles rajona Bites ciema bibliotēka (apkalpo
159 bērnus), Auru (apkalpo 110 bērnus), Bukaišu (apkalpo 83

bērnus) savās atskaitēs neraksta ne vārda par darbu ar bēr-

niem. Slikti ar bērniem strādā arī daudzas Valkas, Ludzas un

citu rajonu ciemu bibliotēkas.

Daudzu ciemu bibliotēku darbā ar bērniem nav vajadzīgās
mērķtiecības, iniciatīvas, to pasākumi ir ļoti vienveidīgi.

Piemēram, Talsu rajona Laidzes ciema bibliotēka organizē-
jusi 24 pasaku pēcpusdienas un 15 diafilmu demonstrējumus,

Pļavas bibliotēka — 8 pasaku pēcpusdienas, Rēzeknes rajona
Cornojas ciema bibliotēka organizējusi tikai pasaku pēcpusdie-
nas un pasaku priekšā lasīšanu. Tāpat ir arī citu rajonu ciemu

bibliotēkās.

Vairāku rajonu (Preiļu, Dobeles v. c.) ciemu bibliotēkās nav

pat izpildīts svarīgais uzdevums — visu skolēnu iesaistīšana

par lasītājiem bibliotēkās.

Darbu ar bērniem ciemu bibliotekāri varēs labi veikt, izman-

tojot bērnu bibliotēku metodisko palīdzību. Tādēļ ciemu biblio-

tekāriem biežāk jāapmeklē bērnu bibliotēkas, lai uzzinātu uzde-

vumus, kopīgi sastādītu pasākumu plānus darbam ar bērniem,
konsultētos par to organizēšanu, iepazītos ar bērnu bibliotēku

darbu, it sevišķi skolēnu individuālo lasīšanas vadību. -

Lai uzlabotu bērnu bibliotekāro apkalpošanu, ieteicams uz

sabiedriskiem pamatiem organizēt bērnu istabas ciemu bibliotē-

kās.

Bērtiu literatūra 'jākomplektē tā, lai ciema bibliotēkā būtu

ne vien labākā^ padomju un pirmspadomju bērnu literatūra, bet

arī bērnu sabiedriski politiskā (par pionieru likumiem, pionieru
pakāpēm, pionieriem varoņiem v. c.) un populāri zinātniskā lite-

ratūra. Jāraugās, lai visās, zinātņu nozarēs būtu bērniem pie-
mērota literatūra, jo tā palīdz nostiprināt skolā iegūtās zinā-

šanas.

Bērnu literatūras fondus ieteicams izdalīt atsevišķi no pieau-

gušo literatūras.



PRIEKŠLIKUMI DARBA UZLABOŠANAI

1. Visām ciemu bibliotēkām organizēt pārvietojamās biblio-

tēkas tā, lai iedzīvotājiem nebūtu jāiet pēc grāmatām tālāk par
3 km. Pārvietojamās bibliotēkas komplektēt, ievērojot lasītāju
sastāvu un intereses.

2. Rūpēties par ikvienas ģimenes bibliotekāro apkalpošanu.
Panākt, lai visi lasītāji aktīvi izmantotu grāmatu fondu un lite-

ratūras izsniegums palielinātos atbilstoši lasītāju skaitam.

3. Cīnīties, lai ikviens strādājošais kļūtu bibliotēkas lasītājs
un lasītu literatūru savā specialitātē.

4. Organizējot masu pasākumus, rūpēties ne tikai par formu,
bet arī par tematikas daudzveidību un aktualitāti. Sadarbo-

joties ar kolhoziem, padomju saimniecībām, ciema iestādēm un

organizācijām, panākt plānveidīgu, sistemātisku, mērķtiecīgu
darbu pirmrindas pieredzes un zinātnes sasniegumu popularizē-
šanā.

5. Bibliotēku fondus komplektēt atbilstoši apkalpojamo kol-

hozu un padomju saimniecību ražošanas profilam. Sastādīt te-

matiskos komplektēšanas plānus un profila kartotēkas. No fon-

diem izņemt novecojušu literatūru.

6. Bibliotēku darbā plašāk iekļaut sabiedrību. Apmācīt bib-

liotekāru sabiedriskos aizstājējus, pārvietojamo bibliotēku vadī-

tājus, bibliotēku padomes locekļus un citus aktīvistus.

7. Uzlabot darbu ar bērniem. Kopā ar skolu bibliotēkām

iesaistīt par lasītājiem bibliotēkās visus skolēnus. Uzlabot sko-

lēnu individuālo lasīšanas vadību.
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III. BĒRNU BIBLIOTEKAS

1. BIBLIOTĒKU TIKLS

1963. g. republikā darbojās 84 bērnu bibliotēkas. Gada

sākumā atvērta viena jauna bibliotēka Rīgā. Cēsu rajona Jaun-

piebalgas bērnu bibliotēka pievienota Jaunpiebalgas ciemata bib-

liotēkai un izveidota par bērnu nodaļu, bet Cēsu rajona Līgat-
nes pilsētciematā, kur tas bija nepieciešamāk, atvērta bērnu bib-

liotēka. Tomēr pastāvošais bērnu bibliotēku tīkls ir nepietiekošs
jauno lasītāju apkalpošanai.

No 84 bērnu bibliotēkām tikai 58 ir organizējušas pārvietoja-
mās bibliotēkas, kopskaitā 189. Nevienu pārvietojamo bibliotēku

nav organizējusi Ventspils 2., Jaunjelgavas, Smiltenes v. c.

bērnu bibliotēkas, kaut gan šīm bibliotēkām ir samērā lieli grā-
matu fondi, lasītāju skaits neliels, fondu apgrozība nepietiekoša.

' Arī vairākas bērnu bibliotēkas rajonu centros (Gulbenes,

Preiļu v. c.) organizējušas tikai I—2 pārvietojamas bibliotēkas.

Piemēram, Preiļu raj. bērnu bibliotēkas fondā ir 16.957 bibliote-

kārās vienības,'daudz vērtīgu grāmatu dublētu, lasītāju skaits

tikai 699, bet iekārtotas tikai 2 pārvietojamas bibliotēkas, kaut

gan rajonā skolu bibliotēku fondi ir nelieli, ciemu bibliotēkām

trūkst bērnu literatūras.

2. LASĪTĀJU APKALPOŠANA. LITERATŪRAS PROPAGANDA.

MASU DARBS

1963. gadā bērnu bibliotēkās bija 78,1 tūkstoši lasftāju, par

600 lasītājiem mazāk nekā 1962. gadā. Tas daļēji izskaidrojams

ar to, ka 1963. gadā bibliotēkas pārgājušas uz vienoto lasītāju

karti un neuzrāda atsevišķi abonementa un lasītavas lasītājus.

Tas pirmkārt sakāms par Rīgas pilsētas bērnu bibliotēkām: vi-

Bibliotēkas Fonds
Lasītāju
skaits

Fonda

apgrozība

Ventspils 2. bērnu bibliotēkā
_

Jaunjelgavas bērnu bibliotēkā

Smiltenes bērnu bibliotēkā

17.269
14.169

17.364

438

465

690

1,1

1,2
1,4
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sās tajās lasītāju skaits stipri samazinājies. Mazāk lasītāju, salī-

dzinot ar 1962. gadu, 1963. gadā apkalpojušas arī Liepājas ra-

jona Grobiņas un Priekules bērnu bibliotēkas, par 409 lasītājiem
mazāk nekā 1962. gadā ir bijis Daugavpils rajona bērnu biblio-

tēkā. Talsu pils. bērnu bibliotēka gandrīz visu gadu bija slēgta

telpu trūkuma dēļ. Bibliotēka atsāka darbu jaunās telpās tikai

novembrī. Izvērsuši rosīgu bibliotēkas propagandu, darbinieki

panāca, ka nepilnos divos mēnešos bibliotēkā pierakstījās ievē-

rojams skaits lasītāju.
Lauku rajonos un pilsētās gandrīz visas bērnu bibliotēkas

iesaistījušas ikvienu sava mikrorajona skolēnu par lasītāju bib-

liotēkās.

Toties Rīgas pilsētā šis svarīgais uzdevums nav izpildīts.
Rīgas 31. bibliotēkas mikrorajona 47. vidusskolā, beidzoties

1963./64. mācību gada pirmajam pusgadam, vēl nelasīja nevienā

bibliotēkā 156 skolēni, 53. vidusskolā — 164, Rīgas 37. bērnu

bibliotēkas mikrorajona dažās skolās vēl nebija lasītāju skaitā

ap 20% skolēnu. Šo darbu pilnīgi novārtā atstājušas Rīgas pils.
bibliotēku bērnu nodaļas.

Literatūras izsniegums. 1963. g. bērnu bibliotēkas izsniegu-
šas 3.051,9 tūkstoti bibliotekāro vienību, par 159 tūkstošiem vai-

rāk nekā 1962. gadā.

Vidējais izsniegums uz 1 bibliotēku

1962. g. 34,8 tūkstoši vienību

1963. g. 36,3

Vidējā lasāmība 1963. g. ir 39; 1962. g. — 37.

Salīdzinot ar 1962. g., lielākajā daļā bibliotēku izsniegums
1963. g. ir palielinājies, samazinājies tas ir Elejas, Grobiņas,
Siguldas, Jūrmalas pils. 3. un vēl dažās bērnu bibliotēkās.

Individuālais darbs ar lasītājiem. Arvien lielāku uzmanību

bērnu bibliotēkas veltī individuālajam darbam un lasītāju inte-

rešu pētīšanai. Daudzas bibliotēkas (Rīgas 34., Liepājas 2.,

Rēzeknes, Talsu raj. Stendes v. c), pierakstot jaunu lasītāju,
noskaidro un ieraksta formulāros papildu ziņas par lasītāju, pie-
mēram, kādās bibliotēkās skolēns vēl lasa, vai ir mājas biblio-

tēka, kādi skolas mācību priekšmeti sevišķi patīk, kādi nepado-
das, kādus sabiedriskus pienākumus veic utt. Rīgas 34. biblio-

tēka izdara formulāros īpašas atzīmes par to, kā skolēnam

grāmata patikusi, vai to neatdod atpakaļ nelasītu.

Lai pieradinātu skolēnus lasīt literatūru dažādās zinātņu
nozarēs, daudzas bibliotēkas (Rīgas 34., Jēkabpils rajona un
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pilsētas, Maltas ciemata v. c.) sistemātiski analizē

lasītāju formulārus, sastāda individuālos

lasīšanas plānus un ieteicamās literatūras

sarakstus tiem skolēniem, kuru intereses ir vienpusīgas.
Rīgas 34. bibliotēka jau trešo reizi pēdējo gadu laikā izana-

lizēja V un VI klašu skolēnu lasītāju formulārus. Pēdējā analīze

liecināja, ka lasīšanas vadībai ir bijušas sekmes — skolēnu in-

tereses kļuvušas vispusīgākas, viņi visi lasa grāmatas d.ažādās

zinātņu nozarēs.

Vairākas bērnu bibliotēkas seko, lai katrs skolēns lasītu grā-
matas par V. I. Ļeņinu. Madonas raj. bērnu bibliotēkas darbi-

nieki panākuši, ka ikviens skolēns izlasījis 3—5 grāmatas par

Ļeņinu.
1963. gadā bibliotēkas visvairāk uzmanī-

bas veltījušas to skolēnu lasīšanas vadībai,
kas atstāti otro gadu vienā klasē, kā arī tiem,
kas ir nesekmīgi.

Balvu, Jēkabpils raj., Ogres, Talsu, Ilūkstes un daudzas citas

bērnu bibliotēkas izdalījušas nesekmīgos skolēnus atsevišķā
grupā, viņiem sastāda lasīšanas plānus, ieteic literatūru priekš-
metā, kurā skolēns ir nesekmīgs. Rīgas 33. bibliotēkā sastādīti

lasīšanas plāni «Lasi krievu klasiķu darbus», «Grāmatas par
fiziku», «Dzīvības izcelšanās uz Zemes» v. c. Talsu pils. bērnu

bibliotēka uzsākusi darbu ne vien ar nesekmīgajiem skolēniem,
bet arī ar pusaudžiem, kas ir milicijas bērnu istabas uzskaitē. Bib-

liotēkas ietekmē vairāki no viņiem labojušies.

Jēkabpils raj. un Rēzeknes pils. bērnu bibliotēkas labi zina

ticīgo vecāku bērnus, sagatavo viņiem attiecīgus lasīšanas plā-

nus.

Apes un Rēzeknes bērnu bibliotēkas sastādījušas individuā-

los plānus pionieru aktīvam, jaunajiem tehniķiem, radioamatie-

riem.'

Sekmīgi ar lasīšanas plāniem strādā Rīgas bērnu bibliotēkas.

Pēc Rīgas 20. bibliotēkas sastādītajiem plāniem «Mīli skaisto»,.

«Maiņa maiņai nāk», «Pazīsti dzimto zemi», «Pionieri, cīnies pret

reliģiju!» v. c. 1963. gadā lasīja 109 skolēni .Rīgas 36 bibliotēka

sastādīti 6 lasīšanas plāni. Pēc plāna «Lasi par V. I. Ļeņinu!»

lasīja 48 skolēni. — «Palīdzēsim vecmāmiņai atbrīvoties no

māņiem» — 39, «Cilvēks iekaro visumu» — 10 skolēni. Pec

Alūksnes un Rēzeknes bērnu bibliotēku darbinieku ierosmes sko-

lēni raksta lasītāju dienas grāmatas, kas palīdz nopietnāk pār-

domāt un labāk izprast lasīto. Stendes bērnu bibliotēkā iekār-

tota burtnīca «Par ko es vēlētos lasīt.»
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Tomēr vēl ir bērnu bibliotēkas (Ventspils 1. un 2., Tukuma,

Preiļu, Dobeles, Elejas, Dagdas), kas individuālo lasīšanas va-

dību atstājušas novārtā un apmierinās"tikai ar atsevišķām pār-
runām, izsniedzot un saņemot grāmatas.

Bibliotēkas organizējušas arī daudzus masu pasākumus, pro-

pagandējot literatūru par V. I. Ļeņinu, Padomju Savienības Ko-

munistisko partiju, komjaunatni un pionieriem, tautu draudzību,
komunisma cēlāju morāles kodeksu utt. Ludzas bērnu bib-

liotēkā brīvā pieejā katrai lasītāju grupai ir plauktiņš, kurā iz-

liktas grāmatas par V. I. Ļeņinu. Nolasīti arī vairāki literatūras

apskati par Ļeņina laikabiedru atmiņām. Madonas bērnu biblio-

tēka organizējusi neklātienes ceļojumu pa Ļeņina dzīves un

darba vietām, Baldones, Kārsavas un daudzas citas bibliotēkas

sarīkojušas V. I. Ļeņinam veltītus mutvārdu žurnālus, bērnu rī-

tus, tematiskos vakarus un citus pasākumus. Alūksnes bērnu

bibliotēkas lasītāji kolektīvi noskatījās kinofilmu «Apasio-
nāta» un pārrunāja to pionieru sanāksmēs. Bibliotēka palīdzēja
organizēt V. I. Ļeņinam veltītas pionieru sanāksmes. Aktīvi

bibliotēkas palīdzējušas skolēniem materiālu vākšanā Ļeņina

istabu, muzeju un stūrīšu iekārtošanai skolās. Jāpiezīmē, ka

maz vēl šajos stūrīšos atrodami literatūras saraksti «Ko lasīt

par Ļeņinu» katrai vecuma grupai. lerosināt pionieriem tos

sastādīt un novietot Ļeņina istabās ir bibliotēku uzdevums.-

-1963. gada vasarā bija vēsturisks notikums — KSDSP

II kongresa 60. gadadiena. To sagaidot, bibliotēkas organizēju-
šas pasākumus literatūras propagandai par Padomju Savienī-

bas Komunistisko partiju un tās izcilajiem darbiniekiem. Dau-

gavpils 2. bibliotēkā sarīkotas pārrunas par M. Priļežajevas grā-
matu «No Medvedicas krastiem» un N. Krupskajas «Vēstulēm

pionieriem», Ērgļu bērnu bibliotēkā notikušas pārrunas 111 —

IV klašu skolēniem par izciliem partijas darbiniekiem — «Tie,
kurus neaizmirst», Rīgas 33. bibliotēkā — pārrunu cikls «Cīnī-

tāji par komunismu». Viesītes bērnu bibliotēkā sarīkoja tema-

tisku pēcpusdienu «Mūsu tēvi komunisti». Sai pēcpusdienā sko-

lotāji pastāstīja bērniem par izciliem PSKP darbiniekiem, par

lieliskajiem mūsdienu komunistiem, rajona darba pirmrindnie-
kiem. Bibliotēkā bija organizēta izstāde «Dzīvē paraugu ņem

no viņiem» par republikas un rajona darba pirmrindniekiem.
Kārsavas bērnu bibliotēkā sarīkots vakars «Trīs partijas pro-

gramas, trīs soļi nākotnē».

Tomēr lielākā daļa bērnu bibliotēku vēl nepietiekami propa-

gandē daudzas interesantas grāmatas par izcilajiem PSKP dar-

biniekiem M. Kaļiņinu, F. Dzeržinski, S. Kirovu v. c.
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_Kā iepriekšējos gados, tā arī 1963. gadā daudzi pasākumi
bija veltīti literatūras propagandai par komjaunatni, pionieriem
un oktobrēniem. Maltas bērnu bibliotēkā noorganizēts tematisks
vakars «Komjaunatne komunisma cēlāju pirmajās rindās», bet
Ludzas bērnu bibliotēkā — literārs vakars «Komjaunatnes 45

gadi».
Labi ar pionieru namu un rajona pionieru padomi sadarbo-

jas Jēkabpils rajona bērnu bibliotēka. Kopīgi ar pionieru namu

organizēts sarīkojums par godu ļeņiniskās sardzes gadadienai,
ka_ arī_ literāra pēcpusdiena «Pioniera tēls krievu literatūrā un

māksla», apspriesta arī J. Koroļkova grāmata «Partizānis Ļoņa
Goļikovs».

Jēkabpils pils. bērnu bibliotēkā sarīkots pionieriem varoņiem
veltīts tematisks vakars. Gatavojoties šim vakaram, skolēni iz-

lasīja daudz grāmatu par pionieriem, uzrakstīja par tām atsauk-

smes.

Dažās bērnu bibliotēkās izliktas arī pionieru saistības sakarā

ar ļeņinisko sardzi.

Tomēr ne visas bērnu bibliotēkas pietiekoši sadarbojas ar

pionieru organizāciju. Maz bibliotēkas darījušas, lai ierosinātu

pionierus piedalīties jauno tehniķu, radioamatieru un citos kon-

kursos, lai palīdzētu viņiem gatavoties konkursiem, labāk iz-

mantot grāmatas, organizējot pionieru sanāksmes un citus pasā-
kumus.

Liela ir bērnu interese par komunismu. Sakarā ar to biblio-

tēkās rīkoti vairāki pasākumi. Rīgas 11. bibliotēkā organizēts
tematisks vakars «Nākotne sākas rīt», Jēkabpils pils. bērnu bib-

liotēkā apspriesta J. Dubrovicka un V. Orlova grāmata «33 at-

bildes uz 33 jautājumiem», noticis disputs «Septiņjūdžu soļiem

pretī nākotnei», Ogres bērnu bibliotēkā notikusi interesanta lite-

rāra rotaļa «Ceļojums 2000. gadā».
Vairāk nekā iepriekšējos gados bērnu bibliotēkas pievērsu-

šās skolēnu ētiskajai audzināšanai, sekmējot jaunā komunis-

tiskās sabiedrības cilvēka veidošanu. Tādēļ daudzi masu

pasākumi veltīti tieši komunisma cēlāju morāles kodeksa prin-

cipu izskaidrošanai, izmantojot vienuno interesantākajām darba

formām — disputus. Krāslavas bērnu bibliotēkā noticis dis-

puts «Viens par visiem j visi par vienu», Daugavpils 1. bērnu bib-

liotēkā — «Kas ir pionieru raksturs?», Pļaviņu bērnu bibliotēkā

— «Par taisnību un godu», Jūrmalas 3. bērnu bibliotēkā —

«Kas ir laime?».

Daugavpils 1. bērnu bibliotēka organizējusi arī lasītāju kon-
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ferenci par tematu «Darbā, mācībās un cīņā rūdās jaunais cil-

vēks». Literatūras apskatus skolā par tematiem «Cilvēks cil-

vēkam draugs, biedrs, brālis», «Godīgums un patiesīgums» un

citus nolasījuši Rīgas 19. bērnu bibliotēkas darbinieki, bet Jē-

kabpils pils. bērnu bibliotēkas darbinieki — apskatu «Nākotnes

cilvēks veidojas šodien». Jēkabpils rajona bibliotēkā sarīkota

tematiska pēcpusdiena «Nepaej garām», kā arī derīgo padomu
stundas par uzvedību uz jēlas, sarīkojumos, sabiedriskās vietās,
kā glīti un gaumīgi ģērbties v. c.

Maltas bērnu bibliotēkas darbinieki centušies izskaidrot ko-

munisma cēlāju morāles kodeksa saites ar pionieru likumiem,

noorganizējot tematisku vakaru «Nopionieru likumiem pie mo-

rāles kodeksa.»

Viens no komunisma cēlāju morāles kodeksa principiem
aicina audzināt darbamīlestību, apzinīgu attieksmi pret darbu.

Vairāk nekā iepriekšējos gados bērnu bibliotē-

kas propagandējušas literatūru par darbu,

pirmrindniekiem, par pionieru sabiedriski de-

rīgo darbu. Grobiņas bērnu bibliotēkā notikušas pārru-
nas «Kā dzīvo un strādā N. Zaglada uti viņas brigāde». Jēkab-

pils raj. bērnu bibliotēkā sarīkota tikšanās ar rajona darba pirm-
rindniekiem un triecienniekiem, Rīgas 19. bērnu bibliotēkā -

tikšanās ar komunistiskā darba brigādes komsorgu. Saistošu

pārrunu sēriju un pēc tam neklātienes ceļojumu «Darbs dara

brīnumus» noorganizējusi Rīgas pils. 33. bērnu bibliotēka. Atzi-

nīgi jānovērtē Dundagas un Līvānu bērnu bibliotēku iniciatīva,
kas izgatavojušas fotovitrīnas «Mūsu lasītāju mātes un tēvi —

darba pirmrindnieki». Uzskatēs aģitācijā vairākas bērnu bib-

liotēkas atspoguļojušas arī savu lasītāju sabiedriski derīgā
darba sasniegumus. Madonas rajona Varakļānu bērnu bibliotēkā

iekārtotas izstādes «Būsim čakli palīgi kolhozos» un «Lai darbs

un mācības kopā savijas». Vairākas bibliotēkas izlikušas pio-
nieru saistības, rādītājus par pionieru veikumu kolhozos. Inte-

resantu plakātu par dažādu klašu skolēnu sacensības gaitu zīļu
vākšanā bija pagatavojusi Strenču bērnu bibliotēka.

Jāsaka tomēr, ka ne visas bibliotēkas zina, kādas ir pionieru
saistības sabiedriski derīgajā darbā, ko tie veic attiecīgajā laika

posmā, nepropagandē literatūru, kas palīdzētu saistību izpildē.
Patriotisma jūtu audzināšanā skolēnos liela nozīme ir no-

vadpētniecības darbam. Tomēr pasākumus novadpētniecības lite-

ratūras propagandai organizējušas tikai dažas bibliotēkas. Rē-

zeknes bērnu bibliotēka sarīkoja neklātienes ceļojumu pa dzimto

zemi, kurā piedalījās visu IV klašu skolēni. Bērni devās ceļo-
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juma uz lielajam komunisma celtnēm, pie jauno zemju apguvē-
jiem, uz Tālajiem Austrumiem.

Ari Madonas rajona Ērgļu bērnu bibliotēkā, sadarbojoties ar

skolas novadpētniecības pulciņu, sarīkots vakars «Lai lielgabali
klus». Skolēni savāca materiālus par ciemata vēsturi, par to,
kadu postu karš nodarījis visai mūsu zemei un dzimtajam cie-
matam. Vakara runāja par celtniecības darbu ciematā un tā
nākotni.

Ļoti lielu interesi skolēnos izraisīja Ogres rajona bērnu bib-
liotēkas rīkotais pasākums — «Vai pazīsti savu pilsētu». Tam

gatavojoties,_ pēc fotouzņēmumiem bija jāatrod šīs

vietas pilsēta un jāpastāsta par tām. Pasākuma noslēgumā bija
organizēts tematisks vakars «Mūsu pilsēta», kur pārrunāja par
Ogres senatni, revolucionāro pagātni, Ogres pilsētas un rajona
izcilajiem ļaudīm — darba pirmrindniekiem, kā arī par Ogres
rajona novadniekiem — rakstniekiem, dzejniekiem, mākslinie-

kiem. Sai vakarā bērni uzzināja arī par Ogres nākotnes per-
spektīvām.

Nopietna uzmanība jāveltī skolēnu i nternacionālajai
audzināšanai. To sevišķi veicināja pasākumi, kas sarīkoti

sakarā ar krievu un ukraiņu kultūras nedēļu. Par interesantiem

pasākumiem šajās nedēļās raksta it visas bērnu bibliotēkas, kur

līdzās grāmatām un rakstiem par šīm brālīgajām republikām,
ieteikti arī krievu un ukraiņu rakstnieku daiļdarbi, literatūra par
krievu un ukraiņu tautu mākslu.

Skolēnu internacionālajai audzināšanai veltīti arKvēl citi

saistoši pasākumi. Liepājas 1. bibliotēkā sarīkots tematisks va-

kars «Tautu draudzībā stipri mēs kļūstam». Rīgas 34. bibliotēka

sarīkojusi tematisku pēcpusdienu «Draudzības spēks uzvaru

gūs», kurā skolēni pastāstīja par savu sarakstīšanos ar drau-

giem brālīgajās republikās un tautas demokrātijas valstīs, par

viesošanos kaimiņu republikās.
Auces bērnu bibliotēkā noticis četru skolu draudzības vakars,

kurā piedalījās latviešu, krievu un citu tautību bērni.

Vairākās bibliotēkās notikuši varonīgajai Kubas tautai veltīti

vakari, Ventspils 1. bērnu bibliotēkā noorganizēts neklātienes

ceļojums pa Kubu. Bibliotēkās bija izliktas izstādes par Kubu,

Āfrikas tautu cīņu par atbrīvošanos no kolonizatoru jūga v. c.

Jāatzīmē Jēkabpils rajona bērnu bibliotēkas darbs šajā jomā.

Gatavojoties Vācijas Demokrātiskās Republikas gadadienai, bib-

liotēkā nodibināts vācu valodas pulciņš. To vada vācu valodas

skolotāja. Pulciņa dalībnieki lasa literatūru par Vāciju, tas

dabu, par vācu rakstniekiem, komponistiem, māksliniekiem, kā
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arī bērnu žurnālus vācu_ valodā, spēlē literāras spēles vācu va-

lodā. Viņi sarīkoja Fr. Šuberta atceres vakaru, kurā pastāstīja
par komponistu, nodziedāja viņa komponēto dziesmu vācu va-

lodā.

Šādi pasākumi neapšaubāmi veicina ne vien valodas apgū-
šanu, bet tiem ir arī liela nozīme skolēnu.internacionālajā audzi-

nāšanā.

Individuālās lasīšanas vadības un masu pasākumu rezultātā

sabiedriski* politiskās literatūras izsnie-

gums, salīdzinot ar 1962. g., 1963. gadā palielinājies par

28,2 tūkstošiem bibliotekāro vienību.

1962. g. — 164,6 tūkstoši bibliotekāro vienību

1963. g. - 192,8
„

Labus panākumus sabiedriski politiskās literatūras propa-

gandā guvušas Jēkabpils raj. bērnu bibliotēka, Rīgas 34. un ci-

tas bibliotēkas. Rīgas 34. bibliotēkā sabiedriski politiskās litera-
tūras izsniegums no kopējā izsnieguma ir 10,5%, Jēkabpils ra-

jona bērnubibliotēkā — 10,1 % .
Turpretī vairākās bērnu bibliotēkās sabiedriski politiskās lite-

ratūras izsniegums ir niecīgs:

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 1963. gadā bibliotēkas zi-

nātniski ateistiskās literatūras propagan-
da i veltījušas atsevišķus pasākumus. Piemēram, Jelgavas bērnu

bibliotēka sarīkojusi tematisku vakaru «Ticīgie un neticīgie

jautā — zinātne atbild.» Jēkabpils pils. bērnu bibliotēkā notikuši

vairāki ateistiski vakari: «Sektes un to kaitīgums», «Pionieri,

cīnies pret reliģiju!» v. c. Tematiskus vakarus par baznīcas

kalpu attēlojumu gleznotāju darbos sarīkojušas Rīgas 19. un

36. bibliotēka kopā ar mikrorajona skolām. Pļaviņu bērnu biblio-

tēka lielu uzmanību veltīja literatūras ieteikšanai un pārru-

Bibliotēkas Izsniegums % no kopēja izsnieguma

Kalnciema bērnu

bibliotēka

Subates bērnu bibliotēka

Viļānu bērnu bibliotēka

Maltas bērnu bibliotēka

168 1,5%

172

160

196

1%

l,3«/o
1,4%
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nam par vasarassvētku draudzes kaitīgo rīcību, jo šī draudze

darbojas arī Pļaviņu ciematā.

Liepājas 2. bērnu bibliotēka tematiskajā vakarā «Zinātne —

reliģisko māņu atmaskotāja» uzaicināja piedalīties ārstu, kas

pastāstīja par mūsdienu medicīnas sasniegumiem un DOSAAF

planieristu kluba instruktoru, kas runāja par mūsu panākumiem
kosmosa iekarošanā.

Daļa bibliotēku ateistisko propagandu veic formāli, iekārto

tikai kādu izstādi, pie kam bieži tur novieto grāmatas pieaugu-
šajiem, kas nav izprotamas vidējā vecuma skolēniem. Pārrunas

un literatūras apskati pie izstādēm nenotiek.

Populāri zinātniskās literatūras jomā sevišķa
uzmanība veltīta literatūrai par ķīmiju. Tūlīt pēc PSKP CX de-

cembra plēnuma gandrīz visās bērnu bibliotēkās organizētas iz-

stādes un pārrunas par ķīmiju, ķīmiskās rūpniecības sasniegu-
miem un uzdevumiem, kas liecina par bibliotēku darbinieku

prasmi operatīvi atsaukties uz aktuāliem notikumiem mūsu valsts

dzīvē. Populārzinātniskās literatūras propagandai bibliotēkas ir

rīkojušas daudz pasākumu. Rīgas 34. bibliotēkas darbinieki mik-

rorajona skolās nolasīja apskatus par dabzinātņu literatūru, kā

arī iekārtoja izstādi «Par dabu un tās likumiem».

Baldones un Viesīfes bērnu bibliotēkas organizējušas plašus

sarīkojumus putnu dienās. Baldones bibliotēkā sarīkojumā pie-

dalījās arī ornitologs K. Grigulis.
Lielāka uzmanība veltīta jaunāko klašu skolēnu ieinteresē-

šanai par populāri zinātnisko literatūru. Jaunjelgavas un citās

bibliotēkās organizētas literāras rotaļas «Pazīstamo lietu noslē-

pumi.»
111 un IV klases skolēniem Maltas un Ogres bērnu bibliotē-

kas organizējušas saistošu literāru rotaļu — sarakstīšanos ar

Nezinīti. Meklējot atbildes uz Nezinīša jautājumiem: «Kas iz-

gudroja pirmo lokomotīvi?», «Kā sauc kukaiņus, kas dzīvo

ūdenī?» v. c, bērni izlasīja daudz populāri zinātnisku grāmatu.
VII—VIII klašu skolēnus lasīt populāri zinātniskas grāma-

tas ierosina «Jautro un asprātīgo klubs», kas darbojas Ogres
bērnu bibliotēkā. Tajā organizē viktorīnas no jautājumiem da-

žādās zinātņu nozarēs.

1963. gadā dabzinātņu literatūras izsnie-

gums, salīdzinot ar 1962. gadu, palielinājies

pa r 11,7 tūkst oši c m vienību:

1962. g. izsniegts 71 tūkst, bibliotekāro vienību

1963. g. „
82,7

„
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Populāri zinātniskās literatūras propaganda vēl nepietiekami
saistīta ar skolas mācību priekšmetu programām. Vienīgi Rī-

gas 33. bibliotēka organizējusi izstāžu ciklu «Aiz tavas mācību

grāmatas lappusēm». Maz bibliotēkas popularizē žurnālu «lOhhh

HaTvpajiHCT» un citu periodiku, kā arī atsevišķus rakstus

par dabzinātņu jautājumiem.

Ļoti maz dabzinātņu literatūru izsniegusi

Subates bērnu bibliotēka 47 vienības

Kalnciema
„ „

52

Viļānu .
„ „

77

Salīdzinot ar 1962. gadu, 11,8 tūkstošiem pie-
audzis tehnikas literatūras izsniegums.

1962. g. izsniegts 127,6 tūkst, vienību

1963. g. „
139,4

„
•

„

Darbā ar tehnikas literatūru 1963. gadā sevišķu iezīmju nav.

Var minēt dažus interesantākos masu pasākumus. Piemēram,

Jelgavas bērnu bibliotēkā notika tematisks vakars — «Krievu

aviācijas attīstība». Liepājas 2. bērnu bibliotēka organizēja kon-

kursu «lelūkosimies tehnikas pasaulē», kas bija veltīts jaunā-
kajiem sasniegumiem tehnikā. Sarīkojuma piedalījās arī teh-

nisko zin. kandidāts Augstkalns. Vairākās bērnu bibliotēkās

bijuši sarīkojumi par lidojumiem kosmosā.- Ludzas bērnu biblio-

tēkā par šo tematu organizēta viktorīna. Dundagas bērnu biblio-

tēka labi strādā ar žurnālu pielikumiem par tehniku. Tos kopā
ar lasītāju izgatavotiem modeļiem novieto izstādē «Pagatavo arī

tu». Šāda izstāde iekārtota arī Varakļānu bērnu bibliotēkā.

Kaut gan skolēni ļoti interesējas par tehniku, aizraujas ar

radiotehniku un būvē modeļus, tomēr bibliotēku palīdzība šiem

skolēniem vēl ir nepietiekama. Vienīgi Rēzeknes bērnu biblio-

tēkas atskaitē lasām par labu sadarbību ar skolas jauno teh-

niķu un radioamatieru pulciņu. Jelgavas bērnu bibliotēka orga-

nizējusi vairākus interesantus pasākumus tehnikas literatūras

propagandai kopā ar jauno tehniķu staciju. Tās direktors ir arī

bibliotēkas padomes loceklis.

Lielākā daļa bibliotēku tomēr maz sadarbojas ar skolu teh-

niskajiem pulciņiem un jauno tehniķu stacijām, kaut gan te ir

lielas iespējas tehnikas literatūras propagandā.
Lauksaimniecības literatūras propagandu

bibliotēkas vēl arvien atstājušas novārtā.

Tikai par 1,6 tūkstošiem, salīdzinot ar 1962. gadu, palielinā-
jies lauksaimniecības literatūras izsniegums.
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1962. g. izsniegts 18,5 tūkstošu bibliotekāro vienību

1963. g. ~
20,1

Izņemot vienu otru izstādi, nevienā bibliotēkā nav organizēts

lielaksjnasu pasākums lauksaimniecības literatūras propagan-
dai. Bērnu bibliotēkas nepietiekami rūpējas par skolēnu ražoša-

nas brigāžu apkalpošanu, palīdzību jaunajiem naturālistiem. At-

sevišķās bērnu bibliotēkās lauksaimniecības literatūras izsnie-

gums ir loti niecīgs.
Piemēram:

Viļānu bērnu bibliotēkā izsniegtas 21 grāmatas par
lauksaimniecību

Kalnciema
„ ~ ~

39
„

Subates
„ „ „

43

Elejas „ „ „
45

Tas rāda, ka bērnu bibliotēkas necenšas ieinteresēt skolēnus

par lauku dzīvi, lai gan tam ir ļoti svarīga nozīme lauksaimnie-

cības profesiju izvēlē.

Daudz bibliotēkas darījušas skolēnu estētiskajā au-

dzināšanā. Gandrīz ikvienā bibliotēkā izliktas izstādes, noti-

kušas pārrunas, tematiski vakari par dažādām mākslas noza-

rēm.

Izmantojot Valsts bibliotēkas izdevumā «Grāmatu — bēr-

niem» ievietotos materiālus, krievu kultūras nedēļā daudzas bib-

liotēkas organizējušas tematiskus vakarus un konkursus «Gada-

laiki krievu literatūrā, mākslā un mūzikā», iepazīstinot lasītājus
ar krievu klasiķu un padomju daiļdarbu dabas aprakstiem, iz-

cilo krievu gleznotāju un komponistu darbiem.

Plašu darbu skolēnu estētiskajā audzināšanā izvērsusi Lie-

pājas 2. bērnu bibliotēka. Reizi mēnesī bibliotēka Liepājas 5. vi-

dusskolas V—XI klašu skolēniem organizējusi estētiskās audzi-

nāšanas stundas. Sajās stundās skolēni tikās ar Liepājas dra-

matiskā teātra aktieriem, mūzikas skolas pasniedzējiem, māk-

slas filmas «Cielaviņas armija» tēlotājiem.

Liepājas 9. vidusskolā bibliotēkas darbinieki sarīkojuši 10

pārrunas par tēlotāju mākslu: «Pasaku un biļinu tēli A. Vasņe-

cova gleznās», «Pretkara motīvi V. Vereščagina gleznās», «Caris-

kās Krievijas bērnu smagās dzīves attēlojums V. Perova,

A. Čehova, N. Ņekrasova darbos» v. c. Bez tam lasītāji piedalī-

jās konkursā «Vai pazīstat šīs gleznas?», noklausījās lekciju

«Kā pareizi skatīt un vērtēt gleznu?», kolektīvi apmeklēja gleznu
izstādes.



72

Arī Rīgas 34. bibliotēkas darbinieki veicinājuši skolēnu estē-

tiskās gaumes veidošanu, rīkojot pārrunas un bibliogrāfiskus
apskatus par skolu programās noteiktiem tematiem. Piemēram,
X klašu skolēniem, kas mākslas vēsturē mācās par renesanses

laikmeta mākslu, bibliotekāri noorganizēja pārrunu «Mīli skais-

to», kurā raksturoja renesanses laika mākslinieku daiļradi un

ieteica literatūru. Šādas pārrunas skolās notikušas arī par

ievērojamo krievu gleznotāju dzīvi un daiļradi, teātra mākslinie-

kiem v. c.

Rīgas 33. bibliotēka sarīkojusi tematisku vakaru «Kā sa-

prast un iemīlēt muziķu». Šai bibliotēkā sarīkots arī konkurss

«Lasi, skaties, klausies». Gatavojoties konkursam, skolēni izla-

sīja vairāk nekā 200 daiļliteratūras darbu un citu grāmatu par
literatūru un mākslu.

Pateicoties aktīvai propagandai, mākslas literatūra

1963. gadā izsniegta par 27,5 tūkstošiem vienību

vairāk nekā 1962. gadā.
Bērnu ētiskajā un estētiskajā audzināšanā izcila vieta ir

daiļliteratūrai. Tādēļ arī bērnu bibliotēkas sarīkojušas pārrunas,
lasītāju konferences par labākajiem latviešu, krievu, citu padomju
tautu un aizrobežu rakstnieku darbiem (L. Vāczemnieka «At-

dodiet mammu», M. Žestjeva «Oļeņka» v. c). Bibliotēkās noti-

kuši izcilu rakstnieku (J. Raiņa, R. Blaumaņa, A. Gaidara

v. c.) atceres vakari.

lemīļota lasāmviela jaunāko klašu skolēniem ir pasakas. Tā-

dēļ arī 1963. g. daiļdarbu propagandas pasākumu vidū redzamā

vietā ir pasaku vakari un rīti. Bibliotēkas mēģina šos pasāku-
mus padarīt interesantākus, meklē dažādību, cenšas panākt, lai

bērni pārdomā lasīto un aktīvi piedalās pārrunās.
Alūksnes bērnubibliotēka sarīkoja bērnuzīmējumu konkursu.

Bērni ilustrēja iemīļotās pasakas, viņiem bija arī jāpastāsta,
kādēļ izvēlējušies tieši šo pasaku, kāpēc tā patikusi vislabāk.

Konkursa uzvarētājus apbalvoja N. Nosova pasaku varonis

Nezinītis.

Jaunjelgavas bērnu bibliotēkas darbinieki noorganizēja divu

pirmo paralēlklašu skolēnu pasaku vakaru. Katras klases sko-

lēni stāstīja ne tikai vienas padomju republikas tautu pasakas,
bet arī par pašu republiku.

Izmantojot bērnu lielo interesi par pasakām, Maltas un

Ogres bērnu bibliotēkas organizēja interesantu literāru ro-

taļu — bērnu sarakstīšanos ar Nezinīti, par ko pastāstīts jau
iepriekš.

Daudzām bibliotēkām izveidojusies laba sadarbība ar lite-
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ratūras skolotājiem. 1963. g. dažasbērnu bibliotēkas savā darbā

izmantoja skolu bibliotēku pieredzi, organizējot stundas

bibliotēkā. Jēkabpils raj. Neretas bērnu bibliotēkā notika

bibliotekārā stunda par Andreju Upīti. Bibliotēkā bija plaša lite-

ratūras izstāde par A. Upīti, bibliotekāre parādīja skolēniem

katalogus un kartotēkas, paskaidroja, kur tajos meklēt A. Upīša
darbus un literatūru par viņu. Šādas stundas bibliotēkā orga-
nizē arī Saldus, Dundagas, Zilupes un Aknīstes bērnu bibliotē-

kas.

Bērnu interese par radio un televīzijas raidījumiem ir

ļoti liela, bibliotēkas to izmanto, lai ierosinātu skolēnus lasīt

literatūru par pārraižu tematiku. Piemēram, Tukuma bērnu bib-

liotēkā lasītāji kolektīvi klausās radio un skatās televīzijas pār-
raides. Pirms un pēc pārraidēm bibliotēkas darbinieki nolasa

literatūras apskatus par pārraižu tematiem. Kolektīvi skatās

televīzijas pārraides un klausās radio arī Auces, Gulbenes, Vi-

ļānu v. c. bērnu bibliotēkās.

Smiltenes bērnu bibliotēkā organizēta lasītāju kinoskatītāju
konference par filmu un stāstu «Pulka dēls».

Tomēr bibliotēkas, kam pašām nav televizoru un radiouztvē-

rēju, maz saista literatūras propagandu ar pārraidēm, kaut gan

varētu pēc programās «Rīgas Viļņi» jau nedēļas sākumā izlikt

interesantas izstādes par raidījumu tematiem, nolasīt šīs litera-

tūras apskatus.
Bibliotēkas nav arī ierosinājušas lasītājus piedalīties bērnu

un jaunatnes pārraižu ikmēnešu radiokonkursos, kaut gan va-

rētu ļoti labi ieteikt literatūru atbilžu atrašanai, kolektīvi iesū-

tīt atbildes uz konkursa jautājumiem un ierosinājumus nākoša-

jiem konkursiem.

Gulbenes bērnu bibliotēka masu pasākumos lieto magneto-
fonu.

Masu pasākumu organizēšanā bērnu bibliotēkas labi izman-

tojušas LPSR Valsts bibliotēkas materiālus, meklējušas intere-

santākas masu darba formas — sarakstīšanos ar grāmatu varo-

ņiem (Maltas, Ogres bērnu bibliotēkas), stundas bibliotēkā

(Saldus, Dundagas, Aknīstes v. c. bibliotēkas) v. c.

Jāaizrāda, ka vēl ne visas bibliotēkas analizē masu pasā-
kumu iedarbīgumu, neuzskaita literatūru, kas izsniegta sakarā

ar pasākumu, nepietiekoši saista masu pasākumus ar individu-

ālo darbu.

Līdztekus darbam ar mazajiem lasītajiem bērnu bibliotēkas

organizējušas arī vairākus pasākumus vecāki cm.

Gulbenes bērnu bibliotēkas darbinieki nolasījuši Vecāku pe-
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dagoģiskajā fakultātē referātu par skolēnu ārpusklases lasīša-

nas vadību. Apes bērnu bibliotēkas darbinieki aktīvi piedalījās
vecāku dienas organizēšanā, Liepājas 2. bērnu bibliotēka sarī-

koja vacākiem mutvārdu žurnālu «Bērni — mūsu nākotne».

Jēkabpils bērnu bibliotēkas darbinieki piedalījās divās ve-

cāku sapulcēs, iekārtoja literatūras izstādes par bērnu audzinā-

šanu, izgatavoja vecākiem fotoattēlu stendu par audzināšanu

darbā.

Vairāk nekā iepriekšējos gados bibliotēkas iesaistījušas ve-

cākus bibliotēku padomju darbā.

Sadarbība ar vecākiem bērnu lasīšanas vadībā arī svarīgs
ikvienas bērnu bibliotēkas uzdevums.

3. FONDI

Bērnu bibliotēku fondos 1963. g. bija 1.401,7 tūkstotis biblio-

tekāro vienību. Gada laikā fondu pieaugums ir 134,4 tūkstoši

vienību.

1963. g. republikā bija

5 bērnu bibliotēkas ar fondu no 1000—6.000 vienībām

9
„ „ „ „

6001.—10.000 vienībām

70
„ „ „ „ pāri par 10.000 vienībām

Bērnu bibliotēkas turpināja izņemt no fondiem saturā nove-

cojušu un profilam neatbilstošo literatūru.

Tomēr vairākās bibliotēkās vēl arvien ir daudz bērnu bib-

liotēku profilam neatbilstošas literatūras, kas jānodod pieau-
gušo bibliotēkām.

Valkas bērnu bibliotēkas darbinieki uzskata, ka šauro telpu

dēļ nav iespējams organizēt brīvo pieeju fondiem. Tomēr biblio-

tēkā ir ļoti daudzu rakstnieku kopotie raksti, kas nav piemēroti
bērnu bibliotēkas lasītāju interesēm, tikai atsevišķi šo rakstu sē-

jumi izsniegti I—21 —2 reizes. Nododot šīs grāmatas pieaugušo bib-

liotēkām, atbrīvosies plaukti brīvās pieejas organizēšanai.

Preiļu bērnu bibliotēka organizējusi brīvo pieeju fondiem,

tomēr grāmatas plauktos ir sablīvētas un nav pārskatāmas. Arī

šīs bibliotēkas fondos atrodas F. Dostojevska, A. Hercena,
V. Koroļenko, I. Franko, R. Rolana kopotie raksti; agrākos ga-

dos izdotās mācību grāmatas, bērnu grāmatas lielā eksemplāru
skaitā. Atbrīvojot fondu no liekās literatūras, varētu labāk at-

klāt fondu saturu, iekārtojot tematiskās plauktu izstādes.

No bērnu bibliotēku profilam neatbilstošiem kopotiem rak-

stiem negrib šķirties arī citas bērnu bibliotēkas.
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4. SADARBĪBA AR CITĀM ORGANIZĀCIJĀM UN lESTĀDĒM.

SABIEDRĪBAS PIEDALĪŠANĀS BĒRNU BIBLIOTĒKU DARBĀ

Arvien ciešāka kļūst bibliotēku sadarbība ar skolām, kom-

jaunatnes un pionieru organizācijām.
Ļoti labi ar mikrorajona skolām sadarbojas Rīgas 34. bib-

liotēkas kolektīvs. Bibliotekāri iemantojuši skolas vadības

un skolotāju uzticību, bieži apmeklē skolas, rīko klasēs pār-
runas un-literatūras apskatus par dažādiem aktuāliem jautā-
jumiem.

Labi ar skolām sadarbojas arī Ilūkstes bērnu bibliofeka. Tās

vadītāja piedalījās klašu audzinātāju kur apsprieda
ārpusklases lasīšanas vadību.

Ar pionieru un komjaunatnes organizācijām-cieša sadarbība

izveidojusies Saldus, Jēkabpils, Dundagas, Alūksnes, Vents-

pils I, Apes un citām bērnu bibliotēkām, kas organizē kopīgas

pionieru sanāksmes, izrauga literatūru.

Pie Dundagas bērnu bibliotēkas turpina darboties oktobrēnu

klubs. Bibliotēka piedalās visās kluba nodarbībās, kas saistītas

ar grāmatu.
Arī Talsu bērnu bibliotēkas kolektīvam izveidojusies laba sa-

darbība ar skolu, komjaunatnes un pionieru organizācijām, no-

vadpētniecības muzeju. Bibliotēka palīdz milicijas bērnu istabai,
iesaista par lasītājiem pusaudžus, kas ir milicijas uzskaitē, pie-
vērš uzmanību viņu audzināšanai arī no savas puses.

Nepietiekami bērnu bibliotēkas vēl sadarbojas ar namu pār-
valžu bērnu istabām. Par kopīgiem pasākumiem ar namu pār-
valdēm savās atskaitēs raksta tikai Liepājas pils. 2. un Rīgas
34. un 36. bērnu bibliotēkas.

Ne visas bibliotēkas sadarbojas ar pionieru nometnēm un

ražošanas brigādēm kolhozos. Izņēmums ir Madonas bērnu bib-

liotēka, kuras darbinieki izbrauca uz ražošanas brigādi, nolasīja
tur jaunākās literatūras apskatus, rīkoja pārrunas par grāma-

tām. Šī bibliotēka izvērsa darbu ar bērniem, kas vasara dzīvoja

pilsētā, organizējot viņiem pasākumus.
Arī Dundagas bērnu bibliotēka pionieru vasaras darba no-

metnē kopā ar skolu sarīkoja grāmatu pēcpusdienu.
Tomēr citas bērnu bibliotēkas vēl nepietiekami aktīvi pieda-

lās bērnu vasaras atpūtas organizēšanā.
Arvien lielāka kļūst sabiedrības loma bērnu bibliotēku darba.

Tās it visas pratušas pulcināt bibliotēkā čaklus palīgus — bib-

liotēkas aktīvistus. Gandrīz visas bērnu bibliotēkas turpina sa-

gatavot bibliotekārus instruktorus. Tomēr ne vienmēr mstruk-
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tori, pārgājuši uz vidusskolu, izmanto savas zināšanas turpmā-

kajā darbā, palīdzot bērnu vai skolas bibliotēkai, kā arī apmā-
cot savus jaunākos biedrus instruktora nosaukuma iegūšanai.

Ļoti stingri organizatoriski pamati šim darbam ir Jūrmalas pils.
3. bibliotēkas bērnu nodaļā, kur darbojas jauno gaidariešu
klubs. *

Ilūkstes, Lubānas, Gulbenes v. c. bibliotēkās labi sagatavoti
aktīvisti strādā par bibliotekāra aizstājējiem. Krāslavas un

Preiļu bērnu bibliotēka, aktīvistiem palīdzot, ir atvērta visas

dienas. Vairākās bibliotēkās (Elejas, Gulbenes v. c.) darbojas

jauno grāmatu draugu pulciņi.
Atzinību pelna Ogres bērnu bibliotēka, kas sarīkojusi visa

rajona bērnu, skolu un ciemu bibliotēku jauno grāmatu draugu

salidojumu. Šādus salidojumus, kur bibliotēku aktīvisti atskaitās

par savu darbu, apmainās pieredzē, ieteicams organizēt ikvienā

rajonā.
Rosīgāks nekā iepriekšējos gados kļuvis bērnu bibliotēku pa-

domju darbs.

Labi padome darbojas Jelgavas bērnu bibliotēkā. Padomes

locekļi, skolu bibliotekāri organizē dažādus kopīgus pasākumus

skolās, jauno tehniķu stacijas direktors palīdz tehnikas litera-

tūras propagandā, vecāku pārstāvis, pats liels sporta cienītājs,
ir iniciators sporta literatūras popularizēšanas pasākumiem, kā

arī kārto saimnieciskus jautājumus.

Rīgas 36. bērnu, bibliotēkas padomē aktīvi darbojas trīs pen-

sionāres. Viņas iesaistījušas bibliotēkas darbā vēl piecas pensio-
nāres. Pateicoties pensionāru palīdzībai, bibliotēka varēja orga-

nizēt brīvo pieeju fondiem, kā arī iekārtot atsevišķu abonementu

I—IV klašu skolēniem.

Arī citām bibliotēkām ieteicams aicināt talkā pensionārus un

bērnu vecākus, kas spēj prasmīgi vadīt bērnu lasīšanu.

Republikas bērnu bibliotēkām jāmācās no Ukrainas PSR bib-

liotēku pieredzes un jāparāda iniciatīva, organizējot pie ciemu

jauno lasītāju istabas uz sabiedriskiem pamatiem.

i

PRIEKŠLIKUMI DARBA UZLABOŠANAI

1. Lai vēl pilnīgāk izmantotu bērnu bibliotēku fondus, or-

ganizēt pārvietojamās bibliotēkas skolās, ciemu bibliotēkās un

namu pārvalžu bērnu istabās.



2. Par galveno uzdevumu uzskatīt individuālo lasīšanas

vadību. Padziļināt individuālo darbu ar lasītājiem, sevišķi rūpīgi
vadīt nesekmīgo skolēnu lasīšanu. Plānojot masu pasākumus,
ievērot lasītāju sastāvu, viņu intereses un lasīšanas analīzes re-

zultātus.

3. Bibliotēku darbā plašāk iesaistīt sabiedrību, it īpaši bērnu

vecākus, komjauniešus, pensionārus. Bērnu bibliotēkām kļūt

par iniciatorēm jauno lasītāju istabu organizēšanā pie ciemu

bibliotēkām.

4. Ikvienai bērnu bibliotēkai būt par savas zonas metodisko

centru skolu bibliotēkām. Sevišķu vērību veltīt ciemu bibliotēku

darbam ar bērniem.

5. Sadarboties ar mikrorajona bērnu istabām, palīdzēt tur

iekārtot bibliotēkas, apkalpot lasītājus un organizēt masu pa-

sākumus.
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IV. KADRI, METODISKAIS DARBS UN KVALIFIKĀCIJAS

CELŠANAS PASĀKUMI

1963. gadā Latvijas PSR Kultūras ministrijas masu biblio-

tēkās strādāja 1368 darbinieki. 38 darbiniekiem ir augstākā spe-
ciālā izglītība, 120 — augstākā, 369 — vidējā speciālā izglītība,
bet 682 — vidējā izglītība.

Bibliotekāri papildināja savas zināšanas neklātienē Rīgas
kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, Latvijas Valsts

universitātes bibliotēku nodaļā, kvalifikācijas celšanas kursos,

politpulciņos un tautas universitātēs. 1963./64. māc. gadā Rīgā

darbojās Tautas universitātes literatūras un mākslas fakultāte

bibliotēku darbiniekiem, ko apmeklēja lielākā daļa Rīgas biblio-

tekāru.

1963. gadā par sekmīgu lasītāju apkalpošanu un literatūras

propagandu 19 masu bibliotēkām tika piešķirts teicama darba

bibliotēkas nosaukums:

Rīgas pils. 10. bibliotēkai ' (vad. R. Magida)

Rīgas „
18.

„
(vad. S. Rodņjanska)

Rīgas „
32.

„
(vad. A. Golde)

Rīgas „
33. bērnu bibliotēkai (vad. A. Belahoveca)

Daugavpils pils. 1. bērnu bibliotēkai (vad. N. Hondoško)

Daugavpils raj. Ilūkstes pils. bērnu(vad. A. Breidaka)
bibliotēkai

Jēkabpils rajona Pļaviņu pils. 2. bēr- (vad. M. Cielava)

nu bibliotēkai

Jelgavas pils. 1. bibliotēkai (vad. X- Niķolajenko)

Liepājas pils. 2. bērnu bibliotēkai (vad. Dz. Zeļenko)

Kuldīgas rajona bērnu „ (vad. E. Lukšēvica)
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Ogres rajona bērnu bibliotēkai (vad. A. Galindone)
Rīgas „

Baložu strādnieku (vad. V. Lorberga)
ciemata bibliotēkai

Talsu rajona Dundagas strādnieku (vad. Z. Freimane)
ciemata bibliotēkai

Daugavpils rajona Kalkūnes ciema ļvad. J. Stepanovs)
bibliotēkai

Gulbenes rajona Tirzas ciema biblio- (vad. M. Dinga)
tekai

Rēzeknes rajona Atspuku ciema bib- (vad. L. Puisāne)
liotekai

Rēzeknes rajona Stoļerovas ciema (vad. V. Silova)
bibliotēkai

Rīgas rajona Mālpils ciema bibliote- (vad. M. Medne)
kai

Tukuma rajona Aizdzires ciema bib- (vad. M. Dzene)
liotekai

Tomēr, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kadru stāvoklis

republikā nav sevišķi uzlabojies. 159 darbiniekiem nav vidējās
izglītības. Talsu rajonā no 66 bibliotekāriem 27 ir pabeigta tikai

pamatskola. Vidējās un speciālās izglītības trūkums stipri izjū-
tams lasītāju apkalpošanā un literatūras ieteikšanā, kā arī bib-

liotēkas tehniskajā darbā.

Arvien vēl bibliotēku darbu traucē biežā kadru maiņa. Lie-

pājas rajonā gada laikā mainījušies 24 bibliotēku vadītāji, bet

Rāvas, Pērkones un Purmsātu ciema bibliotēkās — vadītāju

maiņa notika trīs reizes. Valmieras rajonā mainījās 13 biblio-

tēku vadītāji, Talsu rajonā — 8.

Joprojām atsevišķās vietās bibliotekāri tiek atrauti no tiešā

darba, viņiem jāveic daudz citu pienākumu. Tā Rēzeknes rajona
Greiškānu ciema bibliotēkas vadītāja 1963. gadā aizstāja ciema

padomes priekšsēdētāju un sekretāri, piedalījās lopu uzskaitē,

piemājas dārziņu pārmērīšanā, nodokļu iekasēšanā v. c. Līdz

ar to 134 dienas gadā viņa nevarēja apkalpot lasītājus. Saldus

rajona Kursīšu ciema bibliotēkas vadītāja veica ciema padomes
sekretāres pienākumus, un tādēļ bibliotēka bija slēgta 5 mē-

nešus.

Neapmierinoši strādā arī bibliotekāru sabiedriskie aizstājēji.

Viņi parasti aprobežojas tikai ar grāmatu izsniegšanu, neveic

literatūras propagandu. Sakarā ar to dažkārt pazeminās izsnie-

gums.
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Bibliotekāru aizstājēji un sabiedriskie bibliotekāri ir jāap-
māca, lai viņi varētu sekmīgi strādāt ar lasītājiem.

Metodisko darbu republikā veica rajonu, pilsētu, bērnu un

arī labākas ciemu bibliotēkas. Galvenā uzmanība tika veltīta
PSKP XXII kongresa un CX plēnumu lēmumu propagandai,
lasītāju iesaistīšanai, bibliotēku komplektēšanai un individuā-

lajam darbam ar lasītajiem.

Metodiskā palīdzība izpaudās semināros, bibliotēku apmek-
lējumos un konsultācijās bibliotekāriem.

Rajonos metodisko darbu vada rajonu bibliotēkas. Kopīgi ar

kultūras nodaļu divos mēnešos reizi tiek organizēti Kultūras
darbinieku kvalifikācijas celšanas semināri. Saturīgas bibliotēku

sekcijas nodarbības ir Madonas, Saldus, Bauskas, Rīgas un Lie-

pājas rajonos. Dažas rajonu bibliotēkas organizē seminārus

kādā no pilsētas vai ciema bibliotēkām vai arī semināru laikā

apmeklē sava vai kāda cita rajona labākās bibliotēkas. Cēsu

rajona bibliotekāri semināru laikā iepazinās ar 9 ciemu biblio-

tēkām. Lai rūpīgāk iepazītos ar katras bibliotēkas darbu, semi-

nāra dalībnieki sadalījās grupās. Vieni izskatīja fondu un kata-

logus, otri iepazinās ar uzskates aģitāciju;' trešie iztaujāja bib-

liotēkas vadītāju par masu pasākumiem un to norisi. Pēc tam

semināra dalībnieki apsprieda redzēto un izteica ierosinājumus.
Tā organizēts bibliotēkas apmeklējums sniedza darbiniekiem

daudz jaunu ierosmju un praktisku zināšanu. Valmieras rajona
bibliotekāri pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklējuši Balvu, Cēsu,

Dobeles, Rīgas un Valkas rajonus.

Semināru nodarbību nobeigumā bibliotekāri apmeklē kādu

masu pasākumu. Tā Daugavpils rajona bibliotekāri izbrauca

uz Aužguļānu ciema bibliotēku un piedalījās lasītāju konferencē

par N. Jevdokimova stāstu «Grēciniece», Rēzeknes rajona biblio-

tekāri piedalījās disputā «Kādam jābūt kultūras darbiniekam?»,

Liepājas rajona bibliotekāri — disputā par R. Ezeras romānu

«Viņas bija trīs».

1963. gadā notikuši trīs starprajonu semināri. Dobeles ra-

jonā (Dobeles, Tukuma un Bauskas bibliotekāriem), Cēsu ra-

jonā (Cēsu, Valkas un Valmieras bibliotekāriem) un Daugavpils

rajonā (Daugavpils, Krāslavas un Preiļu rajona bibliotekāriem).
Šajos semināros tika aplūkoti jautājumi par bibliotēku komplek-

tēšanu, alfabētiskā kataloga organizēšanu, individuālo darbu,

par bibliogrāfisko zināšanu propagandu, lasītāju estētisko
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audzināšanu, gaumīgu bibliotēku telpu iekārtojumu un uzskates

aģitāciju.
Tomēr atsevišķos rajonos seminārus bibliotēku darbiniekiem

organizē ļoti formāli. Nodarbības noris kopīgi ar klubu darbinie-

kiem, un tieši bibliotēku darbam tiek veltīts ļoti maz laika un uz-

manības (Rēzeknes rajonā). Venstpils bibliotēku darbiniekiem

nav noticis neviens kvalifikācijas celšanas seminārs. Bibliotēkas

vāji izmanto Valsts bibliotēkas izstrādātos semināru materiālus.

Ne visos rajonos tiek uzdoti mājas darbi, to izpildi nekontrolē

(Kuldīgas rajonā).
1963. gadā uzlabojusies metodiskā palīdzība bibliotēku ap-

meklējumos. Rajonu bibliotēku darbinieki piedalās praktisku

jautājumu risināšanā. Tā Saldus rajona bibliotēkas darbinieki

izbrauc uz ciemu bibliotēkām un palīdz iekārtot katalogus, vei-

dot uzskates aģitāciju, labāk novietot fondus, aprakstīt pirm-
rindas pieredzi. 1963. gadā viņi apmeklējuši bibliotēkas 172

reizes.

Biežāk rajonu bibliotēku darbinieki piedalās ciemu padomju
sēdēs un sesijās, ja tajās tiek izskatīts ciemu bibliotēku darbs.

Tukuma rajona bibliotēkas darbinieki piedalījušies 6 ciemu pa-

domju sesijās.
Metodiskajā darbā ir vēl daudz trūkumu.

Ne visas rajonu bibliotēkas metodiskajā darbā iesaista ra-

jonā esošās pilsētu bibliotēkas un labākās ciemu bibliotēkas, kā

arī neaicina talkā sabiedriskos metodiķus. Rajona bibliotēkas

kolektīvam' vienam paša-m nav pa spēkam veikt visu metodisko

darbu, sevišķi rajonos, kur bibliotēku skaits pēc rajonu apvieno-
šanas ievērojami palielinājies.

Rajona bibliotēkas vēl nepietiekami pēta un apkopo sava

rajona labāko bibliotēku pieredzi, citu bibliotēku labāko piere-
dzi ievieš gausi.

Ir. bibliotēkas, kurās vēl joprojām nav iekārtots metodiskais

stūrītis. Nav sakopota literatūra par bibliotēku darbu un biblio-

grāfiju. Dažkārt šī literatūra ir pietiekamā daudzumā, bet ne-

tiek izmantota praktiskajā darbā.

Metodiskā palīdzība skolu bibliotēkām un ciemu bibliotēku

darbāar bērniem ir bērnu bibliotēku uzdevums.

Daudzas bērnu bibliotēkas jau ir kļuvušas par nozīmīgiem
metodiskā darba centriem savā rajonā.

Rosīgi strādā Madonas rajona bērnu bibliotēkas. Rajons sa-

dalīts zonās starp visām bērnu bibliotēkām. Ikviena bērnu bib-

liotēka atbild par savas zonas skolu un ciemu bibliotēku darbu

ar bērniem. Madonas rajona bērnu bibliotēkā iekārtots metodis-
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kais stūrītis skolu un ciemu bibliotekāriem. Kopā ar Tautas iz-
glītības nodaļu bērnu bibliotēkas darbinieki reizi ceturksnī orga-
nizē seminārus skolu bibliotekāriem. Semināru nodarbībās
bērnu bibliotēku darbinieki sniedz kolektīvas konsultācijas par
individuālo darbu ar lasītājiem, uzskates aģitāciju, masu pasā-
kumiem. Semināra dalībniekus iepazīstina ar jaunākajiem meto-

diskajiem materiāliem.

Gatavojoties krievu kultūras nedēļai, Madonas bērnu biblio-

tēkas darbinieki sastādīja un izsūtīja bērnu, skolu un ciemu bib-

liotēkām metodisku vēstuli ar paskaidrojumiem, kādi pasākumi
šai nedēļā organizējami.

Cieši sadarbojoties ar Tautas izglītības nodaļu, bērnu biblio-

tēkas darbinieki arvien labi zina skolu uzdevumus un problē-
mas, kas nodarbina skolotājus. Bibliotēkas darbinieki piedalās
skolotāju konferencēs.

Labi metodisko darbu veic Jēkabpils rajona bērnu bibliotēka.

Tās darbinieki aktīvi piedalās ne vien skolu bibliotekāru, bet arī

skolu komjaunatnes organizāciju sekretāru un pionieru vadītāju
semināros, sniedzot konsultācijas par darbu ar grāmatu. Arī

Jēkabpils rajons, sadalīts zonās starp bērnu bibliotēkām, kas

katra atbild par metodiskā darba organizēšanu savā zonā.

Labi metodisko darbu organizē arī Ogres, Saldus, Kuldīgas,
Cēsu, Krāslavas v. c. rajonu bērnu bibliotēkas.

Neskatoties uz vairākkārtējiem aizrādījumiem, vēl arvien ir

bērnu bibliotēkas, kas metodisko darbu atstājušas novārtā. Tā

Daugavpils rajona bērnu bibliotēka neveic tikpat kā nekādu

metodisko darbu. Nepareiza attieksme pret metodiskās palīdzī-
bas sniegšanu ir Tukuma pils. bērnu bibliotēkas darbiniekiem,

kas nevēlas izbraukt uz ciemu un skolu bibliotēkām, organizēt

pasākumus ciemu un skolu bibliotēkām, jo tā esot pilsētas,
nevis rajona bērnu bibliotēka.

Nepietiekamu metodisko palīdzību 1963. gadā sava rajona
bibliotēkām sniegušas arī Preiļu, Valkas un Dobeles bērnu bib-

liotēkas.

Vislielākais trūkums bērnu bibliotēku metodiskajā darba ir

tas, ka tās vēl arvien nav . kļuvušas par metodiskas vadības

centriem ciemu bibliotēku darbā ar bērniem.

Rajonos, kur bērnubibliotēku darbinieki interesējas par ciemu

bibliotēku darbu, palīdz tām, daudzas ciemu bibliotēkas orga-

nizējušas saistošus pasākumus jaunajiem lasītājiem.
Tā tas ir lielākajā daļā Ogres un Madonas rajonu ciemu

bibliotēkās.
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Labi skolēnus apkalpo Ogres rajona Ķeguma ciemata, Ķe-

guma ciemata Tomes, Ķeipenes ciema, Taurupes, Madonas rajona
Dzelzavas un Indrānu ciemu bibliotēkas. Dažus interesantus pa-

sākumus bērniem sarīkojušas arī Rīgas rajona Mārupes, Ķeka-

vas, Tukuma rajona Lapmežciema un vēl viena otra ciema bib-

liotēka. Tikai te tas nav bērnu bibliotēku nopelns.
Lielākā dala ciemu bibliotēku tomēr darbu ar skolēniem veic

slikti. To pasākumos trūkst mērķtiecības un dažādības, gausi
ievieš jaunas masu darba formas, sarīkojumi notiek galvenokārt

jaunākā vecuma bērniem, darbs ar pusaudžiem atstāts novārtā,

tikpat kā neko nedara skolēnu individuālajai lasīšanas vadībai.

Šāds stāvoklis radies tādēļ, ka rajonu bērnu bibliotēkas ne-

veltī vajadzīgo uzmanību ciemu bibliotēku darbam ar bērniem.

Par to neinteresējas arī rajonu bibliotēkas. Tikai Madonas ra-

jona bibliotēkas pārskatā par ciemu bibliotēku darbu atrodamas

arī ziņas par darbu ar bērniem.

Nepareiza ir prakse, kad bērnu bibliotēkām uzdod atbildēt

tikai par dažu ciemu bibliotēku darbu visumā.

Bērnu bibliotēkām jāsniedz metodiskā palīdzība visām skolu

un ciemu bibliotēkām darbā ar bērniem. Metodiskās palīdzības
labākai organizācijai ieteicams iedalīt ikvienai rajonā esošai

bērnu bibliotēkai zonu.

Nopietni trūkumi bērnu un skolu bibliotēku metodiskās vadī-

bas organizācijā ir arī republikas lielākajās pilsētās, kurās ir

vairākas bērnu un skolu bibliotēkas. Bērnu bibliotēkas gan
sniedz lielāku vai mazāku palīdzību sava mikrorajona skolu

bibliotēkām, bet bērnu un skolu bibliotēku metodiskās apvienī-
bas nedarbojas ne Jelgavā, ne Ventspilī.

Labāks stāvoklis šai ziņā ir Rīgas pilsētā, kur 1963. g. dar-

bojās 8 bērnu bibliotēkas un 13 bērnu nodaļas pie pieaugušo
bibliotēkām. Rīgas bērnu un skolu bibliotēku metodiskajā darbā

liels nopelns ir Rīgas pilsētas Kultūras pārvaldes Starpresoru
bibliotēku padomes bērnu un skolu bibliotēku sekcijai. Tā orga-

nizējusi vairākus reidus pa bērnu un skolu bibliotēkām, pārbau-

dījusi bērnu nodaļu darbu pie pieaugušo bibliotēkām, apsprie-
dusi bērnu bibliotēku darbinieku semināru plānus utt.

Ar Jūrmalas 1. bērnu bibliotēkas iniciatīvu un sadarbībā ar

Jūrmalas Tautas izglītības nodaļu arī Jūrmalā 1963. gadā or-

ganizēti vairāki semināri bērnu un skolu bibliotēku darbinie-

kiem.
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