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I. BIBLIOTEKAS VĒSTURE

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā

bibliotēka ir ne tikai visvecākā Padomju Savienībā,
bet ari viena no vecākajām publiskajām bibliotēkām

Eiropā. Tās pirmsākums meklējams 16. gadsimtā —

pirmajos vētrainajos reformācijas kustības gados. 1523.

un 1524. gadā reformācijas kustība Rīgā sasniedza kul-

minācijas punktu — notika katoļu klosteru un baz-

nīcu grautiņi. Klosteru īpašumu un grāmatas pārņēma

pilsētas rāte.

1524. gada 6. martā Rīgas rātes loceklis Pauls Drei-

lings nodeva «vispārības lietošanai» piecas franciskāņu
klostera grāmatas, uzticēdams to glābašanu mācītājam
Nikolajam Rāmam.

Nav ziņu, ka Rīgas rātei līdz 1524. gadam būtu pie-

derējušas kādas citas grāmatas. Tāpēc ir pilnīgs pamats
apgalvot, ka N. Rama minētās 5 grāmatas ir arī mūsu

bibliotēkas pirmās grāmatas, bet 1524. gada 6. marts —

bibliotēkas dibināšanas diena. Par to liecina vecākais

mums zināmais dokuments vācu valodā, kas tulkojumā
skan šādi:

«[15]24. gadā, ap gavēņa vidu [t. i., ap 6. martu], es, Nikolajs Rāms,

saņēmu tālāk minētās Pelēkā1 klostera grāmatas, ko man nodeva godā-

jamais, gudrais un apdomīgais birģermeistars Pauls Drelings [Dreilings],
lai tās tiktu lietotas un kalpotu vispārīgam labumam.

Šeit nosauktas grāmatas:_
bībeles otrā daļa ar Lira komentāriem
sestā daļa

Hugona [darbu] sestā daļa

svētā Augustīna runu krājums
Cipriāna darbi

1 Franciskāņu ordeņa klosteris, kas nosaukts šī ordeņa dibinā-

tāja Asīzes Franča (Sv. Franciska) vārdā. Sī ordeņa mūkus pa-

rasti dēvē par franciskāņiem, bet bieži tos sauc arī par minorītiem,
baskājiem un pelēkiem brāļiem.



4

Minētās grāmatas pie manis atrodas drošās rokās, tās nodotas vis-

pārīgam labumam, joprojām ir cienījamās rātes ziņā un atprasāmas vai
atvēlamas, ka cienījama rate to veļas.»

Dokuments vēl šodien glabājas bibliotēkas Reto grā-
matu un rokrakstu sektorā.

Sis mazais grāmatu krājums ātri vien palielinājās,
jo pēc franciskāņu mūku izraidīšanas 1524. gada aprīlī
drīz vien slēdza arī pārējos Rīgas klosterus, bet to

1. att. Vecākais zināmais dokuments par Rīgas pilsētas biblio-

teku — tagadējo ZA Fundamentālo biblioteku.

grāmatas pārņēma pilsētas rāte. Pirmajām 5 grāma-
tām pievienojās daudzas citas, un pēc neilga laika pil-
sētas rātes pārziņā atradās ievērojams grāmatu krā-

jums — bibliotēka. No klosteriem pārņemto grāmatu
skaits pārsniedza vairākus-simtus. Pārsvarā bija reli-

ģiska satura grāmatas, tomēr netrūka arī viduslaiku

filozofu, antīko autoru darbu, kā arī grāmatu par vēs-

turi, medicīnu utt.

Pirmais bibliotēkas pārzinis bija mācītājs N. Rams.

Par viņa pēctečiem bibliotēkas pārziņa amatā trūkst

ziņu. Noteiktas ziņas par pilsētas bibliotekāriem sagla-

bājušās, tikai sākot ar- 17. gadsimtu. Pilsētas biblio-

tekāra amatā parasti bija Domskolas rektori vai sko-
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lofāji. Tā kā jauno pilsētas Domskolu, kas vairs nebija
pakļauta baznīcai, rāte nodibināja 1528. gadā, tad

iespējams, ka tradīcija iecelt šīs skolas rektorus vai

skolotājus par pilsētas bibliotekāriem bija izveidoju-
sies jau 16. gadsimtā. v

■
Trūkst noteiktu ziņu arī par to, cik liels ir bijis

bibliotēkas grāmatu krājums 16. gadsimtā, tomēr nav

šaubu, ka tas pārsniedzis vismaz 1000 sējumu.
To apliecina, pirmkārt, tas, ka bibliotēkas pastāvē-

šanas trešā gadu desmita beigās rāte bija spiesta
ierādīt tai īpašas telpas. Bibliotēkas vajadzībām pār-

2. att. Bibliotekas pirmās grāmatas, kas vel tagad glabājas
Reto grāmatu un rokrakstu sektorā.
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būvēja Doma baznīcas krusta ejas daļu. Šajās telpās
bibliotēka darbojās vairāk nekā trīs gadu simteņus —

no 1553. līdz 1891. gadam.
Otrkārt, Rīga tai laikā bija samērā liela un ievē-

rojama pilsēta ar apmēram 6000 iedzīvotājiem. Tās

plašie tirdznieciskie sakari veicināja grāmatu iegādi
ne tikai Lībekā un Hamburgā, bet arī tādās tālās pil-
sētās kā Maincā, Strasburgā, Amsterdamā v. c.

3. att. Doma baznīcas Krusta eja, kur biblioteka atradās no

1553. līdz 1891. g. (J. Ch. Brotze. Sammlung verschiedner

Lieflandischer Monumente... Bd, IV, S. 192.).

Treškārt, bibliotēkai dāvināja gan grāmatas, gan
naudu. Šie dāvinājumi bija galvenais bibliotēkas

fondu papildināšanas avots ne tikai 16. gadsimtā, bet

ari turpmākajā laikā — līdz pat 19. gadsimta vidum.

Tā laika izglītotie cilvēki dāvināja bibliotēkai ne vien

atsevišķas grāmatas, bet bieži novēlēja tai pat lielus

un vērtīgus grāmatu krājumus. Kā pirmais 1545. gada
savu grāmatu krājumu bibliotēkai novēlēja Hinriks

Stulberss, viens no tā laika izglītotākajiem rīdzinie-

kiem.

Liela nozīme grāmatniecības un līdz ar to arī biblio-

tēkas attīstībā bija pirmajai Rīgas tipogrāfijai, ko 1588.
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gadā nodibināja Nikolajs Molins. Savas darbības

laikā (līdz 1625. gadam) viņš iespieda 160 darbus. Tā

bija nozīmīgākā Rīgas kultūras dzīves izpausme neil-

gajā poļu kundzības laikā (1582.—1621.) pēc Livoni-

jas kara.

162.1. gadā Rīgu un Vidzemi iekaroja Zviedrija. Bib-

liotēkas tālākā darbība 17. gadsimtā noritēja zviedru

kundzības laikā (līdz 1710. gadam). Zviedrijas val-

dība piekopa merkantilisma politiku, lai attīstītu savas

zemes rūpniecību un tirdzniecību. Šo mērķu realizēša-

nai bija vajadzīgi izglītoti cilvēki, prasmīgi amat-

nieki v. c. darbinieki. Tāpēc zviedru valdība veicināja

izglītību arī pakļautajās Baltijas zemēs.

Rīgā nodibināja vairākas gan vācu, gan latviešu

elementārskolas. Kultūras dzīve pilsētā kļuva rosīgāka.
Sāka iznākt arī pirmā avīze «Rigische Novellen»

(1681.—1710.). Attīstoties zinātnei un literatūrai,

Eiropā strauji palielinājās zinātnisko un daiļliteratū-
ras grāmatu skaits. Rīgas grāmatveikalos bija pārdo-
šanā gandrīz visi tā laika labākie izdevumi. Tas lab-

vēlīgi ietekmēja bibliotēkas fondu papildināšanu ar

laicīga satura literatūru.

Bibliotēkas fonda komplektēšanas līdzekļi 17. gad-
simtā kļūst daudzveidīgāki. Lai veicinātu grāmatu
dāvināšanu un naudas ziedošanu bibliotēkai, rāte 1659.

gadā nolemj, ka ikvienam rātes loceklim jāziedo neliela

summa bibliotēkas vajadzībām. Sākot ar 1664. gadu,

dāvinātājus atzīmēja īpašā grāmatā. Bibliotēkai bija
atvēlētas arī soda naudas par nelieliem pilsoņu pār-
kāpumiem, piemēram, par nepatiesu zvērēšanu, apme-
lošanu utt.

Bibliotēkas attīstību veicināja rātes lēmums, ka no

ārzemēm iebraukušajiem grāmatu tirgotājiem jāmaksā

īpašs nodoklis par labu bibliotēkai un jādāvina tai

grāmatas.
levērojamākie bibliotēkas fonda papildinājumi

17. gadsimtā bija dzejnieka Daniela Hermaņa, ārsta

Johana Bavara un Vilhelma Langes personīgās biblio-

tēkas. Sevišķi vērtīga bija Bavara bibliotēka, kurā bez
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jaunākajām grāmatām medicīnā bija ari grāmatas par

filozofiju, filoloģiju un citām zinātņu nozarēm. Biblio-

tēkas fonda lielums 17. gadsimta vidū sasniedza ap

3000 sējumu, bet gadsimta beigās — ap 5000 sējumu.
Bibliotēka bija atvērta lasītājiem divreiz nedēļā —

trešdienās un sestdienās vienu stundu. Lasīt uz vietas

varēja katrs pilsētnieks, bet uz mājām grāmatas iz-

sniedza tikai pilsētas darbiniekiem. Saskaņā ar 1666.

gada rātes lēmumu arī viņiem bija jāiemaksā drošī-

bas nauda — divkārša grāmatas vērtība zeltā vai

sudrabā. Bibliotēkas īsā darba laika dēļ nopietnākas
nodarbības lasītavā nevarēja notikt, bet augsto drošī-

bas naudu ne katrs spēja iemaksāt, tāpēc bibliotēkas

grāmatu krājumu vēl izmantoja maz.

Ziemeļu kara laikā (1700.—1721.) cieta arī Rīga
un tās bibliotēka. Vēl vairākus gadus pēc Rīgas pado-
šanās Pētera I karaspēkam (1710.) bibliotēkas ēka

stāvēja sapostīta, nokrišņi bojāja vērtīgas grāmatas.
Kara sākumā sistematizētais grāmatu fonds bija pil-

nīgā nekārtībā. Tikai 1723. gadā rāte uzdeva mācītā-

jam Berndorfam to atkal sakārtot. Ņemot par paraugu
fonda pirmā sakārtotāja Domskolas inspektora Eber-

harda sistēmu, arī Berndorfs bibliotēkas fondu sada-

līja 6 nodaļās: 1. Teoloģija, 2. Tieslietas, 3. Medicīna,

4. Vēsture, 5. Filozofija, 6. Filoloģija, pievienojot filo-

zofijas nodaļai matemātiku, bet filoloģijai — kritiku.

18. gadsimtā bibliotēkas fonds palielinājās vairāk

nekā divkārt; ja 1735. gadā tajā bija 5000 sējumu, tad

1796. gadā — 11 500. Arī fonda saturs kļuva daudzpu-
sīgāks. Tā sistemātizācija neapmierināja vairs nedz

bibliotekārus, nedz lasītājus. Radās nepieciešamība
sistematizēt fondu no jauna un parādīt to katalogos.
So darbu savās ilgajās bibliotekāra gaitās (1762. —

1796.) veica J. G. Ageluts, Domskolas konrektors. Viņš
kā pirmais bibliotekārs ne vien Rīgā, bet arī visa

Krievijā nodibināja novadpētniecības literatūras fondu,

1792. gadā savācot vienkopus literatūru par Baltijas
vēsturi un novietojot to īpašā Livonikas (Livonica)
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fondā. Līdztekus tam viņš nodibināja arī Rosikas

(Rossica) fondu, kurā bija nodalīta literatūra par
Krieviju. Ageluts izveidoja arī zināmu katalogu sistē-

mu: sistemātisko, alfabētisko un topogrāfisko katalogu.
Ageluta palīgs no 1765. līdz 1769. gadam bija ievēro-

jamais vācu rakstnieks un apgaismotājs J. G. Herders.

Par Herdera darbību bibliotēkā zināms tikai tas,
ka viņš pārzinājis filozofijas, filoloģijas un tieslietu

nodaļu.
18. gadsimta pirmajā pusē bibliotēka nodibināja

ciešus sakarus ar Krievijas Zinātņu akadēmiju Pēter-

burgā. Bibliotēkai bija diezgan prāva un vērtīga
numismātiska kolekcija, kas saistīja Krievijas Zinātņu
akadēmijas interesi. Šī kolekcija tika nodota Akadēmi-

jai, bet bibliotēka savukārt saskaņā ar carienes Annas

1735. gada rīkojumu sāka saņemt pa vienam eksem-

plāram no ikkatra Zinātņu akadēmijas izdevuma. Tas

turpinājās ar nelieliem pārtraukumiem apmēram 180

gadus. Tā bibliotēkas fonds papildinājās ar jaunāko
literatūru visās zinātņu nozarēs, un tas bija 18. gad-
simta visvērtīgākais ieguvums.

1767. gadā Rīgā sāka darboties J. Hartknoha izdev-

niecība. Hartknohs un vēlāk arī viņa dēls piesūtīja
bibliotēkai pa vienam eksemplāram no katra sava

izdevuma. Ļoti vērtīgs ieguvums bija vēl ārsta Niko-

laja Himsela bibliotēka (ap 3400 grāmatu par medi-

cīnu, matemātiku un vēsturi), ko viņš mirstot (1787.)
novēlēja pilsētas bibliotēkai.

Daudz straujāk bibliotēkas fonds palielinājās 19. gad-
simtā. Sējumu skaits pieauga no 12 000 līdz 84 000,
t. i., vairāk nekā septiņkārtīgi, neieskaitot medicīnis-

kās literatūras fondu, kas atradās citā ēkā un tika

izveidots, apvienojot 1840. gadā nopirkto ārsta Vilperta
bibliotēku (6000 sējumu) ar Praktizējošo ārstu biedrī-

bas bibliotēku.

1823. gadā bibliotēka nopirka J. Kr. Broces manu-

skriptu un grāmatu krājumu. Tas bija viens no visvēr-

tīgākajiem ieguvumiem, jo Latvijas vēstures pētīšanā
šiem materiāliem arī mūsu dienās ir ļoti liela nozīme.

No gadsimta otrās puses svarīgākajiem iepirkumiem
jāmin Aug. Buholca (Buchholz) Baltijas biogrāfisko
un ģeneoloģisko materiālu krājums, kā arī vēsturnieka
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N. Napjerska ap 5000 sējumu lielā bibliotēka. Tomēr

ari 19. gadsimtā ievērojama nozīme bija dāvinājumiem
un ziedojumiem, jo tikai gadsimta otrajā pusē biblio-

tēkai piešķīra budžeta līdzekļus literatūras iegādei.
Bibliotēkas fondi 19. gadsimtā strauji pieauga, taču

tās nozīme Rīgas kultūras dzīvē nebija augusi pro-

porcionāli fonda bagātībai. Bibliotēkas senākie

(17. gs.) izmantošanas noteikumi pastāvēja līdz pat
1845. gadam, kad tika atcelta drošības naudas iemaksa.

Jau nākamajā (1846.) gadā uz mājām tika izsniegti
vairāk nekā 1000 sējumu. Lasītavā izmantoto grāmatu
daudzums nav zināms, jo tās netika reģistrētas.

Svarīgie ekonomiski politiskie notikumi 19. gad-
simta otrajā pusē — dzimtbūšanas atcelšana Krievijā,

pilsētu un tiesu reformas, cunftu privilēģiju likvidē-

šana — Baltijā izraisīja strauju simnieciskās un kultū-

ras dzīves augšupeju. Rīga kļuva par vienu no lielā-

kajiem Krievijas ekonomiskiem un kultūras centriem.

Jaunajos apstākļos kļuva nepieciešams uzlabot un

paplašināt bibliotēkas darbību. 1862. gadā rāte apstip-

rināja pirmo bibliotēkas nolikumu, kas noteica biblio-

tēkas vadību un līdzekļus fonda komplektēšanai, kā

arī reglamentēja tās darba laiku. Bibliotēka tagad
kļuva pieejama lasītājiem katru dienu (izņemot svēt-

dienas) divas stundas.

1879. gadā rāte apstiprināja jaunos bibliotēkas sta-

tūtus. Tie noteica, ka bibliotēkas fonds komplektējams
ar literatūru visās zinātņu nozarēs, galveno uzmanību

veltot juridiskās un politiskās literatūras, kā arī Balti-

kas (Baltica) fonda komplektēšanai. Lai fonds būtu

pieejams lasītājiem, bija jāizveido katalogu sistēma:

alfabētiskais, sistemātiskais, topogrāfiskais v. c. Tika

grozīti arī 1845. gada noteikumi par literatūras izsnieg-

šanu uz mājām. Bibliotekārs tagad drīkstēja izsniegt
grāmatas uz mājām tikai pazīstamām personām vai uz

šo personu galvojuma pamata. Šķiet, ka šo ierobežo-

jumu ieviesa fonda saglabāšanas nolūkos, ka arī tāpēc,
ka bibliotēka bija atvērta ik dienas un vispirms vaja-
dzēja apmierināt lasītāju pieprasījumus lasītavā.

19. gadsimta otrajā pusē bibliotēka jau ir plaši
pazīstama ne tikai Krievijā, bet arī ārzemēs (ar no-

saukumu «Bibliotheca Rigensis»). Lielā mērā pieaug
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tās nozīme Rīgas kultūras dzīvē. No 1861. līdz 1885.

gadam par bibliotekāru strādāja ļoti spējīgais G. Berk-

holcs, kas uz Rīgas pilsētas bibliotēku bija pārnācis
no Ķeizariskās publiskās bibliotēkas Pēterburgā. Šajā
laikā paplašinājās bibliotēkas sakari ar dažādām

Krievijas un ārzemju zinātniskajām iestādēm un

biedrībām, radās iespēja nodibināt ar tām literatūras

apmaiņu.
Berkholcs pārveidoja novecojušos sistematizāciju,

sadalot fondu 23 5 nodaļās. Viņš pirmais izdalīja no

bibliotēkas fonda literatūru latviešu valodā, dēvēdams

to par Letiku (Lettica). Tas bija jauns pasākums,

jo līdz šim latviešu grāmatu krāšanai un saglabā-
šanai pievērsa maz uzmanības. Berkholca ieviestais

fonda kārtojums pastāvēja līdz pat otrajam pasaules
karam.

19. gadsimta beigās bibliotēkai telpas bija kļuvu-
šas pārāk šauras. Tajās vairs nevarēja nedz izvietot

fondu, nedz apkalpot lielo lasītāju skaitu. Tāpēc pilsē-
tas dome 1891. gadā ierādīja tai jaunas telpas likvidē-

tās rātes namā.

Kaut gan bibliotēka bija palielinājusies un tās dar-

bība paplašinājusies, tai tomēr bija arī būtiski trū-

kumi, kas sevišķi spilgti izpaudās 19. gadsimta beigās
un 20. gadsimta sākumā. Bija radušās jaunas lasī-

tāju kategorijas —
strādnieki un progresīvā inteli-

ģence ar savām interesēm un prasībām. Tieksme pēc
grāmatas bija kļuvusi par ikdienišķu un parastu parā-
dību, bet pilsētas bibliotēka — vienīgā lielā publiskā
bibliotēka Rīgā — to nespēja apmierināt.

Sāds stāvoklis radās, pirmkārt, tāpēc, ka tās fondā

nebija populāri zinātniskās literatūras un pavisam maz

bija daiļliteratūras, bet tieši to pieprasīja plašas lasī-

tāju masas.

Otrkārt, bibliotēkas vadība jau kopš tās dibināšanas

dienas atradās vāciešu rokās, un tie joprojām piekopa
savu šauri nacionālo politiku, tāpēc bibliotēkā bija
tikai niecīgs skaits grāmatu latviešu un krievu valoda,
kaut gan Rīgā tagad bija 42,2% latviešu, 19,3% krievu

Un tikai 13,3% vāciešu. Vāciešu konservatīvisma dēļ
bibliotēkā tikpat kā nebija arī progresīvās litera-

tūras.



4. att. Bijušais Rīgas Rātsnams, kur biblioteka atradās no 1891.

līdz 1941. g.

5. att. Bibliotekas lasītava Rātsnamā.
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Treškārt, pilsētas pārvalde negribēja ievērot, ka līdz

ar Rīgas iedzīvotāju skaita pieaugumu palielināju-
sies arī bibliotēkas lasītāju saime, un nepalielināja
ilīdzekļus grāmatu iegādei. Bibliotēkas stāvoklis šaļā
ziņā mazliet uzlabojās pēc pirmā pasaules kara, bet

pilnīgi — tikai padomju varas gados.

Pirmā pasaules kara laikā bibliotēka sevišķus zau-

dējumus necieta, kaut arī tā ne vienreiz vien atradās

frontes joslā; samazinājās tikai lasītāju un iegādā-
jamo grāmatu skaits.

īsajā padomju varas laikā 1919. gadā radikālas pār-
maiņas bibliotēkas darbā nepaguva izdarīt, tomēr

Oktobra revolūcijas varenais vilnis aizskaloja daudzās

simtgadu vecās vācu tradīcijas un ierobežojumus. Par

bibliotēkas lietvedības valodu pirmoreiz kļuva latviešu

palodā. Padomju vara par bibliotēkas galveno uzde-

vumu izvirzīja kalpošanu visas tautas interesēm.

; Buržuāziskās Latvijas gados bibliotēku neoficiāli

pāka dēvēt par Rīgas pilsētas centrālo bibliotēku atšķi-
rībā- no jaundibinātajām pilsētas tautas bibliotēkām.

Svarīgākie notikumi bibliotēkas dzīvē bija obligātā
'bezmaksas eksemplāra (t. s. preses eksemplāra)
Piešķiršana, sākot ar 1921. gadu, un Latviešu grāmatu
lodaļas reorganizācija, pareizāk sakot, izveidošana.

Par bibliotēkas direktora vietnieku un Latviešu grā-
matu nodaļas vadītāju no 1920. līdz 1938. gadam
bija ievērojamais bibliogrāfs un bibliofils, pirmās lat-

viešu zinātniskās bibliotēkas (Misiņa bibliotēkas) dibi-

nātājs Jānis Misiņš. Viņa rīcībā bija speciāli līdzekļi
'atviešu grāmatu retrospektīvajai komplektēšanai. Sa-

vas darbības laikā J. Misiņam izdevās sameklēt un

ļegādāties gandrīz visas agrāk iznākušās grāmatas
'atviešu valodā.

Viens no šī laika vērtīgākajiem bibliotēkas ieguvu-

miem bija Vācijā nopirktais pirmsrevolūcijas laika

nelegālās literatūras krājums. Šajā krājumā
I&tilpa arī pilnīgs V. I. Ļeņina 1900. gadā nodibinātās
avīzes «Iskra» komplekts.
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1924. gadā bibliotēka svinēja 400 gadu jubileju. Kaut
ari bibliotēkai bija nopietni trūkumi — nebija ģene-
rālā kataloga, tās fondos trūka jaunākās ārzemju
zinātniskās literatūras, — tomēr jāsaka, ka savos 400'

pastāvēšanas gados tā bija sakrājusi un saglabājusi
milzīgas kultūras vērtības. Grāmatu fondā bija apmē-
ram 120 tūkst, sējumu, starp, tiem daudz ļoti vērtīgu un

retu, bieži vien unikālu izdevumu. Ļoti vērtīgs bija arī

rokrakstu fonds. Bez tam bija sakrāts daudz ģīmetņu,,

reprodukciju, gravīru, karšu un citu materiālu (vairāki
simti tūkstošu vienību). Vispār bibliotēkas fondā skai-

tījās ap 800 tūkst, vienību.

1940. gadā bibliotēkai bija- 203934 grāmatas, bet

kopā ar pārējiem materiāliem tās fondos bija ap 900

tūkst, vienību.

Buržuāziskās Latvijas apstākļos bibliotēka nespēja
radikāli pārkārtot savu darbu. Tai atvēlētie līdzekļi

ārzemju zinātnisko grāmatu un periodikas iegādei bija
samērā niecīgi, un tā nevarēja iegādāties pat pašas

svarīgākās un vajadzīgākās zinātniskās grāmatas. Ari

pārējais darbs bibliotēkā noritēja seno tradīciju garā,,
kas vairs neatbilda sava laika bibliotekārā darba līme-

nim un dzīves prasībām.

Pēc padomju varas nodibināšanās Latvijā 1940.

gadā sākās jauns posms mūsu zemes visvecākās biblio-

tēkas attīstībā. Kolektīvs apguva padomju bibliotēku

pieredzi, uzsāka fondu reorganizēšanu utt. levērojot
bibliotēkas zinātnisko profilu un literatūras pārsvaru
humanitārajās nozarēs, Latvijas PSR Izglītības tau-

tas komisariāts ierosināja pārņemt bibliotēku valsts

pārziņā un pārvērst to par speciālo vēsturisko biblio-

tēku.

Tālāko bibliotēkas darba reorganizāciju un tās attīs-

tību pārtrauca hitleriskās Vācijas iebrukums mūsu*

zemē 1941. gada jūnijā. Jūnija beigās vācu fašistu

karaspēks uzbruka Rīgai. Artilērijas apšaudē aizdegās
un gāja bojā vairākas Rīgas vēsturiskās celtnes, to

skaitā arī vecā bibliotēkas ēka, kas nodega 29.—30.

jūnijā. Liesmām par upuri krita lielum lielā fonda
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daļa; nesadega tikai tie materiāli, kas bija novietoti

ēkas pagraba seifos. Tādā kārtā tika izglābtas inkunā-

bulas 1
,

paleotipi 2
, rokraksti, vecās grāmatas latviešu

valodā, Letikas un Livonikas fonda daļa (Napjerska
krājums), senās slāvu grāmatas! v. c, kopā ap 46 tūkst,

vienību, t. i., bibliotēkas fonda visvērtīgākā daļa.
Izglābtās grāmatas pārveda uz ēku Anglikāņu ielā,

tagadējā Bibliotēkas ielā. Bibliotēkas direktors

J. Straubergs 3 ievietoja presē aicinājumu ziedot grāma-
tas bibliotēkas fonda atjaunošanai. īsā laikā tika

saziedots apmēram 60 tūkst, grāmatu. Bibliotēkas

atjaunošanas darbu 1941. gada augustā pārtrauca vācu

okupanti, apvienojot Valsts bibliotēku, Misiņa un Rīgas
pilsētas bibliotēku vienā krātuvē ar nosaukumu Zemes

bibliotēka («Landesbibliothek»). Kara beigās, kad

padomju armija arvien vairāk tuvojās Rīgai, okupanti
gribēja izvest uz Vāciju bibliotēkas rokrakstus un

retās un unikālās grāmatas. Taču arī šajās grūtajās
dienās darbinieki rūpējās par izglābto grāfnatu un

rokrakstu fondu, noglabāja to un tādējādi pasargāja
no aizvešanas uz Vāciju.

Tūlīt pēc Rīgas atbrīvošanas 1944. gada oktobrī

vecākā republikas bibliotēka atjaunoja savu darbību.

Tai ierādīja jaunas telpas Komunālajā ielā 4 un pie-
šķīra bagātīgus līdzekļus. Sākās spraiga darba

posms— bibliotēka bija jāiekārto jaunajās telpās,
jāatjauno tās fondi.

Bibliotēka savu darbību atjaunoja ar agrāko nosau-

kumu «Rīgas pilsētas bibliotēka». 1945. gadā to pār-

dēvēja par «Latvijas PSR Vēsturisko bibliotēku», bet

1946. gadā ar Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu

1 Inkunābulas (latīniski incunabula — bērna auti, šūpulis) —•
visi iespieddarbi, kas iznākuši no grāmatu iespiešanas sākuma

Eiropā 15. gadsimta vidū līdz 1500. gadam, iespiešanas tehnikai

atrodoties «bērna autos». Inkunābulām daudz līdzības ar toreizējo

manuskriptu sastādīšanas tehniku. Tajā laikā iespiestajām grāma-
tām nav titullapu; izdevēji, izdošanas vieta un laiks, tāpat kā rok-

rakstos, parasti minēts tikai iespiestā darba beigās. Līdz mūsu

dienām ir saglabājies apmēram 40 000 līdz 1500. gadam iespiesto
darbus

2

Paleotipi —- grāmatas, kas iespiestas 16. gs. pirmajā puse
—

no 1501. līdz 1550. gadam.
3

Jānis Straubergs (1886—1952.) — docents, bibliotēkas direk-

tors no 1938. līdz 1946. gadam.
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bibliotēku iekļāva jaundibinātās Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas sistēmā. Kopš tā laika bibliotēka saucas

«Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā

bibliotēka, dibināta 1524. gadā».

6. att. Bibliotekas ēka Komunālajā ielā 4.

Pirmajos pēckara gados svarīgākais bibliotēkas
uzdevums bija bojā gājušo fondu atjaunošana. Ne-

daudz gados atjaunotais bibliotēkas fonds pārsniedza
pirmskara līmeni. 1953. gadā tajā bija 569 318 vie-

nību ar 328990 grāmatām (1940. gadā fondos bija
tikai 203934 grāmatas).



17

Sevišķi lielu palīdzību sniedza PSRS centrālās un

brālīgo padomju republiku bibliotēkas. Piemēram,
1946. gadā no Valsts publiskās M. J. Saltikova-Ščed-

rina bibliotēkas saņēma 65 tūkst, grāmatu, žurnālu

v. c. izdevumu, no PSRS Zinātņu akadēmijas Sabied-

risko zinātņu Fundamentālās bibliotēkas Maskavā —

56 800 vienību, no PSRS Zinātņu akadēmijas bibliotē-

kas Ļeņingradā — vērtīgus vecus pirmsrevolūcijas
laika izdevumus latviešu valodā utt. No lielākajām
mūsu zemes bibliotēkām kopā saņēma vairāk nekā

130 tūkst, vienību dažāda veida literatūras.

1954. gadā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fun-

damentālajai bibliotēkai darba koordinācijas un

līdzekļu ekonomijas nolūkos pievienoja otru Zinātņu
akadēmijas bibliotēku — Misiņa bibliotēku. 1959. gadā
bibliotēkas fonds jau pārsniedza 1 milj. vienību.

Sakarā ar ārkārtīgi straujo fonda pieaugumu nācās

intensīvi strādāt tā apgūšanā, kārtošanā un kataloģi-
zēšanā. Tika izveidota vesela katalogu un kartotēku
sistēma. Tāpat plaši izvērsās bibliogrāfiskais darbs,
kura agrāk nemaz nebija.

Pašlaik Rīgas vecākā bibliotēka ir arī viena no lielā-

kām un bagātākām mūsu republikā. Par bibliotēkas

nozīmi republikas kultūras dzīvē liecina kaut vai tādi

fakti kā apmeklētāju un grāmatu izsniegumu skaita

straujais pieaugums. Ja 1940. gadā bibliotēku apmek-
lēja 15 262 lasītāji, kuriem bija izsniegti 54 884 sējumi,
tad 1959. gadā apmeklētāju skaits pārsniedza 100 tūkst.,
bet izsniegumu skaits tuvojās pusmiljonam.

Šie piemēri vien jau rāda bibliotēkas milzīgos sa-

sniegumus padomju varas gados.
Tikai sociālistiskajā iekārtā mūsu zemes visvecākā

publiskā bibliotēka guva iespēju izpildīt uzdevumu, ko

tai nosprauda tās dibinātāji pirms 435 gadiem, proti —

«kalpot vispārīgam labumam».

Fundamentālā bibliotēka Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas sistēmā ir ne tikai zinātniska palīgiestāde, bet

Veic ari patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbu.



Bibliotēkas pamatuzdevums ir palīdzēt Zinātņu
akadēmijas un pārējiem republikas zinātniekiem, kā

ari visu nozaru speciālistiem sekmīgi risināt problē-
mas, ko padomju zinātnei izvirzījusi partija un val-

dība. Sī uzdevuma veikšanai kalpo visi bibliotēkas

darba galvenie veidi: komplektēšana, kataloģizēšana
un bibliogrāfiskais darbs.

Fundamentālā bibliotēka kopā ar citām Latvijas
bibliotēkām aktīvi piedalās mūsu republikas kultūras

dzīvē un darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā.

Bibliotēka kā zinātniska iestāde risina problēmas
bibliotekārā un bibliogrāfiskā darba teorijas un prak-
ses jautājumos, pētī Latvijas grāmatniecības, biblio-

tēku un bibliogrāfijas vēsturi.

Daudzveidīgie bibliotēkas uzdevumi nosaka ari tās

tipu un darba organizāciju. Fundamentālā bibliotēka

ir universāla tipa zinātniska bibliotēka, kas komplektē
savus fondus ar iekšzemes un ārzemju literatūru visās

zinātņu nozarēs, ievērojot vietējo apstākļu īpatnības.

Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka ir

Akadēmijas institūtu bibliotēku metodiskais centrs. Tā

sniedz metodisku un praktisku palīdzību institūtu bib-

liotēkām bibliotekārā un bibliogrāfiskā darba jautāju-
mos. Vistuvākajā nākotnē paredzēts metodisko darbu

izvērst daudz plašāk.



II. BIBLIOTEKAS FONDI

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās

bibliotēkas fondiem ir liela zinātniska un kultūrvēstu-

riska nozīme. Bibliotēkas grāmatu, periodikas, rokrak-

stu un citu materiālu skaits 1959. gadā pārsniedzis
1 milj. vienību. Bibliotēkas lepnums ir latviešu grā-
matu un periodikas fonds. Tai ir arī visbagātākie jauno

ārzemju zinātnisko grāmatu un periodikas krājumi

republikā.
Ik gadus bibliotēkas fondi papildinās ar jauniznā-

kušo literatūru latviešu, krievu v. c. PSRS tautu valo-

dās, kā arī vairāk nekā 20 svešvalodās — kopskaitā
ar 40—60 tūkst, sējumu. Galvenie fondu komplektēša-
nas avoti ir šādi:

1. Vissavienības krievu grāmatu maksas obligātais
eksemplārs, ko saņem no Zinātnisko bibliotēku Cent-

rālā kolektora Maskavā.

2. Visu republikā izdoto iespieddarbu bezmaksas

eksemplārs, ko bibliotēka saņem kopš 1959. gada sep-
tembra (agrāk tā saņēma republikas maksas obligāto

eksemplāru).
3. lekšzemes periodisko izdevumu pasūtījumi.
4. Ārzemju grāmatu un periodikas pasūtījumi.
5. Literatūras apmaiņa ar iekšzemes un ārzemju zi-

nātniskajām iestādēm un bibliotēkām (164 partneri Pa-

domju Savienībā un 201 partneris 34 ārzemju valstīs).
6. Literatūras iepirkumi bibliotēku kolektorā, grā-

matu veikalos un antikvariātos, kā arī vērtīgu grā-
matu un periodikas kolekciju iepirkumi no privātperso-
nām (ar antikvariātu starpniecību) un šādu kolekciju
dāvinājumi bibliotēkai.
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Bibliotēkas fondi izvietoti divās ēkās. Galvenajā ēkā,

Komunālajā ielā 4, atrodas Centrālās krātuves fondi

ar literatūru visās zinātņu nozarēs latviešu, krievu

un svešvalodās, bet J. Misiņa Latviešu grāmatu noda-

ļas fondos, Skolas ielā 3, koncentrēts viens no vispilnī-

gākajiem latviešu grāmatu un periodikas krājumiem

republikā, kā arī literatūra par Latviju citās valodās.

1. CENTRĀLĀS KRĀTUVES FONDI

Lai bibliotēkas pamatfondu varētu ērtāk izvietot,

sakārtot un tuvināt lasītājiem, tas sadalīts atsevišķos
fondos. Bibliotēkas galvenajā ēkā atrodas vairāki fondi.

Marksisma-ļeņinisma literatūras fonds

aptver apmēram 10 tūkst, grāmatu krievu, latviešu un

citās PSRS tautu un ārzemju valodās. Fondā ir

X- Marksa, Fr. Engelsa un V. ī. Ļeņina darbi, literatūra

par marks isma-ļeņinisma pamatlicējiem, par Padomju
Savienības Komunistisko partiju, kā arī par citu zemju
komunistiskajām partijām.

Tā kā marksisma-ļeņinisma literatūra ir nepiecie-
šama visiem lasītājiem neatkarīgi no tā, kādās zinātņu
nozarēs tie strādā, tad šīs literatūras fonds novietots

literatūras izsniegšanas punkta tuvumā, tā ka lasītāji
pieprasīto marksisma-ļeņinisma literatūru saņem dažu

minūšu laikā.

Latviešu grāmatu fonds centrālajā
krātuvē nav tik pilnīgs kā J. Misiņa Latviešu

grāmatu nodaļā, jo netiek komplektētas pamatskolu
mācību grāmatas, pamatskolu un vidusskolu progra-

mas, dažāda veida reklāmu katalogi, iestāžu izdevumi,
kas iznāk mazā metienā, v. tml. materiāli. Galvenā

uzmanība veltīta fonda komplektēšanai ar zinātnisko

literatūru. Taču arī Centrālās krātuves latviešu grā-
matu fonds ir viens no pilnīgākajiem krājumiem repub-
likā. Tas aptver gandrīz visu latviešu grāmatu pro-

dukciju dažādās zinātņu nozarēs no 19. gadsimta
otrās puses līdz mūsu dienām. Fonda papildināšanai
bibliotēka sistemātiski iegādājas republikas bibliotēku

kolektorā visas jaunās latviešu grāmatas. Bez tam no

Maskavas, Ļeņingradas v. c. bibliotēkām saņemts
daudz pirmsrevolūcijas laika un Padomju Savienībā
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pēc Oktobra revolūcijas izdoto latviešu grāmatu un

periodikas. Bibliotēkā sakomplektēti gandrīz visi

«Spartaka» un «Prometeja» 1 izdevumi.

Fondā ir apmēram 50 tūkst, latviešu grāmatu.
Baltikas (Baltica) fonds aptver literatūru par

Latviju, Igauniju un Lietuvu visās valodās un visās

zinātņu nozarēs neatkarīgi no izdošanas vietas. Fondā

ir apmēram 25 tūkst, sējumu, neieskaitot periodiskos
izdevumus. Bibliotēkā līdz tās nodegšanai (1941.)
bija ļoti vērtīgs un pilnīgs Baltikas fonds. Uguns-

grēkā tas gandrīz viss aizgāja bojā. Pēckara gados
fonds ir atjaunots un tiek regulāri papildināts ar

jauniznākušo literatūru. Bibliotēka 1945. gadā pārņēma
vienu no vecākajām Latvijas bibliotēkām — bij. Vēs-

tures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēku (dib.
1834. g.) ar apmēram 50 tūkst, sējumu lielu fondu,
kurā bija viens no pilnīgākajiem literatūras krājumiem

par Baltiju. Ar literatūru ekonomikas jautājumos Bal-

tikas fonds tika papildināts, 1945. gadā pārņemot bij.;
Rīgas Biržas bibliotēku ar apmēram 15 tūkst, sējumu.
Šo pārņemto bibliotēku Baltijas literatūras krājumi ir

tagadējā Baltikas fonda pamats. Zinātniski pētniecis-
kajā darbā Baltikas fondam ir liela nozīme, jo tajā

sakopoti ļoti vērtīgi un bagātīgi materiāli par Baltijas
vēsturi, ekonomiku, kultūras dzīvi, dabas bagātībām,
kā arī par mūsdienu sasniegumiem. Fondā ir plaši hro-

niku, vēstures avotu, likumu krājumu, memuāru, sta-

tistikas v. c. materiālu krājumi.
Krievu grāmatu fonds skaitliski ir vislielā-

kais, tajā ir vairāk nekā 300 tūkst, sējumu. Tur sa-

kopotas grāmatas, sākot ar 18. gadsimta otro pusi
līdz mūsu dienām. Fondā daudz vērtīgu 18. un 19.

gadsimta izdevumu, piemēram, progresīvā krievu ap-

gaismotāja un izdevēja N. Novikova darbi «JļpeBHHH

poccHHCKan BHBJiHoeļDHKa» («Senā krievu bibliotēka»),
M. Lomonosova darbi, Krievijas Zinātņu akadēmijas
izdevumi utt. Visvairāk krievu grāmatu fondā ir

padomju pēckara izdevumu. Krievu grāmatu maksas

obligātais eksemplārs nodrošina fondu ar gandrīz

1 Latviešu izdevniecības Padomju Savienība pec Oktobra revo-

lūcijas.
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visiem Padomju Savienībā iznākošiem grāmatu izde-

vumiem, izņemot ļoti mazā metienā (līdz 500 eks.)
izdotās grāmatas, kā arī bērnu literatūru un pamat-
skolas mācību grāmatas, kuras bibliotēka nekomplektē.

Ārzemju grāmatu fondā ir apmēram
150tūkst, sējumu. Tas aptver visas zinātņu nozares,

bet visvairāk grāmatu ir par medicīnu, ķīmiju, fiziku,

matemātiku, tehniku un sabiedriskajām zinātnēm. Vēr-

tīgs ieguvums bija entomologa prof. Štranda perso-
niskā bibliotēka ar vairāk nekā 5000 grāmatu par

zooloģiju. Plašs ir arī ārzemju daiļliteratūras krājums
ar Rietumeiropas un Amerikas klasiķu darbiem. Starp
tiem ir reti un vērtīgi Ģētes, Sillera v. c. klasiķu darbu

pirmizdevumi.
Ārzemju jaunākās (pēckara) zinātniskās literatūras

krājums ir visbagātākais republikā. Tas ik gadus papil-
dinās ar 3000—4000 sējumu.

Krievu periodikas fondā ir vairāk nekā 6000

avīžu, žurnālu v. c. periodisko izdevumu. No pirms-
revolūcijas laika izdevumiem jāmin žurnāli «CoßpeMeH-
hhk» un 3anncKH», ko izdeva un redi-

ģēja krievu revolucionārie demokrāti N. Cerniševskis,

N. Ņekrasovs un M. Saltikovs-Sčedrins; plaši pārstā-
vēti Krievijas Zinātņu akadēmijas v. c. izdevumi.

No padomju izdevumiem jāmin PSRS Zinātņu aka-

dēmijas, savienoto republiku zinātņu akadēmiju, Mas-

kavas, Ļeņingradas, Kijevas v. c. universitāšu, zināt-

niski pētniecisko iestāžu un biedrību rakstu krājumi,
žurnāli, biļeteni utt.

Ik gadus bibliotēka no Preses apvienības un apmaiņā
saņem vairāk nekā 700 periodisko izdevumu visās

zinātņu nozarēs.

Ārzemju periodikas fonds aptver ap 3200

periodisko izdevumu dažādās zinātņu nozarēs. Vispla-
šāk pārstāvētas medicīnas, fizikas, ķīmijas un tehnisko

zinātņu nozares.

Bibliotēkā ir visplašākais jauno ārzemju periodisko
izdevumu krājums Latvijā. Ik gadus tā saņem ap 800

periodisko izdevumu vācu, angļu, poļu, čehu, franču,
zviedru un daudzās citās svešvalodās.

Bibliogrāfijas un uzziņu literatūras

fonds aptver ap 12 tūkst, sējumu.
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Tajā sakopoti svarīgākie bibliogrāfiskie izdevumi,

enciklopēdijas, rokasgrāmatas, valodu un speciālās
terminoloģijas vārdnīcas, literatūra par bibliotēku

zinātni un bibliogrāfiju utt. No svarīgākajām ārzemju

enciklopēdijām minamas: trīs pēdējie «Encvclopaedia
Britannica» izdevumi, jaunākais franču enciklopēdijas
«Laroussē dv XXc siēcle» izdevums, «The Encvclo-

paedia Americana» v. c.

Šajā fondā sakopoti arī PSRS un Latvijas PSR

valsts reģistrējošās bibliogrāfijas, informācijas biblio-

grāfijas, kā arī speciālie (atsevišķu zinātnes nozaru)

bibliogrāfiskie izdevumi. Tāpat samērā plašs ir pēc-
kara laika galveno ārzemju nacionālo bibliogrāfiju
krājums, piemēram, «Deutsche Nationalbibliografie»,
«The British National Bibliographv», «Przewodnik

bibliograficzny», «Bibliographie dc la France» v. c.

Šie iekšzemes un ārzemju izdevumi sniedz informā-

ciju par grāmatu produkciju visā pasaulē, bet nozaru

bibliogrāfijas dod lasītājiem materiālus, kas atbilst

viņu specialitātei.
Fonds atrodas Bibliogrāfijas nodaļā un ir ērti

izmantojams.

2. J. MISIŅA LATVIEŠU GRĀMATU NODAĻA

J. Misiņa Latviešu grāmatu nodaļas
fondā (Skolas ielā 3) koncentrējas visi iespieddarbi
latviešu valodā, literatūra par Latviju un latviešiem, kā

arī latviešu autoru darbi krievu un citās valodās.

J. Misiņa Latviešu grāmatu nodaļas fonda pamatā ir

pirmā latviešu zinātniskā bibliotēka. Tās dibinātājs,
izcilais bibliofils un bibliogrāfs, Jānis Misiņš (1862.—

1945.) jau jaunībā savāca prāvu grāmatu un laikrak-

stu skaitu. Jaunekļa grāmatu krāšanas entuziasmu vēl

vairāk pastiprināja Kr. Valdemāra1 raksti un ierosinā-

jumi presē 19. gadsimta 80. gadu sākumā par grā-
matu krāšanu un bibliotēku ierīkošanu, kur uzsvērts,
ka bibliotēku diženais uzdevums ir «tautas garu

atsvabināt un attīstīt». Lauku buržuāzija, kurai šie

1 Krišjānis Valdemārs (1825.—1891.) propagandēja bibliotēku

dibināšanu Latvijā un pats nodibināja vienu no pirmajām tautas

bibliotēkām Ēdolē 1848. gadā.
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raksti visvairāk bija domāti, bibliotēku dibināšanu

neatbalstīja. J. Misiņš uzsāka sarakstīšanos šajā jau-
tājumā ar Kr. Valdemāru un 1885. gadā ieguva ofi-

ciālu Vidzemes gubernatora atļauju «lasāmās bibliotē-

kas» atvēršanai savās tēva mājās — Tirzas pagasta
«Krācēs».

Jau pašā sākumā, J. Misiņa grāmatu krājuma sastāvs

pēc satura atbilda vairāk zinātniskai nekā tautas

bibliotēkai; šai krājumā bija jau tajos laikos samērā

reti un vērtīgi izdevumi, kā, piemēram, G. F. Sten-

dera «Lettische Grammatik» (1783.), «Augstas Gudrī-

bas Grāmata» (1796.), Kr. Valdemāra, G. Merķeļa v. c.

raksti, «Latviešu Avīžu» pirmie gadagājumi utt.

1892. gadā J. Misiņš pārcēlās uz Lejasciemu, pār-
vezdams uz turieni ari bibliotēku. Lejasciema periodā
(1892.—1906.) grāmatu skaits joprojām strauji auga,

beigās pārsniedzot 5000 sējumu. 1906. gadā J. Misiņš
ar savu bibliotēku pārnāca uz Rīgu. Še to sāka aizvien

plašāk izmantot latviešu kultūras darbinieki, jo tā

vairs nebija parasta bibliotēka, bet vispilnīgākā lat-

viešu grāmatu krātuve Rīgā ar lielu zinātnisku un

kultūrvēsturisku nozīmi.

Lielās bibliotēkas uzturēšana un papildināšana vie-

nai personai kļuva pārāk grūta, tāpēc J. Misiņš 1925.

gadā pārdeva to Rīgas pilsētai. Bibliotēku nosauca par
Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēku. Pārņemšanas laikā

tajā bija 28 tūkst, sējumu, neieskaitot rokrakstus un

citas speciālas kolekcijas. Vērtīgākais pārņemtajā krā-

jumā bija latviskie izdevumi, it īpaši laikrak-

sti, žurnāli un daudzi citi reti sastopami iespieddarbi.
Bibliotēkas vadību uzticēja rakstniekam K. Eglēm.

1927. gadā bibliotēku pārcēla jaunās telpās Torņa
ielā 3, bet, kad arī tās kļuva par šaurām, — Skolas

ielā 3 (1945.)
.

Bibliotēkas fondi strauji papildinājās, it sevišķi sā-

kot ar 1932. gadu, kad tai piešķīra obligāto preses

eksemplāru, t. i., pa vienam eksemplāram no Latvijā

iznākušajiem iespieddarbiem. Bibliotēkas fondus kom-

plektēja ari ar ārzemju izdevumiem, sevišķi literatūr-

zinātnē, folklorā, daiļliteratūrā, etnogrāfijā un vēsturē.

Misiņa bibliotēka auga un veidojās ar izteiktu huma-

nitāro zinātņu profilu.
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7. att. Bibliotekas dibinātājs J. Misiņš un

bibliotekas pārzinis K. Egle 1932. g.

1946. gadā Misiņa bibliotēku pārņēma PSRS Zinātņu

akadēmija.
1954. gadā darba centralizācijas un ekonomijas

nolūkos to pievienoja Zinātņu akadēmijas Fundamen-

tālajai bibliotēkai kā J. Misiņa Latviešu grāmatu
nodaļu. Sai apvienošanai bija pozitīva nozīme. Fun-

damentālā bibliotēka no saviem fondiem nodeva Lat-

viešu grāmatu nodaļai literatūru par Latviju citās

valodās un tos latviešu valodā izdotos iespieddarbus,
kuru tai nebija. Tā nodaļas fondi papildinājās ar vai-

rāk nekā 1000 latviešu grāmatām.
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J. Misiņa Latviešu grāmatu nodaļas fondos tagad ir

apmēram 165 tūkst, sējumu; latvisko izdevumu ir ap

100 tūkst, sējumu, bet apmēram viena trešā daļa lite-

ratūras ir krievu un citās valodās, kas neatbilst noda-

ļas novadpētnieciskajam profilam.
Pēckara gados Misiņa nodaļas fondu galvenais

papildināšanas avots bija republikas maksas obligā-
tais eksemplārs. Tas tomēr nenodrošināja visu latviešu

valodā iznākušo iespieddarbu saņemšanu, jo sīki

iespieddarbi un resoru izdevumi šajā eksemplārā neie-

tilpa. Bibliotēkai bija jāpieliek daudz pūļu, lai tos

sakomplektētu. Republikas bezmaksas obligātā eksem-

plāra piešķiršana bibliotēkai (sākot ar 1959. g. sep-

tembri) nodrošina bibliotēkas fondus ar iespieddar-
biem, kas iznāk Latvijas teritorijā.

levērojot latviešu grāmatu krājuma lielo vērtību

un nozīmi republikas zinātnes un kultūras jomā un

lai šo krājumu saglabātu nākošajām paaudzēm, J. Mi-

siņa Latviešu grāmatu nodaļā ir nodibināts t. s. arhīva

fonds, kurā atrodas pa vienam eksemplāram no visiem

iespieddarbiem latviešu valodā, kā arī izdevumi par

Latviju citās valodās. Neviena grāmata no arhīva

fonda netiek izsniegta lasītājiem uz mājām. Latviešu

grāmatu otrie un trešie eksemplāri veido t. s. operatīvo
fondu, no kura Akadēmijas darbiniekiem izsniedz grā-
matas lasīšanai uz mājām.

Latviešu periodikas fonds aptver gandrīz
visus periodiskos izdevumus latviešu valodā, sākot ar

18. gadsimtu līdz mūsu dienām.

Latviešu periodikas fonds atrodas J. Misiņa Latviešu

grāmatu nodaļā (Skolas ielā 3), bet Centrālajā krā-

tuvē (Komunālajā ielā 4) ir galvenokārt tikai pēckara
padomju periodikas krājums (izņemot rajona laikrak-

stus), jo liela daļa pirmsrevolūcijas laika periodisko
izdevumu nodoti J. Misiņa Latviešu grāmatu nodaļas

periodikas fonda papildināšanai.
Latviešu periodikas fondā ir ap 330 avīžu, žurnālu,

biļetenu, rakstu krājumu v. c. periodisko izdevumu.

Fondam ir liela zinātniska un kultūrvēsturiska nozīme,

jo tas parāda sava laika sabiedriskās dzīves attīstību,
tautas revolucionāro kustību utt. Fondā atrodas demo-

krātiski progresīvais laikraksts «Dienas Lapa», ko
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8. att. Bibliotekas ēka Skolas ielā 3.

kādu laiku rediģēja P. Stučka un J. Rainis, pirmie

nelegālie ārzemēs iznākušie revolucionārie izdevumi:

«Auseklis», «Strādnieks», «Sociāldemokrāts» v. c,

tāpat arī Latvija izdotā «Cīņa» v. c. izdevumi.

Latviešu avīžniecības un žurnālistikas pirmsākumu
18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmajā pusē parada
«Latviskā gada grāmata» (1797.—1798.), pirmā lat-

viešu valodā iznākušā laikraksta «Latviešu Avīzes»

pilns komplekts (1822—1915.)-u. c.
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Savākti ari gandrīz visi Padomju Savienībā iznāku-

latviešu periodiskie izdevumi.

Šajā fondā sakrāti arī vietējie periodiskie izdevumi

krievu un vācu valodā.

Tagad fonds papildinās ar visiem latviešu valodā

iznākošiem periodiskiem izdevumiem.

3. RETO GRĀMATU UN ROKRAKSTU FONDS

Šajā fondā glabājas ļoti vērtīgi un daudzveidīgi

materiāli, kas savākti ilgajā bibliotēkas pastāvēšanas
laikā. Fonda krājumi aptver 700 gadu vēstures posmu

no 13. gadsimta beigām līdz mūsu dienām; tajā ir

apmēram 16 tūkst, dažādu iespieddarbu: grāmatu,
periodisko izdevumu un citu materiālu, kā arī ap 1500

rokrakstu krājumu ar apmēram 80 tūkst, rokrakstu

vienību.

Fonda lielākā daļa glabājas bibliotēkas galvenajā

ēkā, Komunālajā ielā 4, Reto grāmatu un rokrakstu
sektora seifos, bet pārējā daļa — materiāli par lat-

viešu rakstniecību un grāmatniecību — atrodas Sko-

las ielā 3. Jāpiezīmē, ka tādi paši materiāli, kaut arī

ne tik bagāti, atrodas ari centrā. Telpu trūkuma dēļ

nav bijis iespējams tos apvienot.
Reto grāmatu un rokrakstu fonda saturs ir ļoti

daudzpusīgs. īsumā apskatīsim pašus svarīgākos un

nozīmīgākos materiālus.

1. Marksisma-ļeņinisma pamatlicēju un proletariāta
revolucionārās kustības izdevumu krājumā glabājas
marksisma-ļeņinisma pamatlicēju darbu pirmizdevumi
un citi reti izdevumi, piemēram, K. Marksa un

Fr. Engelsa «Komunistiskās partijas manifests» — pir-
mais latviešu valodā tulkotais marksistiskais darbs,

kas iespiests 1900. gadā Londonā ar nosaukumu

«Komunistu manifests».

Te atrodas arī V. I. Ļeņina darbu pirmizdevumi, pie-
mēram, «MaTepHaJIH3M H 3MnHpHOKpHTHIļH3M>> (1909.),
«iļeTCKan 6oJie3Hb «JießH3Hbi» b kommvhhsmg» (1920.) un šī

darba pirmais tulkojums latviešu valodā, kas iznācis

tai pašā gadā, utt.

Par marksistiskā pasaules uzskata un proletariāta
revolucionārās kustības attīstību Latvijā ■ stāsta



9.

att.

Marksistiskās
literatūras

pirmizdevumi
krievu

un

latviešu

valodā.
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P. Stučkas, J. Jansona-Brauna, Fr. Roziņa darbi, revo-

lucionārās preses izdevumi, piemēram, «Latviešu

strādnieks» (1899.—1900.), «Cīņa» (pirmais nelegālais
numurs 1904. g. un pēdējais — 1940. g.), nelegālo*
proklamāciju krājums un daudzi citi materiāli.

2. Latviešu grāmatniecības un kultūras attīstību re-

prezentē plašs un bagāts materiālu krājums. Šeit gla-

bājas līdz 1880. gadam izdotie iespieddarbi latviešu

10. att. G. Merķeļa «Die Letten...» pirmizdevums.

valodā un daudz retu un vērtīgu 16., 17. un 18. gad-
simta izdevumu, kas raksturo literatūras, valodniecī-

bas un citu zinātņu nozaru attīstību feodālisma laik-

metā. Piemēram, pirmā Rīgā (N. Molina tipogrāfijā)
iespiestā grāmata — A. Boccius, «Carmen gratula-
torium dc serenissimi... Sigismundi tertii, regis
Poloniae...» (1588.). Šai krājumā ir arī J. Manceļa,
E. Glika, G. F. Stendera v. c. latviešu valodā iespiesto
darbu pirmizdevumi 17.—18. gadsimtā, apgaismības
ideju paudēja un dedzīgā dzimtbūšanas apkarotāja
G. Merķeļa darba «Die Letten, vorzūglich m Liefland,
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am Ende des philosophischen Jahrhunderts» 1797..

gada pirmiz devums v. c. viņa darbi.

No 19. gadsimta otrās puses materiāliem jāmin
jaunlatviešu J. Alunāna, Kr. Valdemāra, A. Kron-

valda, A. Spāģa v. c. darbu izdevumi. Tāpat bagā-
tīgi reprezentēti latviešu literatūras klasiķu R. Blau-

maņa, J. Raiņa, Aspazijas v, c. darbu pirmizdevumi
vai reti izdevumi. Padomju literatūru pārstāv
A. Upīša, V. Lāča v. c. darbi ne tikai latviešu, bet

arī citās valodās.

Ļoti svarīgs zinātniski pētnieciskajam darbam ir

plašais materiāls par Latviju un Baltiju vispār līdz

19. gadsimtam.
Fondā glabājas arī LPSR Zinātņu akadēmijā aiz-

stāvētās disertācijas.
3. Rosikas (Rossica) krājums aptver iespieddar-

bus krievu valodā un materiālus par Krieviju līdz

19. gadsimtam, kā arī vēlāka laika izdevumus. Jāmin

Pētera I laika iespieddarbi, M. Lomonosova krievu valo-

das gramatikas pirmizdevums, A. Puškina darbu

pirmizdevumi, A. Hercena Londonā izdotais žurnāls

«Kojiokoji» v. c. materiāli.

Ir arī seni svešvalodās izdoti darbi par Krieviju,
piemēram, A. Olearius, «Ausfūhrliche Beschreibung
der Kundbaren Reyse nach Muscow und Persien ...»

(1663.) v. c.

4. Cittautu rakstniecības pieminekļu krājuma
ietilpst ārzemēs izdotie iespieddarbi līdz 18. gadsim-
tam. Te atrodas pirmās četras agrāk minētās biblio-

tēkas grāmatas un diezgan prāvs inkunābulu skaits

(ap 200); tās ir gan garīga, gan laicīga satura un

aplūko medicīnas, dabas zinātņu, vēstures, filozofijas
v. c. jautājumus. Vecākais iespieddarbs ir J. Guten-

berga iespiestā Balbus «Catholicon» (1460.) viena lapa
Uz pergamenta. Vēl var minēt P. Šefera (P. Schoffer)
iespiesto Hieronvmus «Epistolae et tractatus» (Maincā,

1470.), Romā izdoto Seneca, Lucius Annaeus «Epis-
tolae ad Lucilium» (1475.) v. d. c.

Fondā atrodas arī Itālijas grāmatiespiedēju Paula

un Aldus Manuciju 16. gadsimta izdevumi, Holandes

iespiedēju Elzeviru 17. gadsimta sākumā izdotās grā-
matas v. c.



32

Savākti arī Rietumeiropas literatūras un zinātnes

klasiķu, piemēram, Ģētes, Šillera, Voltēra, Kanta v. c.

darbu pirmizdevumi.
Bez tam Reto grāmatu fondā glabājas izdevumi, kas

ievērojami vai nu ar savu poligrāfisko apdari un iesē-

jumu, vai ar citām īpatnībām.
5. Rokraksti. Rokrakstu ziņā Zinātņu akadēmijas

Fundamentālā bibliotēka ir visbagātākā Latvijas PSR

bibliotēka. Minēsim tikai svarīgākos.
levērojamākais un plašākais ir J. Kr. Broces savākto

materiālu krājums 110 sējumos. Visnozīmīgākais ir

10 sējumu manuskripts «Sarnmlung verschiedner Lief-

lāndischer Monumente». Manuskriptam ir ļoti liela no-

zīme Baltijas tautu vēstures, etnogrāfijas un ekonomis-

kās dzīves pētīšanā. Visvērtīgākie ir autora zīmējumi —

gandrīz katrā lappusē atrodam Rīgas un citu pilsētu
arhitektūras pieminekļu attēlus, latviešu un igauņu
sadzīves skatus. Bagātīgi ir arī 18. gadsimta un

19. gadsimta sākuma apģērbu, darba rīku un māju
attēli un paražu raksturojumi. No citiem Broces manu-

skriptu krājumiem, kam vēsturiska nozīme, pieminami
viņa dažādie raksti un materiālu kopojums «Livonica»

(35 sēj.), «Rigensia» (3 sēj.) v. c.

Rokrakstu fondā ir daudz biogrāfisko materiālu, pie-
mēram, Baltijas biogrāfijas, t. s. «Buholca krājums»
53 biezos sējumos, P. Šifelbeina savāktie dažādu laik-

metu dokumenti vai to noraksti par Rīgu (Rigensia)
37 sējumos. Šajos sējumos sakopotas krievu, poļu,
zviedru valdības pavēles, rīkojumi, rezolūcijas, doku-

menti par Rīgai dāvātajām privilēģijām, tiesu un rātes

protokoli, līgumi, statistiskas ziņas par saimniecisko

dzīvi un iedzīvotājiem, kuģošanas, zvejošanas takses,

rēķini, kvītis v. c. materiāli.

Vidzemes superintendenta K. G. Zontaga (1765.—

1827.) plašajā arhīvā, it sevišķi vēstulēs, vietvietām

atrodamas arī ziņas par tā laika latviešu zemnieku

grūto dzīvi. Šis materiāls vēl ļoti maz izpētīts.
Vecākais rokraksts fondā ir «Dāvida psalters» no

13. gadsimta beigām. No 14. gadsimta rokrakstiem

jāmin Rīgas lūgšanu grāmata — «Missale Rigensis».
Ir arī vairāku hroniku manuskriptu veci noraksti:

ievērojamākais ir Indriķa hronikas Skodeiska manu-



11. att. Rīga 1797. g. (J. Ch. Brotce. Sammlung verschiedner

Lieflandischer Monumente... Bd. VII, S. 103.)

12. att. Līgo vakars Rīgas ārpilsētaā Zundā 1793. gadā
(J. Ch. Brotze. Sammlung verschiedner Lieflāndischer

Monumente... Bd. V, S. 122.).

skripts, kas pēc Polijā esošā Zamoiska manuskripta
(Codex Zamosciana) ir vecākais šīs hronikas rok-

raksts.
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Svarīgs materiāls latviešu rakstniecības un valod-
niecības pētniecībā ir Ādolfija, Fīrekera, Langes, Berg-
maņa v. c. 18. un 19. gadsimta rokraksti. Šeit minamas

ari A. Bīlenšteina, A. un T. Dēbneru, H. Hardera

vēstules.

Ļoti bagāts ir latviešu rakstnieku rokrakstu un vēs-

tuļu krājums, kas atrodas Skolas ielā 3: brāļu Kau-
dzīšu sarakstīšanās ar rakstniekiem; R. Blaumaņa
sarakstīšanās un dažu viņa darbu pirmuzmetumi;
A. Deglava sarakstīšanās ar tā laika literātiem un

sabiedriskiem darbiniekiem; Fr. Brīvzemnieka plašā
sarakstīšanās ar latviešu kultūras darbiniekiem —

Krišjāni Baronu, Lerhu-Puškaiti v. c.

Fondā glabājas arī A. Čaka literārie darbi, daudzi

J. Jaunsudrabiņa raksti, piemēram, pirmuzmetumi
romāniem «Jaunsaimnieks un velns», «Nauda» v. c,

kā ari Jaunsudrabiņa paša zīmētās vinjetes kopotiem
rakstiem uti, Linarda Laicena biogrāfiskās piezīmes,
tulkojumi v. c.

īpaši jāmin tautas rakstnieka A. Upīša darbi, kas

glabājas rokrakstu fondā: «Mans spalvas darbs»

(1922. g. sarakstītā autobiogrāfija), romāns «Ziemeļa

vējš», «1905» (drāma 4 cēlienos), novele «Vēju kauja»
(šeit redzama A. Upīša piezīme: «Rīgas Centrālcie-

tumā, 28. atsevišķā kamerā, 1920. g. 28. aprīļa dienā»

un uz pēdējās lapas — Centrālcietuma zīmogs).
Skolas ielā 3 atrodas arī ģīmetņu, Latvijas pilsētu

un dabas skatu, gravīru, reprodukciju v. tml. mate-

riālu krājums. Šajā krājumā ir ap 28 tūkst, vienību.

Komunālajā ielā 4 glabājas daudzu pasaulslavenu
vīru vēstules, autogrāfi vai ieraksti*, piemēram, Luī

Pastēra vēstules latviešu zinātniekam K. Helmanim,

Ģētes, Fr. Lista vēstules, Fr. Šillera «Dona Karlosa»

manuskripts ar autorapašrocīgiem labojumiem, Pētera I,

M. Kutuzova autogrāfi, Napoleona rīkojumi Tēvijas
kara laikā ar Napoleona pašrocīgu parakstu v. c.

4. PĀRĒJIE FONDI

Grupveidā apstrādāto materiālu fonds.

Šajā fondā, sākot ar 1955. gadu, atrodas daži iespied-
darbu veidi (mācību programas, metodiskie norādī-



jumi, tehniskie katalogi v. c.). Tie netiek aprakstīti un

parādīti katalogos individuāli, bet grupveidā. Šos pēc
satura vienveidīgos un pēc iespieddarbu tipa vienā-

dos vai radniecīgos materiālus sakopo grupā. Grupu
parāda grāmatu sistemātiskajā katalogā ar vienu kar-

tīti, piemēram, «Vidusskolu mācību programas mate-

mātikā» utt.

Grupveidā apstrādāti šādi iespieddarbu veidi:

1. Oficiāli dokumentālie un direktīvie izdevumi, pie-
mēram, direktīvās vēstules, sociālistiskās sacensības

līgumi un noteikumi utt. (izņemot Padomju Latvijas
un centrālo valsts, partijas, komjaunatnes un arod-

biedrību organizāciju oficiālos dokumentālos un direk-

tīvos materiālus).
2. Mācību programas un metodiskie norādījumi

(izņemot aspirantūras programas).
3. Instruktīvie izdevumi, piemēram, instrukcijas par

atsevišķu mašīnu un aparātu ekspluatāciju, atgād-
nes utt.

4. Informatīvie uzziņu un reklāmu materiāli, pie-
mēram, mašīnu katalogi, grāmatu prospekti un izdev-

niecību katalogi, īsi libreti utt.

5. Darba pieredzes apmaiņas izdevumi (tehnikas
nozarē — tikai tie izdevumi, kas veltīti atsevišķiem
pirmrindniekiem, bet pārējās nozarēs — visi šāda

veida izdevumi).
Krievu un citās valodās izdotie sīkdarbi atrodas

Komunālajā ielā 4, bet Latvijas PSR izdevumi —

J. Misiņa Latviešu grāmatu nodaļā Skolas ielā 3.

Lasītavu palīg fondi. Visās lasītavās ir

plaukti, kuros novietota brīvi pieejamā literatūra: mark-

sisma-ļeņinisma pamatlicēju darbi, valodu vārdnīcas,

enciklopēdijas un citas rokasgrāmatas, kā arī visvai-

rāk pieprasītie padomju un ārzemju zinātniskie un

sabiedriski politiskie periodiskie izdevumi.

Bez tam Komunālajā ielā 4 blakus literatūras iz-

sniegšanas punktam novietoti jaunākie (kārtējā gada)
periodiskie izdevumi, marksisma-ļeņinisma pamat-
licēju darbi un svarīgākās rokasgrāmatas.

Bibiliotekai ir vēl plašs rezerves fonds, kas

papildina pamatfondu, bet dublētus apmaina ar citām

bibliotēkām.
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III. KATALOGI UN KARTOTEKAS

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir parādīt savus

fondus visā to daudzveidībā un palīdzēt plašām lasī-

tāju masām tos izmantot. Galvenais fondu parādīšanas
līdzeklis ir katalogi. Tie dod iespēju izmantot biblio-

tēkas bagātības un ir svarīgs politisko zināšanu un

zinātnes propagandas faktors. Jebkurā bibliotekārā

un bibliogrāfiskā darbā katalogi ir galvenais uzziņu
avots par bibliotēkas fondu literatūru.

Galvenie bibliotēkas katalogi ir sistemātiskais un

alfabētiskais.

Sistemātiskajā katalogā materiāls sakārtots pēc
zinātņu nozarēm, alfabētiskajā — autoru uzvārdu, bet,

ja grāmatas autors nav minēts, — darbu nosaukumu

alfabētiskajā secībā.

Atkarībā no tā, kādi iespieddarbu veidi ir katalogos,
tos iedala grāmatu, periodikas, nošu v. c. katalogos.
Katalogi dalās lasītāju un darba katalogos — pēdējie
domāti bibliotēkas iekšējām vajadzībām.

1. CENTRĀLIE LASĪTĀJU KATALOGI

Centrālie lasītāju katalogi ir sistemātiskais un alfa-

bētiskais grāmatu katalogs, kas atrodas Komunālajā
ielā 4, Katalogu zālē. Tie parāda visu apstrādāto fondu

iespieddarbus. Tiek veikti pasākumi, lai tuvākajā
nākotnē šajos katalogos parādītu arī Zinātņu akadē-

mijas institūtu bibliotēku fondus.
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Sistemātiskais katalogs

Tajā parādītas grāmatas visās nozarēs un dažādās

valodās, izņemot pamatskolas mācību grāmatas, nove-

cojušās grāmatas bez zinātniskas vērtības un atkārto-
tus izdevumus. Sistemātiskajā katalogā atrodas tikai

grāmatas pēdējā, jaunākā izdevuma kartīte, bet pārējo
bibliotēkā esošo izdevumu kartītes parādītas alfabētis-

kajā katalogā.

Sistemātiskais katalogs izmantojams divos gadīju-
mos:

1) lai sameklētu literatūru par noteiktu zinātņu
nozari, zinātnes disciplīnu vai par kādu noteiktu jau-
tājumu;

2) lai uzmeklētu grāmatu, kuras autoru lasītājs
nezina. Sistemātiskajā katalogā grāmatu kartītes

sakārtotas pēc zināmas sistēmas pa zinātņu nozarēm,

uz kurām attiecas grāmatu saturs. Decimālā klasifi-

kācijas sistēma iedala visu zinātņu kopumu desmit

daļās, kuras sauc par pamatnodaļām jeb klasēm.

Decimālās klasifikācijas un līdz ar to bibliotēkas

sistemātiskā kataloga pamatnodaļas (klases) un to

nosacītie apzīmējumi jeb indeksi ir šādi:

0 Vispārīgi raksti

1 Filozofija
2 Ateisms. Zinātne un reliģija. Reliģija
3 Sabiedriskās zinātnes

4 Valodniecība

5 Matemātika un dabas zinātnes

6 Lietājamās zinātnes. Medicīna. Tehnika. Lauk-

saimniecība

7 Māksla. Mākslas zinātnes

8 Daiļliteratūra. Literatūras zinātne

9 Vēsture. Ģeogrāfija. Biogrāfijas

Lai gan pamatā ir decimālā klasifikācija, t. i., noda-

ļas seko cita citai augošu skaitļu secībā, tomēr dažos

gadījumos šī kārtība ir grozīta. Piemēram, pamat-
nodaļu (klašu) secība sistemātiskajā katalogā ir šāda:

3K, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, bet nodaļu (apakšklašu)
secību parāda sekojoša shēma.



Sistemātiskā kataloga galvenās nodaļas un to secība

Pamatnodajas
NT , . , , v. ,

(klases) Nodaļas (apakšklases)

3KI/3K2 Marksisma-ļeņinisma pamatlicēji.
Viņu dzīve un darbi. Raksti par
viņiem

3K Marksisms-

3KH Padomju Savienības Komunistiskā

partija — PSKP

3KCM Vissavienības Ļeņina Komunistis-

kās Jaunatnes Savienība — VĻKJS

IM, IMH Marksistiskā filozofija: dialektis-

kais un vēsturiskais materiālisms

1 Filozofija i i 1/14 Priekšmarksistiskā un vēlākā bur-

-1(09), žuāziskā filozofija
15 Psiholoģija

2 Ateisms. Zinātne

un reliģija.
Reliģija

308 Atsevišķu zemju ekonomiskā, poli-
tiskā un kultūras dzīve (visumā)

31 Statistika
32 Politika

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

34 Tiesības

3 Sabiedriskās ļ 35 Pārvalde

zinātnes 355/359 Kara māksla. Kara zinātne

623 Kara tehnika

36 Sociāla nodrošināšana. Apdrošinā-
šana

37 Tautas izglītība. Audzināšana

38 Tirdzniecības, sakaru un transporta
ekonomika

ļ 40 Valodniecības vispārīgie jautājumi

!41
Vispārīgā un salīdzināmā valod-
niecība

491.71 Krievu valoda

491 93 Latviešu valoda

42/43 Ģermāņu valodas

44/46 Romāņu valodas
47 Latīņu valoda

48 Grieķu valoda

49 Pārējās valodas ■
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( 51 Matemātika

52 Astronomija. Ģeodēzija
53 Kartogrāfija
54 Mehānika; Fizika

Ķīmija
5 Matemātika un j 548/549

dabas zinātnes Kristalogrāfija. Mineraloģija
55 Ģeoloģija. Ģeofizika. Fiziskā

ģeogrāfija

56 Paleontoloģija
57/59 Bioloģijas zinātnes

61 Medicīna. Veterinārmedicīna

60 Tehnikas vispārīgie jautājumi
62 Inženierzinātnes

63 Lauksaimniecība. Mežkopība.
Mežsaimniecība

64 Sadzīves apkalpošanas tehnika.

Mājturība
6 Lietajamas 65 Pārvaldes tehnika. lestāžu un uz-

zinatnes. ņēmumu organizācija. Sakari (or-
Medicīna. ;

ganizācija un ekspluatācija).
Tehnika. Transports (ekspluatācija). Pasts

Lauksaimniecība
66 Ķīmiskā tehnoloģija

663/664 Pārtikas rūpniecība
669 Metalurģija

67/68 Gumijas un kaučuka tehnoloģija.
Plastiskās masas. Vieglā rūpniecība

69 Būvniecība (ēku būvniecība, būv-

materiāli, būvdarbi)

7 Māksla. Mākslas

zinātne

8 Daiļliteratūra. 398 Folklora. Folkloristika
Literatūras zinātne

9 Vēsture.

Ģeogrāfija. 902.6 Arheoloģija

Biogrāfijas

( 01 Bibliogrāfija
i 02 Bibliotēku zinātne

03 Vispārīgās enciklopēdijas

ft ... _. . ~.
ļ 05/07 Raksti par presi

0 Vispārīgi raksti ļ 06 Zinātniski pētnieciskās iestādes un

I biedrības

08 Universāla un jaukta satura lite-

\ ratūra



13.

att.

Katalogu
zāle.
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Sistemātiskajā katalogā grāmatu aprakstu kartītes

ievietotas pēc to indeksiem. Vienas nodaļas robežās

kartīšu kārtojums šāds:

a) marksisma-ļeņinisma pamatlicēju darbi par attie-

cīgo jautājumu,
b) partijas un valdības lēmumi un direktīvas,

likumdošanas materiāli,

c) visi pārējie izdevumi.

Pamatnodaļās — sabiedriskās zinātnes (3), vēsture

(9) un vispārīgi raksti (0) — kartītes Krievijas iespied-
darbiem, kas izdoti pirms Oktobra revolūcijas, un kapi-
tālistisko valstu izdevumiem līdz 1940. gadam ievieto-

tas aiz zaļas starpkartes attiecīgo nodaļu beigās.
Katrā no minētajām trim nodaļas grupām (a, b, c)

kartītes sakārtotas pēc valodām, liekot pirmajā vietā

kartītes latviešu valodā, aiz tām — krievu valodā un

pēc tam — citās valodās. Valodu ietvaros kartītes

sakārtotas alfabēta secībā pēc autoru uzvārdiem un

grāmatu nosaukumiem.

Meklējot grāmatu pēc sistemātiskā kataloga, jāizlieto
divējādi palīglīdzekļi: 1) sistemātiskā kataloga alfa-

bētiskais priekšmetu rādītājs («atslēga») un 2) pla-
kāti ar sistemātiskā kataloga galveno nodaļu shēmu

latviešu un krievu valodā. Sistemātiskā kataloga

«atslēga» ir šī kataloga nodaļu un sīkāku apakšdalī-

jumu nosaukumu, kā arī šauru tematu un jautājumu
alfabētisks saraksts. «Atslēgas» kartītēm ir kataloga

iedaļu indeksi un kataloga kastīšu numuri, piemēram:

Atomu reaktors. 621.384P, 196. kastīte.

Atomu spektri. 539.15, 120. kastīte.

Jaunienākušo grāmatu sistemātiskais

katalogs ir Centrālā sistemātiskā kataloga daļa.
Lai informētu lasītājus par jaunienākušajām grāma-

tām, katalogā uz vienu mēnesi ievieto šo grāmatu ap-

rakstu kartītes. Pēc tam tās pārvieto Centrālajā siste-

mātiskajā katalogā.
Darba sistemātiskais katalogs arī ir

Centrālā sistemātiskā kataloga daļa. Tajā parādīta

mazvērtīgā literatūra, novecojušās mācību grāmatas
v. c. Šis katalogs atrodas Uzziņu kabinetā un ir pie-

ejams lasītājiem.
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Alfabētiskais grāmatu katalogs

Katalogā kartītes sakārtotas ne tikai autoru uzvārdu

un darbu nosaukumu alfabēta secībā, bet ari pēc valo-

dām, veidojot atsevišķas kataloga daļas latviešu,

krievu, vācu, angļu, franču v. c. valodās.

Alfabētisko grāmatu katalogu lasītājs izmanto, lai

uzzinātu:

a) vai bibliotēkā ir viņam vajadzīgā grāmata, ja
zināms tās autors;

b) kādi atsevišķa autora darbi atrodas bibliotēkā;

c) kādi vajadzīgās grāmatas izdevumi ir bibliotēkā.

Ikvienai grāmatai atbilst pamatapraksta kartīte, pie<-
mēram:

Ozols, Alfrēds^
I. Mičurina mācība un Latvijas PSR

mičuriniešu-dārzkopju sasniegumi. R., LVI, 1956.

32 lpp. (Latv. PSR Politisko zināšanu un

zinātņu popularizēšanas b-ba).

Lai parādītu vienkopus valsts likumdošanas un pār-
valdes orgānu, iestāžu, organizāciju, kongresu utt.

izdevumus, tos apraksta pēc kolektīvā autora, t. i.,

pēc valsts vai attiecīgās iestādes, organizācijas nosau-

kuma. Piemēram:

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts.

Zinātniskā konference.

Referātu) tēzes ...

Likumdošanas aktiem, lēmumiem v. tml. materiāliem

apraksts sākas ar valsts nosaukumu, pēc kura seko

vārdi «likumi un lēmumi», piemēram:

PSRS. Likumi un lēmumi.

Instrukcija par darba likmju aprēķināšanu .. .

Lai atvieglotu lasītājam vajadzīgās literatūras atra-

šanu, katalogā ievietotas arī papildkartītes. Tā, ja grā-
matai ir divi vai trīs autori, pamatapraksta kartīti

sastāda pirmajam autoram, bet pārējiem autoriem

ievieto papildkartītes; kolektīvo autoru grāmatu ap-

rakstiem tiek dotas papildkartītes redaktoriem, nosau-

kumiem utt., piemēram:

Instrukcija par darba likmju aprēķināšanu —

PSRS. Likumi un lēmumi.
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Gadījumos, kad autors darbus parakstījis gan ar

savu uzvārdu, gan pseidonīmu vai arī viņa uzvārda

rakstība ir dažāda, katalogā tiek ievietotas norādes

kartītes uz bibliotēkā pieņemto autora uzvārda rakstī-
bas formu, piemēram:

Bērce, Augusts,
sk.

Arājs-Bērce, Augusts.

Vienāda uzvārda autoru darbu apraksti alfabētiskajā
katalogā sakārtoti šādi:

1) uzvārdi bez iniciāļiem;

2) uzvārdi ar iniciāļiem;

3) uzvārdi ar priekšvārdiem.

Piemēram:

Ozoliņš.
Ozoliņš, A.

Ozoliņš, AI.

Ozoliņš, Arvīds.

Ozoliņš, Eduards utt.

Katra autora darbu apraksti katalogā ievietoti šādā

secībā: kopoti raksti, izlases, pēc tam atsevišķie darbi

to nosaukumu alfabēta secībā. Piemēram:

Upīts, Andrejs. Kopoti raksti.

Rakstu izlase.

Amacones

Apburtais loks utt.

Autora darbu kartītēm seko kartītes, kas parāda
literatūru par šo autoru, piemēram:

Upīts, Andrejs, par viņu.
Grigulis, Arvīds

Tautas rakstnieks Andrejs Upīts
un viņa daiļrade. R., 1952.

Bez tam bibliotēkā ir darba alfabētiskais katalogs.
Tas ir bibliotēkas ģenerālais katalogs, kur parādīti visi

apstrādātie iespieddarbi. Šis katalogs domāts bibliotē-

kas iekšējām vajadzībām (fondu komplektēšanai, pār-
baudei, uzziņām v. tml.).
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2. GRĀMATU KATALOGI J. MISIŅA LATVIEŠU GRĀMATU

NODAĻĀ

Katalogi atrodas literatūras izsniegšanas telpās.
Tie ir:

1) sistemātiskais katalogs,

2) alfabētiskais katalogs.
Šo katalogu uzbūve un struktūra ir analoģiska cent-

rālajiem katalogiem, un tie parāda tikai J. Misiņa Lat-

viešu grāmatu nodaļas fondu.

3. PERIODIKAS KATALOGI

Periodikas alfabētiskais katalogs aptver bibliotēkā

esošo laikrakstu, žurnālu un turpinājumu izdevumu

aprakstus latviešu, krievu un citās valodās.

Kartītes sakārtotas alfabēta secībā pēc periodisko
izdevumu nosaukumiem. Avīzes izdalītas no pārējiem

periodiskajiem izdevumiem un veido atsevišķu kata-

loga daļu. Jāievēro, ka t. s. turpinājumu izdevumiem

(zinātnisko iestāžu, augstskolu v. c. rakstiem) lielāko-

ties nav raksturīga individuāla nosaukuma, bet parasti
tos dēvē «Raksti», «Tpy,zu>i», «yneHbie 3anHCKH» v. tml.

Šāda veida periodisko izdevumu aprakstus sāk ar tās

iestādes nosaukumu, kura tos izdevusi, piemēram,
HayK CCCP. tVucHbie sanncKH utt. Tātad šie

izdevumi periodikas alfabētiskajā katalogā jāmeklē pēc

attiecīgās iestādes nosaukuma.

Kartītēs uzrādīti attiecīgo periodisko izdevumu no-

saukumi, izdošanas vieta, gads un numuri, kas atrodas

bibliotēkā.

Periodikas alfabētiskajam katalogam ir sistemātis-

kais rādītājs, kurā kartītes saliktas pēc zinātņu noza-

rēm, paturot grāmatu kataloga shēmas pamatiedalī-
jumus.

Sistemātiskajā rādītājā periodisko izdevumu aprak-
sti vienkāršoti: uzrādīts tikai izdevuma nosaukums un

gads, kurā bibliotēka to sākusi saņemt. Precīzākas

ziņas satur periodikas alfabētiskais katalogs.
Periodikas alfabētiskais katalogs ar sistemātisko

rādītāju, kas atrodas Komunālajā ielā 4, rāda Centrā-

lās krātuves periodikas fondu, bet analoģisks katalogs
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Skolas ielā 3 — J. Misiņa Latviešu grāmatu nodaļas
periodikas fondu.

Bez tam literatūras izsniegšanas punktā atrodas kār-

tējā gada periodikas kartotēka (alfabētiskā un sistemā-

tiskā).
Bibliotēkā ir arī periodisko izdevumu darba kata-

logs. Sajā katalogā parādīts viss bibliotēkas periodi-
kas fonds.

4. ŽURNĀLU UN AVĪŽU RAKSTU KATALOGS

Šajā katalogā ar izlasi parādīti raksti latviešu un

krievu valodā, kas ievietoti bibliotēkā esošajos perio-
diskajos izdevumos, kā arī dažos ārzemju periodiska-

jos izdevumos publicētie raksti; nav parādīti speciālie
šauras tematikas periodiskie izdevumi. Katras nodaļas
sākumā ir to padomju žurnālu nosaukumi, kuru rak-

sti katalogā netiek parādīti. Katalogā parādītie perio-
disko izdevumu raksti aptver visjaunākās atziņas dažā-

dās zinātnes nozarēs. Katrā nodalījumā uzrādīti arī

attiecīgie svarīgākie partijas un valdības lēmumi. Žur-

nālu un avīžu rakstu katalogs palīdz orientēties jau-
nākajos zinātnes sasniegumos Padomju Savienībā un

ārzemēs. Ik gadus katalogu papildina ar apmēram

50 tūkst, rakstu kartīšu. Katalogā atrodas materiāls

par pēdējiem 5 gadiem, bet materiālu par agrākiem
gadiem uzglabā bibliogrāfijas nodaļas arhīvā. Ja lasī-

tājs vēlas, viņam šis materiāls ir pieejams.

Katalogs veidots atbilstoši Preses hroniku shēmai.

Tajā atsevišķi sakārtotas:

a) recenzijas, b) personālijas un c) bibliogrāfijas.
Recenziju kartītes sakārtotas alfabēta secībā pēc recen-

zēto autoru uzvārdiem, bet personāliju — pēc personu

uzvārdiem.

Katalogam ir alfabētiskais priekšmetu radītājs jeb

«atslēga», kas palīdz lasītājam uzzināt, kurā kataloga
nodaļā meklējama viņam vajadzīgā literatūra. Pie-

mēram: Pleirīts — XXII — 9b
.

Tas nozīmē, ka litera-

tūra par pleirītu meklējama XXII nodaļas (medicīna)
9. apakšnodaļas (iekšķīgās slimības) «b» iedalījumā
{elpošanas orgānu slimības).
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Pēdējā laikā bioloģijas, ķīmijas, medicīnas rakstu

kartītēs, ko izdod Vissavienības grāmatu palāta, ir t. s.

priekšmetu iedaļas (rubrikas), t. i., rakstā aplūkotās
tēmas vai jautājuma īss formulējums. Katalogā attie-

cīgo zinātņu nodaļu robežās priekšmetu iedaļas tiek

sakārtotas alfabēta secībā. Kopš 1959. gada šīs iedaļas
izmanto jau bioloģijas zinātnēs, bet turpmāk tās ievie-

sīs arī ķīmijas, medicīnas v. c. zinātņu nozarēs.

5. PĀRĒJIE KATALOGI

1. Disertāciju autoreferātu sistemātis-

kais katalogs. Tajā parādīti disertāciju autorefe-

rāti. Katalogs atrodas Komunālajā ielā 4.

2. Nošu katalogs. Nošu fonds parādīts sistemā-

tiskajā un alfabētiskajā nošu katalogā. Nošu katalogi
Komunālajā ielā 4 parāda visu bibliotēkas nošu fondu,
bet Skolas ielā 3 — J. Misiņa Latviešu grāmatu nodaļas
nošu krājumu.

6. RETO GRĀMATU UN ROKRAKSTU FONDA KATALOGI

Fondu Komunālajā ielā 4 parāda šādi katalogi:
1. Grāmatu alfabētiskais katalogs, kas dalās pēc

valodām:

a) latviešu grāmatu katalogs,

b) krievu grāmatu katalogs,

c) latīņu grāmatu katalogs,

d) pārējās valodās izdoto grāmatu katalogs.

2. Trīs inkunābulu katalogi:

a) alfabētiskais katalogs,

b) topogrāfiskais katalogs (pēc izdošanas vietas),
c) hronoloģiskais katalogs (pēc izdošanas laika).

3. Disertāciju alfabētiskais katalogs.
4. Periodikas alfabētiskais katalogs.
5. Rokrakstu katalogs.
Skolas ielā 3 ir šādi katalogi:
1. Grāmatu alfabētiskais katalogs.
2. Rokrakstu katalogs.
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3. Ģīmetņu, reprodukciju v. tml. materiālu katalogs.
4. Periodikas alfabētiskais katalogs.
Daļa reto grāmatu (disertācijas, sākot ar 1946. g.)

parādīta arī centrālajos lasītāju katalogos.

7. KARTOTEKAS

Komunālajā ielā 4 Bibliogrāfijas nodaļā lasītāji var

izmantot šādas kartotēkas:

1. Zinātnieku kartotēka. Tā aptver ievēro-

jamāko Latvijas zinātnieku darbus un literatūru par

viņiem latviešu, krievu un citās valodās neatkarīgi no

izdošanas vietas par laiku no 19. gs. otrās puses līdz

mūsu dienām. Kartotēkā parādīti vairāk nekā 400 zināt-

nieku (galvenokārt Zinātņu akadēmijas zinātnisko

līdzstrādnieku) darbi un literatūra par viņiem. Karto-

tēkas apjoms 1959. gadā — ap 18 tūkst, kartīšu.

2. Literatūra par bibliotēku zinātni.

Sajā kartotēkā uzrādīti apmēram 2500 darbi latviešu,
krievu un citās valodās. To papildina ar Padomju
Savienībā un ārzemēs publicēto literatūru bibliotēku

zinātnes un bibliogrāfijas jautājumos.
3. levērojamāko notikumu (pasaules, PSRS

un Latvijas PSR dzīvē) kartotēka.

4. Ļeņina un Staļina prēmiju laureātu

kartotēka.

5. Padomju periodikā publicētie aizstā-

vēto disertāciju saraksti. Kartotēkā ir mate-

riāli kopš 1955. gada.
6. Periodisko izdevumu kartotēka par

visiem Padomju Savienības periodiskajiem izdevu-

miem, kas izdoti krievu valodā no 1917. līdz 1945..

gadam (izņemot avīzes).
Skolas ielā 3 atrodas šādas kartotēkas:

1. Letikas kartotēka. Kartotēka uzrāda lat-

viešu autoru darbus citās valodās un literatūru par

Latviju un latviešiem neatkarīgi no to publicēšanas
vietas. Sistemātiski tā tiek papildināta kopš 1945. gada.

2. Latvijas PSR vēstures, literatūras,

mākslas, kultūras un zinātnes karto-

tēkā uzrādīti republikas periodiskajos izdevumos kopš
1945. gada publicētie raksti un recenzijas par šiem



jautājumiem, kā ari daiļliteratūra (kopš 1940. g.) un

personālijas.
3. Latviešu revolucionārajā periodikā

publicētās daiļliteratūras kartotēka. Tā

uzrāda ap 300 daiļliteratūras darbu, kas publicēti lat-

viešu revolucionārajā periodikā no 1898. līdz 1919.

gadam.
4. Revolucionāro proklamāciju karto-

tēka. Tajā sakopotas ziņas no periodiskajiem izdevu-

miem par proklamācijām Latvijā līdz 1919. gadam.
5. Latvijas bibliotēku un grāmatniecī-

bas vēstures kartotēka. Sastādīta par laiku no

19. gs. sākuma līdz 1936. gadam.
6. Ilustrāciju kartotēka. Sajā kartotēkā sako-

potas ziņas par ilustratoriem un ilustrāciju veidiem

Latvijā.
7. Daiļliteratūras grāmatu nosaukumu

kartotēkā uzrādīti latviešu valodā publicētie daiļ-
literatūras darbi, sākot ar 1753. gadu.

8. Tulkotāju kartotēka. Tā sniedz ziņas par

grāmatu un periodikā publicēto darbu tulkotājiem, kas

tulkojuši no citām valodām latviešu valodā.

Pēdējās 3 kartotēkās daži agrākie gadi vēl nav

pilnīgi.
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IV. LASĪTĀJU APKALPOŠANA

1. Vispārējas ziņas par lasītāju apkalpošanu
un reģistrāciju

Bibliotēkas lasītāji var būt ne tikai Zinātņu akadē-

mijas darbinieki, bet arī citi pilsoņi, izņemot vidējo
mācības iestāžu audzēkņus.

Bibliotēka savus lasītājus apkalpo ar literatūru:

a) lasītavās, b) abonementā, c) starpbibliotēku abo-

nementā. Tā lasītājiem atvērta darbdienās: Komunā-

lajā ielā 4 — no pīkst. 10.00 līdz 22.00, bet Skolas

ielā 3 — no pīkst. 10.00 līdz 20.00.

Lasītājus reģistrē: Komunālajā ielā 4 — 1. stāvā

kontrolpunkta dežurants, bet Skolas ielā 3 — 3. stāvā

literatūras izsniegšanas punkta dežurējošais bibliote-

kārs. Lai pierakstītos par lasītāju, jāuzrāda pase vai

dokuments, kas to aizstāj, un darba apliecība (studen-
tiem jāuzrāda studentu apliecība); jāizpilda bibliotē-

kas aptaujas lapa un jāiepazīstas ar bibliotēkas notei-

kumiem. Katram lasītājam izsniedz lasītāja karti, kurā

atzīmē arī izmantojamās lasītavas numuru (L-l —

zinātnisko darbinieku lasītava; L-2 — vispārējā lasī-

tava). Lasītāja karte derīga līdz gada beigām.
Reto grāmatu un rokrakstu izmantošanai vajadzīga

bibliotēkas direkcijas atļauja.

Apmeklējot bibliotēku, lasītāja karte nododama kon-

trolpunktā, pret to saņemot apmeklējuma zīmi (kon-
troltalonu), kas savukārt nododama dežurējošam
bibliotekāram pie grāmatu izsniegšanas galda. Ja

lasītājs bibliotēku apmeklē pirmo reizi, dežurējošais
bibliogrāfs viņam parāda, kā izmantojami katalogi, kā

atrast vajadzīgo literatūru utt.
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2. Literatūras pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

Ķad katalogos sameklēta vajadzīgā literatūra, lasī-

tājam jāuzraksta pieprasījums tās saņemšanai un

jāiesniedz dežurējošam bibliotekāram literatūras iz-

sniegšanas punktā. Pieprasījuma veidlapu izpilda kat-

rai grāmatai vai katram periodiskajam izdevumam

atsevišķi. Pieprasījumā precīzi jāatzīmē grāmatas
autors, tās nosaukums, šifra, izdošanas vieta un gads,
bet periodiskajiem izdevumiem vai tajos publicētajiem
rakstiem — nosaukums, gads, šifra un vajadzīgie
numuri.

14. att. Pieprasījuma veidlapas paraugs.
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Pieprasījuma veidlapa jāizpilda precīzi, salasāmi

un obligāti jāparaksta, atzīmējot uzvārdu un lasītāja
kartes numuru. Pieprasījuma veidlapā jāuzraksta grā-
matas vai periodiskā izdevuma šifra, kas uzrādīta kata-

loga kartīšu augšējā kreisajā stūrī, bet periodisko izde-

vumu rakstiem (žurnālu un avīžu rakstu katalogā) —

kartītes kreisajā pusē iepretī periodiskā izdevuma no-

saukumam. Šifra norāda grāmatas vietu krātuves

plauktos. Ja tā uzrādīta nepareizi vai nepilnīgi, grā-
matu nevar atrast.

Bibliotēkā pieņemto šifru paraugi:

a) grāmatām: 3K2, 396, B 91, —~, D, M398:
' S

6285 834

burts «M» nozīmē, ka šī grāmata atrodas tikai J. Mi-

siņa Latviešu grāmatu nodaļā, bet šifra R — ka grā-
mata atrodas Reto grāmatu un rokrakstu sektorā; burts

«p» šifras priekšā nozīmē, ka attiecīgo grāmatu neiz-

sniedz lasīšanai uz mājām;
b) periodiskajiem izdevumiem: H 12 (H—avīzes),

2 1845 (Z — žurnāli), T 395 (T — turpinājumu izde-

vumi).

Grupveidā apstrādātos materiālus pieprasot, jāat-
zīmē attiecīgās grupas kartītes šifra, grupas nosau-

kums un vajadzīgie gadi. Mācību programas lasītāji
var pieprasīt vēl vienkāršāk: pietiek pieprasījuma veid-

15. att. Vienkāršotas veidlapas paraugs.
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lapā pilnās šifras vietā atzīmēt tikai burtus Tp, norā-

dot vajadzīgā mācību priekšmeta un mācību iestādes

vai fakultātes nosaukumu.

Literatūras izsniegšanas punkta palīgfonda mate-

riālus (kārtējā gada iekšzemes periodika, marksisma-

ļeņinisma pamatlicēju darbi, vārdnīcas) pieprasa mut-

vārdiem, bet ārzemju periodikas saņemšanai izpil-
dāma vienkāršota pieprasījuma veidlapa.

Zinātņu akadēmijas darbiniekiem ir priekšrocības
visu bibliotēkas materiālu un pakalpojumu izmanto-

šanā.

3. Lasītavas

Bibliotēkai Komunālajā iela 4 ir šādas lasītavas:

1. Vispārējā lasītava ar 123 vietām.

2. Lasītava zinātniskajiem darbiniekiem ar 24 vie-

tām.

3. Jaunākās periodikas un uzziņu literatūras lasī-

tava Katalogu zālē ar 18 vietām.

Lasītavu darba laiks — no pīkst. 10.00 līdz 22.00.

4. Reto grāmatu un rokrakstu sektora lasītava ar

8 vietām atvērta no pīkst. 10.00 līdz 18.00.

Skolas ielā 3 (3. stāvā) ir šādas lasītavas:

1. Vispārējā lasītava ar 40 vietām.

2. Lasītava zinātniskajiem darbiniekiem ar
12

vietām.

Lasītavu darba laiks — no pīkst. 10.00 līdz 20.00.

3. Reto grāmatu un rokrakstu sektora lasītava

4. stāvā atvērta no pīkst. 10.00 līdz 18.00. .

Lasītavās atrodas marksisma-ļeņinisma pamatlicēju
darbu, rokasgrāmatu un jaunākās periodikas krājumi,
ko lasītāji var izmantot bez pieprasījuma.

Literatūras izsniegšanas punktā saņemtās grāmatas
jāizmanto lasītavās. Lasītājam ir tiesības grāmatas
rezervēt 1 mēnesi, bet, ja viņš rezervētās grāmatas
5 dienu laikā nepieprasa, tās nodod atpakaļ krātuve.

Atkārtotos pieprasījumus ievēro tikai tad, ja grāmatu

nav pieprasījis neviens cits lasītājs.

Katra lasītāja rīcībā vienlaikus var būt ne vairāk

par 10 sējumiem.



16.

att.

Vispārējā

lasītava

Komunālajā
ielā

4.



17.

att.

Lasītava

zinātniskajiem

darbiniekiem

Komunālajā
ielā

4.
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Personiskās grāmatas (ne vairāk par 3 vienībām)
lasītājs var ienest lasītavā tikai ar kontrolpunkta dežu-

ranta atļauju; kontroltalonā tiek atzīmēts ienestās

literatūras veids un vienību skaits.

Aizejot no bibliotēkas, lasītājs nodod literatūru

izsniegšanas punktā, saņemot pretī apmeklējuma zīmi.

Apmeklējuma zīme kā caurlaide jānodod kontrolpunkta
dežurantam.

4. Abonements

Abonementā Zinātņu akadēmijas darbiniekiem iz-

sniedz literatūru lasīšanai uz mājām. Pārējiem lasī-

tājiem grāmatas uz mājām dod tikai atsevišķos gadī-
jumos zinātniski pētnieciskajam darbam

pret garantijas rakstu, ko izsniedz bibliotēka un ap-

stiprina lasītāja darba vieta.

Zinātnisko literatūru izsniedz uz 1 mēnesi, bet daiļ-
literatūru un periodiskos izdevumus — uz 2 nedēļām.
Kārtējā gada periodiku izsniedz tikai atsevišķos gadī-

jumos uz 2—3 dienām.

Ja izsniegto literatūru nav pieprasījis neviens cits

lasītājs, tās izmantošanas termiņu var pagarināt per-

sonīgi vai pa telefonu 21415, bet, ja lasītājs vēlas paga-
rināt to trešo reizi, viņam izsniegtā literatūra jāuzrāda
abonementā.

Grāmatas nozaudēšanas gadījumā lasītājam jāatdod
bibliotēkai tāda pati grāmata vai jāsamaksā tās vēr-

tība pat līdz desmitkārtējam apmēram.

5. Starpbiblioteku abonements (SBA)

Gadījumos, kad zinātniekiem vajadzīgo izdevumu

bibliotēkā nav, tos var saņemt no citām bibliotēkām

ar starpbibliotēku abonementa palīdzību.
Fundamentālā bibliotēka ir noslēgusi starpbibliotēku

abonementa līgumus ar vairāk nekā 100 bibliotēkām

Padomju Savienībā un kopš 1958. gada — arī ar dažām

ārzemju bibliotēkām.

Pieprasīto literatūru var saņemt pēc 3—4 nedēļām un

izmantot tikai bibliotēkas lasītavās apmēram 1 mēnesi.
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8. Bibliografiskais uzziņu darbs

Komunālajā ielā 4 Katalogu zālē ir Uzziņu kabinets

ar uzziņas literatūras fondu. Uzziņu kabinets darbo-

jas lasītavu darba laikā.

Gadījumos, kad lasītāji paši katalogos nevar atrast

vajadzīgo literatūru, Uzziņu kabineta dežurējošais bib-

liogrāfs dod paskaidrojumus par katalogiem un no-

rāda, kā sameklēt attiecīgo literatūru. Ja lasītājs, izska-

tījis katalogus, nav dabūjis zināt to, ko vēlējies, atkal

izpalīdz bibliogrāfs, kura rīcībā ir uzziņu literatūra

un kartotēkas.

Lasītāji Uzziņu kabinetā var pieprasīt bibliogrāfis-
kas, bibliotekāras un faktiskas uzziņas, kā arī paskaid-

rojumus un praktisku palīdzību katalogu, bibliogrā-

fiju, rokasgrāmatu un citu materiālu lietošanā.

Uzziņu kabinetā ir izpildīto uzziņu arhīvs, kurā lasī-

tāji var atrast virkni gatavu literatūras sarakstu.

Bibliotēka nesastāda literatūras sarakstus disertā-

cijām, diplomdarbiem un kursa darbiem.

Pieprasījumus Uzziņu kabinetam var iesniegt perso-

nīgi vai pa telefonu 22274.

7. Pārējie lasītāju apkalpošanas veidi

Lasītāju iepazīstināšanai ar grāmatu, periodikas
un citu materiālu krājumiem bibliotēka sistemātiski

rīko izstādes.

Jaunienākušās literatūras izstādes iepazīstina lasī-

tājus ar jaunajām Padomju Savienībā un ārzemēs

izdotajām grāmatām.
Tematiskās izstādes savukārt sniedz pārskatu par

svarīgāko bibliotēkā esošo literatūru kādā zinātnes vai

tautsaimniecības nozarē.

Bibliotēka rīko arī izstādes sakarā ar ievērojamiem
notikumiem un atceres dienām.

Bibliogrāfiskās literatūras apskatos Zinātņu akadē-

mijas institūtu darbinieki, kā arī citi interesenti tiek

iepazīstināti ar bibliogrāfisko literatūru viņu speciali-
tātē un šīs literatūras izmantošanu. Bibliotēka sniedz



ari metodisku palīdzību, piemēram, kā pareizi sastādīt

bibliogrāfiskus sarakstus disertācijām v. tml.

Lasītāju konferences tiek rīkotas, lai iepa-
zīstinātu lasītājus ar bibliotēkas darbu un uzklausītu

priekšlikumus darba turpmākai uzlabošanai.

Ekskursijas pa bibliotēku iepazīstina lasī-

tājus ar lielajām kultūras vērtībām, kas sakrātas dau-

dzos gadu simtos.

Foto un mikrofil mēšan a s laboratorija

Komunālajā ielā 4 izgatavo lasītājiem par noteiktu sa-

maksu iespieddarbu vai manuskriptu mikrofilmas un

fotokopijas.
Arī paši lasītāji var ar savu vai ar bibliotēkas foto-

aparātu laboratorijā pārfotografēt vajadzīgos mate-

riālus. Sīkākas ziņas par to var saņemt lasītāju
apkalpošanas daļā.

Bibliotēkā ir arī mikrofilmu lasīšanas aparāts. Tas

atrodas lasītavā zinātniskajiem darbiniekiem Komu-

nālajā ielā 4 (3. stāvā).

Bibliotēkas darbu lasītāju apkalpošanā raksturo

straujais lasītāju apmeklējumu un literatūras izsnie-

gumu skaita pieaugums.
Ja 1955. gadā bibliotēku apmeklēja ap 70 tūkst,

lasītāju, tad 1959. gadā to bija vairāk nekā 100 tūkst.

1955. gadā bija izsniegts ap 300 tūkst, sējumu, bet

1959. gadā — gandrīz 500 tūkst.

Bibliotēkas nozīme lasītāju apkalpošanā, tās palī-
dzība zinātniskajā un ražošanas darbā ik gadus top
lielāka. Par to liecina lielais disertāciju un zināt-

nisko darbu skaits, kuros izmantoti bibliotēkas mate-

riāli. Bibliotēka kļuvusi par ievērojamu kultūras

centru Latvijas PSR.
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V. BIBLIOGRAFISKAIS UN ZINĀTNISKAIS

DARBS

Bibliogrāfiskais darbs bibliotēkā sākts tikai pa-

domju varas laikā — pēckara gados. Bibliogrāfiskā
palīdzība Zinātņu akadēmijas institūtiem un lasītā-

jiem ar katru gadu kļūst plašāka un daudzveidīgāka.

1. TEMATISKĀ BIBLIOGRAFIJA

Lai aktīvi palīdzētu Zinātņu akadēmijas institūtiem

zinātnisku, problēmu risināšanā, bibliotēka sastāda

tematiskās bibliogrāfijas saskaņā ar institūtu darba

plāniem. Tajās uzrādīta gan padomju, gan ārzemju
literatūra par īsāku vai garāku laika posmu.

Minēsim tikai dažas bibliogrāfijas: Latvijas terito-

rijas ģeoloģiskā pētīšana (literatūra, sākot ar 1723. g.);
Polisaharīdu izmantošana ķīmiskajā un farmaceitis-

kajā rūpniecībā (sākot ar 1956. g.) (bibliogrāfija atro-

das Mežsaimniecības problēmu un koksnes ķīmijas
institūtā); Sērskābes un superfosfāta fabriku gāzu
ietekme uz augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem (sākot
ar 1950. g.) (bibliogrāfija atrodas Mežsaimniecības

problēmu un koksnes ķīmijas institūtā); Filozofiskās

domas attīstība Latvijā (sākot ar 18. gs.); Latviešu

valodniecība 40 gados (1918.—1957. g.); Latviešu daiļ-
literatūra krievu un citu PSRS tautu valodās (1917.—
1956. g.) (bibliogrāfija publicēta 1958. g.).

Bibliotēka ir sastādījusi arī daudzas citas tematis-

kas bibliogrāfijas. Vairums šo bibliogrāfiju nav pub-
licētas, bet mašīnrakstā vai kartotēkas veidā piesūtītas
attiecīgajiem ZA institūtiem.
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2. INFORMĀCIJAS BIBLIOGRAFIJA

Jau vairākus gadus (kopš 1956. g. 3—4 reizes gadā
tiek izdots informatīvais biļetens «Bibliotēkā

saņemtās jaunās ārzemju grāmatas». To

pavairo ar rotatoru (200 eks.).

Par Rīgā saņemtiem ārzemju periodiskajiem izdevu-

miem lasītāju informē «Rjgas lielākajās biblio-

tēkās saņemtās ārzemju periodikas kop-
rā dītāj s» (pašlaik tas sniedz informāciju par 13 bib-

liotēkām). Tas iznāk kopš 1956. gada reizi gadā 250

eksemplāros (tiek pavairots ar rotatoru).

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevumu popula-
rizēšanai bibliotēka sastāda «Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas izdevumu bibliogrā-

fiju». Šajā bibliogrāfiskajā rādītājā tiek reģistrēti
visi Zinātņu akadēmijas izdevumi, turklāt uzrādīti rak-

stu krājumos un periodiskajos izdevumos ievietotie

raksti. Rādītāju sastāda kopš 1950. gada, un to pub-
licē «Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis». 1957.

gadā, atzīmējot Zinātņu akadēmijas 10 gadu pastāvē-

šanu, bibliotēka izdeva apvienotu rādītāju par laiku

no 1946. līdz 1955. gadam.

Bibliotēka sastāda Latvijā aizstāvēto diser-

tāciju bibliogrāfiju. Līdz šim publicēti mate-

riāli par laiku no 1945. līdz 1959. gadam («LPSR ZA

Vēstis», 1955, Nr. 9 un 1959, Nr. 12).

Vēl jāpiemin individuālā informācija, kuru

sniedz Akadēmijas zinātniekiem saskaņā_ ar viņu
zinātniskā darba tematikas jautājumiem. Šos jautā-

jumus — tematus zinātnieki paziņo iepriekš. Bibliotēkas

bibliogrāfi izskata kārtējā gada ārzemju periodis-
kos izdevumus ķīmijas, medicīnas, lauksaimniecības,

bioloģijas un tehnikas nozarēs, atzīmē vajadzīgo kar-

tītēs un sistemātiski piesūta tās zinātniekiem, infor-

mējot viņus par jaunāko literatūru attiecīgajos jautā-

jumos.

Par bibliogrāfijas nodaļas kartotēkām un biblio-

grāfisko uzziņu darbu jau pastāstīts iepriekšējās

nodaļās (sk. Katalogi un kartotēkas, Lasītāju apkal-
pošana) .
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3. IEVĒROJAMĀKO LATVIJAS ZINĀTNIEKU DARBU

BIBLIOGRAFIJAS UN BIOBIBLIOGRAFIJAS

Bibliotēka sagatavo un izdod bibliogrāfiskos rādī-

tājus par atsevišķiem zinātniekiem — biobibliografijas,
kurās sniegts pārskats par zinātnieku dzīvi un darbību,
uzrādīti viņu darbi un literatūra par viņiem.

Līdz šim publicētas akad. prof. Dr. J. Peives, akad.

prof. Dr. A. Kirhenšteina, akad. prof. Dr. J. Endzelīna,
akad. Fr. Deglava, akad. prof. Dr. P. Stradiņa bio-

bibliografijas un LPŠR ZA korespondētājlocekļa
E. Eihes darbu bibliogrāfija.

4. ZINĀTNISKAIS DARBS

Zinātniskais darbs bibliotēkā sākts jau pirmajos

pēckara gados, bet tikai pēdējā laikā tas izvērsts

plašāk.
Seit vispirms jāpiemin lielais darbs, ko bibliotēka

veic, sastādot latviešu periodikas rādītāju (no 18. gs.

otrās puses līdz 1919. g. neatkarīgi no izdošanas

vietas). Daudz darba ieguldīts, sagatavojot iespiešanai
J. Kr. Broces 10 sējumu lielo manuskriptu «Sammlung
verschiedner Lieflāndiscber Monumente...», ko pare-

dzēts izdot 3 sējumos. 1. sējums — materiāli par

Rīgu — jau sagatavots iespiešanai.
Bibliotēka strādā pie Latvijas bibliotēku zinātnes

un bibliogrāfijas vēstures teorijas un metodikas jau-

tājumiem. Pirmais bibliotēkas rakstu krājums publicēts
1960. gadā.

Bibliotēka piedalījusies viduslaiku vēstures avotu

bibliogrāfijas — «A. Potthast. Bibliotheca historica

mcdii aevi» jaunā izdevuma (t. s. «Jaunā Pothasta»)

sagatavošanā, sastādot Latvijas viduslaiku vēstures

avotu bibliogrāfiju.

Fondu komplektēšana un to parādīšana lasītājiem

katalogu un kartotēku sistēmā, lasītāju apkalpošana

un bibliogrāfiskais darbs — visas bibliotēkas darbs



kopumā kalpo tās galvenajam uzdevumam — pēc iespē-
jas pilnīgāk un ātrāk apgādāt ikvienu zinātnieku,
ikvienu speciālistu, ikvienu lasītāju ar viņam vajadzīgo
literatūru un sniegt tiem bibliogrāfisko palīdzību.

Veicinot zinātnes, tautsaimniecības un kultūras

augšupeju, arī mūsu zemes visvecākā bibliotēka iegulda
savu tiesu grandiozajā komunistiskās sabiedrības celt-

niecības darbā.
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