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RīgaS akaDĒMiSkāS ģiMNāziJaS 
DiSeRtāciJaS (17.–18.gaDSiMta SākUMS)

DiSSeRtatioNS of Riga acaDeMic gyMNaSiUM (17th ceNtURy – 
begiNNiNg of 18th ceNtURy)

1631.gadā atvērtajā Rīgas akadēmiskajā ģimnāzijā tika pārņemta Eiropas akadēmijām un universitātēm raksturīga 

tradīcija — audzēkņi kopā ar profesoriem rakstīja disertācijas. Pirms studentu uzstāšanās disertācijas tika iespiestas 

un izdalītas auditorijai, lai klātesošie varētu iepazīties ar tekstu.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā ir saglabājušās apmēram 130 

Rīgas akadēmiskās ģimnāzijas audzēkņu disertācijas. Šie iespiedumi ir spilgtas 17.gadsimta vidus un 18.gadsimta 

sākuma Rīgas intelektuālās un akadēmiskās dzīves, kā arī ģimnāzijas sasniegumu liecības, kas līdz šim tikpat kā nav 

pētītas.

Galvenā uzmanība būtu pievēršama disertācijām reliģijā, filozofijā, ētikā, loģikā, vēsturē un fizikā, jo tās atspoguļo 

ģimnāzijas profesoru — nozīmīgas Rīgas inteliģences grupas — zināšanu līmeni un viedokli par šīm akadēmiskajām 

disciplīnām. Disertācijas ir arī nenovērtējams informācijas avots atsevišķu inteliģences pārstāvju, piemēram, 

Vidzemes superintendenta un pirmā Rīgas akadēmiskās ģimnāzijas teoloģijas profesora Hermaņa Samsona (1579-

1643) darbības pētniecībā.

Atslēgvārdi: Rīgas akadēmiskā ģimnāzija, akadēmiskās disertācijas, izglītības vēsture, jaunlatīņu dzeja.

īss ieskats Rīgas Domskolas un akadēmiskās ģimnāzijas vēsturē

Rīgas akadēmiskās ģimnāzijas vēsture cieši saistīta ar Rīgas Domskolu, kas no 13.gadsimta 
līdz Karaliskā liceja izveidošanai bija nozīmīgākā mācību iestāde kā zināšanu kvalitātes, tā skolēnu 
skaita ziņā tagadējās Latvijas teritorijā. Iespējams, Domskola dibināta 1211.gadā, drīz pēc Rīgas 
Doma kapitula izveides. Ticamākais, ka līdz reformācijai tā bijusi tāda pati kā vairums Vācijas 
domskolu. Gadsimtu gaitā Domskola attīstījās un uzplauka. 16.gadsimta beigās tajā ieviesa 
piecu klašu izglītības sistēmu. Savu nozīmi Domskola nezaudēja arī pēc akadēmiskās ģimnāzijas 
nodibināšanas 1631.gadā. Ģimnāzijas galvenais uzdevums bija sagatavot audzēkņus mācībām 
Eiropas universitātēs. Sākotnēji tajā varēja padziļināti apgūt tikai teoloģiju un filozofiju, taču 
1640.gadā tika izveidota arī Juridisko zinību fakultāte.1 No 1657. līdz 1678.gadam mācības 

1 Гельд, Герман Готфрид. Краткая летопись Рижской Городской гимназии: со времени ея зарождения до наших 
дней; 1211–1911. Рига, 1911. C. 1.
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ģimnāzijā bija pārtrauktas karu un mēra epidēmiju dēļ, taču Domskola bija atvērta. Ģimnāzija 
darbojās līdz 1710.gadam, kad Rīga tika iekļauta Krievijas impērijas sastāvā. Pēc Ziemeļu kara 
Domskola tika pārveidota par klasisku ģimnāziju.2

Rīgas akadēmiskās ģimnāzijas disertācijas humānisma kontekstā

1631.gadā, kad tika nodibināta Rīgas akadēmiskā ģimnāzija, viduslaiku dzīves stils jau 
sen bija sevi izsmēlis. Cilvēki meklēja jaunus ideālus un atrada tos antīkajā kultūrā. Rīgā bija 
ienācis humānisms. Jaunās vērtības, jauns pasaules skatījums atdzīvināja un veicināja pilsētas 
intelektuālo dzīvi.3 Humānisma ideālu izplatīšanos sekmēja arī daiļrunas kurss Domskolas 
programmā — skolēni mācījās rakstīt dzeju un prozu klasiskajās valodās un skaidrā, labā 
latīņu valodā izteikt savas domas publiskās disputācijās. Šīs prasmes viņi varēja demonstrēt 
neskaitāmos sabiedriskās un privātās dzīves notikumos — skolas sarīkojumos, kāzu, bēru un 
dzimšanas svinībās, kas nebija iedomājamas bez deklamācijām un apsveikuma runām, dzejas. 
Dzejošanas prasme bija nepieciešama ikvienam izglītotam cilvēkam. Līdz 19.gadsimta sākumam 
dzejas sacerējumi latīņu valodā bija Rīgas skolu lielākais lepnums.4

2 Staris, Alfrēds. Rīgas Domskolai 800 gadu jubileja. No: Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā : starptautiskas 
konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.−3. decembrī. Sastd. Aīda Krūze, Iveta Ķestere, Alīda 
Zigmunde. Rīga : RaKa, 2011. 47. lpp. ISBN 9789984462004.

3  Tiersch, Kurt. Deutsches Bildungswesen im Riga des 17. Jahrhunderts. München : B. Heller, 1932. S. 29.
4  Turpat, S. 44. 

Friedrichs, J., Samson, H. 
De ecclesia in qua ecclesiae 
Lutheranae perennitas 
ac Veritas solidissime 
demonstratur. Rigae Livonum  : 
Typis Gerhardi Schröder,1637. 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Reto grāmatu un rokrakstu 
nodaļa, šifrs RBS/899
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Ģimnāzijas atvēršana iezīmēja rosīga un nopietna darba sākumu. Par to liecina biežie 
profesoru un studentu kopīgi izstrādāto disertāciju5 priekšlasījumi. Daļa disertāciju iespiestā 
veidā saglabājusies līdz mūsdienām. Domskolas un ģimnāzijas audzēkņu akadēmisko darbību 
atbalstīja arī pilsēta, pievēršot tai īpašu uzmanību Rīgas rātes izdotajos ģimnāzijas likumos 
“Leges gymnasii Rigensis”, kas pirmoreiz nāca klajā 1631.gadā. Laika gaitā likumi tika laboti 
un papildināti. Pēdējā versijā, kas izdota 1697.gadā, 13.pantā norādīts “(..) nepalaist [garām 
— R.B.] publiskas un atsevišķas disputācijas un deklamācijas, bet tās sarīkot izdevīgā brīdī, jo ar 
tām nāk slavā ģimnāzija un publikā sāk slavēt un iemīlēt pašus profesorus”.6 Likumos sniegti arī 
sīkāki norādījumi profesoriem. Teoloģijas profesoram “(..) disputācijās oponentiem jāaizrāda, 
lai iebildumus ņem no Bībeles, tā, ka arvien būtu izdevība noskaidrot Rakstus”.7 Tieslietu 
un matemātikas profesoriem vajadzēja rīkot disputācijas par matemātiku, jo publikai tās ļoti 
patīkot. Daiļrunas un vēstures profesori esot atbrīvoti no svētku programmu sastādīšanas, lai 
viņiem atliktu vairāk laika palīdzībai ģimnāzistiem stila vingrinājumos un publisku priekšnesumu 
sacerēšanā.

5  Oriģināltekstos šo darbu apzīmēšanai tiek lietoti divi latīņu vārdi — “dissertatio” un “disputatio”, kuru nozīmes ir ļoti tuvas 
un līdzīgas — iztirzāt, pārrunāt. Starptautiskajā zinātniskajā vidē tikai pašlaik tiek uzsākti šo sacerējumu padziļināti pētījumi, 
un angļu valodā to apzīmēšanai tiek lietots termins “(academic) dissertation”, ko izmanto arī šī raksta autore.

6  K.Dēķena tulkojums. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa, Kārļa Dēķena personālfonds, A 313, 
Nr.1, 24.–25.lp.

7  K.Dēķena tulkojums. Turpat, 25.lp.

Fuhrmann, J., Brever, J. Tria obtinendi in affectibus et 
actibus humanis medii media.. . Rigae : Typis Schroederianis, 
M.DC.LI [1651]. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu 
un rokrakstu nodaļa, šifrs RBS/903
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Lai iepazīstinātu klausītājus ar darba saturu jau pirms audzēkņa uzstāšanās, viņiem tika 
izdalīts iespiests disertāciju teksts. 

Disertāciju autoru identificēšana ir problemātiska. Skandināvijas bibliotēku kataloģizē-
šanas tradīcijā par autoru tiek uzskatīts profesors — prezidents (lat. — praeses). Iespējams, 
to noteica kolekcijas lielais apjoms, jo disertācijas vispirms tiek grupētas pēc universitātes, tad 
autora — prezidenta. LNB disertācijas tiek kataloģizētas, uzskatot par autoru disertācijā minēto 
ģimnāzijas audzēkni (respondentu). Profesors vadīja darbu un parasti arī bija tā sacerētājs, 
savukārt audzēkņa — respondenta (respondens) uzdevums bija iemācīties tekstu no galvas 
un prezentēt to auditorijai. Dažreiz titullapā uzsvērts, ka darbs sacerēts ar nolūku vingrināties 
disputācijā (pro disputationis exercitio), vai, ka prezidents ir arī autors (praeside et authore) 
u.tml. Taču ir gadījumi, kad savu autorību norāda respondenti (in se suscepit). Parasti disertācijas 
spēja sacerēt ģimnāziju absolventi, kas mācību laikā jau bija guvuši zināmu pieredzi to izstrādē 
un tēžu pamatošanā.

Disertācijas ir spilgtas 17.gadsimta vidus un 18.gadsimta sākuma Rīgas intelektuālās dzīves 
un humānisma, ģimnāzijas sasniegumu atspoguļotājas, kas līdz šim tikpat kā nav pētītas.8

Rīgas akadēmiskās ģimnāzijas disertāciju izdevumu raksturojums

Rīgas akadēmiskās ģimnāzijas audzēkņu mācību darbi rakstīti galvenokārt latīņu valodā, 
tikai daži — vācu valodā. Disertācijas ir viens no retajiem avotiem, kas raksturo izglītības saturu 
Rīgas inteliģences pārstāvjiem interesējošajās nozarēs — reliģijā, filozofijā, ētikā, loģikā, vēsturē, 
dabaszinātnēs u.c. Tās ir nenovērtējams uzziņu avots pētījumiem par 17.gadsimta Rīgas 
inteliģenci — gan ģimnāzijas profesoriem, kuri sekmēja humānisma ideju izplatību Latvijas 
teritorijā, pateicoties savai Rietumeiropas augstskolās gūtajai izglītībai, gan absolventiem, kas 
vēlāk kļuva par Rīgas rātskungiem, mācītājiem, literātiem un zinātniekiem.

Līdz mūsdienām saglabājušās vairāk nekā 130 iespiesto disertāciju vienību LNB Reto 
grāmatu un rokrakstu nodaļā, viena — LNB Baltijas Centrālajā bibliotēkā, ap 40 — Latvijas 
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu krājumā.

Disertāciju iespiedumu apjoms bija četras līdz piecpadsmit lapas quarto (apmēram 
18x14 cm) formātā. Visas Rīgas akadēmiskās ģimnāzijas disertācijas ir drukātas pilsētas tipogrāfijā, 
kuras uzdevumos ietilpa Rīgas iestādēs tapušo darbu iespiešana. Gandrīz puse materiālu izdota 
Gerharda Šrēdera (Schröder, ?–1657) darbības laikā no 1625. līdz 1657.gadam. Ģimnāzijas 
aktivitātes būtiski veicināja tipogrāfijas produkcijas pieaugumu, jo G.Šrēderam nācās iespiest 
ģimnāzijas profesoru sacerējumus, audzēkņu disertācijas, skolas mācību līdzekļus latīņu valodā.9 
Apmēram ceturtdaļa disertāciju iespiesta nākamā Rīgas pilsētas grāmatiespiedēja Heinriha 
Besemesera (Bessemesser, ?–1683) darbības laikā no 1678. līdz 1683.gadam. Pārējās pēc 
1683.gada iespiedis Georgs Matiāss  Nellers (Nöller, 1658(?)–1712). Būtiskas ārējās apdares 
atšķirības šo iespiedēju darbos nav konstatējamas, gadsimta laikā poligrāfiskais izpildījums 
palicis nemainīgs. Lai arī iespieddarbiem ir baroka laikmetam neierasti askētiska apdare, dažas 
interesantas atšķirības iespiedēju darbos ir saskatāmas. G.Šrēdera laikā spiestuve izmantoja 
skaistus tipogrāfiskos ornamentus un vinjetes. Laika gaitā disertāciju apdare kļuva lakoniskāka, 
tomēr dažkārt vērojami krāšņāki tipogrāfiskie elementi. 17.gadsimta 40.gadu G.Šrēdera 

8 Izņēmums ir divi raksti žurnālā “Zvaigžņotā Debess”: Apīnis, Aleksejs, Rabinovičs, Izaks. Disertācija “Par dienu garumu” 
Rīgas Akadēmiskajā ģimnāzijā 17.gadsimta beigās. Zvaigžņotā Debess, 1959. gada pavasaris, 42.–50. lpp. Klētnieks, Jānis, 
Paparinska, Vita. Pirmais zināmais Mēness aptumsuma novērojums Rīgā 17.gs. beigās. Zvaigžņotā Debess, 1981/1982. gada 
ziema, 58.−63.lpp.

9 Buchholtz, Arend. Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588–1888 : Festschrift der Buchdrucker Rigas zur Erinnerung 
an die vor 300 J. erfolgte Einführung der Buchdruckerkunst in Riga. Riga : Müllersche Buchdruckerei, 1890. S. 84–85.
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izdevumos sastopama 15.gadsimta grāmatiespiedumos praktizētā atsauču un komentāru 
ievietošana lappušu malās. 17.gadsimta beigās G.Nellera izdevumos parādījās arvien vairāk 
zinātniskajai literatūrai raksturīgu apdares iezīmju — kādā 1696.gada publikācijā tikusi lietota 
mūsdienu zinātniskajā literatūrā ierastā atsauču sistēma.10 Atšķirībā no mūsdienām 18.gadsimta 
sākuma disertācijās atsauču numurēšanai tika izmantoti burti. G.Nellera iespiedumos 17.gadsimta 
90.gados signatūru vietā tika izmantota nepārtraukta lappušu numerācija. Atsevišķos disertāciju 
eksemplāros ir sastopamas marginālijas, kas tapušas 17.–18.gadsimtā. Johana Brēvera un 
Eberharda Ludoviki (Ludovici) disertācijā “Metamorphosis Nebucadnezaris”, kas iespiesta 1653.
gadā un glabājas LNB, ir ļoti daudz pierakstu rokrakstā. Turklāt šis eksemplārs ir savādi iesiets 
— katra otrā ir cauršūta balta lapa ar piezīmēm rokrakstā. Iespējams, tas ir īpašnieka speciāli 
pasūtīts eksemplārs, kas paredzēts padziļinātai teksta analīzei un komentāru pievienošanai.

Kopumā disertāciju tipogrāfiskā kvalitāte nebija augsta, var pat apgalvot — tai netika 
pievērsta liela uzmanība. Necili tipogrāfiski rotājumi, vinjetēs daudzviet redzami naglu galviņu 
nospiedumi, kas liecina par vecām, ilgu laiku nokalpojušām vinješu klišejām.

Prezidenti un respondenti

Disertāciju kopums raksturo ģimnāzijas mācībspēku (prezidenti, praesidentes) ieguldījumu 
un viņu audzēkņu (respondenti, respondentes) akadēmisko sniegumu. Ģimnāzijas darbības 
pirmajā posmā no 1631. līdz 1657.gadam tajā darbojās trīs filozofijas, divi teoloģijas profesori, 
divi daiļrunas, divi tieslietu, divi grieķu valodas, viens vēstures, viens fizikas un ētikas profesors. 
Otrajā darbības laikposmā (1678–1710) akadēmisko mācībspēku bija par vienu mazāk — trīs 
teoloģijas, trīs filozofijas, četri daiļrunas, vēstures un grieķu valodas, divi tieslietu un matemātikas 
profesori..11

Akadēmiskās ģimnāzijas pirmais inspektors un profesors bija Rīgā dzimušais Hermanis 
Samsons (Samson, 1579–1643). Ar Rīgas rātes finansiālu atbalstu 1599.gadā H.Samsons studēja 
latīņu un grieķu literatūru Rostokas universitātē, vēlāk apguva teoloģiju Vitenbergas universitātē. 
1608.gadā, atgriezies dzimtajā pilsētā, Samsons kļuva par Doma un Pētera baznīcas mācītāju, 
bet 1622.gadā tika iecelts par Vidzemes superintendentu. Pateicoties oratora dotībām, īpašu 
piekrišanu plašākā publikā viņš izpelnījās ar saviem sprediķiem. Izcilo Bībeles zināšanu dēļ 
H.Samsons tika iesaukts par Bībeles Herkulesu (Hercules biblicus).

12 gadus darbodamies teoloģijas profesora amatā ģimnāzijā, H.Samsons vadīja daudzu 
disertāciju izstrādi. No tām līdz mūsdienām saglabājušās vismaz 30. Kā liecina nosaukumi, visvairāk 
rakstīts par teoloģijas, mazāk — par filozofijas, un pavisam nedaudz — par jurisprudences 
tēmām. 1636.gadā profesors kopā ar jauno studentu no Eislēbenes Johanu Brēveru (Brever, 
1616–1700) uzrakstīja teoloģisku disertāciju par Svēto Vakarēdienu, kas bija vērsta pret kalvinistu 
kļūdām. Talantīgais audzēknis 1639.gadā saņēma Rīgas rātes stipendiju studijām Marburgā. 
Laikposmā no 1643. līdz 1657. un no 1677. līdz 1700.gadam J.Brēvers bija daiļrunas, filozofijas, 
vēstures un teoloģijas profesors Rīgas akadēmiskajā ģimnāzijā, pāris gadus arī Domskolas 
inspektors. Paralēli mācībspēka pienākumiem viņš kalpoja arī par mācītāju Doma un Pētera 
baznīcā, bija Rīgas superintendents.12 Ilgie darba gadi un nozīmīgie akadēmiskie sasniegumi13 
garantēja J.Brēveram lielu cieņu, taču jāpiemin vēl kāds būtisks aspekts, kādēļ studenti un kolēģi 

10 Damm, Georgius. De immoderata eruditi hominis curiositate. Riga : G.M. Nöller, [1696].
11 Schweder, Gotthard. Die alte Domschule und das daraus hervorgegangene Stadt-Gymnasium zu Riga. Riga, Moskau :  

J. Deubner, 1910. S. 77–80.
12 Phragmenius, Jonas Johannes, Grapius, Zacharias. Riga literata. Rostochii : Richelius, 1699. P. [12.].
13 Piemēram, pat Rīgas ģimnāzijas likumos teoloģijas profesoriem bija noteikts, ka Brēvera Bībeles komentāri “Catena theologica, 

succinctis thesibus comprehensa” (Rigae, 1697) ir skaidri jāizklāsta audzēkņiem.
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neskopojās ar pateicības vārdiem disertāciju dedikācijās šim “svētajam sirmgalvim” (sanctus 
senex). 1677.gadā, pēc tam, kad ģimnāzija 20 gadus bija slēgta, viens no faktoriem, kas 
veicināja tās atvēršanu, bija J.Brēvera apņemšanās veikt teoloģijas profesora amata pienākumus 
bez atlīdzības.14 1655.gadā Frankfurtē pie Mainas izdots J.Brēvera sastādītais Rīgas akadēmiskās 
ģimnāzijas runu krājums divās daļās.15 Pirmā daļa aizsākas ar 98 lappušu garu rakstu “Memoria 
Samsoniana”, kas veltīta viņa skolotāja H.Samsona piemiņai. Saglabājušās vismaz 26 J.Brēvera 
vadītās disertācijas par filozofijas, loģikas, retorikas un vēstures jautājumiem.

Pēc J.Brēvera nāves Pētera baznīcas mācītāja amatā stājās viņa znots, Domskolas rektors, 
ģimnāzijas filozofijas un vēlāk arī teoloģijas profesors Dāvids Kaspari (Caspari, 1648–1702). 
Saglabājušās vismaz 35 D.Kaspari vadībā izstrādātas disertācijas. To vidū ir 18 īsu sacerējumu 
sērija par politiku un 12 — par ētiku, balstoties uz Aristoteļa darbiem.

Par vēstures un daiļrunas profesoru Rīgas akadēmiskajā ģimnāzijā strādāja vēl viens 
Rīgas Domskolas un ģimnāzijas absolvents Jākobs Vilde (Wilde, 1679–1755), kurš augstāko 
izglītību bija ieguvis Kēnigsbergas un Greifsvaldes universitātēs. Rīgā J.Vilde strādāja tikai dažus 
gadus un turpmāko dzīvi pavadīja ceļojumos pa Eiropu. 1719.gadā ieguva Zviedrijas karalienes 
Ulrikas Eleonoras (Ulrika Eleonora, 1688–1741) historiogrāfa un karaliskā sekretāra titulu.16 

14 Schweder, Gotthard. Die alte Domschule, das gegenwärtige Stadtt–Gymnasium zu Riga. Riga : [s.n.], 1885. S. 21.
15 Brever, Johannes. Orationum, in Rigensi Athenaeo habitarum, Pars I et II. Francofurti ad Moenum : Sumptibus Petri Hauboldii, 

anno M. DC. LV. [1655].
16 Recke, Johann Friedrich von, Napiersky, Karl Eduard. Allgemeines Schriftsteller– und Gelehrten–Lexicon der Provinzen Livland, 

Esthland und Kurland. Bd.4. Mitau: J.F. Steffenhagen und Sohn., 1832. S. 512.–516.

Brever, J., Samson, H. Disputatio publica de Libero 
Arbitrio. Rigae Livonum : Typis Schröderianis, Anno 
1635. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu 
un rokrakstu nodaļa, šifrs RBS/879
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Saglabājušās vismaz piecas Vildes vadībā rakstītas disertācijas. Vienai no tām (sacerēta vācu 
valodā dzejas formā) — par Jēzus ciešanu skaistumu — respondents bija rīdzinieks Kaspars 
Elverss (Elvers, 1680–1750), vēlākais vācu-latviešu vārdnīcas “Liber memorialis Letticus” (Rīga, 
1748) sastādītājs.

Rīgas akadēmiskā ģimnāzija veicināja arī jaunu dabaszinātņu atziņu izplatīšanos Vidzemē. 
Būtiska loma šajā procesā bija 1681.gadā Rīgā no Erfurtes ieceļojušajam matemātikas un tiesību 
profesoram Johanam Paulam Melleram (Möller, 1648−1711). 1697.gadā viņš iekārtoja nelielu 
observatoriju ar diviem teleskopiem un svārsta pulksteni, lai sistemātiski veiktu astronomiskus 
novērojumus. J.Mellers bija viens no pirmajiem, kas Rīgā sāka atklāti runāt par heliocentrisko 
pasaules uzbūvi. J.Mellera vadīto disertāciju skaits ir neliels (šobrīd zināmi divi saglabājušies 
izdevumi). Viena no tām ir Dāvida Hepena (Haeppen, Heppen, 1667–1704) sagatavotā disertācija 
“Par dienu garumu” (“De quantitate dierum”, 1688), kurā izklāstīta heliocentriskā sistēma.

Dabaszinātņu vēsturē atrodams arī fizikas un ētikas profesora, Rīgas pilsētas ārsta Johana 
Hēfelna (Höveln, 1601–1652) vārds. Zināms, ka viņš veicis neparastas debess parādības — halo 
efekta — novērojumu 1635.gadā.17 Saglabājušās vismaz piecas viņa vadītas disertācijas.

Apzinot disertāciju tematu skaitliskās proporcijas, redzams, ka autori visvairāk 
pievērsušies filozofijai (aptuveni 30 procenti disertāciju). Iespējams, šis īpatsvars tik liels tādēļ, 
ka pie filozofijas pieskaitīti arī darbi par loģiku un ētiku. Aptuveni 25 procenti sacerējumu veltīti 
teoloģijai. Pietiekami liela interese bijusi par valstslietām un tiesībām, jo jurisprudence bija viens 
no diviem ģimnāzijas studiju virzieniem (aptuveni 20 procenti darbu). Neliela daļa disertāciju 
veltīta vēsturei, fizikai, matemātikai un astronomijai.

Kā jau minēts, disertācijas bija uzskatāmas par audzēkņu vingrinājumiem latīņu valodā 
un retorikā, taču daļa no tām ietver arī zinātniskos jauninājumus un jaunas sociālas idejas. 
Disertāciju teksti ir vērtīgs avots jaunas izglītības, kultūras un zinātnes vēstures informācijas 
ieguvei. 17.gadsimta Rīgas neolatinitāte ir pētāma tā laika Eiropas latinitātes kontekstā, analizējot 
sacerējumos izteikto ideju dinamiku, morfoloģisko, sintaktisko un leksisko elementu variācijas. 
Šādi iespējams izvērtēt latīņu valodas lietojuma tradīcijas Rīgas akadēmiskajā ģimnāzijā, apzināt 
tās specifisko, lokālo leksikas krājumu un izmantojumu.

okazionālā dzeja, antīko autoru recepcija

Gandrīz visu disertāciju titullapu otrā pusē iespiestas dedikācijas. Tajās respondenti parasti 
pieminēja personas, kurām veltīja savus darbus un izteica pateicību par palīdzību to tapšanā 
vai iedvesmošanā, — mācībspēkiem, rātskungiem, labvēļiem un skolas biedriem. Piemēram, 
Johans Kaspari (Caspari, 1680–1708) līdztekus pateicībām saviem pasniedzējiem, biedriem un 
atbalstītājiem, pauda sirsnīgu paldies arī iepriekšminētajam J.Brēveram — savam vectēvam. 
17.gadsimta nogalē dedikācijas palika arvien lakoniskākas, to mākslinieciskā izteiksme — 
vienkāršāka.

Akadēmisko disertāciju literāro vērtību paaugstina savdabīga, antīkās dzejas tradīcijā 
balstīta okazionālā dzeja, kas šajos darbos izmantota respondentu apsveikšanai. Ņemot vērā to, 
ka disertācijas nolasīšana bija ārkārtīgi liels notikums audzēkņa dzīvē, ļoti bieži respondentam 
par godu viņa skolas biedri, dažkārt arī profesori, sacerēja apsveikuma dzeju. Dzejoļi rodami 
disertāciju tekstu noslēgumā. Respondentiem veltītā dzeja lielākoties sacerēta klasiskajā latīņu 
valodā, heksametrā, elēģiskajā distihā vai citos klasiskās dzejas pantmēros. Dzejā tika pieminētas 

17 Stradiņš, Jānis. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. 145.−147. lpp. ISBN 
9789984824130.
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personas, dievības un reālijas no antīkās pasaules, sacerējumos nereti ietverti sakāmvārdi 
un frāzes no klasisko autoru tekstiem gan latīņu, gan sengrieķu valodā. Īpaši iecienītas bija 
anagrammas, vārdu spēles u.tml. Ilustrācijai — Bernharda Ramma (Ramm) sacerētais apsveikuma 
dzejolis skolas biedram, vēlākajam ģimnāzijas juridisko zinību profesoram un Rīgas rātskungam 
Joahimam Renenkampfam (Rennenkampff, 1618–1658).18 Dzejas rindas pauž autora labvēlību 
un iedrošinājumu adresātam, kura uzvārds vācu valodā nozīmē “sacīkšu skrējējs”:

“Kad domāju par Tavu vārdu, izglītotais draugs,
Man prātā skrējiens ātrs ar kara dievu Marsu nāk! Kādēļ tā?
Ka esi cīnītājs, to varu spriest pēc Tevis paša. 
Tad cīnies bezbailīgi, jo šāds vārds un liktenis Tev dots!”19

“Cum Nomen perpendo tuum Doctissime Amice,
Invenio celerem cursum cum Marte! quid inde?
Quod bellator sis ex ipso cernere possum.
Pugna ergo intrepide, sic Nomen et Omen habebis”.20

Ir skaidrs, ka skolasbiedru apsveikšanas tradīcija kalpoja par labu iemeslu arī apsveicējiem 
likt lietā savas dzejošanas prasmes un zināšanas, jo, kā iepriekš minēts, dzejas sacerēšana bija 
svarīga izglītības sastāvdaļa.

***

Rīgas akadēmiskās ģimnāzijas audzēkņu disertācijas ir saturā daudzpusīgs, taču noslēgts 
(to uzbūve gadsimta gaitā nav mainījusies) izdevumu veids, kas sniedz liecības par 17.gadsimta 
Rīgas intelektuālo dzīvi un mācībiestādes sasniegumiem.

Kaut arī visi darbi iespiesti Rīgas pilsētas tipogrāfijā, jāatzīst, ka katram tipogrāfijas vadī-
tājam piemita savs “rokraksts” un iespējas. Domājams, salīdzinoši krāšņo G.Šrēdera izpildījumu 
veicināja arī pasūtītāju pacilātība un iedvesma, 1631.gadā uzsākot jaunās mācībiestādes darbību. 
H.Besemesers pārņēma disertāciju iespiešanu 1678.gadā, kad ģimnāzija bija atjaunojusi darbību 
pēc divdesmit gadu pārtraukuma, taču karu, mēra epidēmijas sekas vēl bija jūtamas. Iespējams, 
tādēļ šī laika disertācijām ir  lakonisks iespiedums un  veltījumu, apsveikumu sadaļa. G.Nellera 
iespiedumos konstatējama vitalitātes atgriešanās. Līdztekus jaunajām atziņām dabaszinātnēs, 
izmantoti arī specifiskie zinātnisko izdevumu apdares elementi — atsauču sistēma, paginācija.

Raksturojot neolatinitātes izpētes pašreizējās problēmas, Upsalas Universitātes klasiskās 
filoloģijas profesors Hanss Helanders (Helander) norāda: “Par vienu no svarīgākajām jomām 
neolatinitātes filoloģijā ir jāuzskata latīņu valodas leksikas krājuma pieauguma zinātniskajos 
tekstos izpēte. Kopumā jāsaka, ka zinātniskā diskursa faktuālā literatūra, piemēram, 
akadēmisko disertāciju prozas pētniecība, ir viens no visinteresantākajiem un steidzamākajiem 
uzdevumiem.”21

Jāpiemin, ka pēdējos gados Ziemeļeiropā mostas interese par akadēmiskajām 
disertācijām. Par to liecina, piemēram, Sēderternas Universitātes (Södertörns högskola) 2010.
gada maijā, Stokholmā rīkotā konference “Dissertations in the Baltic Sea Region 1600–1800”, 
kurā izskanēja informācija par disertāciju krājumiem, to digitalizēšanu, bibliografēšanu un 

18 Recke, Johann Friedrich von, Napiersky, Karl Eduard. Allgemeines Schriftsteller– und Gelehrten–Lexicon der Provinzen Livland, 
Esthland und Kurland. Bd.3. Mitau: J.F. Steffenhagen und Sohn., 1831. S. 516.

19 Tulkojumā nav saglabāts heksametra pantmērs.
20 Struborgius, Johannes, Rennenkampff, Joachimus. De demonstratione tanquam nobilissima parte logices. Rigae : Typis 

Gerhardi Schröder, 1637. P. [16.].
21 Helander, Hans. Neo–Latin Studies: Significance and Prospects. Symbolae Osloenses, [tiešsaiste] 76, 2001. P. 35. [skatīts 

2012.g. 17. janv.]. Piekļuve: http://www.cems.ox.ac.uk/documents/helander.pdf
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provenienču noteikšanu Ziemeļeiropas un Baltijas lielākajās bibliotēkās. Tartu Universitātes 
mācībspēki uzsākuši Tērbatā publicēto disertāciju apkopošanu un izpēti, pagaidām gan vēl 
kavējoties pie metodoloģiskām nostādnēm. Zviedrijas un Somijas lielākajās bibliotēkās norit 
aktīva disertāciju digitalizēšana un tulkošana. Latvijai ar savu mantojumu noteikti vajadzētu 
iekļauties šajā apritē.

izmantotie informācijas avoti
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Zigmunde. Rīga : RaKa, 2011. ISBN 9789984462004.
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10. Phragmenius, Jonas Johannes, grapius, zacharias. Riga literata. Rostochii : Richelius, 
1699.

11. Struborgius, Johannes, Rennenkampff, Joachimus. De demonstratione tanquam 
nobilissima parte logices. Rigae : Typis Gerhardi Schröder, 1637.

12.	Гельд,	Герман	Готфрид.	Краткая летопись Рижской Городской гимназии : со 
времени ея зарождения до наших дней; 1211–1911. Рига, 1911.

Summary

 
When Riga Academic gymnasium was opened in 1631, a tradition was adopted from other European academies 
and universities – that is, for students to work on dissertations together with their professors (in Latin: respondens 
and praesidens respectively). Before the speech, the dissertations were printed and distributed to the audience so 
that it could get acquainted with the text .
There are about 130 items of Riga Academic gymnasium’s graduates dissertations preserved in two libraries of 
Latvia — National Library of Latvia and Academic Library of the University of Latvia.
So far, these papers have not been researched, although they directly reflect the history of intellectual thought in 
Riga from the middle of 17th century to the beginning of 18th century. The main value of the papers are hidden in 



LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS ZINĀTNISKIE RAKSTI 13

their texts that disclose the subjects the intellectuals of Riga were interested in at the time – philosophy, ethics, 
logics, history, society, physics, etc. The dissertations are also priceless information sources regarding the main 
representatives of cultural and spiritual society of Riga themselves, for instance, Hermann Samson (1579−1643), 
who was the superintendent of Livland and first professor of theology in Riga Academic gymnasium. Most of the 
Riga Academic gymnasium’s professors were born in the current territory of Latvia and were educated in European 
universities at Wittenberg, Marburg, Leipzig, Strasbourg and other. Thus they brought their knowledge and new, 
contemporary trends, as well as ideas of humanism to Riga.
All dissertations have the same size — approximately 18 x 14 cm, and the number of pages varies from 4 to 20. 
Almost all of the dissertations are written in Latin, with only a few in German. Citations from the ancient Greek 
literature in their original form are often included. Dissertations typically include dedications on the other side of 
the title page where students express their thankfulness to the professors, patrons and friends who have helped 
and supported them during their studies. Occasional poetry composed by fellow students is often found at the end 
of the dissertations — these are examples of Neo-Latin poetry that are worth a research.
First dissertations were printed in 1632 by the second typographer of Riga city — Gerhard Schroeder. This 
tradition, as well as the Academic Gymnasium itself, was eliminated by the beginning of Great Northern War 
(1709−1721).
Keywords: Riga Academic gymnasium, academic dissertations, history of education, Neo-Latin poetry.
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Die koRReSPoNDeNz eiNeR MitaUeR 
bUchhaNDLUNg aLS QUeLLe DeR 
hiStoRiScheN LeSeRfoRSchUNg iN 
kURLaND
JeLgaVaS (MītaVaS) gRāMattiRDzNiecībaS UzņĒMUMa koReSPoNDeNce 
kā kURzeMeS ieDzīVotāJU LaSīšaNaS VĒStUReS aVotS

the coRReSPoNDeNce of a book-tRaDiNg coMPaNy iN MitaU aS a 
SoURce of hiStoRicaL ReaDeRShiP ReSeaRch iN kURLaND

Die Korrespondenz des Mitauer Buchhändlers Ferdinand Besthorn weist aus buchwissenschaftlicher Sicht viele 

interessante Aspekte in Bezug auf den Buchmarkt des 19.Jahrhunderts auf. Der Bestand umfasst Korrespondenzen 

und Geschäftsunterlagen der Buchhändler Gustav Adolph Reyher und Ferdinand Besthorn aus den Jahren 1855 bis 

1908. Er ist in der Abteilung für Alte Bücher und Handschriften der Lettischen Nationalbibliothek zugänglich.

Gerade weil der Buchmarkt Kurlands im 19.Jahrhundert mit Fokus auf die deutsch-baltische Bevölkerung bis 

heute ein Desiderat in der Wissenschaft darstellt, bieten sich die umfangreichen historischen Dokumente als 

gewinnbringende Quellen, vor allem hinsichtlich der historischen Leserforschung, an. Dieser Artikel versteht 

sich deshalb als Anregung zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Bestand und möchte mögliche 

Fragestellungen hierfür aufzeigen.

Den überwiegenden Teil der überlieferten Korrespondenz machen Bestellscheine der Leser aus, die vornehmlich 

der deutsch-baltischen Bevölkerungsgruppe angehörten. Die Untersuchung, welche Lektürestoffe erworben oder 

entliehen wurden, lässt Rückschlüsse über die Lebenswelt der Bevölkerung Kurlands im 19. Jahrhundert zu.

Gleichzeitig ermöglichen die Dokumente hinsichtlich des besonderen Standortes der Buchhandlungen in 

Kurland, Einblicke in die Vernetzungen des Buchmarktes innerhalb von Europa. Die Betrachtung des Bestell- und 

Leseverhaltens ermöglicht eine Annäherung an die Problematik, inwiefern es zum interkulturellen Austausch 

zwischen Deutschbalten und Letten in Kurland gekommen ist und welche Rolle dabei der Buchhändler als Vermittler 

zwischen den verschiedenen Nationalitäten spielte.

Stichworte: historische Leseforschung, Buchhandel im 19. Jahrhundert, Kurland, Deutsch-Baltische 

Bevölkerung.

Die Beschäftigung mit der Korrespondenz des Mitauer Buchhändlers Ferdinand Besthorn 
ist aus einem Praktikum an der Lettischen Nationalbibliothek hervorgegangen. Bei der Erfassung 
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und elektronischen Katalogisierung von Handschriftenbeständen in der Abteilung für Alte 
Bücher und Handschriften wurde deutlich, dass dieser Bestand aus buchwissenschaftlicher Sicht 
viele interessante Aspekte aufweist, vor allem in Bezug auf den Buchmarkt des 19.Jahrhunderts. 
Dieser Artikel versteht sich somit vor allem als Anregung zu weiterer wissenschaftlicher Arbeit. 
Zunächst werden hierzu der Bestand kurz vorgestellt und dessen Kontexte aufgezeigt. Auf 
dieser Basis sollen daraufhin mögliche Fragestellungen entwickelt werden, die für anknüpfende 
Untersuchungen Möglichkeiten der Herangehensweise an die Korrespondenz eines 
deutschbaltischen Buchhändlers des 19.Jahrhunderts aufzeigen.

In der deutschen buchhandelsgeschichtlichen Forschung sind bereits zahlreiche 
Publikationen zum Buchmarkt (und seinen Akteuren) des 19.Jahrhunderts zu finden.1 Auch 
die Geschichte des lettischen Buchwesens ist durch Buchhistoriker Lettlands gut erforscht. 
Eine spezielle Untersuchung zum deutschen Buchwesen dieser Epoche in Kurland ist jedoch 
ein Desiderat.2 Gleiches gilt für die historische Leserforschung mit Fokus auf die Deutsch-
Balten in Kurland. Zur Lebenswelt dieser Bevölkerungsgruppe sind zwar bereits einige 
Publikationen erschienen, der vorliegende Bestand bietet jedoch die Möglichkeit, sowohl die 
Buchhandelsgeschichtsschreibung um einen weiteren Akteur und Erkenntnisse zu ergänzen, als 
auch die Deutsch-Balten aus einer neuen Perspektive in den Blick zu nehmen.

Die korrespondenz ferdinand besthorn

Bei dem Bestand handelt es sich um eine umfangreiche Sammlung von Briefen sowie 
andere Korrespondenz- und Geschäftsunterlagen aus dem Besitz der Buchhändler Gustav 
Adolph Reyher und Ferdinand Besthorn in Mitau (Jelgava) aus den Jahren 1855 bis 1908.3 Die 
insgesamt 1637 Dokumente sind größtenteils in deutscher, mitunter aber auch in russischer und 
lettischer Sprache verfasst. Die Schriftstücke befinden sich in der Abteilung für Alte Bücher und 
Handschriften der Lettischen Nationalbibliothek4 und sind in 10 Mappen chronologisch sortiert 
und innerhalb dieser nach Absendern alphabetisch geordnet. Der Zustand der Dokumente ist 
vorwiegend gut, das Lesen der Briefe, Postkarten, Notizen und Bestellscheine wird nur vereinzelt 
von Tintenfraß, verblichener Tinte und vergilbtem oder eingerissenem Papier erschwert.

Den größten Teil des Bestands machen Briefe und Postkarten von deutschbaltischen 
Kunden des Buchhändlers aus. Gegenstände der Korrespondenz sind meistens Bestellungen, 
die Erkundigung nach noch ausstehenden Lieferungen und die Begleichung von Rechnungen. 
Hinzu kommen einige Bestellnotizen, die entweder von Kunden an die Buchhandlung gesendet 

1 Zum Beispiel seien erwähnt: Wittmann, Reinhard. Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert : Beiträge zum 
literarischen Leben 1715−1880. Tübingen : Niemeyer, 1982. Studien zur Sozialgeschichte der Literatur, 6.

 Rarisch, Ilsedore. Industrialisierung und Literatur. Buchproduktion, Verlagswesen und Buchhandel in Deutschland im 19. 
Jahrhundert in ihrem statistischen Zusammenhang. Berlin, 1976. Historische und pädagogische Studien, 6.

 Goldfriedrich, Johann. Geschichte des deutschen Buchhandels. Band 4: Vom Beginn der Fremdherrschaft bis zur Reform des 
Börsenvereins im neuen Reiche 1805−1889. Leipzig, 1913.

2 Die (deutsche) Forschung hat sich — dieses Thema betreffend — bis jetzt vorrangig dem 16. bis 18.Jahrhundert zugewandt. 
Vgl. Wittmann, Reinhard. Der deutsche Buchmarkt in Osteuropa im 18.Jahrhundert. In: Wittmann, Reinhard. Buchmarkt und 
Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert.  Tübingen : Niemeyer, 1982, S. 93−110.

 Wittram, Reinhard. Baltische Geschichte. Die Ostseelande, Livland, Estland, Kurland  1180−1918 : Grundzüge und Durchblicke. 
München: Oldenbourg, 1954.

 Göpfert, Herbert G. (Hrsg.). Buch- und Verlagswesen im 18./19.Jahrhundert : Beiträge zur Geschichte der Kommunikation in 
Mittel- und Osteuropa. Berlin: Carmen, 1977.

 Poelchau, Artur. Der Verlag von Johann Friedrich Hartknoch, Buchhändler und Verleger : Mitau 1762−1767, Riga 1767−1804  ; 
ein bibliogr. Versuch. Riga: Hartknoch, 1918.

3 Insgesamt hat die Buchhandlung von 1826 bis 1935 bestanden. Demnach sind nicht für alle Jahre Dokumente überliefert 
worden. Die Briefe an G. A. Reyher machen nur einen kleinen Teil der Sammlung aus.

4 Dem Bestand ist die Signatur RX0, A 183 zugeordnet.
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wurden oder die der Buchhändler selbst gemacht hat. Weiterhin finden sich viele Briefe von 
Verlagsbuchhandlungen und Verlegern, die ihr Unternehmen und dessen (Dienst-) Leistungen 
vorstellen oder für bestimmte Verlagswerke Werbung betreiben. Die Lieferscheine des 
Barsortiments F.Volckmar in Leipzig sind recht zahlreich erhalten und geben Aufschluss über 
das Leseverhalten der vornehmlich deutschen Bevölkerung Kurlands im 19.Jahrhunderts.

Die buchhandlung unter gustav adolph Reyher und ferdinand Wilhelm besthorn

Alle Briefe des Bestandes bis 1858 sind an Gustav Adolph Reyher, beziehungsweise die 
Reyher’sche Buchhandlung adressiert. Reyher wurde 1794 in Wenden geboren und starb 1864 
in Mitau. Im Frühjahr 1826 gründete er eine Buchhandlung in Mitau5. 1844 rief er außerdem 
“Reyher’s Verlagsconto” ins Leben, welches er später in “Reyher’sche Verlagsbuchhandlung” 
umbenannte6. Seinem Geschäft schloss er eine private Leihbibliothek an und engagierte sich so 
für “die Versorgung eines breiten Lesepublikums”7. 

In der Verlagsbuchhandlung erschienen sowohl belletristische als auch wissenschaftliche 
Werke, darunter Dissertationen, Schulbücher, Karten, Lithographien und Veröffentlichungen 
von Professoren der Dorpater Universität. Damit ist diese Institution eine der zahlreichen, 
für das 19. Jahrhundert typischen Verlagsneugründungen.8 Auf Gustav Adolph Reyher geht 
auch “Reyhers Milde Stiftung” in Mitau und Wenden zurück: Er schuf mit seinem Kapital die 
Grundlage einiger Heime “für alte Damen“, die bis 1939 existierten.9

Im Juli 1857 wurde Ferdinand Wilhelm Besthorn neuer Besitzer der Buchhandlung, 
während Reyher den Verlag weiter führte. Besthorn war im Buchgeschäft bereits erfahren: 
bis zu diesem Zeitpunkt agierte er als Gesellschafter bei der Universitätsbuchhandlung E. J. 
Karow (gegründet 1842) in Dorpat (Tartu)10. Anfang der 1870er Jahre änderte sich auch der 
Geschäftsname der Buchhandlung in Buchhandlung F.Besthorn. Der Verlag wurde nach Reyher’s 
Tod von seiner Frau Friederike Reyher (geb. Lang) übernommen.

Im Dezember 1873 wurde eine Filiale unter dem Namen Ferdinand Besthorn’s Buch-
handlung in Goldingen (Kuldiga) gegründet, deren bevollmächtigter Geschäftsführer Jacob 
Siedenburg war.11 Anfang 1903 ging die Filiale schließlich in den Besitz von Siedenburg über.12 Als 
Prokur im Mitauer Haus war Wilhelm Walter tätig13. Die Buchhandlung Ferdinand Besthorn wird 
im Allgemeinen Adressbuch des deutschen Buchhandels letztmalig 1935 erwähnt. In den letzten 
Jahren ihres Bestehens wurde sie von W.Beritz geleitet14. Sowohl Gustav Adolph Reyher als auch 
Ferdinand Besthorn waren Mitglieder des Börsenvereins der deutschen Buchhändler zu Leipzig.

So wie sich G.A.Reyher sozial und bürgerlich durch seine “Milde Stiftung” engagierte, war 
auch Besthorn am städtischen, bürgerlichen Leben aktiv beteiligt. Dies belegen einige Dokumente, 

5 Vgl. Allgemeines Adressbuch für den deutschen Buchhandel, den Antiquar-, Colportage-, Kunst-, Landkarten- und Musikalien-
Handel sowie verwandte Geschäftszweige. Leipzig: Schulz, 1840, S. 81.

6 Der Verlag sei hier der Vollständigkeit halber erwähnt, spielt aber in der Korrespondenz eine untergeordnete Rolle, da sich 
die meisten Briefe an die Buchhandlung richten.

7 Zanders, Viesturs. Bibliotheken in Lettland. Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Hrsg. von Bernhard 
Fabian. Hildesheim: Olms Neue Medien 2003 [cited 2010-11-15]. Available: http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Bibliotheken_
In_Lettland

8 Laut Johann Goldfriedrich stieg die Zahl der Verlagsbuchhandlungen zwischen 1865 und 1890 um 149 % an. Vgl. 
Goldfriedrich, Johann. Geschichte des Deutschen Buchhandels. 4.Band (1805−1889). Leipzig : Verlag des Börsenvereins der 
Deutschen Buchhändler, 1913 [cited 2010-11-15]. Available: http://archive.org/details/geschichtedesdeu04kappuoft

9 Deutsch-baltisches biographisches Lexikon 1710−1960. Im Auftr. der Baltischen Historischen Kommission. Hrsg. von Wilhelm 
Lenz. Köln [u.a.] : Böhlau, 1970. S. 626.

10 Vgl. Allgemeines Adressbuch für den deutschen Buchhandel, 1854, S. 93.
11 Vgl. Allgemeines Adressbuch für den deutschen Buchhandel, 1880, S. 25.
12 Vgl. Brief der Rigaer Papier-Fabriken vom 1. Februar 1903.
13 Vgl. Allgemeines Adressbuch für den deutschen Buchhandel, 1880, S. 25.
14 Vgl. Allgemeines Adressbuch für den deutschen Buchhandel, 1933, S. 48.
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aus denen hervorgeht, dass er beispielsweise verschiedene Konzerte und Veranstaltungen 
organisierte. Außerdem war Besthorn Mitglied der Lettisch-Literarischen Gesellschaft.15 Diese 
wurde 1824 von Deutsch-Balten ins Leben gerufen und hatte ihren Sitz in Riga und Mitau. 
Die meisten Mitglieder der Vereinigung waren in Kurland ansässig. Ihr Ziel war es, Sprache 
und Volkskultur der Letten zu erforschen. Ähnlich wie beim Verleger des 19.Jahrhunderts, 
gehörte es zum Selbstverständnis des Buchhändlers der damaligen Zeit, sich gesellschaftlich 
in bürgerlichen Kreisen zu engagieren. Die “Latweesche Awises”, neben dem “Magazin“ ein 
Organ der Lettisch-literarischen Gesellschaft wurden von der Buchhandlung Ferdinand Besthorn 
expediert. Ab 1907 erschien der “Goldingische Anzeiger” im Hause Besthorn.

Reyher und vor allem Besthorn unterhielten Kontakte zu Buchhandelsfirmen, die 
vornehmlich in Deutschland ansässig waren. Jedoch belegen Briefe von der Librairie de 
L. Hachette und von L. Huot aus Paris, vom Lithographen Carl Adler aus Hamburg und vom 
Musikinstrumentenbauer Trayser & Co. aus Stuttgart, wie weit die Geschäftsbeziehungen 
geographisch und inhaltlich reichten.

Lektüre aus dem hause Reyher und besthorn

Als Folge der technischen Revolution und der Industrialisierung entstand im 
19.Jahrhundert ein Massenmarkt für Lektürestoffe. Bücher, Hefte und Zeitschriften erschienen 
nicht nur in einer vorher nie dagewesenen Quantität, auch die thematische Bandbreite war ein 
Novum auf dem Buchmarkt. Zu den populärsten Lesestoffen gehörte die Unterhaltungsliteratur, 
die oftmals einen seriellen Charakter hatte. Auch Klassikerausgaben und Familienzeitschriften 
erfreuten sich allgemein großer Beliebtheit. Im Musikalienhandel fanden besonders Werke, die 
sich zur häuslichen Ausübung angeboten haben — also “Salonmusik” — guten Absatz.

Dank der verbesserten Infrastruktur seit Mitte des 19.Jahrhunderts breitete sich das Netz 
der Buchhandlungen rasant aus. Die Buch- und Musikalienhandlung unter Reyher und Besthorn 
fügt sich in das typische Profil einer Sortimentsbuchhandlung ein. Sie war auf größtmöglichen 
Absatz eingestellt und bediente ein vorwiegend bürgerliches Publikum. Zu den Handelsgütern 
zählten nicht nur Bücher, sondern auch Schreibwaren und Musikalien.

Die Reyher’sche beziehungsweise Besthorn’sche Buchhandlung versendete sowohl 
Belletristik (Klassiker und Unterhaltungsliteratur) als auch Schullektüre, Fach- und Sachbücher, 
vor allem im Bereich der Medizin und Landwirtschaft sowie Erbauungsliteratur.16 Zu den 
besonders häufig nachgefragten Produkten gehörten auch Zeitungen und Zeitschriften des 
19.Jahrhunderts, wie die Gartenlaube, die Moden-Welt und der Bazar. Ab 1880 wurden 
verstärkt auch lettischsprachige Titel bestellt.

Bei den Musikalien überwogt die romantische Literatur, unter anderem von Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann und Frederick Chopin. Auch Bearbeitungen von 
großen Werken für kleinere Besetzungen — dem Anspruch der Hausmusik angepasst — wurden 
geordert.

Die literarischen und musikalischen Werke sandte der Buchhändler gewöhnlich zuerst 
zur Ansicht an die jeweiligen Kunden. Entsprach die Lektüre nicht den Vorstellungen, wurde sie 
zurückgegeben, ansonsten behalten und per Rechnung bezahlt. Dieses Verfahren war Usus im 
deutschen Buchhandel des 19.Jahrhunderts.

15 Mitglieder der lettisch-literärischen Gesellschaft [cited 2010-11-15]. Available: http://www.roots-saknes.lv/Ethnicities/
Germans/Texts/Mitglieder_Gesellschaft.htm 

16 Allgemeines Adressbuch für den deutschen Buchhandel, 1918, S. 43.
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historische Leserforschung in kurland

Verschiedene Faktoren führten dazu, dass man im Rückblick auf das 19.Jahrhundert 
von einer “zweiten Leserevolution”17 spricht. Dank der Verbilligung der Lektürestoffe und der 
Erweiterung ihrer thematischen Bandbreite, der Ausbreitung der Sortimentsbuchhandlungen 
und der Alphabetisierung kam es zur quantitativen Änderung des Leseverhaltens und zur 
“Demokratisierung des Lesens” — alle sozialen Schichten hatten Zugang zu Lektüre.

Bei den Kunden der Buchhandlung handelte es sich vor allem um bürgerliche und adlige 
Leser. Eine gewisse Belesenheit gehörte in diesen Kreisen zur sozialen Norm und der Buchbesitz 
spiegelte den sozialen Status wider. Zu den Kunden der Reyher’schen und später Besthorn’schen 
Buchhandlung zählten Lehrer und Geistliche, wie auch namhafte Adelsfamilien aus Kurland, 
unter ihnen beispielsweise die Familien von Heyking, von Liven, von Recke (Tuckum/Tukums), 
von der Ropp, von Rönne (Pusenecken), Bistram (Bauske/Bauska), von Brüggen (Stende) und 
Behr (Würzau/Vircava).

Kurland nimmt eine Sonderstellung innerhalb des deutschen (und demnach auch 
lettischen) Buchhandels des 19. und beginnenden 20.Jahrhunderts ein. Politisch gesehen 
wird das Gebiet dem “Kaiserthum Russland”18 zugerechnet. Etwa die Hälfte der ca. 300 000 
Einwohner ist deutsch.19 Die dortigen Voraussetzungen sind deshalb differenziert von denen in 
Deutschland zu betrachten. Darauf weist auch Reinhard Wittman hin: “Eine Ausnahme scheinen 
dagegen die Landedelleute in Ostpreußen, dem Baltikum und Ungarn gewesen zu sein, die 
umfangreiche Bibliotheken anlegten, Vorleseabende und Liebhaberaufführungen arrangierten 
und bei denen Vertrautheit mit den literarischen Novitäten zum guten Ton gehörte”.20 Wittman 
betont, dass das Leseverhalten des Adels in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts bislang 
unerforscht blieb und ein Desiderat in der Buchgeschichte darstellt.21

forschungsansätze zur weiteren beschäftigung

Geht man vom Bestand aus, kann eine buch- beziehungsweise bibliothekswissenschaft-
liche Untersuchung am besten im Bereich der Leserforschung stattfinden. Da die Korrespondenz 
größtenteils einseitig, dafür aber sehr umfangreich erhalten ist, nämlich in Form der Briefe von 
Lesern an den Buchhändler, bietet es sich an, das Profil der Buchhandelskunden zu erforschen. 
Die Absender geben zuallererst darüber Auskunft, aus welchen sozialen und nationalen 
Gruppen sich das Lesepublikum zusammensetzt. Die zahlreichen Lieferscheine der Firma 
F.Volckmar und die postalischen Bestellungen der Leser bieten dann ein zuverlässiges Bild 
darüber, welche Lektürestoffe und Musikalien (vor allem von den deutschbaltischen Familien) 
bevorzugt gelesen und musiziert wurden. Hier ermöglicht die Leserforschung, die sozial-
historischen Untersuchungen zu unterstützen und ein differenziertes Bild der Lebenswelt der 
Bevölkerung Kurlands im 19.Jahrhundert zu entwerfen. Diese Ergebnisse könnten wiederum 
mit anderen Regionen Europas beziehungsweise dem Lektürebedarf anderer Leserschichten 
auf dem Gebiet des heutigen Lettlands verglichen werden.

Auch die Analyse der Unternehmerseite gestattet neue Erkenntnisse. Dank einiger 
erhaltener Briefe von Buchhandelsfirmen werden Vernetzungen des Buchhandels innerhalb von 

17 Als “erste Leserevolution” wird der Wandel der Lesepraxis im 18. Jahrhundert beschrieben. War bis dahin das intensive Lesen 
vorherrschend, werden — vor allem Romane — nun extensiv rezipiert. Es handelte sich also um eine qualitative Änderung.

18 Allgemeines Adressbuch für den deutschen Buchhandel, 1854, S.160.
19 Ebd.
20 Wittmann, Reinhard. Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. Beiträge zum literarischen Leben 1750−1880. 

Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1982. S. 230.
21 Vgl. Wittmann, Buchmarkt und Lektüre, S. 229.
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Europa deutlich. Außerdem ließe sich die gesellschaftliche Rolle des Buchhändlers untersuchen. 
Seine Tätigkeit, seine fachlichen Kompetenzen und sein Selbstverständnis gehen über die eines 
reinen Händlers hinaus, wie bereits die Tatsache belegt, dass er Mitglied des lettisch-literarischen 
Vereins war. Auch das Verhältnis seiner Kunden zu ihm kann durch die inhaltliche Auswertung 
der Korrespondenz beleuchtet werdenden.

Aus diesen Problemfeldern könnte eine weitere interdisziplinäre und interkulturelle 
Fragestellung entwickelt werden, welche die Forschung zwar bereits beschäftigt hat, bis jetzt 
allerdings nicht im Hinblick auf den Buchmarkt: Nämlich, inwieweit es in der zweiten Hälfte des 
19.Jahrhunderts und zu Beginn des 20.Jahrhundert zum interkulturellen Austausch zwischen 
Deutschbalten und Letten in Kurland gekommen ist und wie sich dies in der Lektüre der 
betreffenden sozialen und nationalen Gruppen widerspiegelt. In den späteren Jahrgängen des 
Bestandes befinden sich verstärkt lettisch- und russischsprachige Dokumente. Vereinzelt wurde 
auch lettische Lektüre bestellt. Fast von selbst stellt sich hier also die Frage, ob der Buchhändler 
im Kurland eine Vermittlerrolle zwischen den verschiedenen Nationalitäten inne hatte, zum 
gegenseitigen Austausch anregte und ob er damit erfolgreich war.
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Kopsavilkums

Jelgavas grāmattirgotāja Ferdinanda Besthorna (?–1908) korespondence, kas glabājas Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, grāmatzinātnes aspektā var sniegt daudz interesantu liecību par 
grāmattirdzniecību 19.gadsimtā. F.Besthorna fondā (RX0, A183) rodama F.Besthorna un Gustava Ādolfa Reiera 
(Gustav Adolph Reyher, 1794−1864) korespondence, kā arī grāmatnīcu lietvedības dokumentācija par 1855.−1908.
gadu.
Ņemot vērā to, ka Kurzemes grāmattirgus 19.gadsimtā, sevišķi vācbaltu kultūrvides kontekstā, līdz šim bijis 
mazapgūts grāmatzinātnes lauks, bagātīgais vēsturisko dokumentu krājums ir vērtīgs izziņas avots lasīšanas vēstures 
pētniekiem. Šī raksta mērķis ir rosināt F.Besthorna fonda izmantošanu zinātnē, izvirzot arī iespējamos jautājumus, 
uz kuriem pētnieki varētu rast atbildes grāmattirgotāja korespondences materiālos.
Vecākie fonda dokumenti ietver liecības par G.Ā. Reiera 1826.gadā Jelgavā (Mitau) dibināto grāmatveikalu, ko 1857.
gadā pārņēma F.Besthorns. 1873.gadā viņš atvēra filiāli arī Kuldīgā (Goldingen). Abi grāmattirgotāji aktīvi iesaistījās 
sabiedriskajā dzīvē. Viņu grāmattirgotavās tika piedāvāta galvenokārt belletristika (klasika un populārā literatūra), 
obligātā lasāmviela skolēniem, žurnāli, nozaru un speciālā literatūra, kā arī muzikālijas un rakstāmpiederumi.
Abu grāmattirgotāju klientūras lielāko daļu veidoja pilsoniskās aprindas un muižnieki, viņu vidū arī Kurzemes 
ievērojamākās ģimenes. F.Besthorna korespondenci sastāda galvenokārt vācbaltu izcelsmes lasītāju pasūtījumi. To 
izpēte ļauj izdarīt secinājumus par Kurzemes iedzīvotāju dzīvesveidu 19.gadsimtā.
Dokumenti ļauj spriest ne vien par Kurzemes grāmatveikalu tīklu, bet arī grāmattirgotāju sakariem tā laika Eiropā. 
Klientu pasūtījumu un lasītāju uzvedības analīze ir izmantojama Kurzemes vācbaltu un latviešu kultūru mijiedarbes 
izpētē, noskaidrojot grāmattirgotāju kā starpnieku lomu dažādu nāciju komunikācijā.
Atslēgvārdi: lasīšanas vēsture, grāmattirdzniecība 19. gadsimtā, Kurzeme, vācbaltu iedzīvotāji.

Summary

The correspondence and documents from booksellers’ Gustav Adolph Reyher and Ferdinand Besthorn collection 
date from 1855 until 1908, they are written mainly in German, and are available at the Rare Books and Manuscripts 
Reading Room in the National Library of Latvia. These extensive documents offer new insights into the research 
of readership history in Kurland in the 19th century. The role of the bookseller as a mediator between different 
cultures and nationalities is especially interesting.
Keywords: history of reading, book trade in 19th century, Kurland, Baltic-German community.
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izDeVUMi PaR LatViJaS PiLīM UN MUižāM: 
gRāMatNiecībaS aSPektS

PUbLicatioNS aboUt LatViaN PaLaceS aND eStateS: the VieWPoiNt 
of the book tRaDe

Pētījuma “Izdevumi par Latvijas pilīm un muižām: grāmatniecības aspekts”1 ietvaros izpētīti tādi izdevumi Latvijas un 

ārzemju grāmatniecībā, kuru objekti ir Latvijas pilis un muižas un kuros tās prezentētas kā kultūras un arhitektūras 

pieminekļi. Pētījuma centrālā problemātika ir saistīta ar izdevumu nozīmīguma atklāšanu ne tikai Latvijas, bet arī 

Baltijas grāmatniecības kontekstā. Izdevumi ir nenovērtējami Latvijas vēstures mantojuma liecinieki, tomēr atšķirīga 

ir katras grāmatas kā kultūras mantojuma sastāvdaļas nozīme. Apkopoto un analizēto izdevumu kopums kalpos kā 

pamats citiem grāmatniecības un kultūras vēstures pētījumiem. 

Atslēgvārdi: muižas, pilis, grāmatniecības vēsture, izdevumi, arhitektūras pieminekļi, kultūras mantojums.

Izdevumi par Latvijas pilīm un muižām ir daudzpusīgi Latvijas kultūrvēstures, 
grāmatniecības un novadpētniecības avoti. To izpēte atklāj savdabīgu vēstures liecību par 
Latvijas kultūras, arhitektūras, ekonomisko un politisko vēsturi. Pētījumā aplūkotas izdevumu 
par Latvijas pilīm un muižām izdošanas tendences no 19.gadsimta otrās puses līdz mūsdienām, 
atspoguļojot tās Latvijas kultūrvēstures kontekstā, ar konkrētiem piemēriem un notikumu 
aprakstiem raksturojot tikai spilgtākās parādības.

19.gadsimtā Latvijas grāmatniecībā notiek būtiskas izmaiņas, kas nodrošina tās nozīmīguma 
pieaugumu sabiedrībā. Tās skar cilvēkam svarīgās sabiedriskās, kultūras un praktiskās darbības 
jomas. Gadsimta sākumā par grāmatniecības centriem uzskatāma Rīga un Jelgava,2 kur strauji 
pieaug izglītotu cilvēku skaits un tiek ieviesti jaunie atklājumi iespiedtehnikas jomā, kā rezultātā 
palielinās grāmatu izdošanas un iespiešanas apjomi.3 Latvijā parādās pirmie pētījumi vēsturē, kas 
atspoguļojas vēstures avotu un pētījumu publikācijās. Izpēti veic baltvācu vēsturnieki un vēstures 
interesenti, kuri akadēmisko izglītību ieguvuši Tērbatas universitātē. Pētnieki aktīvi darbojas arī 
19.gadsimta pirmajā pusē izveidotajās biedrībās, kuru vidū par nozīmīgākajām uzskatāmas 
Kurzemes literatūras un mākslas biedrība (Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst, 
1815) un Krievijas Baltijas provinču vēstures un senatnes pētītāju biedrība Rīgā (Gesellschaft 

1 Pilnīgs pētījums: Zaļuma, Kristīne. Izdevumi par Latvijas muižām un pilīm: grāmatniecības aspekts : Maģistra darbs. Darba 
vad.: Dr.philol. prof. Viesturs Zanders ; rec.: M.Sci.Soc. lekt. Iveta Kalniņa ; LU. Sociālo zinātņu fak. Informācijas un bibliotēku 
studiju nod.  Rīga, 2011. 132 lpp.

2  Zelče, Vita. Grāmatniecība un prese. No: Latvija 19. gadsimtā : vēstures apceres. Rīga : LU LVI apg., 2000, 352. lpp.
3  Latviešu grāmatniecība, 1991-1997 = Latvian publishing output 1991-1997. Rīga : LNB, 1999. 183. lpp. ISBN 984607267.
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für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands, 1834).4 Sadarbībā ar 
pēdējo biedrību 1865.gadā augstas kvalitātes iespieddarbu5 izdod Frīdrihs Klopmanis (Friedrich 
Klopmann, 1787–1856), bet 1908.gadā grāmatu6 par Salas pili publicē Rīgas pilsētas bibliotēkas 
direktors Nikolajs Bušs (Nikolai Busch, 1864–1933). Par Krievijas Baltijas provinču vēstures un 
senatnes pētītāju biedrības produktīvāko periodu uzskatāma 19.–20.gadsimta mija, kad biedrību 
vada vēsturnieks Hermanis Bruinings (Hermann Bruiningk, 1849–1927), bet kā aktīvākie biedri 
darbojas Karls fon Lēviss of Menārs (Karl von Loewis of Menar, 1855–1930), N.Bušs un Vilhelms 
Neimanis (Wilhelm Neumann, 1849–1919).7

Baltvāci veic pētījumus atbilstoši sava laikmeta raksturīgajām tradīcijām Eiropā. Viņu 
darbos vēl nav visaptverošu secinājumu un kopsavilkumu, kuros būtu precīza faktoloģija.8 
Latvijas viduslaiku piļu pētniece Ieva Ose atzīmē, ka gadsimta pirmās puses izdevumos par 
senatnes pieminekļiem pētnieku uzmanība pievērsta Latvijas viduslaiku pilīm, kā rezultātā tapa 
darbi, kuros vēstures fakti un ilustratīvais materiāls sniegts bez rūpīgas atlases un izvērtējuma. 
Vēstures pētnieki bieži bija neatlaidīgi sava laikmeta dokumentētāji — novadpētnieki un lietišķu 
materiālu krājēji.9 Profesionāli vēstures pieminekļu pētnieki sāk darbu tikai 19.gadsimta beigās.

1829.gadā Krievijā tiek izdots pieminekļu aizsardzības likums, kas sekmē senu celtņu 
apzināšanas un dokumentēšanas procesu. Šajā laikā sagatavots nepublicētu senās Livonijas 
piļu skatu un plānu krājums trīs sējumos, kas iegūst nosaukumu “Marķīza Pauluči albums”.10 
Sējumi veidojušies no Tērbatas universitātes vēstures profesora Frīdriha Krūzes (Friedrich Kruse, 
1790–1866) 1838.–1839.gada ekspedīcijā savāktajām arheoloģiskajām liecībām un vairāku piļu 
plānu zīmējumiem.11 Kā albums daļēji publicēts tikai mūsdienās.12 Šajā laikā publikācijās par 
atsevišķiem arhitektūras pieminekļiem dominē savākto faktu virknējums, aprakstīšanai izvēlēto 
objektu atspoguļojot galvenokārt kā vēstures liecību un nevērtējot tā unikālo mākslinieciskās 
izteiksmes kvalitāti.13

19.gadsimta otrajā pusē daudzi vēstures pētīšanas entuziasti savus darbus publicēja 
periodiskajos izdevumos un rakstu krājumos, neizdodot atsevišķas monogrāfijas. Kā piemēru 
var minēt Jelgavā pazīstamo mākslinieku Jūliusu Dēringu (Julius Döring, 1818–1898), kurš 
publicējis virkni rakstu par pilīm un muižām. Ar J.Dēringa vārdu saistāms arī senatnes pieminekļu 
pētīšanas un aprakstīšanas pacēlums Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībā 19.gadsimta 
60.gados, kad viņu ievēl par biedrības sekretāru un bibliotekāru.14 Ieva Ose norāda, J.Dērings 
savus pētījumus, piemēram, par Bauskas pili, atsevišķā izdevumā nav iespiedis tāpēc, ka viņam 
līdzās ar to aktīvi nodarbojās pedagogs un novadpētnieks Oskars Emīls Šmits (Oskar Emil Schmidt, 
1839–1913), kurš pats sagatavoja un publicēja izdevumu par Bauskas un Mežotnes pili.15 Tas 
gan nav uzskatāms par zinātnisku izdevumu, bet apcerīgā veidā sniedz būtiskākos faktus par 

4 Latvija 19. gadsimtā : vēstures apceres. Rīga : LU LVI apg., 2000. 11. lpp. ISBN 998460103X.
5 Klopmann, Friedrich von.  Chronik der Majoratsgüter Postenden und Lubb-Essern. Mitau :  J. F. Steffenhagen und 

Sohn, 1865. 85 S.
6 Bušs, Nikolajs. Salas pils = Burg Holme = Замок Гольме. Rīga : [b.i.], 1908. 15 lpp. : il.
7 Dribins, Leo, Spārītis, Ojārs.  Vācieši Latvijā. Rīga : [b.i.], 2000. 177. lpp. ISBN 9984543560.
8 Лимане, Лилия. Изучение истории латышской книги до 1918 года. Knygotyra, T.54, 2010, c. 133.
9 Ose, Ieva. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.−20. gadsimtā. Rīga : LU LVI apg., 2001. 15. lpp. Latvijas viduslaiku pilis ; 2. 

ISBN 9984601390.
10 Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der Livlaendischen Burgen im Album des Marquis Paulucci. 

Rīga : LU LVI apg., 2008. 319 lpp. ISBN 9789984824048.
11 Turpat, 16. lpp.
12  Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der Livlaendischen Burgen im Album des Marquis Paulucci.  
    Rīga : LU LVI apg., 2008. 319 lpp. ISBN 9789984824048.
13 Grosmane, Elita. Kur meklējami mākslas vēstures pirmsākumi Latvijā. No: Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas : 

[rakstu krāj.]. Rīga : Neputns, 2001, 10. lpp.
14 Grosmane, Elita. Kur meklējami mākslas vēstures pirmsākumi Latvijā. 10. lpp.
15 Schmidt, Oskar Emil.  Schloß Bauske und Mesothen. Mitau : Victor Felsko, 1890. 70 S.
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kultūras pieminekļiem, ilustrējot tos ar dzejoļiem un romantiskiem ainavu atspoguļojumiem. 
Vēsturniece Inta Dišlere uzskata, ka senatnes pētnieku un dokumentētāju O.E.Šmitu nepelnīti 
aizmirsuši gan latvieši, gan vācieši. Viņa publicētie raksti, nepublicētie manuskripti apkopoti 65 
paša autora izveidotās un sakārtotās mapēs, kas glabājas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
krājumā.16

Piļu un muižu arhitektūrai veltīto izdevumu sākotne Latvijā attiecināma uz 19.gadsimta 
otro pusi. Par pirmo izdevumu uzskatāms 1862.gadā publicētais Bīriņu muižas īpašnieka Augusta 
fon Pistolkorsa (August von Pistohlkors, 1822–1886) pils mākslas kolekcijas katalogs.17 Līdzīgs 
izdevums muižnieka sakārtojumā iznāk jau pēc viņa nāves 1893.gadā. Arī tas ir īpašs katalogs18, 
kas iepazīstina lasītāju ar Bīriņu pils bibliotēku. Katalogi sniedz nenovērtējamu informāciju 
par pils iekārtu un interjeru un tādējādi uzskatāmi par pastarpinātiem kultūras pieminekļu 
raksturotājiem. Izdevumi sniedz rūpīgi vāktas un apstrādātas ziņas par muižu iemītnieku mākslas 
kolekciju un bibliotēku, aprakstot tās kā neatņemamu pils sastāvdaļu. Katalogi dod iespēju 
iegūt vispārinātu informāciju arī par citu Vidzemes muižnieku mākslas darbu kolekcionēšanas 
un bibliotēku veidošanas tradīcijām. Lielākā daļa aprakstīto lietu vēstures notikumu rezultātā 
gājušas bojā, atstājot tikai šīs divas iespiestās liecības.

20.gadsimta pirmajā pusē par Latvijas muižām un pilīm iznākuši izdevumi, kuros daļa 
autoru vairāk iedziļinājušies muižu saimnieciskajā dzīvē, muižnieku dzimtu ģenealoģijā, daudz 
aprakstu atvēlot muižas īpašnieku maiņai, ēku pirkšanai un pārdošanai. Pie šāda veida izdevumu 
autoriem var pieskaitīt arhivāru un ģenealogu Eduardu fon Firksu (Eduard von Fircks, 1863–
1911)19, politiķi un rakstnieku Heinrihu fon Hāgemeisteru (Heinrich von Hagemeister, 1784–
1845)20, kultūrvēsturnieku Jegoru fon Zīversu (Jegor von Sivers, 1823–1879)21, Leonhardu fon 
Striku (Leonhard von Stryk, 1834–1882)22 un jau pieminēto vēsturnieku, ģenealogu Frīdrihu 
Klopmani.23 Virkni aprakstoša rakstura darbu24 izdevuši jau pieminētais O.E.Šmits, Kurzemes 
apceļotājs G.Heine un Ādažu pils aprakstītājs Džons Frīdrihs Šillings (John Friedrich Schilling, 
1816–1893). Šos izdevumus var uzskatīt par veiksmīgu vēstures faktu mozaīku, kas atklājas 
notikumu hronoloģiskā secībā.25 Piemēram, G.Heines grāmatā26 aplūkota ne tikai muižas apbūve, 
bet arī tuvumā esošais dievnams un muižas parks. Recenzējot šo izdevumu, A.Malmgrēns raksta, 
ka “(..) Kurzeme ar savām gleznainajām ainavām, pilīm un citiem senatnes pieminekļiem (..) līdz 
mūsu dienām nepārstāj interesēt un vilināt ceļotājus un dot viņiem iespēju redzēto aprakstīt. 
Starp šādiem darbiem ne pēdējo vietu ieņem sacerējumi, ko dēvē par ceļotāju dienasgrāmatām 
un kuros var atrast etnogrāfiskās, vēsturiskās un arheoloģiskās ziņas, kas mijas ar autoru 
personīgajiem iespaidiem, piedzīvotā aprakstiem un dabas ainavu tēlojumu u.c. Šāda veida 
ģeogrāfiskie apraksti dod iespēju iepazīt autoru un precīzi raksturo viņa individualitāti. Jaunajai 

16 Jaunmokas : pils, dzimtas, cilvēki : rakstu krājums. [Jaunmokas] : Jaunmoku pils, 2007. 26., 27. lpp. ISBN 9789984393537. 
17 Pistohlkors, August von. Verzeichnis der Kunstgegenstände im Schloss Koltzen nebst Bemerkungen über den Bau und einiger 

Eigentümlichkeiten desselben. Riga : J. C. D. Müller, 1862. VIII, 64 S.
18 Pistohlkors, August von. Katalog der Bibliothek im Schloss zu Koltzen. Riga : W. F. Häcker, 1893. 170 S.
19 Fircks, Eduard von.  Neue Kurländische Güter-Chroniken. Kirchspiel Kandau : 2 T. Mitau :  J. F. Steffenhagen und 

Sohn, 1900−1905.
20 Hagemeister, Heinrich von. Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands. 4 T. Riga : Eduard Frantzen’s 

Buchhandlung, 1836−1851.
21 Sivers, Jegor von. Das Buch der Güter Livlands und Oesels. Riga : [s.n.], 1863. vIII, 176 S.
22 Stryk, Leonhard von. Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livland. 2 Bd. Dorpat, 1877; Dresden, 1885.
23 Klopmann, Friedrich von. Kurländische Güter-Chroniken. 2 Bd. Mitau : J. F. Steffenhagen und Sohn, 1856−1894.
24 Heine, G. Kurländische Güter und Schlösser. Riga : Selbstv., 1905.; Schilling, John Friedrich.  Geschichte von Neuermühlen, 

dessen Schloß, Kirchspiel und Kirche. Riga : Selbstv., 1878.  79 S.; Schmidt, Oskar Emil. Mitau und Umgegend mit den kurischen 
Herzogsschlössern in Wortund Bild. Riga : E. Plates, [1913]. 73 S.; Schmidt, Oskar Emil. Schloß Bauske und Mesothen.

25 Zilgalvis, Jānis. Neogotikas arhitektūras atspoguļojums literatūrā. No: Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas : 
[rakstu krāj.]. Rīga : Neputns, 2001, 65. lpp.; Ose, Ieva. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.−20. gadsimtā. 17., 68. lpp.

26 Heine, G. Kurländische Güter und Schlösser.
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G.Heines grāmatai ir mazliet citāda ievirze. Viņš arī veicis ceļojumu pa Kurzemi, taču piļu un 
muižu raksturojumos stingri pieturas pie savas grāmatas uzstādījuma, ko tieši sniedz grāmatas 
nosaukums. G.Heine izdevumā atspoguļo tikai piļu un muižu pagātni — ievērojamākās ēkas 
un vietas, apraksta arī nedaudz gleznu galerijas, sudraba kolekcijas un citus retumus, parkus, 
dārzus un baznīcas u.c. Latviešu sadzīvi, kuri arī dzīvo muižās, autors pilnībā ignorē, izņemot 
reizes, kad zemniekus piemin, parādot muižnieku darbus latviešu labā — piemēram, skolu, 
bibliotēku ierīkošanu u.tml. Grāmatu krāšņāku padara nedaudzie piļu un muižu skati, kas dod 
pietiekošu izpratni par apskatītās vietas ainavu. Izdevuma titullapā varat redzēt arī paša autora 
foto ceļotāja kostīmā”.27

Grāmatas priekšvārdā G.Heine pateicas Kurzemes muižniekiem par draudzīgu uzņem-
šanu un sniegtajām liecībām par svarīgiem vēstures datiem un notikumiem.28

19.gadsimta 80.gados Rīga strauji tapa par lielpilsētu — paplašinājās pilsētas robežas, 
noritēja ekonomiskā augšupeja un sociālā noslāņošanās. Izmainījās situācija kultūras pieminekļu 
jomā, ko sekmēja arī Rīgas kultūrvēsturiskā izstāde 1883.gadā, kas pievērsa plašu sabiedrības 
uzmanību un rosināja kritiski izvērtēt kultūras mantojumu Latvijas teritorijā. Rakstus un 
izdevumus par arhitektūras pieminekļiem aktīvi publicēja vēsturnieks K. fon Lēviss of Menārs, 
arhitekts Vilhelms Bokslafs (Wilhelm Bockslaff, 1858–1945), mākslas vēsturnieks un arhitekts 
Vilhelms Neimanis un baltvācu arhitekts Reinholds Guleke (Reinhold Guleke, 1834–1927). 
Viņi aizsāka jaunu pagriezienu kultūra pieminekļu apzināšanā un izpētē Latvijā.29 Lai arī viņi 
uzskatāmi par slaveniem piļu un muižu pētniekiem, rakstā tuvāk aplūkots tikai K. fon Lēvisa 
of Menāra devums, kurš ir vairāku izdevumu autors, aktīvi pētījis arhīvu materiālus Baltijā un 
Zviedrijā, meklējis visus iespējamos vēsturiskos faktus, attēlus un kartes, veicis nelielus izrakumus 
un uzmērojis vairāku Livonijas piļu plānus. Viņa publicēto darbu bibliogrāfijā ir aptuveni 200 
nosaukumu. 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā iznāk četras K. fon Lēvisa of Menāra 
grāmatas,30 no kurām divas ir atkārtotie izdevumi — lasītāju vidū populāri ceļveži. Pats K. fon 
Lēviss of Menārs bija aizrautīgs ekskursiju organizētājs un vadītājs, tāpēc ceļvežos atrodami 
vēsturisku pārgājienu plāni, ceļa kartes un ilustratīvi fotoattēli. Populārākais no ceļvežiem bija 
kopā ar vēsturnieku Frīdrihu Bīnemani (Friedrich Bienemann, 1860–1915) sarakstītais ceļvedis 
pa vidzemes Šveici. Par grāmatas popularitāti un savdabīgo vērtību liecina 1979.gadā Vācijā 
iznākušais faksimilizdevums.31

Par K. fon Lēvisa of Menāra darba stilu un metodēm liecina personiskā arhīva materiāli, 
kas atrodas gan Latvijas Valsts vēstures arhīvā, gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk — 
LNB) Baltijas Centrālajā bibliotēkā (turpmāk — BCB). Pēdējā rodama daļa no pētnieka zinātniskā 
mantojuma. Šo personiskā arhīva daļu 1946.gadā kādā Berlīnes slimnīcā atrada bibliofils, Baltijas 
pagātnes liecību vācējs Oto Bongs (1918–2006), ko kopā ar visu savu pārējo kolekciju novēlējis 
LNB.32 BCB materiālos atrodas K. fon Lēvisa of Menāra sagatavotā ceļveža33 pa vidzemes Šveici 
1895.gada pirmizdevuma korektūras eksemplārs, kurā autors ar savu roku veicis labojumus. 

27 Мальмгрень А. Heine, G. Kurländische Güter und Schlösser. Riga, 1905. Исторический Вестникь, Нр.103, 1906. c. 665.
28 Heine, G. Kurländische Güter und Schlösser. 3. lpp.
29 Grosmane, Elita. Kur meklējami mākslas vēstures pirmsākumi Latvijā. 7.−15. lpp. 
30 Loewis of Menar, Karl von.  Die älteste Ordensburg in Livland. Berlin : Franz Ebhardt & Co, 1903. 8 S.; Loewis of Menar, K. 

von, Bienemann, F. jun. Die Burgen der Livländischen Schweiz. Alexander Stieda, 1895. [V], 64 S.; Loewis of Menar, Karl 
von, Bienemann, F. jun. Führer durch die Livländische Schweiz. 2. Aufl. Riga : Jonck & Poliewsky, 1909. 118 S.; Loewis of 
Menar, Karl von, Bienemann, F. jun. Führer durch die Livländische Schweiz. 3., veränderte und vermehrte Aufl. Riga : Jonck 
& Poliewsky, 1912. 150 S.

31 Loewis of Menar, Karl von.  Führer durch die Livländische Schweiz. Hannover-Döhren : Hirschheydt, 1979. 150 S. Nachdruck 
(Riga : Jonck & Poliewsky, 1912).

32 Zanders, Viesturs. Mākslas un arhitektūras materiāli Baltijas Centrālajā bibliotēkā. No: Latvijas mākslas un mākslas vēstures 
likteņgaitas : [rakstu krāj.]. Rīga : Neputns, 2001, 20. lpp.;  Ose, Ieva. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.−20. gadsimtā. 
206. lpp.

33 Loewis of Menar, K. von, Bienemann, F. jun. Die Burgen der Livländischen Schweiz.
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Savukārt kāds cits no viņa darbiem34 kolekcijā nonācis līdz ar arhitekta Reinholda Gulekes 
(1834–1927) arhivālijām, kas BCB krājumā nonāca 1962.gadā.35

20.gadsimta sākumā iznāk virkne romantisku daiļliteratūras sacerējumu par pilīm. Kā 
piemēri minami pedagoga un literāta Kārļa Cilinska (1845–[?]) un Kārļa Vormsa (Carl Worms, 
1857–1939) darbi,36 savdabīgas šī laika grāmatniecības parādības. Romantiskās gaisotnes 
caurvītajos izdevumos visbiežāk aprakstīti ēku iemītnieki un viņu likteņi, daudz izmantotas 
tautā zināmas leģendas, teikas un nostāsti. Šādu apcerējumu iznākšanu ietekmēja laikmetam 
raksturīgā romantiskā tieksme idealizēt senatni, autoru nepilnīgās vēstures zināšanas, kā arī 
lasītāju diktētais pieprasījums. Ne velti K.Cilinska izdevumi iznāca latviešu un krievu valodā. 
Kaut arī K.Cilinskis pazīstams galvenokārt kā ražīgs lubu literatūras autors,37 abi ceļveži satur 
populārzinātnisku informāciju par tajos laikos slavenajām Vidzemes Šveices pilīm. Šāda atkāpe 
no autora ierastā daiļrades žanra skaidrojama ar to, ka daudzi grāmatu izdevēji vēlējās izdot 
lasītāju vidū populāros ceļvežus, ko parasti tulkoja no vācu valodas. Šim nolūkam izdevēji mudina 
uz sadarbību vietējos skolotājus, literātus un mācītājus.38 K.Cilinska ceļvežos spilgti jūtama K. 
fon Lēvisa of Menāra darbu ietekme. Grāmatniecības vēsturnieks Aleksejs Apīnis (1926–2004) 
K.Cilinski un viņam līdzīgus autorus uzskatīja par mazizglītotiem, “otrās šķiras” literātiem — 
“lubiniekiem”.39 Tam tomēr negribētos piekrist, jo, iespējams, pateicoties tieši K.Cilinska kā lubu 
literāta slavai, viņa ceļvedi iegādājas daudzi latvieši un, tā iedvesmoti, apceļoja dzimto zemi.

Vēsturniece Vita Zelče norāda, ka “(..) grāmatniecības produkcijas latviešu un vācu 
izdevumu saturisko, tematisko un idejisko kvalitāti un arī kvantitāti noteica pastāvošās sociālās, 
tiesiskās un mantiskās atšķirības starp vācu un latviešu valodā lasošajiem cilvēku slāņiem. Vācu 
izdevumi bija adresēti sabiedrības augstākajām un turīgākajām aprindām”.40 19.gadsimta 
beigās vācu izdevumi veido turpat trešdaļu no Latvijas spiestuvēs pavairoto grāmatu nosaukumu 
kopskaita. Atbilstoši lasītāju pieprasījumam, izdevumi par Latvijas pilīm un muižām iznāk 
galvenokārt vācu valodā. Latviešu un krievu valodā ir pa vienai grāmatai. Viena grāmata publicēta 
paralēli trīs valodās — latviešu, vācu un krievu. Tas ir netipiski tā laika grāmatu publicēšanas 
tradīcijām, kas lielā mērā saistāmas ar N.Buša uzskatiem par izdevuma kvalitāti un sadarbību 
ar Krievijas Baltijas provinču vēstures un senatnes pētītāju biedrību Rīgā. Pieminams, ka N.Buša 
apcerējuma par Salas pili eksemplārs,41 kas atrodams BCB kolekcijā, savulaik dāvināts zviedru 
mākslas vēsturniekam, Latvijas Universitātes viesprofesoram Tūrem Heljem Čellīnam (1885–
1984).42 Vēsturnieks un filologs Arnolds Spekke (1887–1972) savās atmiņās atzīmē, ka Rīgas 
pilsētas bibliotēkas direktors N.Bušs bijis “(..) gaužām izglītots un smalkas dabas kungs”.43 

Zemās poligrāfiskās kvalitātes, cenzūras un citu iemeslu dēļ baltvācu autori savus 
darbus publicē ne tikai Jelgavā, Rīgā, Tartu vai Tallinā, grāmatu iespiešanai bieži izmantoti 
daudz modernākie Vācijas poligrāfiskie uzņēmumi.44 Interesanti izdevumi ir 1906.gadā 

34 Loewis of Menar, Karl von.  Die älteste Ordensburg in Livland.
35 Zanders, Viesturs. Mākslas un arhitektūras materiāli Baltijas Centrālajā bibliotēkā. 21. lpp.
36 Worms, Carl.  Schloss Mitau . 2. Aufl. Stuttgart ; Berlin : Cotta’sche, 1917. 249 S.; Cilinskis, K. Vidzemes Šveices pilis. Rīga  : J. 

Kļaviņš, 1911. 68 lpp.; Цилинский, Карл. Замки Лифляндской Швейцарии со старыми рыцарскими стенами, с своими 
знаменитостями, гротами и скалами, с историческим разсказом о Трейденской Май-Розь. Рига : И. Клавин, 1913. 
68 c.

37 Latviešu rakstniecība biogrāfijās. 2., pārstr. un papild. izd. Rīga : Zinātne, 2003. 123. lpp. ISBN 9984698483.
38 Jaunmuktāne, Gunta. Piekrastes grāmatizdevēji : sākotnējai ievirzei. No: Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste : [rakstu 

krājums]. Rīga : Apg. “Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis”, [2008], 69. lpp.
39 Apīnis, Aleksejs. Latviešu grāmatniecība. Rīga : Liesma, 1977. 280. lpp.
40 Zelče, Vita. Grāmatniecība un prese. 353. lpp.
41 Bušs, Nikolajs. Salas pils.
42 Zanders, Viesturs. Mākslas un arhitektūras materiāli Baltijas Centrālajā bibliotēkā, 19. lpp.
43 Spekke, Arnolds. Atmiņu brīži : ainas, epizodes, silueti. [Stokholma] : Zelta Ābele, 1967. 176. lpp.
44 Villerušs, Valdis. Historisma un reālisma periods [tiešsaiste]: 1840. g.−1890. g.: grāmatu māksla [skatīts 2011-05-28]. Pieejams: 

http://www.makslasvesture.lv/index.php/1840_%E2%80%93_1890._g._Gr%C4%81matu_m%C4%81ksla
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iznākušie fotogrāfiju albumi trīs daļās par 1905.gadā nodedzinātajām muižām.45 Domājams, 
ka tos izdošanai sagatavojis grāmatizdevēja Ernsta Plātesa (Ernst Arnold Plates, 1821–1887) 
apgāds Rīgā, bet drukājusi Karla Knobloha (Carl Cnobloch) spiestuve Leipcigā. To var saistīt ar 
politiskajiem apstākļiem, jo izdevumi iznāk ļoti drīz pēc 1905.gada notikumiem vai arī albumus 
nolemts iespiest ārzemēs, lai nodrošinātu labu publicēto fotogrāfiju kvalitāti.

19.gadsimta vidū visas Latvijas tipogrāfijas pieder vāciešiem un darbojas ar ievērojamu 
jaudu.46 Šajā laikā par vadošajiem uzskatāmi vācu grāmatizdevēju Vilhelma Hekera (Wilhelm 
Haecker, 1774–1842), Jūliusa Konrāda Daniela Millera (Julius Konrad Daniel Müller, 1759–
1830) un Johana Frīdriha Stefenhāgena (Johann Friedrich Steffenhagen, 1744–1812) apgādi. 
Neskatoties uz sīvo konkurenci, minētie grāmatniecības uzņēmumi spēj nodrošināt ritmisku un 
kvalitatīvu darbību vairāku desmitu gadu garumā.47 19.gadsimta otrajā pusē un 20.gadsimta 
sākumā baltvācu grāmatniecībā novērojams iespieddarbu tematiskās daudzveidības un 
kvantitātes pieaugums. Lai arī notiek būtiskas pārmaiņas kultūras un sociāli ekonomiskajā 
dzīvē, sarūk to Latvijas teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits, kuri runā vācu valodā ikdienā, 
baltvācu pārsvars grāmatniecības nozarē joprojām ir ievērojams. Ar lieliem panākumiem 
darbojas V.Hekera uzņēmums, kā arī 1842.gadā dibinātais Nikolaja Kimmela (Nikolai Kymmel, 
1816–1905) apgāds. 1858.gadā savu firmu nodibina Ernsts Plātess. Arī šīs grāmatu spiestuves 
pastāv vairākās paaudzēs un darbojas Rīgā līdz 20.gadsimta 30.–40. gadiem. Grāmatu apgāds 
“Jonka & Polievska” dibināts 1881.gadā.48 Minēto grāmatniecības uzņēmumu popularitāti 
apstiprina arī šajā laikā iznākušie izdevumi par Latvijas pilīm un muižām. Vairums izdots J.K.D. 
Millera, J.F.Stefenhāgena, V.Hekera, Ernsta Plātesa un “Jonka & Polievska” grāmatu apgādos. 
19.gadsimta otrajā pusē un 20.gadsimta sākumā bija arī ievērojams skaits autorizdevumu 
(piemēram, Dž.Šillinga un G.Heines).49

Šajā laikā par vienu no lielākajām izdevniecībām Latvijā uzskatāma Rīgas Latviešu 
biedrības (turpmāk — RLB) Derīgu grāmatu nodaļa, kas izdod daiļliteratūru un populārzinātnisko 
literatūru,50 taču visā tās pastāvēšanas laikā (1868–1940) neiznāk neviens izdevums, kas būtu 
veltīts Latvijas teritorijā esošajām pilīm un muižām.

Vairums neparasti skaisto ilustrāciju izdevumos par Latvijas pilīm un muižām pieder 
talantīgajam grafiķim Vilhelmam Zigfrīdam Stafenhāgenam (arī Štāfenhāgens; Wilhelm Siegfried 
Stavenhagen, 1814–1881), kurš 1866. un 1867.gadā trīs sējumos ar kopējo nosaukumu “Album 
baltischer Ansichten” (Baltijas ainavu albums) apkopo vara gravīras, kas bija darinātas pēc viņa 
zīmētajām Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas kultūrvēsturiskajām ainavām, pārsvarā pilsētu un 
muižu panorāmām, kas šobrīd daļēji aplūkojamas arī Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā.51 
Sākot ar 1857.gadu tirgū laistas atsevišķas ainavu sērijas lapas,52 piemēram, ar Ēdoles pils ainavu.53 
Pēc I.Oses domām, V.Z.Stafenhāgena darbi “(..) satur profesionāli veiktu kultūrvēsturisku skatu 
dokumentējumu 19. gadsimta vidū”,54 no dabas zīmētas ainavas ar senatnes pieminekļiem 
un muižu arhitektūru, sniedz tiem īpašu emocionālu noskaņu. Viņa zīmētos darbus iespiež 

45 Livlands zerstörte Schlösser 1905−1906 : in 3 Teil. Riga : E. Plates, [1906].
46 Apīnis, Aleksejs. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum. Rīga : Liesma, 1991. 138. lpp. ISBN 5410007387.
47 Limane, Lilija.  Vilhelma Ferdinanda Hekera grāmatniecības uzņēmums : [no latviešu grāmatniecības vēstures]. Bibliotēku 

Pasaule, Nr.29, 2004, 49.−51. lpp.;  Zelče, Vita. Grāmatniecība un prese, 352. lpp.
48 Zanders, Viesturs. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā “Vācu grāmatniecība Rīgā 19.-20.gadsimtā”. [1.].lpp.
49 Apīnis, Aleksejs. Latviešu grāmatniecība, 132. lpp.
50 Zelče, Vita. Prese un latviešu grāmatniecība. No: 20. gadsimta Latvijas vēsture. 1. sēj. Rīga : LU LVI apg., 2000, 312. lpp.
51 Stavenhagen, Wilhelm Siegfried. [34 estampi : tiešsaiste]. [skatīts 2011-05-10]. Pieejams: http://www.lndb.lv/lv/Lapas/

DigitalObjectsSearchResult.aspx?t=s&ftq=Stavenhagen&sif=True
52 Villerušs, Valdis. Historisma un reālisma periods.
53 Stavenhagen, W. S. Schloss Edwahlen. [Darmstat : G. G. Lange, 1857]. 8 S. Text : Stahlstich.
54 Ose, Ieva. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.−20.gadsimtā. 40. lpp.
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un tērauda platēs gravē G.G.Lange Darmštatē.55 Albumu vērtību un nozīmīgumu paspilgtina 
autora paskaidrojumi par Vidzemes un Kurzemes ainavām. Cieša sadarbība ar grafiķi ir Frīdriham 
Klopmanim, kura izdevumus56 rotā V.Z.Stafenhāgena ilustrācijas, kas lielākoties no teksta 
lappusēm atdalītas ar zīdpapīru. 19.gadsimta beigās parādās fotogrāfija un zīmētie pieminekļu 
attēli pamazām izzūd. Daudzos izdevumos, vēsturisko pētījumu publikācijās periodiskajos 
izdevumos, tūristu ceļvežos un līdzīgā literatūrā kā ilustratīvo materiālu sāk izmantot melnbaltus 
fotoattēlus.57 Īpaši populāri ir ceļveži pastaigām un vēstures izzināšanai par Vidzemes Šveici, 
kuros parasti iekļautas Siguldas un Turaidas piļu fotogrāfijas. Kā kvalitatīva izdevuma piemēru 
var minēt 1913.gadā O.E.Šmita sagatavoto grāmatu par Jelgavas pilsētu, kurā viņš apraksta arī 
Jelgavas pili.58 Grāmatā ir skaistas, ļoti kvalitatīvas fotogrāfijas, tā iespiesta uz krītpapīra, izdota 
Ernsta Plātesa apgādā, kas fotogrāfijas sagatavojis uzņēmuma fotolaboratorijā.

izdevumu tipoloģija

Ar zinisku literatūru 19.gadsimta vidū saprot mācību, populārzinātniskos un praktiskos 
izdevumus,59 tomēr, kā norāda grāmatzinātnieks Viesturs Zanders, nacionālās grāmatniecības 
sākumposmā “(..) ir gandrīz neiespējami strikti definēt jebkura iespieddarba piederību ziniskās 
(..) literatūras izdevumu klāstam”.60 19.gadsimta otrajā pusē un 20.gadsimta sākumā vēl nav 
zinātniskas grāmatas mūsdienu izpratnē. Vēl 19.gadsimta beigās tautas lielākajai daļai izglītības 
un labklājības līmenis ir tik zems, ka jelkādas grāmatas iegāde ir liels, neikdienišķs notikums.61 
Ziniska izdevuma iegādei naudu atvēl retais. Laikā no 19.gadsimta līdz 1918.gadam, izvērtējot 
grāmatu saturu, kas publicēti šajā laika posmā, jāsecina, ka vairums atbilst populārzinātniskajam 
izdevumu veidam. Šajā grupā ietilpst galvenokārt ceļveži tūristiem un lasītāju vidū populārie 
ceļojumu apraksti.

No 1913. līdz 1922.gadam izdevumu par Latvijas muižām un pilīm kā arhitektūras 
pieminekļiem nav. Tas saistāms ar sekojošo Pirmo pasaules karu, kas nelabvēlīgi ietekmē Latvijas 
grāmatrūpniecību.

1919.gada sākumā, pārvarot daudzas grūtības, darbu atsāk vairāki grāmatizdevēji. 
Viņi strādā sliktā stāvoklī esošos poligrāfiskajos uzņēmumos un cīnās ar nozares speciālistu 
un kvalitatīvu materiālu trūkumu.62 Uzņēmīgi cilvēki rosās, turpina iesāktās lietas un izmanto 
pārmaiņu laiku, lai realizētu ieceres. Tā burtlicis Jēkabs Upmanis (1880–1936) sadarbībā ar 
literatūrkritiķi un redaktoru Ērmani Pīpiņu (1873–1927) izveido jaunu spiestuvi tā sauktajā Upīša 
pasāžā Rīgā (pēc Otrā pasaules kara tajā ierīkoja 8.tipogrāfiju, vēlāk “Cīņas” reklāmas cehu). 
Spiestuve kļūst par vienu no populārākajām un kvalitatīvākajām Rīgā. Līdzīgā veidā no veco 
spiestuvju atlikušajām iekārtām Rīgā ierīko Armijas virspavēlnieka štāba drukātava, ko vēlāk 
pārdēvē par Armijas spiestuvi.63

Situācija uzlabojas ar 1920.gadu, kad Latvijas valsts nodibina Kultūras fondu, kura viens 
no uzdevumiem — veicināt grāmatniecības attīstību, sniedzot atbalstu gan autoriem, gan 

55 Latvijas mākslas vēsture. Rīga : Pētergailis, [2003]. 187. lpp.
56 Klopmann, Friedrich von.  Kurländische Güter-Chroniken.; Klopmann, Friedrich von.  Chronik der Majoratsgüter Postenden 

und Lubb-Essern.
57 Ose, Ieva. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.−20. gadsimtā, 42. lpp. 
58 Schmidt, Oskar Emil. Mitau und Umgegend mit den kurischen Herzogsschlössern in Wort und Bild.
59 Apīnis, Aleksejs. Latviešu grāmatniecība, 241. lpp.
60 Zanders, Viesturs.  Rīgas Latviešu biedrība (1868−1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs. 90.lpp.
61 Jaunmuktāne, Gunta. Piekrastes grāmatizdevēji : sākotnējai ievirzei, 68. lpp.
62 Zelče, Vita. Grāmatniecība un prese, 765. lpp.
63 Karulis, Konstantīns. Grāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados. Grāmata, Nr.2, 1991, 86., 88. lpp.
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izdevējiem.64 Kultūras fonda darbības sākumposmā īpaša uzmanība tiek veltīta kultūras norisēm 
laukos: izveidots plašs bibliotēku tīkls, ko apgādā ar grāmatām. Lai arī Kultūras fonds vērtīgus 
izdevumus iekļauj jaundibināto tautas (publisko) bibliotēku krājumā un izplata tos ievērojamā 
skaitā, tomēr tas neattiecas uz zinātniskiem izdevumiem, kuru sagatavošanai un iespiešanai 
nepieciešami lieli līdzekļi. Šādu darbu iznākšanu Kultūras fonds atbalsta, piešķirot pētniekiem 
naudas pabalstus.65 20.gados starp daudzām Latvijai risināmajām problēmām bija arī kultūras 
mantojuma saglabāšana. Līdz Pirmajam pasaules karam senās pilis Latvijas teritorijā pētīja 
baltvācu zinātnieki. Pēc kara senatnes pieminekļu kopšanai un apzināšanai izveido Pieminekļu 
valdi, tomēr vēl 20.−30.gados pilīm un muižām netiek veltīta pietiekoša uzmanība.66 Šajā laikā 
sabiedrībā aktīvi diskutē par grāmatas vērtību. Tika norādīts, ka grāmatu tirgū var redzēt “(..) 
diezgan bēdīgu ainu, neskatoties uz to, ka apgādniecības aug kā sēnes pēc lietus: dzirdam 
vienīgi to, ka grāmatas ar vērtīgu saturu tiek mazā skaitā pieprasītas un pirktas”.67

20.gadu otrajā pusē strauji attīstījās arī Latvijas poligrāfiskā rūpniecība, savu gaitu 
nedaudz sašaurinot saimnieciskās krīzes gados un 30.gadu vidū uzplaukstot no jauna. Par 
vienu no lielākajiem, tehniski spēcīgākajiem uzņēmumiem izveidojas Valsts papīru spiestuve 
(vēlāk – Valstspapīru spiestuve, pēc tam “Paraugtipogrāfija”), kas izgatavo daudzus sevišķi labas 
kvalitātes iespieddarbus.68 Latvijā līdz 1940.gadam darbojas daudzi apgādi, t.sk. vērienīgā Anša 
Gulbja izdevniecība, lielākais latviešu privātais apgāds, akciju sabiedrība “Valters un Rapa”, 
“Grāmatu Draugs”, RLB Derīgu grāmatu nodaļa, izdevējs Andrejs Jesens, “Zelta Ābele”, Jānis 
Roze u.c. Pastāv arī valsts un pašvaldības iestāžu apgādi.

Grāmatu izdošana par Latvijas pilīm un muižām kā arhitektūras objektiem starpkaru 
periodā aizsākas 1922.gadā, kad akcijas sabiedrības “Valters un Rapa” paspārnē iznāk K. fon 
Lēvisa of Menāra ilgi lolotā vārdnīca par senās Livonijas pilīm.69 Leksikona sastādīšana ilgst 
vairākus gadus, par ko liecina BCB kolekcijā pieejamais autora manuskripts “Register der Burgen 
in Livland, Estland, Kurland und klein-Livland”, kas datēts ar 1914.gadu un iesiets kā izdevums. 
Šo piezīmju reģistru var uzskatīt par vienu no vārdnīcas tapšanas posmiem.

Leksikons ir zinātniska darba rezultāts, bet sniedz plašu informāciju par viduslaiku vēsturi 
pat vairāk nekā par arhitektūras pieminekļiem.70 Tas ir “(..) vērtīgs uzziņu krājums par Latvijas 
un Igaunijas viduslaiku nocietinājumiem, kurā par katru alfabēta kārtībā minēto viduslaiku pili 
atrodami galvenie vēstures dati un literatūras bibliogrāfija”.71 Lai arī informācija par mūra pilīm 
līdz mūsdienām ir krietni pieaugusi, darbs savu nozīmi nav zaudējis.

Vairums izdevumu par Latvijas pilīm un muižām iznāk Rīgā. Grāmatas par pilīm un muižām 
izdod akciju sabiedrība “Valters un Rapa”, apgāds “Jonks & Polievskis”, dažādas biedrības un 
iestādes, Valsts Vēsturiskais muzejs un Pieminekļu valde. Tātad visaktīvākie izdevēji bija iestādes, 
biedrības un Pieminekļu valde. Tas liecina par būtiskām izmaiņām grāmatrūpniecībā un parāda 
aktīvu sabiedrības dalību kultūras mantojumu aprakstošu iespieddarbu publicēšanā.

Neskatoties uz sabiedrības zemo interesi par akadēmiskiem izdevumiem, 20.–30.gados 
iznāk virkne Latvijas pilīm un muižām veltītu nozīmīgu izdevumu. To skaitā izceļamas K. fon Lēvisa 

64 Karulis, Konstantīns.  Grāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados. Grāmata, Nr.3, 1991, 87. lpp.
65 Kultūras fonds. Kultūras Fonds, 1920−1928. [Rīgā] : Kultūras Fonda izd., 1928. 120.−121.lpp.
66 Ose, Ieva. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.−20. gadsimtā, 19. lpp.
67 Grāmata. Jēkabpils Vēstnesis, Nr.43, 1925, 13. nov., 1. lpp.
68 Karulis, Konstantīns.  Grāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados. Grāmata, Nr.3, 1991, 90. lpp.; Zelče, Vita. Grāmatniecība 

un prese, 769. lpp.
69 Loewis of Menar, Karl von.  Burgenlexikon für Alt-Livland. Hrsg. von der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der 

Ostseeprovinzen in Riga. Riga : Walters und Rapa, 1922. 129, 55 S. : Ill., Pl.
70 Holst, Niels von.  Burgen, Schlösser und Herrenhäser. In:  Holst, Niels von. Die deutsche Kunst des Baltenlandes im Lichte 

neuer Forschung. München : Reinhardt, 1942. S. 109. Schriften der deutschen Akademie ; Nr.31.
71 Ose, Ieva. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.−20.gadsimtā. 18. lpp.
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of Menāra, Heinca Pīranga (Heinz Pirang, 1876–1936), Latgales vēstures pētnieka Boļeslava Brežgo 
(1887–1957), arhitekta un kultūvēsturnieka Pētera Ārenda (1900–1960), literāta Ervīna Tīrumnieka 
([?]–[?]) un igauņu mākslas vēsturnieka Armina Tūlses (Armin Tuulse, 1907–1977) darbi.

No 1926. līdz 1930.gadam iznāk Heinca Pīranga izdevums par Baltijas kungu namu 
vēsturi.72 Bagātīgi ilustrētais izdevums pirmo reizi atspoguļo muižu arhitektūras attīstību no 
viduslaikiem līdz 1914.gadam. Īpaši vērtīgu to padara 590 Baltijas kungu māju fotogrāfijas. 
Tomēr autora sniegtajiem faktiem bieži trūkst avotu norāžu, darbā sastopamas kļūdas un 
nepamatoti datējumi.73 H.Pīranga darbs gūst atzinību arī sabiedrībā. Kultūras fonds par šo 
darbu autoram piešķir 500 latu lielu prēmiju.74 Izdevumu par Baltijas kungu namiem parasti 
saista ar H.Pīranga vārdu, taču tas top sadarbībā arī ar citiem pētniekiem: vēsturnieku Valteru 
Ekertu (Walter Eckert, 1892–1973), Paulu Johansenu (Paul Johansen, 1901–1965), Kurzemes 
Zemes arhīva direktoru Oskaru Stafenhāgenu (Oskar Stavenhagen, 1850–1930), vēsturnieku 
Heinrihu Lākmani (Heinrich Laakman, 1892–1955) un baronu Frīdrihu Štakelbergu (Friedrich 
Baron Stackelberg, 1892–1948).

Gan K. fon Lēvisa of Menāra piļu vārdnīca, gan H.Pīranga izdevums iznāk ar Baltijas 
provinču vēstures un senatnes pētītāju biedrības vadības atbalstu.

Savdabīga parādība ir novadpētnieka un literāta Ervīna Tīrumnieka 1937.gadā iznākusī 
grāmata par Lielvircavas novadu, kas tapusi, autoram atsaucoties uz prezidenta Kārļa Ulmaņa 
aicinājumu pētīt novada vēsturi. Lai arī tās autors nav profesionāls vēsturnieks, darbā jūtama 
pietāte pret katru atrasto materiālu, kas nav raksturīgi šāda veida izdevumiem. Darbā norādīts, 
ka izdevums nav zinātnisks darbs un nepretendē uz faktu pilnīgu precizitāti. Netipiski, ka autors 
priekšvārdā norāda arī grāmatas tirāžu — 1000 eksemplāri.75

20.gadsimta 30.gados visražīgākais autors ir arhitekts Pēteris Ārends, kurš publicē astoņas 
grāmatas. Mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis, analizējot Rundāles pilij veltītos izdevumus, 
norāda, ka 1924.gadā vācu inženieris Burhards fon Ulrihens (Burkhard von Ulrichen) laikrakstā 
“Rigasche Rundschau” publicē kļūdu pilnu rakstu par Rundāles pili, kas kļūst par pamatu P.Ārenda 
darbiem. Iespējams, daudzo kļūdu dēļ I.Lancmanis savos izdevumos par Rundāles un Jelgavas 
pili P.Ārendu gandrīz nepiemin un uz viņa darbiem neatsaucas. Neskatoties uz to, arhitekts 
P.Ārends ir sabiedrības atzīts pētnieks — 1938.gadā viņš saņem Krišjāņa Barona godalgu 500 
latu apmērā par darbiem “Kuršu sēta”, “Kurzemes hercogu Bīronu pilis” un “Valsts prezidenta 
pils”, lai gan neviens no tiem neiznāk kā atsevišķs izdevums.76 

P.Ārenda publikācijas par Jelgavas pili un hercogu kapenēm iznāk ar nelieliem 
intervāliem  — 1934., 1936. un 1940. gadā.77 Domājams, ka tās saistītas ar izpētes darbiem 
Jelgavas pils Kurzemes hercogu kapenēs, kas aizsākas 1933.gadā. Tomēr nevar neatzīmēt, ka 
līdzīgi darbi latviešu un vācu valodā izdoti 1995. un 2010.gadā,78 to autori ir Didzis Lībietis un 

72 Pirang, Heinz. Das Baltische Herrenhaus : in 3 Teil. Riga : Jonck & Poliewsky, 1926−1930. Baltische Baudenkmäler.
73 Holst, Niels von.  Burgen, Schlösser und Herrenhäser. S. 121.;  Zilgalvis, Jānis. Neogotikas arhitektūras atspoguļojums literatūrā. 65. 
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74 Kultūra fonda Domes sēde. Valdības Vēstnesis, Nr.109, 1929, 17. maijā, 4. lpp.
75 Tīrumnieks, Ervīns. Liel-Vircavas novads : Liel-Vircavas pagasta, muižas, draudzes, skolu un organizāciju vēsture. Jelgava : 
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Lauma Lancmane. Publicējumu struktūra gan ir analoga P.Ārenda darbiem, taču saturā tie ir 
daudz kvalitatīvāki, bagātīgi ilustrēti krāsainām fotogrāfijām un attēliem. Sniegtas ziņas arī par 
jaunākajiem atklājumiem Kurzemes hercogu kapenēs. Norādes uz P.Ārenda darbiem izdevumos 
gan nav atrodamas.

30.gadu otrajā pusē Latvijas teritorijas piļu pētniecībā lielu ieguldījumu sniedz igauņu 
arhitekts Armins Tūlse, kurš rūpīgi pētījis Rīgas pili, publicēdams par to plašu un apkopojošu 
monogrāfiju “Das Schloss zu Riga” (Rīgas pils),79 kas iznāk 1939.gadā Tartu un joprojām ir 
vērtīgs arhitektūras pieminekļa izpētes avots, jo līdz pat 20.gadsimta beigām nav iznācis neviens 
cits zinātnisks darbs par Rīgas pils vēsturi.80 1942.gadā Tartu izdota vēl viena A.Tūlses grāmata 
— par Livonijas viduslaiku piļu vēsturi “Die Burgen in Estland un Lettland” (Senās Livonijas piļu 
būvvēsture).81 Savā darbā A.Tūlse balstās arī uz K. fon Lēvisa of Menāra bagātīgo publikāciju 
mantojuma. Tomēr, ja iepriekšējo pētnieku darbi ir faktu apkopojums, tad igauņu mākslas 
vēsturnieks, izmantojot sava laikmeta mākslas vēstures jaunākās izpētes metodes, pirmo reizi 
vērtē pilis arhitektūras vēstures kontekstā.82 Par grāmatas aktualitāti mūsdienās liecina 2008.
gadā Vācijā iznākušais faksimilizdevums.83

20.gadsimta 20.–30.gados uzplaukst grāmatmāksla, jo pastāv daudz izdevniecību ar labu 
tehnisko bāzi, un mākslinieku piesaiste grāmatas noformēšanā kļūst par vispāratzītu praksi. Tā, 
piemēram, E.Tīrumnieka darbam84 vāka zīmējuma un linogriezumu autors ir mākslinieks Pēteris 
Zutis (1905–1944). Tāpat Pieminekļu valdē sagatavotais un Valstspapīru spiestuvē iespiestais 
albums par Rīgas pili ir īpaši kvalitatīvs un bagātīgi ilustrēts.85

20.gadsimtā par galveno fiksācijas metodi arhitektūras pieminekļu iemūžināšanai kļūst 
fotografēšana. 20.gadsimta 30.gados tapušās Latvijas piļu, muižu un pilsdrupu fotogrāfijas 
bagātīgi ilustrē periodisko izdevumu lappuses un atsevišķus šajā laikā iznākušos izdevumus.86 
Piemēram, H.Pīranga albumos87 ietvertās atsevišķās fotogrāfiju lapas speciāli drukātas B.Hempela 
firmā “Indra”.

Jāatzīst, ka ar zinātnisku izdevumu publicēšanu apgādiem veicas grūtāk. Par interesi un 
popularitāti šādi izdevumi nevarēja sūdzēties, tomēr tāpat kā citās nelielās valstīs, zinātniskiem 
izdevumiem nav iespējams nodrošināt apjomīgus metienus. Situāciju grāmatu tirgū raksturo 
slavenais Jānis Rapa, kurš norāda, ka “(..) izdoto grāmatu skaits, nosaukumu un tirāžas ziņā, 
pēdējos gados gan drusku mazinājies, bet toties pieaudzis vērtīgo grāmatu skaits, kā arī 
pieprasījumi pēc glīti izdotām un gaumīgi iesietām grāmatām. (..) Apstākļi mūsu grāmatniecības 
plaukšanai labvēlīgi, bet rezultāti vēl nav apmierinoši. Daudz vēl ir to, kas gan runā par grāmatām, 
bet vairas tās iegādāties”.88 Pie zinātniskajiem izdevumiem ierindojami K. fon Lēvisa of Menāra, 
H.Pīranga, B.Brežgo un A.Tūlses darbi.

Līdz Otrajam pasaules karam, pateicoties daudzajiem profesionālu speciālistu pētījumiem, 
tieši viduslaiku piļu izpētē ir sasniegts ievērojams līmenis. Publikācijas par zinātniskā darba 
rezultātiem rosina sabiedrības interesi par kultūras pieminekļiem. Sākoties karam, pētīšanas 

79 Tuulse, Armin. Das Schloss zu Riga. Tartu : Cabinet d’histoire de l’art de l’université de Tartu, 1939. 74 S. (Tartu ülikooli 
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darbs apsīka un pēc kara sekojošie padomju gadi radīja agresīvu un nepārdomātu attieksmi 
pret baltvācu arhitektūras kultūras mantojumu.89 20.gadsimta 40.gadi Latvijas vēstures gaitā 
ievieš traģisku pagriezienu. Šajā laikā Latvijas teritorijā trīsreiz nomainās okupācijas vara, kas 
nenovēršami ietekmē grāmatniecības gaitu un grāmatnieku, kā arī pētnieku likteņus. Liela daļa 
sabiedrībā pazīstamās inteliģences kļūst par bēgļiem, viņi dodas uz Rietumvalstīm. Tāpēc pēckara 
gados grāmatniecības kontekstā var runāt par diviem attīstības virzieniem — grāmatniecību 
Latvijā un grāmatniecību trimdā.

Latvijas piļu un muižu pētniecību Latvijā 20.gadsimta otrajā pusē ietekmē gan ekonomiskā 
situācija, gan politiskās pārmaiņas. Tā aktualizējas 20.gadsimta 60.gados, radot jaunu senatnes 
pieminekļu izpētes posmu un pakāpeniski mainot sabiedrības uzskatus par pagātnes mantojuma 
vērtībām. Arhitektūras pieminekļu pētījumiem 50.–60.gados ir vairāk praktiska, nekā zinātniska 
ievirze, tāpēc daudzkārt darbiem nesekoja publikācijas. Aktivitātes kultūras pieminekļu jomā 
saistāmas ar vēlmi apzināt un padarīt pieejamākus populārus tūrisma objektus. Tā 70.gados 
sāka pētīt un renovēt Turaidas, Cēsu un Bauskas pili. Padomju laikā viduslaiku pilis uzskatīja par 
vācu kultūras mantojumu un nopietnas publikācijas par tām netika atbalstītas.

20.gadsimta 50.–90.gados vairums izdevumu par pilīm un muižām izdoti ārpus Latvijas. 
Šajā laika posmā par Latvijas pilīm un muižām ārzemēs publicēts vairāk izdevumu, nekā Latvijā. 
No ārzemēs iznākušajiem izdevumiem vairums drukāts Vācijā. Šādu publikāciju izdošana trimdā, 
tuvojoties 90.gadiem, pakāpeniski samazinās vai pilnībā izzūd. Tāpēc likumsakarīgi, ka 90.gados 
vairums izdevumu iznāk Latvijā.

Par ražīgāko grāmatu autoru un izdevumu sastādītāju gan padomju gados, gan atjaunotajā 
Latvijā uzskatāms Imants Lancmanis. 80.gadu beigu un 90.gadu izdevumos parādās mūsdienu 
piļu un muižu pētnieku vārdi: Dainis Bruģis, Māra Caune, Gunārs Erdmanis, Ojārs Spārītis, Valda 
Kvaskova, Ieva Ose, Jānis Zilgalvis un Ilze Māra Janelis, kuru darbība saistīta ar Rundāles vai 
Rīgas muzejiem. 90.gados atsevišķu izdevumu autori ir vēstures entuziasti — novadpētnieki un 
muzeju speciālisti, kuru darbība nav saistīta ar Rīgu vai Rundāli.

1951.gadā nodibina Zinātņu akadēmijas izdevniecību, kas kopš 1964.gada pazīstama 
kā izdevniecība “Zinātne”. Tā joprojām specializējas pētniecības darbu publicēšanā. 1979.gadā 
“Zinātne” ar Imanta Lancmaņa grāmatu “Jelgavas pils”90 uzsāk kultūrvēsturisko grāmatu sēriju 
“Latvijas PSR arhitektūras un mākslas pieminekļi”, kas mūsdienās turpinās ar jaunu nosaukumu 
— “Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi”. Šī grāmata ir pirmais nozīmīgākais izdevums 
par Latvijas pilīm padomju gados. Arhitekts Jānis Krastiņš 1980.gadā raksta, ka ““Jelgavas pils” 
ir viena no labākajām pēdējā laika grāmatām par Latvijas mākslas un arhitektūras vēsturi”, bet 
“(..) patīkamo kopiespaidu veicina labas kvalitātes krīta papīrs, uz kura grāmata iespiesta”.91

1989.gadā šajā sērijā iznāk arhitekta Gunāra Erdmaņa grāmata “Kurzemes viduslaiku 
pilis”,92 kuras pamatā ir speciāls, padziļināts pētījums. Savukārt 1994.gadā iznāk I.Lancmaņa 
grāmata par Rundāles pili.93 I.Lancmanis par saviem sērijā “Latvijas dabas un arhitektūras 
pieminekļi” iznākušajiem darbiem saka, ka šajos izdevumos viņš apkopojis “(..) izziņas līmeni, 
kāds bija sasniegts šajā izpētes periodā”.94

Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas grāmatniecībā sākas jauns, dinamisks, vēstures 
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pētniekiem interesants posms. 90.gados noteicošā tendence ir izdevumus par arhitektūras 
pieminekļiem padarīt pieejamākus ne tikai Latvijas lasītājam, bet arī ārzemniekiem, kurus interesē 
Latvijas kultūras vēsture. Aplūkotajā periodā lielākā daļa izdevumu pieskaitāmi zinātnisko 
izdevumu veidam.

20.gadsimta 90.gadu sākumā  Latvijā dibina grāmatu apgādus, izdevējfirmas, akciju 
sabiedrības, izdevumus izdod arī individuālie izdevēji, iestādes un paši autori. Zīmīgi, ka grāmatas 
izdod ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās. Ja 1993.gadā Latvijā bija 12 izdevniecības, tad 
1997.gadā — jau 342. Straujš izdevniecību skaita pieaugums raksturo valstis ar attīstītu un 
sakārtotu grāmatrūpniecības sistēmu. Vairums jauno apgādu ir nelieli, tomēr grāmatas tie izdod 
lielos apjomos. No visiem izdevumiem 41 procentu publicē jaunie, nelielie apgādi, to tirāžu 
apjomi sastāda 65 procentus no kopējā skaita.95

Decentralizācijas rezultātā Latvijā izveidojas daudzas privātās izdevniecības, arī tās, ko 
pazīstam vēl tagad — “Jumava”, “Atēna”, “Jāņa Rozes apgāds” un citas. Zinātniskās literatūras 
izdošanā sava vieta ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijai, Latvijas Universitātei un citām Latvijas 
augstskolām, Latvijas Valsts vēstures arhīvam, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, Rundāles 
pils muzejam, Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai, LNB u.c. Populārzinātniskos izdevumus laiž 
klajā izdevniecība “Zinātne”.

90.gadu otrajā pusē arvien skaidrāk iezīmējas privātās iniciatīvas dominante Latvijas 
piļu un muižu saglabāšanā un turpmākā izmantošanā. Tādējādi no bojāejas paglābti 
kultūrvēsturiski svarīgi arhitektūras objekti. 1993.gadā iznākusī I.Lancmaņa grāmata 
“Mežotnes muiža”96 aizsāka Rundāles pils muzeja publikāciju sēriju “Bauskas rajona muižas”, 
kurā 90.gados iznāca trīs darbi.97 Sēriju raksturo kvalitatīva ilustratīvā materiāla izvēle un 
zinātniska pieeja.

D.Bruģis atzīmē, ka Rundāles pils muzeja direktors I.Lancmanis jau padomju laikā 
ierosinājis veidot zinātnisku pētījumu sēriju par Latvijas muižām. Bijusi iecere, ka vairāki Rundāles 
pils muzeja darbinieki pētīs muižu vēsturi un sagatavos publicēšanai atsevišķus sējumus par visu 
Latvijas rajonu muižām. Drīz kļuva skaidrs, ka ieceres īstenošanai trūkst intelektuālo un materiālo 
resursu. Arhīvu materiālu izpēte, ekspedīciju organizēšana uz muižām, objektu fotofiksācija, 
uzmērošana un citi procesi ir vienotas komandas darbs. Rezultātā izdevās iegūt daudz vērtīgu 
materiālu, taču doma par enciklopēdiska krājuma izdošanu bija lemta neveiksmei. Kad mainījās 
valsts iekārta, pils muzejam vairs nebija nekādu finansiālu iespēju nodomu realizēt. Tā kā bija 
žēl pazaudēt nopietnās iestrādes un ieguldīto darbu, tika nolemts izdot monogrāfijas vismaz par 
atsevišķām Bauskas rajona muižām.98

Bez sērijās iznākušajiem izdevumiem izceļama 1996.gadā iznākusī mākslas vēsturnieka 
D.Bruģa grāmata “Historisma pilis Latvijā”99, kas ir ievērojams notikums 19.gadsimta otrās puses 
un 20.gadsimta sākuma muižu arhitektūras pētniecībā. Materiālu apkopošanai autors veltījis 
desmit sava mūža gadus.100 1996.gadā tā iegūst pirmo vietu konkursā “Skaistākā grāmata” 
nozares literatūras kategorijā.101

95 Селиверстова, Н. А. Книжные культуры стран СНГ и Балтии : прошлое и настоящее. Москва : Наука, 2006. c. 127. 
ISBN 5020354961.

96 Lancmanis, Imants. Mežotnes muiža. [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, 1993. 49 lpp. Bauskas rajona muižas ; 1.laid.
97 Bruģis, Dainis. Bornsmindes muiža = Bornsmünde. Rīga : Rundāles pils muzejs, 1997. 51 lpp. Bauskas rajona muižas ; 2.laid. 

ISBN 9984909824. Lancmanis, Imants. Kaucmindes muiža = Kautzemünde. [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, 1999. 52 lpp. 
Bauskas rajona muižas ; 3.laid.  ISBN 9984909875.

98 Bruģis, Dainis. Par ideāliem, vērtībām un ēkām liecinās grāmatas. Bauskas Dzīve, Nr.85, 2005, 27. jūl., 5. lpp.
99 Bruģis, Dainis. Historisma pilis Latvijā. Rīga : Sorosa fonds-Latvija, 1996. 287 lpp. : il. ISBN 998456102X.
100 Zilgalvis, Jānis. Neogotikas arhitektūras atspoguļojums literatūrā. 67. lpp.
101 Ozoliņš, Māris, Villerušs, Valdis. Laureāti aizvadītā gada grāmatniecībā : [sakarā ar Latvijas Grāmatizd. asoc. organizētā  
     konkursa “Skaistākā grāmata, 1996” noslēg.] Grāmatu Apskats, Nr.2 (65), 1997, 13., 15. lpp.
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Arī Rundāles pils muzeja izdotajiem izstāžu katalogiem ir sava loma muzeja bagātību 
tematiskā atspoguļošanā. Ja jaunieguvumu katalogiem vairāk piemīt informatīvs raksturs, tad 
Ungurmuižai102 un Elejas pilij103 veltītie atspoguļo arī šo arhitektūras pieminekļu izpētes pakāpi. 
Vēl vairāk, kā norāda I.Lancmanis, “(..) izstāde „Elejas pils” ir veltīta (..) neeksistējošam objektam, 
tas ir mēģinājums atdzīvināt vismaz iztēlē vienu no Latvijas vērtīgākajām celtnēm”.104

Lai apzinātu un vispusīgi izpētītu apjomīgo informāciju par viduslaiku pilīm, Latvijas 
Vēstures institūts kopā ar novada vēstures muzejiem un citām ieinteresētām iestādēm 1999.
gadā izveido tematisku rakstu krājumu virkni “Latvijas viduslaiku pilis”. Tā rosina speciālistus 
apkopot un publicēt savu ilggadējo pētījumu rezultātus.105 Sērija izceļas ar izcilu poligrāfisku 
izpildījumu un rūpīgi izstrādātu saturu, kas izmantojams tālākiem pētījumiem.

Mūsdienās arvien lielākā godā tiek celta novadu savdabība, to kultūrvēsturiskie pieminekļi, 
kā arī nemateriālais mantojums, kas netika īpaši atzīts padomju laikā.106 Šis laiks bagāts arī ar ļoti 
daudzām publikācijām, no kurām daļa ir pirmpublikācijas. Visvairāk to ir Imantam Lancmanim 
un Jānim Zilgalvim. Par I.Lancmaņa publikācijām īpašus vādus teicis Pēteris Bankovskis: “(..) 
gan grāmatās, katalogos un rakstu krājumos, gan regulārajos, nedaudz beletrizētajos zudušo 
Latvijas kungu māju izzīmējumos žurnālā “Māksla Plus” (..) viņa sacītajam piemīt kvalitātes, 
par kuru esamību daudzi jo daudzi tagadnes rakstītāji pat nenojauš: elegance un stils”.107 Lai 
arī pilīm un muižām veltīts viss darba mūžs, I.Lancmanis pats atzīst, ka “ (..) pilis, lai kā man 
nepatiktu atzīt, ir egoisma un nežēlības piemineklis, varaskāres templis. Skaistu lietu tapšanu 
pavada drūmums, jo tā notiek uz kāda cita nelaimes rēķina. Mēs nevaram idealizēt ne Ernestu 
Johannu Bīronu, ne Rastrelli, ne viņu laiku, jo tas ir nežēlīgs un cietsirdīgs”.108

2009.gadā apgādā “Jumava” iznāk I.Lancmaņa izlolotais albums “Rundāles pils”. Darbs 
paveikts četros gados, bet ticis iecerēts jau pirms divdesmit gadiem, 1989.gadā. Izdevumam ir 
sarūpēts bagāts tekstuālais un ilustratīvais materiāls, taču tā iznākšanu ietekmē politiskās un 
ekonomiskās pārmaiņas. Kā atzīst I.Lancmanis, albums izdevies daudz kvalitatīvāks, nekā tas būtu 
iespējams pirms 20 gadiem — ainava kļuvusi sakoptāka, restaurēts vairāk telpu, arī fotogrāfiju 
un poligrāfijas kvalitāte ir daudz augstāka. Šo albumu I.Lancmanis veidojis nesteidzīgu un 
harmonisku, lai lasītājs to varētu skatīties gandrīz kā filmu. Viņš nokļūst līdz pilij, ieiet pa vārtiem, 
atver durvis un izstaigā visas pils telpas.109 Pēteris Bankovskis atzīmē, ka “(..) atšķirībā no abām 
iepriekšējām grāmatām par Rundāles pili, albums nav zinātnisks izdevums, bet gan tā dēvētais 
kafijas galdiņa albums. Tomēr tam ir paliekoša vieta arī zinātnisku publikāciju ielokā. Pirmkārt, 
jāņem vērā lasīšanas tradīciju pārmaiņas: aizvien vairāk strikti zinātniski darbi tiek lasīti interneta 
produktu veidolā, savukārt grāmatai nereti atgriežas viena no tās senākajām funkcijām — tā ir 
vērtība “per se”, apmīļojams kolekcijas priekšmets. Otrkārt, albumtipa izdevums par Rundāles 
pili ir visai kvalitatīvs, ko nodrošina Imanta Lancmaņa jēgpilnais ievadteksts un komentāri 
attēliem.”110

102 Muiža zem ozoliem : Ungurmuiža un fon Kampenhauzenu dzimta Vidzemē : katalogs = Gutshof unter den Eichen :    
 Orellen und die Familie von Campenhausen in Livland. Rīga : Rundāles pils muzejs, 1998. 381 lpp.

103 Elejas pils : katalogs. Rundāle : Rundāles pils muzejs, 1992. 191 lpp. 
104 Turpat, 5. lpp. 
105 Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm. Rīga : LU LVI apg., 1999. 5. lpp. Latvijas viduslaiku pilis ; 1. ISBN 9984601269.
106 Demakova, Helēna. Latvijas kultūrpolitika kā tradicionālā procesa pārmantotāja un (ne)pragmatiskas cīņas lauks. No: Kleins,  
    Armīns. Kultūrpolitika. Rīga : Jāņa Rozes apg., 2008, 216., 239. lpp.
107 Lancmanis, Imants, Bankovskis, Pēteris. Pirmdienas saruna. Studija, 2003, apr./maijs, 9. lpp.
108 Lancmanis, Imants. Dzīve pilī, bet ne pasakā. Leģendas, Nr.5, 2010, maijs, 83. lpp.
109 Lancmanis, Imants. Piektais bauslis. Kultūras Forums, Nr.13, 2009, 3./17. apr., 16. lpp.; Millere, Laura, Lancmanis,   
     Imants.  Rundāles pils liktenis gadsimtu gaitā apkopots albumā.  Izglītība un Kultūra, Nr.20, 2009, 21. maijs, 6. lpp.
110 Bankovskis, Pēteris. Bibliogrāfisks apskats. No: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti [tiešsaiste]. [Rīga] : LNB,  
    2009 [skatīts 2011-05-29]. 197. lpp. Pieejams: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/881/peteris_bankovskis_
    bibliografisks_apskats.pdf?sequence=1. ISSN 16915941.
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Īpaša autoru grupa ir arheologi, kas gan nevar lepoties ar izdevumu kvantitāti, jo ilgstoši 
gadi jāpavada empīriskos pētījumos. Piemēram, Gunārs Jansons Ikšķiles baznīcai un pilij veltījis 
44 dzīves gadus.111 Grāmatu lappusēs parādītas ilgā darba rezultātā iegūtās rekonstrukcijas, 
parasti tās ir kā pastaigas senceltņu teritorijā. Šo izdevumu teksts ir zinātniski piesātināts un 
profesionālu pārdomu piepildīts.

Atzīmējami arī autori, kurus var dēvēt par vēstures entuziastiem un novadpētniekiem. 
Kā spilgtāko var minēt fotogrāfu Albertu Zarānu, kurš savai pirmajai grāmatai “Neesam šķirami 
no savas zemes”,112 kas iznāk 2003.gadā,  materiālus vāc septiņus gadus. Darbam veltītajās 
recenzijās uzsvērts, ka tapis izcils izdevums, kuram līdzīga Latvijā līdz šim nav bijis. Aplūkojot šo 
un citus līdzīgus izdevumus, jāsecina, ka to nozīmīgums ir pārspīlēts. Lai arī grāmata ir krāšņa 
un poligrāfiski kvalitatīva, saturs neattaisno cerēto un patiesā vēstures pētniekā izraisa vilšanos. 
Grāmatā nav pamatota aprakstīto arhitektūras pieminekļu izvēle, praktiski nav atsauču un 
norāžu uz avotiem. Pat fotogrāfijām, kuru autors ir A.Zarāns, nav dots tapšanas gads, vien 
nelielajā grāmatas anotācijā norādīts kopējais laika posms, kad tās veiktas. Nākamās grāmatas 
būtībā ir pirmās publikācijas atkārtoti izdevumi. 113

Mūsdienu izdevējdarbība ir biznesa joma, kurā, kā nevienā citā, strādā likums: jo lielāks 
bizness, jo mazāk kultūras, un otrādi. Pieprasītas populārās literatūras grāmatas sagatavošanai 
nepieciešams viens līdz trīs mēneši. Laiks teksta apstrādei un redaktora labojumiem reducēts 
līdz minimumam. Grāmatu lielās tirāžas un labi funkcionējošais grāmatu tirdzniecības tīkls ļauj 
pārdot grāmatas kā “karstus pīrādziņus”. Līdzīgu grāmatu izdošanas un realizēšanas shēmu nav 
iespējams ieviest zinātnisko grāmatu izdošanā. Šajā tirgus segmentā viss darbojas tieši pretēji. 
Lai izdotu zinātnisku grāmatu, nepieciešams vismaz gads un tirāžas ir niecīgas — 200 līdz 1000 
eksemplāru. Tādēļ zinātniska grāmata noteikti nav iekārojams grāmattirdzniecības objekts.114 
Latvijā arvien vairāk nostiprinās profesionālā grāmatniecība, nejauši cilvēki tajā vairs neko nevar 
panākt. Izdevēju produkcija vairumā gadījumu izceļas ar labu kvalitāti. Pēdējā laikā izdoto 
grāmatu nosaukumu skaits samazinās. Domājams, ka iemesls ir plaša informācijas pieejamība 
internetā un straujš informācijas piedāvājuma pieaugums.115

Tomēr arī atpazīstami apgādi neiztur laika un naudas pārbaudi. Tā, piemēram, 2010.
gadā darbu pārtrauc viens no spožākajiem Latvijas grāmatniecības zīmoliem pēdējo desmit gadu 
laikā — apgāds “AGB”, kā galveno problēmu minot Latvijas grāmatu tirgu, kurā nav iespējams 
sasniegt kritisko masu, kas sevi atpelnītu.116

Mūsdienu grāmatniecības kontekstā izceļama Rundāles pils muzeja lolotā sērija “Bauskas 
rajona muižas”. Mākslas vēsturniece Kristīne Ogle atzīmē, ka “(..) pie Rundāles pils muzeja loka 
piederošo pētnieku darbības stils plašākā sabiedrībā pazīstams jau krietnu laiku, kalpodams 
kā kvalitātes garants”. Sērijas izdevumos parasti izmantoti daudzi, agrāk neapzināti avoti. Tai 
ir “(..) neapstrīdams zinātniskais raksturs — attēlu albuma un kultūrvēsturiska apcerējuma 
funkcija pakļauta stingri eksaktai sistēmai, kas kā mugurkauls satur kopā neskaitāmos faktus 
un atziņas”. Vēl šīs grāmatas raksturo faktu precizitāte un pievienotās atsauces sniedz drošības 
sajūtu, ka autoru secinājumi ir ilgstošas izpētes rezultāts.117 “Rundāles brigādes” firmas zīme ir 

111  Grosmane, Elita. Kur meklējami mākslas vēstures pirmsākumi Latvijā. 7.−15. lpp.
112  Zarāns, Alberts. Neesam šķirami no savas zemes : 155 Latvijas pilis un muižas. Rīga : Autorizd., 2003. 301 lpp.    

  ISBN 9984194728.
113  Zarāns, Alberts. Latvijas pilis un muižas. Rīga : Autorizd., 2006. 323 lpp.  ISBN 998478505X.; Zarāns, Alberts.  Gadsimtu 
     mantojums. [Rīga] : Sudraba avoti, [2011]. 285 lpp. ISBN 9789934818523.
114  Семенова, Н. Н. Проблемы научного книгоиздания в России. Научная книга [tiešsaiste], Нр.1, 2002 [skatīts 2011-
     05-01]. Pieejams: http://www.naukaran.ru/sb/2002_1/01.shtml
115  Vilks, Andris. Latvijā aizliegtas literatūras nav. Latvijas Avīze, Nr.120, 2007, 5. maijs, 5. lpp.
116  Bloks, Andris. Ja nevajag, tad nevajag. Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Nr.257, 2010, 6. nov., 12.−13. lpp.
117  Ogle, Kristīne.  Nopietns ieguldījums Bauskas novada izpētē. Mākslas Vēsture un Teorija, [Nr.]5, 2006, 81. lpp. 
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ne tikai zinātniskā darba korektums, bet arī visos izdevumos atrodamā “(..) cilvēciskās klātbūtnes 
sajūta, kas laužas cauri apcerējuma tekstam, paņemot savā varā grāmatas lasītāju”.118

Vēl vienas, 1999.gadā aizsāktas zinātnisku izdevumu sērijas — “Latvijas viduslaiku pilis” 
ietvaros, 2004.gadā iznāca piļu leksikons, kas uzskatāms par jaunu, enciklopēdisku pētījumu. 
Leksikona publicēšana ir ļoti nozīmīgs notikums Latvijas vēstures historiogrāfijā, jo latviešu 
valodā šāda tipa izdevums iznāk pirmo reizi.119 Leksikona veidotājiem — Andrim Caunem un 
Ievai Osei — par šo grāmatu Latvijas Kultūras fonds piešķir Spīdolas balvu.120

Patlaban apgādi arvien lielāku uzmanību pievērš augstvērtīgam izdevuma noformējumam, 
jo tā ir iespējams ieņemt stabilu vietu grāmattirgū. Ja 90.gados izdevumos galvenā uzmanība 
pievērsta vākam, tad mūsdienās jau iznāk bagātīgi ilustrēti darbi. Piemēram, veidojot krāšņo 
“Rundāles pils” albumu, I.Lancmanis atzīst, ka daudz strādājis kopā ar mākslinieku, lai atrastu 
precīzas krāsas un lai attēls būtu pilnīgi reālistisks.121

Dominējošais izdevumu veids ir populārzinātniskie izdevumi, taču pietiekami liels ir arī 
zinātniskās literatūras īpatsvars. Jāatzīmē, ka vairums izdevumu mūsdienās iznāk ar valsts vai 
citu sponsoru atbalstu. Vislielāko atbalstu to publicēšanai sniedz Valsts Kultūrkapitāla fonds, 
pašvaldības, uzņēmumi, Kurzemes bruņniecības fonds, kultūras programma “Letonikas” un 
virkne privātpersonu, piemēram, Edgara Dunsdorfa un Lilijas Dunsdorfas novēlējums.

Vairākās aplūkotajās grāmatās atrodamās pateicības LNB liecina par tās krājuma nozīmi 
Latvijas piļu un muižu arhitektūras pētniecībā. Tā, piemēram, sērijas “Latvijas viduslaiku pilis” 
2.sējumā “Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.–20. gadsimtā” norādīts, ka grāmatas tapšanā 
izmantoti materiāli no LNB, sevišķi BCB kolekcijas.122 Grāmatas eksemplārā, kas dāvināts BCB, 
lasāms autores I.Oses ieraksts: “A. god. O.Bonga kungam, pateicība par brīnišķīgajiem vēstures 
materiāliem”. LNB krājums palīdzējis tapt arī Māras Caunes grāmatai “Rīgas pils”,123 Zigurda 
Kalmaņa izdevumam “Dzimtais nams”124 un Daiņa Bruģa “Bornsmindes muižai”.125 Tāpēc 
vēl jo vairāk svarīgi, lai LNB “Letonikas” krājums būtu pēc iespējas pilnīgāks un pieejamāks. 
Pētījumā analizēta izdevumu pieejamība LNB krājumam, padziļināti izpētot BCB un “Letonikas” 
kolekcijas.

Mainīgā vēstures gaita un laikmeta prasības radīja pamatu nopietniem un profesionāliem 
pētījumiem, kuru rezultāts ir dažādas kvalitātes publikācijas. Lielu izdoto izdevumu skaitu par 
Latvijas pilīm un muižām varam vērot tieši 21.gadsimtā. Mūsdienu pētījumi un publikācijas 
apliecina radikālu un neatgriezenisku akcentu maiņu, aplūkojot muižas un pilis Latvijas 
kultūrvēstures un kultūrvides kontekstā. Izdevumi nākuši klajā gan latviešu, gan citvalodās, kas 
liecina, ka tie kļuvuši par kultūras tūrisma sastāvdaļu un mūsu valsts reprezentētājiem.

 

118 Turpat, 81. lpp. 
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Summary

The research examines palaces and estates that have been presented as cultural and architectural monuments in 
Latvian and foreign book publishing. The study’s main aim is to find the significance of publications not only in the 
context of Latvia, but also in the Baltic book publishing as a whole. The publications represent invaluable witnesses 
of the historical heritage of Latvia, though the meaning of the component of each book as cultural heritage is 
different. The collection of publications that have been compiled and analyzed will be able to be used as a basis 
for other research on the book trade and cultural history.
Keywords:  palaces, estates, cultural monuments, architectural monuments, publishing, book trade, cultural 
heritage.
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LatViJaS NacioNāLāS bibLiotĒkaS 
eLektRoNiSkā kataLoga bibLiogRāfiSko 
ieRakStU kVaLitāte UN izMaNtoJaMība 
DatU aPMaiņā
the QUaLity of the eLectRoNic cataLogUe RecoRDS aND theiR USe iN Data 
exchaNge at the NatioNaL LibRaRy of LatVia

Šī raksta pamatā ir maģistra darbs, kas tika aizstāvēts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas 

un bibliotēku studiju nodaļā (darba vadītāja Baiba Mūze) 2010.gadā. Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (turpmāk — LNB) elektroniskā kataloga grāmatu daļas bibliogrāfisko ierakstu atbilstību 

AACR2 (Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi), MARC21 (mašīnlasāmās kataloģizācijas standarts) un 

FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records — Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem), 

kā arī Latvijas un ārzemju bibliotēku kataloģizācijas speciālistu viedokli par LNB veidoto bibliogrāfisko ierakstu 

izmantojamību datu apmaiņā.

Pētījuma rezultāti apstiprina LNB grāmatu bibliogrāfisko ierakstu atbilstību AACR2, MARC21 un daļēji FRBR 

prasībām. Gan Latvijas, gan ārvalsts kataloģizācijas eksperti atzīst LNB veidotos bibliogrāfiskos un autoritatīvos 

datus par pietiekami kvalitatīviem un izmantojamiem datu apmaiņā.

Atslēgvārdi: bibliogrāfiskie ieraksti, datu apmaiņa, elektroniskais katalogs, kataloga kvalitāte.

Kopš 2000.gada, kad LNB kļuva par Valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga (turpmāk 
tekstā VNEK) dalībbibliotēku, kopkatalogā ir ievadīts ļoti liels bibliogrāfisko datu apjoms. 
Bibliogrāfiskie dati iekļauti elektroniskajā katalogā, izmantojot dažādas metodes: gan datu 
konvertēšanu no informācijas sistēmas VTLS, kura tika izmantota kataloģizācijas procesā līdz 
bibliotēku informācijas sistēmas Aleph ieviešanai, gan bibliogrāfisko datu rekataloģizēšanu no 
LNB darba alfabētiskā kataloga kartītēm, gan datu lejupielādi no ASV Kongresa bibliotēkas 
(US Library of Congress) elektroniskā kataloga un Krievijas Valsts bibliotēkas (Российская 
Государственная библиотека) elektroniskā kataloga, izmantojot Z39.50 datu apmaiņas 
protokolu. Kopš 2007.gada bibliogrāfiskie ieraksti tiek lejupielādēti arī no nacionālās bibliogrāfijas 
Monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāzes. LNB speciālistu uzdevums ir nodrošināt AACR2, 
MARC21 standartam un FRBR prasībām atbilstošu bibliogrāfisko ierakstu kvalitāti.

Pētījumā tika noteikta bibliogrāfisko ierakstu atbilstība augstākminētajiem noteikumiem 
un standartiem, jo tā nepieciešama veiksmīgai bibliogrāfisko datu apmaiņai ar Latvijas, kā arī 
citu valstu bibliotēkām.
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Pētījuma metodoloģija

Pētījumā apskatīts LNB elektroniskā kataloga veidošanas posms no 2005.gada līdz 2010.
gadam. Tas izvēlēts tādēļ, ka kopš 2005.gada tika izdoti svarīgāko kataloģizēšanas normatīvo 
dokumentu tulkojumi latviešu valodā — AACR2 un FRBR, kā arī ISBD (International Standard 
Bibliographic Description — Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts) elementu 
atbilstības FRBR entītiju atribūtiem un attiecībām tulkojums latviešu valodā. Pirms tam šie 
dokumenti bija pieejami tikai angļu valodā un tādēļ to izmantošana kataloģizācijas procesā 
bija apgrūtināta valodas barjeras dēļ. Saskaņā ar Likumu par Latvijas Nacionālo bibliotēku tā 
“(..) organizē un veido Latvijas bibliotēku kopkatalogu sistēmu, lai nodrošinātu izmantotājus 
ar ziņām par visiem valstī esošajiem informācijas resursiem”.1 Tas nozīmē, ka LNB veidotajiem 
produktiem, tajā skaitā elektroniskajam katalogam, ir jābūt kvalitatīviem un izmantojamiem 
gan informācijas meklēšanā, gan datu apmaiņas procesā. Nepieciešams izpētīt un novērtēt LNB 
elektroniskā kataloga bibliogrāfisko ierakstu atbilstību AACR2, MARC21 un FRBR prasībām, kā 
arī noskaidrot citu bibliotēku kataloģizētāju viedokli par LNB elektroniskā kataloga bibliogrāfisko 
datu kvalitāti, lai konstatētu nepilnības bibliogrāfiskajos ierakstos, kā arī bibliogrāfisko datu 
lejupielādē no LNB elektroniskā kataloga. Bibliogrāfiskie dati tika vērtēti gan pēc definētiem 
kritērijiem, kas atkārtojas visos bibliogrāfiskajos ierakstos, gan nosakot skaitliski un procentuāli 
precīzo, atbilstoši noteikumiem un standartiem izveidoto ierakstu skaitu.

Pētījuma gaitā tika atlasīti un analizēti bibliogrāfiskie dati, kas ievadīti LNB elektroniskajā 
katalogā no 2005.gada līdz 2010.gadam. Aptverta lielākā daļa no elektroniskā kataloga 
bibliogrāfiskajiem ierakstiem — grāmatu bibliogrāfiskie ieraksti (VNEK daļa). To analīzei izmantoja 
šablonu, kurā tika iekļauti pilna līmeņa grāmatu bibliogrāfiskā ieraksta veidošanā izmantojamie 
MARC21 lauki, jo viens no pētījuma uzdevumiem bija noskaidrot monogrāfiju izdevumu 
aprakstu pilnīgumu. Vērtējot katra atlasītā ieraksta informācijas strukturējumu MARC laukos, 
tika ņemta vērā lauku aizpildīšanas precizitāte, atbilstība MARC21 standartam, kataloģizācijas 
noteikumiem, AACR2 un FRBR prasībām. Minēto trīs kritēriju ievērošana nodrošina, ka lietotājam, 
atbilstoši FRBR modeļa atziņām, ir iespējams atrast, identificēt, atlasīt un iegūt informāciju par 
konkrētu izdevumu. Darbā netika pētīta bibliogrāfisko ierakstu atbilstība FRBR entītiju attiecību 
parādīšanas principiem kataloga ierakstos. Kopā tika atlasīti 31 282 bibliogrāfiskie ieraksti. Šie 
dati tika iegūti, izmantojot meklēšanas iespējas LNB elektroniskajā katalogā un izvēloties atlases 
kritērijus: izdošanas gads, valoda – visas, formāts – monogrāfijas.

Bibliotēku speciālistu viedokļa noskaidrošanai tika izvēlēta aptauja, jo tā vislabāk atspoguļo 
lietotāju viedokli par kādu produktu, šajā gadījumā, par LNB kataloga bibliogrāfiskajiem ierakstiem 
un to piemērotību datu apmaiņai. Aptaujas mērķis bija noteikt, vai LNB elektroniskā kataloga 
bibliogrāfiskie ieraksti tiek izmantoti datu apmaiņā, vai tiek izmantotas mūsu bibliogrāfisko 
un autoritatīvo ierakstu datubāzes, cik bieži un kādiem izdevumu veidiem izmanto kopēšanu/
lejupielādi, kā arī, vai ārvalstu speciālistus apmierina ierakstu kvalitāte.

Aptaujas mērķauditoriju veidoja trīs grupas, kuru dalībnieki tika izvēlēti pēc atšķirīgiem 
principiem. Tās bija VNEK dalībbibliotēkas, reģionu galvenās bibliotēkas — mūsu galvenie 
sadarbības partneri Latvijā, kā arī ASV Kongresa bibliotēka, Krievijas Valsts bibliotēka, Igaunijas 
Nacionālā bibliotēka un Lietuvas Nacionālā bibliotēka — nozīmīgākie ārvalstu partneri 
kataloģizācijas jomā.

Pirmās grupas — VNEK dalībbibliotēku speciālistu viedokļa noskaidrošana bija svarīga, jo 
LNB elektroniskais katalogs ir daļa no VNEK sistēmas.

1 Par Latvijas Nacionālo bibliotēku : Latvijas Republikas likums : 2007.g 1. janv. [skatīts 2010.g. 20.maijā]. Piekļuve:  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62905
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Otrā grupa — reģionu galvenās bibliotēkas tika izvēlētas, lai noskaidrotu, vai LNB 
elektroniskais katalogs tiek izmantots arī publisko bibliotēku reģionālo kopkatalogu veidošanā. 
Latvijas reģionu galvenās bibliotēkas aptaujai tika izvēlētas pēc šādiem kritērijiem:

• pārstāvēti visi Latvijas reģioni — Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale un Rīga;
• divas lielākās bibliotēkas katrā reģionā.
Trešā grupa bija ārzemju bibliotēkas. ASV Kongresa bibliotēka tika izvēlēta, jo 2007. gadā 

Kongresa bibliotēkas speciālisti vērtēja LNB kataloga ierakstus, un ir svarīgi noskaidrot Kongresa 
bibliotēkas speciālistu viedokli par LNB kataloga ierakstu kvalitāti un izmantojamību datu 
apmaiņā pēc 2007.gada.

Krievijas Valsts bibliotēka tika izraudzīta tādēļ, ka 2009.gadā arī tā pārgāja uz bibliogrāfisko 
ierakstu veidošanu MARC21 formātā. LNB kataloģizācijas speciālisti sāka datu lejupielādēšanu ar 
Z39.50 palīdzību no Krievijas Valsts bibliotēkas kataloga. Svarīgi noskaidrot, vai Krievijas Valsts 
bibliotēkas kataloģizētāji izmanto LNB katalogu savu bibliogrāfisko ierakstu veidošanā.

Lietuvas un Igaunijas Nacionālo bibliotēku kataloģizētāji tika iekļauti aptaujas mērķgrupā, 
lai uzzinātu, vai arī viņi izmanto LNB katalogu datu veidošanā.

Aptaujas jautājumus var iedalīt vairākās tematiskās grupās:
• LNB ieguldījums kataloģizācijas darba organizācijā, tās konsultatīvā, metodiskā un 

standartizācijas darba vērtējums;
• datu veidošana (kopēšana, lejupielādēšana, kuras datubāzes izmanto datu ieguvē);
• LNB bibliogrāfisko ierakstu kvalitāte, vērtējot MARC laukus un elektroniskā kataloga 

darbību;
• LNB autoritatīvo ierakstu datubāzes un ierakstu piemērotība datu apmaiņai;
• nepieciešamās apmācības un konsultācijas;
• ziņas par respondentu (kataloģizēšanas prasmes, darba pieredze, izglītība).

bibliotēku katalogu veidošanas un informācijas pieejamības filozofija

Bibliotēkas loma tirgū (sabiedrībā) ir atkarīga no tās darba rezultātiem. Tādēļ nepieciešams 
analizēt lietotāju vajadzības un pakalpojumu kvalitāti, par galveno mērķi izvirzot lietotāju 
vajadzību apmierināšanu. Latvijas bibliotēku attīstībai nozīmīgā dokumentā “Valsts vienotā 
bibliotēku informācijas sistēma” uzsvērts, ka “(..) bibliotēkām ir jākļūst par vietām, kurās 
tiek sniegts universālais informācijas pakalpojums visiem Latvijas iedzīvotājiem normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. Bibliotēkās ir jānodrošina pieeja valsts nozīmes informācijai; biznesa, 
finanšu, tirgus, preču informācijai; zinātniskai, tehniskai, tehnoloģiskai, ekonomiskai u.tml. 
informācijai; vispārējai uzziņu un atpūtas informācijai, kā arī kārtējām ziņām”.2 viena no 
lielākajām bibliotēkas vērtībām ir tās informācijas resursi. Lietotāja izvēle ir cieši saistīta ar 
resursu kvalitāti un pieejamību. Mūsdienu lietotāji vairs nevēlas meklēt informāciju par krājumu 
kartīšu katalogos, kas atrodas bibliotēkas telpās, stāvēt rindās, lai iesniegtu pieprasījumus un 
saņemtu nepieciešamo izdevumu. Lietotāju attieksme pret bibliotēkas pakalpojumiem un to 
pieejamību ir radikāli mainījusies, prasības ir augušas. Ja bibliotēka nespēj prasības apmierināt, 
tā riskē zaudēt savus lietotājus. Informācija vērtību iegūst tikai tad, ja tā ir vērtīga lietotājam. 
Svarīgi ir nodrošināt savlaicīgu piekļuvi informācijai, informācijas pilnīgumu, piekļuves punktu 
daudzumu informācijai.

2 Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs. Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma : sistēmas darbības koncepcija. Rīga, 
2001 [tiešsaiste] : [skatīts 2010.g. 28.maijā]. Piekļuve: http://www3.acadlib.lv/greydoc/valsts_vienota_biblioteku_informacijas_
sistema/vvbis36.doc
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Katrai bibliotēkai svarīgi izvēlēties piemērotāko nostādni kataloga veidošanā. Kataloģizācijas 
teorētiķe Baiba Mūze minējusi divas pretējas pieejas bibliotēku katalogu veidošanas filozofijā. Ja 
bibliotēka “(..) veido katalogu, lai tas piederētu, nevis, lai būtu izmantojams, tad tam ir zema 
kvalitāte un informācijas izguves iespējas ir nelielas. Uz jautājumu par bibliotēkas kataloga 
esamību daļa bibliotekāru atbildēs, ka viņi to veido, bet citi teiks — viņiem tas ir (pieder). Atbildes 
apliecina attieksmi pret katalogu un tā vērtību. Pirmajā gadījumā varam prognozēt lielāku 
kvalitāti, jo kataloga veidošanā ir ievirze uz esamību un pilnveidošanu. Otrajā gadījumā vērojama 
īpašnieciskuma ievirze ar pasīvu attieksmi pret kvalitātes uzlabošanu”.3 Elektroniskā kataloga 
attīstība nedrīkst apstāties, ir jāseko līdzi jauninājumiem kataloģizācijā, izmaiņām noteikumos, 
inovatīviem pakalpojumiem. Mūsdienās jēdziens elektroniskais katalogs saistās ar milzīgu skaitu 
informācijas resursu, kurus iespējams meklēt pēc daudziem parametriem, tiem iespējams piekļūt 
attālināti, izmantojot dažādus ieguves veidus (resursu rezervācija, pasūtīšana SBA vai SSBA kārtā 
vai elektroniskas kopijas veidā savā e-pastā). Krievu bibliotēkzinātnes speciālists Mihails Veršiņins 
(М.И.Вершинин) uzskata, ka “(..) elektronisko katalogu iespējams traktēt kā specializētu 
bibliogrāfisku datubāzi, kas ir aprīkota ar speciāliem informācijas meklēšanas rīkiem”.4

Bibliotēka veido elektronisko katalogu, lai sniegtu lietotājiem piekļuvi informācijas 
resursiem ātri, operatīvi, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas un bibliotēkas darba laika. Datu 
apstrāde un meklēšanas sistēmas organizēšana sniedz informācijai pievienoto vērtību. Bibliotēkas 
katalogu vērtība, apkalpošanas līmenis, lietotāju apmierinātība, pakalpojumu pilnvērtīgums 
raksturo bibliotēkas informācijas pakalpojumu kvalitāti. Mūsdienās svarīgi informāciju ne tikai 
ievadīt katalogā, bet arī nodrošināt pēc iespējas plašāku tās izmantošanu. Svarīgi, vai lietotājs 
var apskatīt vienkopus visus viena autora darbus, visus izdevumus par vienu tēmu, veidot 
dažādus sarakstus (bibliogrāfiskos, atsauču), aplūkot izdevuma vāka attēlu, izlasīt anotāciju, 
uzzināt tīmekļa piekļuves adresi (URL) tiešsaistē pieejamam izdevumam, elektroniski pasūtīt 
nepieciešamo izdevumu, rakstu vai to kopiju, pasūtīt izdevumu SBA kārtā, piekļūt izdevuma 
pilnajam tekstam, aplūkot saites, kas ved no viena saistītā dokumenta pie cita. Katalogs vairs 
nav statisks produkts, bet pakalpojumu sistēma. Elektronisko katalogu mūsdienās var uzskatīt 
par vārtiem ne tikai uz konkrētās bibliotēkas, bet arī ārpus tās, piemēram, tīmeklī esošiem 
resursiem.

Atšķirībā no tradicionālajiem kartīšu katalogiem elektroniskie katalogi neaizņem fizisku 
vietu bibliotēkas telpās, tie ir ekonomiski efektīvāki (samazinās tiešās un netiešās kataloģizācijas 
darba izmaksas), nav nepieciešams uzturēt kartīšu katalogu sistēmu, kas bija sadalīta alfabētiskajā 
un sistemātiskajā kartīšu katalogā, un tematiskajās kartotēkās. Elektroniskie katalogi var būt 
dažādi pēc teritoriālā aptvēruma (lokāli, reģionāli, nacionāli, starptautiski), tie var būt vienas 
bibliotēkas elektroniskie katalogi un katalogu sistēmas — kopkatalogi. Elektroniskajiem 
katalogiem ir priekšrocības, salīdzinot ar tradicionālajiem kartīšu katalogiem, krājumu attīstības 
dinamikas paaugstināšanā (operatīva bibliogrāfisko datu papildināšana, korekcija, operatīva 
jaunieguvumu ievadīšana, izdevumu izslēgšana, pārvietošana). Resursu saturu iespējams 
atklāt daudzpusīgi, lai lietotājiem atvieglotu informācijas meklēšanu un atlasi. Kā meklēšanas 
parametru var izmantot jebkuru bibliogrāfiskā ieraksta elementu. Elektroniskajā katalogā 
var nodrošināt vienlaicīgu informācijas meklēšanu pēc klasifikācijas indeksiem, priekšmetu 
iedaļām, atslēgvārdiem u.c. parametriem. Elektroniskais katalogs nepieciešams tālab, lai 
novērstu bibliotekāro procesu dublēšanos vienas bibliotēkas un/vai bibliotēku sistēmas ietvaros. 
Vienotu standartu un noteikumu ievērošana elektroniskā kataloga veidošanā ļauj racionalizēt 

3 Mūze, Baiba. Elektroniskie katalogi bibliotēkas kvalitātes sistēmas kontekstā. No: Platforma : Latvijas Universitātes filoloģijas, 
mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums. Rīga : LU, 2007. 189.−197.lpp.

4 Вершинин, М.И. Электронный каталог: проблемы и решения. Санкт-Петербург : Профессия, 2007. 232 с.
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kataloģizācijas procesu visās bibliotēkās, kuras ieinteresētas datu lejupielādē, kopēšanā un 
ievēro tos pašus standartus un noteikumus.

Lietotājiem svarīgi, lai elektroniskajā katalogā varētu meklēt informāciju neatkarīgi 
no bibliotēkas darba laika un pašu lietotāju atrašanās vietas. Mūsdienās bibliotēku lietotāji 
ir pietiekami zinoši un prasmīgi patstāvīgai nepieciešamā resursa atrašanai, pasūtīšanai vai 
rezervēšanai.

bibliogrāfisko ierakstu kvalitātes nozīme elektronisko katalogu informācijas 
pieejamībā

Bibliotēku elektronisko katalogu veidotājiem nevajadzētu domāt, ka ierakstu kvalitāte 
ir pietiekama un to nevajadzēs mainīt. Jo mainās viss — lietotāju informacionālās vajadzības, 
informācijas vide, kurā rodas arvien jauni resursi un informācijas glabāšanas veidi. Lai saglabātu 
elektroniskā kataloga kvalitāti, bibliotēkām tā būtu jākontrolē, nebaidoties atklāt kļūdas un 
nepilnības ierakstos. Ja bibliotēkas elektroniskajā katalogā netiek uzturēta bibliogrāfisko un 
autoritatīvo ierakstu kvalitāte, tie nav piemēroti informācijas meklēšanai. Lietotāji, neatrodot sev 
nepieciešamo informāciju, spiesti meklēt to citviet (Google, virtuālās bibliotēkas). Nepietiekamas 
kvalitātes dēļ tas var radīt grūtības arī citām sistēmas bibliotēkām.

Pēc kataloga ierakstu nepilnību konstatēšanas ir nepieciešami profesionālās pilnveides 
pasākumi: mācību kursi, semināri, konsultācijas.5 Augstas kvalitātes kataloga ierakstu raksturo 
pakāpeniska, precīza un pilnīga bibliogrāfiskā ieraksta veidošana, ko būtu nepieciešams tikai 
minimāli labot un papildināt pēc lejupielādēšanas citu bibliotēku katalogos. Uz to ir jātiecas, lai 
elektroniskā kataloga ieraksti būtu ar pievienoto vērtību un iekļautos lielākās katalogu sistēmās 
gan lokālā, gan globālā mērogā.

kvalitatīva kataloģizācija — elektroniskā kataloga kvalitātes galvenais 
priekšnoteikums

Ja katalogs un kataloga ieraksti tiek veidoti, domājot par lietotāju vajadzībām un 
ievērojot vienotus noteikumus un standartus, tas kļūst par produktu ar pievienoto vērtību. No 
kataloga ierakstu kvalitātes atkarīgs, vai lietotāji varēs atrast, identificēt, atlasīt informāciju 
par resursiem. Barbara Tilleta (Barbara Tillett) definē kataloģizācijas kvalitāti kā “(..) precīzu 
bibliogrāfisko informāciju, kas apmierina lietotāju vajadzības un nodrošina attiecīgu piekļuvi 
dokumentam, izmantojot arī moderno tehnoloģiju iespējas”.6 Tomēr nepietiek precīzi 
aprakstīt dokumentu saskaņā ar noteikumiem, standartiem un vadlīnijām. Ir jādomā, kāda 
informācija ir nepieciešama lietotājam. Piemēram, Kongresa bibliotēkā līdz 1992.gadam 
kataloģizētāji ļoti stingri ievēroja bibliogrāfiskā apraksta veidošanas noteikumus. Atkāpes 
no šiem noteikumiem tika uzskatītas par kļūdām un to pieļaušana nozīmēja zemāku darba 
kvalitātes vērtējumu. Pedantiska standartu un noteikumu ievērošana kļuva par kvalitātes 
ekvivalentu.7 Šāda bezkompromisu bibliogrāfiskās aprakstīšanas politika bija akceptēta arī LNB. 
Galvenais priekšnoteikums augstas kvalitātes ieraksta izveidošanai bija stingra kataloģizēšanas 
noteikumu un standartu ievērošana. Daudzos gadījumos tas pat reducēja ierakstu piemērotību 
Latvijas lietotāju vajadzībām. Tas īpaši attiecas uz latviešu valodas lietošanu (piezīmju laukos 

5 Svenonius, Elaine. The Intellectual Foundations of Information Organization. Cambridge, MA : MIT Press, 2000. 255 p.
6 Thomas, S. Quality in Bibliographic Control - history and future of cataloging in libraries : [tiešsaiste]. 1996. [skatīts 2010.g. 

5.maijā]. Piekļuve: http://ecommons.cornell.edu/.../Quality%20in%20Bibliographic%20Control.doc
7 Thomas, S. Quality in Bibliographic Control - history and future of cataloging in libraries : [tiešsaiste]. 1996. [skatīts 2010.g. 

5.maijā]. Piekļuve: http://ecommons.cornell.edu/.../Quality%20in%20Bibliographic%20Control.doc
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resursiem svešvalodās), dažādu piezīmju un papildu piekļuves punktu veidošanu. Lietotājam ir 
svarīgs gan ieraksta pilnīgums, gan tā precizitāte. Bibliogrāfiskajam ierakstam ir jāietver precīzi 
un kontrolēti piekļuves punkti, taču bez bibliogrāfisko piezīmju un priekšmetu veidošanas 
ierakstu nevar uzskatīt par kvalitatīvu un pilnīgu.

Elektronisko katalogu veido mašīnlasāmu bibliogrāfisko ierakstu kopums, kur katrs 
ieraksts sastāv no trim daļām — bibliogrāfiskā apraksta, piekļuves punktiem (kontrolētiem 
un nekontrolētiem), ziņām par eksemplāriem un to atrašanās vietu. Kataloģizācija uzskatāma 
par vienu no sarežģītākajiem bibliotekārajiem procesiem. Kataloģizācijas speciālisti veido 
bibliogrāfisko informāciju par resursiem, kas atrodas bibliotēkas krājumā. Veiksmīgam 
kataloģizācijas procesam ir divi svarīgi priekšnoteikumi: metodoloģiskais darbs (standartu, 
noteikumu, mašīnlasāmo formātu izstrāde un adaptācija, bibliogrāfiskās informācijas 
attēlošanas metodikas izstrāde) un praktiskais darbs (informācijas krājuma veidošana, un 
piekļuves nodrošināšana tam, t.i., bibliogrāfisko, autoritatīvo ierakstu veidošana, piekļuves 
punktu autoritatīvā kontrole).

Elektroniskā kataloga svarīgākā iezīme ir pilnīga informācija par aprakstāmo resursu, 
kas ļauj viennozīmīgi atrast, identificēt un izvēlēties aprakstīto objektu pēc vairākiem kritērijiem 
(laukiem) un iegūt papildu informāciju par aprakstīto resursu. Kataloga kopīgā struktūra veidojas no 
atsevišķu ierakstu struktūras. Pilnīgums ir bibliogrāfiskajā ierakstā ievadītās informācijas precizitāte 
— cik pareizi šī informācija ir ievadīta saskaņā ar spēkā esošajiem kataloģizācijas noteikumiem 
un MARC standartu. Precīza bibliogrāfiskā informācija ir informācija, kas atbilst lietotāju 
vajadzībām un nodrošina nepieciešamo piekļuvi resursam minimāli īsā laikā un ar minimālu piepūli. 
Bibliogrāfiskajam ierakstam tikai tad ir vērtība, ja ieraksts izveidots MARC formātā ar pilnu piekļuves 
punktu bibliogrāfisko un autoritatīvo kontroli, atbilst pieņemtiem kataloģizācijas noteikumiem, 
indeksēšanas metodikai un tiek realizēta atbalsta autoritatīvā kontrole. ASV Kongresa bibliotēkas 
pētījums rāda, ka pilna līmeņa bibliogrāfiskā ieraksta izveidei kataloģizētājam ir nepieciešams par 
25 procentiem vairāk laika, nekā minimālā līmeņa ierakstam.

Tiek izdalīta divu veidu kataloģizācija — oriģinālā kataloģizācija un kooperatīvā 
kataloģizācija, kurā tiek izmantoti citas bibliotēkas izveidotie ieraksti. Oriģinālā kataloģizācija 
ir ieraksta veidošanas process no nulles, balstoties uz konkrēta izdevuma analīzi. Ieraksta 
veidošanas process sastāv no šādiem posmiem: bibliogrāfiskā apraksta veidošana, piekļuves 
punktu noteikšana, autoru un institūciju, kā arī unificēto nosaukumu aprakstgalvu autoritatīvā 
kontrole, dokumenta saturiskā analīze, uz kuras balstoties tiek veidoti priekšmeti un piešķirti 
klasifikācijas indeksi. Kooperatīvā kataloģizācija, kas balstās uz jau izveidotu ierakstu 
lejupielādēšanu un izmantošanu, mūsdienās ir viens no racionālākajiem bibliotēkas elektronisko 
katalogu papildināšanas veidiem. Lejupielādētos ierakstus kataloģizācijas procesā var izmantot, 
neizdarot tajos nekādas izmaiņas vai arī adaptējot tos savā katalogā. Ierakstu lejupielādēšana 
palīdz ietaupīt laiku un naudu, paātrinot un padarot kataloģizēšanas procesu kvalitatīvāku. 
Lejupielādei ir divi līmeņi: pilnīga ieraksta lejupielādēšana vai ieraksta izmantošana par bāzes 
ierakstu, rediģējot un papildinot to atbilstoši savām vajadzībām. Galvenās kooperatīvās 
kataloģizācijas priekšrocības:

1.  Iespēja iegūt bibliogrāfiskos un autoritatīvos ierakstus no dažādiem nacionālajiem un 
ārzemju elektroniskajiem katalogiem un datubāzēm.

2.  Kataloģizācijas process kļūst efektīvāks līdz ar kopēto un lejupielādēto un pēc vienotiem 
standartiem veidoto ierakstu daudzuma palielināšanos.

3.  Kataloģizācijas process kļūst ātrāks, jo ierakstu kopēšanai un lejupielādēšanai nepieciešams 
mazāk laika, nekā ierakstu veidošanai no nulles.

4. Kataloģizācijas process kļūst lētāks, jo ierakstu kopēšanai nepieciešami mazāki ieguldījumi, 
nekā oriģinālajā kataloģizācijā.
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Kooperatīvā kataloģizācija tiek realizēta divos virzienos: bibliogrāfisko ierakstu veidošanā 
un izmantošanā, kā arī autoritatīvo ierakstu veidošanā un izmantošanā. Krievu kataloģizācijas 
teorētiķes Tatjana Mashulija (Татьяна Масхулия) un Jūlija Seļivanova (Юлия Селиванова) 
uzskata, ka viens no veiksmīgas kooperācijas priekšnoteikumiem ir izpratne par standartizācijas 
nozīmi bibliogrāfiskās informācijas apstrādē, lai nodrošinātu efektīvu datu apmaiņu kā nacionālā, 
tā starptautiskā līmenī.8 Vienotu standartu un noteikumu ievērošana veicina ierakstu pilnīgu 
lejupielādēšanu, tiem nav nepieciešama būtiska redakcija vai citas modifikācijas.

Viens no svarīgākajiem bibliogrāfiskā ieraksta elementiem ir piekļuves punkti  — 
bibliogrāfisko ierakstu elementi, kas nodrošina ticamu bibliogrāfisko resursu meklēšanas rezultātu, 
sašaurina meklēšanas apjomu. Tradicionālajos kartīšu katalogos piekļuves punkti alfabētiskajā 
katalogā bija nosaukums un aprakstgalva pamataprakstā, kā arī papildaprakstā, bet sistemātiskajā 
katalogā — klasifikācijas indeksi. Elektroniskajā katalogā par piekļuves punktu var izmantot jebkuru 
bibliogrāfiskā ieraksta elementu (piemēram, izdevniecības nosaukumu, valodas kodu, izdošanas 
gadu u.c.). Piekļuves punktus var kontrolēt, izmantojot dažādas standartizētas un vispārpieņemtas 
kodu tabulas (valodu, valstu nosaukumu, ģeogrāfisko reģionu nosaukumu u.c. kodu tabulas), kā 
arī  autoritatīvo kontroli.

Autoritatīvā kontrole ir darbu komplekss vienotu autoritatīvu piekļuves punktu (tādu kā 
personvārdi, institūciju nosaukumi, ģeogrāfiskie vietu nosaukumi, darbu unificētie nosaukumi, 
sēriju unificētie nosaukumi, tematiskie priekšmeti, klasifikācijas indeksi) veidošanai un 
uzturēšanai.9 Autoritatīvā kontrole ietver autoritatīvā ieraksta esamības pārbaudi, dokumenta 
analīzi, nepieciešamo datu atlasi autoritatīvo piekļuves punktu veidošanai. Mērķis ir autoritatīvā 
ieraksta aprakstgalvas un autoritatīvā ieraksta sastādīšana, kā arī saišu veidošana starp 
autoritatīvajiem un bibliogrāfiskajiem ierakstiem. Tīmekļa tehnoloģiju un elektronisko resursu 
attīstība ir palielinājusi autoritatīvās kontroles nozīmi. Tomēr jāņem vērā, ka autoritatīvā kontrole 
ir resursietilpīgākais kataloģizēšanas process. LNB rekataloģizējamiem resursiem tiek veidots 
minimālais bibliogrāfiskais ieraksts, sevišķi, ja rekataloģizācija tiek veikta pēc darba alfabētiskā 
kataloga kartītēm, neskatot izdevumu de visu, ja rekataloģizāciju veic skatot izdevumu de visu, 
tad veido paplašinātu bibliogrāfisko ierakstu. Tas tiek darīts, lai paātrinātu iepriekšējo gadu 
izdevumu iekļaušanu elektroniskajā katalogā un tie būtu tajā sameklējami pēc minimāliem 
kritērijiem: ISBN, autora, nosaukuma, izdošanas vietas, gada un fiziskā raksturojuma ziņām. 
Jauni autoritatīvie ieraksti lielākoties netiek veidoti.

Svarīgs bibliogrāfisko ierakstu kvalitātes rādītājs ir precizitāte. Raksturīgākās kļūdas 
bibliogrāfiskajos ierakstos:

• kataloģizācijas kļūdas, kas rodas, nepareizi traktējot kataloģizācijas noteikumus;
• kļūdaini aizpildīti MARC lauki vai apakšlauki;
• viena vai vairāku vārdu izlaišana, vārdu samainīšana vietām, kļūdas punktuācijā;
• simbolu ievades kļūdas, viena vai vairāku simbolu neiekļaušana, samainīšana vietām,  

    atbilstošu simbolu trūkums vai nepareiza simbola ievade.
Ir nozīmīgas kļūdas (kļūdas datos, nepareiza MARC lauku un apakšlauku lietošana, kļūdas 

indikatoros), kas daļēji vai pilnīgi ietekmē informācijas meklēšanu elektroniskajā katalogā, un 
kļūdas, kas to neietekmē. Tās rada neatgriezeniskas sekas — meklēšanas procesā neizdodas 
noteikt atbilstību starp informācijas pieprasījumu un kļūdaini ievadīto informāciju.

Konstatējamas arī mazāk nozīmīgas kļūdas (kļūdas ievadītajā tekstā, saīsinājumos u.c.), 
kas tomēr ļauj atrast informāciju pēc visiem laukiem. Arī neprecīza punktuācija, samainīti 

8 Масхулия, Татьяна, Селиванова, Юлия. Стандартизация и кооперация : [tiešsaiste]. 2004 [skatīts 2010.g. 28.maijā]. 
Piekļuve: http://www.bibliograf.ru/issues/2004/6/25/44/87

9 Каталогизация. Современные технологии. Тенденции и перспективы развития : курсc лекций. Селиванова Ю.Г. … 
[и др.]. Москва : Фаир : Центр “ЛИБНЕТ”, 2007. 215 с.
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simboli, simbolu trūkums u.c. sīkas kļūdas neietekmē informācijas meklēšanas, atlases, izvēles 
rezultātu.

Kļūdas bibliogrāfiskajos ierakstos veicina nepietiekamas kataloģizētāju svešvalodu 
zināšanas, kas liedz precīzi ievadīt bibliogrāfiskos datus un strukturēt tos atbilstošajos laukos 
un apakšlaukos. M.Veršiņins (М.Вершинин) uzskata, ka “(..) kļūdu skaita samazināšanu var 
panākt ar mācību organizēšanu personālam, elektroniskā kataloga saskarnes uzlabošanu un 
vienkāršošanu. Tipveida šablonu izmantošana bibliogrāfisko ierakstu veidošanā arī veicina 
ierakstu unificēšanu. Laukos, kas ir pakļauti autoritatīvajai kontrolei, informāciju ir jākopē no 
autoritatīvo ierakstu datubāzes, lai novērstu datu kļūdainību”.10

bibliogrāfisko datu apmaiņas nozīme kataloģizācijā

Kataloģizācijas procesa globalizācija sniedz iespēju resursu aprakstīt tikai vienu reizi un 
iegūt to visām bibliotēkām, kurām tas nepieciešams. Šajos apstākļos ir loģiski, ka kataloģizācijas 
noteikumi tiek pārskatīti, izsvērtas to harmonizācijas iespējas. Bibliogrāfiskajos ierakstos svarīgi 
nodrošināt ne tikai vienotu informācijas strukturēšanu, bet arī resursa satura atklāšanu. Bibliotēku 
katalogi tiek veidoti atšķirīgi. Kataloģizācijas speciālisti gan paši veido bibliogrāfiskos ierakstus, gan 
izmanto citu bibliotēku ierakstus ar lielākiem vai mazākiem labojumiem, korekcijām, piemērojot 
tos savas bibliotēkas kataloga vajadzībām. Par bibliogrāfisko ierakstu veidošanu nacionālā līmenī 
parasti ir atbildīgas nacionālās bibliotēkas. Saskaņā ar 1961.gadā Parīzē pieņemtajiem principiem 
bibliogrāfiskie ieraksti veidojami par visiem resursiem, kas izdoti konkrētas valsts teritorijā (Latvijā 
tos veido LNB Bibliogrāfijas institūts).

Mūsdienās jebkura informācija un bibliogrāfiskie dati ir paredzēti galvenokārt apmaiņai. 
Informācija, kas nav izmantojama apmaiņai, zaudē savu vērtību. Tālab bibliotēkām jāizmanto 
vienoti informācijas apstrādes noteikumi un standarti.

Datu apmaiņai starp datubāzēm ir nepieciešami datu apmaiņas procesu nodrošinoši 
rīki. To skaitā svarīga loma ir datu apmaiņas protokolam Z39.50. Tas tika izveidots ASV kā 
Nacionālais standarts un apstiprināts 1979.gadā. Protokola attīstību un ieviešanu datu apmaiņā 
veicināja Nacionālā informācijas standartu organizācija NISO (National Information Standards 
Organisation) ANSI (American National Standards Institute) komisija.11 Krievu bibliotēkzinātnes 
un informācijas speciālists M.Veršiņins atzīst, ka “(..) protokols nosaka kārtību, kādā sadarbojas 
klients un informācijas piegādes serveris, meklēšanas procedūru un informācijas ieguvi no 
datubāzēm un šīs informācijas atrādīšanas formātu. Tajā pašā laikā Z39.50 protokols nenosaka 
datu glabāšanas formātus konkrētās datubāzēs, to indeksēšanas veidus, klienta un lietotāja 
saskarni. Z39.50 protokols izvirza noteikumus datoru savstarpējai sadarbībai, kas ļauj lietotājam 
ar vienas programmas palīdzību, kas darbojas klienta datorā, veikt informācijas meklēšanu 
datubāzēs, ko atbalsta serveri abās pusēs”.12

LNb elektroniskā kataloga izveides vēsture

1995.gadā LNB uzsāka veidot bibliotēkas elektronisko katalogu, izmantojot ASV 
uzņēmuma VTLS izstrādātās integrētās bibliotēku informācijas sistēmas kataloģizācijas 
apakšsistēmu US MARC formātā.

1997.gadā Latvijā tika nodibināts BITK (Valsts SIA “Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs”), 

10  Вершинин, М.И. Электронный каталог: проблемы и решения. Санкт- Петербург : Профессия, 2007. 117. с.
11  Marcinkeviča, Margarita. Z39.50 protokola izmantošana bibliogrāfisko datu apmaiņā : [tiešsaiste] 2005, febr. [skatīts 2010.g. 

10.maijā]. Piekļuve: http://www.kis.gov.lv/lv/c3/n30
12  Вершинин, М.И. Электронный каталог: проблемы и решения. Санкт-Петербург : Профессия, 2007. 34. с. 
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kas darbojās līdz 2003.gada 24.decembrim, kad ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.817 tas tika 
reorganizēts un no 2004.gada 1.februāra darbojas kā Valsts aģentūra “Kultūras informācijas 
sistēmas”, kura ir Konsorcija funkciju, saistību, tiesību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja. BITK 
tika izveidots ar mērķi realizēt projektu “Vienotais Latvijas bibliotēku informācijas tīkls LATLIBNET”, 
kurā sākotnēji iesaistījās astoņas valsts nozīmes bibliotēkas: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 
Latvijas Medicīnas akadēmijas bibliotēka (tagad — Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka), LNB, 
Patentu tehniskā bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Medicīnas Zinātniskā bibliotēka, 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka un Rīgas Tehniskās universitātes 
Zinātniskā bibliotēka. Projekta galvenie mērķi bija integrēta automatizēta bibliotēku informācijas 
tīkla izveide, vienotas bibliotēkās koncentrēto informācijas resursu apstrādes, uzkrāšanas un 
izplatīšanas nodrošināšana un nacionālā elektroniskā kopkataloga pamatu izveide.13

1998.gada septembrī parakstīts līgums par Izraēlas integrētās informācijas sistēmas 
Aleph ieviešanu Latvijas Valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga dalībbibliotēkās.

2000.gadā sāka darboties Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija organizētais 
Latvijas VNEK. LNB viena no pirmajām uzsāka elektroniskā kataloga un autoritatīvo ierakstu 
datubāzes veidošanu. Dati no VTLS sistēmas tika konvertēti sistēmā Aleph. Bibliogrāfiskie 
ieraksti elektroniskajā katalogā tiek veidoti atbilstoši MARC21 standarta un AACR2 prasībām. 
Dokumenti tiek indeksēti, t.i. klasificēti un priekšmetoti atbilstoši UDK klasifikācijas sistēmai un 
ASV Kongresa bibliotēkas izveidotajam Priekšmetu iedaļu rādītājam (LCSH — Library of Congress 
Subject Headings). Aktualizējās jautājums par vienotiem noteikumiem kataloga ierakstu 
izveidei. Tika nolemts latviešu valodā tulkot Angļu-amerikāņu kataloģizācijas noteikumu14 
2002.gada izdevumu. Tulkojums tika izdots 2005.gadā. Līdz tulkojuma iznākšanai bibliotēku 
kataloģizācijas speciālisti izmantoja oriģinālizdevumu angļu valodā, kas radīja problēmas 
daudziem speciālistiem valodas barjeras dēļ. Lai nodrošinātu vienādotu aprakstgalvu veidošanu 
un lietošanu visā kopkatalogā, LNB Kataloģizācijas nodaļas speciālisti sāka autoritatīvo ierakstu 
datubāzes veidošanu. Latvija tāpat kā citas valstis ir atbildīga par savu nacionālo autoritatīvo 
ierakstu veidošanu ar perspektīvu iekļauties VIAF (Virtuāla starptautiska autoritatīvā datubāze 
— Virtual International Authority file) veidošanā un tās ierakstu izmantošanā. LNB autoritatīvo 
ierakstu datubāze sastāv no personvārdu/nosaukumu autoritatīvo ierakstu datubāzes un 
priekšmetu autoritatīvo ierakstu datubāzes. Autoritatīvie ieraksti tiek veidoti personvārdiem, 
institūciju/pasākumu nosaukumiem, unificētajiem nosaukumiem, tematiskajiem priekšmetiem 
un ģeogrāfiskajiem nosaukumiem. Tos veido saskaņā ar AACR2, GARR15 un MARC21 Autoritatīvo 
ierakstu formātu, kas nosaka principus, kā tiek veidotas autoritatīvo ierakstu aprakstgalvas 
un autoritatīvais ieraksts. Ir pieņemtas atkāpes no AACR2, kas saistītas ar valodu un rakstību, 
piemēram, atsevišķos gadījumos, kad noteikumos tiek dota priekšroka angļu valodai, LNB 
kataloģizācijas speciālisti, saskaņojot šo lēmumu ar pārējām kopkataloga dalībbibliotēkām, dod 
priekšroku latviešu valodai. Bibliogrāfiskajos ierakstos tiek lietota kirilicas rakstība un tā netiek 
transliterēta. Kopš 1996.gada Personvārdu/nosaukumu autoritatīvo ierakstu datubāze tiek 
veidota resursu kataloģizēšanas procesā. Tās pamatā bija aptuveni 27 000 autoritatīvo ierakstu, 
kurus LNB kataloģizētāji sastādīja no 1996. līdz 1999.gadam, izmantojot VTLS Kataloģizācijas 
moduli. 2000.gadā, uzsākot autoritatīvo ierakstu datubāzes veidošanu, šie ieraksti tika konvertēti 

13 Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”. Latvijas lielāko bibliotēku valsts nozīmes elektroniskajā kopkatalogā 
bibliogrāfisko ierakstu skaits sasniedzis gandrīzpusmiljonu : [tiešsaiste]. 2010. [skatīts 2010.g. 23.maijā]. Piekļuve:  
http://www.kis.gov.lv/lv/c1/n769

14 AACR: Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi = AACR: Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd ed. Tulk. un red. 
Gundega Blīgzne, Venta Brante, Guna Dēliņa … [u.c.]. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka : Kultūras informācijas sistēmas, 
2005. xiv, 661 lpp.

15 Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA). GARR: Vadlīnijas autoritatīvajiem ierakstiem un norādēm : 
[tiešsaiste] 2006.  [skatīts 2010.g. 21.maijā]. Piekļuve: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/publikacijas/GARR.pdf
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sistēmā Aleph. Nepieciešamie autoritatīvie ieraksti tiek veidoti pakāpeniski. Prioritārā kārtā tiek 
veidoti autoritatīvie ieraksti individuālajiem/institucionālajiem autoriem un citiem personvārdiem, 
kas nepieciešami Latvijā izdoto izdevumu bibliogrāfiskajai aprakstīšanai. Autoritatīvo ierakstu 
datubāzi var izmantot visi kopkataloga lietotāji.

Kataloģizācijas nodaļas darbiniekiem patstāvīgi un regulāri jāpapildina savas zināšanas 
autoritatīvo ierakstu veidošanā. Pašlaik tās ir nepietiekamas kvalitatīvu sēriju, unificēto 
nosaukumu autoritatīvo ierakstu veidošanai. Citu nodaļu darbinieku apmācīšana autoritatīvo 
ierakstu veidošanā ir laikietilpīga, turklāt izveidoto autoritatīvo ierakstu redakcija pēc tam tomēr 
ir nepieciešama. Šīm funkcijām LNB Kataloģizācijas nodaļai nav pietiekami daudz resursu. LNB 
Kataloģizācijas nodaļas darbinieki gadā apstrādā aptuveni 16 000 izdevumu, izveido aptuveni 
10 000 bibliogrāfisko ierakstu. Tiek veidota Valsts nozīmes kopkataloga autoritatīvo ierakstu 
datubāze (gadā aptuveni 15 000 autoritatīvo ierakstu). Īpaši nozīmīga, bet darbietilpīga un 
laikietilpīga ir bibliogrāfisko ierakstu kvalitātes kontrole un rediģēšana. LNB Kataloģizācijas 
nodaļā bibliogrāfisko ierakstu kvalitātes kontroli veic divi redaktori un vēl viens redaktors veic 
autoritatīvo ierakstu kvalitātes kontroli. Iespēju robežās tiek rediģēti arī VNEK bibliotēku ieraksti 
un veikta dublešu kontrole. Papildus slodzi prasa arī  LNB nodaļu darbinieku rekataloģizācijas 
procesā sastādīto bibliogrāfisko ierakstu rediģēšanas nepieciešamība. Lai aprakstu labotu, ļoti 
bieži apraksta objekts pārbaudāms de visu. LNB, atbilstoši sava krājuma tematiskajam profilam, 
veido universāla satura priekšmetu autoritatīvo ierakstu datubāzi. Tās pamatā ir ASV Kongresa 
bibliotēkas Priekšmetu saraksts (LCSH13) — universāla satura priekšmetu sistēma ar augstu 
detalizācijas līmeni, kas veic arī tēzaura funkcijas, un kuru izmanto daudzu pasaules valstu 
bibliotēkas un kopkatalogu sastādītāji.16 Priekšmetošanas darba nodrošināšanai tika iztulkoti 
vairāki normatīvie un metodiskie dokumenti (ASV Kongresa bibliotēkas Priekšmetu rādītājs — 
Library of Congress Subject Headings, LCSH; Kongresa bibliotēkas priekšmetošanas metodika 
— Subject Cataloging:Manual: Subject Headings; Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais 
rādītājs — Free-floating subdivisions: an alphabetic index). LNB priekšmetu iedaļas saskaņo ar 
autoritatīvajiem ierakstiem, lai citas Latvijas bibliotēkas varētu izmantot vienādotus vispārīgā 
priekšmetu rādītāja autoritatīvos ierakstus. Būtu svarīgi nodrošināt vienotu redakciju visiem LNB 
veidotajiem priekšmetiem, nozaru terminologu konsultācijas par jaunieguvumu priekšmetošanu 
(vajadzīga sadarbība ar Latvijas augstskolām, nozaru mācībspēku iesaiste).17 Resursu apstrādi un 
metadatu veidošanu veic dažādās ēkās izvietotās LNB nodaļās. Patlaban resursu apstrāde LNB ir 
vāji koordinēta. Lai to novērstu, izveidota Resursu apstrādes padome, kurā iekļauti pārstāvji no 
visām resursus veidojošajām LNB struktūrvienībām, kā arī Standartizācijas nodaļas.

LNB elektroniskā kataloga kvalitatīvai darbībai traucē vairāki faktori:
1.  Nepabeigta rekataloģizācija. Līdz ar to elektroniskajā katalogā nav pieejama būtiska daļa 

informācijas par bibliotēkas krājumu. Vairums izdevumu latviešu valodā ir atspoguļots 
katalogā, taču to nevar apgalvot par izdevumiem citās valodās.

2.  Liels daudzums no jauna apstrādājamo un indeksējamo dokumentu (ieskaitot Baltijas 
Centrālo bibliotēku (BCB), kas, kopā ar iesākto rekataloģizācijas procesu, palēnina 
elektroniskā kataloga papildināšanas tempu).

3. Darbinieku atlaišana un finansējuma trūkums kavē vairāku iecerēto procesu virzību, 
proti, autoritatīvo ierakstu veidošanas sektora attīstību, kas veicinātu daudz operatīvāku 
autoritatīvo ierakstu sastādīšanu.

16 Stūrmane, Aiva, Eglīte, Elita. Sadarbības iespējas autoritatīvo datu izmantošanā. : [tiešsaiste]. 2010, janv. [skatīts 2010.g. 
25.maijā]. Piekļuve: http://www.lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti/LNB-ZR-2009-Sturmane-Eglite.pdf

17 Stūrmane, Aiva, Eglīte, Elita. Sadarbības iespējas autoritatīvo datu izmantošanā : [tiešsaiste]. 2010, janv. [skatīts 2010.g. 
25.maijā]. Piekļuve: http://www.lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti/LNB-ZR-2009-Sturmane-Eglite.pdf
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Pētījuma rezultāti un secinājumi

Kopš 2009.gada likvidētas lielākās atšķirības bibliogrāfisko aprakstu pamataprakstā starp 
LNB kataloga ierakstiem un BI Monogrāfiju un turpinājumierakstu datubāzes ierakstiem, kas 
daudzus gadus bija traucēklis sekmīgai LNB kataloga ierakstu lejupielādēšanai.18

Problēmas ar autoritatīvo ierakstu skaitu un autoritatīvo kontroli ir konstatētas arī LNB 
kataloga veidošanā. 2005. –2008.gadā autoritatīvie ieraksti tika veidoti ļoti intensīvi. Šajā 
periodā sastādīti vairāk nekā 60 procenti visu autoritatīvo ierakstu. Taču būtisks autoritatīvā 
darba intensitātes kritums LNB Kataloģizācijas nodaļā sākās 2009.gadā, kad finanšu krīzes dēļ 
no darba bija jāatbrīvo vairāki augsta līmeņa speciālisti, kas būtu varējuši veidot autoritatīvos 
datus un apmācīt citus darbiniekus. Pētījuma rezultāti liecina, ka LNB autoritatīvo ierakstu 
datubāzi izmanto aptuveni 92 procenti kataloģizētāju. Apmēram 80 procenti ir apmierināti 
ar autoritatīvo ierakstu aptvērumu un norāžu skaitu tajos. Savukārt LNB veidoto tematisko 
priekšmetu aptvērums apmierina aptuveni 60 procentus aptaujāto kataloģizācijas speciālistu. 
Tas nozīmē, ka tematisko priekšmetu aptvērumu vajadzētu palielināt tiklīdz būs pieejams 
finansējums, lai kāpinātu darba intensitāti. 

Kļūdas bibliogrāfiskajos datos ir apmēram 20−30 procentos visu atlasīto ierakstu. Visvairāk 
kļūdu konstatēts 130., 245., 246., 300., 440., 490., 600., 700., 830.laukā. Visi šie lauki ir 
lietotājiem svarīgi informācijas meklēšanā un identificēšanā. Iepriecina tas, ka kļūdu daudzums 
laukos, kas pakļauti meklēšanai, nav liels, aptuveni 10−15 procenti no visām konstatētajām 
kļūdām. Tas nozīmē, ka AACR2 noteikumi tiek ievēroti gandrīz pilnībā. LNB bibliogrāfisko ierakstu 
kvalitātes līmeni kā labu ir novērtējuši ASV Kongresa bibliotēkas un Krievijas Valsts bibliotēkas 
kataloģizētāji. Vērtējot LNB bibliogrāfisko ierakstu atbilstību FRBR prasībām atrast, identificēt, 
atlasīt, jāsecina, ka tās izpildītas par aptuveni 80 procentiem. Nav īstenota FRBR prasība par entītiju 
savstarpējo attiecību parādīšanu MARC ierakstos. Tas nav izdarīts tādēļ, ka MARC21 formātā 
nav iespējas šīs attiecības parādīt pilnībā. Tiek mēģināts entītiju attiecības parādīt, veidojot LKR 
laukus no viena saistītā ieraksta uz citu (mācību komplekti, promocijas darbi un to kopsavilkumi). 
Aptaujas anketu dati par ierakstu lejupielādēšanu liek secināt, ka apmēram 90 procenti ierakstu 
ir lejupielādēti no Nacionālās bibliogrāfijas datubāzes, Valsts nozīmes kopkataloga, kura daļa ir 
arī LNB katalogs, ASV Kongresa bibliotēkas, Krievijas Valsts bibliotēkas un Ventspils reģionālā 
kopkataloga. Kataloģizētāju prasmes darbam ar Z39.50 var vērtēt kā labas, jo nevienā anketā 
ierakstu lejupielādēšana nebija minēta pie traucējošajiem faktoriem.

18 Mūze, Baiba. Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
komunikāciju zinātnes bibliotēkzinātnes apakšnozarē. Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. 263.−265. lpp.
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Pētījuma gaitā noskaidrots, ka vidēji 85 procentiem LNB bibliogrāfisko ierakstu sastādīts 
pilna līmeņa apraksts. Tas nozīmē, ka ir aizpildīti kodētie, kontroles lauki, sniegti vajadzīgie 
piekļuves punkti, nepieciešamās piezīmes, priekšmeti un klasifikācijas indeksi. No 2007. līdz 
2009.gadam pilna līmeņa aprakstu skaits ir pieaudzis. Pamatapraksta līmeņa bibliogrāfisko 
ierakstu ir vidēji 15 procenti, tajos ieskaitāmi rekataloģizēto grāmatu bibliogrāfiskie ieraksti, 
kuriem nav piešķirti priekšmeti. Aptuveni 6 procentiem grāmatu bibliogrāfisko ierakstu ir 
minimālais apraksta līmenis.

ekspertu galvenās atziņas

1. Jāņem vērā lietotāju vajadzības (LNB elektroniskā kataloga veidošanā šāda tendence vērojama 
tikai no 2007.gada, kad bibliogrāfiskajos ierakstos arvien vairāk atrodami papildu informācijas 
lauki — satura piezīmes, anotācijas, piezīmes par piekļuvi tīmekļa adresei u.c.).

2. Jāievēro konsekvence datu apstrādē visos līmeņos (šobrīd LNB elektroniskā kataloga 
veidošanā tā netiek pilnībā nodrošināta, jo katalogā tiek iepludināts liels apjoms 
rekataloģizēto izdevumu bibliogrāfisko ierakstu, kurus veido citas LNB struktūrvienības. 
Darbinieku apmācība veikta tikai reizi, konsultācijas tiek sniegtas tikai pēc pieprasījuma, 
kad rodas neskaidrības aprakstu veidošanā).

3. Jānodrošina operatīva resursu apstrāde (no 2009.gada LNB Kataloģizācijas nodaļas 
darbinieki prioritāri apstrādā visu jaunienākušo izdevumu arhīva eksemplāru (obligāto 
eksemplāru)), kas pēc apstrādes tiek nodots tālāk Bibliogrāfijas institūta Monogrāfiju 
un turpinājumizdevumu apstrādes nodaļām, tādēļ pilna līmeņa bibliogrāfiskais ieraksts 
Latvijā izdotajiem resursiem ir pieejams lejupielādēšanai aptuveni 2−3 dienu laikā.
Pētījuma rezultāti apstiprina LNB grāmatu bibliogrāfisko ierakstu atbilstību AACR2, 

MARC21 un daļēji FRBR prasībām. LNB kataloģizācijas darbā no 2005. līdz 2010.gadam 
notikušas šādas izmaiņas:

• 85 procenti grāmatu bibliogrāfisko ierakstu ir pilna līmeņa apraksts;
• par aptuveni 6 procentiem pieaudzis bibliogrāfisko ierakstu skaits ar minimālo apraksta 

līmeni, ko var izskaidrot ar rekataloģizācijas procesa intensificēšanos un citu LNB 
struktūrvienību iesaistīšanos bibliogrāfisko ierakstu veidošanā. Šie ieraksti īslaicīgi ir 
nerediģētā statusā;

• kļūdas atrodamas aptuveni 10–15 procentos grāmatu bibliogrāfisko ierakstu;
• visi obligātie MARC lauki ir aizpildīti, tādējādi nodrošinot ierakstu piemērotību lejupielādei 

citu bibliotēku katalogos;
• vērojama nekonsekvence vairāku MARC lauku (110, 111, 740) aizpildīšanā, atšķirīga 

AACR2 noteikumu interpretācija;
• neizveidoto autoritatīvo ierakstu skaits pieauga no 2009.gada sakarā ar darbinieku skaita 

samazināšanos LNB Kataloģizācijas nodaļā;
• no 2008.gada aizvien biežāk tiek veikta papildu informācijas lauku aizpildīšana, papildu 

piekļuves punktu veidošana, kā arī LKR lauku izmantošana;
• strauji pieaudzis priekšmetu iedaļu skaits kopumā un vidēji katrā ierakstā. Tas nozīmē, ka 

resurss tiek analizēts plašāk un vairāk iedziļinoties saturā;
• no 2009.gada pieaug vienādota pamatapraksta veidošana Latvijā izdotajiem resursiem 

ar BI Monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāzi.

Pētījums par LNB grāmatu bibliogrāfisko ierakstu kvalitāti un piemērotību datu apmaiņai 
liecina, ka:
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• samērā liels skaits respondentu atzīst nepilnības metodiskajā, konsultatīvajā un 
koordinācijas darbā;

• respondenti ļoti augstu vērtē LNB ieguldījumu nozares standartizācijā;
• pieaugušas kataloģizētāju prasmes Z39.50 lietošanā, strauji pieaug lejupielādēto ierakstu 

skaits, taču tiem nepieciešami labojumi un papildinājumi;
• 80−90 procenti respondentu savu katalogu veidošanā izmanto LNB katalogu (Valsts 

nozīmes kopkatalogā) un LNB autoritatīvo ierakstu datubāzi. Tādēļ nepieciešams LNB 
katalogos palielināt autoritatīvo ierakstu, kā arī papildus informācijas daudzumu, 
intensīvāk pievērsties autoritatīvajai kontrolei. Ar pašreizējiem resursiem LNB to nevar 
pilnībā nodrošināt;

• kataloģizētāji ir labi apguvuši bibliogrāfisko ierakstu veidošanu, taču viņiem nepieciešamas 
konsultācijas un profesionālā pilnveide (saistībā arī ar jaunajiem resursu aprakstīšanas un 
piekļuves noteikumiem RDA (Resource Description and Access — Resursu apraksts un 
pieeja)), konsultācijas par izmaiņām MARC21, autoritatīvo ierakstu veidošanā un saišu 
lauku veidošanā starp kataloga ierakstiem;

• vairākas citvalstu bibliotēkas, kas tika iekļautas aptaujā, atzina LNB veidotos bibliogrāfiskos 
un autoritatīvos datus par pietiekami kvalitatīviem un izmantojamiem datu apmaiņā.
Kopš maģistra darba aizstāvēšanas pagājuši trīs gadi, taču tajā atspoguļotās problēmas 

joprojām ir daļēji aktuālas. Joprojām nepietiek kataloģizācijas speciālistu LNB autoritatīvo ierakstu 
veidošanai un bibliogrāfisko ierakstu kvalitātes kontrolei kā LNB elektroniskajā katalogā, tā arī 
Valsts nozīmes kopkatalogā. Valsts finanšu krīzes dēļ tika traucēts arī metodiskais darbs un 
RDA ieviešana. Līdz 2013.gada sākumam LNB Kataloģizācijas nodaļas vadošie speciālisti bija 
nodarbināti uz nepilnu slodzi, tas kavēja kataloģizācijas procesu attīstību. 2013.gada februārī 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta struktūrā tika izveidota Datu un zināšanu 
pārvaldības nodaļa, kurā darbojas ekspertu grupa, kura izstrādā RDA ieviešanas stratēģiju, 
pilnveido autoritatīvo datu izstrādes procesu saistībā ar RDA. Tā arī veiks metodisko un mācību 
darbu ne tikai LNB, bet visā bibliotēku sistēmā.
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Summary

The aim of this research was to study and evaluate the quality of the records in the catalogue of the National 
Library of Latvia (NLL), which is a base of centralized cataloguing in Latvia. The objectives were to: determine the 
consistency of the bibliographic records for books to AACR2, MARC21 and FRBR standards; and ascertain the 
views of Latvian and foreign experts in library cataloguing about the quality of the  records and their adequacy 
for data exchange. The results of the content analysis of the bibliographic records proved that the records in the 
electronic catalogue of the NLL partly matched the requirements of current cataloguing rules (MARC21 and FRBR 
standard). Cataloguing experts from Latvia and foreign countries acknowledged that the NLL bibliographic records 
are appropriate for bibliographic data exchange.
Keywords: bibliographic records, data exchange, electronic catalogue, catalogue quality.
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RetRoSPektīVāS koNVeRSiJaS MetožU 
SaLīDziNošā aNaLīze: LatViJaS 
NacioNāLāS bibLiotĒkaS PieReDze

coMPaRatiVe aNaLySiS of RetRoSPectiVe coNVeRSioN MethoDS: 
the exPeRieNce of the NatioNaL LibRaRy of LatVia

Mūsdienu bibliotēkzinātnes atziņās uzsvērta lietotāju informacionālo vajadzību apmierināšana. Tālab nepieciešams 

elektroniskais katalogs, kas sniedz ērtu piekļuvi un pilnībā atklāj visu bibliotēkas krājumu. Lai izvairītos no paralēli 

divu formātu uzziņu aparātu,  t. i., elektroniskā kataloga un kartīšu kataloga uzturēšanas bibliotēkā, nepieciešams 

pēc iespējas operatīvāk nodrošināt elektronisku piekļuvi informācijai, kas glabājas kartīšu katalogā.

Tradicionālo kartīšu katalogu pārveidošanai mašīnlasāmā formā un bibliotēku krājumu pilnīgā atklāšanā nozīmīga 

loma ir retrospektīvajai konversijai. Svarīgi ir izvēlēties optimālāko retrospektīvās konversijas metodi. Pētījums sniedz 

pārskatu par rekataloģizācijas un skenēšanas metodes izmantojamību LNB krājuma retrospektīvajā konversijā.

Atslēgvārdi: Latvijas Nacionālā bibliotēka, katalogi, retrospektīvā konversija, rekataloģizācija, skenēšanas metode, 

programma Retro-3.

Ievads

Latvijas Bibliotēku padomes sagatavotajā projektā “Bibliotēku attīstības pamatnostādnes 
2011.−2015.gadam” ir noteikts bibliotēku darbības mērķis — nodrošināt efektīvu, kvalitatīvu 
un sabiedrības vajadzībām atbilstošu bibliotēku sistēmas darbību, sekmējot daudzveidīgu 
resursu un pakalpojumu pieejamību Latvijas izglītības, zinātnes un tautsaimniecības attīstībai, 
kā arī visiem cilvēkiem kultūras, izglītības, pētniecības, informācijas un komunikācijas nolūkos 
[7, 4.lpp.]. Dokumentā tiek analizēta pašreizējā bibliotēku situācija, definēti galvenie rīcības 
virzieni, tajā skaitā 9.punktā paredzēta tradicionālo katalogu retrospektīvā konversija e-formātā 
[7, 31.lpp.]. Datu pārveides ieguvums būs tas, ka nacionālajā kopkatalogā tiks nodrošināta 
pieeja informācijai par pilnīgi visiem bibliotēku katalogiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk — LNB) kopkataloga daļā iekļauti visu dokumentu 
(izņemot rokrakstu, seniespiedumu un atsevišķu sīkdarbu un attēlizdevumu veidu) bibliogrāfiskie 
apraksti latviešu valodā un svešvalodās, kas bibliotēkas krājumā ienākuši no 1996.gada, bet 
bibliogrāfiskie apraksti izdevumiem krievu valodā no 2000.gada. Tātad LNB elektroniskais 
katalogs nodrošina pieeju tikai noteiktai krājuma daļai. Tāpēc LNB aktuālāko uzdevumu 
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sarakstā ir visu tās krājumu aprakstu un eksemplāru ziņu iekļaušana elektroniskajā katalogā. 
Bez šī uzdevuma veikšanas ir grūti iedomājama LNB pārcelšanās uz jauno ēku, jo tādā gadījumā 
būs nepieciešams pārvest visus vecos kartīšu katalogu skapjus. LNB katalogi atrodas dažādās 
bibliotēkas ēkās, un kartīšu katalogu un kartotēku skapji aizņem apmēram 350 metrus. Jaunajā 
ēkā kartīšu katalogiem vieta nav paredzēta [8].

Līdzšinējie pētījumi

Latvijā, ņemot vērā informācijas tehnoloģiju ienākšanu bibliotēku jomā, retrospektīvā 
konversija aizsākās tikai 20.−21.gadsimtu mijā. Bibliotēku katalogu retrospektīvā konversija  
Latvijā ir pētīta kā pilnīga vai daļēja esošā bibliotēkas tradicionālā kataloga pārveidošana 
mašīnlasāmā formā rekataloģizācijas procesā, taču gandrīz nav apskatīts aspekts, kas skar 
kartīšu katalogu skenēšanu un ar šīs metodes pielietojumu saistītos jautājumus. Retrospektīvās 
konversijas jautājumi iztirzāti vairākos semināros, bet lielākie pētījumi veikti Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (turpmāk — LU SZF) Informācijas un bibliotēku studiju 
ietvaros (izstrādātie darbi pieejami LU SZF bibliotēkā). Retrospektīvās konversijas jautājumiem 
ir pievērsta uzmanība LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas lektores Baibas Mūzes 
promocijas darbā.1 LNB Kataloģizācijas nodaļas vadītājas Elitas Ozoliņas maģistra darbā2 pētīts 
rekataloģizācijas metodes izmantojums retrospektīvajā konversijā LATABA bibliotēkās, un 
izstrādātais pētījums bija pamats atsevišķa izdevuma3 publicēšanai. Kultūras informācijas sistēmu 
centra sistēmas bibliotekāre Laila Valdovska maģistra darbā4 ir pievērsusies LNB retrospektīvās 
konversijas programmas Retro-1 analīzei, kā arī rekataloģizācijas gaitai publiskajās bibliotēkās. 
LNB Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas Autoritatīvo datu ekspertes Jogitas Saukas maģistra 
darbā analizēts rekataloģizācijas gaitā paveiktais Latvijas augstskolu bibliotēkās.5 Retrospektīvās 
konversijas teorētiskie aspekti ir raksturoti LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 
lektores Ivetas Kalniņas maģistra darbā.6 Savukārt plašs izklāsts par programmas Retro 
iespējām sniegts projektā iesaistīto vadošo speciālistu sagatavotajā LNB 2009.gada Zinātnisko 
rakstu publikācijā “Inovatīvie risinājumi bibliogrāfisko datu konvertēšanā (1999−2009)”.[4, 
145.−160.lpp.]

Retrospektīvās konversijas raksturojums

Termins retrospektīvā konversija (pazīstams arī kā retrokonversija) radies līdz ar bibliotēku 
informācijas sistēmu (BIS) ieviešanu.

Retrospektīvā konversija ir darbību kopums, kas nodrošina informācijas saglabāšanu 
un pieejamību elektroniskā jeb datorlasāmā formā no tradicionālajiem (iespiestajiem, ar 
roku rakstītajiem) informācijas nesējiem (kartīšu katalogiem, iespiestajiem bibliogrāfiskajiem 
rādītājiem).[2, 22.lpp]

1 Mūze, Baiba.  Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
komunikāciju zinātnes bibliotēkzinātnes apakšnozarē. Latvijas Universitāte. Rīga : [b.i.], 2007. 289 lp.

2 Ozoliņa, Elita. Rekataloģizācija LATABA bibliotēkās : maģistra darbs. Latvijas Universitāte ; zin. vad. I. Kalniņa. Rīga, 2005. 88 lp.
3 Ozoliņa, Elita.  Retrospektīvā konversija : situācijas izpēte un izmantošanas iespējas Latvijas akadēmiskajās 

bibliotēkās. Rīga  : Latvijas Universitāte, c2006. 63 lpp.
4 Valdovska, Laila. Retrospektīvā konversija Latvijas bibliotēkās : maģistra darbs. Latvijas Universitāte; zin. vad. Iveta Kalniņa. 

Rīga, 2003. 82 lp.
5 Sauka, Jogita. Retrospektīvā konversija Latvijas augstskolu bibliotēkās : maģistra darbs. Latvijas Universitāte; zin. vad. Iveta 

Kalniņa. Rīga, 2003. 65 lp.
6 Kalniņa, Iveta. Retrospektīvā konversija : maģistra darbs. Latvijas Universitāte; zin. vad. Baiba Mūze. Rīga, 2000. 70 lp.
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Kartīšu katalogus mašīnlasāmā formā iespējams pārvērst, izmantojot trīs retrospektīvās 
konversijas metodes:

•  manuālā rekataloģizācija;
•  bibliogrāfisko aprakstu skenēšana;
•  datu bāzu konversija un datu apmaiņa.
Metodes izvēle atkarīga no katras bibliotēkas krājuma apjoma un uzziņu aparāta 

kvalitātes. Lielākai efektivitātei iesakāma konversijas metožu un tehnoloģiju kombinēšana. 
Lai krājumu padarītu atvērtāku, nodrošinātu pieeju visām kolekcijām un veicinātu dokumentu 
automatizēto cirkulāciju, LNB izmanto gan rekataloģizāciju, gan skenēto kartīšu apstrādi ar 
programmu Retro-3.

Manuālā rekataloģizācija ir visplašāk izmantotā retrospektīvās konversijas metode, jo tā 
ir vienkārša un lēta, un ļauj kontrolēt datu kvalitāti atsevišķos darba posmos. Šī metode nozīmē 
manuālu kataloga kartīšu datu ievadi atbilstošos MARC7 laukos.

Bibliogrāfisko aprakstu skenēšana ir retrospektīvās konversijas tehnoloģija, kurā dati 
tiek ieskenēti un pārvērsti digitālā (ciparu) veidā, kas tālāk ar optiskās zīmju atpazīšanas 
programmas palīdzību tiek pārvērsti teksta formātā [5]. Skenēšanas metode nav tik laikietilpīga 
kā rekataloģizācija, un tās priekšrocība ir operatīva lielu datu masīvu pārveide  un skenēto 
attēlu publicēšana, t. i. iegūto attēlu atrādīšana elektroniskajā vidē. Metodes negatīvā iezīme 
ir nepieciešamais lielu finanšu līdzekļu ieguldījums programmatūras izstrādē un tehnoloģisko 
procesu nodrošināšanā.

Šīs metodes priekšrocība: bibliotēkas lietotāju iespēja attālināti iegūt informāciju par 
bibliotēkas krājumiem, izmantojot skenēto kartīšu iegūto attēlu katalogu (card image catalog). 
Publiskā piekļuve ir nodrošināta LNB skenētajam Nošu alfabētiskajam katalogam, Grāmatu krievu 
valodā alfabētiskajam katalogam un Latvijas vietu vēstures kartotēkai. Lietotājs var pārlūkot 
skenētos attēlus līdzīgi kā kataloga kartītes un iegūt informāciju par nepieciešamā dokumenta 
esamību bibliotēkas krājumā.

Pētījuma metodoloģija

Pētījuma mērķis — ar eksperimenta palīdzību noskaidrot vidējo laika patēriņu, kas 
nepieciešams viena bibliogrāfiskā ieraksta izveidošanai, izmantojot manuālās rekataloģizācijas 
metodi un skenēto attēlu apstrādi ar speciālo programmu Retro-3. Eksperimentu veic, lai 
pārbaudītu pētījuma hipotēzi — skenēto kartīšu apstrāde ar programmu Retro-3 ir efektīvāka 
retrospektīvās konversijas metode nekā manuālā rekataloģizācija.

Pētījuma empīrisko bāzi veido LNB katalogi:
• Monogrāfiju katalogs latviešu valodā manuālās rekataloģizācijas metodes 

efektivitātes 
 izpētei;
• Monogrāfiju katalogs krievu valodā skenēto kartīšu metodes efektivitātes izpētei.

Pētījuma gaitā ir veikts eksperiments, kur aplūkoti retrospektīvās konversijas metožu — 
manuālās rekataloģizācijas un skenēto kartīšu apstrādes ar programmu Retro-3, izmantošana 
praksē un salīdzinošā analīze.

Manuālās rekataloģizācijas procesā fiksēts laiks, kas nepieciešams vienas darba alfabētiskā 
kataloga kartītes latviešu valodā apstrādei. Rekataloģizācija pēc darba alfabētiskā kataloga 
kartītēm ietver šādas procedūras:

7 Machine Readable Cataloging — standartizēts mašīnlasāmās kataloģizācijas formāts ierakstu izveidei ar noteiktu un 
vienveidīgu struktūru, kas nodrošina datu ievadi, glabāšanu, informācijas atlasi un datu apmaiņu mašīnlasāmā formā [16].
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• pārbaude elektroniskajā kopkatalogā;
• pārbaude Monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāzē;
• manuāla apraksta izveide.
Tā kā LNB ir Valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga (VNEK) un korporatīvās kataloģi-

zācijas dalībniece, vispirms jāpārliecinās, vai atbilstošs bibliogrāfiskais apraksts elektroniskajā 
katalogā jau nav ievadīts. Ja kopkatalogā atrodams citas bibliotēkas veidotais ieraksts, 
nepieciešamības gadījumā tas tiek papildināts un izrediģēts. Ja kopkatalogā konstatēts LNB 
veidotais ieraksts, tomēr jāpārbauda, vai visi aprakstītā resursa glabātāji ir pievienojuši eksemplāru 
ziņas, un nepieciešamības gadījumā tiek veikti labojumi aprakstā. Ja elektroniskajā kopkatalogā 
nav attiecīgā apraksta, notiek pārbaude Monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāzē (turp-      
māk tekstā saīsināti — Monogrāfiju datubāze). Ja tajā tiek atrasts atbilstošs ieraksts, to iekopē 
Aleph Kataloģizēšanas modulī, veic labojumus un papildinājumus.

Ja nevienā iepriekšminētajā datubāzē nav atbilstoša ieraksta, manuāli tiek veidots jauns 
bibliogrāfiskais ieraksts, izmantojot kataloga kartītes datus, atbilstoši MARC standartam un 
AACR28 noteikumiem.

Eksperimenta laikā tika fiksēts laiks, kas nepieciešams skenētās kartītes informācijas 
apstrādei un bibliogrāfiskā ieraksta izveidei ar programmu Retro-3. Arī šajā procesā vispirms 
noskaidrojams, vai attiecīgā ieraksta nav elektroniskajā kopkatalogā un vai nav iespējama tā 
lejupielāde no Krievijas Valsts bibliotēkas datubāzes. Skenēto kartīšu apstrādes eksperimenta 
bāze ir skenētais LNB monogrāfiju darba alfabētiskais katalogs krievu valodā.
Skenēto kataloga kartīšu apstrāde ietver šādas procedūras:

• pārbaude elektroniskajā kopkatalogā;
• pārbaude un lejupielāde no Krievijas Valsts bibliotēkas datubāzes ar protokola Z39.50 

lietojumprogrammas palīdzību;
• apraksta veidošana ar programmu Retro-3.
Programma Retro-3 sniedz iespēju strādāt gan bibliotēkā, gan attālināti. Tāpēc, atkarībā 

no darba vietas, pārbaudi var veikt sistēmas Aleph GUI9 (lokālajā) vai OPAC10 versijā. Pārbaudi, 
vai attiecīgais ieraksts nav Krievijas Valsts bibliotēkas datubāzē, var veikt no lokālās darba stacijas 
sistēmas Aleph moduļa vai arī izmantojot programmā Retro-3 iestrādāto protokolu Z39.50.11 
Visas šīs darbības eksperimentā tiek hronometrētas.

Eksperimentā tika salīdzināts latviešu un krievu valodā esošo darba alfabētiskā kataloga 
kartīšu apstrādes ilgums. Lai gan mainās sniegtās informācijas valoda, informācijas apstrādes 
kārtība nemainās. Eksperimentā netika uzskaitīts ierakstu rediģēšanai un eksemplāru ziņu 
pievienošanai patērētais laiks.

Manuālā rekataloģizācija

Latviešu valodā publicēto izdevumu konversijai LNB izmanto rekataloģizācijas metodi, 
izmantojot darba alfabētiskā kataloga kartītes. Bibliotēkā tiek īstenota vienlaidus konversija 
alfabētiskā secībā, sākot no burta A. Līdz 2012.gada 1.janvārim bija rekataloģizēti visi darba 
alfabētiskajā katalogā atspoguļotie izdevumi līdz burtam M. Bibliogrāfiskais apraksts tiek 
veidots, vadoties no darba alfabētiskā kataloga (DAK) kartītes datiem. Pēc datu ievades sistēmā 
Aleph, bibliogrāfiskais ieraksts tiek saglabāts, tam piešķir sistēmas numuru. Attiecīgās grāmatas 
apraksts uzreiz ir pieejams elektroniskajā kopkatalogā, vienīgi trūkst informācijas par eksemplāru 
skaitu un atrašanās vietu.
8  Anglo – American cataloguing Rules, 2nd edition (Angļu-amerikāņu kataloģizācijas noteikumi, 2.izd.).
9  Graphical user interface  — Lietotāja grafiskā saskarne.
10  Online Public Access Catalogue — Tiešsaistes publiskās piekļuves katalogs. 
11  Klienta-servera komunikācijas protokols informācijas meklēšanai un izguvei attālās piekļuves datubāzēs.
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Latviešu valodā izdoto grāmatu kataloga kartīšu konversijas rekataloģizācijas metodes 
izvēle pamatojama ar to, ka LNB projekta Retro-1 ietvaros grāmatu aprakstu konversija jau 
ir veikta. Konvertētie ieraksti ir pieejami Monogrāfiju datubāzē un tos atliek tikai integrēt 
elektroniskajā katalogā. Rekataloģizāciju joprojām veic citas bibliotēkas — VNEK dalībnieces, 
tāpēc manuāla aprakstu veidošana notiek vienīgi tad, ja ieraksta nav ne elektroniskajā 
kopkatalogā, ne Monogrāfiju datubāzē.

 

1.att. Rekataloģizācijas hronometrāža

Kā liecina eksperimenta rezultāti (sk. 1.att.), mazākais viena bibliogrāfiskā ieraksta 
rekataloģizācijai patērētais laiks ir 04:45 minūtes, bet lielākais — 13:44 minūtes. Vidējais viena 
bibliogrāfiskā ieraksta veidošanas ilgums ir 07:11 minūtes.

Ieraksta veidošanas ilgums ir atkarīgs no darba alfabētiskā kataloga kartītē sniegto 
ziņu apjoma un kvalitātes. Dažkārt kartītē ir tikai minimālās ziņas, tādā gadījumā apraksta 
izveidošanai nepieciešams mazāks laika patēriņš. Jo vairāk datu ir kataloga kartītē, jo lielāks 
laika daudzums jāpatērē ieraksta veidošanai. Ieraksta veidošanas laiks ir atkarīgs arī no kataloga 
kartītes sastādītāja darba kvalitātes — ar roku rakstītajās kartītēs dažkārt ir veikti labojumi, 
kas apgrūtina teksta pareizu izpratni. Ieraksta veidotājiem ir jāorientējas bibliogrāfiskā apraksta 
noteikumos, jāmāk pareizi interpretēt datus, kuri veidoti, izmantojot citus ierakstu veidošanas 
standartus.

Eksperimenta gaitā vislaikietilpīgākā bija bibliogrāfisko ierakstu veidošana no kartītēm 
latgaliešu valodā (09:23 un 08:56 minūtes), no kataloga kartītes, kas satur vairākus viena 
autora darbus (09:08 minūtes), atsevišķa novilkuma apraksta veidošana (09:19 minūtes) un 
izstādes apraksta veidošana (09:31 minūtes). Jāpiebilst, ka vairāk laika nepieciešams ierakstu 
veidošanai, kur aprakstgalvas veido institūcijas, vai pasākumu, respektīvi, izstāžu, kongresu, 
konferenču materiālu apraksti. Lielāks laika patēriņš vajadzīgs bibliogrāfisko ierakstu veidošanai 
no kartītēm, kas satur lielāku apraksta elementu klāstu, piemēram, piezīmes (10:34 minūtes), 
vienu vai vairākus institucionālos autorus (11:52 minūtes).

Ieraksta veidošanai patērēto laiku ietekmē arī darbu autoru datu pārbaude Autoritatīvo 
ierakstu datubāzē. Ja kartītē ir atklāta pilna autora vārda un uzvārda forma un tā nav bieži 
izplatīta, tad datu pārbaude rit ātri. Taču, ja kartīte satur nepilnīgus datus, piemēram, Kalniņš J., 
pārbaude autoritatīvo datubāzē aizņem ilgāku laiku, jo uzvārds ir bieži sastopams, un neatklātā 
pilnā vārda forma pieļauj lielu interpretāciju skaitu. To papildus sarežģī kļūdaini pievienoti ieraksti 
pie neatbilstošām aprakstgalvu formām.

Pārbaude kopkatalogā aizņem vidēji 00:32 minūtes, pārbaude Monogrāfiju datubāzē — 
vidēji 00:25 minūtes. Lielāks laika patēriņš apraksta meklēšanai kopkatalogā nepieciešams tādēļ, 
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ka, paņemot kataloga kartīti, manuāli jāievada meklēšanas kritērijs. Mazākais pārbaudes laiks 
elektroniskajā kopkatalogā bija 00:12 minūtes, lielākais — 01:16 minūtes. Īsākais meklēšanas 
laiks Monogrāfiju datubāzē bija 00:09 minūtes un lielākais — 01:08 minūtes. Pārbaude aizņem 
mazāk laika, ja ievadītajai meklēšanas vērtībai nav atbilstoša rezultāta. Lielāks pārbaudes laiks 
nepieciešams tad, ja attiecīgajam dokumentam ir atkārtots izdevums, konvolūts12 vai cits līdzīga 
nosaukuma darbs.

Pārbaude elektroniskajā kopkatalogā un Monogrāfiju datubāzē aizņem tikai nelielu 
daļu no ieraksta veidošanas laika (vidēji 13 procenti). Taču šīs darbības ir obligātas, lai novērstu 
dubletu veidošanos kopkatalogā un ietaupītu darbaspēka un laika resursus

Darba ražīgums, manuāli ievadot bibliogrāfiskā ieraksta datus sistēmā Aleph, atkarīgs no 
darba organizācijas un izpildītāju kvalifikācijas. Manuālai datu ievadei no kartītēm elektroniskajā 
katalogā nepieciešama liela uzmanības koncentrācija. Ārzemju bibliotēku pieredze liecina, ka 
pēc pusotras līdz divu stundu nepārtraukta darba bibliotekārs neizbēgami sāk pieļaut kļūdas — 
vienu līdz trīs neprecizitātes katra ieraksta veidošanas procesā.
Apkopojot rekataloģizācijas procesa eksperimenta rezultātus, jāsecina, ka viena bibliogrāfiskā 
ieraksta veidošanai tiek patērētas vidēji 07:11 minūtes, no kurām 06:13 minūtes tiek izmantotas 
apraksta izveidošanai, bet 00:57 minūtes — datu pārbaudei elektroniskajā katalogā (00:32 
minūtes) un Monogrāfiju datubāzē (00:25 minūtes).

Skenēto kartīšu apstrāde ar programmu Retro-3

Lai paātrinātu citvalodu izdevumu un speciālo krājumu skenēto kartīšu katalogu 
konvertēšanu elektroniskā formātā, LNB izmanto programmu Retro-3.

LNB grāmatu krievu valodā darba alfabētisko kartīšu katalogu veidošana sākta 1945.
gadā. Tajā ietverti apmēram 600 000 kataloga kartīšu ar grāmatu, disertāciju, autoreferātu, 
turpinājumizdevumu atsevišķu laidienu un kartogrāfisko atlantu aprakstiem krievu valodā, kas 
izdoti no 1800. līdz 2000.gadam.

Jāņem vērā, ka monogrāfiju katalogs krievu valodā noskenēts jau 2009.gadā. Tā kā visās 
VNEK bibliotēkās turpinās rekataloģizācija, pastāv liela varbūtība, ka elektroniskajam katalogam 
jau pievienoti arī LNB noskenēto kartīšu bibliogrāfiskie apraksti. LNB elektroniskais katalogs 
regulāri tiek papildināts ar pieprasītāko agrāko gadu izdevumu aprakstiem, tādēļ iespējama 
daļēja ierakstu dublēšanās abos katalogos.

Tāpat kā rekataloģizācijas gaitā, arī darbā ar programmu Retro vispirms veicama 
konkrētā ieraksta esamības pārbaude kopkatalogā, lai izslēgtu dubletu veidošanos. Ja attiecīgs 
ieraksts jau ir elektroniskajā kopkatalogā, Retro-3 šablonā norāda sistēmas numuru tam speciāli 
izdalītā pozīcijā un ievada skenētās kartītes apstrādes datumu. Lai atvieglotu pārlūkošanas un 
meklēšanas funkciju, norāda arī  autora vai nosaukumziņas.

Ārzemju grāmatām aprakstus augstā detalizācijas un kvalitātes pakāpē var aizgūt no 
ārvalstu bibliotēku datubāzēm. Lai to nodrošinātu, Retro-3 sistēmā ir iekļauts Z39.50 klienta 
modulis.

Ja krievu valodā izdoto grāmatu apraksta nav elektroniskajā kopkatalogā, tas meklējams 
Krievijas Valsts bibliotēkas datubāzēs ar protokola Z39.50 lietojumprogrammas palīdzību. 
Meklēšana ar protokolu Z39.50 ilgst vidēji 00:38 minūtes. Eksperimenta gaitā ilgākais fiksētais laiks 
ir 02:52 minūtes, mazākais — 00:12 minūtes. Mazāks laika sprīdis bija nepieciešams gadījumos, 
kad internetslēgums ir ātrs un rezultātu kopa uz konkrēto pieprasījumu veido nulli, t.i., nav neviena 
atbilstoša ieraksta. Ja meklēšanas rezultātā tiek piedāvāts pieprasījuma vērtībai atbilstošs ieraksts 

12  Vairāki cits no cita neatkarīgi izdoti iespieddarbi vai citi dokumenti vienā iesējumā.[9]
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vai vairāku ierakstu kopa, to var šķirstīt, izmantojot navigācijas joslu. Jo lielāka rezultātu kopa tiek 
piedāvāta, jo ilgāks ievadītā unikālā meklēšanas kritērija pārbaudei patērētais laiks.

Ja pārbaudi veic, izmantojot bibliotēkas lokālā datortīkla darba staciju, ar protokola 
Z39.50 moduli patērētais laiks vidēji ir mazāks, nekā veicot pārbaudi attālināti. Vidējie laika 
rādījumi liecina, ka pārbaudei sistēmas Aleph darba vidē nepieciešamas 00:28 minūtes, 
pārbaudei ar Retro-3 tiek patērētas 00:38 minūtes. Laika patēriņu ietekmē tas, ka sistēma Aleph 
uzreiz piedāvā atlasīto ierakstu kopu vienā sarakstā, bet Retro-3 sistēmā katrs ieraksts ir jāatver 
jaunā lapā. Interneta darbībā dažkārt rodas traucējumi, pēc ilgāka meklēšanas laika parādās 
savienojuma kļūdas paziņojums. Taču, kā rāda kopējais ieraksta veidošanas laiks, interneta 
ātrums būtiski neietekmē kopējo ieraksta veidošanai patērēto laiku.

Salīdzināšana un pārbaude ar citām datubāzēm visbiežāk tiek veikta pēc kartītē norādītā 
dokumenta nosaukuma, pieņemot, kas tas ir unikāls vārdu savienojums, kas konkrētā kombinācijā 
dod ierobežotu rezultātu kopu, izņemot tādus gadījumus, kad nosaukums ir vispārīgs un plaši 
sastopams, piemēram, “Избранное”, “Стихи”, “Рассказы” utt. Šādos gadījumos  kombinējami 
vairāki meklēšanas kritēriji.

Ja ieraksta nav nevienā no datubāzēm, tas tiek veidots manuāli. Kartītes dati tiek ievadīti 
attiecīgajos MARC lauku šablonos. Retro-3 sistēmas ietvaros ieraksta veidošanas procesam ir 
divas fāzes: 

• indeksēšana — ieraksta veidošana no skenētās kartītes attēla un atpazītā teksta 
datiem;

• auditēšana — izveidotā ieraksta rediģēšana.
Auditēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai skenētās kartītes attēlā redzamā informācija laukos 

ir ievadīta pareizi. Kļūdas gadījumā auditors to var izlabot pats vai sūtīt atpakaļ indeksētājam.
Indeksētājs apstrādā attēlu informāciju, strukturējot tekstu un šablonā ievadot bibliogrāfiskā 

apraksta elementus atbilstoši MARC standartam. Retro-3 dokumentācijas metodoloģijas sadaļā 
“Prasības kartīšu teksta pārveidošanai MARC formātā” ir iekļauta speciāla nodaļa, kas nosaka 
indeksēšanas kārtību.[14] Ņemot vērā noskenētā attēla un atpazītā teksta informāciju, tiek 
izveidots minimālais vai bāzes līmeņa apraksts. Kad indeksētājs iesniedz apstrādātās kartītes 
ierakstu, sistēma izveido šim ierakstam atslēgvārdus, kuri kalpo kā papildu indeksi meklēšanas 
procesa nodrošināšanai.
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2.att. Bibliogrāfiskā apraksta veidošana, izmantojot programmu Retro-3 (hronometrāža)
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Kā rāda eksperimenta rezultāti (sk. 2.att.), lielākais laika patēriņš viena bibliogrāfiskā 
ieraksta veidošanai ar programmu Retro-3 ir 16:08 minūtes, mazākais  — 04:01 minūtes. Vidējie 
aprēķini uzrāda, ka viena ieraksta veidošana ar programmu Retro-3 aizņem 06:06 minūtes.

Rekataloģizācijas un skenēto attēlu apstrādes ar programmu Retro-3 hronometrāžas 
salīdzinājums

Izmantojot abas retrospektīvās konversijas metodes — rekataloģizāciju un skenēto attēlu 
apstrādi ar programmu Retro-3, darba procesi ir tie paši.

Kā redzams diagrammā (sk. 3.att.), gan rekataloģizācijas, gan skenēto kartīšu apstrādes 
gaitā ir fiksēti atsevišķi gadījumi, kad patērētais laiks stipri pārsniedz vidējos rādītājus. 
Kataloģizētāju praksē nākas sastapties ar situāciju, kad jāprecizē resursā (kataloga kartītē) 
attēlotā informācija. Tādā situācijā liela loma ir darba veicēja zināšanām un to izmantojumam 
datu interpretācijā. Jo lielāka ir darba pieredze, jo operatīvāks un kvalitatīvāks ir galarezultāts.
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3.att. Rekataloģizācijas un Retro-3 hronometrāžas salīdzinājums

Salīdzinot rekataloģizācijas eksperimenta laikā iegūtos rezultātus ar skenēto kartīšu 
apstrādes rezultātiem un programmas Retro-3 izmantojumu, jāatzīmē, ka apraksta veidošana no 
skenētajām kartītēm aizņem mazāk laika. Tas skaidrojams ar vairākiem faktoriem, kas saistīti ar 
programmas Retro-3 darbību. Ieraksta veidošanas procesu būtiski paātrina teksta pārlūktabulas 
jeb hinti (text hints). Teksta pārlūktabulās iekļauti iepriekš sagatavoti kodi un teksti, kurus var 
piešķirt attiecīgajiem laukiem, lai paātrinātu teksta ievadi un novērstu kļūdainu rakstzīmju 
lietošanu.

Teksta pārlūktabulu lietošana ir īpaši noderīga laukiem ar sarežģītu un apjomīgu 
informāciju. Izmantojot jau gatavus datus no teksta pārlūktabulām, ir iespējams izvairīties no 
drukas kļūdām. Lietojot teksta pārlūktabulas, nav jātērē laiks manuālai kodu vai vērtību ievadei. 
Tas attiecināms gan uz kodēto lauku, piemēram, 008, gan citu vērtību ievadei. Laukam 008 ir 
izveidotas pārlūktabulas biežāk lietoto valodu kodu ievadei, piemēram, lv, rus, eng utt., biežāk 
lietoto valstu saīsinājumu ievadei, piemēram, lv, ru, gw, xxu utt.

Pārlūktabulas var veidot jebkuru citu bieži sastopamu vērtību ievadei, piemēram, lauka 
300 apakšlaukam b (il., kart., portr., digr. utt.), izdošanas vietām, personu lomām (sast., red., 
il., tulk. utt.), izdevniecībām u.c. vērtībām (sk. 4.att.).
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4.att. Izdevniecību pārlūktabula

Kā piemēru, kur ļoti ērti un noderīgi izmantot pārlūktabulas, var minēt agrāk izmantotos 
apraksta noteikumus, kas bibliogrāfiskajā aprakstā ļāva lietot noteiktu bijušo PSRS pilsētu 
saīsinājumus, piemēram, R.–Rīga, М.–Москва, Мн.– Минск, Л.–Ленинград utt. Tā kā arī 
atpazītajā tekstā šo vērtību atainojums neatbilst mūsdienu bibliogrāfiskā apraksta noteikumiem, 
ir nepieciešams papildināt vērtības līdz pilnai formai, un izveidotās pārlūktabulas dod iespēju 
nepieciešamo vērtību izvēlēties no saraksta, nevis ievadīt manuāli. Tas būtiski ietaupa laiku un 
paātrina ieraksta veidošanas procesu, kā arī reducē drukas kļūdu iespējamību.

Programma Retro-3 ir pietiekami elastīga — darba gaitā pēc nepieciešamības 
pārlūktabulas var rediģēt, mainīt to izkārtojumu, piemēram, strādājot ar datubāzes Mono-
grāfijas krievu valodā kartīšu indeksēšanu, kodētajā laukā 008 kā pirmo vērtību valsts un valo-
du sarakstā var izcelt kodus ru un rus, kas alfabētiskā izkārtojuma gadījumā atrodas saraksta 
beigās, līdz ar to nepieciešamas papildu darbības, lai aizritinātu kursoru līdz atbilstošajai 
vērtībai. Indeksēšanas procesā iespējama iepriekš teksta pārlūktabulās neievietotas kartīšu 
informācijas atkārtošanās. Programma nodrošina iespēju pievienot pārlūktabulu vērtības 
skenēto attēlu apstrādes laikā, tādā veidā būtiski samazinot apraksta izveidošanas ilgumu.

Apraksta veidošanas ātrumu ietekmē atpazītā teksta kvalitāte. Lielāks laika patēriņš 
nepieciešams ierakstu veidošanai no mašīnrakstā vai rokrakstā veidotiem kartīšu attēliem, 
kur teksta atpazīstamība vērtējama kā daļēji laba vai slikta. Nepietiekamā kvalitātē atpazītā 
teksta apstrāde ir vislaikietilpīgākā, jo lauku aizpildīšana pārsvarā notiek manuāli. Vislielākais 
laika patēriņš bija nepieciešams rokrakstā veidoto kartīšu aprakstu strukturēšanai, proti, 15:46; 
13:40 un 09:46 minūtes. Šablona lauku aizpildīšanas ātrumu šajā gadījumā var ietekmēt arī 
speciālista iemaņas darbam ar kirilicas tastatūru.

Skenēto kartīšu apstrādes ātrumu ietekmē iespēja pareizi atpazīto teksta daļu pārvietošana 
uz nepieciešamo šablona lauku, to vienkārši iezīmējot. Lauku var aizpildīt, iezīmēto tekstu vienkārši 
pārnesot uz vajadzīgo šablona pozīciju, var lietot taustiņu kombinācijas (Ctrl+CàCtrl+V), var 
izmantot peles labā taustiņa komandas (<Kopēt>à<Ievietot>). Darbības izpildes veids atkarīgs 
no katra darba veicēja iemaņām un ieradumiem.

Skenēto kartīšu apstrādes eksperimenta rezultāti liecina, ka apraksta veidošanas ātrumu 
ar Retro-3 programmu nosaka šādi faktori:

• atpazītā teksta kvalitāte;
• pārbaudei atvēlamais laiks;
• cilvēciskais faktors;
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• darbinieka pieredze darbā ar programmu Retro-3;
• sistēmas darbība (iespējamie traucējumi, lēns internetslēgums).

Eksperimenta rezultāti rāda, ka aprakstu veidošanas sākumā viena ieraksta veidošanai 
tiek patērēts ilgāks laiks. Darba gaitā rodas pieredze un izveidojas loģiska darbību sistēma, kas 
ļauj samazināt ierakstu veidošanai nepieciešamo laiku. Garāks laika periods vajadzīgs, ja jāveido 
ieraksts kataloģizēšanas praksē retāk sastopamiem izdevumu veidiem, tādiem kā zinātniskie 
raksti, valdības publikācijas, izstāžu apraksti utt., kas prasa iedziļināšanos MARC lauku un 
indikatoru izmantošanā.

eksperimenta rezultāti

Retrospektīvās konversijas skenēšanas metode Latvijā ir vērtējama kā inovācija. Pirms 
inovāciju ieviešanas bibliotēkas ikdienā, ir svarīgi noteikt tās priekšrocības salīdzinājumā ar 
procesu, ko tās aizstāj. Programma Retro-3 aizstāj manuālo rekataloģizāciju un ir paredzēta 
automatizētai bibliogrāfisko ierakstu veidošanai, tādējādi paātrinot kartīšu apstrādes procesu. 
Retrospektīvās konversijas teorētiķu nostādnēs uzsvērts rekataloģizācijas laikietilpīgums. To 
apliecina arī veiktais eksperiments:

Salīdzinot manuālās rekataloģizācijas un skenēto kartīšu apstrādes ar programmu 1. Retro-3 
iegūtos datus, skenēšanas metodes izmantošana ir ātrāka, respektīvi, lietderīgāka:

manuālās rekataloģizācijas gadījumā viena bibliogrāfiskā ieraksta veidošana aizņem a) 
07:11 minūtes;
skenēto kartīšu attēlu apstrādē ar programmu b) Retro-3 viena bibliogrāfiskā ieraksta 
veidošana aizņem vidēji 06:06 minūtes.

 Programma 2. Retro-3 bibliotēkas katalogu kartīšu konvertēšanai elektroniskā formātā 
ir inovatīvs un mūsdienīgs risinājums, kas  samazina manuālo darbu kataloga kartīšu 
apstrādes procesā.
Iespējams, bibliogrāfisko aprakstu veidošanas ilguma atšķirība ir vērtējama kā relatīvi 

neliela, bet jāatceras, ka programma Retro-3 radīta ar mērķi aprakstu veidošanā iesaistīt plašu 
auditoriju, līdz ar to nodrošinot ievērojamu ātrdarbību.

Eksperimenta rezultātu novērtēšanā būtiska ir to validitāte un ticamība [1]. Ticamība 
attiecas uz iespējamību, ka pētījuma rezultāti ir atkārtojami, ja tos veic cits pētnieks. Augstiem 
ticamības rezultātiem ir augsta rezultātu atkārtošanas varbūtība, kas ir novērota šajā eksperimentā. 
Iegūtie hronometrāžas rezultāti ir līdzīgi ar LNB Kataloģizācijas nodaļas Retrospektīvās konversijas 
sektora darbinieku veikto testa pētījumu programmas izstrādes laikā. Testa pētījuma rezultātā 
viena ieraksta veidošanai tika patērēts līdz 10 minūtēm [4, 157.lpp.]. Pētījuma autores veiktajā 
eksperimentā ir konstatēts mazāks laika patēriņš. Atšķirības, iespējams, var skaidrot ar darbinieka 
pieredzes un iemaņu izveidošanos. Sākotnēji programma nebija adaptēta un bija nepieciešama 
lielāka koncentrēšanās. Šobrīd programma ir apgūta, un ir izstrādājusies zināma darbību shēma, 
programmas lietotāji ir pielāgojušies tās prasībām.

Līdzīgs eksperiments ar laika hronometrāžu veikts Glāzgovas Universitātes bibliotēkā 
(Skotijā). Tā rezultāti liecina, ka, izmantojot teksta atpazīšanas metodi, vidēji vienā stundā var 
izveidot aptuveni 10 bibliogrāfiskos ierakstus, viena ieraksta sastādīšanai patērējot aptuveni 
sešas minūtes [3].

Izvēloties skenēšanas metodi, jārēķinās ar bibliogrāfisko ierakstu redakcijas nepie-
ciešamību. Britu bibliotēku speciālists Dž.Boumens (John. H. Bowman) norāda, ka ļoti svarīgi 
ir ievērot līdzsvaru starp kvalitāti un praktisko ieguvumu. Glāzgovas Universitātes bibliotēkā 
redakcija bija nepieciešama apmēram 85 procentiem ierakstu [3]. Arī LNB pieredze rāda, ka 
rediģēšana ir ļoti svarīga un lielākā vai mazākā apjomā tā nepieciešama visiem ierakstiem.



LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS ZINĀTNISKIE RAKSTI 65

Secinājumi

Bibliotēku resursu attālināta pieejamība mūsdienās ir viens no bibliotēku efektivitātes 
rādītājiem. Ieviešot integrētās bibliotēku informācijas sistēmas, noteicošā loma informācijas 
meklēšanā ir elektroniskajam katalogam. Taču līdz ar elektronisko katalogu ieviešanu, rodas 
bažas, ka daļa bibliotēkas lietotāju varētu aizmirst vienu vai otru katalogu, veikt meklēšanu 
tikai vienā datubāzē, tādā veidā samazinot izgūstamās informācijas relevanci. Vienīgā iespēja 
izvairīties no šādas situācijas ir funkcionāli vienota kataloga izveidošana. Bibliotēkas kartīšu 
kataloga pārvēršanu no vienas funkcionālās formas citā nodrošina retrospektīvā konversija, 
kuras rezultātā bibliogrāfiskie dati no kartīšu kataloga tiek pārnesti un saglabāti elektroniskajā 
katalogā. Tiem tiek nodrošināta piekļuve lokālā, valstiskā un starptautiskā mērogā, kas ļauj 
optimizēt lietotāju apkalpošanu.

Bibliotēkām ar apjomīgiem tradicionālajiem kartīšu katalogiem ir izdevīgāka katalogu 
skenēšanas metode, jo:

Skenēšanas procesā iegūtie katalogu kartīšu attēli nodrošina tūlītēju piekļuvi kartīšu 1. 
katalogu informācijai pārlūkošanas veidā.
Skenēto kartīšu metode ļauj veikt konversiju neatkarīgi no bibliotēkas krājuma (2. de 
visu13) atrašanās vietas.

Skenēto kartīšu apstrādes procesā izveidotos ierakstus var izmantot retrospektīvai konversijai 
citās bibliotēkās, kuras var pievienot savus lokālos resursus bibliogrāfiskajiem ierakstiem VNEK 
vai veikt ierakstu lejupielādi savā datubāzē.

Rekataloģizācijas metode ir izdevīga, jo tai nav nepieciešami papildu finanšu resursi, taču 
tā ir laikietilpīga. Jo apjomīgāks kartīšu katalogs, jo neprognozējamāks ir rekataloģizācijas beigu 
termiņš, īpaši ņemot vērā ekonomisko krīzi, kuras laikā bibliotēka spiesta strādāt ierobežotā 
darba režīmā un ir grūti plānot resursu nodrošinājumu.

LNB retrospektīvās konversijas projektā Retro-3 bija iespējams piesaistīt tikai tos 
darbiniekus, kuri ar programmu Retro-3 strādāja papildu ikdienas pienākumiem, tādēļ darba 
efektivitāte nebija augsta.

Pētījuma rezultāti sniedz iespēju provizoriski aprēķināt darbam nepieciešamo cilvēkresursu 
un laika patēriņu, plānot un optimizēt projektā iesaistīto dalībnieku skaitu. Lai gan programma 
Retro-3 ir funkcionāli mūsdienīga un ļauj ievērojami samazināt roku darbu katalogu kartīšu 
apstrādei, bez papildu finansējuma un darba izpildītāju piesaistes retrospektīvās konversijas 
process bibliotēkā būs ļoti laikietilpīgs.

izmantotie informācijas avoti
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http://www.kis.gov.lv/lv/c3/n24

3. bowman, J. h. Retrospective conversion: the early years [tiešsaiste]. Library History, 
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13 De visu (latīņu val.) — paša acīm, kā aculiecinieks.
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Summary

Despite the fact that in Latvia the development of computerized library information systems started in the 
1990s, in most libraries, including the National Library of Latvia (NLL), electronic and card catalogues still coexist. 
Retrospective conversion is essential for transforming card catalogues into machine readable catalogue records so 
that accurate information on the actual size of library collection can be provided.
The research assessed whether the software Retro3 is the most appropriate and efficient means of conversion in 



LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS ZINĀTNISKIE RAKSTI 67

the case of the NLL, as opposed to the method of manual re-cataloguing. The results of the research proved the 
validity of the hypothesis stating that processing of the scanned cards with Retro-3 is a more efficient and rapid 
means for data conversion than manual re-cataloguing.
Keywords: National Library of Latvia, retrospective conversion, record keying, recatologuing, scanning method, 
Retro-3 software.
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LatViJaS NoVaDU PašVaLDībU tīMekļa 
ReSURSi
Web ReSoURceS of LocaL goVeRNMeNt DiStRictS iN LatVia

Kopš 2009.gada 1.jūlija Latvijā ir 109 novada pašvaldības. Lai nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu un savstarpējo 

komunikāciju, novada pašvaldība veido un uztur savu tīmekļa vietni, kas ir viens no informācijas ieguves avotiem 

novada iedzīvotājiem. 

Pētījumā sniegts ieskats teorijās, kas saistāmas ar tīmekļa vietņu kvalitātes jautājumiem un informacionālo 

vajadzību izzināšanu, kā arī autoru konceptuālajās atziņās par pašvaldību lomu informācijas un komunikācijas 

nodrošināšanā.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādu informāciju sniedz novadu pašvaldību tīmekļa vietnes, vai tās ir atbilstošas 

novada iedzīvotāju vajadzībām un novērtēt tīmekļa vietņu kvalitāti. Empīriskais pētījums parāda, ka ne visos 

gadījumos vietņu saturs un kvalitāte ir atbilstoša iedzīvotāju vajadzībām.

Atslēgvārdi: ELIS, novada pašvaldība, valsts pārvalde, tīmekļa vietnes, vietņu kvalitāte.

Ar 2009.gada 1.jūliju Latvijā darbu uzsāka 109 novadu pašvaldības. Novada izveidoša-
nos noteica pagastu vai pilsētu, vai pagastu un pilsētu apvienošanās. Līdz 2009.gada 1.jūlijam 
Latvijā darbojās 26 rajonu pašvaldības un 522 vietējās pašvaldības. To skaitā bija 50 rajona 
pilsētas un 7 republikas pilsētas, 41 novads ar tajos ietilpstošajām teritoriālajām vienībām, 
kā arī 424 pagastu pašvaldības. Patlaban pašvaldību skaits ir krietni mazāks, un līdz ar to tās 
iedzīvotājiem ir mazāk sasniedzamas. Katrā novadā ir viena vietējā pašvaldība, kuras viens no 
uzdevumiem ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.

Viens no pakalpojumiem ir informatīvais pakalpojums, kura sniegšana šajā situācijā, kad 
pašvaldību skaits ir krietni samazinājies, novada iedzīvotājiem var nodrošināt lielāku atbalstu un 
iesaistīšanos novada dzīvē. Arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas tīmekļa vietnē 
pieejamajā “Novadu veidošanas rokasgrāmatā”1 akcentēts, ka pašvaldībām kā atvasinātām 
publiskām personām ievērojami tie paši pārvaldes principi, kas noteikti valsts pārvaldei 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā. Atbilstoši likumam viens no pašvaldības 
pārvaldes pienākumiem ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tālab novada pašvaldībai 
ieteicama savas mājaslapas izveidošana un uzturēšana.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda satura informāciju sniedz novadu pašvaldību 
tīmekļa vietnes, cik tās ir atbilstošas novada iedzīvotāju vajadzībām un, ņemot vērā labas prakses 
principus, novērtēt tīmekļa vietņu kvalitāti. Pētījums raksturo 2010.gada situāciju.

1  Novadu veidošanas rokasgrāmata : precizēta 2009.gada 1.augustā [tiešsaiste] : metodiskie materiāli. Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija, 2010 [skatīts 2010.g. 15. maijā]. Piekļuve: http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=41
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Pētījuma metodoloģija

Pētījuma veikšanai izmantota dokumentu analīzes metode — kontentanalīze, kas 
pieskaitāma pie tā sauktajām “neuzbāzīgajām” metodēm (unobtrusive methods), kas neiejaucas 
un ir neitrāla attiecībā uz pētāmo objektu. Maksimiliāns K. E. Vēbers (Maximilian C. E. Weber) 
kontentanalīzi definēja kā pētniecības metodi, kas izmanto procedūru kopumu drošiem 
slēdzieniem (spriedumiem) par tekstu.2 Ar kontentanalīzes metodi pētītas visu 109 novadu 
pašvaldību tīmekļa vietnes.

Novada iedzīvotāju viedokļa izzināšanai izmantota kvalitatīvā pētniecības metode — 
fokusgrupu intervijas. Šādas intervijas vispārīgi raksturo piecas pazīmes: cilvēki, kopīgas īpašības, 
informācijas sniegšana, kas satur kvalitatīvus raksturlielumus, diskusija, noteikts temats (fokuss 
uz noteiktu tematu). Šīs metodes pamatā ir grupas dalībnieku mijiedarbība — savstarpēja 
argumentācija un konsenss par vienotu viedokli. Tiek modelēta viedokļa veidošanās reālās 
sabiedrības grupās.3

Savukārt gadījuma analīze (case study), kas bieži vien tiek definēta kā pētījuma stratēģija,4 
izmantota situācijas izpētei konkrētā novada dzīves kontekstā. Preiļu novads izvēlēts pēc 
noteiktiem kritērijiem, kas apliecina šī konkrētā novada reprezentivitāti, turpretī respondentu 
izvēle balstīta uz konkrētās apdzīvotās teritorijas demogrāfiskajiem datiem, aptverot dažādas 
sociālās grupas, dažādus vecumus un nodarbošanās.

tīmekļa resursu kvalitāte

Straujais interneta lietotāju skaita pieaugums ne tikai jauniešu, bet arī vecāka gadagājuma 
cilvēku vidū, liek secināt, ka internetam kā medijam ir ļoti liela “vara” ne tikai kā informācijas 
kanālam, bet arī kā komunikācijas rīkam. Tieši tāpēc ir nepieciešami noteikti satura struktūras 
un dizaina principi, kas nodrošina vietņu izmantojamību dažādu personu vidū.

Patlaban, kad ikviens datorlietotājs ar vienkāršiem paņēmieniem un minimālām iemaņām 
programmēšanā spēj izveidot personīgo tīmekļa vietni, jautājums par vietņu kvalitāti un dizainu 
kļūst arvien aktuālāks un līdz ar to pamazām izkristalizējušās zināmas prasības gan ārējam 
veidolam, gan funkcionalitātei. Ar kvalitāti saprotam “derīguma, labuma atbilstību noteiktām 
normām un prasībām”.5 Par tīmekļa resursiem ir izstrādāts pietiekami daudz vadlīniju un kritēriju, 
kas ietver dažādas normas un prasības tīmekļa vietnes kvalitātei.

Profesors Tomass A. Pauels (Thomas A. Powel), kuram ir vairākas publikācijas par tīmekļa 
dizainu, uzskata, ka tīmekļa dizaina principus nosaka pieci svarīgi aspekti:

1. Saturs (teksts, tā strukturējums).
2. Vizuālais veidols (dizaina elementi).
3. Tehnoloģijas (dažādas iespējas).
4. Piekļuve (vai tā vienmēr ir nodrošināta).
5. Nozīme (iemesls, kāpēc vietne ir vajadzīga, tās mērķis).6

2 Palmquist, Mike. Content Analysis [online]. Department of English at Colorado State University [cited 28 April 2010]. Available: 
http://www.ischool.utexas.edu/~palmquis/courses/content.html

3 Krueger, Richard A. Designing and Conducting Focus Group Interviews [online]. University of Minnesota, 2002 [cited 28 April 
2010]. Available: http://www.nrsweb.org/docs/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf

4 Schell, Charles. The Value of the Case Study as a Research Strategy [online]. Manchester Business School, 1992 [cited 10 April 
2010]. Available: http://www.finance-mba.com/Case%20Method.pdf

5 Enciklopēdijas un citi uzziņu resursi [tiešsaiste]. Letonika.lv, 2010 [skatīts 2010.g. 2. maijā]. Piekļuve: http://letonika.lv/Default.
aspx

6 Powell, Thomas A. WEB-дизайн : наиболее полное руководство в подлиннике. перевод с английского Юрия 
Гороховского. Санкт-петербург : БХВ-петербург, 2005.  1045 c.  ISBN 5941573898.
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Šiem pieciem aspektiem ir pakārtoti vairāki jautājumi, kritēriji un noteikumi, kas palīdz 
izveidot kvalitatīvu un lietotājiem ērtu tīmekļa vietni. Profesors uzskata, ka tīmekļa dizaina 
būtību var raksturot kā piramīdu (sk. 1.att.), kuras galvenais “būvniecības” materiāls ir saturs, 
kas atspoguļots lietotājiem ērtā saskarnē. Piramīdas virsotnē ir mērķis, kura dēļ nepieciešams 
piedāvāt šo saturu. T. A. Pauels uzsver, ka bieži vien mērķis ir saistīts ar peļņas iespējām.

1.att. Tīmekļa vietnes dizaina piramīda 

Savukārt Elisone Kuka (Alison Cook) izstrādājusi 10 tīmekļa vietnes novērtēšanas 
aspektus:

1.  Vietnes mērķis.
2.  Informācijas nodrošinājums.
3.  Avota autoritāte un atbildības ziņas.
4. Informācijas precizitāte.
5.  Ziņas par avota izplatību un uzturēšanu.
6.  Avota pieejamība.
7.  Informācijas sameklēšanas iespējas.
8.  Avotu izmantošanas vienkāršība.
9.  Salīdzinājums ar citiem līdzīgiem avotiem.
10.  Avota kopējā kvalitāte.7

Katram aspektam autore izvirza vairākus apakšjautājumus.
Viens no dokumentiem, kas nosaka valsts līmeņa iestāžu tīmekļa vietņu kvalitāti Latvijā, ir 

Ministru kabineta (turpmāk — MK) noteikumi Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 
internetā”, kas izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10.panta sesto daļu. Lai arī šo 
noteikumu 1.panta 2.punktā minēts, ka “(..) noteikumi attiecas uz tiešās pārvaldes iestādēm 
un atvasinātām publiskām personām, izņemot pašvaldību iestādes”, 8.panta 34.punkts vēsta, 
ka “(..) šo noteikumu prasības attiecībā uz pašvaldībām stājas spēkā sešu mēnešu laikā no 
administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas”, un tas ir ar 2010.gada 1.janvāri.8

7 Cooke, Alison.  A guide to finding quality information on the internet : selection and evaluation strategies. London : Library 
Association Publ.,  2001.  216 p. ISBN 1856043797

8 Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā [tiešsaiste] : MK noteikumi Nr.171. Rīga : Ministru kabinets, 2007 [skatīts 
2010.g. 15.apr.]. Piekļuve: http://www.likumi.lv/doc.php?id=154198
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Noteikumos ir uzskaitītas sadaļas, kas iekļaujamas konkrētās iestādes tīmekļa vietnē: ziņas 
par iestādi, kontakti, pakalpojumi, aktualitātes, nozares politika, saistītās Eiropas Savienības un 
citas starptautiskās organizācijas, normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti, publikācijas 
un statistika, saites, informācija svešvalodās (norāda valodas apzīmējumu) un “vieglajā” valodā, 
publiskie iepirkumi, sabiedrības līdzdalība. Katra no šīm sadaļām ir aplūkota arī sīkāk.

Vispārējās prasībās tiek akcentēts mājaslapas pārlūkošanas ērtums. Ērtai pārlūkošanai 
nepieciešama tīmekļa vietnes karte, ievadlapa latviešu valodā, kurā ir īsa informācija par iestādi 
vai jaunumu logs (ievadlapa nav nepieciešama, ja tajā ir tikai valodu izvēlne), katrā lapā — saite 
uz sākumlapu, kā arī saites uz augstāka līmeņa lapām, ja vietnei ir vairāklīmeņu struktūra, 
nepieciešama arī meklētājprogramma. Visām iestādēm, kuru pakalpojumu saņemšanai 
nepieciešami iesniegumi uz noteikta parauga veidlapām, — pieeja tām un iespēja tās aizpildīt 
tieši vietnē vai arī izdrukāt, kā arī paskaidrojumi par veidlapu pareizu aizpildīšanu. Ja veidlapas 
ir aizpildāmas vairākās valodās, arī paskaidrojumi sniedzami attiecīgajās valodās. Nepieciešama 
iespēja nosūtīt iestādei vēstuli elektroniski (iestādes apstiprinātā formātā). Ērtākai tīmekļa 
vietnes izmantošanai nepieciešami arī interaktīvi elementi (piemēram, “Jūsu jautājums”, “Viesu 
grāmata”, “Komentāri”, “Forums”, “Diskusija”, “Aptauja”).9

MK noteikumos atrodamas arī tehniskās prasības tīmekļa vietnei. Tajās minēts, ka vietnei 
jābūt pieejamai visu diennakti. Ja tiek veikti profilaktiski pasākumi, kuru dēļ var tikt pārtraukta 
tās publiska pieejamība, vietnē par to ievietojams atbilstošs paziņojums. Tekstam un attēliem 
(arī grafikiem) jābūt redzamiem un saprotamiem arī melnbaltā versijā. Publiskotajai informācijai 
jābūt pieejamai rakstiskā, kā arī attēlu un skaņas veidā, savukārt informācijai, kas attēlota attēlu 
un skaņas veidā, jābūt pieejamai arī teksta versijā. Tīmekļa vietnē jābūt iespējai izvēlēties burtu 
lielumu.

MK noteikumos ietverti arī tīmekļa vietnes drošības pasākumi un iestādē izmantoto 
vienoto domēna vārdu un e-pasta adrešu vārdu veidošanas kārtība, kas paredz, ka pašvaldības 
izmanto šādus domēna vārdus un e-pasta adrešu vārdus: www.pasvaldiba.lv; vards.uzvards@
pasvaldiba.lv.

Pētījumā izmantotie Latvijas novadu pašvaldību tīmekļa vietņu vērtēšanas kritēriji lielākoties 
balstīti uz augšminētajiem MK noteikumiem Nr.171. Galvenokārt analizēts informatīvais 
nodrošinājums: vispārīgais saturs (punktu skaits — 30), nozares saturs (punktu skaits — 54). 
Aplūkota arī vietnes interaktivitāte (punktu skaits — 32), vietnes tehnoloģiskais nodrošinājums 
(punktu skaits — 22), navigācija (punktu skaits — 18), noformējums (punktu skaits — 16) un 
vietnes informācijas atjaunināšana (punktu skaits — 6).

Visiem izvirzītajiem kritērijiem piešķirts noteikts kārtas skaitlis no 1 līdz 89. Katrs kritērijs 
var tikt novērtēts ar 0-2. Maksimālais vērtējums “2” tiek piešķirts, ja vietne pilnībā atbilst 
kritērijam, vērtējums “1”, ja tā atbilst tikai daļēji, vērtējums “0”, ja tā neatbilst. Maksimālais 
punktu skaits — 178.

Novada pašvaldību tīmekļa vietņu analīze

Ņemot vērā iepriekš aprakstītos tīmekļa vietņu vērtēšanas kritērijus, pirmajās 10 vietās 
ierindojamas 15 novadu pašvaldību tīmekļa vietnes. Vairākas ieguva vienādu punktu skaitu (sk. 
1.tab.).

 

9  Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā [tiešsaiste] : MK noteikumi Nr.171. Rīga : Ministru kabinets, 2007 [skatīts 
2010.g. 15.apr.]. Piekļuve: http://www.likumi.lv/doc.php?id=154198
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1.tab. Vietņu kvalitātes vērtējums (punkti kopā)

Novads Punkti
Iecavas 147
Ādažu 143

Siguldas 143
Aizkraukles 140
Alūksnes 140
Baldones 140
Ķekavas 140
Salaspils 138
Līgatnes 136

Cēsu 134
Ogres 134
Saldus 133
Līvānu 132

Mārupes 131
Talsu 130

Latvijas novadu tīmekļa vietņu kvalitāte ir atšķirīga. Vairākās vietnēs atsevišķas sadaļas vēl 
bija izstrādes procesā. Visaugtāko punktu skaitu vietnes ieguva šādās kategorijās: “vispārīgais 
saturs”, “nozares saturs” un “vietnes noformējums”, savukārt zemāko vērtējumu — kategorijās 
“vietnes tehnoloģijas”, “vietnes interaktivitāte” un “vietnes informācijas atjaunināšana”. 
Vairākās vietnēs bija vērojama pašvaldību vēlme komunicēt ar sabiedrību, informēt ne tikai 
par lietderīgo, bet arī interesanto. Diemžēl krietni vairāk bija vietņu, kurās nebija vērojama 
pašvaldības ieinteresētība sabiedrības informēšanā un komunikācijā.

Jāatzīst, ka ne vienmēr tās vietnes, kas ieguva lielāko punktu skaitu, būtu visaugstāk 
vērtējamas arī atsevišķās kritēriju kategorijās. Ir vietnes, kurām ir pārdomāts dizains, taču mazāka 
uzmanība pievērsta satura struktūrai un otrādi.

Pozitīva iezīme — gandrīz visās vietnēs skaidri redzams vietnes nosaukums, jaunumu 
sadaļa, nav kļūdu nosaukumos un tekstā. Vietnēs bija pieejama informācija par novada 
pašvaldību, tās struktūrvienībām, kontaktinformācija. Lielākajā skaitā vietņu bija pieejamas 
sadaļas, kas vēsta par kultūru, izglītības iestādēm, novada tūrisma objektiem. Tāpat gandrīz 
visās vietnēs pieejama elektroniska novada avīze.

Kritēriju kategorijā “vietnes navigācija” vairākas vietnes atbilda kritērijiem — “hipersaites 
ir pamanāmas”, “visas hipersaites darbojas”. Vēl viena pozitīva iezīme — novadu pašvaldību 
tīmekļa vietņu adreses (URL) nav sarežģītas, lielākoties vietnes ir viegli saprotamas un nav 
nepieciešama iepriekšēja vietņu apguve. Tīmekļa vietņu un e-pasta adresēs netiek lietoti burti 
ar diakritiskajām zīmēm.

Vērtējot vietnes noformējumu, vairāku pašvaldību tīmekļa vietnes atbilst pilnīgi visiem 
šīs kategorijas kritērijiem. Neatbilstība tika konstatēta tikai vienam kritērijam “iestāde izmanto 
vienotu e-pasta adrešu vārdu veidošanas kārtību”.

Tomēr vairākas vietnes neatbilda kritērijiem kategorijā “vispārīgais saturs” un “nozares 
saturs”, proti, nebija sniegts iestādes struktūras shematisks attēlojums, nebija pieejamas 
sadaļas “arhīvs”, “Eiropas Savienība”, “starptautiskās organizācijas”, “saites”, “komunālie 
pakalpojumi”, “sabiedriskais transports”. Arī kritēriju kategorijā “vietnes navigācija” vērojama 
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neatbilstība MK noteikumiem Nr.171. Navigācijas iespēju vietnēs ir maz. Visbiežāk sastopamās 
nepilnības: daudzās vietnēs nav pieejama vietnes karte, nav saišu uz citām vietnes sadaļām, 
izmantotās hipersaites neiezīmējas citā krāsā. Arī vietņu interaktivitāte nav augstā līmenī. 
Atgriezeniskās saites trūkums vērojams daudzās vietnēs, iedzīvotājiem nav iespējas izteikt savu 
viedokli, nav sadaļu “forums” vai “diskusija”.

Daudzās vietnēs pieejama informācija tikai latviešu valodā. Ja informācija sniegta arī citās 
valodās, tad tās ir maz un tā ir nebūtiska. Nav komunikācijas ar visiem sabiedrības locekļiem, 
jo nav sadaļas “viegli lasīt” cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, nav sadaļas “palīdzība”, kas 
vēstītu par to, kā veicamas kādas konkrētas darbības. Līdz ar to konstatējamas jau iepriekš 
veiktā pētījumā “Valdības komunikācijas prakses analīze un rekomendācijas tās pilnveidošanā” 
fiksētās problēmas, piemēram, valdībai nav reāla mērķa komunicēt ar sabiedrību, tiek īstenota 
tikai vienvirziena informēšana.10 Protams, to nevar attiecināt uz visām aplūkotajām vietnēm, 
to skaitā ir arī izcili šādas komunikācijas nodrošināšanas paraugi (Iecavas novada pašvaldības 
tīmekļa vietne, Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļa vietne u.c.).

Kritēriju kategorijā “vietnes tehnoloģijas” ļoti daudzas vietnes ieguva tikai pusi no 
maksimālā punktu skaita. Tāpat vērojama neatbilstība informācijas tehnoloģiju pētnieka Edvīna 
Karnīša uzsvērtajam, ka vispārējai uzziņu informācijai (jaunākās ziņas, vispārējās tiesības un 
pienākumi, izglītība, veselības aizsardzība u.c.) ir jābūt pieejamai ikvienam valsts iedzīvotājam.11 
Tas netiek nodrošināts, ja nav iespējas skatīt vietni tikai teksta versijā, bez animācijas. Tāpat 
lielākajā daļā vietņu nav iespējams mainīt burtu lielumu.

Kritēriju kategorijā “vietnes informācijas atjaunošana” maksimālo punktu skaitu nevarēja 
piešķirt nevienai vietnei, jo nevienā nebija norādīts, kad nākamo reizi vietne tiks atjaunota. 
Ļoti daudzās vietnēs nebija sniegts arī pēdējo izmaiņu datums. Tātad valdības komunikāciju 
pamatnostādnēs minētais informācijas regularitātes princips netiek nodrošināts.

Preiļu novada iedzīvotāju informacionālo vajadzību izpēte

Lai izzinātu iedzīvotāju informacionālās vajadzības saistībā ar pašvaldību tīmekļa vietņu 
informāciju, tika izmantota gadījuma izpētes metode.

Šī pētījuma ietvaros konkrētais gadījums bija Preiļu novada iedzīvotāju informacionālās 
vajadzības. Preiļu novads tika izvēlēts tādēļ, ka tas ierindojams otrā lielākajā novadu grupā (43 
novadi) — tajā ir vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
datiem uz 2010.gada 1.janvāri Preiļu novadā bija 11 826 iedzīvotāji.12

Otrkārt, vairums novadu (41 novads) ietver četras līdz sešas teritoriālās vienības. Preiļu 
novadā tās ir piecas: Preiļu pilsēta, Preiļu pagasts, Saunas pagasts, Pelēču pagasts un Aizkalnes 
pagasts. Treškārt, Preiļu novads ir to novadu skaitā (53 novadi), kur novada teritoriju veido viena 
novada pilsēta un pagasti. 

Fokusgrupu intervijai Preiļu pilsēta tika izvēlēta tādēļ, ka Preiļi ir vienīgā pilsēta novadā  — 
novada administratīvais centrs. Savukārt Saunas un Aizkalnes pagasts no četru pagastu kopuma 
izvēlēti, jo Saunas pagasts iedzīvotāju skaita ziņā ir otrais lielākais novadā — 1092 iedzīvotāji 
(Preiļu pagasts, kas iedzīvotāju skaita ziņā ir lielākais, netika izvēlēts tādēļ, ka, tas novada 
administratīvajam centram atrodas vistuvāk (sk. 2.att.)).

10 Laba pārvaldība. Žanetas Ozoliņas un Ivetas Reinholdes redakcijā. [Rīga] : Zinātne, 2009. 216.-218. lpp. 
ISBN 9789984808604.

11 Karnītis, Edvīns.  Informācijas sabiedrība — Latvijas iespējas un uzdrošināšanās. Rīga : Pētergailis, 2004. 38 lpp. 
ISBN 9984330745.

12 Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās [tiešsaiste]. Pilsonības un imigrācijas lietu pārvalde, 2009 [skatīts 2010.g. 2.maijā]. 
Piekļuve: http://www.ocma.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html
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2.att. Preiļu novada karte

Savukārt Aizkalnes pagasts iedzīvotāju skaita ziņā ir novadā mazākais — 700 
iedzīvotāju.

Skatoties pēc bezdarba līmeņa Preiļu novadā, Saunas pagastā, kas iedzīvotāju skaita 
ziņā ir otrs lielākais, bezdarba līmenis ir viszemākais — 85 bezdarbnieki jeb 7,78 procenti, 
savukārt Aizkalnes pagastā bezdarba līmenis ir novadā augstākais — 76 jeb 10,85 procenti 
bezdarbnieku.13 Tādējādi pētījumā tiek iekļauti pagasti, kas pēc vispārējiem datiem — iedzīvotāju 
skaita un bezdarba līmeņa, atrodas dažādās pozīcijās. 

Izvēloties konkrētus respondentus fokusgrupām, aptvertas dažādas vecuma grupas  
(15–24; 25–34; 45–55; 56–74 gadi), sociālās grupas un nodarbošanās (valsts un privātajā 
sektorā nodarbinātie, pašnodarbinātie, bezdarbnieki, skolēni/studenti un pensionāri).

iedzīvotāju informacionālo vajadzību analīze

Visas trīs fokusgrupu intervijas notika no 2010.gada 10. līdz 12.aprīlim — Preiļu pilsētā, 
Saunas pagastā un Aizkalnes pagastā.

13  Izvērstā statistika par bezdarba situāciju Latvijā un rajonos [tiešsaiste]. Labklājības ministrijas nodarbinātības valsts aģentūra, 
2010 [skatīts 2010.g. 2.maijā]. Piekļuve: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=297&txt=298&t=stat
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Intervijās tika konstatēti jautājumi, par kuriem pēdējo divu nedēļu laikā interesējušies 
novada iedzīvotāji. Tos var iedalīt astoņās tematiskajās grupās (sk. 3.att.).
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3.att. Jautājumu grupas

Pirmajā vietā ierindojami jautājumi par kultūru, izklaidi un atpūtu (21 jautājums, 
21 procents). Šīs tematikas jautājumi visvairāk interesēja Preiļu pilsētas un Saunas pagasta 
fokusgrupu dalībniekus, savukārt Aizkalnes pagastā tie ierindojas tikai piektajā vietā. Kā atzina 
visu fokusgrupu dalībnieki, ar šīs informācijas pieejamību viņi ir apmierināti, lielākoties to iegūstot 
no novadā iznākošajiem laikrakstiem. Bija respondenti, kuri šo jautājumu noskaidrošanā izmanto 
Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietni. Jāpiebilst, ka Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
ir pieejama uzskatāma informācija par kultūru: gan notikumu kalendārs vairākiem mēnešiem uz 
priekšu, gan jau notikušo pasākumu fotogrāfijas. Arī lielākajā daļā Latvijas novadu pašvaldību 
šāda informācija ir atrodama.

Pēdējo divu nedēļu laikā respondenti bija aktīvi interesējušies par sociālajiem jautājumiem 
(18 jautājumi, 19 procenti), kas ierindojami otrajā vietā. Preiļu pilsētas un Aizkalnes pagasta 
fokusgrupās par šo tematu notika aktīva diskusija. Daļa Preiļu pilsētas fokusgrupas respondentu 
apgalvoja, ka valdībai nav vēlmes komunicēt ar sabiedrību un sniegtā informācija ir ļoti skopa un 
novēlota, savukārt Saunas un Aizkalnes pagastu fokusgrupu dalībnieki uzskatīja, ka informācija 
ir pietiekama, taču netiek pievērsta uzmanība sociālās situācijas uzlabošanai novadā. Informācija 
par sociālajiem jautājumiem visbiežāk tiek iegūta no novada avīzēm, sociālā darbinieka, kura 
konsultācijas pieejamas ikvienam novada iedzīvotājam. Bija respondenti, kuri atzina, ka arī 
novada tīmekļa vietnē informācija par sociālajiem jautājumiem ir pieejama, kas tā patiešām 
ir. Preiļu novada tīmekļa vietnē ir sadaļa “sociālā palīdzība”, kur pieejama gan amatpersonu 
kontaktinformācija, gan pakalpojumu tarifi, darbības pārskati utt. Savukārt sadaļā “aktualitātes” 
izcelti paziņojumi, kas attiecas uz šo jomu. Tomēr informācija par sociālajiem jautājumiem ne 
vienmēr bija pieejama citu novadu pašvaldību tīmekļa vietnēs. Vairākumā vietņu norādīta vien 
sociālo darbinieku kontaktinformācija. Visu fokusgrupu dalībnieki piekrita, ka novada pašvaldība 
pati ir atbildīga par sociālo situāciju — tai jāveic ne tikai iedzīvotāju informēšana, bet arī jāveicina 
novada labklājība.

Trešajā vietā ierindojami jautājumi par veselību (15 jautājumi, 16 procenti). Preiļu novada 
tīmekļa vietnē ir sadaļa “veselības aprūpe”, kur atrodams vien visu novada veselības iestāžu 
saraksts, adreses un kontaktinformācija. Tieši tādēļ saprotama visu fokusgrupu dalībnieku 
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neapmierinātība ar veselības aprūpes informācijas pieejamību. Respondenti uzskata, ka 
novada pašvaldībai būtu jāvelta lielāka uzmanība informācijas sniegšanai par veselības aprūpes 
jautājumiem. Jāpiebilst, ka lielākajā daļā pašvaldību vietņu veselības aprūpei veltītās sadaļas bija 
nabadzīgas: tajās bija atrodamas tikai veselības iestāžu adreses un kontaktinformācija.

Ceturtajā vietā ierindojami jautājumi par izglītību un lauksaimniecību (14 jautājumi, 
15 procenti). Kā atzina fokusgrupu dalībnieki, pieeju izglītības informācijai jānodrošina pašām 
izglītības iestādēm. Savukārt novada pašvaldības uzdevums ir rūpēties par to, lai izglītība tiktu 
atbalstīta un tai netiktu atņemts “pēdējais”. Jāatzīst, ka Preiļu novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē ir sadaļa “izglītība”, kurā sniegta informācija par novada izglītības iestādēm, to vēsturi 
un kontaktinformācija. Arī citu Latvijas novadu pašvaldību tīmekļa vietnēs lielākoties šāda 
informācija ir atrodama.

Lauksaimniecības jautājumi aktuāli Saunas un Aizkalnes pagastu iedzīvotājiem. Abas 
fokusa grupas bija apmierinātas ar šīs informācijas pieejamību. Par lauksaimniecības aktualitātēm  
iedzīvotāji lielākoties uzzina no laikrakstiem. Protams, ir iespēja vērsties arī pie lauksaimniecības 
konsultanta novada pašvaldībā. Atbildes uz jautājumiem par lauksaimniecību respondenti mēdz 
meklēt arī internetā, tajā skaitā novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Jāatzīst, ka Preiļu novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē nav atsevišķas sadaļas par lauksaimniecību, taču atsevišķās sadaļās 
pieejama lauksaimniecības pārzinātāju, konsultantu kontaktinformācija, noderīgas saites 
lauksaimniekiem. Arī vairumā citu Latvijas novadu pašvaldību tīmekļa vietņu lauksaimniecībai 
nebija atvēlētas atsevišķas sadaļas.

Uzziņu informācija (8 jautājumi, 8 procenti), kas ietver jautājumus par sabiedriskā 
transporta kustību un laika prognozi, ierindojama piektajā vietā. Šāda informācija bija aktuāla 
Preiļu pilsētas un Aizkalnes pagasta fokusgrupām. Laika prognozi respondenti mēdz noskaidrot 
televīzijas ziņu raidījumos, tā pieejama arī novada pašvaldības tīmekļa vietnē, savukārt 
informācija par sabiedriskā transporta kustību izlasāma tikai Preiļu pilsētas autoostā. Aizkalnes 
pagastā šāda informācija atrodama arī autobusu pieturās, taču ne vienmēr tā ir precīza. 
Abu fokusgrupu dalībnieki atzina, ka pašvaldībai būtu jādomā par šīs svarīgās informācijas 
nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem. Protams, par izmaiņām tiekot rakstīts novada 
laikrakstos, taču nepieciešama plaši un sistemātiski pieejama informācija par sabiedriskā 
transporta kustību. Diemžēl jāsecina, ka šādas informācijas Preiļu novada tīmekļa vietnē nav. 
Arī citās Latvijas novadu pašvaldību tīmekļa vietnēs informācija par sabiedrisko transportu 
ne vienmēr tiek sniegta, lai gan likumā “Par pašvaldībām” novada pašvaldību uzdevums ir 
“organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus”. Ja novada iedzīvotāji netiek informēti par 
šo pakalpojumu, tas netiek pilnvērtīgi izmantots.

Informācija par iespējām iepirkties (4 jautājumi, 4 procenti no visiem jautājumiem) bija 
aktuāla tikai Preiļu pilsētas fokusgrupai. Respondenti atzina, ka šī informācija ir pietiekami 
pieejama, to nodrošina paši pakalpojumu sniedzēji. Pašvaldību uzdevumos neietilpst šādas 
informācijas sniegšana. Pozitīvs piemērs ir tās pašvaldības, kuru tīmekļa vietnēs ir iekļauta 
sadaļa “sludinājumi”, kuros vēstīts par preču pārdošanas un pirkšanas iespējām. Tādējādi 
pašvaldība nodrošina lielāku tīmekļa vietnes izmantojamību. Vietnes apmeklētājs, skatoties 
sadaļu “sludinājumi”, netieši iepazīstas ar pašvaldības tīmekļa vietni un uzzina vietējās dzīves 
jaunumus. Arī Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē šāda sadaļa ir atrodama.

Izdarot secinājumus par Preiļu novada fokusgrupas dalībnieku informacionālajām 
vajadzībām un viņu viedokli par informācijas ieguves avotiem, piemērojams R.Savolainena 
informācijas meklēšanas modelis, kas nosaka, ka informācijas meklēšanu ietekmē vairāki 
faktori. Viens no tiem ir “dzīves meistarība”, kas attiecināms uz novada iedzīvotāju informācijas 
avotu un kanālu izvēli. Pamatojoties uz rīcības sistēmu Habitus, konkrēto kanālu un materiālu 
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izvēli ietekmējusi konkrētā cilvēka uztveres un vērtēšanas sistēma.14 Šeit var minēt piemēru, kas 
izskanēja fokusa grupu dalībnieku vidū, kāpēc tiek izmantots konkrētais informācijas kanāls: 
“Es par vispatiesākajām atzīstu radio ziņas, jo televīzijā ļoti daudz tiek melots”. Tātad konkrētas 
pieredzes un vērtēšanas rezultātā ir izdarīta izvēle par labu radio.

Tāpat R.Savolainena modelis vēsta, ka viens no galvenajiem faktoriem informācijas 
meklēšanas procesā ir laika budžets, kas tiek atvēlēts darbam, hobijiem un atpūtai. Arī fokusa 
grupu gadījumā varam saskatīt “laika budžeta” sadalījumu, kas ietekmē informācijas meklē-
šanas procesus un konkrētā kanāla izvēli. Piemēram, ja ilgs laika periods tiek pavadīts, strādājot 
pie datora, viens no visbiežāk izmantotajiem informācijas avotiem ir internets. Savukārt, kā  
lie cina Aizkalnes un Saunas pagasta gadījumi, viena no interesējošām jautājumu sfērām 
(lauksaimniecība) ir aktuāla lauksaimniekiem. Arī izglītības sfēra saistoša tiem, kas tiešā veidā ir 
ar to saistīti. Abos šajos gadījumos saskatāma R.Savolainena “dzīves meistarība”, kas balstīta uz 
indivīda izvēli, savukārt to nosaka ikdienas procesi: darbs, rūpes, vaļasprieki un citas aktivitātes.

Preiļu novada iedzīvotājiem ikdienas norisēm nepieciešamās informācijas meklēšanas 
procesus ietekmē arī R.Savolainena modelī iekļautie kapitāli — kultūras (idejas, tradīcijas), 
materiālais kapitāls (finansiālās iespējas atļauties kādu no informācijas kanāliem, avotiem) un 
sociālais kapitāls — paziņu loks, kas bieži vien ir informācijas sniedzējs.

Kā liecina rezultāti, arī fokusa grupu dalībnieki izmanto novada pašvaldības tīmekļa vietni.
Preiļu pilsētas fokusa grupas dalībnieki atzina, ka novada “(..) mājaslapa ir grūti 

pārlūkojama”. Izskanēja viedoklis, ka tīmekļa vietnē vajadzētu vairāk saišu uz citiem resursiem, 
kas novada iedzīvotājiem varētu būt noderīgi. Saunas pagasta iedzīvotāji atzina, ka novada 
tīmekļa vietnē ir pietiekoši informācijas, tā regulāri tiek aktualizēta. Fokusa grupas dalībniekus 
priecē tas, ka novada tīmekļa vietnē pieejams “forums”, kurā iedzīvotāji var izteikt savu viedokli. 
Arī Aizkalnes pagasta fokusa grupas dalībnieki ir apmierināti ar pieejamās informācijas tematu 
grupām novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

Aizkalnes fokusa grupas dalībniekiem bija līdzīgs viedoklis kā Preiļu pilsētas fokusgrupai, 
proti, vietne ir sarežģīta, ne vienmēr var atrast to, kas nepieciešams. Ja tīmekļa vietni izmanto 
pirmo reizi, tās apguvei jāpatērē diezgan ilgs laiks.

Secinājumi

Pētījuma mērķis — noskaidrot, kāda satura (vispārīgais un nozares) informāciju sniedz 
novadu pašvaldību tīmekļa vietnes, cik tās ir atbilstošas novada iedzīvotāju vajadzībām un, 
ņemot vērā labas prakses principus, novērtēt tīmekļa vietņu kvalitāti (navigācija, interaktivitāte, 
noformējums, tehnoloģijas, atjaunošana). Mērķa sasniegšanai tika pētītas teorētiskās nostādnes 
par vietņu kvalitāti, gan prasības novada pašvaldībām kā informācijas un komunikācijas 
nodrošinātājām. Iedzīvotāju viedokļa izzināšanai tika veidotas fokusa grupu intervijas, savukārt 
ar kontentanalīzes metodi tika analizētas visas 109 novadu pašvaldību tīmekļa vietnes.

Kopumā vietnes tika vērtētas septiņās kritēriju kategorijās, pēc 89 kritērijiem. Tikai vienā 
kritēriju kategorijā (“vietnes noformējums”) dažas vietnes ieguva maksimālo punktu skaitu. 
Satura (gan vispārīgā satura, gan nozares satura) ziņā vietnes ieguva diezgan augstu novērtējumu, 
lai arī ne visās vietnēs bija sniegta informācija, ko paredz MK noteikumi Nr.171 “Kārtība, kādā 
iestādes ievieto informāciju internetā”. Navigācijas, interaktivitātes un tehnoloģiju ziņā daudzas 
vietnes ieguva zemu novērtējumu. Jāpiebilst, ka vietņu skaitā bija arī tādas, kas satura ziņā ieguva 

14 Theories of information behavior. Medford, N.J. : Published for the American Society for Information Science and Technology 
by Information Today, 2005. 138 lpp. ISBN 157387230X.
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augstu punktu skaitu, taču citās kritēriju kategorijās  — ļoti zemu un otrādi. Pētījuma rezultāti 
pierāda, ka ne vienmēr ir pārdomāta vietņu lietojamība un tās mērķauditorija. Protams, ir vietnes, 
kas  varētu kalpot citām par labu piemēru. Te varētu minēt Iecavas novada pašvaldības tīmekļa 
vietni, Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietni, Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietni, kā 
arī citas, kuras ieguva visaugstāko novērtējumu. Nevar noliegt arī to, ka jaunizveidotu novadu 
vietnes var nebūt tik augstā līmenī, kā tiem novadiem, kas pastāvēja jau pirms administratīvi 
teritoriālās reformas.

Gan likumā “Par pašvaldībām”, gan MK noteikumos Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes 
ievieto informāciju internetā” uzskaitītas nozares, par kurām atbildīga novada pašvaldība. To 
skaitā ir arī kultūra un atpūta, sociālais atbalsts, veselības nozare, izglītība, uzņēmējdarbība 
novadā. Gandrīz visās novada pašvaldību tīmekļa vietnēs varēja atrast iedzīvotāju interesēm 
atbilstošu informāciju arī par to, kas nav pašvaldības pārziņā — iepirkšanās iespējām, par kurām 
tiek ziņots sadaļā “sludinājumi”.

Preiļu novada vietnē bija pieejama informācija par kultūru, izglītību un atpūtu, sociālo 
palīdzību, veselības aprūpi, nedaudz arī par lauksaimniecību. Tomēr ne vienmēr šīs informācijas 
apjoms konkrētajā nozarē iedzīvotāju skatījumā ir pietiekams. Vislielākā neapmierinātība bija 
par ārkārtīgi nozīmīgo sociālā atbalsta un veselības aprūpes informāciju. Lai arī Preiļu novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē ir pieejamas attiecīgas sadaļas, informācija nav pietiekama. Nevar 
noliegt arī neapmierinātības cēloni — neuzticība pašvaldības domei, tās vāji izteiktā vēlme 
komunicēties ar novada iedzīvotājiem. Solījumu nepildīšana, novēlota informācijas sniegšana  — 
šie un citi iemesli novada iedzīvotājos vieš neuzticību pašvaldībai. Iepriecinoši, ka novada 
iedzīvotāji ir apmierināti ar kultūras, lauksaimniecības un komercinformācijas pieejamību. Daudzi 
respondenti atzina, ka pašvaldība nevar nodrošināt visu informāciju un tas arī nebūtu vajadzīgs. 
Pašvaldības uzdevums ir informēt par tām nozarēm, kas attiecas uz visiem novada iedzīvotājiem. 
Turklāt informācijai jābūt precīzai, savlaicīgai un saprotamai. Nepieciešams uzlabot gan tīmekļa 
vietņu saturu, gan informācijas strukturējumu un vizuālo veidolu.

Autore uzskata, ka pašvaldību tīmekļa vietnes varētu būt arī turpmāku pētījumu objekts. 
Viens no pētniecības tematiem varētu būt novadu pašvaldību tīmekļa vietņu izmantojamība. 
Jāatzīmē, ka elektroniskā vide attīstās ļoti ātri, tādēļ iespējams, ka novadu pašvaldību vietņu 
saturs var mainīties jau tad, kad pētījums vēl nav pabeigts, tieši tādēļ būtu nepieciešams atkārtots 
vietņu vērtējums.
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Summary

Since July 1, 2009 there are 109 local municipalities in Latvia. In order to provide residents with information and 
mutual communication, local governments have created and maintained websites, which have become one of the 
resources where inhabitants of the area can find information.
The article provides an insight into the issues of website quality and cognition of informational needs (ELIS, 
rationalism) as well as outlines the ideas of the authors about the role of municipalities in providing information 
and communication to their constituents.
The aim of the research is to clarify what information has been provided by local government websites, whether 
they meet the needs of local inhabitants, and to evaluate the quality of websites. Empirical research shows that the 
content and quality of websites does not meet the needs of inhabitants not in all cases.
Keywords: ELIS, municipalities, local government state administration, websites, quality of websites.
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Rakstā iezīmēts ceļš uz jaunu, daudz holistiskāku organizācijas identitātes empīrisko pētniecību, izmantojot 

simboliskā interakcionisma, konceptuālās saplūšanas, sociālās kategorizācijas, kā arī lingvistiski-diskursīvās teorijas 

idejas. Šādas pētniecības mērķis ir organizācijas identitātes funkciju izpratne, kā arī organizācijas darbībai traucējošo 

identitātes disfunkciju atklāšana un novēršana. Raksta empīrisko bāzi veido gan autora līdzšinējie pētījumi, gan 

īpaši šim gadījumam veikts kvalitatīvs pilotpētījums, kas, balstoties uz piecām padziļinātām intervijām un to analīzi 

ar pamatotās teorijas metodi, parāda Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizācijas identitāti.

Atslēgvārdi: organizācijas identitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, simboliskais interakcionisms, konceptuālā 

saplūšana, sociālā kategorizācija, padziļinātās intervijas, pamatotās teorijas metode.

Ievads

Organizācijas identitātes funkcijas ir saistītas ne tikai ar atpazīstamības veidošanu un 
piederības sajūtas radīšanu, bet arī ar stratēģisku organizācijas vadību, lai atrastu līdzsvaru starp 
unikālu organizācijas iekšējo mērķgrupu kultūras pašizpratni un ārējo mērķgrupu gaidām un 
konstruētajiem tēliem. Organizācijas identitātes disfunkcijas lielākoties saistāmas ar šī līdzsvara 
zaudēšanu, kas var apdraudēt organizācijas dzīvotspēju. Tādēļ ir nepieciešamas empīriskas 
pētniecības metodes, ko varētu izmantot šo disfunkciju diagnosticēšanā un novēršanā.

Šajā rakstā ar pamatotās teorijas metodi autors analizēja kvalitatīva pētījuma rezultātus, 
kas, balstoties uz piecām padziļinātām intervijām, daļēji atklāj Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(turpmāk — LNB) organizācijas identitāti, kā arī papildina līdzšinējos teorētiskos organizācijas 
identitātes pētniecības modeļus. Raksts ir strukturēts teorijas, metodoloģijas, pētījuma 
rezultātu, kā arī secinājumu nodaļās un to apakšnodaļās. Teorētiskajā daļā ir analizēta 
organizācijas identitātes pētniecība simboliskā interakcionisma, konceptuālās saplūšanas, 
sociālās kategorizācijas, kā arī lingvistiski-diskursīvo teoriju perspektīvā, kā arī meklēti šo teoriju 
saskares punkti.

Pētījuma rezultāti parāda gan universālas kategorijas, gan konceptuālus tīklojumus, 
gan laika un konotācijas attiecības, kā arī citus indivīdu mentālos procesus un to elementus, 
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kas nosaka organizācijas (šajā gadījumā LNB organizācijas) identitāti. Tos var izmantot 
LNB organizācijas identitātes turpmākās attīstības prognozēm, kā arī negatīvas prakses un 
komunikācijas novēršanai.

teorētiskais rāmējums

Autora teorētiskā pozīcija organizācijas identitātes pētniecībā ir salāgojama ar 
sociālās konstruēšanas paradigmu1, tostarp modeli, kas simboliskā interakcionisma tradīcijās 
organizācijas identitāti skaidro kā dinamiskas attiecības starp organizācijas kultūru un tēlu 
— pēc indivīda patības Es/man (I/me) analoģijas.2 Taču šādas teorētiskās pieejas reducē 
organizācijas identitāti līdz būtiskām formālām struktūrām un to transformācijām, bet neļauj 
spriest par organizācijas identitātes satura un tā nozīmes veidošanos, un tā pārvaldību. 
Savukārt konceptuālās saplūšanas teorija analizē cilvēka mentālos procesus, kuriem ir būtiska 
loma jebkura jēgpilna satura veidošanā: galvenokārt identitātes attiecību atrašanā, konceptu 
integrācijā un iztēlē. Saskaņā ar to indivīda psihē rodas konceptuāli tīklojumi no trīs dažādu 
veidu mentālām telpām: (1) sapludinātām telpām (blended spaces), kurās ir sapludināti 
koncepti un citi elementi no vairākām (2) ieejas telpām (input spaces) un kurus strukturē (3) 
žanra telpas (generic space), turklāt katra no šīm telpām var būt konceptuālās saplūšanas 
produkts un vajadzības gadījumā var mainīt savu lomu no sapludinātās uz žanra vai ieejas 
telpu u.tml.3 Šī pētījuma autors attīsta jaunu, daudz holistiskāku4 skatījumu uz organizācijas 
identitāti, izmantojot gan simboliskā interakcionisma un konceptuālās saplūšanas, gan sociālās 
kategorizācijas un atsevišķas lingvistiski-diskursīvajai paradigmai5 raksturīgas teorētiskās idejas. 
Tādējādi organizācijas identitāte ir mentālā telpa indivīda psihē, kas strukturēta organizācijas 
kultūras un organizācijas tēla līmeņos. Tajā tiek integrētas identitātes attiecības starp dažādiem 
ar organizāciju saistītiem konceptiem un elementiem, kas rodas komunikācijas un zināšanu 
ieguves rezultātā.

Saskaņā ar Gregorija Mērfija (Gregory L. Murphy) pētījumiem zināšanu struktūru 
veido gan plašas un vispārīgas, gan šauras un specifiskas kategorijas ar dažādām īpašībām un 
svarīguma pakāpi, kā arī šajās kategorijās ietilpstošie koncepti.6 Tēlaini izsakoties — zināšanu 
struktūra un kategorijas ir kā bibliotēkas katalogs un sistematizēts grāmatu krājums, bet 
koncepti un mentālās telpas — kā grāmatu saturs un idejas, kas no tā var veidoties. Savukārt 
indivīds uztveres, mācīšanās un iztēles procesos konceptualizē šos satura vienumus un idejas 
kā atšķirīgas un tajā pašā laikā piederīgas vieniem un tiem pašiem grāmatu plauktiem vai pat 
konkrētām grāmatām — tādējādi indivīds tās ir spējīgs sociāli kategorizēt.7 Šīs idejas saskan 
arī ar Lorensa Barsalū (Lawrence W. Barsalou) pētījumiem, kas liecina par to, ka indivīdam 
piemīt spēja organizēt apkārtējo pasauli konceptuālās kategorijās. Pateicoties tai, jebkura 
priekšmeta īpašības tiek fiksētas atbilstošo maņu centros un ap tiem izveidotajos asociāciju 
laukos cilvēka smadzenēs — vizuālās iezīmes asociāciju laukā ap redzes centru, kinētiskās 
iezīmes asociāciju laukā ap kustību centriem utt., savukārt šo dažādo maņu pieredzes tiek 

1 Harquail, Celia, King, Adelaide. Construing organizational identity: the role of embodied cognition. Organization Studies, 31, 
2010, p. 1619–1648.

2 Hatch, Mary, Schultz, Majken. The dynamics of organizational identity. Human Relations, 55(8), 2002, p. 991–1013.
3 Fauconnier, Gilles, Turner, Mark. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: 

Basic Books, 2002. P. 6–339.
4 Hookway, Christopher. Holism. In: A Companion to the Philosophy of Science. Ed.by William Herbert Newton-Smith. Malden: 

Blackwell Publishers, 2000. P. 162–163.
5 Harquail, Celia, King, Adelaide. Construing organizational identity: the role of embodied cognition, p. 1619–1648.
6 Murphy, Gregory. The Big Book of Concepts. Cambridge: The MIT Press, 2002. P. 477–498.
7 Turpat, P. 477–498.
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integrētas vienotā atmiņas laukā.8 Respektīvi, kategorijas, kurās sakārtojam apkārtējo pasauli, 
var būt gan atsevišķas vizuālas iezīmes, gan konkrētas atmiņas par dažādu maņu pieredzēto, kas 
saskan ar G.Mērfija pētījumiem par cilvēka zināšanu hierarhisko struktūru — no plašākām un 
vispārīgākām uz šaurākām un specifiskākām kategorijām9. Nonākot saskarē ar iepriekš apgūtā 
priekšmeta reprezentāciju, indivīda smadzeņu sistēma aktivizē atmiņas laukus, kas, savukārt, 
aktivizē attiecīgo maņu asociāciju laukus par konkrētās lietas iezīmēm. Respektīvi, jebkuras 
lietas uztveršanas procesā momentāni aktivizējas iztēle — ķēdes reakcija, kurā indivīds spēj 
lietu iedomāties kopumā, turklāt kādā noteiktā situācijā. Tas ir skaidrojams ar to, ka indivīds 
apgūst apkārtējo pasauli, uztverot situāciju un tās elementus kopumā. Pat tad, ja indivīds 
nonāk saskarē tikai ar kādas lietas atsevišķu daļu vai tās reprezentāciju, viņš spēj to iedomāties 
kā veseluma daļu konkrētās situācijās.10

Līdzīgā veidā indivīds sociāli kategorizē arī organizāciju identitātes, izveidojot savā 
psihē konceptuālu mentālo telpu tīklojumu, kurā var tikt savstarpēji pozicionētas dažādas 
organizācijas, ar kuru praksēm un komunikāciju indivīds nonāk saskarē. Taču var rasties 
jautājumi, kāpēc zināšanu struktūras, to kategorijas un koncepti nav pašpietiekami, lai analizētu 
organizācijas identitāti bez mentālo telpu iesaistes un otrādi — kādēļ mentālās telpas nav 
pašpietiekamas, lai veiktu šādu analīzi?

Saskaņā ar G.Mērfija teoriju ne visas kategorijai piemītošās īpašības ir vienlīdz svarīgas.11 
Tas ļauj organizācijas identitāti kategorizēt, piemēram, attiecībā uz kādu pakalpojumu, ja 
arī tas tiek piedāvāts krasi atšķirīgā veidā, nekā vairumā citu organizāciju. Saskaņā ar Bingu 
Reinu (B. Ran) un Robertu Djumeringu (R. P. Duimering) kategorijas var būt mainīgas laika 
un konotācijas dimensijās.12 Tas ļauj organizācijas identitāti kategorizēt, piemēram, kāda 
pakalpojuma kategorijā arī tad, ja pagātnē attiecīgais organizācijas pakalpojums ir vērtēts 
negatīvi, bet tagadnē pozitīvi. Var pieņemt, ka kategorijas ir strukturētas atbilstoši organizācijas 
identitātes tēla un kultūras līmeņiem vai indivīda patības Es/man aspektiem, tādējādi konceptus 
var kategorizēt vismaz divējādi — kategorizācijas aktora un citu viņam svarīgo indivīdu 
interpretācijā. Taču līdz ar organizācijas attīstību tās identitāte var tikt nepārtraukti no jauna 
sistematizēta vairākās kategorijās vienlaicīgi. Indivīdam vajadzīgs kāds mehānisms, kas ļauj 
uzturēt identitāšu attiecības starp šīm kategorijām, kā arī mehānisms, ar kuru iztēloties un 
savstarpēji pozicionēt identitātes ne tikai kā sarežģītas daļu summas, bet arī kā vienkāršus 
veselumus. Šādas vajadzības ir raksturīgas ne tikai organizācijām, bet arī citām sociālo identitāšu 
struktūrām — indivīdiem un plašākām kopienām, jo arī tās pakļautas pārmaiņām. Šādu 
vajadzību apmierināšanas mehānismus nevar izskaidrot ar sociālās kategorizācijas teoriju.

Papildus izziņas iespējas sniedz mentālo telpu un konceptuālās saplūšanas teorijas idejas. 
Saskaņā ar Žilu Fokonjē (G. Fauconnier) un Marku Tērneru (M. Turner) identitātes attiecības 
starp konceptiem un citiem elementiem, kas atrodas vairākās mentālajās telpās vienlaicīgi, var 
nepārtraukti integrēties vienā mentālajā telpā, turklāt tik koncentrētā veidā, ka indivīds spēj to 
iztēloties kā vienu veselumu. Pastāv dažādi šādos gadījumos izmantojami kompresijas principi, 
tostarp sinkopēšana, kuras rezultātā mentālajā telpā tiek sapludināti tikai paši svarīgākie 
identitātes elementi, mazsvarīgākos elementus atstājot ārpus tās. Mentālo telpu avots, viņuprāt, 

8 Lawrence Barsalou, Kyle Simmons, Aron Barbey, Chantale Wilson. Grounding conceptual knowledge in modality-specific 
systems. Trends in Cognitive Sciences, 7(2), 2003, p. 84–91.

9 Murphy, Gregory. The Big Book of Concepts, p. 477–498.
10 Lawrence Barsalou, Kyle Simmons, Aron Barbey, Chantale Wilson. Grounding conceptual knowledge in modality-specific 

systems, p. 84–91.
11 Murphy, Gregory. The Big Book of Concepts, p. 477–498.
12 Ran, Bing, Duimering, Robert. Imaging the organization: language use in organizational identity claims. Journal of Business 

and Technical Communication, 21, 2007, p. 155–187.
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ir gan esošā, gan jaunā pieredze13, diemžēl tās detalizēta analīze ir ārpus šo pētnieku tiešo 
interešu loka. Taču organizācijas identitātes pētniecībā ir būtiski analizēt gan pieredzes lauku, 
kurā tā balstīta, gan mentālās telpas, kurās tā rodas un tiek uzturēta. Organizācija taču ar 
savām praksēm un komunikāciju rada šādu pieredzes lauku, kas ietekmē tās identitātes sociālo 
kategorizāciju. Izzinot pieredzes lauku, var prognozēt identitātes attīstību, savukārt izzinot 
mentālās telpas, šo attīstību var ietekmēt ar atbilstošām izmaiņām organizācijas praksēs un 
komunikācijā. Līdz ar to paveras iespēja analizēt zināšanu struktūras, to kategorijas un konceptus 
kā pieredzes lauku, kurā rodas mentālo telpu konceptuālais tīklojums.

Organizācijas iekšējās grupas, tajā skaitā darbinieki, organizācijas identitāti sākotnēji 
sociāli kategorizē tās kultūras līmenī, savukārt ārējo grupu indivīdi — tās tēla līmenī. Ārējo un 
iekšējo grupu tiešajā vai pastarpinātajā komunikācijā indivīdiem var rasties iespēja organizācijas 
identitāti kategorizēt līdzīgā veidā. Ideālā gadījumā iekšējo grupu indivīdiem ir skaidra viņu 
organizācijas identitāte gan kultūras līmenī, gan ārējo grupu izveidotajā tēla līmenī, turklāt 
abos līmeņos organizācijas identitāte ir identiska — visām grupām ir vienāds priekšstats par 
organizāciju.

Organizācijas identitātei var izšķirt vairākas pamatfunkcijas. Plašākā mērogā tā nodrošina 
indivīdam iespēju to atšķirt no citām organizācijām un atpazīt kā līdzīgu tām. Tas attiecas arī 
uz organizācijas zīmoliem, produktiem vai pakalpojumiem: tiem ir jāatbilst esošo un potenciālo 
zīmolu, pakalpojumu vai produktu lietotāju gaidām. Proti, bibliotēkās ir jābūt iespējai iegūt 
informāciju, apģērbam ir jāizskatās gaumīgi, sporta automašīnās jājūtas vareni. Taču tiem jāspēj 
arī konkurēt ar citiem tās pašas kategorijas dalībniekiem. Lai to paveiktu, piedāvājumam jābūt 
vai nu vienkārši labākam vai lētākam, vai vēl kādā citā veidā atšķirīgam un pievilcīgam.14 Vēl 
pirms identitātes jēdziena ieviešanas šai identitātes funkcijai — vienlaikus līdzības un atšķirības 
konstatācijai — apliecinājumu sniedza simboliskā interakcionisma pārstāvis Džordžs Herberts 
Mīds (G. H. Mead), kurš definēja indivīda patības divus aspektus — Es un man (I/me), kas 
ir daļas no viena veseluma, bet tajā pašā laikā tiem ir atšķirīga pieredze un uzvedība. Ja Es 
rosina indivīdu uz jaunu uzvedību un sniedz atšķirīgu pieredzi, tad man rodas no indivīda 
pieņēmumiem par citu indivīdu attieksmi pret viņu un ir daudz izlīdzinātāks ar šo citu indivīdu 
gaidām. Pievienojot citu indivīdu attieksmes man, sabiedrība kļūst par daļu no indivīda un daļu 
no tā, uz ko ir spējīgs Es.15 Tātad indivīda Es atrod atšķirīgo, bet indivīda man — līdzīgo ar 
citiem indivīdiem.

Organizācijas mērogā organizācijas identitātei ir jānodrošina indivīdiem piederības 
sajūta savas organizācijas iekšējām grupām un atšķirība no ārējām grupām. Pat tad, ja 
organizācijas kultūrai nav raksturīga augsta darbinieku lojalitāte, darbiniekiem vismaz jānoprot 
organizācijas darbības mērķis. Nereti tas ir pietiekami, lai darbinieki sevi paškategorizētu 
kā daļu no organizācijas iekšējās grupas un norobežotu no ārējām grupām, piemēram, 
konkurentiem vai nelabvēļiem, kas var traucēt šī mērķa sasniegšanu. Šo funkciju apliecina 
arī sociālās kategorizācijas teorētiskās idejas, saskaņā ar kurām indivīda un grupas identitāte 
veidojas divos simultānos un savstarpēji saistītos sociālās kategorizācijas procesos — piederībā 
(belongingness) un diferencēšanā (differentiation) (salīdzinājumam Brewer, M. B., 199116, 
Brewer M. B., Gardner W., 199617).

13 Fauconnier, Gilles, Turner, Mark. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, p.102–103.
14 Olinss, Volijs. Par zīmolu. Rīga: Neputns, 2005. 75.–175. lpp.
15 Mead, George. Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago; London: University of Chicago 

Press, 1962 (1934). P. 173–179.
16 Brewer, Marilynn. The social self: on being the same and different at the same time. Personality and Social Psychology 

Bulletin, 17, 1991, p. 475–482.
17 Brewer, Marilynn, Gardner, Wendi. Who is this “we”? Levels of collective identity and self representations. Journal of 

Personality and Social Psychology, 71, 1996, p. 83–93.
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Savukārt jau daudz šaurākā — organizācijas vadības mērogā organizācijas identitātei ir 
jākalpo par stratēģisku instrumentu līdzsvara atrašanai starp organizācijas kultūru iekšējās grupās 
un organizācijas tēliem ārējās grupās (salīdzinājumam Hatch, M. J., Schultz, M., 200218). Tādēļ 
organizācijas vadības uzdevums ir ne vien izzināt organizācijas tēlu ārējās mērķgrupas un šo 
mērķgrupu gaidas, lai piedāvātu tām to, ko tās vēlas, bet arī saglabāt savas organizācijas kultūras 
oriģinalitāti un tās izpausmes it visā organizācijas darbībā. Respektīvi, organizācijai ir jāprot ne 
tikai paveikt to, ko no tās gaida, bet arī patīkami pārsteigt, jo bez tā nav iespējams saglabāt lojālas 
attiecības ar ārējām mērķgrupām, kas citādi agri vai vēlu apnikuma vai kāda cita impulsa vadītas 
var pārorientēties uz citām, pievilcīgākām organizācijām. Lai arī LNB nav tiešu konkurentu, tai 
ir svarīgi saglabāt savu oriģinalitāti un pievilcīgumu, jo pretējā gadījumā tā var kļūt vienaldzīga 
plašajai ārējo grupu kopienai, no kuras nodokļiem tā tiek uzturēta. Šāda kopienas ieinteresētība 
var izrādīties izšķiroša politisku lēmumu pieņemšanā par LNB turpmāko attīstību.

Organizācijas iekšējām grupām praksē bieži ir neskaidra savas organizācijas identitāte 
kultūras līmenī un tām ir vai nav maldīgs priekšstats par organizācijas identitāti tēla līmenī. 
Šādas un citas novirzes no ideāla var novest pie organizācijas identitātes disfunkcijām, kas var 
samazināt pieprasījumu pēc organizācijas produktiem vai pakalpojumiem un pakļauj riskam 
arī pašas organizācijas dzīvotspēju (salīdzinājumam Hatch, M. J., Schultz, M., 2002)19. Tātad 
nepieciešami teorētiski modeļi un empīriskas metodes, kas piedāvātu risinājumus disfunkciju 
novēršanai. Iespējams, ar organizācijas identitāti saistīto mentālo telpu un pieredzes lauku pētījumi 
var atklāt elementus, kas būtu izskaužami, vai, gluži pretēji, iekļaujami organizācijas praksēs un 
komunikācijā, lai novērstu identitātes disfunkcijas. Mentālo telpu un indivīdu pieredzes lauku 
empīriskā izziņā var izmantot valodas pētījumus, kas ir raksturīgi arī lingvistiski-diskursīvajai 
paradigmai organizācijas identitātes pētniecībā. Tās autori fokusējas uz valodu un tās lomu 
realitātes konstruēšanā, kā arī metaforām un lingvistisko kategorizāciju organizācijas identitātes 
veidošanā.20 Atšķirībā no šādas pieejas, raksta autors pieļauj plašāku pētījumu izmantojamību 
un interpretāciju, ietverot arī lingvistiski nereprezentētos mentālos procesus, organizāciju praksi 
un komunikāciju.

Pētījuma metodoloģija

Pilnvērtīgā organizācijas identitātes pētniecībā izmantojami pēc iespējas vairāk datu 
veidu no visiem iespējamiem avotiem, kombinējot gan kvalitatīvas, gan kvantitatīvas pētniecības 
metodes. Šajā pētījumā gan izmantota tikai viena kvalitatīva datu ieguves un viena kvalitatīva 
datu analīzes metode, turklāt datu avoti lielākoties atklāj LNB identitāti tās kultūras līmenī. Līdz 
ar to tas drīzāk ir pilotpētījums, pamats turpmākiem plašākiem pētījumiem.

Pētījuma ietvaros laikā no 2010.gada 8.oktobra līdz 4.novembrim autors veica piecas daļēji 
strukturētas padziļinātas mutvārdu intervijas ar LNB struktūrvienību vadītājiem un vadošajiem 
darbiniekiem, kā arī ar LNB pārvaldošās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārstāvi. 
Respondentu pārstāvēto LNB struktūrvienību vidū ir administrācija, Bibliogrāfijas institūts, 
Bibliotēkas pakalpojumu departamenta Uzziņu un informācijas centrs un Bibliotēku attīstības 
institūts. Trīs respondentu darba stāžs LNB ir vairāk nekā 30 gadu un viņi ir aculiecinieki šīs 
organizācijas darbībai gan padomju okupācijas periodā, gan pēc neatkarības atguves mūsdienās. 
Viens respondents strādā salīdzinoši neilgi un pieredzējis šīs organizācijas darbību tikai pēc 2000.
gada. Respektējot respondentu izvēli, visas intervijas notika viņu darbavietās. Trijos gadījumos 

18 Hatch, Mary, Schultz, Majken. The dynamics of organizational identity, p. 991–1013.
19  Turpat.
20  Harquail, Celia, King, Adelaide. Construing organizational identity: the role of embodied cognition, p. 1619–1648.
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tiešā tuvumā atradās viens vai divi respondenta kolēģi, taču tas netraucēja saņemt pietiekami 
atklātas atbildes, jo šī pētījuma jautājumi tiešā veidā neskāra respondentu privāto dzīvi.

Interviju ievadā respondentiem tika lūgts pastāstīt, kā viņi nonāca līdz pašreizējam 
amatam attiecīgajā organizācijā, tālāk sekoja jautājumi par respondenta un viņa pārstāvētās 
struktūrvienības funkcijām, lielākajiem izaicinājumiem un sasniegumiem. Intervijas turpinājumā 
respondentiem tika lūgts raksturot LNB un tās darbiniekus, kā arī pastāstīt, pēc kādiem 
kritērijiem viņu sniegumu varētu novērtēt LNB ārējā mērķpublika — lasītāji, izdevēji, bibliotekāri 
un citi. Tika noskaidrots arī tas, kāds varētu būt šis vērtējums. Respondentiem tika lūgts dalīties 
visspilgtākajās atmiņās par LNB, sākot no pirmajām darba dienām līdz mūsdienām.

Kopējais interviju ilgums bija 5 stundas un 27 minūtes. Ar respondentu atļauju intervijas 
tika ierakstītas diktofonā un vēlāk pārrakstītas teksta dokumentā, kura kopējais apjoms ir 147 
626 rakstzīmes ar atstarpēm. Teksta analīzei izmantota pamatotās teorijas metode.21 Sākumā 
dokuments tika sadalīts divās kolonnās: kreisajā pusē, lapas divu trešdaļu platumā ievietojot 
interviju norakstus, savukārt labajā pusē, lapas atlikušajā trešdaļā lakonizējot respondentu 
izteikumus un izrakstot oriģinālās atziņas, ko nepauda citi respondenti. Tādā veidā turpmākajai 
analīzei tika iegūta koncentrēta informācija, kuras apjoms ir daudz mazāks un vieglāk pārskatāms 
nekā sākotnējais teksta dokuments — 16 281 rakstzīme ar atstarpēm. Iegūtie kodi tālāk tika 
vispārināti arvien plašākās analīzes kategorijās, kas tika strukturētas un attēlotas, izmantojot 
datorprogrammu FreeMind 0.9.0.22 Šāda analīzes stratēģija saskan ar iepriekš izskaidrotajiem 
konceptuālās saplūšanas principiem, kas ļauj konceptus no vairākām mentālajām telpām 
sakompresētā veidā integrēt vienā. Līdz ar to var atklāt indivīdu mentālo telpu konceptuālos 
tīklojumus, kas paliek ārpus tiešajām lingvistiskajām reprezentācijām.

Analizējot respondentu stāstījumu valodu par LNB, konstatēta kolektīvi kategorizētā 
LNB organizācijas identitāte. Salīdzinājumā ar katra respondenta individuāli kategorizēto LNB 
organizācijas identitāti, tā var atšķirties, taču ne lielākajā daļā aplūkoto aspektu.

Pētījuma rezultāti

Savos iepriekšējos organizācijas identitātes pētījumos autors pievērsās mazāka mēroga 
komercorganizācijām ar nesenāku vēsturi.23 Taču, neskatoties uz LNB atšķirībām, šim pētījumam 
ir līdzīgi rezultāti. Kā jau minēts iepriekš, autors pieņem organizācijas identitāti kā mentālu telpu 
indivīda psihē, kas strukturēta organizācijas kultūras un tēla līmeņos, un kurā tiek integrētas 
identitātes attiecības starp dažādiem ar organizāciju saistītiem konceptiem un elementiem, kas 
rodas komunikācijas un zināšanu ieguves procesos. Saskaņā ar autora pētījumiem organizācijas 
identitātes mentālajai telpai kognitīvi tuvāk atrodas vispārīgākas un ciešāk sapludinātas, bet tālāk 
no tās — mazāk sapludinātas un specifiskākas mentālās telpas. Organizācijas identitātes gadījumā 
šādi kompresijas un integrācijas procesi notiek pakāpeniski caur vairākām sapludinātajām 
telpām. Sākumā tiek atrasti ar organizāciju saistītie elementi mazāk sapludinātās un specifiskākās 
mentālajās telpās, tālāk starp šiem elementiem tiek izveidotas identitātes attiecības un tās tiek 
kompresētā veidā integrētas citos elementos, kas atrodas daudz sapludinātākās un vispārīgākās 
mentālajās telpās. Visbeidzot tiek atrastas identitātes attiecības arī starp šiem elementiem un 
tās vēl koncentrētākā veidā tiek integrētas organizācijas identitātes mentālajā telpā. Pētījumu 

21 Glaser, Barney, Strauss, Anselm. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New Brunswick: 
Aldine Transaction, 2000. P. 23–109.

22 Vairāk informācijas par datorprogrammu FreeMind 0.9.0 var atrast: http://freemind.sourceforge.net
23 Pencis, Jānis. Organizācijas identitāte. Organizācijas identitātes konceptuālās saplūšanas modelis: Latvijas reklāmas aģentūru 

piemērs. No: Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā. Red. Jurģis Šķilters, Skaidrīte Lasmane. Rīga: LU SPPI, 
2010. 174.–188. lpp.
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rezultātā var izšķirt 10 visvairāk saplūdušās mentālās telpas, kas ir kognitīvi vistuvākās LNB 
organizācijas identitātei:

1) izcelsme;
2) lomas;
3)  prestižs;
4)  raksturs;
5)  pakļautība;
6)  resursi;
7)  produkti un pakalpojumi;
8)  iekšējā vide;
9)  attīstība;
10) sociālā atbildība un ietekmes (sk. 1. att.).

1. att. LNB organizācijas identitātei kognitīvi vistuvāk pozicionētās mentālās telpas

1.attēlā apzināti pievienota 11.mentālā telpa, kas apzīmēta ar x, jo, ļoti iespējams, pastāv 
vēl citas LNB organizācijas identitātei tuvu pozicionētas mentālās telpas, kuras autoram nav 
izdevies atklāt. Tādējādi šī konceptuālā tīklojuma fiksācija atvērta modificēšanai un turpmākiem 
pētījumiem.

LNB organizācijas identitātei kognitīvi tuvāk pozicionētās mentālās telpas atbilst samērā 
universālām kategorijām indivīdu zināšanu struktūrā, kas var tikt konstatētas arī citu organizāciju, 
gan indivīdu un plašāku kopienu, piemēram, kādas nacionālās identitātes sociālās kategorizācijas 
gadījumā. Jebkuram no šiem sociālās realitātes dalībniekiem indivīds var fiksēt kādu konkrētu 
izcelsmes laiku, vietu un apstākļus. Parasti organizācija ir dibināta konkrētā vietā un datumā, 
pateicoties noteiktu indivīdu iniciatīvai un citiem apstākļiem. Arī pats indivīds piedzimst noteiktā 
vietā, datumā un apstākļos. Nāciju rašanās ir saistāmas ar noteiktiem vēsturiskajiem notikumiem, 
kam ir nosakāms vismaz aptuvenais laiks un vieta. Tiem ir savas sociālās lomas un prestižs citu 
indivīdu, organizāciju vai nāciju vidū, un tie ir ar savu raksturu un sociālās atbildības izjūtu. Daļa 
organizāciju darbojas citu organizāciju pakļautībā jeb pārraudzībā un arī nācijas bieži atrodas 
citu nāciju pakļautībā, piemēram, okupācijas gadījumā. Var iedomāties attiecības, kur viens 
indivīds dzīvo otra pakļautībā, iespējams, labprātīgā un abpusēji izdevīgā, bet tikpat iespējams, 
arī piespiedu kārtā. Taču sociālo identitāti veido arī šo lietu neesamība, piemēram, brīvība un 
neatkarība tajā var vairoties uz pakļautības mazināšanās vai neesamības rēķina, taču tā tik un 
tā iesaista kategoriju Pakļautība (šeit un turpmāk autors izmanto slīprakstu un lielo sākumburtu 
kategoriju, konceptu un mentālo telpu apzīmējumiem). Visdažādākie intelektuālie un materiālie 
resursi, piemēram, dabas bagātības ir pieejamas gan individuālā, gan organizāciju, gan veselu 
nāciju līmenī. Arī produktu un pakalpojumu kategorija var izpausties gan indivīda identitātē, 
piemēram, zemniekam tirgojot savus lauku labumus, gan organizācijas identitātē, piemēram, 
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bibliotēkai sniedzot lasītājiem pakalpojumus, gan nacionālajā identitātē, piemēram, izmantojot 
ekonomikai un nacionālajai pašapziņai svarīgākos “superzīmolus” (“Nokia” un somi, “Ikea” 
un zviedri, “Samsung” un korejieši, “Sony” un japāņi, “Renault” un francūži utt.). Lai arī 
ar Latvijas nacionālo identitāti pagaidām vēl nav saistīti globāli “superzīmoli”, tajā izpaužas 
gan atsevišķas organizācijas (kultūras, sporta u. c.) un to līderi, gan zīmoli, kas ir atpazīstami 
atsevišķās nacionāla vai starptautiska mēroga mērķpublikās. Jau šobrīd LNB ir atpazīstama un 
augstu novērtēta vairākās mērķpublikās, kas daļēji izpaužas to konstruētajā Latvijas nacionālajā 
identitātē, taču tai noteikti ir potenciāls kļūt par vēl nozīmīgāku Latvijas nacionālās identitātes 
elementu, vēl augstāk novērtētu un plašāk atpazīstamu kultūrorganizāciju.

Organizācijas Iekšējo vidi, kurā top noteikti Produkti/pakalpojumi no noteiktiem 
Resursiem, veido tās Iekšējais klimats, Kolektīvs, Iekšējā komunikācija, Rituāli, Struktūra un, 
iespējams, vēl citas apakškategorijas, kas kalpo par avotu arī attiecīgām mentālajām telpām LNB 
organizācijas identitātes konceptuālajā tīklojumā (sk. 2.att.).

2. att. Iekšējā vide un tās mentālās ieejas telpas LNB organizācijas identitātes konceptuālajā tīklojumā

Atsevišķi organizācijas iekšējās vides analogi ir novērojami arī, piemēram, indivīda 
psiholoģiskajos stāvokļos, gan nācijā kopumā, piemēram, tai raksturīgajos rituālos.

Jebkura indivīda, organizācijas un nācijas dzīvē ir novērojama kāda noteikta attīstība gan 
laika, gan telpas, gan kvalitātes un, iespējams, vēl daudzos citos aspektos. Ja kategorijai Attīstība 
laikā analoģiska mentālā telpa LNB organizācijas identitātes konceptuālajā tīklojumā ir saistīta 
galvenokārt ar šīs organizācijas vecumu, tad kategorijai Attīstība telpā analoģiska mentālā telpa 
ir saistīta gan ar dažādiem materiālajiem (piemēram, Darbinieku skaitu), gan nemateriālajiem 
(piemēram, Plašu darbības profilu) elementiem, savukārt kategorijai Attīstība kvalitātē — ar 
organizācijas attīstības virzienu elementiem (piemēram, Digitalizācija u. tml.) (sk. 3.att.).

3. att. Attīstība un tās mentālās ieejas telpas LNB organizācijas identitātes konceptuālajā tīklojumā
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Laika attiecības LNb organizācijas identitātes konceptuālajā tīklojumā

Saskaņā ar konceptuālās saplūšanas teoriju, mentālajās telpās var tikt integrētas ne 
tikai sakompresētas identitātes, bet arī laika attiecības, piemēram, ja cilvēka dzīves gājums ir 
sakompresēts rituāla norises laikā.24 Šis pētījums LNB organizācijas identitātes konceptuālajā 
tīklojumā iezīmē robežšķirtni starp mentālajām telpām ar integrētām laika attiecībām un 
mentālajām telpām bez tām. Pie šīs robežšķirtnes atrodas piecas no desmit LNB organizācijas 
identitātei kognitīvi vistuvāk pozicionētajām mentālajām telpām: Izcelsme, Lomas, Prestižs, 
Raksturs, kā arī Produkti/pakalpojumi. Tās ir mentālās telpas ar integrētām laika attiecībām.

Citviet konceptuālajā tīklojumā laika attiecības ir integrētas ne tikai pārējās piecās LNB 
organizācijas identitātei kognitīvi vistuvāk pozicionētajās mentālajās telpās, bet arī to ieejas 
telpās: (1) mentālajā telpā Pakļautība un tās ieejas telpā (1.1.) Kultūras ministrija; (2) mentālajā 
telpā Resursi un tās ieejas telpās (2.1.) Darbinieki, (2.2.) Informācija, (2.3.) Vadība, (2.4.) Celtnes, 
biroji, (2.5.) Finanses; (3) mentālajā telpā Iekšējā vide un tās ieejas telpās (3.1.) Iekšējais klimats, 
kolektīvs, (3.2.) Iekšējā komunikācija, (3.3.) Rituāli, (3.4.) Struktūra; (4) mentālajā telpā Attīstība 
un tās ieejas telpās (4.1.) Attīstība laikā, (4.2.) Attīstība telpā, (4.3.) Attīstība kvalitātē; (5) 
mentālajā telpā Sociālā atbildība un ietekmes un tās ieejas telpās (5.1.) Par valsti, (5.2.) Par 
nacionālo identitāti, (5.3.) Par nozari, (5.4.) Par ārējām mērķpublikām, (5.5.) Par darbiniekiem; 
kā arī vēl tālākās ieejas telpās (2.1.1.) Darbinieku dzimte, (2.1.2.) Darbinieku vecums, (2.1.3.) 
Darbinieku talanti, (2.1.4.) Darbinieku izskats, (2.1.5.) Darbinieku raksturs, (2.1.6.) Darbinieku 
attieksme pret darbu, (2.1.7.) Darbinieku nodarbošanās, (3.3.1.) Ikdienas rituāli. 

Tādējādi arī LNB organizācijas identitātes mentālajā telpā ir integrētas laika attiecības, 
bet visās pārējās mentālajās telpās, kas ir ārpus šīs robežšķirtnes — nē. Neskatoties uz to, var 
uzskatīt, ka visu mentālo telpu avots zināšanu struktūrā ir konceptuālas kategorijas, kas ir 
strukturētas ar laika attiecībām, kas daļēji saskan arī ar B.Reina un R.Djumeringa pētījumiem par 
organizācijas identitātes attēlošanā iesaistītajām lingvistiskajām kategorijām.25 Gluži vienkārši 
organizācijas identitātes sociālajā kategorizācijā dažām mentālajām telpām šīs attiecības nav tik 
būtiskas, lai notiktu to integrācija.

Laika attiecību detalizācija lielākajā daļā mentālo telpu izpaužas robustā dalījumā starp 
pagātni, tagadni un nākotni. Tikai atsevišķās mentālajās telpās ir novērojams vēl detalizētāks 
pagātnes dalījums: laiks Pirms II Pasaules kara, Padomju laiks, Atmoda 80./90.gadu mijā, 90.gadi, 
kā arī Pirms krīzes. Tagadnes attiecības atklātajās mentālajās telpās pārsvarā ir attiecināmas uz 
laiku, sākot ar globālo finanšu krīzi ap 2008.gadu. Savukārt nākotnes attiecības šajās telpās 
ir attiecināmas uz laiku pēc pārcelšanās uz jauno LNB ēku. Respektīvi, respondenti savos 
stāstījumos par LNB izmanto robustu laika dalījumu, kas ir tikai nedaudz detalizētāks pieredzētās 
pagātnes ietvaros. Tas vēlreiz apliecina konceptuālās saplūšanas teorijas atbilstību realitātei, jo 
patiesi mentālajās sapludinātajās telpās laika attiecības ir kompresētas26 un tādēļ — ar nelielu 
detalizācijas pakāpi. Turklāt lielākajā daļā šajā pētījumā konstatēto mentālo telpu integrētas 
tagadnes attiecības (26), mazāk ir to, kurās ir integrētas pagātnes attiecības (16), bet salīdzinoši 
maz to, kurās ir integrētas nākotnes attiecības ar LNB organizācijas identitātes elementiem 
(8). Respondenti savos stāstījumos par LNB pārsvarā orientējās uz tagadni un pagātni, nevis 
nākotni. Šī pētījuma rezultāti liecina par to, ka vairākās mentālajās telpās vienlaicīgi integrētas 
gan pagātnes, gan tagadnes un nākotnes attiecības ar LNB organizācijas identitātes elementiem 
(sk. 4.att.).

24  Fauconnier, Gilles, Turner, Mark. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, p. 313.
25  Ran, Bing, Duimering, Robert. Imaging the organization: language use in organizational identity claims, p. 155–187.
26  Fauconnier, Gilles, Turner, Mark. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, p. 313.
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4. att. Mentālās telpas ar integrētām laika attiecībām LNB organizācijas identitātes konceptuālajā 

tīklojumā

konotācijas attiecības LNb organizācijas identitātes konceptuālajā tīklojumā

Saskaņā ar šī pētījuma rezultātiem organizācijas identitātes sociālajā kategorizācijā 
iesaistītajās mentālajās telpās, kurās ir integrētas laika attiecības, iesaistītas arī konotācijas 
attiecības. Turpinājumā tas ilustrēts ar mentālās telpas Sociālā atbildība un ietekmes piemēru 
(sk. 5.att.).
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5. att. Mentālā telpa Sociālā atbildība un ietekmes ar integrētām konotācijas attiecībām LNB organizācijas 
identitātes konceptuālajā tīklojumā

Konotācijas attiecības organizācijas identitātes sociālajā kategorizācijā ir strukturētas 
gradācijā no negatīva uz pozitīvu caur neitrālu, turklāt tās ir saistītas ne tikai ar organizācijai 
piemītošiem, bet arī nepiemītošiem elementiem. Tā, piemēram, šis pētījums atklāj mentālās 
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telpas Sociālā atbildība un ietekmes ieejas telpu Par darbiniekiem, kas ir pagātnes un negatīvas 
konotācijas attiecībās (5. un turpmākajos attēlos apzīmētām ar -) ar organizācijai nepiemītošiem 
elementiem (5. un turpmākajos attēlos apzīmētiem ar 0) nākamā līmeņa ieejas telpā Pārmetumi 
par pārtikas rindu izstāvēšanu darba laikā. Respondenti šajā gadījumā atminas Padomju 
laiku, kad LNB vadība nepārmeta saviem darbiniekiem pārtikas rindu izstāvēšanu darba laikā. 
Respektīvi, šajā gadījumā LNB sociālā atbildība par saviem darbiniekiem izpaudās kā rūpes, lai 
viņu ģimenēm būtu vakariņas, taču respondenti to atklāj caur “elementiem, kuru nebija” — 
pārmetumiem, nevis “elementiem, kuri bija” — rūpēm. Tāpat ieejas telpai Par darbiniekiem 
pastāv tagadnes un pozitīvas konotācijas attiecības (5. un turpmākajos attēlos apzīmētām ar 
+) ar organizācijai nepiemītošiem elementiem nākamā līmeņa ieejas telpā Adekvātas algas — 
respondenti norāda, ka LNB darbiniekiem nav pienācīga atalgojuma. Līdz ar to respondenti tiešā 
veidā nekategorizē LNB sociālo atbildību par darbiniekiem pagātnē pozitīvi un tagadnē negatīvi, 
bet daudz smalkākā aplinkus ceļā.

Visas pārējās konotācijas attiecības mentālajai telpai Sociālā atbildība un ietekmes šī 
pētījuma ietvaros ir atklātas kā pozitīvas, tajā skaitā ar elementiem, kas ir saistīti ar vēlmi atgūt 
neatkarību 80./90.gadu mijā un nostiprināt nacionālo identitāti, kā arī attīstīt nozari, izmantot 
individuālu pieeju un palīdzēt ārējām mērķgrupām, taču jāatgādina, ka tas norāda lielākoties 
uz LNB identitāti tās kultūras līmenī. Ļoti iespējams, ka šīs konotācijas attiecības ārējo grupu 
kategorizētajā tēla līmenī būtiski atšķiras. Lai to noskaidrotu, būtu nepieciešami plašāki un 
detalizētāki pētījumi gan iekšējās, gan ārējās LNB mērķgrupās, kas ir ārpus šī pilotpētījuma 
robežām. Viena no iespējamām kvantitatīvajām metodēm šādos pētījumos ir semantiskā 
diferenciāļa skala, kur iepriekšējā attēlā izmantoto konotācijas attiecību trīs dalījumu vietā (- = +) 
tiktu izmantoti vismaz septiņi (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3). Ļaujot respondentiem atbildēt uz rakstveida 
intervijas jautājumiem, cik pozitīvi vai negatīvi tie vērtē organizācijas identitātes elementus, tiktu 
atklātas daudz precīzākas konotācijas attiecības, no galēji negatīvas (-3) uz pilnīgi pozitīvu (+3) 
caur neitrālu (0).27

Saskaņā ar šo pētījumu mentālajās telpās var būt integrētas vienlaicīgi gan negatīvas, 
gan neitrālas un pozitīvas konotācijas attiecības ar organizācijas identitātes elementiem. 
Tā, piemēram, mentālajā telpā Celtnes, biroji ir integrētas pozitīvas konotācijas attiecības ar 
elementiem ieejas telpās Skaista, Darbinieku sirdij tuva, Vairo neatkarības sajūtu, Vairo grupu 
kolektīvismu, kā ar negatīvas konotācijas attiecības ar elementiem ieejas telpās Šaurība, Mazina 
rēķināšanos ar citiem, Mazina visas organizācijas kolektīvismu. Respondenti šajā gadījumā 
stāsta par tagadējo LNB ēku pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. Līdzīgā veidā mentālajā 
telpā Celtnes, biroji vienlaicīgi ir integrētas gan pozitīvas, gan negatīvas konotācijas attiecības 
ar dažādiem elementiem, kas ir saistīti ar jaunās LNB ēkas iezīmēm — Labākiem fiziskajiem 
apstākļiem (Ēdināšanu, Apgaismojumu, Ventilāciju u. c.), bet tajā pašā laikā arī bažām par 
sliktākiem Emocionālajiem apstākļiem (Biedējošiem plašumiem u. c.) (sk. 6.att.).

27 Osgood, Charles, Suci, George, Tannenbaum, Percy. The Measurement of Meaning. Urbana: University of Illinois Press, 1967. 
P. 20–29.
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6. att. Mentālā telpa Celtnes, biroji ar integrētām pozitīvām un negatīvām (iekrāsotām ar melnu) 
konotācijas attiecībām LNB organizācijas identitātes konceptuālajā tīklojumā

Kā jau iepriekš minēts, šī pētījuma ietvaros atklātas 16 mentālās telpas, kurās ir integrētas 
pagātnes attiecības ar LNB organizācijas identitātes elementiem, kā arī 26 mentālās telpas ar 
integrētām tagadnes un 8 ar integrētām nākotnes attiecībām. Tas ļauj sadalīt LNB organizācijas 
identitātes konceptuālo tīklojumu trīs daļās — pagātne, tagadne un nākotne un analizēt 
konotācijas attiecības katrā atsevišķi.

Pozitīvas konotācijas attiecības LNb organizācijas identitātes pagātnes konceptuālajā 
tīklojumā

Gan pagātnes, gan tagadnes, gan nākotnes konceptuālajos tīklojumos visvairāk 
konstatējamas mentālās telpas ar integrētām pozitīvas konotācijas attiecībām. Visos trīs 
tīklojumos to īpatsvars pret mentālajām telpām ar citām konotācijas attiecībām ir gandrīz 
vienlīdzīgs: pagātnes tīklojumā 12 no 16 jeb 75 procenti, tagadnes tīklojumā 19 no 26 jeb 75,1 
procents, bet nākotnes tīklojumā 6 no 8 jeb 75 procenti.

Pagātnes tīklojumā tās veido attiecības gan starp elementiem, kas ir saistīti ar LNB 
izcelsmi līdz ar nacionālās pašapziņas un valsts veidošanos, gan ar vairākiem elementiem, kas ir 
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strukturēti ar Padomju vai nesenāka laika attiecībām. Starp Padomju laika elementiem rodama 
(1) jau iepriekš minētā sociālā atbildība par darbiniekiem, (2) daudz brīvāks un demokrātiskāks 
iekšējais klimats nekā citās organizācijās, (3) dažādi darbinieku ikdienas rituāli, piemēram, ikrīta 
paziņu apzvanīšana citās institūcijās, lai noskaidrotu jaunākās ziņas, kā arī (4) dažādi produkti 
un pakalpojumi, tajā skaitā pirmie mēģinājumi izveidot datorprogrammu, pirmie socioloģiskie 
pētījumi par lasīšanas paradumiem, (5) LNB darbinieku imunitāte pret ideoloģiju, pateicoties 
valodu zināšanām un informācijai no Rietumu radio stacijām, ierobežotas pieejamības krājumiem 
u. c. Starp nesenāka laika elementiem ir sociālā atbildība par valsts neatkarības atgūšanu un 
nacionālās identitātes nostiprināšanu līdz ar notikumiem 80./90. gadu mijā, tostarp Tautas 
Frontes arhīva slēpšanu, slēgto fondu atvēršanu un iesaistīšanos barikāžu aktivitātēs.

LNB organizācijas identitātē pagātnes tīklojumā pozitīvas konotācijas attiecības kopumā 
ir integrētas piecās no desmit kognitīvi vistuvāk pozicionētajām mentālajām telpām (Izcelsme, 
Sociālā atbildība un ietekmes, Iekšējā vide, Produkti/pakalpojumi, Resursi).

Pozitīvas konotācijas attiecības LNb organizācijas identitātes tagadnes konceptuālajā 
tīklojumā

Tagadnes tīklojumā pozitīvas konotācijas attiecības LNB organizācijas identitātē ir 
integrētas astoņās — tātad vairāk kognitīvi vistuvāk pozicionētajās mentālajās telpās, nekā 
pagātnes tīklojumā (Resursi, Sociālā atbildība un ietekmes, Produkti/pakalpojumi, Iekšējā vide, 
Attīstība, Raksturs, Prestižs, Lomas).

LNB tagadējos darbiniekus respondenti raksturo kā radošus, gudrus, strādīgus un 
profesionālus, kā arī dzīvespriecīgus, sirsnīgus, patīkamus, atvērtus, gaišus, pieticīgus, 
savaldīgus, interesantus un neatkarīgus. Kopumā darbinieki ir vērtējami kā lojāli LNB — viņi jūt 
gandarījumu par paveikto, lepojas ar darbavietu, atbalsta LNB notiekošo un dalās savās idejās 
par tās darbības uzlabošanu. LNB darbinieki raksturoti kā palīgi un nereti arī psihologi, kuriem ir 
jāspēj atrast kopīga valoda ar ļoti dažādiem cilvēkiem, jāprot klausīties un vajadzības gadījumā 
jāsniedz arī emocionāls atbalsts. Respondenti atzinīgi novērtē spēju sadarboties ilggadīgiem un 
pieredzējušiem LNB darbiniekiem ar jauniem, zinošiem un mazāk pieredzējušiem.

LNB direktoru Andri Vilku respondenti raksturo kā demokrātisku, tālredzīgu, gudru līderi 
ar ievērojamiem panākumiem. Darbinieki jūtas brīvi vērsties pie viņa, ir iesaistīti svarīgu lēmumu 
pieņemšanā, kā arī atbalstīti personīgos jautājumos.

Respondenti pozitīvi vērtē arī lielāko daļu LNB produktu un pakalpojumu. Viņi atzinīgi 
novērtē Uzziņu un informācijas centra spēju palīdzēt lasītājiem ātri saņemt nepieciešamo 
informāciju, izpratni par viņu vajadzībām un prasmes tikt galā ar informācijas apjomu, iedziļināšanos 
un neierobežota laika ziedošanu sarežģītu uzdevumu atrisināšanai. Respondenti atzinīgi vērtē 
plašo Bibliogrāfijas institūta darbības loku, tajā skaitā pakalpojumus izdevējiem starptautisko 
standartnumuru iegūšanā, operatīvu obligāto eksemplāru saņemšanu un informācijas izplatīšanu 
datubāzēs. Līdzīgi pozitīvā veidā Bibliotēku attīstības institūtā respondenti novērtē gan Latvijas 
bibliotekāru informēšanu par nozares aktualitātēm, gan citus šīs LNB struktūrvienības produktus 
un pakalpojumus.

LNB iekšējo vidi respondenti vērtē pozitīvi gan tāpēc, ka darbinieki šeit kopumā jūtas 
labi, gan tāpēc, ka daļai lasītāju bibliotēka ir neatņemama ikdienas rituāla — laika pavadīšanas, 
preses lasīšanas, domubiedru sastapšanas, vieta.

Respondenti LNB attīstību vērtē pozitīvi, pateicoties vairākiem aspektiem. Uz Attīstības 
telpu attiecināms liels finanšu apgrozījums, liels darbinieku un funkciju skaits, plašs darbības 
profils un pasaules redzējums, starptautiska pieredze, zināšanas, darba instrumenti, vadlīnijas un 
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sakari, kā arī izkliedēšanās telpā, pateicoties satura digitalizācijai, vienotiem pakalpojumiem un 
informācijas apmaiņai “gaismas tīklā” ar citām bibliotēkām. Uz Attīstības kvalitāti attiecināma 
efektivitāte arī samazināta budžeta gadījumos, atbilstība sabiedrības pieprasījumam, digitalizācija, 
ilgtermiņa domāšana un plānošana, kā arī profesionālā pilnveidošanās.

Raksturojot LNB kopumā, respondenti kā pozitīvas iezīmes min ne tikai atbildību, centību, 
izpalīdzību un uzticamību, bet arī salīdzina bibliotēku ar kaut ko Karstu, kur Katru dienu ir 
jauns cīņas lauks un piedzīvojums. LNB, viņuprāt, šodien ir iemantojusi augsta prestiža līmeni 
kā uzticama un cienījama viedokļa līdere. Starp tagadnes LNB pozitīvajām lomām respondenti 
min, ka tā ir vienlaikus publiska un zinātniska bibliotēka — nacionālās kultūras institūcija, kas 
ir līdzvērtīga Latvijas Nacionālajai operai, Latvijas Universitātei un Latvijas Nacionālajam teātrim. 
Tā ir Latvijas nacionālās identitātes simbols, kultūras mantojums un templis.

Pozitīvas konotācijas attiecības LNb organizācijas identitātes nākotnes konceptuālajā 
tīklojumā

Līdzīgi kā pagātnes tīklojumā, arī nākotnes tīklojumā LNB organizācijas identitātē pozitīvas 
konotācijas attiecības ir integrētas piecās kognitīvi vistuvāk pozicionētajās mentālajās telpās 
(Resursi, Produkti/pakalpojumi, Iekšējā vide, Raksturs, Lomas). Līdz ar jauno ēku respondenti 
min vairākus pozitīvi vērtējamus LNB nākotnes produktus un pakalpojumus, tostarp adekvātāku 
pakalpojumu līmeni — autostāvvietas, kafejnīcas, darba telpas, konferenču zāles, diennakts 
darbalaiku atsevišķām nodaļām, apjomīgo brīvpieejas krājumu, jauniešu programmas, 
koncertzāli, skaļās lasītavas, diskusijas, kā arī semantiskā tīmekļa risinājumus. Respondentu 
vērtējumā LNB jaunā ēka uzlabos organizācijas iekšējās komunikācijas kvalitāti un mazinās 
tagadējo organizācijas sadrumstalotību atsevišķās grupās. Nākotnes LNB respondenti redz kā 
gaišu, atvērtu un intelektuālu organizāciju. Respondentu skatījumā līdzās tagadnes cēlajām 
lomām LNB nākotnē iemantos jaunas, daudz piezemētākas sociālās lomas, kas būs līdzīgas 
drīzāk tām, ko patlaban bieži pilda tirdzniecības centri, nevis sakrālie tempļi. LNB nākotnes 
ambīcija, viņuprāt, ir kļūt par alternatīvu brīvā laika pavadīšanas vietu visai ģimenei.

Negatīvas konotācijas attiecības LNb organizācijas identitātes tagadnes 
konceptuālajā tīklojumā

Negatīvas konotācijas attiecības visvairāk ir integrētas tagadnes tīklojuma mentālajās 
telpās (13 no 26 jeb 50 procenti), tam seko pagātnes tīklojuma mentālās telpas (6 no 16 jeb 
37,5 procenti), bet vismazāk negatīvas konotācijas attiecības ir integrētas nākotnes tīklojuma 
mentālajās telpās (2 no 8 jeb 25 procenti).

Tagadnes tīklojumā LNB organizācijas identitātē tās ir integrētas septiņās kognitīvi vistuvāk 
pozicionētajās mentālajās telpās (Resursi, Produkti/pakalpojumi, Iekšējā vide, Attīstība, Sociālā 
atbildība un ietekmes, Raksturs, Lomas). Pie darbinieku negatīvajām iezīmēm respondenti min 
intrigu veidošanu, kā arī vienaldzību vai gluži pretēji — pārlieku asu protestu pret notiekošo, kas 
ir novērojams daļā kolektīva. Respondentu skatījumā finansējuma trūkums ir kļuvis par iemeslu 
starptautisko sakaru zaudēšanai, nepietiekamai zinātnisko datubāžu pieejamībai, apgrūtinātai 
pasaules inovāciju pārņemšanai, neadekvāti zemam atalgojumam, kas zināmā mērā ir saistīts 
arī ar iepriekšminēto darbinieku vienaldzību vai neapmierinātību. Pie LNB kopējām negatīvajām 
iezīmēm respondenti min darbības gausumu un smagnējību. Līdzās vairākām pozitīvajām 
lomām, LNB tagadnes tīklojumā ir iemantojusi arī dažas respondentu skatījumā negatīvas 
sociālās lomas — Patversme un Valsts sociālās realitātes spogulis. Ar pirmo respondenti norāda 
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uz arvien pieaugošu LNB apmeklētāju daļu — vientuļiem un krīzes skartiem cilvēkiem, kuru 
skaits interviju veikšanas brīdī ir sasniedzis līmeni, kurā tiek traucēta normāla LNB funkcionēšana. 
Ar otro respondenti vēlreiz uzsver finansējuma trūkuma izraisītās sekas LNB — darbinieku 
apmierinātības pazemināšanos un organizācijas funkcionēšanas pasliktināšanos.

Negatīvas konotācijas attiecības LNb organizācijas identitātes pagātnes 
konceptuālajā tīklojumā

Pagātnes tīklojumā LNB organizācijas identitātē negatīvas konotācijas attiecības ir 
integrētas sešās kognitīvi vistuvāk pozicionētās mentālajās telpās (Resursi, Produkti/Pakalpojumi, 
Iekšējā vide, Attīstība, Raksturs, Prestižs). Respondenti savos stāstījumos par LNB vadību Padomju 
laikos izmanto prototipisku negatīvo personāžu — specfonda vadītāju Annu Ipšenbergu, kura 
tiek raksturota ar iepriekšēju pieredzi Valsts drošības komitejā, spiegošanā un nāvessodu 
piespriešanā, kā arī ar īpaši autoritāru vadības stilu. Attiecīgi šāds vadības stils ir saistāms arī ar 
negatīvi vērtētajiem specfondiem un darbinieku savstarpējās uzticības trūkumu.

Padomju laikos LNB, tāpat kā citas organizācijas, tika pakļauta okupācijas varas diktē-
tajiem noteikumiem, kuru rezultātā LNB attīstība bija deformēta, tajā skaitā izveidoti ierobežotas 
pieejamības krājumi ar aizliegtajiem autoriem un aizliegtajām grāmatām, kā arī iznīcinātas 20.  
un 30.gadu grāmatas. Savukārt 80./90.gadu mijā LNB vadībā strādāja Komunistiskās partijas 
biedri un aizstāvji, kuri nevēlējās Latvijas neatkarību. Šie un citi notikumi kopumā parāda 
pretrunīgus un negatīvi vērtējamus LNB pagātnes rakstura un prestiža elementus.

Negatīvas konotācijas attiecības LNb organizācijas identitātes nākotnes 
konceptuālajā tīklojumā

Nākotnes tīklojumā LNB organizācijas identitātē negatīvas konotācijas attiecības ir 
integrētas tikai vienā kognitīvi vistuvāk pozicionētajā mentālajā telpā — Resursi, kas ir saistītas 
ar jauno ēku un tajā ieviešamiem darbinieku formastērpiem. Respondenti apzinās, ka LNB jaunās 
ēkas plašumos tie ir nepieciešami, lai apmeklētājiem būtu vieglāk identificēt LNB personālu, kā 
arī, lai paši darbinieki spētu ātrāk viens otru pamanīt. Tomēr viņi izjūt arī zināmu diskomfortu par 
šādu atribūtu, jo, viņuprāt, tas vairāk piemērots apkalpojošam personālam, nevis intelektuālam 
lasītāja, bibliotekāra vai izdevēja padomdevējam.

Neitrālas konotācijas attiecības LNb organizācijas identitātes pagātnes, tagadnes un 
nākotnes konceptuālajos tīklojumos

Neitrālas konotācijas attiecības visvairāk integrētas pagātnes tīklojuma mentālajās telpās 
(4 no 16 jeb 25 procenti), tam seko tagadnes tīklojuma mentālās telpas (5 no 26 jeb 19,2 
procenti), bet vismazāk neitrālas konotācijas attiecības integrētas nākotnes tīklojuma mentālajās 
telpās (1 no 8 jeb 12,5 procenti).

Pagātnes tīklojumā LNB organizācijas identitātē tās integrētas trīs kognitīvi vistuvāk 
pozicionētajās mentālajās telpās: (1) Resursi un (2) Iekšējā vide, dalot informatīvo telpu oficiālajā 
un neoficiālajā, kā arī iezīmējot strukturālas atšķirības starp pagātnes “Grāmatu palātu” un 
pašreizējo Bibliogrāfijas institūtu, (3) Attīstība — 1990.gadu mērķi panākt pārējās Eiropas 
bibliotēku līmeni. Tagadnes tīklojumā tās ir integrētas piecās kognitīvi vistuvāk pozicionētajās 
mentālajās telpās: (1) Iekšējā vidē — komplicētā iekšējā struktūrā, (2) Attīstībā — ilgstošā laika 
periodā, (3) Raksturā — raibā un nemierīgā, bet tajā pašā laikā arī konservatīvā un stabilā, (4) 
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Resursos — tradicionālajā un elektroniskajā, starptautiskajā un nacionālajā informācijā, kā arī 
(5) Pakļautībā — raksturojot pakļautības līmeni Latvijas Republikas Kultūras ministrijai kā vidēju 
(Seko līdzi darbībai, Nedrebina par katru sīkumu). Nākotnes tīklojumā tās ir integrētas tikai 
vienā kognitīvi vistuvāk pozicionētajā mentālajā telpā — Attīstība: mērķi vairot sadarbību starp 
publiskajām un augstskolu bibliotēkām.

konotācijas attiecības ar organizācijai neesošiem elementiem LNb pagātnes, 
tagadnes un nākotnes konceptuālajos tīklojumos

Pagātnes tīklojumā 2 no 16 jeb 12,5 procenti mentālo telpu integrēti konotācijas 
attiecībās ar organizācijai nepiemītošiem elementiem. Vienā no šīm mentālajām telpām — 
Iekšējais klimats, kolektīvs — tie ir pozitīvas konotācijas attiecībās ar ieejas telpu Uzticēšanās. 
Respondenti šajā gadījumā atminas Padomju laikus, kuros trūka uzticēšanās kolēģu starpā, jo 
neviens nevarēja būt pārliecināts, ka netiks nodots drošības iestādēm, piemēram, par neatļautas 
literatūras glabāšanu. Respektīvi, LNB organizācijas identitātē pagātnes tīklojumā nav pozitīvu 
elementu, kas būtu saistāmi ar uzticēšanos un pārliecību, ka kādas nodevības dēļ nesaņemsi 
reālu cietumsodu. Šis gadījums iepriekš pieskaitīts mentālajām telpām, kurās integrētas negatīvas 
konotācijas attiecības.

Otra mentālā telpa pagātnes tīklojumā ar organizācijai nepiemītošiem elementiem ir 
jau iepriekš analizētā Sociālā atbildība un ietekmes. Organizācijai nepiemītošie elementi tajā ir 
negatīvas konotācijas attiecībās ar nākamo līmeņu mentālo telpu Pārmetumi par pārtikas rindu 
izstāvēšanu darba laikā — respektīvi, respondenti neatminas šādus LNB vadības pārmetumus 
Padomju laikos, tāpēc iepriekš tā pieskaitīta mentālajām telpām ar integrētām pozitīvas 
konotācijas attiecībām.

Tagadnes tīklojumā 8 no 26 jeb 30,8 procenti mentālo telpu ir integrēti konotācijas 
attiecībās ar organizācijai nepiemītošiem elementiem. Tikai vienā no šīm mentālajām telpām — 
Sociālā atbildība un ietekmes — tie ir jau iepriekš analizētajās pozitīvas konotācijas attiecībās ar 
ieejas telpu Adekvātas algas. Šis gadījums iepriekš pieskaitīts mentālajām telpām ar integrētām 
negatīvas konotācijas attiecībām.

Mentālajā telpā Raksturs ir integrētas neitrālas konotācijas attiecības starp organizācijai 
nepiemītošiem elementiem un tālāku ieejas telpu Mierīga. Respektīvi, respondenti savos 
stāstījumos par LNB min, ka tā nav mierīga, katra diena ir kā jauns piedzīvojums, kurā ir jāatrisina 
kāds uzdevums. Ņemot vērā to, ka respondenti savos stāstījumos nepiešķir nevienu negatīvu 
nozīmi tam, kāda būtu mierīga LNB, šis gadījums iepriekš pieskaitīts mentālajām telpām ar 
integrētām neitrālas konotācijas attiecībām.

Pārējās tagadnes tīklojuma mentālajās telpās ar organizācijai nepiemītošiem elementiem 
pastāv negatīvas konotācijas attiecības starp šiem elementiem un tālākām ieejas telpām. Tā, 
piemēram, mentālajā telpā Darbinieku raksturs, organizācijai neesošie elementi ir negatīvas 
konotācijas attiecībās ar tālākām ieejas telpām Egoistiski un Cimperlīgi, savukārt mentālajās telpās 
Darbinieku attieksme pret darbu un Vadība — ar ieejas telpu Rīkojas formāli, mentālajā telpā 
Darbinieku nodarbošanās — ar ieejas telpām Ierēdņi un Apkalpojošais personāls, mentālajās 
telpās Iekšējais klimats, Kolektīvs — ar ieejas telpu Savrupas attiecības, bet mentālajā telpā 
Sociālā atbildība un ietekme — ar ieejas telpu Represīvas metodes. Tādējādi respondenti savos 
stāstījumos par LNB netiešā veidā norāda uz pozitīvo savā organizācijā — tajā nav egoistisku un 
cimperlīgu darbinieku, viņu rīcība nav formāla, viņi nav apkalpojošais personāls vai ierēdņi — viņi ir 
“kas vairāk”, un viņu starpā nav savrupu attiecību, kā arī viņi neizmanto represīvas metodes. Šādi 
gadījumi iepriekš pieskaitīti mentālajām telpām ar integrētām pozitīvas konotācijas attiecībām.
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Nākotnes tīklojumā nav atklātas mentālās telpas ar organizācijai nepiemītošiem 
elementiem.

Secinājumi

Analizējot organizācijas identitāti kā kolektīvi konstruētu mentālo telpu indivīda psihē, kas 
ir balstīta gan esošos, gan jaunos pieredzes laukos, paveras plašas empīriskas izziņas iespējas, kas 
vērstas gan uz organizācijas identitātes disfunkciju novēršanu, gan uz tās turpmākās attīstības 
prognozēšanu.

Indivīda pieredzes lauku veido kategorizēta un konceptualizēta zināšanu struktūra, 
dažādas organizācijas, to elementi un situācijas, ar kurām viņam ir bijusi saskare. Ik reizi, kad 
indivīds no jauna uztver kādu jau zināmu konkrētas organizācijas elementu vai arī apgūst 
jaunu organizāciju un tās elementus, vai arī vienkārši tos iztēlojas, no viņa zināšanu struktūras 
izveidojas konceptuāls tīklojums, kurā pastāv identitātes, laika un konotācijas attiecības starp 
šiem un citiem konkrētās organizācijas elementiem. Ar dažādiem kognitīvās kompresijas 
mehānismiem šīs attiecības tiek pakāpeniski integrētas arvien vispārīgākās un sapludinātākās 
mentālajās telpās, visbeidzot nonākot konkrētas organizācijas identitātes mentālajā telpā, kas 
ļauj aptvert šo organizāciju ne tikai kā sarežģītu elementu summu, bet arī kā vienkāršu, starp 
citām organizācijām pozicionējamu veselumu. Šāda uztveres, mācīšanās un iztēles sistēma ļauj 
sociāli kategorizēt — konceptualizēt un sakārtot viegli pārvaldāmās kategorijās neskaitāmos 
apkārtējās pasaules elementus, lai tos vienlaicīgi varētu atpazīt gan kā atšķirīgus, gan kā 
piederīgus noteiktām kategorijām. Ja mentālās ieejas un sapludinātās telpas ir attiecināmas uz 
konkrētām organizācijām, tad kategorijas ir universālas un var būt attiecināmas uz vairākām 
organizācijām. Turpmākajos organizācijas identitātes pētījumos būtu nepieciešama detalizētāka 
mentālo žanra telpu un kategoriju attiecību izpēte. Iespējams, organizācijas identitātes gadījumā 
arī mentālās žanra telpas, kas iesaistītas konceptuālās saplūšanas procesos, ir universālas un 
attiecināmas uz citām organizācijām.

Ideālā situācijā organizācijas identitātes mentālā telpa veidojas divos — organizācijas 
kultūras un organizācijas tēla — līmeņos, kuri ir savstarpēji identiski. Ja organizācijas kultūras 
līmenis sākotnēji rodas organizācijas iekšējo mērķgrupu, tad organizācijas tēla līmenis — ārējo 
mērķgrupu indivīdu mentālajos procesos. Tiešas vai pastarpinātas savstarpējās komunikācijas 
rezultātā ārējo un iekšējo grupu indivīdiem rodas iespēja organizācijas identitāti sociāli kategorizēt 
līdzīgā veidā. Taču praksē organizācijas bieži vien ir zaudējušas savas identitātes kultūras līmeni 
vai arī tām ir maldīgs priekšstats par organizācijas identitāti ārējo mērķgrupu konstruēto tēlu 
līmenī. Tas var radīt dažādas organizācijas identitātes disfunkcijas, kas apdraud gan pieprasījumu 
pēc organizācijas produktiem un pakalpojumiem, gan organizācijas dzīvotspēju. Tāpēc viena no 
organizācijas identitātes funkcijām ir ne tikai veidot atpazīstamību un sniegt piederības sajūtu, 
bet arī kalpot par stratēģisku organizācijas vadības instrumentu, lai atrastu līdzsvaru starp 
unikālo organizācijas kultūru un ārējo mērķgrupu gaidām un konstruētajiem tēliem.

LNB organizācijas identitāte kultūras līmenī tiek sociāli kategorizēta pārsvarā ar pozitīvas 
konotācijas attiecībām starp dažādiem elementiem tagadnes un pagātnes konceptuālajos 
tīklojumos. Visaktīvāk šajā sociālajā kategorizācijā ir iesaistītas mentālās telpas Resursi, 
Produkti/pakalpojumi, kā arī Iekšējā vide. Jāpieņem, ka tā ir universāla organizāciju iezīme un 
šo trīs mentālo telpu saistītās pārmaiņas ietekmē citu organizācijas identitātei kognitīvi vistuvāk 
pozicionēto telpu elementus, piemēram, Sociālo atbildību un ietekmes, Attīstību, Prestižu un 
Lomas. Līdz ar to, novēršot negatīvo un vairojot LNB pozitīvo praksi un komunikāciju, visvairāk 
uzmanības jāveltī šo trīs mentālo telpu elementiem.
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Līdz ar jaunās ēkas atklāšanu LNB identitāte piedzīvos kardinālas transformācijas gan 
Sociālo lomu un ietekmju, gan Attīstības, Iekšējās vides, Produktu/pakalpojumu, gan arī 
Resursu elementos. Tai ir iespēja uz ilgu laiku iemantot vēl lielāku aktualitāti ārējās mērķgrupās 
un nostiprināt pozitīvu lēmumu pieņemšanas praksi par tās turpmāko attīstību valsts politikas 
līmenī. Taču tā var arī uz ilgu laiku zaudēt šobrīd pastāvošo emocionālo komfortu iekšējās 
mērķgrupās.
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Summary

This article points the way to a new, more holistic way of carring out empirical research on organizational identity. It 
uses ideas of symbolic interactionism, conceptual blending, social categorization, and linguistic-discursive theories. 
Such research aims at understanding the functions of organizational identity, as well as detection and prevention 
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of its dysfunctions. It is based on previous empirical studies as well as a qualitative pilot study conducted by the 
author, which consists of five in-depth interviews of middle management employees at the National Library of 
Latvia and at the Ministry of Culture of Latvia.
The methodology of grounded theory is applied for the analysis of the interviews. The author conceives of 
organizational identity as a mental space in the psyche of an individual. It is constructed collectively at the result of 
communication and based in existing and new experiences alike of individuals inside and outside an organization. 
The mental space of organizational identity is structured in two levels: organizational culture and organizational 
image. While the cultural level is constructed primarily in psyches of individuals inside the organization, the image 
level is constructed primarily in psyches of individuals outside organization. During the communication between 
these in-groups and out-groups of individuals, the cultural and image levels may become similar. The author 
assumes that the more different the levels are, the more dysfunctional organizational identity is, and the more 
threatened the sustainability of organization. Accordingly, the management of organizational communication and 
practice is one of the key functions of organizational identity. 
Keywords: organizational identity, National Library of Latvia, symbolic interactionism, conceptual blending, social 
categorization, in-depth interviews, grounded theory.


