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Labvēlīgie faktori.

Jaunajā celtniecības laikmetā mūsu grāmatniecības attīstību pozitivi

ietekmējuši vairāki īpatnēji faktori. Vissvarīgākais starp tiem —

Valsts Prezidenta nostāšanās uzticīgā latviešu grāmatas protektora

lomā. Nevienas valsts vadītājs nav tik daudz rūpējies par savas

zemes grāmatniecības attīstību, gan ar vairāk reizes atkārtoto drau-

dzīgo aicinājumu, gan kā Kultūras fonda dibinātājs un priekšsēdē-

tājs, gan arī kā lielākais grāmatu aizstāvis un dāvinātājs ik uz soļa.

Viņa lielā autoritāte pacēlusi grāmatu tautas acīs spožā gaismā.

Tagadējā laikmeta ideoloģija stingri nostājas par krietnas nacionālas

grāmatas lielo nozīmi tautas gara un praktiskā dzīvē. Arī prese,

daudz vairāk kā agrāk, atļauj savas slejas grāmatas popularizēšanai.

Liela rosība mūsu kultūras dzīvē un rakstniecībā, kā arī saimnie-

ciskais uzplaukums ir, protams, augsti ietaksējami faktori. Iz*-

doto grāmatu skaits, nosaukumu un tirāžas ziņā, pēdējos gados

gan drusku mazinājies, bet toties pieaudzis vērtīgo grāmatu skaits,

ka ari pieprasijumi pēc glīti izdotām un gaumīgi iesietām grāmatām.

Piezīmēju, ka kolegas E. Ķiploka referāts bagāts skaitļiem, tādēļ no

tiem vairīšos. Apstākļi mūsu grāmatniecības plaukšanai labvēlīgi, bet

rezultāti vēl nav apmierinoši. Daudz ir vēl to, kas gan runā par

grāmatām, bet vairas tās iegādāties. Cildenie ierosinājumi vēl dau-

dzos nav atraduši atbalsi, kas būtu pārvērtusies darbos. Raksturīgs

piemērs: vēl aizvien mums ļoti maz māju bibliotēku, lai gan par

to nozīmi šeit lieki runāt.
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Grāmatnieku svarīgā nozīme.

Grāmatu izdevējiem un tirgotājiem pēc viņu aroda piešķirta svarīga
loma musu grāmatniecības izveidošanā, tādēļ vietā jautājums: vai

esam sava uzdevuma augstumos? Vecā metode — sūdzēties par
sliktiem laikiem, vairs neder; tās vietā jāstājas paškritikai un vis-

intensivākai darbībai.

Musu sanāksmes nolūkos pieiet jautājuma iztirzāšanai no rūpnieka

un tirgotāja viedokļa, neapstājoties pie jautājuma idejiskiem un kul-

turāliem momentiem. Pēdējos gados mēs grāmatu tirgotāju un iz-

devēju saimi apzīmējam par grāmatniekiem; pie šī apzīmējuma arī

turēšos, domājot reizē abas grupas.

Grāmata ir komplicēts ražojums, tādēļ tās ražotājiem un izplatītājiem

jābūt ar kvalificētām īpašībām. Izdevējam jāražo augstas kvalitātes

kultūras preces un, kā izplatītājam, jābūt spējīgam ieinteresēt par

labu grāmatu pat vienaldzīgās aprindas.

Izdevējam jābūt lietpratējam, lai viņš spētu uzminēt, kādas grāmatas

visderīgākās, spētu atvairīt kārdinājumu izdot labi ejošas, bet maz-

vērtīgas grāmatas un dotu priekšroku vērtīgajām. Viņam jābūt labi

izglītotam, apbruņotam ar plašām zināšanām, jo dažreiz nebūt nav

viegli atšifrēt grāmatas īsto vērtību. Viņam jāprot savienot ideālista

iecere ar praktisku realizējumu, pareizi noorganizējot izdošanas un

izplatīšanas praktisko pusi. Šai virzienā gadijuma izdevēji parasti

ienes grāmatniecībā tikai chaosu.

Grāmatu izdevējs gan ir ražotājs īpatnējā, šaurākā nozīmē, jo īs-

tais ražotājs ir autors, un izdevējam līdzās stāv iespiedējs. Izdevē-

jam tomēr piekrīt svarīgā loma — būt par ražošanas organizētāju.

Bieži vien grāmatu sarakstīšanas iniciativa nāk no izdevēja. Daudz

reizes viņam jāpierāda laba redaktora spējas, pārveidojot iesniegto

darbu, vai dodot autoram norādijumus darba pārstrādāšanai. Grā-

matas ietērpa izveidošana vispiemērotākā formā ir svarīgs moments

grāmatas ražošanas procesā. Izdevēja pienākums — rūpnieka va-

lodā runājot — atšķirt vērtīgo izejas vielu no sārņiem un izveidot

augstvērtīgu ražojumu. Tādēļ izdevējs lielā mērā atbildīgs par to,

kāda prece tiek ražota grāmatu tirgum.

Grāmatu izplatītājam piešķirta kvalificēta tirgotāja loma, un nav viegls

uzdevums viņam iepirkt labāko preci un pārdot to noņēmējiem. Šo-

reiz apskatīsim dažas grāmatniecības problēmas no jau minētā vie-

dokļa. Paceļas jautājumi: vai mūsu lietpratība sasniegusi attiecīgu

līmeni, vai grāmatniecības uzņēmumu skaits par mazu vai par lielu,
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vai pienācīga vērība piegriezta organizēšanās jautājumam v. t. t.

Pametot acis uz mūsu grāmatniecības skaitļiem, redzam, ka mums

ir prāvs pulks izdevēju — skaitā 261, un stipri plašs grāmat-

nīcu tīkls — skaitā 695, bez tam vēl 60 kolportieri. Gan jāpiezīmē,

ka to starpā profesionālu grāmatnieku ir apm. i/3, bet pārējie tikai

starp citu pārdod arī grāmatas. Izdoto un izplatīto grāmatu skaita

ziņā mēs ieņemam cienijamu vietu, bet šie skaitļi raksturo kvanti-

tāti, ne kvalitāti. Līdzās nopietniem izdevējiem, kuru darbībā re-

dzama idejiskas ieceres realizēšana vērtīgā izdevumā, mēs redzam

santimu mediniekus, kuriem laba tā grāmata, kas labi noiet. Līdzās

pēdējos gados moderni iekārtotām grāmatnīcām Rīgā un šur tur

provincē, mēs redzam apsūnājušus un nekārtīgus logus, kuri liecina

par viņu īpašnieku attieksmi pret savu arodu. Tādēļ iespaids no

mūsu grāmatniecības vēl stipri raibs, un tai trūkst sava stila.

Lietpratības nepieciešamība.

Rūpnieka un tirgotāja sekmes lielā mērā balstās uz viņa lietpra-

tību. Ja tās trūkst, tad notiek taustīšanās pa tumsu un mēģinā-

jums panākt kaut ko uz labu laimi. Lietpratība savukārt atkarīga

no cilvēka vispārīgajām un aroda zināšanām, kā ari no darba mī-

lestības, ar kādu tas savas zināšanas pielieto darbā.

Jāliecina, ka mūsu izdevēju starpā nesen vēl bija daudz vienas die-

nas saimnieku, kas gan īsu laiku apžilbināja, bet pēc tam pazuda

no grāmatniecības apvāršņa. Daži no tiem, lietpratības trūkuma dēļ,

nav spējuši novērtēt darbus, kurus laiduši klajā, daži izrādijušies

par sajūsminātiem teorētiķiem, kas nav izpratuši, par cik viņu izdo-

tās grāmatas atbilst tautas vajadzībām. Bija, piemēram, laiks, kad

daži izdevēji aizrāvās ar futūristiskiem vākiem un pārmoderna satura

grāmatām, skubinādami autorus uz šāda satura grāmatu sarakstī-

šanu. Citiem par piedauzības akmeni bija neprašana atrast pareizo

ceļu savu izdevumu izplatīšanai.

Lietpratības trūkums vērojams daudzos stūros arī grāmatnīcās. Lite-

ratūru nepazīstot, daudzus vilina kliedzošie uzraksti, un tie iegādājas

nekautrīgi izreklamētos izdevumus; nepratēji, kam trūkst zināšanu

un gaumes literatūrā, ieteic dažādus mazvērtīgus izdevumus. Pircējs,

saņēmis uz saviem jautājumiem aplamu informāciju, turpmāk tādam

iesācēja vai nezinātāja veikalam iet apkārt ar līkumu. Ja padomi

lietišķi, pircējs iemīļo šādu grāmatnīcu un ieteic to paziņām.
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Grāmatnieka darbs ir kulturāli praktiska rakstura, un kā tādam tam

vajadzētu būt stipri pievilcīgam mūsu skolu beigušās jaunatnes acīs.

Diemžēl, mūsu sludinājumi, ar kuriem meklējam mācekļus, atrod

ļoti vāju atbalsi. Pie šīs parādības pa daļai vainīga skola un vecāki,
kas domā, ka ir daudz cēlākas nodarbošanās, un neredz, kādas

priekšrocības ir nākamam grāmatniekam, salīdzinot ar kancelejas ie-

nākošo vai izejošo rakstu reģistrētāju. Pa daļai esam vainīgi ari

paši, ka neprotam mūsu jaunākos darbiniekus ieinteresēt darbam

un nedodam tiem iespēju papildināt savu arodizglītību.

Augsta vispārējā izglītība.

Analizējot Rīgas tirgotāju biedrības grāmatnieku sekcijā apvienoto

uzņēmumu vadītāju izglītības līmeni, pirmais iespaids visai simpātisks.

No 72 uzņēmumiem to īpašnieki vai pilnvarotie: 17 ar augstskolas

izglītību, 35 ar vidusskolas, pa vienam ar komerc- un tirdzniecības

skolas un 18 ar pamat- un draudzes skolas izglītību. Salīdzinot iz-

glītības līmeni ar uzņēmumu apmēru, dabūjam šādu pārskatu:

Tā tad augstskolas izglītību baudījuši 23,6«>/o, vidusskolas — 48,

speciālo — 2,80/0 un pamatskolas — 25°/b no visa skaita. Ja vel

ievēro, ka 23,60/0 augstskolas fzglītību baudijušo pārzina 50<Vo 1 ka-

tegorijas un 44,4a'0 II kategorijas uzņēmumu un 48,60/o vidusskolas

izglītību baudijušo — 5000 I kategorijas un 44,40/0 II kategorijas

uzņēmumu, tad arī šeit nenoliedzami vērojama izglītības ietekme.

Tomēr šeit divi vārīgi punkti: pirmkārt, laba daļa no grāmatnie-

kiem, kas uzdevuši anketās savu izglītības pakāpi, aizmirsuši pie-

Izdevēji

un ļ Izdev. ITirgot.
tirgotāji 1 ļ

I kat. ĪI kat. ! III kat. IV kat. Vkat.

Augstskolas ..... 11

1

3 4

2

1

1

1

1

3

3

2Vidusskolas 9

5

2

1

2

2

24 1 2 3

2

8 10

Komerc-tirdzniec. sk. 2 1 1

Pamatskolas ....
2

16

1

2

1

9 5

22 3 ! 47 I (i i 9 i 9 29 19



5

bilst, ka viņu augstskolas vai vidusskolas izglītība ir nepabeigta, tā

tad nenoapaļota. Otrkārt, no praktiskā viedokļa vispārējā izglītība

ir gan laba lieta, bet savu īsto svaru tā iegūst tikai tur, kur tā

iet roku rokā ar aroda izglītību, un lūk šī problēma (atskaitot dažus

tautsaimniecības fakultāti beigušos) grāmatnieku aprindās atrisināta

bēdīgi.

Aroda izglītība — retums.

Mēs gan pazīstam citās nozarēs nopietnus darbiniekus ar mazu vis-

pārēju izglītību, bet tie ir piesavinājušies krietnu aroda izglītību.

Grāmatu izdevēju vidū ir tikai daži, kas gājuši mācībā citā uzņēmumā,

tikai daži, kas pašmācības ceļā ieguvuši respektējamas zināšanas ap-

gādniecības jautājumos. Tāpat tas ir pie grāmatu tirgotājiem.

Citās valstīs un pie mūsu cittautiešiem jaunie rūpnieki vai nu iet

ilgā mācībā tēva veikalā, vai arī ilgāku laiku mācas praktisko darbu

ārpus tā, kā arī apmeklē attiecīgas arodskolas. Mūsu grāmatnieki
ar pāris izņēmumiem ir pirmās paaudzes rūpnieki un tirgotāji, un

tādēļ tiem jo vairāk būtu jāpiegriež vērība aroda zināšanām. Tas

diemžēl līdz šim nav darīts. Tādēļ steidzami jāmēģina panākt no-

kavētais. Nekavējoties jānoorganizē pie Tirdzniecības darbinieku

skolas grāmatnieku aroda skola mācekļiem un jaunākiem palīgiem.

Bet uzņēmumu vadītājiem un viņu palīgiem nepieciešami speciāli

augstāki grāmatizdevēju un tirgotāju kursi, kuru apmeklēšana nāks

par svētību pat tiem grāmatniekiem, kas lepojas ar savu vispārējo

izglītību. Apsveicama ir Izglītības ministrijas cenšanās pavairot arod-

skolu, to starpā komerc- un tirdzniecības skolu skaitu.

1932.-33. mācības gadā Latvijā pastāvējušas 14 komerc- un tirdz-

niecības skolas ar 2.429 audzēkņiem, par kuriem valsts piemaksājusi

Ls 844.000, —,
bet pagājušā mācības gadā 17 skolās mācijušies 3.344

audzēkņi, un valsts piemaksa sasniegusi Ls 1.078.000,—.

Darba mīlestība.

Bet ar to vien nepietiks. Vajadzīga liela darba mīlestība un iedzi-

ļināšanās literatūrā un aroda jautājumos. Šajā virzienā man gribot

negribot jāatzīmē kāds piemērs, kas raksturo kolegu vienaldzīgo

izturēšanos un nevēlēšanos savas aroda zināšanas padziļināt. Lat-
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vijas preses biedrība pēdējos gados sarīkojusi kādus 10 rakstnieku

vakarus, no kuriem 8 es apmeklēju. Bet velti tajos es meklēju
mazāk nodarbinātos kolegas — izdevējus un tirgotājus. Pat rīdzi-

nieki reprezentējās caurmērā ar I—2 personām.

Grāmatu izdevējs un izplatītājs nav tikai tirgotājs, bet reizē ari

kultūras darbinieks, kam jāpasniedz tautai visvērtīgākā manta. Tādēļ

arī viņam jābūt labi izglītotam cilvēkam un lietpratējam. Mēs nevien

izdevējus, bet arī grāmatu tirgotājus apzīmējam par grāmatniekiem.

Ar to mēs akcentējam, ka abu šo arodu darbiniekiem jābūt pirmā
kārtā grāmatu cienītājiem un izpratējiem un reizē ar to cilvēkiem,

kuru domas un darbi saistās ap grāmatu, bet santimi, kas par tām

ienāk, šķiet otrās kategorijas jautājums. Tikai tie, kas grāmatu pa-

tiešām cienī un mīl, lai piegriežas nopietnajam grāmatu arodam. Ci-

tādi tiem darbs liksies grūts un maz ienesīgs, un tie neatstās pēdas

grāmatniecības attīstībā.

Daudz vai maz uzņēmumu?

Labs izdevējs atsver vairākus mazāk nopietnus, kas šo to izdod ga-

dijuma pēc. Statistika rāda, ka 5 lielākie latviešu izdevēji pēdēja

gadā laiduši klajā no kopīgā grāmatu skaita — 1.147 grāmatām (kam

reģistrēti izdevēji) — 446 grāmatas, vai gandrīz 40%. Viņu ražo-

jumi nav zemas kvalitātes, jo tiem bagāti piedzīvojumi savā arodā.

Ir labāk, ja kādā apriņķa pilsētiņā ir viena vai divas solidas grāmat-

nīcas, kam krājumā visas labākās grāmatas, nekā ja tur tirgojas 3

vai 4, no kurām pāris atbaida pircēju ar apputējušiem un nevīžīgi

piemētātiem logiem, trešajā tas sastop kādu iesācēju jaunkundzīti, kas

citas nodarbošanās trūkuma dēļ sēž grāmatu veikalā, cerēdama pēc

iespējas drīz tikt no tā projām.

Man šķiet, ka mēs jau esam atrisinājuši jautājumu, kas vairāk vē-

lams — lielāks vai mazāks skaits grāmatniecības uzņēmumu. Sva-

rīgākais moments šeit atkal ir kvalitāte un ne kvantitāte.

Mazvērtīgā literatura.

Izdevēja un grāmatu tirgotāja īsto seju mēs labi saskatām viņa

attiecībās pret mazvērtīgu literatūru. Mazvērtīgā literatūra cenšas aiz-

vien piejaukties vērtīgajai kā nezāles kviešu graudiem. Ja tā nonāk

nepratēju vai peļņas kāru izdevēju rokās, tie ar prieku to iespiež.
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Tādai mantai netrūkst starpnieku, grāmatu bodnieku, kas to ieplu-

dina mazizglītotu vai sliktas gaumes pircēju aprindās. Šeit jāatzīmē

tā negativā loma, kāda partiju laikā, pastāvot pārāk liberālajam pre-

ses likumam, bija vairumam kiosku. (Izņēmums te Lētas kioski.)

Parasti nepazīdami tuvāk šo gadijuma preci, ko tie izplatija līdzās

avīzēm un papirosiem, tie ar savu lielo skaitu (600) bija bīstams

mazvērtīgas literatūras izplatīšanas aparāts.

Pret mazvērtīgās literatūras plūdiem nespēja karot Jaunatnei kaitī-

gās literatūras apkarošanas komisija, jo tās darbību toreizējais preses

likums stipri ierobežoja. Pēdējos gados, it īpaši pēc jaunā preses

likuma publicēšanas, mazvērtīgās literatūras ražotāji apsikuši, pateico-

ties Sabiedrisko lietu ministrijas uzmanīgai kontrolei, kura nelaiž no

spiestuvēm ārā ražojumus, kas indētu tautas garu. Daži attapīgākie

sēnalu ražotāji izdevēji paspējuši pārmainīt firmu un pievērsties no-

pietnākas literatūras izdošanai, kas gan sola mazāku peļņu, bet nav

saistīta ar aizliegšanas risku. Tādā kārtā jaunais preses likums nācis

par labu nopietnai grāmatai.

Tādēļ grāmatniecības uzplaukšanas labā neatlaidīgi prasāms, lai iz-

devēju un izplatītāju kulturālais līmenis un arodnieciskās zināšanas

uzlabotos. Starp citu tas būtu panākams tādā ceļā, ka Sabiedrisko

lietu ministrija, saziņā ar Grāmatnieku arodbiedrību, kontrolētu to

nākošo grāmatnieku zināšanas, kas grib atvērt apgādu vai grāmat-

nīcu, vai arī iegūt kādu jau pastāvošu uzņēmumu.

Par kalkulaciju, statistiku, reklamu un kreditu.

Vēl dažas pavisam īsas piezīmes. Uzņēmumi jānostāda komer-

ciāli pareizi. Apgādniecība prasa kapitāla ieguldijumu caurmērā uz

diviem līdz trim gadiem, un drīz vien apsikst savā darbā tie izde-

vēji, kas nevar paredzētā laikā ieguldijumus atgūt, lai turpinātu

sava plāna realizēšanu. Līdzīga aina vērojama grāmatnīcās: zeļ un

plaukst tika tās grāmatnīcas, kuru krājumi ir lietpratīgi sastādīti.

Mūsu izdevēji savā kalkulācijā ir lieli optimisti un tādēļ kal-

kulē ar pusotra līdz divi reizes mazāku uzsitumu, nekā to dara

citu valstu, piem., Šveices, Vācijas v. c. izdevēji. Tādēļ arī mūsu

grāmatu cenas tik zemas. Bet par to tuvāki dati atrodami otrā re-

ferātā. Pieminēšu, ka turpmāk ieteicams izdevējiem vairāk piegriez-
ties vienai vai otrai specialitātei. Tā drīzāk panākama lietpratība
savā nozarē.
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Izdevējiem jāved statistika par katras izdotās grāmatas izplatīšanos,

jāizpētī, kā ieinteresēt tās aprindas, kurām tā domāta, un racionāli

jānostāda izplatīšana: pirmkārt, ar grāmatnīcām, otrkārt, uz nomaksu

ar aģentiem. Tas visnotaļ nepieciešams kapitālākiem darbiem.

Izdevējiem un tirgotājiem jāpiegriež vairāk vērības reklāmai, jo tagad
bieži vien pat grāmatu cienītāji nevar no sludinājuma spriest, kāds

saturs nupat iznākušai grāmatai; daudzreiz novērots, ka attiecīga

rajona iedzīvotāji nav informēti par to, ka kādā šķērsieliņā atvērta

grāmatnīca. Tai pašā laikā jāapkaro ari pārspīlēta reklāma kā kai-

tīga parādība.

Grāmatu tirgotājiem jāatrod zelta vidusceļš starp kreditēšanu un ne-

došanu kreditā, jo kredita inflācija apdraud paša līdzekļus, bet attu-

rēšanās no kreditēšanas stipri samazina apgrozijumus, ja kaimiņi
kreditē. Mūsu izdevēju apgrozības līdzekļi un līdz ar to darba in-

tensitāte stipri cieš no dažu tirgotāju neapzinīgas rīcības, kas pārāk
ilgi ielaiž savu parādu kārtošanu un kas nevīžo laikā izdarīt komi-

sijas aprēķinus. Izdevēji gatavi ar prieku pabalstīt katru solidu grā-

matnieku, dodot grāmatas kreditā un komisijā, un tādēļ centīgākajiem

starp viņiem nevajaga pat lielu kapitālu, bet gan nepieciešama stipra

griba un liela darba mīlestība.

Grāmatnieku organizacijas.

Un, beidzot, organizēšanās nepieciešamība ir temats, kas atkal un

atkal jāliek dienas kārtībā grāmatnieku sapulcēs. Taisni grāmatnie-

cībā ir svarīgi, lai visi izdevēji un tirgotāji sadotos rokās un aktivi dar-

botos savās organizācijās. Tie laika sprīži, kad organizāciju darbība

atslābuši, raksturojas ar lielu nenoteiktību, egoisma uzplaukumu izde-

vēju starpā. Arī grāmatu izplatītāju starpā tad redzamas visnepie-

vilcīgākās ainas. Rīkodamies katrs savrup, tie rezultātā spiež tautai

rokās mazvērtīgas grāmatas, un chaotiskais stāvoklis atsevišķos tir-

gotājus mudina uz apšaubāmiem paņēmieniem, kas agri vai vēlu tiem

pašiem atriebjas.

Šimbrīžam Rīgas tirgotāju biedrībā apvienoti visi nopietnākie Rīgas

grāmatu tirgotāji un viena daļa izdevēju. Pareizāki bus, ja paralēli

darbam Rīgas tirgotāju biedrībā visi izdevēji un Rīgas un provinces

tirgotāji sekos jaunās Rakstu un mākslas kameras uzaicinājumam un

pulcēsies arī jaunajā kamerā. Tad līdzšinējā Grāmatnieku sekcija,



Tirdzniecības un rūpniecības kameras atbalstīta, varēs atrisināt saim-

nieciskos jautājumus, bet Rakstu un mākslas kameras iespaida sfērā

nupat nodibinātā Rakstu izdevēju un tirgotāju biedrībā periodisku un

neperiodisku rakstu izdevēji un tirgotāji varēs izkopt savu aroda etiķu,

kārtot attiecības ar autoriem, organizēt sabiedriska rakstura pasākumus,

kā vērtīgo grāmatu nedēļas, 28. janvāra kultūras dienas v. t. t. Vārdu

sakot, jaunās biedrības uzdevums gādāt par to, lai visi grāmatu izde-

vēji un tirgotāji idejiski un sabiedriski būtu sava uzdevuma augstumos,

bet līdzšinējā Grāmatnieku sekcija pie Rīgas tirgotāju biedrības jopro-

jām rūpēsies par to, lai grāmatnieku praktiskā rakstura vajadzības

tiktu ievērotas, pie kam šī sadarbība dotu materiālus rezultātus un pa-

celtu grāmatnieku saimi kārtīgu rūpnieku un tirgotāju līmenī.

Savā laikā ārpus grāmatnieku organizācijas atradās tā sauktie „lata"

izdevēji. Rezultātā to skaits dažos gados pavairojās līdz divi dučiem,

bet drīz savstarpējā chaotiskā sacensībā pasliktinājās jau tā bēdīgais

grāmatu ietērps, tulkojumus izpildija nemākulīgi skolēni, lielā kon*

kurence dzina tos sensāciju un pornogrāfisko autoru apkampienos,

un rezultātā visa inteliģence uzelpo, ka „lata" sistēmas reprezentanti

(ar vienu izņēmumu) pārtraukuši savu darbību.

Nepiemirsīsim, ka pēc dažām dzejnieka sliktām dzejām bieži spriež

par viņa talanta trūkumu. Tāpat daudz ir to, kas pēc mazvērtīgu-

grāmatu izdevējiem un sava aroda nepratējiem izplatītājiem spriež par

mūsu grāmatniecību. Ir daudz svarīgu lietu, kuras mēs atsevišķi ne-

spējam veikt, tādēļ atcerēsimies visi apvienošanās svarīgo nozīmi un

organizēsimies. Apvienošanās organizācijā ir arī psicholoģiski nozī-

mīga. Konkurenti izrunājas, kas uz sirds, noskaidro daudzus pārpra-

tumus un pamazām nostiprina koleģiālas attiecības.

Mums jāsaliek visi prāti un piedzīvojumi kopā, kopīgiem spēkiem jā-
attīsta pašdarbība, jāpaceļ grāmatnieku kulturālais un arodnieciskais

līmenis, jānostiprina saimnieciskās eksistences pamati un jāizveido

grāmatnieku tradicijas, lai mēs godam veiktu tos svarīgos uzdevu-

mus, kas mums uzticēti.

„Latvju Kultūra", Rīga, Terbatas ielā 15/17
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