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Sanita Burķīte

Sadarbība — 

Ilga Rampāne Aldona Volkova

Turcijas bibliotēku 
attīstības virzītājspēks

Projekta 
dalībnieces 
pie Stambulas 
Tehniskās 
universitātes 
galvenās 
bibliotēkas: (no 
kreisās) Sanita 
Burķīte, Ilga 
Rampāne, Aldona 
Volkova

Raksta autores Eiropas Savienības Mūžizglītī-
bas programmas Leonardo da Vinči apakšprog-
rammas Mobilitātes projekta (2010-1-LV1-LEO02-
00663, projekta vadītāja Latvijas Universitātes 
bibliotēkas (LUB) direktore Iveta Gudakovska) ie-
tvaros divas nedēļas pavadīja Stambulā (Turci-
ja) — pilsētā, kurā nemanāmi saplūst rietumu un 

austrumu kultūra, senatnīgums ar 
mūsdienīgo, radot neatkārtojamu 
krāšņumu. Prakses laikā bija lie-
liska iespēja iepazīties ar izcilāka-
jām Turcijas bibliotēkām, sastapt 
brīnišķīgus cilvēkus, kuri palīdzē-
ja iepazīt ne tikai bibliotēku vidi, 
bet arī kultūru, tradīcijas un iemī-
lēt šo “kolorīto pērli” un tautu. Pār-
liecinājāmies, ka Turcija ir moder-
na valsts ar bagātu vēsturi un kul-
tūru, viesmīlīgiem cilvēkiem. Jāat-
zīst, ka Latvijā ir virspusēji, bieži 
pat kļūdaini priekšstati par šo val-
sti, minimālas zināšanas par Turci-
jas bibliotēkām. Autores ar vairā-
kiem rakstiem cer paplašināt žur-

nāla lasītāju zināšanas par Turcijas bibliotēku sis-
tēmu, profesionālo vidi, atsevišķām bibliotēkām, 
iepazīstināt ar atklājumiem, pārsteigumiem un at-
ziņām, kā arī iedvesmot lasītājus patstāvīgam izzi-
ņas procesam. Šajā rakstā būs iespēja iepazīt Tur-
cijas vēsturi, bibliotēku sistēmu, profesionālās or-
ganizācijas un to darbību, kas sniegs priekšstatu 

Stambulas 
Universitātes 
centrālās 
ieejas vārti
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par Turcijas bibliotēku šībrīža situāciju. Prakses 
laikā autorēm bija iespēja diskutēt ar Turcijas ko-
lēģiem par profesionālajiem jautājumiem, plašāk 
iepazīt atsevišķas Turcijas bibliotēkas un to dar-
bības principus, par ko detalizētāku informāciju 
būs iespēja lasīt nākamajā rakstā.

Turcija ir valsts ar bagātu vēsturi, īpatnēju un daudz-
veidīgu kultūru, kas veidojusies Eiropas un Āzijas vēs-
tures notikumu, kultūru un tradīciju saskarē. Stambula 
ir vienīgā pilsēta pasaulē, kas vienlaicīgi atrodas divos 

-
vieno Bosfora jūras šaurums. Ar vairāk nekā 12 miljoniem 
iedzīvotāju tā ir viena no lielākajām metropolēm pasau-
lē. 2500 gadu pastāvēšanas vēsturē Stambula, kas bie-
ži kalpojusi kā galvaspilsēta, tajā skaitā Austrumromas 
impērijai Bizantijai un nesusi Konstantinopoles vārdu, ar 
stratēģiski izdevīgo atrašanās vietu bijusi “iekārojama lī-
gava daudziem preciniekiem”. Vairāk nekā 120 imperato-

ri un sultāni no Stambulas pārvaldījuši pasaules zemes 
vairāk nekā 1600 gadu garumā. Neviena cita pasaules 
pilsēta nevar lepoties ar tik ievērojamu pagātni.

Stambula ir ne tikai viena no diženākajām pasaules 
pilsētām, bet arī mūsdienīgs Turcijas $nanšu, kultū-
ras un izglītības centrs. 2010.gadā tā ieguvusi Eiropas 
kultūras galvaspilsētas titulu, ko pilda godam. Vēstu-
riskā mantojuma saglabāšanai Turcijā tiek pievērsta 
liela uzmanība. Kultūras nozīmi valsts attīstībā uzsvēra 
pirmais Turcijas prezidents Mustafa Kemals Ataturks 
(Mustafa Kemal Atatürk, 1831−1938), kurš teicis: “Kultū-
ra ir Turcijas Republikas pamats”. Bibliotēkas kā kultūras 
un izglītības iestādes iesaistās valsts veidošanā un vēs-
turiskā mantojuma saglabāšanā.

Pirmās vēstures liecības par bibliotēkām mūsdienu 
Turcijas robežās datētas ar 2.gadsimtu p.m.ē. Bijušās 

-
ta plāksnīšu kolekcija, kas tiek uzskatīta par vienu no 
vecākajām arhīvu vai bibliotēku kolekcijām pasaulē. Lie-
cību par bibliotēkām Bizantijas laikmetā ir maz, sagla-
bājušies tikai daži rokraksti. Daudz vairāk informācijas ir 
par Osmaņu impērijas bibliotēkām un kultūru. Daudzas 
Turcijas bibliotēkas mūsdienās izmitinātas vēsturiskajās 
osmaņu celtnēs, liels skaits šī perioda liecību joprojām 
atrodamas bibliotēkās. Neraugoties uz modernākas 
grāmatu iespiešanas tehnikas ieviešanu 18.gadsimtā un 
strauju iespieddarbu skaita pieaugumu, rakstītais vārds 
joprojām bija pieejams tikai izglītotajai elitei.

1856.−1876.gados bija vērojams straujš Turcijas 
bibliotēku progress. 1871.gadā izteikta ideja par nacio-
nālās bibliotēkas dibināšanu, taču tās izveide uzsākta 
desmit gadus vēlāk, iepērkot un vācot dāvinājumos 
Turcijā izdotās grāmatas. Pirmā nacionālā bibliotēka 
Kütüphane-i Umumî-i Osmanî, kas tagad pazīstama kā 
Beijazita Valsts bibliotēka (Bayezit Devlet Kütüphanesi), 

atvērta 1884.gadā.1 Pirmais iespiestais bibliotēkas ka-
talogs iznācis no 1884. līdz 1886.gadam.

20.gadsimtā milzīga nozīme Turcijas valstiskuma, 
demokrātiskas un mūsdienīgas valsts izveidē ir Tur-
cijas pirmajam prezidentam M. Kemalam Ataturkam, 
kura piemiņa tiek godāta joprojām. Viņa darbības laikā 
jaunizveidotās valsts modernizācijai tika īstenotas vai-
rākas reformas: ieviests latīņu alfabēts, laika skaitīšana 

tiesības ar vīriešiem, valsts galvaspilsēta pārcelta no 
Stambulas uz Ankaru. 30.gados izveidoti ap 500 tautas 
kopienu centru, kuros bija arī bibliotēkas. 1951.gadā 
šie centri slēgti, daļa grāmatu tika iekļautas publisko 
bibliotēku krājumos.

1934.gadā pieņemts Obligātā eksemplāra likums, 
kas joprojām ir spēkā. Pamatojoties uz to, pa vienam 

Sabanci Universitātes Informācijas centrs
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obligātajam eksemplāram no katra Turcijas izdevuma 
saņem Beijazita Valsts bibliotēka, Turcijas Nacionālā 
bibliotēka, Stambulas Universitātes Centrālā biblio-
tēka, Parlamenta bibliotēka, Adnan Ötüken provinces 
publiskā bibliotēka un Izmiras Nacionālā bibliotēka.

Turcijas Nacionālās bibliotēkas (Milli Kütüphane) 
veidošana Ankarā sākta 1946.gadā, lasītājiem tā kļuva 
pieejama kopš 1948.gada, bet tās juridiskais statuss ar 
likumu nostiprināts 1950.gada 29.martā.

Bibliotēkas krājumā 2008.gada martā bija 2 740 
716 vienību, to skaitā aptuveni 1 138 304 grāmatas, 
1 320 294 turpinājumizdevumu sējumi, 55 220 reti ie-
spieddarbi arābu rakstībā, 26 610 rokraksti.

Nacionālā bibliotēka veido iespējami pilnīgu Tur-
cijā izdotās literatūras krājumu, komplektē ārzemēs 
izdotās publikācijas par Turciju, veido nacionālo bib-
liogrā$ju.

1983.gadā Nacionālā bibliotēka tika pārvietota uz 
jaunu, plašu un funkcionālu ēku (~ 40 tūkst. m2), kas 
nosacīti dalīta trijās zonās: administrācija, krātuve un 
publiskā zona, kurā ietvertas lasītavas, izstāžu un konfe-
renču zāles. Ēkā ir 10 lasītavas, izstāžu zāle, mikro$lmu 
arhīvs, Ataturka dokumentācijas centrs, karšu nodaļa, 
“ierakstīto grāmatu” bibliotēka, grāmatsietuve, foto un 
mikro$lmu laboratorijas, datu apstrādes centrs.

Ankaras Nacionālā bibliotēka ir viena no retajām 
Turcijas bibliotēkām, kas izmanto arī Latvijā ieviesto 
integrēto bibliotēkas sistēmu ALEPH 500.

Publisko un rokraksta bibliotēku darbu koordinē 
Turcijas Kultūras un tūrisma ministrijas Bibliotēku un 
grāmatniecības ģenerāldirektorāts. Kopš tā izveides 
1960.gadā publisko bibliotēku skaits pieaudzis ļoti 
strauji — no 152 līdz 1400. Taču daudzu bibliotēku stā-
voklis ir visai bēdīgs — tajās joprojām nav mūsdienu 
informācijas tehnoloģiju.

Turcijā ir neliels publisko bibliotēku skaits, tās di-
binājušas un pārvalda pašvaldības. Piemēram, 1939.
gadā kā Stambulas Pašvaldības muzejs un bibliotēka 
izveidota Ataturka bibliotēka (Atatürk Kütüphanesi), 
kas 1981.gadā ieguva jaunu ēku; 2007.gadā darbu uz-
sāka Kadıköy pašvaldības veikala bibliotēka (Boutique 
library), bet gadu vēlāk — Neredzīgo bibliotēka (Körler 
Kütüphanesi).

Turcijai pieder ļoti bagāts rokrakstu krājums — aptu-
veni 600 000 sējumu, kuru lielākā daļa glabājas 14 spe-
ciālās rokrakstu bibliotēkās. Ar Turcijas Kultūras un tūris-
ma ministrijas lēmumu bibliotēku darbu ar rokrakstiem 
administrē Suleimāna bibliotēka (Suleymaniye Library; 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi) un Konya reģionā-
lā rokrakstu bibliotēka (Konya Yusuf Ağa Library).

Suleimāna bibliotēkai, kas dibināta 1918.gadā un 
izvietota Suleimāna mošejas kompleksā, pieder pasau-
lē lielākā islāma rokrakstu kolekcija. Kopumā bibliotē-
kas krājumā ir 131 000 dokumentu, to skaitā rokraksti 
arābu, persiešu, osmaņu un modernajā turku valodā, 
kā arī reti iespieddarbi osmaņu un modernajā turku, 
angļu, franču, vācu u.c. valodās.

Konya reģionālā rokrakstu bibliotēka dibināta 1984.
gadā. Rokraksti iegūti dažādās Anatolijas bibliotēkās, 

iepirkti vai saņemti dāvinājumā no privātpersonām. Tās 
krājumā ir 38 000 vienības, lielākā daļa — digitalizētas.

Bez speciālajām nozaru bibliotēkām un daudzām 
rokrakstu bibliotēkām valstī darbojas vietējo un ār-
zemju zinātnisko institūtu bibliotēkas, piemēram, Is-
lāma vēstures, mākslas un kultūras pētījumu centra, 
Austrumu institūta, Vācijas arheoloģijas institūta, Fran-
ču institūta Anatolijas studiju, Nīderlandes institūta, 
Zviedrijas pētniecības institūta, Amerikas pētniecības 
institūta; Gētes institūta, Francijas institūta, Servan-
tesa institūta, Itāļu kultūras institūta bibliotēkas, kā arī 
Amerikas informācijas centrs.

1990.gadā nodibināta Sieviešu bibliotēka un Infor-
mācijas centrs (Women’s Library and Information Centre 
Foundation), kas ir viena no trim šāda veida bibliotē-
kām pasaulē. Apmeklētājiem pieejami vairāk nekā 
10 000 sējumu: grāmatas un cita veida publikācijas, 
kuru autores ir sievietes, kā arī dokumenti par sievie-
tēm. Bibliotēkā tiek organizēti dažādi pasākumi. Līdz 
šim notikuši vairāk kā 300 dažādu pasākumu (konfe-
rences, paneļdiskusijas, festivāli, koncerti u.c.).

1997.gadā atvērta Borusan mūzikas bibliotēka (Bo-
rusan music library; Borusan Müzik Kütüphanesi), kas ir 
pirmā privātā mūzikas bibliotēka Turcijā. Bibliotēkas 
apakšstāvā izvietota pasaulslavenu turku komponis-
tu darbu kolekcija, šeit atrodas audiovizuālo resursu 
centrs, otrā stāvā izvietoti iespieddarbi — grāmatas, 
periodiskie izdevumi un notis. Bibliotēkas krājumā ir 
8500 grāmatas, 7000 notis, 10 500 kompaktdiski, 3000 
skaņuplates, 150 video un 100 ciparvideodiski.

Izglītība un kultūra Turcijā tiek augstu vērtēta. Pat-
laban Turcijā ir 127 universitātes,2 no tām 54 ir izvei-
dotas pēdējā desmitgadē. 33 ir privātu institūciju vai 
personu dibinātas.

Lai arī jaunu universitāšu dibināšana ir pamatota, 
jo 44% Turcijas iedzīvotāju ir jaunieši vecumā līdz 25 
gadiem, sabiedrībā notiek diskusijas par izglītības kva-
litāti jaunajās augstskolās, kā arī absolventu iespējām 
atrast atbilstošu darbu.

Katrā universitātē ir bibliotēka. Augstskolu un vi-
dusskolu bibliotēku darbu Turcijā koordinē Izglītības 
ministrija. Valsts $nansēto augstskolu bibliotēku $nan-
sējums vidēji sastāda 0,61% no universitātes budžeta.3 
Vidējais darbinieku skaits valsts $nansētajās universi-
tāšu bibliotēkās ir 22,3, bet privātajās — 10,13.

Viena no vecākajām Turcijas augstskolām ir Stam-
bulas Tehniskā universitāte (İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı). 
Pirmās vēsturiskās liecības par tās bibliotēku saglabā-
jušās no 1795.gada. Pēdējo gadu laikā uzcelta jauna 
universitātes pilsētiņa, kurā 2007.gadā tika atklāta jau-
na galvenās bibliotēkas ēka.

Galvenajā bibliotēkā un tās sešās $liālēs pieejami 
vairāk kā 500 000 sējumi. Bez grāmatām un periodis-
kajiem izdevumiem krājumā ir arī plaša karšu kolekcija, 
rokraksti osmaņu turku un latīņu valodās, viena no la-
bākajām mūzikas bibliotēkām Turcijā.

Pēdējā desmitgadē dibināto universitāšu bibliotē-
kas ir plašas un modernas. Tās nevar lepoties ar milzī-
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giem iespieddarbu krājumiem, jo rūpējas galvenokārt 
par studiju kursu e-materiālu un virtuālo bibliotēku re-
sursu pieejamību. Prakses laikā raksta autores apmek-
lēja un tikās ar vairāku Turcijas augstskolu bibliotēku 
pārstāvjiem.

Aptuveni 7000 Turcijas vidusskolu ir bibliotēkas, 
taču lielākā daļa nav mūsdienīgi aprīkotas. Tikai ne-
daudzās ir e-katalogs, dators ar internetslēgumu un 
piekļuvi datubāzēm.

Turcijas bibliotekāru sabiedrība veido ciešu iekšējo 
sadarbības tīklu, kas veicina profesionālo attīstību, 

-
sniegšanu. Sekmīgā bibliotēku sadarbība ir nodrošinā-
jusi daudzu starptautisku konferenču veiksmīgu norisi. 
To skaitā ir LIBER gadskārtējā ģenerālkonference 2008.
gadā, ko organizēja Turcijas Bibliotekāru biedrība.

Bibliotēku nozarē darbojas divas nevalstiskās or-
ganizācijas. Turcijas Bibliotekāru biedrība (Turkish 
Librarians’ Association; Türk Kütüphaneciler Derneği), 
kas dibināta 1949.gadā, ir lielākā Turcijas bibliotekāru 
profesionālā organizācija — šobrīd tās 25 nodaļās dar-
bojas 1931 biedrs. Lielu uzmanību asociācija pievērš 
bibliotekāru tālākizglītībai un zinātniskā darba veici-
nāšanai.

Biedrība ir publicējusi vairāk nekā 154 monogrā-
$jas, bet kopš 1952.gada izdod periodisko izdevumu 
Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship). Tas ir spe-
ciālistu recenzēts žurnāls, kurā turku un angļu valodā 
tiek publicēti oriģinālraksti, zinātnisko publikāciju tul-
kojumi, recenzijas, nozares jaunumi un lasītāju vēstu-
les. Kopš 1999.gada žurnāls iznāk tikai elektroniski. Tā 
raksti tiek indeksēti bibliotēkzinātnes un informācijas 
zinātnes periodiskajos izdevumos publicēto rakstu 
anotāciju datubāzē LISA (Library and Information Scien-
ce Abstracts).

Biedrība ir iesaistījusies arī Starptautiskās bibliotēku 
asociāciju un institūciju federācijas (International Fede-
ration of Library Associations and Institutions, IFLA), kā arī 
Eiropas Zinātnisko bibliotēku savienības (The Ligue des 

Atpūtas zona Stambulas 
Tehniskās universitātes 
galvenajā bibliotēkā

Bibliothèques Européennes de 
Recherche, LIBER) darbā.

Universitāšu un zinātnis-
ko bibliotēku bibliotekāru 
biedrība (University and Re-
search Librarians’ Association; 
Üniversite ve Araştırma Kütüp-
hanecileri Derneği, ÜNAK) di-
bināta 1991.gadā. Tās pamat-

-
noloģiju efektīvu izmantošanu 
un ieviešanu bibliotēkās. Tādēļ 
tiek apzinātas pašu vajadzības, 
citu bibliotēku pieredze un 
meklēti piemērotākie risinā-
jumi. Koču Universitātes (Koç 
University) bibliotēkas direk-
tora vietniece Tuba Akbaytürk 
Çanak uzsvēra, ka, daloties 
pieredzē ar citu bibliotēku 

speciālistiem, tiek iegūta plašāka informācija ne tikai 
par konkrēta produkta (programmatūras, datubāzes) 
priekšrocībām, bet arī trūkumiem, ko reti pieminēs 
kāds no ražotājiem vai piegādātājiem.

Divreiz gadā turku un angļu valodā iznāk ÜNAK iz-
devums Bilgi Dünyasi (Information World — “Informāci-
jas Pasaule”), kurā tiek publicēti pētnieciskie raksti in-
formācijas zinātnē, dokumentācijā, bibliotēku zinātnē 
un saskarnozarēs, raksti par informācijas izplatīšanas 
un problēmu risinājumu praksi bibliotēkās, recenzijas 
un grāmatu apskati, informācija par asociācijas aktivi-
tātēm un jaunumiem. Šī žurnāla raksti tiek indeksēti 
ne tikai LISA (Library and Information Science Abstracts), 
bet arī EBSCOHOST-LISTA (Library Information, Science& 
Technology Abstracts).

Biedrība publicē arī aktualitāšu e-biļetenu ÜNAK 
Haber Bülteni (Newsletter of University and Research 
Librarian’s Association). Bibliotekāru profesionālās dis-
kusijas notiek elektroniskā vidē.

Inovatīvas bibliotēkas veicināšanas grupa (Inno-
vative Library Promotion Group, ILIPG) izveidota, lai īste-
notu un atbalstītu dažādas aktivitātes, piemēram, pa-
ātrinātu publisko bibliotēku modernizāciju, bibliotēku 
interešu lobēšanu Turcijā, veicinātu nacionāla līmeņa 
tīkla izveidi un attīstību, bibliotekāru kvali$kācijas pa-
augstināšanu u.c. Grupu veido dažādu Stambulas uni-
versitāšu un ārzemju kultūras centru bibliotekāri, kā arī 
Stambulas Universitātes Informācijas un dokumento-
loģijas nodaļas docētāji. ILIPG cieši sadarbojas ar Turci-
jas Bibliotekāru biedrību.

ILIPG organizē reģionālas un nacionālas konfe-
rences un seminārus. Pēdējā nozīmīgākā aktivitāte 
— Informācijpratības projekta noslēguma konfe-
rence (Information Literacy Project Final Conference) 
2009.gadā. Veicināšanas grupa organizē īstermiņa 
praksi labākajās, to skaitā arī privātajās Turcijas bib-
liotēkās, kas īpaši svarīga publisko un skolu bibliotē-
ku darbinieku profesionālajai izaugsmei. ILIPG tulko 
inovatīva satura dokumentus no angļu, vācu, franču 
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u.c. valodām, kā arī starptautiskos standartus turku 
valodā.

Sadarbībā ar Izglītības ministrijas Stambulas direk-
torātu, Stambulas municipalitātes bibliotēku un muzeju 
direktorātu, Turcijas Bibliotekāru asociāciju un bibliotē-
kām, ILIPG ik pavasari organizē bibliotēku nedēļu. Katra 
iesaistītā bibliotēka organizē vismaz vienu pasākumu. 
Kā stāstīja Koču universitātes bibliotekāri, primārā au-
ditorija pasākumos ir paši bibliotekāri, tomēr ir laipni 
aicināti arī citi interesenti. Šī nedēļa tiek organizēta, lai 
bibliotekāri varētu satikties un formālākā vai neformā-
lākā veidā apmainīties idejām, diskutēt par aktuālām 
problēmām, attīstīt kontaktus un atpūsties.

Turcijas bibliotekāri lepojas un īpaši uzsver Ana-
tolijas universitāšu bibliotēku konsorcija nozīmi 
(Anatolian University Libraries Consortium; Anadolu 
Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu, ANKOS), kurā 
apvienojušās lielākā daļa universitāšu un zinātnisko 
bibliotēku. Tas dibināts 2000.gadā. ANKOS adminis-
trēšana un izpētes grupu darbs notiek bez atlīdzības, 
organizācijā strādā 50 brīvprātīgie. Tas ir veiksmīgs sa-
darbības modelis valsts līmenī elektronisko publikāciju 
komplektēšanā un abonēšanā. Konsorciju dibināja 12 
bibliotēkas, bet šobrīd to veido jau 136 biedri un 2010.
gadam noslēgti līgumi par 84 datubāzu abonēšanu.

Lēmumus pieņem vadības komiteja, kurā darbojas 
septiņi konsorcija bibliotēku direktori. Līgumu slēgša-
nai un piegādātāju vai izdevēju piedāvājumu izvērtē-
šanai izstrādāta stingra kārtība. Kā Starptautiskās Bib-
liotēku konsorciju koalīcijas (International Coalition of 
Library Consortia) biedrs ANKOS adaptējis savā darbībā 
šīs institūcijas procedūras.

Iesniegtos piedāvājumus (standartizēta piedāvāju-
ma veidlapa publicēta organizācijas mājaslapā) ana-
lizē Datubāzu novērtēšanas grupa (ANKOS Database 
Evaluation Group, DEG), kas atbildīga par konsorcija in-
teresēm atbilstošu vienošanos. Pēc tam datubāzes ko-
ordinators (kādas bibliotēkas brīvprātīgais pārstāvis) 
vada līguma noslēgšanas procesu un nodrošina tālāko 
komunikāciju starp abonentiem un piegādātāju.

Bibliotekāru profesionālo izglītību Turcijā var ie-
gūt četrās universitātēs: Ankaras Universitātē, Stambu-
las Universitātē, Hacettepe Universitātē un Marmaras 
Universitātē, kurās izveidotas Informācijas un doku-
mentoloģijas nodaļas. Tajās izglīto topošos bibliotekā-
rus, informācijas speciālistus un arhīvistus.
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1 -
nizēta kā valsts un obligātā eksemplāra bibliotēka.

2   Salīdzinājumam — 1978.gadā Turcijā bija 19 universitātes.
3   Informācija par privāto augstskolu bibliotēku $nansējumu netiek 

publicēta, taču divu bibliotēku vadība apliecināja, ka tas ir daudz 
lielāks.

 


