
24
Bibliotēku Pasaule Nr.45/2009

24

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

Lilija Limane

2008.gada 10.−12.septembrī Kopenhāgenā notika 
Autorības, lasīšanas un izdevējdarbības vēstures biedrī-
bas (Society fot the History of Authorship, Reading and Pub-
lishing, SHARP) kopā ar Ziemeļvalstu grāmatzinātnes un 
bibliotēku nozares pētniecības iestādēm organizētā kon-

-
spiestais vārds, publiskās lapas — SHARP Kopenhāgenā” 
(Published Words, Public Pages — SHARP Copenhagen. A 
Nordic Conference on International Print Culture).

SHARP dibināta ASV 1991.gadā. Tās mērķis ir apvie-
not pasaules grāmatzinātniekus un grāmatniecības 
vēsturniekus. Patlaban organizācijā ir apmēram 1000 
biedru no 20 valstīm, tā atvērta ikvienam nozares pēt-
niekam. SHARP apkopo elektroniskos resursus par grā-
matniecību tīmekļa vietnē www.sharpweb.org, cenšas 
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piesaistīt pētniekus no Austrumeiropas un jaunattīs-
tības valstīm, kā arī veicina nozares attīstību, piešķirot 
stipendijas jaunajiem zinātniekiem un prēmējot izcilā-
kos pētījumus grāmatniecības vēsturē.

Dažādos pasaules reģionos dzīvojošo grāmatniecības 
vēsturnieku saziņu veicina biedrības ikgadējās konferen-
ces. Tās rīko kopš 1995.gada (līdz šim notikušas 9 konfe-
rences). Sākumā tās notika neregulāri, bet kopš 2003.ga-

-
ferencēm parasti ir ļoti plašs tematiskais spektrs, kas ap-
tver gan aktuālos grāmatniecības procesus, gan nozares 
teorijas jautājumus, gan nacionālo kultūru vēsturi. Hro-
noloģiskais aptvērums stiepjas no vissenākajiem laikiem 
līdz mūsdienām. Konferencēs ļauts piedalīties tikai reģis-
trētiem dalībniekiem, darba valoda ir angļu. 2008.gada 
konference noritēja Oksfordas Universitātē (Lielbritānija). 
Ārpuskārtas konferencē Dānijas galvaspilsētā tika akcen-
tēta Ziemeļvalstu problemātika, tāpēc tur pulcējās galve-
nokārt literatūrpētnieki, grāmatzinātnieki un bibliotekā-
ri no Skandināvijas un Baltijas valstīm. Referentu lokā bi-
ja arī Āfrikas, Japānas, ASV, Lielbritānijas, Francijas un citu 

-
matniecības vēsturnieki un viena Lietuvas grāmatzināt-
niece. Latviju pārstāvēja divas Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas darbinieces — 
Renāte Berga un šo rindu autore.

Trīs dienu laikā bija iespēja noklausīties apmēram 
100 referātus vairākās paralēlās sesijās. Priekšlasījumu 
klāsts aptvēra grāmatu iespiešanas vēsturi, literatūras 
socioloģiju, lasīšanas vēsturi, tekstu studijas; tika anali-
zēta mediju mijiedarbe.

Kā ierasts SHARP ikgadējās konferencēs, galvenais 
runātājs par vispārīgiem grāmatzinātnes jautājumiem ir 
kāds starptautiski atzīts grāmatzinātnieks. Šoreiz Dāni-
jas Karaliskās bibliotēkas — “Melnā dimanta” — telpās 

-
simtā stāstīja Kembridžas Universitātes pētnieks Viljams 
Sentklērs (William St.Clair). Viņš uzsvēra, ka 18.gadsimtā 
grāmatu ražošanā un izplatīšanā ieviesušies tirgus eko-
nomikas principi. Šo fenomenu zinātnieks plaši apcerējis 
monogrāfijā “Lasošā nācija romantisma laikmetā” (“The 
Reading Nation in the Romantic Period”), kas angļu va-
lodā izdota vairākos atkārtotos izdevumos.

Vispārīgās grāmatzinātnes aspektā referātos un dis-
kusijās tika analizēti grāmatniecības vēstures teorijas 
“mūžīgie” jautājumi — nozares definīcija, tās saikne ar 
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citām zinātnēm, vēsturisko un mūsdienu problēmu sa-
saiste. Tika akcentēta mazo tautu kultūra globālās la-
sīšanas, grāmatu tirdzniecības un izglītības kontekstā. 
Šī problēma tika aplūkota daudzos Ziemeļvalstu pēt-
nieku referātos. Dānijas pārstāvji pievērsās rūnu analī-
zei un to publicēšanas tradīcijām, zviedri analizēja sā-
gas un to iespiedumus Lielbritānijā, vairākos referātos 

-
rades nozīme kultūras patērētāju tirgū. Lietuvas pārstā-
ve Aušra Navickiene pievērsās lietuviešu imigrantu lite-
ratūrai 19.gadsimta Parīzē. Šo rindu autore stāstīja par 
19.gadsimta otrās puses latviešu sieviešu literatūru, ku-
rā iekļaujas galvenokārt tulkojumi no vācu, zviedru, an-
gļu un citām valodām. Savukārt R.Berga sniedza ieska-
tu Rīgas ģimnāzijas disputācijās, t.i., mācību nobeigu-
ma darbos un to kolekcijās, kas glabājas Latvijas liela-
jās bibliotēkās, veidojot interesantu literatūras atzaru 
17.gadsimta Latvijas vācu grāmatniecībā.

Lai atvieglotu sesijas izvēli atbilstoši katra klausītā-
ja interesēm, referāti bija tematiski grupēti. Atsevišķas 
sesijas veltītas reliģiskajai literatūrai, publisko bibliotē-
ku vēsturei, autodidaktiem adresētajai literatūrai, lite-
rāru tekstu analīzei, lasīšanas biedrībām un literārajai 
komunikācijai u.c. Netika ignorētas arī aktuālās problē-
mas: tiešsaistes publikāciju aprite, Gūtenberga iedibi-
nāto tradīciju izpausmes informācijas tehnoloģiju laik-
metā, jaunākās daiļliteratūras izplatība (Kārenas Blik-
senas darbi Āfrikas tirgū, Džoannas Ketlīnas Roulingas 
“Harija Potera” izdevumi u.c.).

Atsevišķas sesijas bija veltītas Skandināvijas un Bal-
tijas valstu sadarbības iespējām. Tajā diskutēja Dānijas, 

taču pagaidām konkrēti projekti netika ierosināti.
Kaut arī Baltijas valstu pētnieki tiek laipni aicināti 

piedalīties SHARP konferencēs un citos līdzīgos pasā-
kumos, jaušams, ka pagaidām mūsu mazo valstu grā-
matniecības vēsture cittautu speciālistos neizraisa īpa-
šu interesi. Vienotību jutām tikai ar Baltijas valstu pār-

vēstures problemātiku pārzina vāji, tikai teorētiski ap-

kopainu. Lai gūtu starptautisku atpazīstamību, Latvi-
jas pētniekiem būtu pārvaramas valodu un psiholoģis-
kās barjeras, aktīvāk iekļaujoties starptautiskajos pro-
cesos, tai skaitā piedaloties SHARP un citās grāmatzi-
nātnes konferencēs.

“Melnā dimanta” iekšskats

Restorāns Kristiānijā, kur notika konferences bankets

“Melnā dimanta” krātuvēs


