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Jana Dreimane

Ārzemju 
bibliotēku 
notikumu 
apskats
(2010.gada janvāris–
marts) 

75% tunisiešu neapmeklē publiskās 
bibliotēkas

un atpūtas ministrija paziņoja par nepieciešamību 
veicināt lasīšanu. Nesenajā 1029 tunisiešu telefonap-

nevienu grāmatu. Iemesli ir dažādi, bet visizplatītākais  
(18 %) — nepatīk lasīt.

-
tīšanas un lasīšanas veicināšanas stratēģiju, iesaistot 
tajā arī bibliotēkas. Rakstnieks un izdevējs Walid Sliman 
atbalsta grāmatu popularizēšanas ideju, jo sabiedrībā 
grāmatas un lasīšana tiekot zemu vērtēta.

grāmatizstādēm kinoteātros un sabiedriskā transporta 

pieturvietās, tunisieši grāmatas pērk nelabprāt (viena 
ģimene tām atvēl mazāk nekā 30 dinārus, tas ir, nepil-

Noura Khalil uzskata, ka pirmais klup-
šanas akmens ir izglītība: “Mēs nekad neesam iedrošinā-

ti lasīt. Skolēnu obligātā lasāmviela bija neiedomājami 

garlaicīga. Turklāt, salīdzinājumā ar ārzemju grāmatām, 

mūsējās šķiet lētas un nekvalitatīvas.”
-
-

tāko vietu skolā uzdoto uzdevumu izpildei.
-

tīts. Valstī ar aptuveni 9 miljoniem iedzīvotāju ir 378 
publiskas bibliotēkas, kas darbojas līdztekus 30 mak-
sas abonentbibliotēkām.

Grāmatas un lasīšana visai zemu tiek vērtēta arī ci-

-
rokāņi izlasa vidēji 2,5 grāmatas gadā, bet katrs desmi-

Komentējot pētījuma datus, tunisieši uzsver trīs 
svarīgākos mazlasīšanas iemeslus:

mediju, tostarp grāmatu cenzūra — tunisiešiem 1) 

liegta iespēja brīvi paust savu viedokli jelkādos in-
formācijas nesējos. Grāmatas ir saturiski garlaicīgas, 
jo tajās dominē politiskā propaganda, visiem labi 
zināmais valsts augstāko amatpersonu viedoklis;
izdevniecības nerespektē iedzīvotāju intereses un 2) 
vajadzības;
labas grāmatas netiek reklamētas plašsaziņas me-3) 
dijos;
grāmatas ir dārgas.  

Izmantotā informācija
Yahia, Mona.

$nds. Magharebia

31.augustā]. Pieejams: http://www.magharebia.com/cocoon/awi/ 

xhtml1/en_GB/features/awi/features/2010/02/05/feature-02  

Tunisijas 
Nacionālā 
bibliotēka
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Darbu atsākusi Reformātu teoloģijas 
bibliotēka Emdenā

2010.gada 1.februārī atkal atvērta poļu izcelsmes 
protestanta Johannesa a Lasko (Johannes a Lasco, Jan 

Laski

un teoloģijas vēstures bibliotēka Emdenā (Lejassaksi-
ja, Vācija). Nepietiekama $nansējuma dēļ tā tika slēgta 
2008.gada septembrī. Bibliotēkas $nansētājs — Vācijas 
Evaņģēliskā Reformātu Baznīca (Evangelisch-reformier-

te Kirche) uzskata, ka vainojama kādreizēja bibliotēkas 
direktora un Bibliotēkas fonda (Stiftung Johannes a 

Lasco Bibliothek Große Kirche Emden) valdes vienper-

soniskā vadītāja Valtera 
Šulca (Walter Schulz) neli-
kumīgā un nesaimniecis-
kā darbība. Viņa vadībā 
“Bibliotēkas fonda” ka-
pitāls no astoņiem mil-
joniem eiro 2001.gadā 
saruka līdz nepilniem 
diviem miljoniem eiro 

bibliotēkas $nansējumu 
veido “Bibliotēkas fonda” 
pamatkapitāla peļņa un 
2008.gada beigās tā bija 

-
ku nācās slēgt, bibliote-

kārus un zinātnisko personālu — atlaist.
Jau 2009.gada martā Vācijas Evaņģēliskā Reformā-

tu Baznīca un Vācijas Evaņģēliskā Baznīca vienojās par 
Bibliotēkas fonda kapitāla atjaunošanu, lai bibliotēka 
varētu atsākt darbu. Nepilna gada laikā tika savākti 7 
miljoni eiro. Neatliekamajām bibliotēkas vajadzībām 

Bibliotēkas vadītāja amatā iecelts mācītājs un baz-
nīcas vēsturnieks Jans Lange van Ravensvaijs (Jan Ma-

rius Jacob Lange van Ravenswaay, 1952). Par svarīgāko 
uzdevumu jaunais direktors uzskata bibliotēkas krāju-
ma papildināšanu ar aktuālo zinātnisko literatūru. Kopš 

2008.gada rudens bibliotēkas krājumā nav ienācis 
neviens akadēmisks izdevums, lai gan pērn tika plaši 
atzīmēta Reformātu baznīcas dibinātāja Žana Kalvina 

-
ku publikāciju. 

Darbā tiks atjaunoti 2008.gada nogalē atlaistie līdz-
strādnieki. Bibliotēkas vadība vairs nebūs vienperso-
niska. Iestādes $nanšu līdzekļus pārzinās pensionēts 
mācītājs Vilhelms Nēfs (Neef), kurš bibliotēkā strādā 
kopš 2008.gada septembra, kad baznīcas virsvadībai 
kļuva zināms bibliotēkas bankrots. V.Nēfs vadīs arī 
bibliotēkas zinātnisko padomi, kas noteiks institūcijas 

no Vācijas, Šveices un Nīderlandes.
2008.gada septembrī kādreizējo direktoru V.Šulcu 

Vācijas Evaņģēliskā Reformātu Baznīca iesūdzēja tiesā. 
2009.gada 26.martā prokuratūra apstiprināja V.Šulcam 
apsūdzību divpadsmit epizodēs: no 2003.gada mar-
ta līdz 2008.gada aprīlim viņš bija noslēdzis grāmatu 
iegādes līgumus par vairāk nekā 2,6 miljoniem eiro, 
ņemot līdzekļus no Bibliotēkas fonda pamatkapitāla, 
kas ir gan fonda statūtu, gan Lejassaksijas likuma par 

vaina joprojām nav pierādīta.

Izmantotā informācija
Größte reformierte Bibliothek wird wiedererö/net. Evangelisch.

de [tiešsaiste].8. Januar 2010 [skatīts 2010.g. 1.septembrī]. Pieejams:  
http://www.evangelisch.de/themen/religion/groesste-reformierte- 
bibliothek-wird-wiedereroe/net9599.

Džakomo Kazanova atgriežas Francijā

Slavenā itāļu mīlnieka un rakstnieka Džakomo Ka-
zanovas (pilnajā vārdā Giacomo Girolamo Casanova 

Chevalier de Seingalt

dzīves vēsture” rokraksts 200 gadus pēc autora nāves 

augstāko cenu, kāda jelkad maksāta par atmiņu rok-
-

denes izdevēju Brokhauzu dzimtai — samaksājusi 7,2 
miljonus eiro. Kazanovas atmiņu rokraksts ir jau cipa-

Gallica -
ģināls tiks eksponēts izstādē, kas būšot apskatāma arī 
Venēcijā un Berlīnē.

“Rokraksta vēsture ir gandrīz tikpat dēkaina kā tā au-

tora dzīve”

Frédéric Mitterrand

uzdevumā 2010.gada 18.februārī parakstīja vienoša-
nos ar rokraksta līdzšinējo īpašnieku pārstāvi Hubertu 
Brokhauzu.

1820.gadā par 200 dālderiem no Kazanovas jaunākās 

3700 lappuses — 12 kartona kastes. Divus gadus vē-
lāk apgāds sāka publicēt memuārus vācu valodā — no 
1822. līdz 1828.gadam iznāca 12 sējumi. Drīz pēc tam  

valodā, vēlēdamies tos pretstatīt pirātisko Kazanovas 

Johannesa a Lasko vārdā 
nosauktā Reformātu Baznīcas 
un teoloģijas vēstures 
bibliotēka Emdenā

Bibliotēkas vadītājs 
mācītājs un baznīcas 
vēsturnieks Jans Lange 
van Ravensvaijs
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memuāru izdevumu straumei, kas sākās 19.gadsimtā. 

-
vuma redakciju, no teksta izslēdza ne vien Kazanovam 
raksturīgos itālicismus un latīnismus, bet bez izdevēja 
ziņas bagātināja darbu ar saviem izteikumiem un Ka-
zanovas rīcības motivējumiem, kas pašam autoram, 
iespējams, nebūtu ienākuši prātā. 1827.gadā franču 
izdevuma publicēšanu vācu cenzūra apturēja, tādēļ 
daudzsējumu darbs turpināja iznākt Parīzē, bet pēc 
franču cenzoru aizlieguma — Briselē. 

pazemes bunkurā. Baidoties, ka uzlidojumā tas va-
rētu iet bojā, to pārvietoja uz kādas bankas seifu. “Tā 

kā Otrajā Pasaules karā manam vectēvam auto nebija, 

viņš cauri Leipcigai brauca ar divriteni. Sekretāre skrēja 

līdzi un turēja ciet rokrakstiem piekrautās kastes,” stāsta 
H.Brokhauzs. Pēc kara, kad Brokhauzu ģimenes atzars 
pārcēlās uz Rietumvāciju, Visbādeni, lai varētu netrau-
cēti turpināt uzņēmējdarbību, rokraksts tika aizvests 

līdzi un deponēts Vācijas bankas (Deutsche Bank) sei-
-

vien Kazanovas mīlas dēkas, bet arī jaunības gados 
apceļoto valstu sabiedriskā dzīve, tikumi un netikumi. 

 ir talantīgi un delikāti uzraks-
tīta (daudzviet pilnie vārdi ir izdzēsti un aizstāti ar ini-
ciāļiem) un, kā apgalvo Kazanovas biogrā$, ir faktolo-
ģiski precīza. Kazanova memuārus pārrakstījis vairākos 
eksemplāros, lai tos izdalītu draugiem lasīšanai, taču 
līdz mūsdienām, visticamāk, saglabājies tikai viens, kas 

— stipri saīsināti un pārstrādāti.
Kazanovas panākumi mīlas frontē (viņam bijuši 

sakari ar vairāk nekā 100 sievietēm) bija tikai neliela 
viņa dzīves daļa. Kazanova bija arī jurists, $lozofs, uz-
ņēmējs un bibliotekārs. Viņš ceļojis cauri visai Eiropai 

māksliniekus. Biogrā$ noskaidrojuši, ka Kazanova bijis 

Dzimis 1725.gadā Venēcijā. Viņa māte bija atzīta ak-

ar kuru Kazanovam visu mūžu bija saspringtas attiecī-
bas. Kazanova studējis Padujas Universitātē un katoļu 

1755.gadā viņš tika notiesāts par buršanos, pie-
derību brīvmūrniekiem un bezdievību, tomēr jau pēc 
nepilna gada viņam izdevās no apcietinājuma izbēgt. 
Viņš atstāja Venēciju, taču vēlāk dzimtajā pilsētā at-
griezās. 1782.gadā viņš atkal bija spiests to atstāt, jo 
bija publicējis paskvilu par venēciešu augstākās sa-
biedrības slepenajiem mīlas sakariem. Dzīves pēdējos 
vienpadsmit gadus, būdams ļoti slims un prominentu 
draugu atstāts, viņš pavadīja grāfu Valdšteinu pilī Duk-

-
kārs, viņš gandrīz visu dienu rakstīja vēstules, literārus 

bet gan franču valodā, ko Kazanova bija apguvis jaunī-

1798.gadā, 73 gadu vecumā, Kazanova mira, līdzte-
kus memuāriem atstādams 1703 vēstules, 67 iespied-
darbus, 50 dialogu uzmetumus, 390 dzejoļus, kā arī 
simtiem lappušu cita rakstura materiālu. Lielākā daļa 

Kazanovas arhīva glabājas 

Kazanovas rokrakstu 

bija saņēmusi anonīma 
mecenāta ziedojumu. Sa-
runas par rokraksta pār-

nebija vieglas, jo izdevēji 
pieprasīja ļoti augstu cenu 
un nevēlējās no tās atkāp-
ties. Kompromiss netika 
panākts, tādēļ pirkumu 
par sākotnējo summu bija 

-
jerministram.

Dārgāk par Kazanovas 
rokrakstu savulaik samaksāts vienīgi par Leonardo da 

-
mu Codex Leicester

gadā iegādājās Microsoft dibinātājs Bils Geitss.

Izmantotā informācija
Kellijs, Ians. Kazanova : aktieris, spiegs, mīlētājs, priesteris / Ians 

-

 

Leipcigas izdevējs 
Frīdrihs Arnolds 
Brokhauzs

Itāļu rakstnieks Džakomo Kazanova
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Das Leben des Casanova. Die Berliner Literaturkritik [tiešsais-

te]. 19 Februar 2010 [skatīts 2010.g. 1.sept.]. Pieejams:  http://www. 
berlinerliteraturkritik.de/detailseite/artikel/das-leben-des-casanova.html

Lielbritānijā pieņemts pretrunīgs 
Digitālās ekonomikas likums

Digitālās ekonomikas likums (Digital Economy Act, http://

www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/contents). -
gulē digitālo mediju darbību un izmantošanu, e-pub-
likāciju publisko patapinājumu, bāriņdarbu izmantoša-
nas kārtību. Likums stājās spēkā 2010.gada 12.jūnijā. Sa-
biedrība iebilda pret nesamērīgo sodamēru autortiesī-
bu pārkāpējiem — internetpiekļuves liegumu.

Lielbritānijas bijušā ekonomikas ministra, leibo-
Peter Benjamin Mandelson, 

1953) ierosinātais likums nosaka, ka internetpiekļuvi 
-

sa uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm, kuru 

internetslēgums izmantots nelikumīgai datu lejup/
augšupielādei. Internetu būs spiesti atslēgt interneta 
pakalpojuma piegādātāji, ja mēneša laikā pēc nozie-
guma saņems pārliecinošu autortiesību turētāja ziņo-
jumu par pārkāpumiem. Konkrētas vainīgās personas 
precizēšana un tiesībsargājošo iestāžu sankcija nebūs 
nepieciešama.

Visas ģimenes vai uzņēmuma izslēgšana no inter-
neta lietotāju loka nav akceptējams sods, jo būs ap-
draudēti ekskomunicēto sociālie kontakti, izglītība un 
dzīves kvalitāte. Likumprojekta izstrādātāji ignorējuši 

-
pējam piemērojams administratīvs sods, nevis brutāls 
komunikācijas ierobežojums kā kriminālnozieguma 
gadījumā.

Šis likums var dramatiski ietekmēt arī universitā-
tes, bārus, kafejnīcas, kuras piedāvā internetpiekļuvi. 
Sodot vienu personu par autortiesību normu pārkā-
pumu, cietīs arī citi. Par šo likumu satraukta arī Britu 

-
ja (Federation of Small Businesses). Britu bibliotēku šis 
likums skar ļoti sāpīgi arī tādēļ, ka ierobežo bāriņdar-
bu (darbi, kuru autori nav identi$cēti) izmantošanu.

Likumprojektā bija iekļauts pants, kas atļāva bā-
riņdarbu izmantošanu, iegādājoties licenci. Šo pantu 
ļoti atbalstīja Britu bibliotēka, kā arī citas atmiņas in-

kultūras mantojuma ir bāriņdarbi. Šis pants atvieglo-
tu bāriņdarbu digitalizāciju un publicēšanu. Diemžēl 
likuma galīgajā variantā tas netika iekļauts, jo to ap-
strīdēja fotogrā$, baidoties, ka tik atviegloti anonīmo 
darbu izmantošanas nosacījumi aktivizēs pirātismu 
foto nozarē.

Digitālās ekonomikas likums ir slikts likums, uzsver 
-

lējies noslēgt savu ministra karjeru ar uzbrukumu cil-
vēktiesībām, secina medijs.

Izmantotā informācija 
Unlock collections for digital access to all. The Times [tiešsais-

http://www. 

resourceshelf.com/2010/02/03/dealing-with-orphan-works-in-the-uk- 

several-libraries-and-museums-directors-work-for-passage-of-clause-42-

of-digital-economy-bill.

Killock, Jim. 

 

Andrews, Robert,

co.uk [tiešsaiste]. 8 April 2010 [skatīts 2010.g. 1.sept.]. Pieejams: http://

ASV bibliotēku aktualitātes 2010.gadā

-
cesija, amerikāņi arvien vairāk izmanto bibliotēku 
darba meklējumiem, tālākizglītībai un valsts pabalstu 
saņemšanai. 2010.gada janvārī mārketinga izpētes uz-
ņēmuma Harris Interactive veiktā aptauja liecina: aiz-
vien vairāk amerikāņu (209,8 miljoni 2006.gadā, 219 

Džakomo Kazanovas memuāru “Manas dzīves 
vēsture” rokraksts
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miljoni 2010.gadā) uzskata, ka publiskās bibliotēkas 
uzlabo dzīves kvalitāti. Vairāk nekā 223 miljoni ameri-
kāņu domā, ka bibliotēku vērtību nosaka bezmaksas 
pieejamība to informācijas resursiem.

-
ju pieprasa iesniegumu iesūtīšanu elektroniskā formā 
caur internetu, bezmaksas globālā tīmekļa pieejamība 
bibliotēkās kļūst aizvien svarīgāka. 2/3 publisko bib-
liotēku palīdz darba meklētājiem sastādīt tiešsaistes 
pieteikuma vēstules un citus dokumentus potenciāla-
jiem darba devējiem, 88% — piedāvā pieeju vakanču 
datubāzēm. 75% publisko bibliotēku var atrast nepie-
ciešamos materiālus valsts civildienesta eksāmeniem, 
69% — abonē resursus kvalitatīvu darba pieteikumu 
sastādīšanai.

Diemžēl 2009.gada bibliotēku situācijas ana-

līze liecina, ka bibliotēku &nansējums arvien tiek 

samazināts. 2010.gadā budžets sarucis 41 pavalsts 

bibliotēkās. Samazinājies arī valsts līdz&nansējums 

bibliotēkām. Septiņas pavalstis un Kolumbijas ap-

gabals to nesaņem vispār.

Saskaņā ar 2009.gada novembrī žurnālā American 

Libraries publicēto informāciju 2009.gadā 80% bib-
liotēku piedāvāja informāciju skolēnu mājasdarbu iz-
pildei, 73% bibliotēku — audioresursus, 62% sniedza 
attālinātas (virtuālas) uzziņas, 55% — e-grāmatas, bet 
51% — videoresursus. 2010.gadā bezvadu internets 

-

bibliotēkās) ierīkotas informācijas tehnoloģiju mācību 
klases. 53% bibliotēku nodrošina konsultācijas pie in-
ternetizētajām lasītāju darba vietām.

Pētījumi liecina, ka augstu tiek vērtētas arī sko-
lu bibliotēkas. Vairāk nekā 96% amerikāņu atzīst, 

ka tās ir nozīmīga izglītības infrastruktūras sastāv-

daļa, jo nodrošina skolēnus un pedagogus ar in-

formāciju, sniedz iespēju katram bērnam lasīt un 

mācīties. Salīdzinot ar 2008.gadu, šogad skolu bib-

liotēkas atvērtas nedēļā pusotru stundu ilgāk nekā 

2008.gadā.
Pieaug arī akadēmisko bibliotēku $ziskais un vir-

tuālais apmeklējums. Nacionālais Izglītības statistikas 
centrs (The National Center for Education Statistics, 

NCES

bibliotēkās bija reģistrēti ap 20,3 miljoni apmeklētāju 
(par pusotru miljonu vairāk nekā 2006.gadā). 72% aka-
dēmisko bibliotēku sniedz saviem lasītājiem tiešsaistes 
uzziņu pakalpojumus. 95% studentu vismaz reizi ne-
dēļā, bet 16,9% — ik dienas ieskatās savas augstsko-
las bibliotēkas mājaslapā (2006.gadā tādu bija 7,1%). 
9 no 10 koledžu studentiem dodas uz bibliotēkām, lai 
piekļūtu zinātnisko publikāciju datubāzēm. Pieaug $-
nansējums e-resursu iegādei. 2006.gadā elektronisko 
seriālizdevumu iepirkumiem akadēmiskās bibliotēkas 
tērēja 691,9 miljonus, bet 2008.gadā — jau vienu mil-

American 

Library Association, ALA) prioritātēm ir cīņa par vārda 
brīvību. ALA 

2001.gada rudenī pieņemtā terorisma novēršanas 
akta — Patriotisma likuma (USA Patriot Act) 215.pantu, 
kurā noteikts, ka drošības iestādes bez īpašas tiesas 

ir pretrunā ar konstitucionālajām tiesībām uz privātās 
dzīves neaizskaramību un informācijas izvēles brīvību. 

par likuma, ieskaitot arī 215.nodaļas, darbības laika pa-

arī kādreizējais bibliotēku nostājas atbalstītājs, tagad 

Par nozīmīgāko 2010.gada darba virzienu ALA pa-
sludinājusi bibliotekāru izglītību sociālo mediju izman-
tošanā. Bibliotekāriem būs jāapgūst komunikācija in-
teraktīvā vidē, sociālo medijus izmantošanas iespējas 
lasītāju apkalpošanā.

Izmantotā informācija
State Of America’s Libraries Report 2010 -

Pieejams: http://www.ala.org/ala/newspresscenter/mediapresscenter/ 

americaslibraries/ALA_Report_2010-ATI001-NEW1.pdf 

Franča Kafkas “Procesa” dīvainie 
līkloči

1988.gada rudenī Vācu 
-

bahā (Das Deutsche Lite-

raturarchiv Marbach) par 
-

ru iegādājās izcilā ebreju 

-
cess” manuskriptu. Vācu 

tolaik samaksāja augstā-
ko cenu, kas prasīta par 
mūsdienu autora darbu. 

-
zīmīgāko Kafkas rokrakstu 
glabātāju, jo tā krājumā ir 
arī citi rakstnieka sacerēju-
mi, kā arī vēstules.

-
raksti jau piecdesmit ce-
turto gadu glabājas vienā 

dzīvojošajām māsām Evai un Rutai Hofēm (Hoffe). Viņu 

arhīvs, kas glabājas citā — 
Izraēlas Nacionālā bibliotēka 

(The National Library of Israel) apstrīdējusi abu māsu 

Kafkas romā-
na “Process” manuskriptu, kas tai pienākoties kā “na-
cionālās kultūras mantojuma daļa“.

(Ulrich Raulff) nosūtīja vēstuli Izraēlas Nacionālās bib-

F.Kafkas stāsta “Pārvērtība“ 
pirmizdevuma vāks
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liotēkas (INB) direktoram Shmuel Har-Noy, kurā aici-
nāja vienoties par abpusēji izdevīgu lēmumu. 22.ok-
tobrī viņš saņēma atbildi, ka “Kafkas rokrakstu īstā 
glabāšanas vieta ir Izraēlas Nacionālā bibliotēka”, 

un kataloģizācijā.

mazpazīstamā autora darbu izdošanu. Īsi pirms nacistu 

dzimto Prāgu, paņemot sev līdzi arī drauga rokrakstus. 

-

-

viņa materiāli būtu pieejami kādā publiskā arhīvā vai 
1956.gadā 

Salmanam Šokem (Schocken, 1877–1959), baidoties, 
ka intensīvās karadarbības dēļ Izraēlā rokraksti varētu 
iet bojā. Pēc dažiem gadiem S.Šokens tos aizveda līdzi 
uz Šveici un ievietoja Cīrihes bankā. S.Šokena mazdēls 

Haaretz

izdošanas tiesības, kaut gan tam nav dokumentāla 
pierādījuma. Laikrakstā Haaretz vairākkārt publicēta 
māsas Hofes aizvainojoša informācija. Piemēram, viņu 

-

atlikušo daļu. 

(Stach), kam bijusi ilgstoša sadarbība ar I.E.Hofu, domā, 
ka abu autoru atstātais mantojums ir apjomīgs — pēc 

-
maz 20 000 lapu. Daļa patiesi glabājoties māsu Hofu 
dzīvoklī, taču neviens 
to neesot redzējis, jo 
I.E.Hofa prasījusi visai 
ievērojamas summas 
pat par materiālu ap-
skati. R.Stahs uzskata, 

-
vums, jo ļautu gūt dzi-
ļāku ieskatu savrupā 

sarakste ar daudziem 

valodā.
Līdz I.E.Hofes nāvei 2007.gadā pretenzijas uz Kafkas 

-
tojuma likumīgos īpašniekus, tika ierosināta pēc tam, 
kad plašākai sabiedrībai kļuva zināms I.E.Hofes meitu 

-
-

atvērti, lai noskaidrotu, kādas vērtības tajos glabājas.

sava neilgā mūža. Ieguvis jurista izglītību Kārļa Univer-
sitātē, viņš netiecās gūt spožus panākumus tieslietās, 

laikā viņa darbi publicēti maz. Par vienu no izcilāka-
jiem mūsdienu rakstniekiem viņš atzīts tikai pēc nāves. 

-

lielas mor$ja devas, ko viņam šļircināja kakla sāpju 
remdināšanai.

-
gākie romāni “Process” (pirmoreiz publicēts turpināju-
mos žurnālā  grāmatās 1999., 2006.g.) un “Pils” 
(2001., 2007.gadā), kā arī  stāsti (grāmatās apkopoti 
2001., 2005.gadā).
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