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Jana Dreimane

Ārzemju 
bibliotēku 
notikumu 
apskats
(2009.gada  
aprīlis–septembris)

Zemestrīce sagrauj desmitiem Itālijas 
kultūras iestāžu

2009.gada 6.aprīlī puspiecos no rīta (pēc Latvijas lai-
ka) Abruco (Abruzzo) reģiona iedzīvotājus pamodinā-
ja spēcīgi pazemes grūdieni. Zemestrīcē, kas sasniedza 
6,3 balles pēc Rihtera skalas, gāja bojā 302 cilvēki, bet 
68 000 palika bez pajumtes, jo pusei ēku bija tik lieli 
bojājumi, ka tās pagaidām nav apdzīvojamas.

Katastrofā visvairāk cieta Akvilas (L’Aquila), Peskaras 
(Pescara) un Teramo provinces. Zemestrīces epicentrs 
atradās tikai piecus kilometrus no Akvilas provinces 
galvaspilsētas Akvilas. Pilnībā sagrauts Onna ciemats 

lielākā daļa — gados jauni ļaudis.

Kultūrvēsturiskās ainavas postījumi

Akvilā — 13.gadsimtā dibinātajā pilsētā — satrici-
nāts vēsturiskais centrs, kurā ir daudz senu viduslai-
ku un baroka arhitektūras pieminekļu. Sagrauta viena 
no lielākajām un skaistākajām pilsētas baznīcām — ro-
māņu stila Santa Maria di Collemagio, ko 13.gadsimta 
80.gados uzcēla vēlākā Romas pāvesta Celestīna V di-

-
cā Celestīns V tika iesvētīts un kronēts pāvesta amatā, 
šeit apglabātas viņa mirstīgās atliekas.

Līdzīgs liktenis piemeklējis vēl četras Akvilas lielākās 
baznīcas. Pēc Itālijas Kultūras ministrijas (Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali) datiem zemestrīce radījusi 
zaudējumus 500 Abruco reģiona baznīcām. Lielākā vai 
mazākā mērā cietis katrs kultūras objekts: cietokšņi, pi-
lis, torņi, villas, sienu gleznojumi u.c. Abruco kultūrvēs-
turiskā ainava ir dramatiski mainījusies.

Zemestrīce sagrāvusi arī mūsdienu ēkas, tajā skaitā 
Akvilas Universitāti, pilsētas slimnīcu un reģiona admi-
nistratīvo centru.

Bibliotēkas

Akvilas centrā, krāšņā pilī izvietotā provinces gal-
venā bibliotēka Salvatore Tommasi -
dā) cietusi tik pamatīgi, ka darbs tajā nav iespējams. 
Sagrauta arī bibliotēkas filiāle, kas atradās līdzās San-
ta Maria di Collemagio baznīcai. Filiālē glabājās biblio-
tēkas senais krājums — 16.–19.gadsimta iespieddarbi. 
Bibliotēkas personāls, ugunsdzēsēji un brīvprātīgie lie-
lāko daļu krājuma (ap 50 000 sējumu) no filiāles eva-
kuēja drīz pēc zemestrīces. Tās radītie putekļi no se-
najiem iespieddarbiem jau noslaucīti, sākta grāmatu 
restaurācija. 

Pārējais krājums tika atstāts sagrautajās ēkās. Tā 
apzināšana, sakārtošana un restaurācija sākās tikai 
pēc ēku nostiprināšanas. Diemžēl pienācīga pagaidu 
mītne bibliotēkai vēl nav atrasta. Šobrīd tās personāls 
strādā kādā bijušajā vidusskolas ēkā. Tur izvietots arī 
periodikas krājums.

Neizmantojamas ir arī visu septiņu Akvilas Universi-
tātes bibliotēku telpas. Pagaidām nodrošināta piekļu-
ve svarīgākajai studiju literatūrai, atjaunots starpbib-
liotēku abonementa pakalpojums. Studentiem un mā-
cībspēkiem tiek sniegtas elektroniskas uzziņas. Četru 
visvairāk sagrauto bibliotēku krājumi pārvietoti uz ci-
tām ēkām.

Līdzšinējās ēkās darbu pagaidām nevar atjaunot ne-
viena Akvilas bibliotēka (kopumā — 18).

Muzeji un arhīvs

Itālijas Kultūras ministrijas darba grupa apzināju-
si arī muzeju stāvokli. Būtiski ēku bojājumi konstatēti 
3 Teramo, 6 Peskāras un 11 Akvilas muzejos. Vēl 2009.
gada 7.maijā, mēnesi pēc katastrofas, 22 (23%) muzeji 
darbu vispār nebija atsākuši, bet 30 (31%) bija apmek-
lētājiem pagaidām slēgti.

Daļēji sagruvis 15.gadsimtā celtais Forte Spagnolo 
cietoksnis, kura austrumu spārnā izvietots Abruco Na-
cionālais muzejs (Museo Nazionale d’Abruzzo, http://
www.museonazionaleabruzzo.beniculturali.it). Tā ko-
lekcijā ir paleontoloģijas, arheoloģijas priekšmeti, vi-
duslaiku glezniecības, tēlniecības un lietišķās mākslas 
paraugi. Tie ir neskarti, taču drošības labad pēc zemes-
trīces nogādāti citur. Uz galvaspilsētu Romu evakuēts 
Akvilas Dārglietu muzeja krājums, jo tā ēka — sena bīs-
kapa pils — cietusi tik stipri, ka draud sagrūt.

Nolemts izveidot virtuālu Abruco muzeja (Sistema 
Museale Telematico della Regione Abruzzo, http://www.
musei.abruzzo.it; http://www.crbc.it) portālu, kurā at-
tālinātie lietotāji varētu iepazīties ar vairāk nekā 100 
Abruco reģiona muzeju kolekcijām, kas klātienē nav 
pieejamas. Šo ideju atzinīgi novērtējusi Starptautiskās 
Muzeju padomes (International Council of Museums) Itā-
lijas Nacionālā komiteja.

Gruvešos pārvērtusies Akvilas prefektūras pils. Tās 
pirmajā stāvā bija izvietots valsts arhīvs un bibliotēka, 
kurā savākti vēstures materiāli no 13.gadsimta. Arhīva 

-
na arhivāre, nozarē atzīta viduslaiku vēstures pētniece. 
Dokumentācija vispirms tikusi vesta uz netālo Sulmo-
nu, taču vēlāk evakuēta uz Bacano (Bazzano).



Bibliotēku Pasaule Nr.48/2009

54

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

Postošā notikuma sekas redzamas ik uz soļa

Sabrukusī Akvilas prefektūra

Paganikas baznīcas dārgumu glābšana

Paganikas baznīca pēc katastrofas
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Kultūras mantojuma glābšana

Sistemātiska kultūras iestāžu situācijas apzināša-
na un vērtību glābšana sākās tikai 19.aprīlī, kad no sa-
grautajām ēkām drošībā bija nogādāti iedzīvotāji. Tie-
sa, pirmais simboliskais akts veikts jau 12.aprīlī, Liel-
dienu svētdienā, — no izpostītās Paganikas (Pagani-
ca) baznīcas jumta noņemta 15.gadsimtā izgrebtā Ma-
donnas koka statuja. Līdz 12.maijam no drupām izcel-

-
ta to restaurācija.

Itālijas Kultūras ministrija atvērusi ziedojumu kon-
tu zemestrīcē cietušo kultūras vērtību restaurācijai. Sa-
grauto bibliotēku atjaunošanai naudu aicina ziedot arī 
Itālijas Bibliotēku asociācija (Associazione Italiana Bib-
lioteche). Taču ievērību pelna arī citas aktivitātes. Pie-
mēram, 27.jūlijā vienā no pagaidu nometnēm bērniem 
un jauniešiem dāvinātas 8000 grāmatas. Kopumā Itāli-
jas izdevēji zemestrīcē cietušajiem iedzīvotājiem sazie-
dojuši 25 000 grāmatu. Dāvinājumu vākšanu vadīja un 
koordinēja Grāmatas un lasīšanas centrs (Centro per il 
Libro e la Lettura), kā arī Itālijas Bibliotēku asociācija.

Izmantotā informācija
Earthquake Italy Abruzzi [tiešsaiste]. International Council of Mu-

seums, 12 May 2009 [skatīts 2009.g. 2.okt.]. Pieejams: http://icom. 

museum/disaster_relief/news.html

Terremoto in Abruzzo [tiešsaiste]. Associazione Italiana Biblioteche, 
2009 [skatīts 2009.g. 2.okt.]. Pieejams: http://www.aib.it/aib/cen/abr09.

htm

Itālijas Nacionālā ugunsdzēsības dienesta veidotā cietušo kultūras 
pieminekļu karte: Abruzzo earthquake april 6th 2009 : Operation to secure 

on the cultural assets [tiešsaiste]. National Fire Service Department [ska-
tīts 2009.g. 2.okt.]. Pieejams: http://www.vigilfuoco.it/opereprovvisionali _

eng.asp.

Bibliocīds Venecuēlā

2009.gada pavasarī Venecuēlas sabiedrību, sevišķi 
bibliotekārus, satrauca skandaloza ziņa — 2007.–2008.
gadā no Mirandas pavalsts publiskajām bibliotēkām kā 
režīmam kaitīgas izņemtas 62 262 grāmatas. Par to vēs-
tīja 2009.gada 29.martā Venecuēlas lielākajā un popu-
lārākajā dienas laikrakstā “El Nacional”1 ievietotā pub-
likācija “Atklāta masveida grāmatu iznīcināšana Miran-
das bibliotēkās [gubernatora] Kabelo2 valdīšanas lai-
kā” (Detectan destrucción masiva de libros de bibliote-
cas mirandinas durante gestión de Cabello). Norakstītie 

iespieddarbi pārdoti papīra pārstrādes fabrikām kā ma-
kulatūra. Izņemto darbu skaitā bija Antuāna de Sent-
Ekziperī “Mazais princis”, Migela de Servantesa “Dons 
Kihots”, Gabriela Garsijas Markesa “Patriarha rudens” 
(latviešu valodā izdots 1992.gadā), kas, starp citu, vēsta 
par kāda vārdā nenosaukta, mītiska Latīņamerikas dik-
tatora dzīves norietu. Pēc Venecuēlas Nacionālās bib-
liotēkas (Biblioteca Nacional de Venezuela, http://www.

, 
VNB) datiem pavalsts publiskajās bibliotēkās ir 267 280 
bibliogrāfisko vienību, tātad ideoloģisku apsvērumu 
dēļ norakstīts 23,2% krājuma, kaut laikrakstā un citviet 
minēts krietni mazāks skaitlis — 15%.

Mirandas Autonomais Bibliotēku un informācijas in-
stitūts (Instituto Autónomo de Bibliotecas e Información 
de Miranda, http://www.iabim.gob.ve, MABII), kura pār-
ziņā ir 51 pavalsts publiskā bibliotēka, mēģināja vērie-
nīgo grāmatu norakstīšanu pamatot ar objektīviem ie-
mesliem. Svarīgākie: 1) daudzas grāmatas bija saturis-
ki novecojušas (to vidū pagājušā gadsimta 60.–70.ga-
dos izdotas mācību grāmatas, kas neatbilst pašreizē-
jām izglītības programmām); 2) daudzās bibliotēkās 
ilgstoši bija tik nepiemēroti apstākļi, ka liela daļa krā-
juma ir  kaitīgo mikroorganismu saēsta un tādēļ izolē-
jama no “veselās” kolekcijas. Piemēram, San Pedro de 
los Altos pilsētas bibliotēkā valdošā augstā mitruma un 
temperatūras dēļ bija norakstāma pat vairāk nekā pu-
se krājuma.

Tomēr pretrunīgie VNB un MABII paziņojumi liek 
apšaubīt norakstīšanas akciju objektivitāti. 2009.gada 
16.maijā MABII aizsāka ziedošanas kampaņu “Grāma-
ta Mirandai” (Un libro para Miranda), paziņojot, ka tās 
mērķis ir atjaunināt pavalsts publisko bibliotēku krāju-
mus — pēdējos divos gados tie ideoloģisku motīvu dēļ 
esot noplicināti. Turklāt MABII izvairījusies publicēt de-
talizētu norakstīto izdevumu sarakstu un norakstīšanas 
iemeslus. Cirkulē nepārbaudītas ziņas, ka visi procesu-
ālie dokumenti ir apzināti iznīcināti.

publisko bibliotēku konsultāciju centra — jaunieceltā 
direktora Ignacio Bareto (Ignacio Barreto, dz. 1962.g.) 
viedoklis: “Ideoloģijas problēma nav tikai partejiskās lī-
nijas vai politiskā prozelītisma3 jautājums. Tā drīzāk at-
spoguļo valsts koncepciju un sistēmu. Vairākums biblio-
tēku grāmatu atspoguļo kapitālisma ideoloģiju. Pamā-
cību grāmatas sludina individuālismu, tas ir, personisko 
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Santa Maria di Collemagio baznīca pirms un pēc zemestrīces
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attīstību savrup no citu izaugsmes. Vecās vēstures grā-
matas atspoguļo vēsturi dominējošās partijas skatīju-
mā.” Savdabīgas idejas savulaik sludināja arī I.Bareto 
amata priekštecis Fernando Bajezs (Baez, dz. 1970.g.), 
kas plašāk pazīstams kā grāmatas “Irākas kultūras iznī-
cināšana” (La Destruccion Cultural de Iraq: Un Testimonio 
de Posguerra -
tu iznīcināšanas vēsture” (A Universal History of the De-
struction of Books, 2008) autors. 2008.gada 1.aprīlī, kļūs-
tot par VNB direktoru, viņš paziņoja, ka uzsāks cīņu pret 
ASV Kongresa bibliotēkas proponēto bibliotēku ko-
mercializāciju un kultūras imperiālismu. ASV Kongresa 
bibliotēka esot viens no lielākajiem bibliotēku ienaid-
niekiem nozares vēsturē, uzsvēra F.Bajezs. Šo aktivitāšu 
dēļ F.Bajezam tika liegta iebraukšana ASV. Taču arī viņa 
karjera VNB bija ļoti īsa: jau 2008.gada 11.decembrī di-
rektora amatā tika iecelts I.Bareto.

VNB izstrādājusi jaunas publisko bibliotēku vadlī-
nijas. Tajās noteikts, ka katrā publiskajā bibliotēkā iz-
veidojamas “ideoloģijas” nodaļas, kur koncentrējama 
Ugo Čavesu, kā arī Venecuēlas politiskajam režīmam 
radniecīgās, draudzīgās valstis, piemēram, Kubu, slavi-
noša literatūra. No jauna uzrakstīta lielākā daļa pamat-
skolas mācību grāmatu. Tajās Venecuēlas demokrātis-
kais periods ir noklusēts, turpretī pašreizējā preziden-
ta U.Čavesa nākšana pie varas, kā arī viņa pārkārtoju-
mi glorificēti.

Venecuēlas prezidenta posteni U.Čavess ieņem kopš 
1998.gada. Aktīvu politisko darbību sācis jau 1983.ga-
dā, izveidojot slepenu sociālistiski ievirzītu biedrību — 
 “Revolucionāro Bolivāru kustība 200” (MBR-200). 1992.
gadā tā sarīkoja divus neveiksmīgus valsts apvērsumus. 
Pēc U.Čavesa ievēlēšanas prezidenta amatā Venecuēlas 
iekšpolitika un ārpolitika radikāli mainījusies. Venecuē-
lā valda komunistiska diktatūra, augstus amatus pašval-
dībā un valsts pārvaldē var ieņemt tikai U.Čavesa atbal-
stītas personas, valdošās sociālistiskās partijas biedri. In-
formācijas aprite ir ierobežota, piemēram, bez atbilsto-
šu iestāžu atļaujas Venecuēlā nedrīkst ievest ārzemju li-
teratūru. 2008.gadā represēti 19 žurnālisti.

Izmantotā informācija
Castillo, Laura Helena. Detectan destrucción masiva de libros de 

bibliotecas mirandinas durante gestión de Cabello. El Nacional [tiešsais-
te]. 29 March 2009 [skatīts 2009.g. 2.okt.]. Pieejams: http://el-nacional.

com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/74903/Reporte%20Regional/

Detectan-destrucci%F3n-masiva-de-libros-de-bibliotecas-mirandinas- 

durante-gesti%F3n-de-Cabello

Cherubini, Edgar. Holocausto de libros en Venezuela. Venezuela 

es Noticia [tiešsaiste]. 30 March 2009 [skatīts 2009.g. 2.okt.]. Pieejams: 
http://venezuelanoticia.com/wwwvenezuelanoticia/2009/03/holocausto-

de-libros-en-venezuela

Oder, Norman. Venezuelan National Library Battles “Imperia-
lism” of Library of Congress. Library Journal [tiešsaiste]. 15 april 2008 
[skatīts 2009.g. 2.okt.]. Pieejams: http://www.libraryjournal.com/article/

ca6551558.html

Venezuela overview [tiešsaiste] : rising attacks on journalists; book 
censorship. International PEN (a World association of writers) [ska-
tīts 2009.g. 2.okt.]. Pieejams: http://www.internationalpen.org.uk/go/ 

freedom-of-expression/campaigns/freedom-to-write-in-the-americas/ 

venezuela-overview

1 20.gadsimta 90.gadu beigās bija viena no aktīvākajām pašreizē-
jā Venecuēlas diktatoriskā prezidenta Ugo Čavesa (Hugo Rafael Chávez 

Frías) kandidatūras atbalstītājām valsts prezidenta amatam. Taču pēc ra-
dikālas U.Čavesa politikas maiņas avīze nostājusies viņa opozīcijā.

2 Diosdado Kabelo (Diosdado Cabello, dz. 1963.g.) — karjeru sācis 
Venecuēlas armijā. 1992.gadā kopā ar Ugo Čavesu mēģināja veikt valsts 
apvērsumu, kas neizdevās. Tādēļ divus gadus pavadīja cietumā. Taču 
pēc U.Čavesa uzvaras prezidenta vēlēšanās 1998.gadā ieņem augstus 

gubernators. Patlaban — Venecuēlas Sabiedrisko darbu  un mājokļu 
celtniecības ministrs. 

3 No grieķu val. “prosēlytos” ‘pienācējs’ — cilvēka pievēršana citai  
reliģijai, politiskajam vai filozofijas virzienam.

Gandrīz 80 jaunas bibliotēkas 4 gados

2006.–2008.gadā Katalonijas autonomajā apgabalā  
(Spānija) atvērta 61, bet 2009.gadā — jaunuzceltas vai 
renovētas 17 publiskās bibliotēkas. Piemēram, Pasaules 
grāmatu dienas priekšvakarā 2009.gada 22.aprīlī Sant 
Vicenç dels Horts pilsētā (Barselonas province), kur ir ap 

m2 plaša bibliotēka. Tās celtniecība un aprīkojums iz-
-

ro sedza pati pilsēta, aptuveni pusotru miljonu eiro 
— Barselonas province, bet 800 000 eiro — Kataloni-
jas apgabals. Tajā pašā dienā lasītājiem kļuva pieejama 
jauna bibliotēka arī Ripolā (Ripoll). 2000 m2 lielā, skaistā 
celtne, kuras interjers ir tikpat mūsdienīgs kā eksterjers, 
izmaksājusi 3 miljonus eiro. Trīs dienas vēlāk, 25.aprīlī, 
svinīgi atklāta vēl viena jaunuzcelta bibliotēka Sabadel-
jā (Barselonas province). Arī tās celtniecībai un iekār-
tošanai līdzekļi nebija žēloti. Pilsēta sarūpējusi gandrīz 

-
nijas ģeneralitāte salīdzinoši niecīgu daļu — 173 900 ei-
ro. Un tā vai ik mēnesi kopš 2006.gada (Katalonijas bib-
liotēku celtniecības un renovācijas programma gan aiz-

Fernando BajezsIgnacio Bareto F.Bajeza sarakstītās grāmatas: “Vispārējā 

grāmatu iznīcināšanas vēsture” un “Irākas 

kultūras iznīcināšana”



Lambert Mata bibliotēka

Sanmartī bibliotēka Barselonā

Jaunā Biblioteca del Nord Sabadeljā

Les Voltes bibliotēka 

Sant Vicenç dels Horts 

pilsētā
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svētkus — jo viņu izglītības, kultūras vajadzībām un la-
sītpriekam atkal atvērta jauna gaismaspils.

2009.gadā Katalonijas bibliotēku renovācijai un 
celtniecībai atvēlēti 33 miljoni eiro. No tiem Barselonas 
province, kurā atrodas lielākā daļa šogad uzcelto vai re-
novēto bibliotēku, šim nolūkam tērējusi 8 miljonus ei-
ro. Līdztekus tam 35 miljoni eiro piešķirti provinces 188 
bibliotēku un 9 bibliobusu uzturēšanai.

Kopumā Katalonijā ir 336 publiskās bibliotēkas. 
Jaunuzceltās, renovētās, mūsdienīgi iekārtotās biblio-
tēkas, kā arī lasīšanas veicināšanas programmas raisī-
jušas pastiprinātu iedzīvotāju interesi. 2008.gadā, sa-

-
ju skaits (kopumā 2 618 986 personas, proti, 36% Kata-
lonijas iedzīvotāju), apmeklētība augusi par 11,2%, sa-
sniedzot 21 823 319 reizes. Publiskajās bibliotēkās gla-
bājas vairāk nekā 11 miljoni dokumentu. 2008.gada no-

-
-

bola laukumi. 
Lielākā daļā bibliotēku piedāvā lasītājiem piekļuvi 

globālajam tīmeklim, turklāt par to nav jāmaksā.

Izmantotā informācija 
Biblioteques Públiques de Catalunya [tiešsaiste]. Generalitat de Ca-

talunya, 2009 [skatīts 2009.g. 2.okt.]. Pieejams: http://www20.gencat.

cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.e21a2e524bef388501ac3a10b0c0

e1a0/?vgnextoid=ded81e1f0f090110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vg

nextchannel=ded81e1f0f090110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnex-

tfmt=default&newLang=es_ES

Las bibliotecas públicas catalanas recibieron el año pasado cerca de 

22 millones de visitas, un 11,2% más que en el 2007 [tiešsaiste]. 17 abril de 
2009.  Generalitat de Catalunya, 2009 [skatīts 2009.g. 2.okt.]. Pieejams: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem. 7e2d3bf548

1ac4ad86a64e10b0c0e1a0/?vgnextoid=727787718b0c0110VgnVCM10000

00b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=727787718b0c0110VgnVCM1000000b0

c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=2eaef9cd7f3b0210VgnVCM100

0008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES

Jauns resurss kultūras daudzveidības 
iepazīšanai — Pasaules Digitālā 
bibliotēka

2009.gada 21.aprīlī ASV Kongresa bibliotēka, Apvie-
noto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultū-
ras organizācija (UNESCO) un vēl 32 partnerinstitūcijas 
Parīzē prezentēja Pasaules Digitālo bibliotēku (World Di-
gital Library, http://www.wdl.org; turpmāk — PDB). Bib-
liotēka nav masveida digitalizācijas projekts. Viens no 
tās svarīgākajiem uzdevumiem ir UNESCO program-
mas “Pasaules atmiņa” reģistrā iekļautā īpaši vērtīgā 
dokumentārā mantojuma vizualizācija. Patlaban tā ie-
tver 1215 objektus — digitalizētus rokrakstus, kartes, re-
tas grāmatas, filmas, audioierakstus un fotogrāfijas, kas 
raks turo dažādu pasaules reģionu kultūras unikalitāti. 
PDB ir brīvi pieejama ikvienam interneta lietotājam.

PDB iniciējis ASV Kongresa bibliotēkas direktors 
Džeimss H. Bilingtons (James H. Billington) UNESCO  
ASV Nacionālās komitejas sēdē 2005.gada 6.jūnijā. 
Dž.H.Bilingtons uzskata, ka cittautu kultūras zināšanas 
atvieglo starpnāciju saprašanos, tādēļ būtu svarīgi vei-
dot daudzvalodīgu un multikulturālu interneta vidi. No-
zīmīgu artavu šajā procesā sniedz ASV Kongresa biblio-
tēka, jo tajā rodami bagātīgi cittautu kultūras resursi — 

-

PDB koncepcija aizgūta no pagājušā gadsimta 
90.gados aizsāktā ASV Kongresa bibliotēkas projek-
ta “Amerikas atmiņa” (American Memory), kura tīmekļa 
vietnē patlaban pieejami 9 miljoni vēstures liecību. Tā-
pat kā šim projektam, arī PDB galvenā mērķauditorija ir 
skolēni un studenti, tādēļ tās tīmekļa vietnei ir saskarne 
sešās ANO oficiālajās valodās (arābu, angļu, spāņu, fran-
ču, krievu, ķīniešu), kā arī portugāļu valodā, atraktīvs vi-
zuālais noformējums, ērta informācijas meklēšanas sis-
tēma un izsmeļošs digitālo objektu raksturojums. Tajā 
piedāvāta digitālo objektu meklēšana pēc atslēgvārda, 
kā arī pārlūkošana pēc 5 kritērijiem: dokumenta atraša-
nās vietas, rašanās vai atspoguļotā vēstures perioda (no 
8.gadu tūkstoša pirms Kristus dzimšanas līdz mūsdie-
nām), nozares, veida un piegādātājinstitūcijas.

Pagaidām PDB saturu veidojušas 26 atmiņas insti-
tūcijas — galvenokārt nacionālās bibliotēkas un augst-
skolu bibliotēkas. Gandrīz puse PDB objektu (513) ori-
ģinālu meklējami ASV Kongresa bibliotēkā. Vairāk ne-
kā 100 digitalizēto dokumentu oriģinālu glabājas Brazī-
lijas Nacionālajā bibliotēkā un Krievijas Valsts bibliotēkā. 
Unikālus resursus digitālajai bibliotēkai sniegusi arī Irā-
kas Nacionālā bibliotēka un arhīvs, Ķīnas Nacionālā bib-
liotēka un Japānas Nacionālā bibliotēka (National Diet 
Library). PDB pagaidām rodamas tikai 9 Latvijas vēstu-
res liecības, to vidū — 3 krāsainas Daugavpils fotogrāfi-
jas, ko 1911. vai 1912.gadā uzņēmis krāsainās fotogrāfi-
jas aizsācējs, kīmiķis Sergejs Prokudins-Gorskis (Сергей 
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Прокудин-Горский,
negatīvi glabājas ASV Kongresa bibliotēkā.

Līdz šim PDB ieguldīti vairāk nekā 10 miljoni ASV 
dolāru. Pirmā projekta finansētāja bija ASV kompānija 
“Google”, kas 2005.gada novembrī tam piešķīra 3 miljo-
nus dolāru. Tikpat daudz ziedojis arī “Kataras  fonds iz-
glītības, zinātnes un sabiedrības attīstībai” (Qatar Foun-
dation). Divus miljonus ASV dolāru piešķīrusi skotu iz-
celsmes bibliotēku mecenāta Endrū Karnegī (Andrew 
Carnegie, 1835–1919) korporācija Ņujorkā (Carnegie Cor-
poration of New York). Pa vienam miljonam ASV dolāru 
atvēlējusi kompānija “Microsoft” un Karaļa Abdulas Zi-
nātnes un Tehnoloģiju universitāte Saūda Arābijā (King 
Abdullah University of Science and Technology). PDB teh-
noloģisko attīstību sekmējušas arī datorkompānijas 
“Apple”  un “Intel”. Salīdzinājumam — ASV Kongresa 
bibliotēkas projekts “Amerikas atmiņa” līdz šim izmak-
sājis 60 miljonus ASV dolāru. Portāla izveidi un attīstību 
nodrošina ASV Kongresa bibliotēka, kurā atrodas tā gal-
venais serveris, kā arī Aleksandrijas bibliotēka Ēģiptē.

Cerēsim, ka itin drīz PDB būs rodams arī Latvijas do-
kumentārais mantojums, kas iekļauts programmas “Pa-
saules atmiņa” starptautiskajā reģistrā, — Dainu skapis 
un pirms 20 gadiem notikušās Latvijas, Igaunijas un Lie-
tuvas iedzīvotāju miermīlīgās akcijas “Baltijas ceļš” ma-
teriāli!

Izmantotā informācija
Cody, Edward. U.N. Launches Library Of World’s Knowledge.  The 

Washington Post [tiešsaiste]. 21 April 2009 [skatīts 2009.g. 2.okt.]. Pie-
ejams: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/ 2009/04/ 

20/AR2009042001324.html

Fenner, Louise. All Countries Invited to Participate in World Digi-
tal Library : Library of Congress expert says goal is to expand content, 
partners. America.gov [tiešsaiste]. 2 July 2009  [skatīts 2009.g. 2.okt.]. Pie-
ejams: http://www.america.gov/st/educ-english/2009/April/200904291455

54xlrennef0.8357813.html

 Neliela, bet naftas un gāzes atradnēm bagāta Āzijas valsts līdzās 
Saūda Arābijai, kur atšķirībā no daudzām citām islāma valstīm valda li-
berāls politiskais režīms. Tajā atļauts vēlēšanās piedalīties, uz nozīmī-
giem valsts/pašvaldību amatiem pretendēt arī sievietēm. Kataras sate-
līttelevīzija “Al Jazeera” ir viena no svarīgākajām raidorganizācijām arā-
bu pasaulē. 

Britu sabiedrība aicina nostiprināt 
likumā skolu bibliotēku obligātumu

Lielbritānijas bērnu autoru, grāmatizdevēju, skolo-
tāju un bibliotekāru grupa organizējusi parakstu vāk-
šanu elektroniskam iesniegumam (http://petitions. 
number10.gov.uk/literacy/?showall=1#detail) Lielbri-
tānijas valdībai, kurā lūdz likumā noteikt profesionāli 
vadītu skolu bibliotēku obligātumu visā valstī.

Parakstu vākšana sākusies 2009.gada 1.jūlijā, bet 
noslēgsies 11.decembrī. Līdz 25.novembrim iesniegu-
mu bija parakstījuši vairāk nekā 5200 Lielbritānijas pil-
soņu un pastāvīgo iedzīvotāju. Skolu bibliotēku likuma 
nepieciešamību atbalstījuši pasaulslaveni bērnu rakst-
nieki, piemēram, Filips Pulmans (Philip Pullman
Frančeska Saimona (Francesca Simon, 1955), Maikls 
Rou zens (Michael Rosen
arī vairāki skotu izcelsmes filantropa Endrū Karnegī me-
daļas literatūrā ieguvēji. Parakstītāju vidū ir Nacionālās 

skolotāju arodbiedrības (National Union of Teachers) 
ģenerālsekretāre Kristīne Blauere (Christine Blower) un 
britu arodbiedrības “Unison” ģenerālsekretārs Deivs 
Prentiss (Dave Prentis). Kampaņas dalībnieki ir satrauk-
ti, ka sabiedrība un valdība akceptē ieslodzīto likumī-
gās tiesības uz bibliotēku, bet nesaprot, cik būtiskas 
tās ir skolas vecuma bērniem — viņu lasītprieka veici-
nāšanai: “Mēs visi atbalstām ieslodzīto tiesības uz bib-
liotēku. Jo tā var sekmēt viņu rehabilitāciju sabiedrībā. 
Esam nobažījušies, ka skolēniem nav tādu pašu tiesī-
bu. Pētījumi rāda, ka daudziem gados jaunajiem likum-
pārkāpējiem ir zems izglītības līmenis” — teikts Bērnu, 
skolu un ģimeņu ministrijas (Department for Children,  
Schools and Families) valsts sekretāram Edam Bolsam 
(Ed Balls) adresētajā pavadvēstulē, ko 2009.gada 1.jūlijā 
iesniedza kampaņas galvenais organizators, divkārt 
Endrū Karnegī medaļu literatūrā ieguvušais rakstnieks 
Alans Gibonss (Alan Gibbons). A.Gibonsam ir 16 gadus 
ilga pedagoģiskā darba pieredze. Kaut pēdējos gados 
A.Gibonss nodarbojas tikai ar rakstniecību, viņš ir biežs 
viesis arī skolās un dažādos grāmatu svētkos. A.Gibonss 
ir dedzīgs bibliotēku atbalstītājs — lielākā daļa ierak-
stu viņa tīmekļa žurnālā (http://alangibbons.net) veltīta 
Lielbritānijas bibliotēku situācijai un aizstāvībai.

Tikai pusē Lielbritānijas vidusskolu strādā algo-
ti pilna laika bibliotekāri, taču tikai ceturtajā daļā no 
tām (28%) šos pienākumus veic kvalificēti profesionā-
ļi. “Skumji, ka daudzās mūsu skolās joprojām nav adek-
vāta bibliotekārā nodrošinājuma. Pat šajos grūtajos lai-
kos situācijas uzlabošana nevarētu maksāt dārgi. Slik-
tas informācijpratības sociālās izmaksas ir būtiskas,” la-
sāms pavadvēstulē.

A.Gibonss uzsver, ka elektroniskais iesniegums ir ti-
kai sākums kampaņai, kuras mērķis ir nostiprināt sko-
lu bibliotēku obligātumu likumā. “Ja tā ir tikai grāmatu 
pasaule, sevišķi bibliotēka, valdība izjūt mazāku spie-
dienu nekā tad, ja tā ir plaša kulturāla informācijpratī-
bas atbalsta kampaņa. Tādēļ es sadarbojos ar izdevē-
jiem, pedagoģisko personālu un publiskā sektora arod-
biedrībām.”

Kampaņu rosinājis 2008.gada novembrī plašsazi-
ņas medijos paustais F.Pulmana paziņojums par ie-
spējamo Meadows Community skolas (Česterfīlda) 
bibliotēkas slēgšanu, to aizstājot ar virtuālo apmācī-
bu centru. Neraugoties uz bērnu un viņu vecāku pro-
testiem, F.Pulmana protesta vēstuli skolas direktorei 
(uz kuru viņš atbildi nesaņēma), bibliotēka tika slēgta 
un bibliotekāre atlaista no darba. Kopš tā laika, uzsver 
A.Gibonss, tendence slēgt skolu bibliotēkas arvien pie-
aug, jo nevienā likumā nav noteikts skolu bibliotēku 
obligātums.

Izmantotā informācija
Pullman anger at proposed closure of Chesterfield school library. 
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25.nov.]. Pieejams: http://www.fantasybookreview.co.uk/blog/2008/11/24/
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Flood, Alison. Authors lobby government for statutory school lib-

raries. Guardian [tiešsaiste]. 1 July 2009 [skatīts 2009.g. 25.nov.]. Pie-
ejams:  http://www.guardian.co.uk/books/2009/jul/01/authors-school-
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