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Nepilns miljons dolāru par grāmatu

Savulaik angļu tirgotājs, diplomāts, rakstnieks 
un grāmatiespiedējs Viljams Kekstons (William Cax-
ton) rūpīgi iepazinis Gūtenberga izgudroto grāma-

iespiedpresi, ko licis nogādāt Vestminsterā (Angli-
ja). V.Kekstons bija pirmais Anglijā, kas uzsāka grā-
matu iespiešanu, un pirmais pasaulē, kas 1471.gadā 
izdeva savā tipogrāfijā iespiesto grāmatu katalogu. 
Tajā rodamas pirmās ziņas par Svēto Rakstu grāma-
tu “Sarumas misāle”1 (Sarum Missal), kas angļu literā-
rajā praksē izmantota līdz pat 14.gadsimta beigām. 
Diemžēl nav zināms, cik eksemplāru grāmatizdevēja 
dzīves laikā bija nodrukāti.

Līdz mūsdienām saglabājies 1487.gada iespie-
dums, ko iegādājusies un saglabājusi Lī (Legh) dzim-
ta. No 266 lappusēm gan atlikušas tikai 243, divas no 

-
nāmā eksemplāra, kas glabājas Daremas Universitātes 
(Durham University) bibliotēkā, saglabājušās vien trīs 
lapas, jo Reformācijas2 piekritēji to pakļāva cenzūrai 
(Reformācijas laikā katoļu Svēto Rakstu grāmatas An-
glijā tika iznīcinātas). Lapas, kurās pieminēts Svētais 
Toms un Romas Pāvests, no grāmatas tika izrautas.

Tagad Lī ģimene nolēmusi “Sarumas misāli” pārdot. 
Lai nopirktu šo raritāti, bija nepieciešamas 465 000 
sterliņu mārciņas (930 000 USD vai 465 000 Ls). Tādēļ 
dabas un vēstures pieminekļu aizsardzības fonds The 
National Trust ziedoja 316 000 sterliņu mārciņas, kultū-
ras iniciatīvas atbalsta fonds The Art Fund

Sākot ar 2009.gada martu unikālais izdevums būs 
apskatāms Lī ģimenes Laimparka (Lyme park) pils izstā-
žu zālē. Vēsturiski nozīmīgā izdevuma elektronisko ver-
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siju apmeklētājiem būs iespēja “izšķirstīt” lapu pa la-
pai.

Izmantotie informācijas avoti
Vēsture [tiešsaiste]. Reliģiju enciklopēdija [skatīts 2008.g. 29.aug.]. 

Pieejams: http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/kristietiba/
anglikani-vesture.html

Alberge, Dalya. Only copy of sacred book from the 15th century to 
go on public display [tiešsaiste]. Timesonline [skatīts 2008.g. 29.aug.]. 
Pieejams: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article3694552.ece

Reynolds, Nigel. William Caxton’s prayer book saved by Natio-
nal Trust  
ht t p: // w w w.te l e g ra p h . co . u k /n e w s /u k n e w s /158 4156 / W i l l i a m -
Caxton%27s-prayer-book-saved-by-National-Trust.html

Aprit 298 gadi, kopš Anglijā stājās 
spēkā likums par autortiesībām

Pasaulē autortiesību aizsardzības termiņi arvien pa-
lielinās. Zināms, ka likumam “Par autortiesībām un bla-
kustiesībām” ir vairāk nekā 450 gadu, taču pirmo reizi 
skaidri definēts un juridiski terminēts tas tika 18.gad-
simtā Anglijā.

Anglijā no pirmā rakstītā vārda līdz pat 16.gadsimtam 
autora tiesības uz savu darbu noteica vispārējie likumi. 
Līdz ar iespiedpreses izgudrošanu 1476.gadā radās ie-
spēja tiražēt grāmatas. Lai ierobežotu reliģiska rakstu-

1694.gadam monopoltiesības izdot drukātos materiā-
lus noteica Kancelejas preču tirgotāju apvienībai (Sta-
tioners’ Company). Kad monopolizācijas laiks beidzās, 
apvienība vēlējās to atjaunot, taču valsts atteicās iz-
dot šādu rīkojumu. Tad apvienība centās lobēt Anglijas 
parlamentu, tā cerot panākt savu noteikumu diktēša-
nu grāmatu autoriem. Parlaments 1710.gada 11.maijā 
apvienībai atbildēja, izdodot “Karalienes Annas3 statū-
tus” (Statute of Anne), ko pazīstam kā vēsturē pirmo li-
kumu par autortiesībām.

Likums paredzēja, ka autors uz 14 gadiem pārdod 
tiesības rīkoties ar manuskriptu citai personai, pēc tam 
tiesības uz manuskriptu atkal pieder autoram, un viņš 
atkal var to pārdot. Likums veicināja strauju grāmatiz-
devēju skaita palielināšanos.

“Karalienes Annas statūti” ieviesa divus jaunus jē-
autors, kam pieder autortiesības, pie kam 

šīs tiesības tiek aizsargātas fiksētu laika periodu, t.i., iz-
doto darbu aizsargāja likums uz noteiktu laika sprīdi, 
un obligātais eksemplārs
deviņas Anglijas bibliotēkas, kurām jāsaņem viena ko-
pija no katras Anglijā iespiestās grāmatas.

“Karalienes Annas statūtu” preambula noteica, ka 
tas ir pamācošs akts, lai iedrošinātu autorus vai pir-
cējus statūtos noteiktajā laikā gūt materiālu labumu 
no drukāto grāmatu kopijām. Statūtos izvirzītais mēr-
ķis tika sasniegts, jo tika ierobežotas grāmatizdevē-
ju monopoltiesības, piemēram, noteikt grāmatu tirā-
žu, kā rezultātā pircēji varēja brīvāk iegūt grāmatas, jo 
grāmatizdevējiem nebija iespējas mākslīgi radīt “re-
tu” eksemplāru, tā neadekvāti paaugstinot maksu par 
grāmatu.

Anglijas precedents deva iemeslu līdzīgus likumus 
pieņemt citās valstīs. Tomēr tas tika izdarīts daudzus 

-
-
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dēļ likums, kas grāmatu pārvērstu par preci, nebija va-
jadzīgs.

19.gadsimtā autortiesību aizsardzība tika pagarinā-

pasaules valstu autortiesības tiek aizstāvētas 70 gadus, 
dažās pat 75 gadus.

Izmantotie informācijas avoti
The Statute of Anne, 1710

29.aug.]. Pieejams: http://www.copyrighthistory.com/anne.html
The Statute of Anne [tiešsaiste]. For Creativity and Innovation. Intel-

lectual Property Office [skatīts 2008.g. 29.aug.]. Pieejams: http://www.
ipo.gov.uk/about/about-ourorg/about-history/about-history-copy/about-
history-copy-anne.htm

Gifford, Christina N. The President signed into law the Sonny Bono 
Copyright Term Extension Act (CTEA or the Act) [tiešsaiste]. BNET Business 

 http://findarticles.com/p/ 
articles/mi_qa3843/is_200001/ai_n8883682

Krievijā periodiku lasa tikai puse 
iedzīvotāju, bet grāmatas — ceturtā 
daļa

Krievijas sabiedriskās domas pētniecības centrs 
(Всероссийский центр изучения общественного 
мнения, ВЦИОМ)) publiskojis pētījuma rezultātus par 
Krievijas pilsoņu brīvā laika pavadīšanu.

Pētījums liecina, ka apmēram 42% pilsoņu pastāvī-

memuāriem, populārzinātniskai un vēstures literatūrai. 
Krievu klasiķu darbus lasa 10%, bet mūsdienu rakstnie-

-
bus izmanto 4%, bet reliģioza un filozofiska rakstura 
darbiem pievēršas tikai 2−3% Krievijas pilsoņu.

Pēdējos gados Krievijā strauji krītas populārzināt-
nisku izdevumu metieni, ko veicina katastrofāli zemais 
zinātnes prestižs.

Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) 1972.−1978.ga-
dā veiktajā sabiedrības aptaujā 52−60% responden-
tu uzskatīja, ka zinātne dod vairāk labuma nekā ļaunu-
ma, pretējās domās bija vien 2−5% amerikāņu. 20 ga-

amerikāņu atbalsta zinātni un interesējas par to. Savu-
kārt Anglijā 1990.gadā līdzīgā aptaujā 76% responden-
tu uzskatīja, ka zinātne uzlabo situāciju pasaulē. Arī po-
pulārzinātniskajai literatūrai bija liels piekritēju skaits.

Krievijā 1994.gada aptaujā noskaidrots, ka tikai 8% 
respondentu uzskata, ka zinātni nepieciešams dotēt no 
valsts budžeta. 1990.gadu beigās Krievijas augstskolu 
studējošās jaunatnes aptauja liecināja, ka 56% ir pārlieci-
nāti, ka zinātnieki domā vien par sev zināmām, bet pārē-
jiem abstraktām problēmām, 42,2% atzina, ka zinātnieki 
par valsts naudu apmierina savu personīgo zinātkāri.

20.gadsimta pirmās desmitgades beigās Krievi-
jas sabiedrībā noliedzoša vai labākajā gadījumā neit-
rāla attieksme pret zinātni bija raksturīga pat augstā-
ko izglītību guvušo pilsoņu vidū. Piemēram, 2006.gadā 
veiktā aptauja par zinātnes nozīmību 58% responden-
tu izsauca negatīvas asociācijas.

Šajā pašā aptaujā tika noskaidrots, ka 37% Krievi-
jas pilsoņu vispār nelasa grāmatas, laiku palaikam lasa 
40%, pastāvīgi lasa tikai 23%.

1996.gadā veiktajā aptaujā atklājās, ka 18% aptau-
jāto ne reizi dzīvē nav lasījuši nevienu grāmatu. Aptau-
jas veicēji uzskatīja, ka toreiz lielākā daļa respondentu 
vienkārši kaunējās atzīt, ka nekad nav izlasījuši nevie-
nu grāmatu, savukārt 10 gadus vēlāk šādu kauna izjū-
tu vairs nav. 

2008.gada pastāvīgi lasošo respondentu aptau-
jā par lasīšanas paradumiem noskaidrots, ka 24% pa-
tīk sieviešu detektīvromāni, 19% ciena prozu sievietēm, 
18% vēlas lasīt asa sižeta literatūru, 16% interesējas par 
vēsturiskiem piedzīvojumiem, 14% aizraujas ar mūsdie-

Populārzinātnisko literatūru par veselību lasīja 25%, 

aptaujāto.
Ja agrāk Krievijas pilsoņi pirka un lasīja biezas grā-

matas cietos vākos, tad pēdējos gados parādījusies 
tendence izvēlēties seriālliteratūru mīkstos vākos un 
kabatformātā.

Aptaujā noskaidrojās brīvā laika pavadīšanas līde-
-

dentu. 59% aptaujāto atzinuši, ka labprāt skatās pa-
-

vijas filmas.
Krievijas televīzijas kanālus izvēlas 30% responden-

-

Padomju laika estrādes un mūsdienu Krievijas estrā-
des dziesmu izpildītājus klausās 22−24%, tikai 8% ap-
taujāto atzīst klasisko mūziku.

Izmantotie informācijas avoti
Меньше половины россиян читает периодику, и лишь каждый 

четвертый — книги [tiešsaiste]. Новости. Dleex [skatīts 2008.g. 
28.aug.]. Pieejams: http://ru.dleex.com/industry_news/?id=62885

Ваганов, А. Нужна ли наука для популяризации науки? [tiešsais-
te]. Человек и общество. Наука и жизнь [skatīts2008.g. 28.aug.]. Pie-
ejams: http://www.nkj.ru/archive/articles/11016/

Четверть россиян не читают прессу [tiešsaiste]. Utro.ru [skatīts 
2008.g. 1.sept.]. Pieejams: http://www.utro.ru/news/2004/06/14/318628.
shtml

Maskavā kursē literārais metro 
vilciens

2008.gada 31.maijā sāka kursēt sešvagonu literārais 
metro vilciens, kam piešķirts interesants nosaukums 
“Lasošā Maskava” (Читающая Москва). Vilciena vago-
nus no ārpuses rotā grāmatu vāku reprodukcijas, kas 
rada iespaidu, ka stacijā iebrauc nevis vilciens, bet gan 
grāmatplaukti. Vagonu interjeru rotā literāro personā-
žu attēli un ierāmēti citāti no slavenākajiem ārzemju un 
Krievijas klasiķu darbiem. Katrs vagons veltīts citai tē-
mai, tādēļ, lai varētu apskatīt visas tēmas, katrā metro 
stacijā nākas pārsēsties citā vagonā.

Maskavas dome nolēmusi tādā veidā metro pasa-
žierus padarīt “(..) kaut nedaudz gudrākus un lasošā-
kus (..)”, kā arī atgādināt par literārā mantojuma nozī-
mību. “Metropolitēns kā transports, ko izmanto visin-
tensīvāk, sniedz unikālu iespēju efektīvi reklamēt un 
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-
ziņojumā presei.

Vagonus noformējuši izdevniecības “Bērnu litera-
tūra” (Детская литература) speciālisti, kas vēlējušies 
ne tikai reklamēt grāmatu fragmentus, bet arī popula-
rizēt grāmatu ilustrācijas un to autorus.

Kā atzīst aptaujātie literārā metro vilciena pasažieri, 
viņus iepriecina galvaspilsētas domes lēmums ieviest 
kaut nedaudz garīgās vērtības ikdienas darba ritmā, līdz 
ar šāda metro vilciena parādīšanos kļuvis interesantāk 
dzīvot.

Ideja par sabiedriskā transporta izmantošanu sa-
biedrības izglītošanai nākusi no Toronto (Kanāda), Ņu-
jorkas (ASV) un Parīzes (Francija).

Izmantotie informācijas avoti
В московском метро запустили литературный поезд [tiešsais-

te]. Lenta.ru. Издание Rambler Media Group [skatīts 2008.g. 5.sept.]. 
Pieejams: http://www.lenta.ru/news/2008/05/31/train/

В метро появился литературный поезд [tiešsaiste]. Республика. 
Книги музыка перспектива [skatīts 2008.g. 5.sept.]. Pieejams: http://
www.respublica.ru/news/97

Vācijā atzīmē 75.gadadienu kopš 
pēdējo reizi publiski dedzinātas 
grāmatas

Iespaidīga, bet skumīga akcija 1933.gada 10.maijā 
notika Berlīnes Operas laukumā. Šajā dienā tika sa-
dedzinātas vairāk nekā 20 tūkstoši grāmatu. Apkārt 
grāmat gunskuram staigājis toreizējais Propagandas mi-
nistrs, tuvākais Ādolfa Hitlera (Adolf Hitler, 1889–1945, 
bijušais Nacionālsociālistiskās vācu strādnieku partijas 
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) 
un Vācijas fīrers no 1933. līdz 1945.gadam) domubiedrs 
un līdzgaitnieks Jozefs Gebelss (Joseph Goebbels, 1897–
1945) un skaitījis iepriekš uzrakstītas rindiņas:

“Pret dekadentismu un morālo pagrimumu, lai atbals-
tītu ģimenes un tās vērtības, es atdodu ugunij Heinrihu 
Mannu, Ernstu Glezeru un Ērihu Kestneru”.

Radio translācijā notika šīs akcijas tiešraide, to uzņē-
ma vairāki kinooperatori, tika izveidots kinožurnāls, ko 
demonstrēja visā Vācijā, mudinot iedzīvotājus atkārtot 
grāmatu dedzināšanu citās Vācijas pilsētās.

1933.gada 10.maijā notika vēl vairākas līdzīgas ak-
cijas, kas turpinājās vairākus mēnešus 22 Vācijas pilsē-
tās.

Šodien Vācijas galvaspilsētā neprātīgās akcijas nori-
ses vietā redzams piemineklis: laukuma vidū iebruģēts 
stikls, caur kuru redzama zemē izbūvēta liela, balta is-
taba ar tukšiem grāmatplauktiem. Blakus atrodas me-

sarakstītās lugas citāts:
“Tas bija tikai prologs. Tur, kur dedzina grāmatas, tur 

beigās dedzinās cilvēkus”.
Grāmatas dedzināja pēc iepriekš apstiprināta sa-

-
mēr savas valsts rakstnieku darbiem tika pievērsta īpa-

-
ka nolemti ugunij ar šādu spriedumu:

“Par Pasaules kara zaldātu literāro nodevību, lai tautu 
audzinātu dzimtenes aizstāvības garā”.

Tika iznīcināti ebreju izcelsmes autoru darbi, sociā-

listu un pacifistu, kā arī modernistu sacerējumi. Tie tika 
uzskatīti par nepieņemamiem vācu garam.

Pēc Otrā pasaules kara beigām slavenāko autoru 
darbus sāka izdot no jauna, tomēr to autoru darbus, 
kas gan bija iekļauti nacistu “melnajā” sarakstā, bet 
nebija paspējuši iegūt atzinību, vairs neizdeva. Lai au-
tori un to darbi atdzimtu no aizmirstības, bija nepie-
ciešamas vairākas desmitgades. Tikai 1976.gadā dažus 
no tautas atmiņas izdzēstus autorus, kas vēl bija dzī-
vi, sāka publiski pieminēt. Ap to pašu laiku uzņēmējs 
Georgs Zalcmans (George Salzman) uzsāka pie buki-
nistiem meklēt grāmatas, kas brīnumainā kārtā bija 
izglābušās no ugunskapa. Atzīmējot 75.gadadienu, 
kopš pēdējo reizi publiski dedzinātas grāmatas, uz-
ņēmējs nāca klajā ar piedāvājumu izveidot izstādi no 
viņa īpašumā esošajām 12,5 tūkstošiem izglābtajām 
grāmatām.

Nirnbergas pilsētas dome plāno iekļaut šo kolekci-
ju dokumentālā centra pastāvīgajā ekspozīcijā, kas at-
spoguļo nacisma laikus Vācijā.

Izmantotie informācijas avoti
Векслер, Юрий. Костер из великой литературы. Берлин, 75 лет 

назад
http://www.svobodanews.ru/Article/2008/05/13/20080513133415447. 
html

Stokholmas metro stacijās būs 
bibliotēkas

miljonus eiro, lai metro stacijās izveidotu mini biblio-
tēkas.

vidū, kuriem nav laika apmeklēt pilsētas bibliotēkas vai 
vienkārši ir slinkums tur iegriezties.

Mini bibliotēkas būs speciālas grāmatmašīnas, kurās 
nepilnas minūtes laikā būs iespējams automatizēti pa-

metro izmanto 75% pilsētas iedzīvotāju, Kultūras pār-
-

miešiem aktīvāk “tiekties” pēc zināšanām. Metro bib-
liotēkās būs pieejams arī bezmaksas Wi-Fi internetslē-
gums.

Izmantotie informācijas avoti
Stokholmas metro būs bibliotēkas [tiešsaiste]. Tūrisma ziņu portāls 

[skatīts 2008.g. 1.sept.]. Pieejams: http://www.travelnews.lv/?m_id=4&i_
id=2&pub_id=36921

Библиотеки, совмещенные со станциями метро, появятся в 
Стокгольме [tiešsaiste]. Tūrisma ziņu portāls [skatīts 2008.g. 1.sept.]. 
Pieejams: http://www.travel.ru/

1  Saruma
Solsberijai; misāle

2  Karaļa Henrija VII (1491–1547) laikā, kad karalis kļuva par Anglijas 
baznīcas augstāko vadītāju, lai gan, izņemot attiecību pārtraukšanu ar 
Romas katoļu baznīcu, plašākas teoloģiskas un liturģiskas reformas ne-
tika sāktas. Tās tika veiktas Henrija VIII pēcteču, īpaši Elizabetes I (1533–
1603) valdīšanas laikā, kad iedibināja principu, ka anglikānisms ir vien-
laikus katolisks un reformēts, teoloģiski plašāk to pamatoja un aizstā-
vēja Ričards Hukers 16.gadsimta beigās.

3  Anna Stjuarte (Anne Stuart Skotijas, Īrijas un Ang-
lijas karaliene (1702–1707), Lielbritānijas karaliene (1707–1714).
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Jana Dreimane

Čikāgas Universitātes bibliotēkai būs 
jauns nams

-
tātes (Chicago University) bibliotēkas ēkas celtniecība. 
Jaunajā namā varēs izvietot 3,5 miljonus iespieddarbu. 
Tā kā ik gadu augstskolas bibliotēkas krājums pieaug 
par 150 000 vienībām, domājams, ka telpu pietiks vis-

-
ni ASV dolāru. 25 miljonus dolāru projektam jau piešķī-
ris universitātes absolvents, kompānijas “Morningstar” 
izveidotājs un vadītājs Džo Mansueto (Joe vai Joseph 
Mansueto) ar dzīvesbiedri Riku. Pateicībā par nozīmīgo 
ziedojumu jaunuzceltā bibliotēka nesīs Džo un Rikas 
Mansueto vārdu (The Joe and Rika Mansueto Library).

Atšķirībā no nesen celtajām citu ASV universitāšu ie-
spieddarbu krātuvēm, kas slejas nomaļus no augstskolu 
teritorijām, Mansueto bibliotēka atradīsies universitātes 
pilsētiņas centrā līdzās Džozefa Regenšteina (Joseph Re-
genstein) bibliotēkai. Jāpiebilst, ka Regenšteina bibliotē-
kas būve pirms vairāk nekā 30 gadiem izmaksāja aptuveni 
20 miljonus dolāru, no tiem puse bija Džozefa un Helēnas 
Regenšteinu fonda (Joseph and Helen Regenstein Founda-
tion) ziedojums. Toreiz blakus jaunceltnei tika atstāts brīvs 

-
tēkas krājumam namā vairs nepietiks vietas. Regenšteina 

struktūrvienībās glabājas 7,6 miljoni iespiesto grāma-
tu, 44 500 periodisko izdevumu, 434 000 karšu un fo-
togrāfiju, kā arī 59 000 audio un video ierakstu. Ņemot 
vērā straujo krājuma attīstību, universitātes bibliotēkai 
steidzami nepieciešams jauns nams.

Sākumā bija iecerēts uzcelt piebūvi Džozefa Regen-
šteina bibliotēkai. Taču augstskolas vadība izšķīrās par 
atsevišķas ēkas būvniecību, jo bija nepieciešama ne 
vien jauna iespieddarbu krātuve, bet arī lasītava.

Celtnei būs vairāki pazemes stāvi 50 pēdu (15,24 
metru) dziļumā, ko vainagos 35 pēdu (10,6 metru) 
augsts stikla kupols virszemē. Nams tiks savienots ar 
Regenšteina bibliotēku. Mansueto bibliotēka tiks at-
vērta 2010.gada rudenī un tāpat kā Regenšteina bib-
liotēka lasītājiem būs pieejama cauru diennakti.

(Jahn). Viņa projekts neizraisīja tūlītēju augstskolas vadī-

ovālas formas ēku ar energoefektīvu un izturīgu stikla ku-
polu, dabiskās gaismas caurstrāvoto lasītavu un personā-
la darba telpas, savienojumu ar līdzās esošo Regenšteina 
bibliotēku, kā arī automatizēto grāmatu blīvplauktu sis-
tēmu (high-density, automated shelving system
atzīts par piemērotāko augstskolas vajadzībām.

-

dalībniecēm. Tiek digitalizētas un internetā ievietotas 
bibliotēkas vērtīgākās un interesantākās iespieddarbu 
kolekcijas. Tomēr augstskolas vadība uzskata, ka fizis-
kajai bibliotēkai arī turpmāk jābūt augstskolas studiju 
un pētniecības centram.

Izmantotā informācija
Cohen, Jodi S. A crystal dome for U. of C.’s tomes -

cagotribune.com, 12 May 2008 [skatīts 2008.g. 30.sept.]. Pieejams:  
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi-uofclibrary-12-
may12,0,6923002.story

y. The University of Chicago Lib-
rary [tiešsaiste]. [Skatīts 2008.g. 30.sept.]. Pieejams: http://mansueto.lib.
uchicago.edu/

UNESCO ierēdņi nodod makulatūrā 
gandrīz 100 000 grāmatu

Pirms vairāk nekā 20 gadiem UNESCO sapulcināja 
240 vēsturniekus un citu nozaru speciālistus deviņsē-
jumu “Latīņamerikas vispārējās vēstures” (General His-
tory of Latin America, Historia General de América Latina) 
izdevuma sagatavošanai.

2006.gadā UNESCO finansēja šo un citu organizāci-
-

došanu makulatūrā pārstrādei. Vairāku valstu pārstāv-
ji pauduši sašutumu par šo rīcību. Marokas vēstniece  
UNESCO Aziza Bennani norādīja: “UNESCO ir Apvieno-
to Nāciju Organizācijas intelektuālā institūcija, kā gan 
viens ierēdnis var lemt par tās iespieddarbu iznīcināša-
nu?” Meksikas vēstnieks UNESCO, rakstnieks Homērs Ari-
diss (Homero Aridjis) organizācijas prezidija ārkārtas sē-
dē pieprasīja veikt izmeklēšanu. Arī UNESCO ģenerāldi-
rektors Koičiro Macura (Koichiro Matsuura) paudis nožēlu 
par grāmatu iznīcināšanu un licis noskaidrot lietas aps-
tākļus.

Pārbaudē tika konstatēts, ka grāmatu iznīcināšana no-
tikusi 2004.–2005.gadā, kad UNESCO iespieddarbu krāju-
mu pārcēla no Parīzes un Briseli. Tad pieņemts lēmums 
nodot makulatūrā 94 500 grāmatu. UNESCO Publiskās in-
formācijas biroja direktors un Izdevniecības daļas vadītājs 
(UNESCO’s Bureau of Public Information and Publishing di-
vision) Nino Munjoss Gomess (Nino Muñoz Gomez) skaid-
ro, ka vismaz puse pārstrādei nodoto iespieddarbu bija 
novecojusi. To atzīst arī revidenti, taču norāda, ka starp 
pārstrādei nodotajiem darbiem bija sacerējumi ar vēstu-

-
jumi, kas nebūtu iznīcināmi, bet par velti piedāvājami bib-
liotēkām. Vairāku nabadzīgo Āfrikas un Latīņamerikas val-
stu pārstāvji uzsver, ka viņu skolas un bibliotēkas labprāt 
būtu papildinājušas krājumus ar literāriem darbiem un sa-
līdzināmās vēstures publikācijām.

Dati liecina, ka makulatūrā nodota ceturtā daļa “Latīņ-
-

semplāru (viena eksemplāra cena ir 35 eiro), kaut vēstur-
nieki turpina izstrādāt pēdējos trīs sējumus! Pārstrādei no-
doti vairāk nekā 10 000 “Vispārējās Āfrikas vēstures” (“Ge-
neral History of Africa”) eksemplāru (viena eksemplāra 

-

“Cilvēces vēstures” sējumi franču valodā (viena eksemplā-
-

kācijas par seno inku valsts galvaspilsētu Kusko un budis-
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tu pieminekļiem senās Birmas galvaspilsētā Baganā (Ba-
gan vai Pagan).

Daudz grāmatu tikušas pasūtītas, taču līdz adresā-
tam nav nonākušas; citas nav pienācīgi izplatītas. Des-
mitiem tūkstošu iespieddarbu iegūla UNESCO nolikta-
vās, kuru uzturēšana gadā izmaksāja aptuveni 100 000 
dolāru. Tādēļ tika lemts organizācijas publikāciju krā-
jumu pārcelt uz Beļģijas galvaspilsētu un uzticēt tā ap-
saimniekošanu kādai vietējai kompānijai.

N.Gomess, kas augstajā amatā darbu sācis 2005.ga-
da aprīlī, skaidro, ka par grāmatu iznīcināšanu uzzinājis 
tikai 2006.gada sākumā, kad kāds jauns darbinieks vi-
ņam iesniedzis rēķinus par iespieddarbu pārstrādi. To-

-
stošu eiro vērtībā) apmaksu, taču iznīcināšanas “operā-
cijas” vērienīgumu aptvēris vēlāk. Viņš lūdzis pārstrādi 
apturēt, taču tā jau bija noslēgusies.

2008.gada februārī N.Gomess uzrakstīja vēstuli pen-
sionētam Publiskās informācijas biroja direktoram un 
Izdevniecības daļas vadītājam vēstuli, lūdzot paskaid-
rojumu par grāmatu iznīcināšanu. Atbilde netika sa-
ņemta. Klusē arī citi bijušie UNESCO publikāciju krāju-
ma pārzinātāji.

Izmantotā informācija
Moore, Molly, Anderson, John Ward. A Maker of Books Des-

troys 100,000. The Washington Post Company [tiešsaiste]. 13 April 2008 
[skatīts 2008.g. 30.sept.]. Pieejams: http://www.washingtonpost.com/ 
wp-dyn/content/article/2008/04/12/AR2008041201973.html

No sadegušās Delftas (Nīderlande) 
Tehniskās universitātes Arhitektūras 
fakultātes ēkas izglābj nozares 
bibliotēku

-
kā 2008.gada 13.maijā gandrīz pilnībā nodegusi Delf-

fakultātes (The Faculty of Architecture at Delft Universi-
ty of Technology) ēka, kurā bija izvietots arī nozares in-
formācijas resursu krājums. Nīderlandes Izglītības mi-
nistrs Ronalds Plasterks uzskata, ka tā ir lielākā katas-
trofa, ko mūsdienās nācies piedzīvot kādai no Nīder-
landes augstskolām.

Ugunsgrēks sācies īsi pēc pulksten deviņiem rītā. 
Augstceltnes 7.stāvā plīsa ūdens caurule, kas izraisīja 
plūdus. Ūdens iekļuva 4.stāvā uzstādītajā kafijas auto-
mātā, izraisot īssavienojumu. No tā izcēlušās ugunslies-
mas strauji pārņēma ēkas augšējos stāvus. Šajā laikā 
ēkā atradās aptuveni 300 cilvēku, taču visi tika laicīgi 
evakuēti un neviens necieta.

Pagājušā gadsimta 70.gados celtais trīspadsmitstāvī-
gais nams gandrīz pilnībā pārvērtās drupās. Uguns un 
liesmas neskāra vien pirmos trīs stāvus. Par laimi, fakul-
tātes bibliotēka, kurā apkopoti vairāk nekā 400 000 grā-
matu, kā arī žurnāli, rasējumi un senas 17.gadsimta kar-

-

un pirmajā stāvā. Mēnesi pēc ugunsgrēka, kad sadegu-
šā nama drupas novāktas, krājums pārvietots uz augst-
skolas centrālo bibliotēku un tā lielākā daļa lasītājiem jau 
pieejama.

No sagruvušā nama izdevies izglābt arī unikālas 

bija paredzēts eksponēt izstādē fakultātes ēkā. Tāpat 
kā nozares bibliotēka, šīs kolekcijas glabājās nama pir-
majos stāvos.

-
tēja izklaidus vairākās ēkās, no kurām vairākas atrodas 

-
dēmisko gadu studenti un mācībspēki varēs aizvadīt 

ēkā. Turp tiks pārvietota arī fakultātes bibliotēka.
2008.gada 13.septembrī Izglītības ministrs Ro nalds 

Plasterks izsludināja jaunas fakultātes ēkas skiču kon-
kursu. Konkurss ilgs līdz 2008.gada decembrim. Ie-
sniegtos darbus izvērtēs starptautiska žūrija. Kopējais 

Izmantotā informācija
-

ding. Delft University of Technology [tiešsaiste]. 23 May 2008 [ska-
tīts 2008.g. 30.sept.]. Pieejams: http://www.tudelft.nl/live/pagina.
jsp?id=bf8c0979-661e-432d-b2ef-205cff2187b0&lang=en

Huschka, Anne. 
ab. Spiegel Online [tiešsaiste]. 16.Mai 2008 [skatīts 2008.g. 30.sept.]. Pie-
ejams: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,553561,00.html

-
le on loan again in TU Delft Central Library. Delft University of Tech-
nology [tiešsaiste]. 19 June 2008 [skatīts 2008.g. 30.sept.]. Pieejams: 
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=c9418e39-f914-45af-8337-
af9a9c9dc384&lang=en

 Delft Uni-
versity of Technology [tiešsaiste]. 15 September 2008 [skatīts 2008.g. 
30.sept.]. Pieejams: http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=c9418e39-
f914-45af-8337-af9a9c9dc384&lang=en

Pirmā “Dzīvā bibliotēka” Lielbritānijā

2008.gada 20.aprīlī, svētdienā, ar saukli “Atbrīvojies no 
-

trālajā bibliotēkā interesentiem kļuva pieejama pirmā “Dzī-
vā bibliotēka” (Living Library, ) Liel-

-
-

rastus cilvēkus. “Dzīvo grāmatu” piedāvājums var variēties, 
taču parasti tajā tiek pārstāvētas sociālās grupas vai profe-
sijas, par kurām ir visvairāk negatīvu aizspriedumu un ko 
“normālā sabiedrība” neuzskata par tai piederīgiem. “Dzī-
vās bibliotēkas” katalogā par katru “grāmatu” lasāmi vai-
rāki raksturīgākie stereotipi. Piemēram, Londonas pirmajā 
“Dzīvajā bibliotēkā” varēja iepazīties ar “korumpētu” polici-
jas virsnieku, “švītīgu” un “pedofilu” vīrieškārtas bērnu auk-
li, “ļoti labi ģērbtu”, “ar seksuāli transmisīvu kaiti” sirgstošu 

-
pektē tikai savas ticības brāļus un iegrožo sievietes”. “Dzī-
vajā bibliotēkā” bija atrodama arī persona ar garīgās vese-
lības traucējumiem, no skolas izslēgts jaunietis, imigrants, 
vegāns (persona, kas uzturā lieto vienīgi augu izcelsmes 
produktus) un citi sociāli izolētu grupu pārstāvji.

Lielbritānijas pirmās “Dzīvās bibliotēkas” dalībnieks 
Deivids Beikers (David Baker) uzskata, ka “dzīvās grā-

var nest abpusēju labumu. Tās lasītāji paši nereti ir kā-
das sociāli izolētas grupas vai nepopulāras profesijas 
pārstāvji, par kuriem “dzīvajai grāmatai”, iespējams, ir 
daudz aizspriedumu. D.Beikers uzsver, ka pirmās četr-
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padsmit Lielbritānijas “dzīvās grāmatas” izraisījušas lie-
-

vairāk cilvēku vēlējušies aprunāties ar invalīdu un biju-
šo bandas locekli.

“Dzīvā bibliotēka” ir inovatīvs projekts, kā mērķis ir 
veicināt cilvēku saprašanos un “izstumto” sociālo gru-
pu integrāciju sabiedrībā. Kustības aizsācējs Ronijs 
Abergels (Ronni Abergel) uzskata, ka krasa vardarbība 
vērojama starp cilvēkiem, kas viens otru nepazīst. “Dzī-
vā bibliotēka” sniedz iespēju satikties ļaudīm, kuru dzī-
ves ceļi, iespējams, citkārt nekrustotos. “Mēs gribam 
parādīt, ka ne katrs musulmanis grib jūs uzspridzināt, 
ne katrs policists ir biedējošs”, uzsver R.Abergels. Pro-
jekta ģenerālsponsors ir Ziemeļu Ministru padome, ta-
ču gan vietējie organizatori, gan “dzīvās grāmatas” dar-
bojas bez atalgojuma.

Pirmoreiz “Dzīvā bibliotēka” tika atvērta 2000.gadā 
mūzikas festivālā Dānijā. Kopš tā laika “Dzīvā bibliotē-
ka” veikusi plašus ceļojumus pa visu Eiropu, visbiežāk 
viesodamās Norvēģijā un Ungārijā. Savā sākotnējā for-
mā “Dzīvā bibliotēka” ir pārvietojama bibliotēka, kas 

piedāvā telpu ļaužu dialogam. “Dzīvā bibliotēka” var 
notikt jebkur, taču fiziskā bibliotēka ir viena no vispie-
mērotākajām vietām, jo tās krājumā rodamajos infor-
mācijas nesējos ietverts kā konservatīvs, tā avangardis-
tisks pasaules redzējums, šeit var iepazīt dažādas paau-
dzes, sociālās grupas un atšķirīgas kultūras.

“Dzīvās bibliotēkas” kustība turpina izplatīties vi-
sā pasaulē. 2008.gada 18.septembrī “Dzīvā bibliotēka” 
pirmo reizi notika Spānijā, bet no oktobra tā sākusi di-
vus gadus ilgu ceļojumu pa ASV bibliotēkām un citām 
kultūras iestādēm. 2008.gada novembrī paredzēta kus-
tībai veltītas dokumentālās filmas pirmizrāde Japānas 
valsts televīzijā.

Izmantotā informācija
Baker, David. Times Onli-

ne [tiešsaiste]. 22 April 2008 [skatīts 2008.g. 30.sept.]. Pieejams: http:// 
women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/the_way_we_live/
article3790377.ece

The Living Library 
Network [tiešsaiste]. [Skatīts 2008.g. 30.sept.]. Pieejams: http://living- 
library.org/report-from-the-first-living-library-in-the-uk.html

“Dzīvā bibliotēka“ darbībā


