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Bibliotēku funkciju sašaurinājums:
ko nedarīt krīzes laikā?
Krīze spiež piemēroties apstākļiem ne tikai bibliotekārus, bet arī
bibliotēkas. Skaidrs ir viens: ar ievērojami samazināto finansējumu visus darba virzienus saglabāt nav iespējams. Taču katrai institūcijai —
arī bibliotēkai — ir savs krīzes slieksnis. Sabiedrības pieprasījums pēc
bibliotēku informācijas aug ģeometriskā progresijā, reālā situācija
prasa ieviest aizvien jaunus pakalpojumus, piemēram, nodrošināt ar
informāciju daudzos darba meklētājus. Tāpēc šodienas uzdevums ir
pārskatīt bibliotēku funkcijas visos līmeņos: izlemt, no kā atteikties, ko
sašaurināt vai iesaldēt vismaz uz dažiem gadiem.
Sakarā ar valsts finansējuma samazinājumu mainīti vietējas nozīmes
bibliotēku darbības noteikumi, sašaurinātas pašvaldību funkcijas bibliotēku darba nodrošināšanā. Noteikts, ka līdz 2012.gada 31.decembrim
šo bibliotēku krājumi papildināmi un iekļaujami valsts vienotajā
bibliotēku informācijas tīklā tikai par pašvaldību budžeta līdzekļiem. Tas nozīmē, ka vismaz uz trim gadiem ir iesaldēts “Bibliotēku likuma” 3.pants, kas reglamentē publisko bibliotēku grāmatu iepirkumu
— 180 vienības uz 1000 iedzīvotājiem gadā. Arī ar Valsts kultūrkapitāla
fonda starpniecību publiskajām bibliotēkām iepirkto grāmatu skaits samazināsies vairākkārt. Līdz šim pašvaldību bibliotēku tīkls Latvijā bijis ļoti
spēcīgs, bibliotēkām izveidojusies laba sadarbība ar vietējo varu, savukārt, pašvaldības augstu vērtē savas gaismaspilis. Jācer, ka krasais valsts
atbalsta samazinājums neļaus iznīcināt gadu gaitā nozarē sasniegto.
Viens no sabiedrības atzītākajiem bibliotēku pakalpojumiem ir
bezmaksas piekļuve internetam. Šo funkciju nekādā gadījumā nedrīkst sašaurināt. Šobrīd bezmaksas piekļuvi internetam nodrošina
valsts dotācija 50% apmērā (2009.gadā — Ls 400 000). Par iespējamo
valsts atbalstu 2010.gadā pagaidām ziņu nav. Interneta nodrošinājums, protams, nav lēts prieks: 10 Mb slēgums centrālajām bibliotēkām Balvos, Bauskā, Daugavpilī maksā vidēji Ls 165 mēnesī, Cēsīs
— Ls 236 mēnesī, 2 Mb slēgums pilsētu un pagastu filiālbibliotēkām
— vidēji Ls 70 mēnesī.
Skolu bibliotēku skaits sarūk proporcionāli slēgto skolu skaitam.
Daudzās skolās bibliotekāru štata vienības samazinātas uz pusi (0,5
slodzes). Pilna darba likme nodrošināta tikai lielajās izglītības iestādēs.
Skolās, kur ir mazāk par 90 skolēnu, saglabātas tikai 0,1–0,2 slodzes —
tas nozīmē, ka bibliotekāru tur praktiski nav. Ir novadi, kur gandrīz visi
skolu bibliotekāri strādā trīsceturtdaļslodzi (0,75 slodzes). Dažās skolās
cer, ka bibliotekāra pienākumus sabiedriskā kārtā veiks kāds no skolotājiem. Kārsavā, Ludzā, Tukumā aizvien biežāk izskan priekšlikumi
apvienot skolu un pagastu bibliotēkas.
Pēc nepilnīgām pagaidu ziņām 2009.gadā no Latvijas Bibliotēku
reģistra izslēgtas 16 bibliotēkas: 4 bērnu bibliotēkas pievienotas pieaugušo bibliotēkām, 8 pamatskolu bibliotēkas likvidētas līdz ar mācību iestādēm, Rīgas horeogrāfijas vidusskolas bibliotēka reorganizēta
par metodisko kabinetu (lasītājus apkalpo Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas bibliotēka), Demenes pagasta Kumbuļu bibliotēka — par
grāmatu izsniegšanas punktu.
Līdz šim bibliotēku nozarē Latvijā valdījusi precizitāte un prognozējamība. Pašlaik valda neziņa ar visām no tās izrietošajām sekām. Tikai viens
piemērs: 2010.gada janvārī darbu beigs Latvijas Policijas akadēmija, tās
Fundamentālo bibliotēku (147 000 vienību) plānots pievienot Valsts policijas koledžas bibliotēkai, kuras krājumā ir apmēram 8000 vienību. Vai
koledžas bibliotēka spēs pārņemt akadēmisku krājumu? Vai šajos juku
laikos kādam tas vispār būs vajadzīgs?
Bēdīgi, ka bibliotēku funkciju sašaurinājumu nereti nosaka cilvēki
no malas, bet nozares profesionāļi paliek ārpus lēmēju loka. Valsts
līmenī, manuprāt, vispirms būtu revidējamas tās funkcijas, ko vienlaikus veic vairākas institūcijas, piemēram, Kultūras ministrija un LNB,
Kultūras ministrija un v/a KIS, LNB un LAB, LNB un v/a KIS. Taču jāņem
vērā viens nosacījums: Muhamedam jāiet pie kalna, nevis otrādi…
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Enguss Filipss

Vai grāmatai ir
nākotne?

E.Filipss ir vairāku
grāmatu līdzautors

paaudzes audzināšana bez cieņas pret grāmatu — pašreizējā jaunā paaudze ir pieradusi pie alternatīviem informācijas ieguves un izklaides veidiem. Laikrakstu industrija vairāk vai mazāk pielāgojusies konkurencei ar tīmekli un televīziju. Kad 2004.gadā “The Times” kļuva par
mazformāta laikrakstu, tā redaktors Roberts Tomsons
(Robert Thomson) minēja tīmekli kā ietekmējošāko faktoru uz laikraksta jauno dizainu: “Tradicionālās lielās lapas prasa izskatīšanas iemaņas, taču arvien lielākam cilvēku skaitam, īpaši jauniešiem, kas izmanto interneta resursus, ir vairāk attīstītas ritināšanas prasmes, kas labāk
noder kompaktā, ne platlapu formāta izmantošanā.”
Interneta meklētājs “Google” daudziem ir primārais
informācijas avots, kas pilnībā aizstājis uzziņu grāmatplauktu. Skolotāji daudz biežāk mudina skolēnus meklēt ziņas internetā nevis iespiestajās enciklopēdijās.
Universitātes cenšas iemācīt korekti atsaukties uz avotiem, turpretī studenti neredz pārkāpumu citu tekstu
pielāgošanā vai pat pilnīgā nokopēšanā. Neskaitāmos
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) un Lielbritānijas skolu
pilotprojektos skolēni saņēmuši klēpjdatorus vai citas
portatīvās ierīces izmantošanai mājās un skolā, ar tām
aizvietojot grāmatām piebāztu mugursomu.
Straujais un aizņemtais dzīves ritms liedz baudīt literatūru ikdienā. Liza Barija (Liz Bury) “The Bookseller” ziņo, ka Lielbritānijā grāmatu nelasīšanas iemesli
ir: priekšrokas došana avīzēm un žurnāliem; laika trūkums; citu aktivitāšu izvēle; lasīšana nesniedz prieku.
Pat kaislīgi lasītāji nespēj visu izlasīt. Meksikāņu
rakstnieks Gabriels Zaids (Gabriel Zaid) apcerējumā par
lasīšanu “Tik daudz grāmatu” (“So Many Books”) norāda, ka ik pēc pusminūtes iznāk kāda jauna grāmata:
“Grāmatas tiek publicētas tik lielā intensitātē, ka padara mūs eksponenciāli2 nezinošākus. Ja kāds katru dienu
izlasa vienu grāmatu, viņš ignorē četrus tūkstošus citu
grāmatu, kas tiek publicētas tajā pašā dienā.”
Japānas grāmatu tirgū jau vairākus gadus vērojamas negatīvas tendences. Kā galveno iemeslu lietpratēji min tirgus pārsātinātību. Madoka Hanajiri (Madoka
Hanajiri) ievērojis, ka “pircēju uzvedība ir mainījusies un
turpina mainīties. Vairāk nekā pirms divdesmit gadiem
koledžu studentiem bija stilīgi nēsāt līdzi filozofijas
grāmatas pat tad, ja tās netika lasītas. Šobrīd koledžu
studenti vairāk uzmanības pievērš mobilajiem telefoniem”. Kā visur pasaulē, arī Japānā mobilie telefoni tiek
izmantoti e-pastam, internetam, spēlēm un fotografē-

Enguss Filipss (Angus Phillips) ir Oksfordas starptautiskā izdevējdarbības pētniecības centra (Oxford International Centre
for Publishing Studies) direktors un Oksfordas Bruksa universitātes (Oxford Brookes University) Izdevējdarbības nodaļas vadītājs. Daudzus gadus viņš strādājis par zinātniskās literatūras
redaktoru Oksfordas Universitātes izdevniecībā (Oxford University Press), šobrīd ir izdevniecību konsultants Lielbritānijā
un citās valstīs. E.Filipss ir līdzautors vairākiem izdevumiem:
“Grāmatas nākotne digitālajā laikmetā” (“The Future of the
Book in the Digital Age”, 2006)1, “Grāmatu izdošanas pasaulē”
(“Inside Book Publishing”, 2008) un “Akadēmisko žurnālu nākotne” (“The Future of the Academic Journal”, 2009).

Līdz ar digitālās revolūcijas pirmsākumiem cilvēki
apsprieduši grāmatu perspektīvas un brīnījušies, kā tās
spējušas izdzīvot blakus jaunajām tehnoloģijām. Laikā,
kad teksts visā pasaulē pieejams, izmantojot visdažādākās ierīces, kad literatūra konkurē ar citām izklaides
formām, rodas jautājums, vai grāmata ir novecojusi vai
tomēr tai vēl ir stabila vērtība? Kādu nākotni grāmatai
iespējams paredzēt?
Ja uzskata, ka grāmata savu mūžu ir nodzīvojusi,
kāda ir vērtējuma mēraukla? Ka daudzi aizrautīgi lasa
daiļliteratūru mobilajos telefonos? Ka bērni prioritāri apgūst klēpjdatorus un nenojauš par iespiesto avotu derīgumu? Ka vairāk nekā puse no pieaugušajiem
vispār nelasa literatūru? Ka izdevēji masveidā izpārdod
tradicionālos iespieddarbus, lai pārorientētos uz elektroniskajiem resursiem un pakalpojumiem? Tā ir mūsdienu pasaule, un, ja dažas no šīm tendencēm turpināsies, grāmatas nākotne tās tradicionālajā izpratnē patiešām būs apdraudēta. Taču no otras puses — ja izmantojam citas mērauklas, piemēram, grāmatu skaitu,
kas tiek publicēts katru gadu, vai atsevišķu rakstnieku,
piemēram, Džoannas Roulingas (Joanne Rowling), panākumus, — grāmata tomēr bijusi pietiekami elastīga
visās notiekošajās tehnoloģiju, kultūras un sabiedrības
pārmaiņās. Paradoksāli, taču digitālās vides rašanās ir
palīdzējusi uzturēt grāmatu dzīvu un devusi tai iespēju palikt iespiestā formātā un būt pieejamai pārdošanā
jebkur pasaulē.

Grāmata sabiedrībā un kultūrā
Iespieddarbu prioritāte neapšaubāmi ir apdraudēta,
ko lielā mērā sekmējusi interneta pieejamība un jaunās
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tam. Kā raksta Umberto Eko (Umberto Eco): “Mēs varam
gausties par to, ka daudzi cilvēki pavada laiku, skatoties televīziju, un nelasa grāmatas vai laikrakstus, un
tā, protams, ir sociāla un izglītības problēma, bet nereti aizmirstam, ka tie paši cilvēki, tikai pirms dažiem
gadsimtiem, skatījās tipveida izrādes un bija absolūti
analfabēti.”
Ja laikraksti rēķinās ar citu informācijas kanālu konkurenci, tad grāmatu industrijai arī jāņem vērā lasītāju skaita samazinājums. Vai tas, ka cilvēki arvien biežāk skatās televīziju, sērfo internetā, spēlē elektroniskās spēles un samazina laiku grāmatu lasīšanai, uzskatāms par nenovēršamību? ASV eksperts Barijs Rapaports (Barrie Rappaport) 2004.gadā teicis: “Problēma
ir tā, ka attīstīties var, tikai piesaistot jaunus lasītājus,
bet [grāmatu] industrija tos nepiesaista, faktiski tā zaudē jau esošos... Tas nozīmē, ka tā arvien vairāk paļaujas uz aktīvajiem grāmatu pircējiem — tiem, kas ir pārtikušāki un izglītotāki, — taču tik un tā skaidri redzams
klientu kritums šajā nozarē. Ir vienkārši pārāk liels piedāvājums.”
Kā izdevējiem piesaistīt auditoriju? Kādas grāmatas piedāvāt pasīvajiem pircējiem un kādas nepircējiem? Boids Tonkins (Boyd Tonkin) raksta: “Grāmatu
tirgum, bez šaubām, jāpaplašinās. Tam nepieciešamas kreatīvas inovācijas nevis nepārtraukta lejupslīde. Izdevējiem nopietnāk jāpārdomā, kā sasniegt filmu, televīzijas, interneta un popkultūras auditoriju,
kas varētu lasīt grāmatas tikpat vērīgi un aizrautīgi
kā viņi skatās šovus, apmeklē tīmekļa vietnes un pielūdz grupas.”
Vai izdevējdarbības industrija varētu kļūt vienkāršāka un iztēles bagātāka sadarbībā ar citiem informācijas kanāliem, lai rosinātu sabiedrību lasīt? Izdevējdarbības personāls ir tieši tāds pats kā klienti. Izdevējs Džons Bleiks (John Blake) saka: “Izdevējdarbībā dominē vidējas klases izdevēji un vidējas klases lasāmviela.” Vai iespējams ražot grāmatas, ko vēlētos lasīt vairāk cilvēku, producēt saturu, kas atbilstu sabiedrības plašākās daļas interesēm? Mangas3 panākumi ir
uzskatāms teksta vizualizācijas piemērs, kas var veicināt jauniešu lasīšanu. Vai tas galu galā neparāda, kā-
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Manga jeb japāņu komiksi ir populāri ne tikai Japānā
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šanai, nu — arī lasīšanai. E-grāmatu tirgus aug strauji, un literārie darbi tiek rakstīti speciāli lasīšanai mobilajos telefonos. Kāds japāņu lasītājs stāsta “The Guardian” žurnālistam Džonam Makkarijam (John McCurry):
“Manas acis reizēm nogurst, bet man patīk, ka es varu lasīt vilcienā, kas nereti ir tik pilns, ka nav vietas, pat
lai atvērtu grāmatu... Man patīk arī grāmatas vienkārši
pāršķirstīt, tas ir daudz interesantāk nekā lasīt visu pēc
kārtas.” 2002.gadā japāņu autors Joši (Yoshi) uzrakstīja
romānu par septiņpadsmitgadīgas meitenes pārdzīvojumiem “Dziļā mīla” (“Deep Love”) lasīšanai par maksu
mobilajos telefonos. Dž.Makkarijs stāsta: “[Joši] romāns
sāka saņemt miljoniem pasūtījumu, pārsvarā no pusaugu meitenēm, kuras bieži vien pat nepieskartos parastai grāmatai... Atšķirībā no tradicionālo romānu autoriem, Joši ir lietas kursā par to, kad viņa darbs lasītājiem
ir apnicis: viņi vienkārši pārtrauc apmeklēt viņa tīmekļa
vietni vai sazināties pa e-pastu. Tā kā romāns tiek publicēts pa daļām, rakstnieks jebkurā laikā var piemēroties un mainīt sižetu.”
Pēc Lielbritānijas statistikas datiem, kas iegūti 2005.
gadā, aptuveni puse no iedzīvotāju brīvā laika tiek veltīta televīzijas pārraidēm. Tikai piekto daļu pieaugušo
var klasificēt kā aktīvus grāmatu pircējus, kamēr trešdaļa aptaujāto pieaugušo gada laikā nav nopirkuši nevienu grāmatu. L.Barija atzīmē: “Jo bagātāka un izglītotāka
ir persona, jo vairāk viņa pērk grāmatas”, taču par spīti Lielbritānijas ekonomikas izaugsmei un cilvēku skaita pieaugumam, kas iegūst augstāko izglītību, grāmatu
pirkšanas bums nav novērots. Desmit gadu laikā — no
1993. līdz 2003.gadam — Lielbritānijas bibliotēkās patapināto grāmatu skaits ir krities par 36%, savukārt aktīvi izmantotā krājuma daļa — par 17%. Taču audiovizuālo un elektronisko dokumentu izmantošana bibliotēkās šajā laika periodā ir pieaugusi.
2004.gadā ASV Nacionālais Mākslas fonds (National Endowment for the Arts) veica pētījumu “Lasīšana
uz riska robežas” (“Reading at Risk”). Iegūtie dati atklāja, ka laika posmā starp 1982. un 2002.gadu to ASV
pieaugušo, kas lasa literatūru (romānus, stāstus, lugas
un dzeju), skaits krities par 10% — no 56,9 līdz 46,7%.
Savukārt, to cilvēku daļa, kas lasa jebkāda veida grāmatas, ir pazeminājusies par 7%. 2002.gadā literatūru lasīja 55% sieviešu un tikai 37,6% vīriešu. Ziņojuma priekšvārdā Nacionālā Mākslas fonda priekšsēdētājs Dana Džioija (Dana Gioia),
raksta: “Šī visaptverošā amerikāņu literārās lasīšanas aptauja rāda vispusīgu, bet skumju ainu par lasīšanas kritumu nācijas
kultūrā. Pirmoreiz jaunlaiku vēsturē literatūru lasa mazāk nekā
puse pieaugušo... Pētījums “Lasīšana uz riska robežas” dokumentē kultūras transformāciju, ko vairums amerikāņu jau ir pamanījuši
— sabiedrības masveida pārslēgšanās uz elektroniskajiem kanāliem
informācijas un izklaides nolūkos.”
Tiem, kurus šokējusi šī statistika, svarīgi ievērot to, kas bijis pirms
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Opras Vinfrijas šova grāmatu klubam bija liela nozīme lasīšanas veicināšanā ASV

das grāmatas cilvēki labprātāk lasa? Diskusijās atbalsojas agrāko gadu satraukums — kā atzīmē Edvards
Tenners (Edward Tenner): “Pat iespiedkultūras zelta
laikmetā (no 1880. līdz 1930.gadam) literāri izglītotam
cilvēkam likās biedējoša vairākuma amerikāņu vienaldzība pret grāmatām un sliktas un sensacionālas literatūras izvēle.”
Līdzās Harija Potera fenomenam grāmatu pārdošanu veicināja televīzijas šovi. “Oprah”4 un
“Richard & Judy”5 ieteikumi panāca ievērojamu pārdošanas pieaugumu šovos pieminētajām grāmatām.
Taču vairums grāmattirgotāju, īpaši ASV, pārāk viegli
uzticas statistikai, un jaunai grāmatai atvēl ļoti maz
laika tirgus iekarošanai. Grāmatu tirdzniecības koncentrācija atsevišķu uzņēmumu rokās ierobežo neatkarīgo izdevēju iespējas pārdot savu produkciju.
Daudzi mazie grāmatveikali bankrotē, mēģinot sacensties ar lielveikalu atlaidēm, — viņi vai nu beidz
tirdzniecību vispār, vai specializējas atsevišķos literatūras veidos un nozarēs.
Produkcijas uzkrāšanās izdevējdarbības industrijā turpinās. Džona Hempsona (John Hampson) un Pola Ričardsona (Paul Richardson) sagatavotajā Anglijas
Mākslas padomes (Arts Council England) 2004.gada ziņojumā “Virtuves galds pret klēpjdatoru: neatkarīgā izdevējdarbība Anglijā” (“Kitchen Table to Laptop: Independent Publishing in England”) secināts, ka izdevējdarbības industrija aizvien vairāk polarizējas “starp nedaudziem ļoti lieliem korporatīvajiem izdevējiem (lielākoties tās ir starptautisku informācijas kanālu un izdevēju grupu nodaļas) un lielu skaitu mazo un ļoti mazo
uzņēmumu”. Lielie izdevēji cenšas saglabāt zīmola slavu, ik pa laikam realizējot elitārus mazmetienu iespiedumus, taču izdevējdarbības daudzveidība ir apdraudēta, ja gan grāmatu izdošanā, gan tirdzniecībā dominē lielie spēlētāji.

& Judy” bija sav
Arī Lielbritānijas šovam “Richard
grāmatu klubs

s

īpašuma tiesības — autori, cik vien iespējams, saglabā
brīvību attiecībā uz savu darbu kontroli”.
Interneta attīstība radījusi jaunu intelektuālā īpašuma aizsardzības un autortiesību filozofiju. Tīmeklis piedāvā lielas iespējas attīstīt programmatūru, radīt multimediālus projektus un rakstīt kopstāstus. Kā
viens no piemēriem minama “Vikipēdija” (“Wikipedia”) — brīvā tiešsaistes enciklopēdija, kuras ierakstus var rediģēt ikviens. Tradicionālajā pasaulē, piemēram, kāds nopērk grāmatu, izlasa to un dod tālāk lasīt draugiem, ģimenes locekļiem un paziņām —
neviens taču netiek sodīts par šo tālākizmantošanu,
un ja kāds šo grāmatu izdomā pārdot, tas tiek realizēts bez autoratlīdzības. Pretstatā tam, digitālo tekstu izmantošana e-grāmatās tiek kontrolēta ar programmatūru, nosakot iegādes un izmantošanas termiņus un paroles. Ja jau mūzikas industrija kļuvusi
iecietīgāka pret mūzikas lejupielādēšanu, vai arī izdevējiem nevajadzētu kļūt atvērtākiem? Akadēmisko žurnālu izdevēji nepārtraukti diskutē par to, vai
internets maina viņu darbības noteikumus. Bez iespiedizmaksām žurnālu izdošana potenciāli kļūtu ienesīgāka. Izdevēji šādā gadījumā noteikti iebildīs, ka
viņiem vēl aizvien paliek redakcijas un kvalitātes vadības izmaksas (žurnālu raksti parasti tiek recenzēti),
taču brīvpiekļuves (Open Access, OA)6 kustības ideju
rezultātā daudzi nopietni žurnāli tīmeklī ir pieejami
par velti. Daži argumentēs, ka izdevēji negūst peļ-

Brīvā kultūra
Lorensa Lesiga (Lawrence Lessig) grāmatas “Brīvā
kultūra” (“Free Culture”, 2004) apakšnosaukums skan:
“Kā lielie informācijas kanāli izmanto tehnoloģijas un
likumus, lai ierobežotu kultūru un kontrolētu kreativitāti” (“How big media uses technology and the law to
lock down culture and control creativity”). L.Lesigs pierāda, ka “brīvā kultūra atbalsta un aizsargā autorus un
izgudrotājus. Tas tiek realizēts, piešķirot intelektuālā
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Brīvpieejas žurnālu krātuve Director
Journals (DOAJ)

y of Open Access

Radošās kopienas iniciatīva piedāvā sešu veidu
autortiesību licences, kas viena no otras atšķiras ar to,
cik daudz un cik lielā mērā autors atļauj izmantot un
modificēt savu darbu

T.Reinoldsa grāmata “Asinis, sviedri un tēja”, kas tika
publicēta tīmeklī, izmantojot vienu no radošās kopienas
licencēm

Grāmatas digitālā nākotne
Tehnoloģiju progress radījis veselu lērumu ierīču,
ar kurām var lasīt tekstu, piemēram, Sony Reader un
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“Amazon” internetveikals
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ņu no informācijas, par kuras radīšanu maksā valdība un/vai pētniecības institūcijas. Taču vai nozīmīgiem pētījumiem medicīnā nav jābūt pieejamiem visiem un par velti? Nav skaidru liecību par to, kā brīvpiekļuve ietekmē žurnālu industriju, tomēr eksperimenti turpinās, un aizvien vairāk autoru ļauj ievietot
savu rakstu gala versijas tīmekļa vietnēs. Ja monogrāfijas tāpat tiktu publicētas tiešsaistē, izdevējiem
būtu aizvien nopietnāk jāpamato sava eksistence.
Cita iniciatīva ir “Radošās kopienas” (Creative Commons, CC)7, kuras birojs atrodas Stenfordas Juridiskajā
skolā (Stanford Law School) un nodrošina interneta lietotājiem un autoriem dažāda līmeņa intelektuālā īpašuma licenču komplektus. Piemēram, fotogrāfs publicē fotogrāfiju tīmeklī, taču izmantot to citās tīmekļa
vietnēs ļauj ar noteikumu, ka tā netiks modificēta un
tiks dota atsauce uz autoru. Šādu ceļu grāmatai “Asinis,
sviedri un tēja” (“Blood, Sweat and Tea”, 2006) izvēlējās, piemēram, Toms Reinoldss (Tom Reynolds)8, kura izdevums guva nedalītas lasītāju simpātijas un atzinību.
“Radošā kopiena” dibināta ar nodomu, ka ne katrs vēlas realizēt savas intelektuālā īpašuma tiesības: “Daudzi
cilvēki jau sen atklājuši, ka tradicionālās autortiesības
ierobežo iespējas gūt tādu popularitāti, kādu viņi vēlas. Lai nodrošinātu lielāku guvumu no radošā ieguldījuma, uzņēmēji un mākslinieki pamazām sāk izmantot
inovatīvus modeļus, kas atšķiras no tradicionālajām autortiesībām. Arvien lielāks skaits autoru gūst piepildījumu, iekļaujoties intelektuālajās kopienās. Daudzi autori
vēlas publiskot savus darbus internetā, tostarp izsniedzot pilnvaras to otrreizējai izmantošanai, pārveidei un
izplatīšanai uz izdevīgiem noteikumiem.”
Interneta saturs bieži tiek kritizēts, taču, tā kā aizvien vairāk resursu tiek digitalizēti, ar laiku tā kvalitāte
uzlabosies. Notiek nepārtraukta bibliotēku krājumu digitalizācija, piemēram, “Google” ciparo vairākas nozīmīgas kolekcijas, toskait Ņujorkas publiskās bibliotēkas
(New York Public Library) un Bodlija bibliotēkas (Bodleian Library)9 krājumus. “Google Print”10 digitalizācijas
projekts piedāvā iespēju par velti meklēt informāciju
iespiesto grāmatu pilntekstos. Arī interneta grāmatnīcā “Amazon”11 rodama līdzīga informācijas meklēšanas
shēma, piedāvājot iegādāties nepieciešamo grāmatu
vai tās elektronisko versiju. Šāda attīstība sadalījusi izdevējdarbības industriju divās daļās: viena ir gandarīta par jauno mārketingu, bet otra — noraizējusies par
grāmatu iespiešanas napsterizāciju12. Ja jau grāmatu digitālās datnes ir tik viegli pieejamas, vai ar tām varēs
dalīties tāpat kā ar mūzikas datnēm?
Digitalizācija rada bažas autoriem, kas cenšas ar
rakstīšanu izdzīvot. Viņi nepārtraukti pieprasa savu tiesu no digitālās piegādes pakalpojumiem. Izdevēji digitālajā vidē cenšas izmantot tos pašus paņēmienus kā
iespieddarbu izplatīšanā, t.i., pamatprocenti no ieņēmumiem pienākas autoram. Taču, ja iespiedizdevumu
vairs nav, autoriem ir iemesls uztraukties, kāpēc viņu
ienākumi nav proporcionāli izdevēju ienākumiem.
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Amazon Kindle.13 Digitālās tehnoloģijas pārveidojušas iespiesto grāmatu produkciju. Digitālā iespiešana
kā pretstats tradicionālajai ofsetiespiešanai14 mainījusi
grāmatu ražošanas ekonomiku, veicinot pieprasījumiespiešanu, t.i., iespēju katram pasūtīt atsevišķas kopijas
lielās un mazās partijās, piemēram, kādas grāmatas 50
kopijas.15 Šim procesam ir maza saistība ar mīkstvāku
grāmatu (paperback) masveida tirgu, kura lielie metieni liecina, ka vēl aizvien gūstama peļņa no ofsetiespiedumiem, taču par pieprasījumiespiešanu lielu interesi izrāda akadēmiskie izdevēji un autori, kas paši izdod savus darbus. Džons Tompsons (John Thompson)
to sauc par “fundamentālām pārmaiņām grāmatas dzīves ciklā”. Daži izdevēji šādā veidā piedāvā pārdošanā
vairs neesošos (out of print) izdevumus, citi samierinās
ar iespēju pārdot dažus iespiedeksemplārus gadā. Kā
piemērs minams Lielbritānijas izdevniecības “Virago”16
sieviešu daiļliteratūras grāmatu katalogs, kas atkal pie
ejams apmierinošā metienā, jo līdz tam tika gandrīz izpārdots. Izdevēji vairs nav spiesti izņemt no pārdošanas grāmatas, kuras gadā izdevās pārdot tikai dažos
simtos eksemplāru. Digitālā iespiešana ir arī pašpublicēšanās veicinātājs. Atmiņu autors, ko diezin vai atbalstīs kāda izdevniecība, par visnotaļ zemām izmaksām var tās iespiest kādas trešās personas tipogrāfijā
vai izdot darbu pats17.
Kriss Andersons (Chris Anderson) raksta par “garstāstu” (“Long Tale”) ietekmi, kas labi redzama mūzikas un izdevējdarbības industrijā. Mazumtirgotāji parasti izplata tikai tos darbus, kas var nest pietiekami lielu peļņu — grāmatu tirgus izspiež no vispārējās aprites tās grāmatas, kas nav pārdotas pietiekamā daudzumā noteiktā laika periodā. Līdzšinējā pieeja ir labi redzama Pareto principā18: 80% realizācijas
rada tikai 20% produkcijas. Dažas grāmatas ir bestselleri, taču vairums tādi nav. Rodas jautājums: ko darīt, ja šī otra — ne tik veiksmīgā — puse nepārtraukti uzkrājas? K.Andersons raksta: “Apvienojiet pietiekamu daudzumu nepopulāru grāmatu ar “garstāstu” un
jūs iegūsit tirgu, kas būs lielāks par jebkuru bestselleru... Vidusmēra “Barnes & Noble”19 piedāvā 130 000
nosaukumu. Vairāk nekā pusi no “Amazon” grāmatu tirgus veido šie 130 000 nosaukumi. Apsveriet ietekmi: ja “Amazon” statistika ir postulēta kā ievērojams padomdevējs un komplektēšanas rokasgrāmata, to grāmatu skaits, kas nav realizētas pat vidusmēra grāmatnīcā, ir lielāks, nekā to grāmatu daudzums,
kas rodams lielajos grāmatveikalos.” K.Andersons uzver, ka visam ir jābūt pieejamam — neviena grāmata
nedrīkst tikt izslēgta no tirgus. Kā norāda Ksins Gjaņvei (Xin Guangwei): tiešsaistes piegāde un pieprasījumiespiešana varētu būt īpaši piemērota zemēs ar lielu
nabadzīgo ļaužu slāni, piemēram, Indijā un Ķīnā, kur
grāmatas ar ierobežotām noieta iespējām, īpaši akadēmiska rakstura izdevumus, ir grūti pārdot.
Pieprasījumiespiešanas loģiska attīstība varētu būt
lētu tirdzniecības punktu (point of sale)20 iekārtu ieviešana. Amerikāņu izdevējdarbības veterāns Džeisons
Epšteins (Jason Epstein) apraksta jauno kārtību, kādā
grāmatas tiks iespiestas un iesietas pēc pieprasījuma,
izmantojot iekārtas, kas “dažās minūtēs un lēti izveidos
atsevišķus eksemplārus, ko būs grūti atšķirt no fabri-

Uzņēmuma
“Amazon”
elektroniskais
grāmatu lasītājs

Uzņēmuma
“Sony”
elektroniskais
grāmatu lasītājs
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kās ražotām grāmatām”. Šīs ierīces var novietot jebkur:
grāmatveikalos, bibliotēkās, universitātēs u.c., nodrošinot piekļuvi neierobežotam nosaukumu katalogam
internetā. Kā šīs tehnoloģijas piemērs minama Espresso Book Machine21, kas 2006.gadā izmēģināta Pasaules
Bankas Publiskajā informācijas centrā “InfoShop”22. Šī
ierīce spēj iespiest un iesiet 300 lappušu biezu mīkstvāku grāmatu trijās minūtēs.

ziņu izdevumus. 2005.gadā poligrāfiski tapis arī jaunais
“Dictionary of National Biography” izdevums.
Vairumā valstu ikgadējais jauniespiesto darbu nosaukumu skaits turpina augt. Ķīnā no 1992. līdz 2002.
gadam jaunu nosaukumu skaits pieauga no aptuveni 90 000 līdz 170 000 nosaukumiem gadā. Brazīlijā no
1990. līdz 2000.gadam ikgadējā grāmatu raža pieauga
no 13 000 līdz 45 000 nosaukumiem.
Iespiestie izdevumi paliek elastīgāki, jo vēl aizvien jūtams patērētāju pieprasījums. Turklāt tie piedāvā izdevējdarbības modeli, kurā izdevēji saprot un
zina, ka fizisku vienību pārdošana nesīs peļņu ar iepriekš nosakāmām izmaksām. Digitālais produkts
var būt ļoti kreatīvs un moderns, taču kopš neeksistē robežas, ir radusies nedrošība par ieguldītajiem
līdzekļiem un rentabilitāti, ko elektroniskajā vidē ir
daudz grūtāk izkontrolēt nekā poligrāfijā. Turklāt izdevēji baidās no digitālā pirātisma un autortiesību
pārkāpumiem.
Notiek nemierpilnas diskusijas par ilglaicīgu lasīšanas panīkumu. Vai un kā iespējams šo tendenci mainīt? Vai izdevējindustrijai jāsamazina publicēto nosaukumu skaits un līdz ar to haoss patērētāju prātos? Kā izsakās ASV izdevniecības “HarperPress”25 pārstāve Karolīne Mihela (Caroline Michel): “Čārlza Dikensa26 darbiem
raksturīgs mežonīga optimisma un grūtsirdīga izmisuma sajaukums, kas, liekas, attiecināms arī uz daudziem
citiem darbiem un izdevējdarbību mūsdienās.”
Vai grāmatai ir nākotne? Kamēr mēs gaidām kārtējo jauno iPod27 modeļa ierīci, grāmatas kā portatīvas un izturīgas tehnoloģiskas vienības situācija vēl
aizvien ir stabila. Kā saka Stīvens Fraijs (Stephen Fry):
“Cilvēki var būt kā traki uz visām digitālajām lietām,
bet tik un tā turpina lasīt grāmatas.” Grāmata var tikt
izmantota visur: vairumam cilvēku lasīšana gultā vai
vannā nav nekas neparasts. Produkcijas standarti vidusmēra mīkstvāku grāmatai nav augsti, bet to var
pārdot par konkurētspējīgu cenu. Kā vienkārši glabājams priekšmets grāmata ir ļoti funkcionāla. Var ne-

Iespiešanas elastība
1990.gadu sākumā iespiestais vārds, šķita, saskaras ar krīzi, ko kulturologs E.Tenners raksturo kā “cēlu anahronismu, kas iznīcināts starp televīzijas izklaidi un plaukstošajiem elektroniskās informācijas avotiem”. Taču grāmata ir pierādījusi, ka
ir pietiekami elastīga pārmaiņu un inovatīvo informācijas kanālu vidē, tā izjaukusi traģiskos pareģojumus, kas noteica tās nenovēršamo pazušanu. Turpretī digitālās tehnoloģijas ir drošs mehānisms, kas
paplašina izdevēju iespējas ražot un izplatīt iespiestās grāmatas.
Daži izdevēji arvien intensīvāk pāriet uz tekstu piegādi bez iespiešanas. Piemēram, “LexisNexis”23, kas ir
“Reed Elsevier”24 produkts, pārdeva visas iespiediekārtas un šobrīd piedāvā ātru un drošu tekstu piegādi tiešsaistē. Arī vairāki citi apjomīgi uzziņu izdevumi, piemēram, “Oksfordas angļu valodas vārdnīca” (“Oxford English Dictionary”) un “Nacionālā biogrāfijas vārdnīca”
(“Dictionary of National Biography”), iznāk tiešsaistē,
piedāvājot arvien labākas meklēšanas iespējas un regulāri atjauninātu saturu. Arī “Encyclopaedia Britannica” ir atteikusies no iespiedsējumu izdošanas, tā vietā
piedāvājot uzziņu pakalpojumus tīmeklī. Sākumā enciklopēdija bija pieejama bez maksas, cerot, ka ienākumi no reklāmas uzturēs tās darbību. Pašlaik tā pieejama kā abonējams tiešsaistes pakalpojums. Šobrīd “Encyclopaedia Britannica” gan atkal piedāvā jaunu enciklopēdijas iespiedkomplektu, kā arī citus iespiestus uz-
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Iespiedprese “Espresso
Book Machine” grāmatu
izgatavo dažās minūtēs
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Lasīšanas grupas Lielbritānijā pulcina daudz grāmatmīļu

būt aparatūras, lai atskaņotu vinila plati no 1960.gadiem vai lenšu kaseti no 1970.gadiem, taču vienmēr
ir iespēja vienkārši atvērt grāmatu un to lasīt. Iespieddarbi atrisina modernā laikmeta arhivēšanas problēmu, kad datu glabāšanu nopietni apdraud straujā formātu un tīmekļa vietņu mainība vai pat negaidīta pazušana.
Vairumam autoru, kuru darbi tiek iespiesti, ir iespējas publicēt tos tīmeklī. Taču nenoliedzami ikvienam autoram un lasītājam ir patīkami saņemt skaisti
un kvalitatīvi iespiestu un iesietu grāmatu. Grāmata ir
arī sociālā statusa apliecinājums, kas nereti ar lepnumu tiek izstādīta mājās vai sabiedriskā vietā. Mārketinga kampaņa “Good Booking”, ko 2004.gadā Lielbritānijā organizēja izdevniecība “Penguin Books”28, bija
balstīta uz pētījumiem, ka cilvēkiem grāmatu lasīšana
liekas pievilcīgāka par seksu. Lasīšanas grupu panākumi (K.Mihela “The Guardian” ziņo, ka lasīšanas grupās darbojas līdz pat 50 000 cilvēku Lielbritānijā vien)
rāda, ka lasīšana turpina būt nozīmīga sociālā aktivitāte: cilvēkiem patīk lasīt, piedalīties un diskutēt. Atšķirības, protams, pastāv. Duglass Edamss (Douglas
Adams) 2001.gadā šķīra divu veidu tehnoloģijas —
“tiekties uz priekšu” tehnoloģijas, piemēram, internetu, kas ir prioritāri paredzēts darbam un izglītībai nepieciešamās informācijas ieguvei, un “tiekties atpakaļ” jeb grāmatu tehnoloģijas, kas vēl aizvien ir nozīmīgas izklaidei un atpūtai.
Grāmatu var izmantot kopā ar un cieši līdzās citiem informācijas kanāliem, piemēram, televīzijas šoviem, kas iesaka grāmatas lasīšanai. Virtuālajās lasīšanas grupās lasītāji diskutē par grāmatām tiešsaistē, kā arī piedāvā jaunus sižeta virzienus populārākajiem darbiem. Izdotās grāmatas var tikt uzsāktas emuāros, tās ir nozīmīga pievienotā vērtība ikvienai tīmekļa vietnei.
Ja digitālā revolūcija grāmatai izvirza jaunus izaicinājumus, tā piedāvā arī nepieredzētas izdevības. Izvēle
“Amazon” tīmekļa vietnē veicina attīstību, jo interneta
iespējas ļauj gan pārlūkot grāmatas, gan atlasīt pieejamos nosaukumus. Tīmeklis ir sekmējis lietoto grāmatu
tirdzniecību, un veikali, kam bijušas grūtības gūt peļņu

tradicionālā veidā, raduši jaunu dzīvi tiešsaistē. Digitālā iespiešana nozīmē, ka grāmatas vairs nav jāizņem no
tirgus aprites. Pieprasījumiespiešana nodrošina eksemplāru drukāšanu pēc katra pasūtījuma. Tas dod iespēju
pielāgoties patērētāju īpašajām vajadzībām, turklāt nodrošina liela apjoma darbu izdošanu par ekonomiskām
cenām. Kāpēc gan neiegūt “Lepnuma un aizspriedumu” (“Pride and Prejudice”)29 eksemplāru ar burtveidolu, formātu vai iesējumu pēc savas izvēles? 1990.gados
U.Eko ielūkojās laikā, kad cilvēki varēs sazināties tieši,
bez izdevēju starpniecības: “Liela daļa cilvēku nevēlas
publicēties, viņi vienkārši vēlas komunicēt viens ar otru. Fakts, ka nākotnē viņi to darīs ar e-pasta vai interneta starpniecību, nesīs lielu labumu grāmatām, grāmatu kultūrai un tirgum. Paskatieties uz grāmatveikaliem!
Tur ir pārāk daudz grāmatu. Es saņemu pārāk daudz
grāmatu katru nedēļu. Ja datortīklam izdosies samazināt izdoto grāmatu kvantitāti, tas būs augstākais kultūras uzlabojums.”
Šobrīd tiek izdots vairāk grāmatu nekā jebkad agrāk. Īsais iespiešanas periods veicinājis nekontrolējamu
iespieddarbu pieaugumu. Tiem, kas raksta vai gatavojas publicēt romānu vai atmiņas, ir pieejams drošs mehānisms, kas palīdzēs darbam nonākt pie lasītājiem. Kā
teicis G.Zaids, ja “mūsu kaislība uz rakstīšanu kļūst nevaldāma, tuvākajā nākotnē būs vairāk cilvēku, kas raksta, nekā lasa”.
No angļu valodas tulkojusi Māra Jēkabsone
1
Grāmata pieejama Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā.
2
No angļu exponential — parādība, likums, kad konkrētas vērtības un lielumi pieaug vai dubultojas ik pēc noteikta laika intervāla.
3
Japāņu komiksi un grafiskie romāni.
4
Pilns nosaukums “The Oprah Winfrey Show” — Opras Vinfrijas (Oprah Winfrey) veidotais un vadītais televīzijas sarunu šovs (1986–
2007). Visaugstāk vērtētais un visvairāk skatītākais šovs ASV televīzijas
vēsturē.
5
Viens no Ričarda Madeleja (Richard Madeley) un Džūditas Finniganas (Judith Finnigan) — pazīstama televīzijas programmu vadītāju
pāra — vadītajiem šoviem Lielbritānijas televīzijā (2001–2008). Šovam
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jas un uzņēmējdarbības process, kad grāmatas vai cita dokumenta kopijas tiek iespiestas, balstoties uz saņemtajiem pieprasījumiem. Pieprasījumiespiešana radās līdz ar digitālo iespiešanu, jo līdz šim, izmantojot tradicionālās iespiešanas metodes, piemēram, ofsetiespiešanu, atsevišķas dokumentu kopijas nebija izdevīgi iespiest. Pieprasījumiespiešana, izmantojot digitālo iespiešanu, iespiež atsevišķas vienības par fiksētu cenu par vienu kopiju neatkarīgi no vienības izmēra vai pasūtījumu skaita. Pēc vēlēšanās ir iespējams iespiest kā vienu, tā 100 un 1000
kopijas. Pieprasījumiespiešana ir lieliska iespēja autoriem, kuri vēlas savu grāmatu iespiest paši, kā arī lasītājiem, bibliotēkām u.c. iestādēm,
kas vēlas par pieņemamu cenu iegūt vispārējā grāmatu tirgū esošu vai
jau neesošu izdevumu. Savukārt uzņēmējiem tā ir iespēja par zemām
izmaksām piedāvāt kvalitatīvu produktu bez nepieciešamības ilgstoši
to uzglabāt vai izplatīt.
16
Pilns nosaukums “Virago Press” — 1973.gadā dibināts uzņēmums, kas izdod sieviešu literatūru: sieviešu sarakstītus darbus un
darbus par sievietēm. Izdevniecības tīmekļa vietni sk.: http://www.
virago.co.uk.
17
Šādas iespējas Latvijā kopš 2009.gada janvāra piedāvā beļģu
uzņēmuma “Peleman Industries” (http://www.peleman.com) zīmols
“Wwaow.com” (http://www.wwaow.com/wwaow/site/home).
18
Saukts arī par 80:20 jeb ievērojamā mazākuma principu, nodēvēts itāļu sociologa, ekonomista un filozofa Vilfredo Pareto (Vilfredo Pareto, 1848–1923) vārdā, kas novērojis, ka 80% Itālijas zemes pieder tikai 20% tās iedzīvotāju. Princips apgalvo, ka daudzos gadījumos aptuveni 80% seku rodas no 20% cēloņu. Princips ir attiecināms uz jebkuru
cilvēka darbības jomu un nozari.
19
Lielākais ASV grāmatveikalu tīkls (http://www.barnesandnobleinc.
com). Uzņēmuma internetveikalu sk.: http://www.barnesandnoble.com.
20
Point of sale jeb point of service (latviski tulkojams kā ‘pārdošanas
punkts’) — mazumtirdzniecības veikals, kiosks, kases lodziņš, jebkura
vieta, kur notiek pirkšanas un pārdošanas akts. Var būt vairāk vai mazāk automatizēts. Pārdošanas punktu sistēmas tiek izmantotas lielveikalos, restorānos, viesnīcās u.c. Point of sale mašīna varētu pēc klienta
izvēles grāmatu gan nodrukāt, gan pārdot.
21
Iespiedprese, kas izgatavo grāmatas dažās minūtēs. Tās darbības pamatā ir pasūtījumiespiešana, kad iespiešanā nav obligāti jāiesaista izdevējs. Ierīce ir uzņēmuma “On Demand Books” (http://www.
ondemandbooks.com) izgudrojums.
22
“InfoShop” ir Pasaules Bankas (The World Bank) Publiskais informācijas centrs (Public Information Center). Tas atrodas Vašingtonā un ir
grāmatveikals un vieta diskusijām par attīstības jautājumiem.
23
Populāra, uzņēmumam “Reed Elsevier” piederoša datubāze, kurā rodami periodisko izdevumu raksti, tieslietu un juridiskie dokumenti, kā arī daudzi citi publicētie un nepublicētie materiāli. Datubāze pretendē uz pasaules lielāko kolekciju ziņu, tieslietu un biznesa informācijas jomā. Datubāze ir sadalīta divās daļās: www.lexis.com juridisko tekstu meklēšanai un www.nexis.com ziņu meklēšanai. Arhīva tīmekļa vietni sk.: http://www.lexisnexis.com.
24
Angļu-nīderlandiešu uzņēmums, kas dibināts 1992.gadā, apvienojoties divām kompānijām — britu grāmatu un žurnālu komercizdevējam “Reed International” un nīderlandiešu zinātniskās literatūras izdevējam “Elsevier”. Uzņēmums nodarbojas ar plaša profila izdevējdarbību un informācijas piegādi. Uzņēmuma darbība dalās trīs daļās: 1) “Elsevier” — zinātniskās un medicīnas informācijas izdevējs, 2) “LexisNexis” — juridiskās literatūras izdevējs un 3) “Reed Business Information”
— biznesa informācijas nodaļa. Uzņēmuma “Reed Elsevier” produkts
ir plaši pazīstamā zinātnisko rakstu datubāze “ScienceDirect” (http://
www.sciencedirect.com) un kopsavilkumu un citējumu datubāze “Scopus” (http://www.www.scopus.com). Uzņēmuma tīmekļa vietni sk.:
http://www.reed-elsevier.com.
25
Viens no angļu-amerikāņu izdevniecības “HarperCollins” (http://
www.harpercollins.co.uk, http://www.harpercollins.com) zīmoliem, kas
publicē godalgotus nedaiļliteratūras darbus, toskait vēstures un ceļojumu literatūru, biogrāfijas un atmiņas, kā arī augstas raudzes romānus ar
komerciālu ievirzi.
26
Čārlzs Dikenss (Charles Dickens, 1812–1870) — angļu rakstnieks.
27
Portatīvs mediju atskaņotājs, kuru kopā ar tā zīmolu radījis uzņēmums “Apple”. Zīmola tīmekļa vietni sk.: http://www.apple.com/
itunes.
28
Alena Leina (Allen Lane) 1935.gadā dibināta britu izdevniecība.
A.Leina ideja bija piedāvāt kvalitatīvus izdevumus par izdevīgu cenu.
Izdevniecība ir slavena ar mīkstvāku izdevumiem. Šobrīd izdevniecība ir lielas, starptautiskas kompānijas “Penguin Group” (http://www.
penguin.com) sastāvdaļa.
29
Angļu rakstnieces Džeinas Ostinas (Jane Austen, 1775–1817) populārākais romāns (1813).
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bija izveidoti vairāki apakššovi jeb klubi: grāmatu klubs (“Richard & Judy Book Club”), vīna klubs (“Richard & Judy Wine Club”) un filmu klubs
(“Richard & Judy Film Club”). Grāmatu klubs līdzinājās O.Vinfrijas šova
grāmatu klubam (“Oprah’s Book Club”) un popularizēja jaunu un mazpazīstamu autoru darbus. Katru gadu tika reklamētas aptuveni desmit
grāmatas, par kurām diskutēja programmas laikā, parasti ar dažādiem
viesiem. Reizi gadā darbi tika godalgoti — gada grāmatas titulu ieguva darbs, kas saņēmis visvairāk balsu. Balva “Richard & Judy Book of the
Year Award” jeb “Read of the Year” tika pasniegta prominentās “Britu
grāmatu balvas” (“British Book Awards”) ietvaros.
6
Starptautiska aktivitāte, kad dažādi (pārsvarā zinātniski) materiāli (žurnāli, grāmatas u.c.) tiek publicēti tīmeklī un visiem lietotājiem
pieejami par velti. Viens no brīvpieejas žurnālu katalogiem rodams tīmekļa vietnē http://www.doaj.org.
7
Bezpeļņas organizācija, kas ievieš un izplata autordarbu licencēšanas formas, kas dod lielāku brīvību darbu izmantotājiem. CC licencēm ir dažādu līmeņu nosacījumi. Pamatā tie visi prasa, lai būtu atsauce uz darba autoru. Atšķirības ir saistībā ar darba modificēšanas iespējām. Dažas licences aizliedz darbu modificēt, piemēram, fotogrāfiju nedrīkst apgriezt vai papildināt. Taču citas licences ļauj darbu brīvi modificēt vai uz tā pamata veidot jaunus darbus. CC galvenais mērķis ir ļaut
autoram nodot dažas sava darba tiesības vispārējai lietošanai — CC licenču daudzveidība ļauj autoram kādas tiesības paturēt un kādas nodot sabiedrībai. Visplašāk CC licences tiek izmantotas fotogrāfijām un
nelieliem tekstiem, bet ir arī apjomīgi muzikālie un zinātniskie projekti. CC tīmekļa vietne — http://creativecommons.org.
8
Ātrās palīdzības darbinieka Braiana Kelleta (Brian Kellett) ar pseidonīmu Toms Reinoldss (Tom Reynolds) uzrakstīta grāmata par darbu Londonas ātrās palīdzības dienestā. Grāmatas pamatā ir materiāli no emuāra “Random Acts of Reality” (“Nejaušas realitātes darbības”,
http://randomreality.blogware.com), kas ir viens no pirmajiem lasītākajiem emuāriem Lielbritānijā. Grāmata aptver T.Reinoldsa darbu laikā
no 2003. līdz 2006.gadam un stāsta par viņa kā neatliekamās medicīnas darbinieka un ātra reaģētāja pieredzi. Neierasti progresīvam jaunizdevumam grāmatas pilnteksts tika ievietots tīmeklī, izmantojot radošās kopienas (CC) licenci.
9
Bodlija bibliotēka ir galvenā Oksfordas Universitātes zinātniskā
bibliotēka. Tā ir viena no vecākajām Eiropas bibliotēkām (tās aizsākumi
meklējami 1320.gadā) un otra lielākā Anglijā (aiz Britu bibliotēkas).
10
“Google” veidota globāla bezmaksas bibliotēka, kas piedāvā ne
tikai grāmatu pilntekstus, bet arī efektīvu meklēšanas sistēmu: http://
books.google.com. Sākotnēji “Google Print” bija iecerēts tikai pietiekami senu grāmatu (ar notecējušu autortiesību termiņu) skenēšanai
un indeksēšanai. Tomēr ar laiku “Google” pieņēma vēl aizvien pretrunīgi vērtēto lēmumu skenēto un indeksēto grāmatu klāstā iekļaut arī
jaunas, pat tikko izdotas grāmatas. Interesanti, ka “Google Print” projekts ir licis sarosīties ne vien apdraudētajiem autoriem, bet arī “Google” tuvākajiem konkurentiem. Tā pēc “Yahoo” iniciatīvas tika izveidota Atvērtā satura alianse (Open Content Alliance, OCA, http://www.
opencontentalliance.org) — organizācija, kurā iesaistījās “Adobe
Systems”, “HP Labs”, “MSN”, “European Archive”, “Internet Archive”, kā
arī vairākas universitātes un bibliotēkas, toskait Britu bibliotēka. Atšķirībā no “Google”, “Yahoo” savā bibliotēkā piedāvā pilntekstus tikai tām
grāmatām, kuras vairs netiek autortiesiski aizsargātas. Līdzīgs projekts
tapa arī Eiropā — pēc Eiropas Komisijas ierosinājuma izveidota Eiropas
Digitālā bibliotēka “Europeana”: http://www.europeana.eu.
11
ASV uzņēmums — lielākais interneta mazumtirgotājs. Uzņēmums
1994.gadā startēja kā tiešsaistes grāmatveikals, taču ar laiku sāka pārdot
arī citas preces. Uzņēmuma filiāles ir ne tikai ASV (http://www.amazon.
com), bet arī Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, Ķīnā un Japānā.
12
“Napster” bija tiešsaistes mūzikas datņu savstarpējas dalīšanās pakalpojums, ko izveidoja Ziemeļaustrumu Universitātes (Northeastern University) Bostonā students Šons Fennings (Shawn Fenning)
un kurš darbojās laika posmā no 1999.gada jūnija līdz 2004.gada jūlijam. Šī tehnoloģija ļāva cilvēkiem pavisam vienkāršā veidā kopēt un izplatīt mūzikas datnes, vienam ar otru apmainoties un apejot mūzikas
oficiālo tirgu, kas izraisīja mūzikas industrijas pārstāvju asus protestus
par autortiesību pārkāpšanu. Lai gan pakalpojums ar tiesas spriedumu tika slēgts, tas izveidoja pamatu decentralizētajām vienādranga
(peer to peer) datņu apmaiņas programmām, kuras grūti kontrolēt. Šobrīd “Napster” zīmolu ir pārpircis uzņēmums “Roxio”, un tas darbojas kā
maksas pakalpojums. Termins “napsterizācija” varētu attiekties uz analogām darbībām ar citām digitālajām datnēm, piemēram, grāmatām.
13
Speciālas rokas formāta ierīces e-grāmatu lasīšanai.
14
Gludspieduma paveids, kurā krāsu no iespiedformas pārnes uz
gumijas cilindra, bet no tā — uz papīra.
15
Pieprasījumiespiešana (print on demand, POD), reizēm saukta arī
par pieprasījumpublicēšanu (publish on demand), ir iespiedtehnoloģi-
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datortrikiem), dažādu fotogrāfiju un aizgūtu zīmējumu izmantošanu. Pēckara perioda skaudro kodolīgumu gadsimta pēdējā ceturksnī nomainīja izsmalcināta
intelektualitāte, tēlaina (pat nedaudz slimīga) asociativitāte, zināms sirreālisms. Mūsdienu ekslibris ir ļoti sarežģīts un daudzveidīgs fenomens, ko, savienojot grafiskās mākslas dažādos stilus un novirzienus ar modernajām tehnoloģijām, iespējams veikli transformēt atbilstoši mainīgajai sabiedrības gaumei un prasībām.

Dmitrijs Zinovjevs

Sīzifs un
Kolumbīne:

No senā un mītiskā zemapziņas
dzīlēm

Jeļenas
Antimonovas
ekslibru pasaule
Nozīmīgu Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Sīk
iespieddarbu un attēlizdevumu nodaļas Attēlizdevumu sektora krājuma daļu veido latviešu un ārzemju mākslinieku darinātās grāmatzīmes. To vidū īpašu
vietu ieņem Jeļenas Antimonovas (1945–2002) ekslibri. Laikposmā no 1967. līdz 2000.gadam māksliniece radījusi vairāk nekā 270 ekslibrus — darbu oficiālais saraksts “Opus List” publicēts 2001.gadā Portugālē izdotajā enciklopēdijā Ex-Libris : Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the Contemporary Ex-Libris (Ed.
by Artur Mario da Mota Miranda. Vol.29. Braga Codex,
2001). 117 pirmklasīgas grāmatzīmes ir arī LNB kolekcijā — pavisam 145 vienības, toskait 10 piemiņas grafikas (P.F.). J.Antimonovas ekslibri ir gan iegādāti LPSR
Mākslas fonda salonā, gan autores dāvināti, gan nonākuši bibliotēkā pēc latviešu ekslibru izstādēm 1995.–
1999.gadā. Vairāki eksemplāri saņemti kā daļa no privāto kolekciju dāvinājumiem vai arī iegūti no privātpersonām. Bibliotēkas kolekcija sniedz izsmeļošu priekšstatu par J.Antimonovas ekslibru tehniku, stilu un žanru daudzveidību. Te ir gan pirmie neveiklie mēģinājumi
linogriezumā (60.gadu beigas), gan izsmalcinātas cinkogrāfijas (70.gadi), gan brieduma perioda spožie oforti (80.–90.gadi), gan jauno tehnoloģiju pārvaldību apliecinošie, zīmējumā brīvie datorgrafikas darbi radošās
dzīves noslēguma posmā (90.gadu 2.puse–2000.gadu
sākums). Tieši J.Antimonova atklāja un aktīvi popularizēja datora iespējas latviešu ekslibra jomā.
20.gadsimta beigas ekslibra vēsturē bija drosmīgu meklējumu un interesantu atradumu, līdz tam neizmantotu tehnisko iespēju un jaunu tēlu sistēmu radīšanas laiks. Ja 60.gados lielu popularitāti bija iemantojuši skarbi dekoratīvie kokgrebumi un linogriezumi, tad 70.–80.gados uzvaras laurus plūca oforts, akvatinta, mecotinta, litogrāfija, kas ļāva panākt smalkākas pārejas, vibrācijas, noskaņojumus, nianses. Vispārēja aizraušanās ar datorgrafiku 90.gados rezultējās ar
pilnīgi jaunu tēlu sistēmu, balstītu uz brīnumainām zīmējuma transformācijām un deformācijām (jauno tehnoloģiju pārvaldīšanas virtuozitāte nereti robežojās ar

Savu pirmo ekslibri J.Antimonova radīja 1964.gadā.
Īsto ekslibru pasauli viņa atklāja, mācoties Latvijas PSR
Valsts mākslas akadēmijas Glezniecības fakultātē. Pēc
akadēmijas beigšanas 1971.gadā jaunā māksliniece negaidīti pievērsās nopietnai grafisko mākslu studēšanai
un praktiskai apguvei, plašo iespēju dēļ par īpaši pievilcīgu atzīstot oforta tehniku. J.Antimonova skrupulozi pētīja gotiskos sienas paklājus ar iemīļotajiem tūkstoš ziedu (mille-fleurs) motīviem, viduslaiku grāmatu
miniatūras, jūgenda, baroka, rokoko grafiku. Viņu sais-

Viduslaiku tūkstoš ziedu gobelēn

a paraugs

tīja itāļu mākslinieka Džuzepes Arčimboldo (Giuseppe
Arcimboldo, 1527–1593) noslēpumainās fantāzijas un
austrieša Franca fon Bairosa (Franz von Bayros, 1866–
1924) mākslotās ekstāzes, vācieša Albrehta Dīrera (Albrecht Dürer, 1471–1528) ģeniālā vienkāršība un slovāka
Albina Brunovska (Albín Brunovský, 1935–1997) sirreālistiskās fantasmagorijas. J.Antimonova dievināja galanto 18. — masku — gadsimtu. Par viņas mīļāko grāmatu kļuva franču rakstnieka Šoderlo de Laklo (Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos, 1741–1803) romāns
“Bīstamie sakari” (viņa arī ilustrējusi tā 1990.gada latviešu izdevumu). Mākslinieci iedvesmoja skandalozie itāļu dēkaiņi Alesandro Kaliostro (Alessandro di Cagliostro,
1743–1795) un Džakomo Kazanova (Giacomo Girolamo
Casanova de Seingalt, 1725–1798). Pat viņas personīgā
dzīve bija saistīta ar zināmu teatrālismu — pārģērbšanos un iemiesošanos dažādos tēlos.
Kopš 1969.gada J.Antimonova piedalījās grafikas izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs, sarīkoja 11 personālizstādes. Viņas darbi bija eksponēti lielās starptautiskās grāmatzīmju skatēs Krievijā, ASV, Lietuvā, Čehijā,
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Franca fon
Bairosa
erotiskā
performance

Polijā, Beļģijā, Francijā, Itālijā, Dānijā, Dienvidslāvijā, Japānā, Ķīnā, piemēram, Viļņas, Malborkas, Sintniklasas
u.c. ekslibru biennālēs, kur guva gan skatītāju, gan grāmatzīmju kolekcionāru un mākslas speciālistu atzinību. J.Antimonova piedalījās prestižos tematisko ekslibru konkursos Itālijā, Francijā, Dānijā. Mākslinieces daiļrade bija saistīta arī ar grāmatu — viņa aktīvi darbojās
grāmatu grafikā, ilustrējusi vairāk nekā 60 izdevumu,
toskait iemīļotās viduslaiku mīlestības balādes, piemēram, Viljama Šekspīra (William Shakespeare, 1564–1616)
traģēdiju “Romeo un Džuljeta” (Rīga : Liesma, 1983),
leģendas un pasakas: japāņu tautas pasaku krājumu
“Burvju kimono” (Rīga : Sprīdītis, 1994) un Kendži Mijadzavas pasakas “Piena Ceļa vilciena nakts” (Rīga : Sprīdītis, 1998), klasiskās literatūras šedevrus: sengrieķu
dzejas izlasi “Afrodīte mirdzošā tronī” (Rīga : Zinātne,
1994) un Viljama Bleika (William Blake, 1757–1827) dzejoļu krājumu “Zem mirtes koka” (Rīga : Liesma, 1981).
J.Antimonovas ekslibru tēli, simboli un sižeti ir radoši pārstrādātu un neparasti interpretētu mākslas
vēstures un klasiskās literatūras epizožu un fantāziju elegants sajaukums. Te ir gan viduslaiku karnevāls
un latvju dainas, gan Ernsta Teodora Vilhelma Amadeja Hofmaņa (Ernst Theodor Wilhelm Amadeus Hoffmann,
1776–1822) darbu motīvi un austrumu pasaku personāži, gan groteskās Venēcijas maskas un itāļu commedia dell’arte jeb delartiskās (masku) komēdijas varoņi,
drakoni un spārnoti kuiļi, kailas kurtizānes un dievietes, vāravas un dabas stihijas. Visam ir nozīme: sarežģītu ornamentu autentiskumam, vēsturisko kostīmu ticamībai, konkrētā laikmeta tipāžam un priekšmetiem.
Savos darbos māksliniece turpināja franču Žaka Kalo (Jacques Callot, 1592–1635) un Žana Antuāna Vato
(Jean-Antoine Watteau, 1684–1721), itāļa Pjetro Longi
(Pietro Longhi, 1701–1785) un krieva Konstantīna Somova (Константин Андреевич Сомов, 1869–1939) karnevāla un kurtuāzā teātra tradīcijas.
Gotiskās mākslas motīvi atdzīvojušies J.Antimonovas
darinātajos V.M. (X31, 1968), K.Petuhova (C3, 1971), Anitas Bamberes (C3/C5, 1980), Viestura Granta (C3, 1983),
fon Grolla ((von Groll), C3, 1998) ekslibros. Priekšroku

Karnevāla meistarklase
Mākslinieces fantāzija radījusi īpatnu, fantomisku
svētku tēlu (motīva ziņā vairāk vai mazāk konkrētu, bet
ar metaforisku nozīmi) — tas līdzinās mistērijai, noslēpumainām karnevāliskām darbībām, spēlei, kur viss ir
sacerēts un tomēr pa īstam. Personāži brīžam bezkaunīgi vaibstās — apdullina, atgrūž un provocē skatītāju.
Mākslinieces domas joņo pa neskaitāmām asociācijām,
turpretī skatītājs seko prāta spēlei, virzoties pa zemapziņas neskaidrajiem labirintiem. Ekslibros attēlojamo sižetu realitāti nereti aizstāj netiešas izteiksmes formas
— alegorijas, līdzības, metaforas. J.Antimonovas miniatūrgrafikas stāsta par varbūtēju nokļūšanu vēsturiskajā pagātnē, garīga kontakta nodibināšanu ar to, galu galā radot pašas autores pasaules modeli. Mākslinieces metaforām bagātā poētika pausta ar gandrīz akadēmiskiem paņēmieniem, kaut darbu karnevālā stihija
ir pat kategoriskā pretrunā ar drūmajiem tradicionālajiem kanoniem.
J.Antimonovas daiļradi nav būtiski ietekmējusi nacionālā skola vai nacionālās atmiņas dogma. Tā attīstījusies Eiropas postmodernisma tradīciju gultnē, balstīta galvenokārt uz klasiskās mākslinieciskās prakses brīvu interpretāciju. Latviešu ekslibrim raksturīgie nacionālie sižeti un motīvi (pievēršanās nacionālajām saknēm, nacionālās kultūras savdabīgā kolorīta attēlošana,
cilvēka un dabas savstarpējo attiecību, folkloras tradīciju atspoguļošana u.tml.) mākslinieces ekslibru daiļradē
tikpat kā neparādās. Tomēr bibliotēkas kolekcijā ir divas Ludmilas Azarovas grāmatzīmes (P1, 1977; C3, 1981)
un T.Čistjakovas ekslibris (P1, 1982) ar senās Rīgas motī-
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māksliniece nepārprotami devusi antīkajai mitoloģijai, daudzās grāmatzīmēs ietverti tās varoņi un notikumi: Sīzifs (Arnolds Salenieks, C3, 1994), Leda un gulbis
(Larss K. Stolts (Lars C. Stolt), C3, 1994), Edips un Sfinksa (Šonozuke Ezoe (Shonosuke Ezoe), C3, 1992), Apolons
un Marsijs (Lodeviks Doirinks (Lodewijk Deurinck), C3,
1999), satīrs un nimfa (Laimonis Straupenieks, C3, 1974;
Valdis Ķikāns, C3, 1974; Dāvids Robinsons (David Robinson), C3, 1982; Barbara un Gregoržs Matušaki (Barbara, Gregorz Matuszaki), C3, 1983; Skaidrīte Rubene, CGD,
1995), Parīda tiesa (Gunārs Baltiņš, P1, 1980), Hārons,
kas ceļ mirušo dvēseles pār Aherontas upi uz Aīda valstību (V.Kuzņecovs, CGD, 1995), Argosas valdnieka Akrisija meita Danaja (Hannu Pālasmā (Hannu Paalasmaa),
C3/C5, 1985), trīs grācijas jeb haritas (Sergejs Brehovs,
C3/C5, 1979), Diāna medībās (Gundars Spruģevics, C3,
1982), feniķiešu valdnieka Agēnora meita Eiropa uz vērša (Zigfrīds Šmits (Siegfried Schmidt), C3, 1990), Orests,
Klitaimnēstra, Elektra un erīnijas2 (Šonozuke Ezoe, C3,
1991), Higieja (Dans Granders (Dan Grander), C3, 1991;
Enco Pellai (Enzo Pellai), C3, 1994), Pigmalions un Galateja (Žans un Goldija Blankofi (Jean, Goldie Blankoff),
CGD, 1995), Venēras dzimšana (Venjamins Hudolejs
(Veniamin Khudoley), C3, 1995) u.c. Antīkie tēli atdzīvojušies arī J.Salpinkidi (C3, 1986), Pekam Heikilam (Pekka
Heikkila, C3/C5, 1989), Ilonai Volterei (Ilona Wolter, C3,
1991), Nikolā Karlonem (Nicola Carlone, C3, CGD, 1999)
un Silvio Forni (Silvio Forni, C3, 1998) veltītajos ekslibros.
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Zigfrīda Šmita ekslibris, 1990, ofo

rts

Barbaras un Gregorža Matušaku
ekslibris, 1983, oforts

98, krāsu
Fon Grolla ekslibris, 19
datorgrafika

Larsa K. Stolta ekslibris, 1994, ofo

rts

5,
Venjamina Hudoleja ekslibris, 199
oforts

Arnolda Salenieka eksli
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Silvio Forni ekslibris, 1998, oforts

bris, 1994, oforts
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viem, Skaidrītes Avenas ekslibris (P1, 1982) ar Rīgas panorāmu, Katrīnas Hamalainenas (Katriina Hämäläinen)
ekslibris (CGD 1996) ar stilizētu “Trīs brāļu” namu kompleksu, Svetlanas Hajenko ekslibris (CGD, 1997) ar Mihaila Eizenšteina 1904.gadā celto īres namu Alberta ielā 13 un divi Andas Moldānes ekslibri (abi CGD 1997) ar
nerātno dainu motīviem.

Katrīnas Hamalainenas ekslibris,
datorgrafika

nā kārtā viņš šajā ekslibrī atgādina aptaukojušos operas
premjeru avanscēnā), kas spēlē cītaru. Leģenda vēsta, ka
Marsijs sacensības zaudējis, bet par pārgalvīgo izaicinājumu Apolons licis viņu sasietu pakārt aiz kājām kokā un
dzīvam novilkt ādu. Kompozīciju papildina mazi, naski
fauni un graciozas mūzas. Šis ekslibris, kā arī Likam van
den Brilam (Luc van den Briele) veltītā ekspresīvā miniatūrgrafika (CGD, 1997), kurā apjaušami franču rakstnieka
Fransuā Rablē (François Rabelais, 1494–1553) un holandiešu mākslinieka Pītera Brēgela (Pieter Brueghel, 1525–
1569) fantasmagoriskie tēli, rāda J.Antimonovas tieksmi
paplašināt grafiskās valodas izteiksmes iespējas, poetizējot dokumentalitāti ar plastikas līdzekļiem. Šai plastikai
gan nav nekā kopīga ar tiešu atspoguļojumu — māksliniece radījusi sirreālistisku variāciju par tēmu, veikli apvienojot dažādus stilus un laikmetus, tiešo un nosacīto
darbību, dokumentalitāti un fantāziju.
Vienā no personiskajiem ekslibriem (CGD, 1997)
J.Antimonova attēlojusi sevi kā vecu bibliotēkas peli

1996, krāsu

J.Antimonova piederēja pie tiem reti sastopamajiem enciklopēdiskajiem intelektuāļiem, kas ne tikai zina, saprot un novērtē pasaules kultūras mantojumu,
bet arī aktīvi tajā dzīvo. Pirms vēl viņai pavērās ceļošanas iespējas, māksliniece, studējot retas grāmatas un
citus avotus, iztēlē bieži pārcēlās uz kultūrvēstures lolotajām pilsētām un mākslas laikmetiem, tūristu kārotajiem muzejiem un mākslinieku darbnīcām. Viņas sapņu pilsēta un apmātība bija Venēcija. Venēcijas karnevāla jutekliskie brīnumi un noslēpumi vijas cauri visai
J.Antimonovas daiļradei. Māksliniece ir teikusi: “Venēcija — tā ir mana grēku izpirkšana. Šī senatnē applūdusī, grimstošā pilsēta mirdzēs vēl ilgi, modinot maigumu pret Pjero, Arlekīnu, Kolumbīni un mūžīgo karnevālu.” Venēcijas tēls ietverts itāļu dzejniekam, izdevējam un māksliniekam Pino Bonano (Pino Bonanno) veltītajā ekslibrī (C3, 1991). Māksliniece radījusi fantastisku
tēmas variāciju par Pjaceta laukuma kolonnu ar pilsētas
simbolu — spārnoto Svētā Marka lauvu, kas “atver” jūras vārtus un vienlaikus atgādina par Venēcijas kādreizējo varenību. Mākslinieces fantāzija uzbūrusi sarežģītu
alegoriju: kanāla vidū uz Venēcijas aristokrātu seno piļu
fona paceļas kolonna ar lepni izslējušos Venēcijas jauno simbolu — karnevāla spokaino radījumu, apburošo,
bet nešpetno Sfinksu, kas sargā dusošo pilsētu (varbūt
vēsta par tās diženās vēstures beigām). J.Antimonova
radījusi brīnumaini daiļu un izteiksmīgu rekviēmu pilsētai-rēgam un tās iemītniekiem.
Izsmalcinātajā Lodevikam Doirinkam veltītajā ofortā
(C3, 1999) savukārt atdzīvojusies sengrieķu mistērija. Ekslibrī attēlotas frīģiešu satīra Marsija — flautas spēlmaņa
— muzikālās sacensības ar saules dievu Apolonu (dīvai-

oforts
Lodevika Doirinka ekslibris, 1999,

13
Bibliotēku Pasaule Nr.47/2009

DAŽĀDA INFORMĀCIJA • VECĀ UN JAUNĀ GRĀMATNIECĪBA • ĀRZEMĒS • PAGĀ JĪBA UN APCERES • BĒRNI UN JAUNIEŠI BIBLIOTĒK ĀS • KONFERENCES, SEMINĀRI, SANĀKSMES • DATORIZĀCIJA, DIGITALIZĀCIJA, INTERNETIZĀCIJA • CILVĒKI, NOTIKUMI, PROBLĒMAS

Pino Bonano
ekslibris, 1991,
oforts
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J.Antimonovas ekslibris, 1997, krā

su datorgrafika

starp apgrauztiem foliantiem, jūsmojot par bagātīgo
grāmatu mielastu. Sarežģīta asociativitāte jau pati par
sevi atšķir ekslibra mākslu no tieša atspoguļojuma, bet
cilvēks, viņa unikālā personība šos asociatīvos iespaidus un priekšstatus pastiprina, padarot tēlu vienlaikus
gan konkrētu, gan maksimāli vispārinātu. Mākslinieces
attēlotā L.Azarova (C3, 1981) — kāda ērģeles spēlējoša
sibilla3 — dīvainā kārtā izvilina brīnumainās skaņas no
vecpilsētas smailajiem torņiem, savukārt mākslas zināt-

Ludmilas
Azarovas
ekslibris, 1981,
oforts

zīstamākajiem erotiskā ekslibra meistariem Eiropā. Bibliotēkas kolekcijā ir diezgan daudz mākslinieces erotisko grāmatzīmju. Te var minēt smalka jutekliskuma
piestrāvotos Jāņa Petrovska (P1, 1978), Sergeja Brehova (C3/C5, 1979), M.Vaivara (C3,
1979), Dāvida Robinsona (C3, 1982), Barbaras un Gregorža Matušaku (C3, 1983), Peka Heikila (C3, 1989), P.Klaimana (P.Klaiman,
C3, 1991), Larsa K. Stolta (C3, 1994), Nikolā Karlones (C3,
CGD, 1999), V.Hudoleja (C3, 1995), Mihaela H. Keima
(Michael H. Keim, C3, 1991), Klausa Vitala (Claus Wittal,
CGD, 1995), Lika van den Brila (CGD, 1995) ekslibrus.
Gernotam Blūmam (Gernot Blum, C3, 1998) veltītais
ekslibris liecina par savdabīgu nepakļāvīgā rēbusa traktējumu, radot, iespējams, sapnī redzētu fantasmagorisku
ilūziju pasauli: dārgi kausi-strūklakas, uz kurām sēž nerātnie eroti, vīnogu ķekari (Bakha atribūtika un rudens personifikācija), lidojošas olas un kaila skaistule satīra mugurā, kura tīksmi atdodas sievišķīgam atlētam. Kails ķermenis J.Antimonovas darbos ir ne tikai juteklisku prieku
personifikācija. Pēc mākslinieces stāstītā, domājot un zīmējot viņa izmantojusi sievietes ķermeni kā būtisku, jēgu nesošu moduli — ne tik daudz kaila sieviete, cik kaila
dvēsele (arī renesanses mākslā kailums apzīmē tīrību un
nevainību). Olavam Tahem (Olav Tähe, C3, 1985) veltītajā
ekslibrī kaila varone ceļ trauslu gotiskas baznīcas vai torņa niedru modeli, kas, pēc mākslinieces domām, simbolizē gan strauji plūstošo dzīvi un likteņa pavērsienus (nestabilitātes un trauksmes izjūtas rada varones “krītošā”
figūra un abstraktā jūras ainava), gan pašaizliedzīgu kalpošanu mūžīgajai mākslai.
Olava Tahes
ekslibris, 1985,
oforts

nieks un kolekcionārs A.Salenieks (C3, 1994) atveidots
kā Sīzifs, kas nemitīgi veļ milzīgu, nepaceļamu savas
kolekcijas “akmeni”. Pati sevi J.Antimonova arī identificēja ar Sīzifu, kaut draugiem šķita šķelmīgās Kolumbīnes iemiesojums. “Sīzifs ir mana būtība. Velt bluķi aug
šup, mirdzēt un mirt zem tā smaguma, nedomājot par
brīdi, kad tas, lejup veļoties, ar troksni uzkritīs citiem
akmeņiem.”

Uz jutekliskuma naža asmens
Gadu desmitiem kolekcionāru uzmanību saistījis
erotiskais ekslibris, kas nereti balansē uz pieļaujamā robežas. Dažkārt mākslinieki (parasti pēc pasūtītāju vēlmes) atļāvušies pārkāpt šo robežu un radīt pornogrāfiska rakstura bildītes, taču pārsvarā viņu meistarības,
pieredzes, humora izjūtas un gaumes ietekmē tapuši
pārsteidzoši frivolitātes un augstās mākslas apvienojumi. Jau 80.gados J.Antimonova kļuva par vienu no pa-

Starp mākslinieces erotiskajiem darbiem bibliotēkas kolekcijā izceļami arī Vima de Bruina (C3/C5, 1987)
un Larsa K. Stolta (C3, 1994) ekslibri, kuros kopošanās
ekstāzi bauda daiļā Leda un blēdīgais pavedinātājs gulbis (Zevs), kā arī Hannu Pālasmā (C3/C5, 1985) grāmatzīme ar jauno Danaju, kas nedaudz manierīgi ķer zelta lietu. Šajos darbos miesīgās mīlestības tēli simbolizē
mūžību, strauji skrienošo laiku, dzīvi un nāvi, nebūtību
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Mati Metsavīra ekslibris, 1985, ofo

oforts

un augšāmcelšanos. Kolekcijas šedevri — mākslinieces
mantojuma izcilākie darbi — ir divi Mati Metsavīra (Mati Metsaviir) ekslibri. 1983.gadā darinātajā grāmatzīmē
(C3, bibliotēkā glabājas divi — brūnas un melnas krāsas novilkumi) pausta metafiziska mīlestības, grēka un
pašizziņas alegorija: smalka dāma, iespējams — mītiskā
Venēra vai pati māksliniece (dažos ekslibros viņa iemūžinājusi savu un ģimenes locekļu tēlus), ar kailām krūtīm, dārglietām rotājusies, amizantā tauriņspārnu galvassegā veras savā spoguļattēlā. Pēc viduslaiku izpratnes, spogulis (un godkārīga jūsmošana par sevi) simbolizē miesisko grēku un velnišķīgo viltību, augstprātību un iedomību, bet tauriņš — dzīves straujo tecējumu

rts

(nevainības un maiguma simbols — mākslinieces dēla Roberta portretējums), kas sniedzas pēc mīlas bultas. Abas figūras ietvertas abstraktā dekoratīvā ovālā
(vai arī olā), kas, savukārt, ir pavasara, dabas atmodas
un auglības simbols (olveida kompozīcija ir arī minētajam Vima de Bruina 1987.gada ekslibrim), bet maksimāli
piesātinātais izplatījums “virzās” detalizēti ornamentētā ritmā. Šiem un vairākiem citiem J.Antimonovas ofortiem raksturīgas graciozas, “dziedošas” līnijas, grezni
dekoratīva rakstainība, sarežģītas, pasakainas pārvērtības, kā arī augstākās pakāpes tehniskā pilnība. Māksliniece radījusi īpašas miniatūras — līdzīgas senām,
trauslām dārglietām, kas jāapbrīno nesteidzoties.
Ekslibra tradicionālā funkcija — rotāt grāmatas iekšējā vāka augšdaļu (mēdz būt arī citi varianti), garumā
nepārsniedzot 10–13 centimetrus. Pēdējos gados gan
vērojama grāmatzīmes monumentalizācijas tendence: bieži ekslibrus drukā uz lielām lapām (ar platām apmalēm), bet teksts savu miniatūro izmēru dēļ ir gandrīz nesalasāms. Mūsdienās ekslibri tikpat kā vairs nepilda savu primāro funkciju — tos nevis ielīmē grāmatās, bet gan glabā speciālās mapēs (ekslibra garākā mala var pārsniegt pat 20 centimetrus), palaikam, satraukti pāršķirstot, jūsmo par tiem kā par īstām dārglietām,
dažkārt demonstrē “izredzētajiem” un eksponē izstādēs. (Lielo izmēru darbu piekritēji gan saduras ar centīgiem tradīciju ievērotājiem un ekslibru izstāžu reglamentu, jo “gigantiskās” grāmatzīmes jeb pseidoekslibri parasti tiek izbrāķēti.) Tādi akadēmiski nesatricināmajiem likumiem neatbilstoši, bet mākslinieciski spoži J.Antimonovas vēlīnie ekslibri bibliotēkas kolekcijā ir,
piemēram, Nikolā Karlones (15x12,6 cm, C3, 1995), Svetlanas Hajenko (12,5x14,8 cm, CGD, 1997), Žaka Barberisa (Jacques Barberis, 16x11,3 cm, CGD, 1996), Raili Mikanenas (Raili Mikkanen, 17,1x11 cm, CGD, 1997), Lodevika Doirinka (14x16 cm, C3, 1999) un Mišela Buto (Michel
Butor, diam. 14,5 cm, CGD, 1996) grāmatzīmes.

Mati Metsavīra
ekslibris, 1983,
oforts

Datorekslibri, lelles un mūža rekviēms

un skaistuma īso mūžu. Otrajā ekslibrī (C3, 1985) attēlota zvilnoša mīlas un skaistuma dieviete Venēra (atkal
burvīgā tauriņa karnevāliskais tēls) un spārnotais Erots

1995.gadā J.Antimonova pievērsās datorgrafikai
(gan neaizmirstot arī savu iemīļoto ofortu), pamazām
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Mihaela H. Keima ekslibris, 1991,
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Tamāras
Čudnovskas
ekslibris,
1998, krāsu
datorgrafika

Nikolā
Karlones
ekslibris,
1995,
datorgrafika

atklāja arvien jaunas moderno tehnoloģiju iespējas. Ar
datortehnikas starpniecību (dažkārt transformējot digitālās fotogrāfijas elementus) māksliniece radījusi greznas datorvinjetes, kurās formas ekspresivitāte savienota ar intelektuālu analīzi, veidojot virpuļojošas, sarežģītas jēdzieniskas struktūras. Viņas šī perioda ekslibriem
raksturīga plastiska skaidrība, tēlainība, vispārinājums.
Māksliniece izgudroja dažādus paņēmienus, lai panāktu vecmodīgās akadēmiskās realitātes un pārsteidzošo
datorilūziju vienlīdzību, savstarpēju saplūšanu un atgriezenisko saiti. Datoriespējas ļāva J.Antimonovai pievērsties portretam, kas līdz tam viņas ekslibru daiļradē tikpat kā nebija pārstāvēts (izņēmums ir 1983.gadā
darinātais Valeriano Vitauto Jusio (Valeriono Vitauto Jucio) ekslibris (C3), kurā īpašnieks pielīdzināts vētrainai
jūras stihijai). Te jāmin Mišela Buto (CGD, 1996), Diānas
Ketleres (Diana Ketler, CGD, 1998), Knuta Torāsena (Knut
Tøraasen, CGD, 1998) grāmatzīmes.
Šajā laikā sākās arī J.Antimonovas aizraušanās ar
antikvārām un autoru darinātām lellēm — interese
par leļļu izstādēm un kolekcijām, iepazīšanās ar leļļu māksliniekiem, retu leļļu kolekcionēšana. Lelles kļuva par vienu no mākslinieces grafisko un arī glezniecības darbu galvenajām tēmām (90.gadu 2.pusē dīvainā
kārtā viņa atkal atgriezās pie “aizmirstās” eļļas glezniecības tehnikas). Leļļu tēma ir saistījusi daudzus māksliniekus, bet tieši J.Antimonovas ekslibros panākts neparasts smalkums netveramā brīnuma interpretācijā, neapšaubāms filozofisks dziļums. Mākslinieces grāmatzīmēs lelle ir gan dzīves nīcības simbols un abstrakts
māksliniecisks objekts, gan neiztrūkstošs bērnu rotaļu elements (meitene ar lelli) un brīnumainas pasakas
sastāvdaļa, gan cilvēkam nepakļāvīgo mistisko spēku
personifikācija. Bibliotēkas kolekcijā tādi ekslibri ir veltījumi Valentīnam Cvetkovam — variācijas par Hansa
Kristiana Andersena (Hans Christian Andersen, 1805–
1875) pasakām un lellēm (CGD, 1966), Tamārai Čudnovskai — dejojošas marionetes Arlekīna un Kolumbīnes
kostīmos (CGD, 1988), Olgai Pētersonei — meitene ar
lelli (CGD, 1996), Katrīnai Hamalainenai — variācijas par
H.K.Andersena pasaku tēmu (CGD, 1996) un veca lelle
starp puķēm (CGD, 1997), Raili Mikanenai — meitene ar
marioneti (CGD, 1997).

Raili
Mikanenas
ekslibris,
1997,
datorgrafika

Strādājot ar datoru, J.Antimonova ļāvās krāsu stihijai. Būdama smalka krāsu meistare, viņa meklēja toņu vienotību, saskaņu. Katrs kompozīcijas fragments ir
krāsās un tonalitātē precīzs. Māksliniece lietoja sarežģītu krāsu gammu, konsekventi pastiprināja to “skanējumu”, liekot arī skatītājam iegremdēties bezgala trauslajā un krāsainajā darba izpildījumā.
Vērojot parādības, studējot priekšmetus un modeļus, J.Antimonova nesteidzās uzreiz ticami attēlot redzēto, bet gan to radoši apjēgt, bagātināt un transformēt simboliskos tēlos. Darbos tas izpaužas melodiskā
kontūru kustībā, lielu krāsu laukumu mijiedarbībā, līniju harmoniskā sasprindzinājumā, plaknes lineāri ornamentālā risinājumā, dažādu ritmisku tēmu savienojumā. Tādi ir Elvīras Kuzņecovas (CGD, 1998), fon Grolla (CGD, 1998), Greiema J. Rīda (Graham J. Read, CGD,
1998), Venjamina Hudoleja (CGD, 1999) ekslibri. Ārēji
šie darbi ir ļoti dažādi, taču viss tajos pakļauts noteiktai
ieceres dramaturģijai, mākslinieces režisūras vēlmēm.
J.Antimonova labprāt atgriezās pie viena un tā paša
motīva, variējot veiksmīgi atrastu tēlu. Viņai imponēja iespēja apstādināt un pārveidot dzīves mirkļus, pasniegt tos kopplānā, izgaismot konkrētu cilvēku reālo
būtību.
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1990.gadi bija arī mākslinieces ceļojumu laiks.
J.Antimonova atklāja Itāliju, Šveici, Franciju, Vāciju, Čehiju. Ceļojumu iespaidi bagātināja viņas radošo repertuāru: ekslibros parādījās konkrētas ainavas, vēsturiskas pilsētas, reāli arhitektūras pieminekļi. Tāda ir arī nelielā, eleganta 19.gadsimta albuma stilā, datorgrafikā
veidotā grāmatzīmju sērija (visas 1996.gadā) ar Šveices un Vācijas senajām pilsētām: Žakam Barberisam
(Bernes viduslaiku pilsētas vārtu pulksteņtornis), Mihaelam H. Keimam (Bīdingenes (Büdingen) pils), sev pašai (Grijēras (Gruyeres) pils). Starp mākslinieces ekslibriem-ainavām īpaši izceļams Oto Vermelingeram (Otto
Wermelinger) veltītais oforts ar Fribūras (Fribourg) skatu (C3, 1992), kas apbur ar intuitīvi aso laikmeta, dabas
un vēstures izpratni. Visu šo ekslibru pamatā ir daudzās
dokumentālās Vācijas un Šveices ceļojuma (1992.gadā)
skices, kas tik ļoti atgādina 16.gadsimta Donavas skolas
meistaru studijas.
Mūsdienās vairumam datorgrafikas tehnikā darināto ekslibru raksturīga sarežģīta kompozicionāla organizētība, telpas konstruktivitāte, krāsu struktūru jēdzieniska noteiktība, maksimāls vispārinājums, simbolika. J.Antimonovas radošā mūža vēlīnā perioda dator
ekslibri liecina par tīrības sajūtu, esības prieku, atklātu

Māksliniece J.Antimonova darbā

un atpūtā

jautrību vienlaikus ar vieglu smeldzi, mokpilnu klusēšanu un noslēpumainību. Māksliniece meklējusi jaunu —
ietilpīgāku un daudznozīmīgāku — mākslinieciskā tēla
uzbūves principu, lai atainotu nevis nejaušus sadzīves
momentus, bet gan vispārīgas, nepārejošas cilvēciskas
vērtības. Dažkārt kāds abstrakts, sižeta virsuzdevumam
nepakļauts, plastisks motīvs pats pārtapis sižetā — formas izjūtas izaugušas līdz situācijas raksturojumam. Kā
spožu piemēru var minēt Umberto Eko (Umberto Eco)
savā ziņā traģisko ekslibri (CGD, 2000) ar vīstošu rozi
(Venēras atribūtika, kas traktējama arī kā novecošanas
simbols). Dīvainā kārtā tas kļuva ne tikai par mākslinieces rekviēmu, bet arī par viņas aiziešanas mistisku pareģojumu — J.Antimonova mūžībā aizgāja 2002.gadā.
Ar jaunākās datortehnoloģijas starpniecību māksliniece bija pārveidojusi un apstādinājusi ne ar ko neievērojamu dzīves mirkli, pasniedzot to kopplānā, izgaismojot dramatismu (mēmo kliedzienu), kas slēpjas jebkurā
— arī visvienkāršākajā tēlā un priekšmetā.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attēlizdevumu un
sīkiespieddarbu nodaļā glabājas lielākā un nozīmīgākā J.Antimonovas ekslibru kolekcija valstī. Šajā muzeja līmeņa krājumā ir pārstāvēti visu mākslinieces radošo periodu svarīgākie darbi — tematiski un stilistiski daudzveidīgas dažādās tehnikās darinātas grāmatzīmes, veltījumi gara radiniekiem laikā un telpā. Šī kultūras bagātība ir vispārpieejama un skatāma LNB digitālajā bibliotēkā: http://data.lnb.lv/digitala_biblioteka/
Grafika/Ekslibri/Index.htm).

Umberto Eko
ekslibris,
2000, krāsu
datorgrafika

1
Ekslibra tehniku starptautiskie simboliskie apzīmējumi: X3 — linogriezums, C3 — oforts, C5 — akvatinta, CGD (computer graphic design) — datorgrafika, P1 — cinkogrāfija.
2
Erīnijas (sengrieķu mitoloģijā) — atriebības, lāsta un soda dievietes; romiešu mitoloģijā tām atbilst fūrijas.
3
Sibilla (senajiem grieķiem un romiešiem) — pareģe, sieviete, kas
pareģoja nākotni.
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oforts
Oto Vermelingera ekslibris, 1992,
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Maikls Keisijs (Michael Casey) un Laura Sevastiņuka
(Laura Savastinuk) uzskata, ka “Bibliotēka 2.0” ietver ne
vien modernu tehnoloģisko infrastruktūru, bet arī jaunu izpratni par lasītājorientētiem pakalpojumiem. “Bibliotēka 2.0” sniedz iespēju ne tikai izteikt savu viedokli, bet arī piedalīties satura veidošanā. (2) Līdz ar to interneta (un arī bibliotēkas) lietotājs no informācijas patērētāja kļūst par informācijas veidotāju. Turklāt satura veidošana neaprobežojas tikai ar komentāru pievienošanu. “Tīmeklī 2.0” iespējams pievienot gan rakstus,
gan attēlus un audio vai video datnes, gan izmantot citas iespējas.

Gaida Pavārniece

Publiskās
bibliotēkas
tēls virtuālajā
pasaulē

Emuāri

Publiskās bibliotēkas pamatmērķis ir daudzveidīgu
resursu un pakalpojumu piedāvājums sabiedrības, kā
arī atsevišķu indivīdu un grupu izglītības, informācijas
un personības pilnveides vajadzību un interešu apmierināšanai, ikvienam sniedzot neierobežotu pieeju plašam un vispusīgam zināšanu lokam. Lai sabiedrību piesaistītu bibliotēkas pakalpojumiem, būtiski paplašināma komunikācija, dodot iespēju vērtēt un komentēt
pakalpojumus, kā arī līdzdarboties to veidošanā. Šo sadarbības modeli paredz “Tīmekļa 2.0” un “Bibliotēkas
2.0” koncepcija, kuras pamatelements ir kvalitatīva bibliotēkas tīmekļa vietne.

“Bibliotēkas 2.0” paradigma
Pēdējos gados Latvijas publiskās bibliotēkas ir būtiski augušas: ieviestas jaunākās tehnoloģijas, gūtas
nepieciešamās zināšanas un prasmes, tāpēc ir pienācis laiks pievērst vairāk uzmanības bibliotēkas virtuālā tēla — tīmekļa vietnes — pilnveidošanai, radot un
attīstot atgriezenisko saiti ar lasītājiem, sniedzot nepieciešamo informāciju mūsdienīgā veidolā. Tīmekļa
vietne nav tikai pamatinformācijas sniedzēja, tā veido pozitīvu iestādes tēlu un nodrošina kvalitatīvus
pakalpojumus, ir atraktīva, interaktīva, saturiski pilnvērtīga, viegli saprotama un ērta. Vārds “interaktīvs” ir
saistīts ar bibliotēkas un sabiedrības mijiedarbību —
kas darbojas dialoga režīmā, veicina lasītāja iesaistīšanos satura veidošanā, vienlaikus nodrošinot atgriezenisko saiti. Interaktivitāte ir jaunās bibliotēkas būtiskākais pamats. (12)
“Tīmeklis 2.0” nodrošina ne tikai piekļuves iespēju
zinātniskajai, sociālajai un izklaides informācijai, bet
arī ļauj izmantot tīmekli uzskatu izpausmei un apmaiņai, emocionālai saskarsmei un sabiedrības ietekmēšanai.
“Bibliotēka 2.0” ir bibliotēku specifikai pielāgota “Tīmekļa 2.0” ideja, kas paredz savstarpēju bibliotēkas un
lasītāju komunikāciju un sadarbību. “Bibliotēka 2.0” ietver arvien pieaugošu informācijas plūsmu ne vien no
bibliotekāra, bet galvenokārt tieši no lasītāja puses.

Kā jau iepriekš minēts, viens no “Tīmekļa 2.0” principiem ir iesaistīt sabiedrību satura veidošanā. Par ideālu iespēju paust savu viedokli interneta vidē kļuvuši
emuāri.
Emuārs ir fizisku personu, institūciju vai organizāciju veidota un uzturēta tīmekļa vietne, kurā tiek apkopota informācija par noteiktu tematu vai to kopumu, to regulāri atjauninot. Tā kā emuāru pirmsākumi
meklējami individuālajās tīmekļa vietnēs, personīgajās dienasgrāmatas un ikdienas viedokļu slejās, tie vizuāli atgādina dienasgrāmatu vai žurnālu, kur ieraks
ti kārtoti hronoloģiskā secībā un tematiski. Emuāra
veidotājs parasti raksta gan savas ziņas, gan pārraksta tās no citām tīmekļa vietnēm, taču informāciju var
piegādāt arī citi emuāra lietotāji, veidojot komentārus un diskutējot par attiecīgajiem tematiem. Komentāri un diskusijas ir neatņemama emuāru sastāvdaļa,
tiem raksturīga tīklošana jeb saišu un norāžu piedāvāšana, kas tīmekļa lietotājam ļauj nepārtraukti ceļot no
vienas tīmekļa vietnes uz otru, tādā veidā nokļūstot
gan pie informācijas pirmavota, gan papildinformācijas, attēliem, video u.c.
Tradicionāls emuārs atbilst šādiem kritērijiem:
1. tīmekļa vietnes ieraksti uzrādīti hronoloģiskā secībā no jaunākā uz vecāko;
2. ieraksti kārtoti kategorijās un/vai tematos;
3. tīmekļa vietne tiek atjaunota katru dienu, bet var
būt arī retāk;
4. tīmekļa vietne un tās ieraksti satur daudz saišu;
5. tiek piedāvātas meklēšanas un arhīva lasīšanas
funkcijas;
6. tīmekļa vietnē iestrādāta iespēja pievienot rakstus un tematus, kā arī izteikt komentārus. (10)
Jau vairākus gadus emuārus veido arī Latvijas publiskās bibliotēkas. Ir pat izveidota īpaša emuāru veidošanas sistēma “BibLog.lv”, kuras mērķis — atvieglot iespēju bibliotēkām un ar bibliotēku nozari saistītām iestādēm un organizācijām veidot savus emuārus. Sistēmas
funkcionēšanu un palīdzību nodrošina Jānis Ziediņš —
emuāra “Bibliotēka 2.0” (www.b20.lv) autors, kas interesējas par tehnoloģiju izmantošanu kultūras nozarē.
Bibliotēkas emuārus var izmantot šādiem mērķiem:
1. jaunumu atspoguļošanai, kas tiek piedāvāti hronoloģiskā secībā ar komentāra pievienošanas iespēju;
2. aktualitātes dažādām lasītāju grupām, piemēram, pusaudžiem;
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“Twitter”
Laba alternatīva, kas piedāvā vienkāršu komunikācijas iespēju tīmeklī, ir 2006.gadā izveidotais tiešsaistes sociālais tīkls un mikroblogošanas sistēma “Twitter”, kas ļauj ikvienam tajā reģistrētajam publicēt un
sūtīt savus, kā arī lasīt citu ziņojumus. Ziņojumi ir ļoti īsi — ne vairāk kā 140 zīmju — un tiek publicēti lietotāja profila lapā, kā arī nosūtīti visiem, kas uz to pieteikušies. Ziņojumam var pievienot nelielu fotogrāfiju,
audio, video vai cita veida datni, kā arī saiti uz attiecīgo
tīmekļa resursu. Lietotāja profilu iespējams konfigurēt
tā, lai publicētos ziņojumus un datnes varētu apskatīt
ikviens interesents, vai arī ierobežot tā pieejamību noteiktai cilvēku grupai pēc savas izvēles. Visi, kas pieteikušies uz kāda profila ziņojumu saņemšanu “Twitter”
sistēmā, tiek saukti par sekotājiem (followers). Ziņojumus var sūtīt, gan izmantojot “Twitter” tīmekļa vietni
(http://twitter.com), gan dažādas šim nolūkam instalētas programmas datorā vai mobilajā telefonā ar īsziņu jeb SMS (Short Message Service) starpniecību. Ziņu
īsuma un to sūtīšanas ērtuma dēļ “Twitter” nereti tiek
saukts par “interneta SMS”.
Salīdzinot ar citām interneta iespējām, “Twitter” ir
dažas būtiskas priekšrocības:
1. tūlītēja komunikācija ar tiem, kas regulāri izmanto
šo pakalpojumu, — ziņas tiek nodotas uzreiz un ātri;
2. iespēja publicēt interesantas ziņas, saites un norādes, kam nav vērts veltīt garu ierakstu, — īsi, bet noderīgi;
3. pašattīstība, nepārtraukti uzzinot ko jaunu, lasot
citu publicētās domas vai apskatot ieteiktās saites uz
interesantiem interneta resursiem. (8)
Vislielākā “Twitter” vērtība ir iespēja zibenīgi nodot
informāciju publikai — saviem sekotājiem.
Tāpat kā jebkurā emuārā un interaktīvajā tīmekļa
vietnē “Twitter” piedāvā iespēju saņemtās vai izlasītās
ziņas komentēt. Tas iespējams divos veidos: pamanot
un izlasot interesantu ziņu kādā no profiliem, kura aktivitātēm tiek sekots, atbildēt, vienkārši izsakot savu viedokli (Replay), vai nosūtot tiešo ziņu autoram (Direct).
“Twitter” kontu iespējams noregulēt arī tā, ka jaunākās ziņas un saites uz jaunākajiem rakstiem tiek publicētas automātiski — tie, kas profilam seko, jaunumus
uzzina pirmie. Šādu iespēju izmanto, piemēram, laikraksts “New York Times” u.c. populāri mediji.
Tā kā šo sociālo tīklu izmanto gan individuālas personas, gan iestādes un organizācijas, to lieliski var izmantot arī bibliotēkas, tādā veidā informējot par aktualitātēm, iepazīstinot ar jaunākajām grāmatām, kā
arī prezentējot pakalpojumus.
“Twitter” profils ir Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai
(http://twitter.com/rezcb), Kuldīgas Galvenajai bibliotēkai (http://twitter.com/KuldigasGB), Ogres Centrāla-

itter” vietne.
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas “Tw
mīļi sauc par
r”
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“Tw
s
Sarunvalodā sazināšano
čivināšanu

jai bibliotēkai (http://twitter.com/ogrescb) un Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai (http://twitter.com/lnb_lv).

Viki (wiki)
Viki ir vēl viena platforma informācijas publicēšanai
internetā. Atšķirībā no emuāriem, viki raksturīgākā iezīme — tie ļauj sadarboties vairākiem autoriem, saglabājot informāciju par visiem labojumiem un papildinājumiem, kā arī brīvu satura struktūru.
Viki ir tīmekļa vietne vai cits hiperteksta datu kopums, kas jebkuram interesentam bez pilnvarojuma vai paroles ļauj pievienot savu informāciju vai labot tīmeklī fiksēto, noklikšķinot uz ikonas “Edit”. Vietnes ietvaros notiekošo var vērot jebkurš tās apmeklētājs. Pirmo viki kā paraugrepozitāriju 1995.gadā izveidoja Vords Kaninghems (Ward Cunningham) ASV. (5)
Savukārt termins “viki” (wiki) cēlies no havajiešu valodas un nozīmē ‘ātrs, neformāls’. Pazīstamākais viki tehnoloģijas piemērs ir interneta brīvenciklopēdija “Wikipedia” (http://www.wikipedia.org), kas tapusi, sadarbojoties tūkstošiem brīvprātīgu ekspertu. Enciklopēdijas
pamatā ir neparasta ideja: ikviens tīmekļa lietotājs var
to papildināt un rediģēt. Līdzīgā veidā darbojas definīciju vārdnīca “Wiktionary” (http://www.wiktionary.
org), kur doti daudzu jēdzienu skaidrojumi un etimoloģija, un pasaules brīvais ceļvedis “Wikitravel” (http://
wikitravel.org), kas piedāvā informāciju ceļotājiem.
Bibliotēkas viki var izmantot dažādiem mērķiem:
1. skolu un universitāšu kursu materiālu sagatavošanai, kurus mācībspēki gatavo kopā ar bibliotēku;
2. pētniecības materiālu pilnveidošanai — jaunu
materiālu pievieno un viedokli pauž pētniecības grupas biedri;
3. projektu materiālu un izstāžu veidošanai, kad
projekta dalībnieki pievieno savus materiālus (fotoattēlus, dienasgrāmatas u.c.). (10)
Lietderīgi ir digitalizēt un piedāvāt viki publiskās
bibliotēkas materiālus par novada vēsturi, lai vietējie cilvēki varētu tos papildināt ar personīgo pieredzi
un dokumentiem. Veidojami bibliotekāru profesionālās apmaiņas viki, apkopojot labāko bibliotēku piere-
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3. ziņu sniegšanai par īpašiem tematiem, piemēram, pēdējie sasniegumi, jauni, interesanti resursi;
4. tiešsaistes kalendāra vajadzībām, turklāt ne tikai
par bibliotēkas, bet arī dažādiem visas organizācijas,
pašvaldības u.tml. notikumiem;
5. informācijas sniegšanai par bibliotēkā pieejamiem pakalpojumiem u.c. (10)1
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dzi un sasniegumus. Viki vide lieliski noder arī metodiķiem, apkopojot materiālus bibliotekāriem. Interesenti var aplūkot viki vietni “Library Success Wiki” (http://
www.libsuccess.org), kur apkopoti bibliotēku darba labas prakses piemēri un idejas.
Diemžēl viki Latvijas publiskajās bibliotēkās vēl nav
guvuši popularitāti. Taču, kā liecina tīmekļa vietņu aplūkošana citās institūcijās, tie tiek veidoti. Kā piemērus var
minēt latviešu “Vikipēdiju” (http://lv.wikipedia.org/wiki/),
Latvijas Universitātes viki vietni (http://lv.pandapedia.
com/wiki/Latvijas_Universit%C4%81te), latviešu grāmatu krātuvi http://lv.wikibooks.org/wiki/, kurā apkopotas galvenokārt dažādas pamācības un rokasgrāmatas,
kas pieejamas bez maksas un kuras var rakstīt, papildināt un uzlabot ikviens interesents, Ventspils Augstskolas
iekšējo viki (http://wiki.venta.lv/mediawiki/index.php/
VeAWiki:Par) un semantiskā tīmekļa viki (http://semweb.
mii.lu.lv/wiki).

Sociālās grāmatzīmes (social
bookmarking)
Ikvienā interneta pārlūkprogrammā paredzēta iespēja saglabāt norādi uz visbiežāk izmantotajiem tīmekļa resursiem, kas nodrošina ātru un ērtu atkārtotu piekļuvi. Tā ir vēl viena savdabīga programmatūra, kas varētu interesēt bibliotēkas. Šajā sistēmā iespējams vākt lietderīgus interneta resursu sarakstus, kuri ir
ikvienam aplūkojami. Programmatūra dod iespēju savākto papildināt, novērtēt, komentēt un atzīmēt, kas
parādās kā izveidotie resursu apraksti jeb marķējumi.
Bibliotēkas šo sistēmu var izmantot:
1. uzkrājot materiālus skolu vai universitāšu kursiem
un nodarbībām;
2. norādot ar kādu pasākumu vai izstādi saistītus
materiālus;
3. apkopojot informāciju par dažādiem specifiskiem
tematiem.
Visi var pievienot savus materiālus un novērtēt jau
esošos, daloties pieredzē ar citiem. Šādu grāmatzīmju
galvenā priekšrocība ir iespēja veidot sarakstus ar lietderīgiem interneta resursiem, kas papildina bibliotēku
pakalpojumu klāstu.

Limbažu Galvenās bibliotēkas soci

Sociālās grāmatzīmes labi iekļaujas bibliotēkas interaktīvajā vidē. Kā labs piemērs minama Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) jaunās tīmekļa vietnes www.
limbazubiblioteka.lv sadaļa “Noderīgas adreses internetā”,
kurai ikviens lietotājs var pievienot savu grāmatzīmi ar komentāriem. LGB izvērtē šo priekšlikumu un pievieno sarakstam: http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/nzinat.
Kā lieliskus starptautiskus grāmatzīmju apkopošanas projektus var minēt “Diigo” (http://www.diigo.com)
un “Delicious” (http://delicious.com). Akadēmisks raksturs ir projektam “Citeulike” (http://www.citeulike.org),
kur darbojas zinātnieki un apkopo viņus interesējošu
zinātnisko pētījumu elektroniskās versijas. Visi šie projekti ir bez maksas pieejami ikvienam interesentam.

“Shelfari”
“Tīmekļa 2.0” labākajās tradīcijas ieturēts ir sociālās
kataloģizēšanas un grāmatzīmju projekts “Shelfari”
(http://www.shelfari.com), kas uzskatāms par visnotaļ interesantu grāmatmīļu sociālo tīklu. Gandrīz ikviens no mums veido gan jau izlasīto, gan tuvākā un
tālākā nākotnē vēl lasāmo grāmatu sarakstus. “Shelfari” piedāvā iespēju veidot savu virtuālo grāmatplauktu. Ikvienu izdevumu var brīvi apspriest, veidot recenzijas, komentēt, vērtēt vai ieteikt izlasīt citiem. Lietotāji
var mijiedarboties viens ar otru — veidot interešu grupas un sarunāties. 2008.gada vasarā projektu nopirka “Amazon”. Tā ir lieliska iespēja viegli organizēt savas grāmatas dažādos veidos. Līdzīgi projekti ir arī “LibraryThing” (http://www.librarything.com), “Goodreads”
(http://www.goodreads.com) un “aNobii” (http://www.
anobii.com).

Virtuālais
grāmatu
plaukts
“Shelfari”

ālās grāmatzīmes
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Aplādes var izmantot straumējot (sākt lietot, pirms
vēl visa aplāde ir saņemta) vai arī lejupielādējot (sākt
lietot tad, kad viss ir pārsūtīts).
Aplādes bibliotēkas var izmantot dažādiem mērķiem:
1. ekskursiju audio vai video ierakstiem, dažādu krājuma daļu aprakstiem un popularizēšanai;
2. ierakstiem, kas informē, kā izmantot bibliotēkas
pakalpojumus un resursus;
3. bibliotēkas audio vai video formāta ziņām, jaunumu apskatiem, pasākumu ierakstu demonstrēšanai,
priekšlasījumu, diskusiju, semināru, konferenču atspoguļojumam;
4. intervijām ar bibliotēkas darbiniekiem un lasītājiem;
5. kursu un nodarbību materiāliem;
6. lekciju audio vai video ierakstiem;
7. audio vai video materiāliem par īpašiem pētniecības jautājumiem, piemēram, mutvārdu vēstures vākumiem novadpētniecībā. (1; 6; 10)
Ieskatam var ielūkoties aplāžu meklētājos “Podcast
Alley” (http://www.podcastalley.com), “Pluggd” (http://
www.pluggd.tv) un “Podcast.com” (http://podcast.com).
Interesantas un vērtīgas bibliotēku aplādes pieejamas
Sanīveilas publiskās bibliotēkas (Sunnyvale Public Library, Kalifornija, ASV) īpaši aplādēm veltītā tīmekļa vietnē www.librarypodcasts.org, kā arī “Libsuccess” viki vietnē www.libsuccess.org (http://www.libsuccess.org/index.
php?title=Podcasting). Plašs materiāls par aplāžu veidošanu pieejams tīmekļa vietnē “Free Podcast Course:
teaching you about podcasts, podcasting, and how to
podcast for free” (http://www.freepodcastcourse.com).

RSS (Really Simple Syndication — patiesi vienkārša sindikācija) ir vēl viena tehnoloģija, kuru bibliotēkas var izmantot tīmekļa vietnēs. Tās pamatā ir satura sindicēšana2, automātiski izvelkot jaunu saturu no izlases tīmekļa vietnēm, kas devušas atļauju sava satura koplietošanai. (4) Tas ļauj saņemt konspektīvu informāciju ar datumu, virsrakstu, kopsavilkumu un saiti katrai jaunai vienībai no vienas saskarnes, neapmeklējot visas tīmekļa
vietnes, kuru jaunumi šķiet saistoši. Izmantojot RSS risinājumu, var noskaidrot, vai interesējošā tīmekļa vietnē
nav parādījusies jauna ziņa un, uzklikšķinot uz piedāvātās saites, nokļūt pie pilnas informācijas. Būtībā tas ir regulāri atjaunota satura abonēšanas mehānisms. (11)
Lai saņemtu vai piedāvātu šo pakalpojumu, nepieciešams lejupielādēt un instalēt RSS lasītāju vai pievadu savā datorā. Vairums šo programmu internetā pieejamas bez maksas. Ja bibliotēka tīmekļa vietnē ievietoto informāciju piedāvās RSS tehnoloģijā, tad ikviens
interesents, kas būs uz to parakstījies, regulāri saņems
visas bibliotēkas jaunākās ziņas vai nu savā datorā, vai
tīmekļa vietnē, nemaz neapmeklējot pašu bibliotēkas
tīmekļa vietni.
RSS būtiski atvieglo jaunākās informācijas saņemšanu no lielā tīmekļa resursu daudzuma. Saturs atnāk
pats. Tas vairs nav jāmeklē. (4) Un kāpēc tas nevarētu
būt bibliotēkas tīmekļa vietnes saturs?
Izmantojot RSS, informācija tiek piegādāta visiem
interesentiem tieši. RSS pievadus iespējams pievienot
lielākajai daļai ikvienas tīmekļa vietnes lapu. Saturu
ar RSS starpniecību bibliotēka var piedāvāt, izmantojot programmas “Feedburner” (www.feedburner.com),
“FeedYes” (www.feedyes.com) u.c.

Tīmekļa vietņu vērtēšana

Aplāde (podcast)

Lai gan rodas arvien vairāk metožu un līdzekļu, kā
sazināties ar lasītājiem un atklāt bibliotēkas pakalpojumus, bibliotēkas tīmekļa vietnei jāpaliek galvenajam
meklēšanas sākumpunktam un virtuālajiem vārtiem uz
bibliotēku.
Tīmekļa vietne ir tīmekļa lappušu kolekcija, ko veido
izmantojot Hiperteksta transporta protokolu (HyperText
Transfer Protocol, HTTP), Hiperteksta iezīmēšanas valodu
(HyperText Markup Language, HTML) un/vai Paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (eXtensible HyperText
Markup Language, XHTML). Visas tīmekļa vietnes lapas ir
pieejamas no vienas kopējas interneta adreses jeb vienotā resursu vietrāža (Uniform Resource Locator, URL) un
parasti atrodas vienā fiziskā serverī. Lapu vietrāži organizē tās hierarhiski, savukārt hipersaites starp tām nodrošina to, kā lietotājs redz kopējo struktūru un datu plūsmas
virzību starp dažādām vietnes daļām.
Kā vērtēt konkrētu tīmekļa vietni? Ir dažādi tīmekļa vietņu kvalitātes noteikšanas kritēriji. Viena no vērtēšanas sistēmām — “World Best Websites” (www.
worldbestwebsites.com) — ievēro piecus galvenos kritērijus: funkcionalitāti, dizainu un izmantojamību, saturu,
oriģinalitāti, kā arī profesionalitāti un efektivitāti. Katrs
no šiem kritērijiem ir sadalīts vairākos indikatoros. Vērā
tiek ņemta potenciālā ekrāna izšķirtspēja, kurā tīmekļa
vietnei jābūt redzamai bez sarežģījumiem, HTML kvalitāte, vietnē pieejamās bezmaksas iespējas u.c.

Lai gan 2006.gada 23.februārī Informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un elektronikas nozares terminoloģijas apakškomisija ir apstiprinājusi termina “podcast” latvisko ekvivalentu “aplāde” un tā atvasinājumus: “podcasting” — “aplādēšana”, “podcaster” — “aplādētājs” un “podcatcher” — “aplādes saņēmējs”, Latvijas sabiedrībā aktīvi tiek lietots arī tā tiešais pārveidojums no angļu valodas “podkāsts” un “podraide”, pašu
procesu apzīmējot par “podkāstingu”.
Vārds “podraide” radies apvienojot iPod3 un broadcast4 un nozīmē digitālu multimediju datni (parasti audio vai video klipu), kas tiek izplatīta internetā ar sindicēšanas jeb RSS plūsmām. Elisa Kroski (Ellyssa Kroski)
atzīmē, ka aplādes radās, lieliski apvienojot divas tehnoloģijas — “Tīmekļa 2.0” RSS iespējas un MP35 audio
atskaņotājus. (6) Tradicionāli aplādes klausās un skatās
datoros un pārnēsājamos atskaņotājos, toskait jau minētajos iPod — visos, kas izmanto MP3 un MP46 formāta datnes. Parasti tās ir bezmaksas un uz tām var arī parakstīties, kas nozīmē, ka tiklīdz attiecīgajā tīmekļa vietnē būs ievietota jauna aplāde, tā automātiski tiks nosūtīta interesentam. Jāpiebilst, ka mūsdienu aplādes satur ne tikai audio, bet arī video, foto un teksta informāciju. Video datnes nereti tiek sauktas par video aplādēm (vodcasting). (11)
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RSS — patiesi vienkārša sindikācija
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valodas uz citu, vietnes struktūra un izvietojums dažādās valodās neatšķiras;
8. sadarbības iespējamība: tīmekļa vietne un metadati veidoti atbilstoši starptautiskajiem standartiem;
9. sakārtotība un pārvaldība: tīmekļa vietnes saturs
ir aizsargāts pret reproducēšanu un cita veida neatļautu izmantošanu, tiek aizsargātas vietnes īpašnieka intelektuālā īpašuma tiesības, nodrošināts lietotāja privātums;
10. satura saglabāšanas nodrošināšana: ir izstrādāta
ilgtermiņa satura saglabāšanas politika, tiek nodrošināta datu rezerves kopēšana un to atjaunošana.

Projekta
“Minerva”
sagatavotā
kultūras tīmekļa
vietņu satura
un kvalitātes
kritēriju
rokasgrāmata

Tīmekļa vietnes saturs un grafika

Minerva “Kultūras satura tīmekļa
vietņu kvalitātes principi”
2001.gadā Lundā (Zviedrija) tika publiskoti galvenie
digitalizācijas vadības un koordinēšanas principi “Digitalizācijas mehānismu koordinācija” (Coordination of digitisation mechanisms, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/
ist/docs/digicult/lund_principles-en.pdf), kurus izmantojot, 2002.gadā Itālijas Kultūras ministrijas vadībā tika izveidots projekts “Minerva”. Projekta 5.darba grupa
sagatavoja un 2005.gadā izdeva kultūras tīmekļa vietņu satura un kvalitātes kritēriju rokasgrāmatu “Kultūras
satura interneta lapu kvalitātes principi” (http://www.
kis.gov.lv/attach/kulturas_satura_interneta_lapu_
kvalitates_principi.pdf). Dokumentā piedāvāti 10 kritēriji, kurus var izmantot ikvienas tīmekļa vietnes vērtēšanai:
1. caurskatāmība: tīmekļa vietnei jābūt viegli identificējamai, ar skaidri formulētu mērķi vai misiju, lai lietotājs viegli varētu noteikt tās atbilstību savām vajadzībām; vietnes nosaukumam precīzi jāatspoguļo tās saturs un raksturs;
2. iedarbīgums: atbilstošs, labi pasniegts un ticams
saturs; skaidra un saprotama navigācija; kvalitatīvas izšķirtspējas attēli;
3. atjaunošana un uzturēšana: nemitīgi atjaunojama
un periodiski pārbaudāma ievietotā informācija; tīmekļa vietnes daļa, kas ir neatbilstoša vai novecojusi, pārceļama uz arhīvu;
4. pieejamība: tīmekļa vietne ir ērti lietojama, tās izmantošanu neapgrūtina pārmērīgi vizuālie elementi; tā
atbalsta vairāku pārlūkprogrammu izmantošanu, kā arī
tās apskatei nav nepieciešami īpaši spraudņi;
5. atbilstība lietotāju vajadzībām: lietotājs viegli atrod nepieciešamo, ir apmierināts ar satura un pakalpojumu pasniegšanas veidu, var ietekmēt tīmekļa vietnes
dizaina pilnveidi, līdzdarboties satura veidošanā;
6. atsaucīgums: nodrošināta iespēja uzdot jautājumus, vēlama foruma vai diskusiju sadaļa, kurā var uzdot
jautājumus, iepazīties ar atbildēm, dalīties pieredzē, izteikt idejas un ierosinājumus;
7. daudzvalodīgums: vismaz kāda tīmekļa vietnes
satura daļa ir pieejama vairāk nekā vienā valodā, vietnes nosaukums un pamatinformācija pieejama pēc iespējas vairākās valodās, ir viegli pārslēgties no vienas

Arī Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 2007.gada ģenerālkonferencē, kas notika Durbanā (Dienvidāfrika), tika runāts
par tīmekļa vietņu kvalitāti. (10) Pēc konferences atziņām bibliotēkas tīmekļa vietnes kvalitāte vērtējama
pēc šādiem kritērijiem: saturs, valoda, uzbūve, dizains,
navigācija un pieejamība. Izšķir četrus galvenos bibliotēkas tīmekļa vietnes kvalitātes indikatorus:
1. saprotama valoda;
2. skaidra uzbūve;
3. iespējas dažādām lietotāju grupām;
4. aktuāla, īsa un kodolīga informācija. (10)
Līdzīgas pazīmes uzsver arī Džeikobs Nīlsens (Jakob
Nielsen), izvirzot 10 labas tīmekļa vietnes principus:
1. vienkāršība;
2. ātrums;
3. kodolīgums;
4. nesarežģīta izteiksme;
5. meklēšanas loga atrašanās labajā, augšējā stūrī;
6. izvairīšanās no sarežģītām tehnoloģijām;
7. pirmajā tīmekļa vietnes lapā rodama īsa informācija, par ko tieši ir šī tīmekļa vietne;
8. visa informācija redzama vienuviet;
9. papildiespējas cilvēkiem ar sliktu redzi;
10. regulāra satura atjaunošana. (9)
Būtiska tīmekļa vietņu pārvaldības pieredze apkopota Austrālijas Nacionālās bibliotēkas vadlīnijās, kas
noder tīmekļa vietņu veidošanā ikvienai bibliotēkai. Atbilstoši vadlīnijām, tīmekļa vietnes vērtību nosaka tas,
vai lietotājs iegūs cerēto informāciju un vai tā ir viegli atrodama:
1. izsmeļošas ziņas par bibliotēku: akcentējot unikālās kolekcijas, ietverot bibliotēkas vēsturi, sadarbību
ar citām bibliotēkām vai institūcijām, bibliotēkas misiju un galvenos darba principus;
2. kontaktinformācija: bibliotēkas, tās filiāļu un
struktūrvienību pilnas adreses, tālruņu un faksu numuri, atbildīgā personāla un pakalpojumu sniedzēju
e-pasta adreses;
3. informācija par bibliotēkas izmantošanu: piekļuves tiesības, patapināšanas tiesības, izmantošanas laiks
un ierobežojumi, maksas pakalpojumu cenrādis, darbalaiks, pieeja katalogiem un datubāzēm, kolekciju veidošanas vadlīnijas;
4. piedāvāto pakalpojumu apraksts: uzziņu dienesta informācija, vadlīnijas lietotājiem, palīdzība meklē-
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Veidojot un uzturot stabilu un laikmetīgu tīmekļa
vietni, būtiska nozīme ir tās attīstības plānošanai. Plānošanas procesā tiek izvirzīti mērķi un prioritātes, kas
palīdz tīmekļa vietnes veidotājam izstrādāt tās projektu un struktūru.
Patriks Linčs (Patrick Lynch) un Sāra Hortone (Sarah
Horton) piedāvā sešus tīmekļa vietnes izveides posmus:
1. tīmekļa vietnes definēšana un plānošana ietver
tās mērķu un uzdevumu noteikšanu. Šajā posmā ir būtiski izveidot stratēģisko plānu un noteikt saturu un pakalpojumus, apzināt resursus, kas nepieciešami tīmekļa vietnes radīšanai un uzturēšanai, kā arī noteikt personāla lomu, tehnoloģiskos un finansiālos jautājumus;
2. tīmekļa vietnes informācijas arhitektūras izstrāde
savā būtībā ir tās satura atklāšanas modelis, kam tiek
noteiktas programmēšanas vajadzības. Ieteicams izveidot vairākus informācijas arhitektūras modeļus;
3. tīmekļa vietnes dizaina izstrādes posmā tiek radīta un apstiprināta tās vizuālā struktūra un dizains, veidotas un atlasītas nepieciešamās ilustrācijas, fotoattēli
un citi grafiskie vai audiovizuālie elementi. Šajā posmā
ir svarīgi: a) sagatavot rediģētu un pārbaudītu tekstu;
b) izveidot pilnīgas un detalizētas grafiskā dizaina specifikācijas visiem lapu veidiem;
4. tīmekļa vietnes veidošanas posmā tiek izstrādāta tīmekļa vietnes galvenā daļa un tās saturs: detalizēta
vietnes struktūra, satura elementi un lapu dizaina specifikācijas. Kad vietne gatava, visas lapas pabeigtas un
datubāzu un programmēšanas elementi sasaistīti, jāveic testēšana. To ieteicams veikt lietotājiem, kas nav
piedalījušies vietnes izstrādāšanā un veidošanā. Tikai
pēc vispusīgas testēšanas tīmekļa vietnes URL paziņojams plašākai sabiedrībai. Tīmekļa vietnes veidošanas
posmā jābūt: a) pabeigtām visām lapām, pilnīgi sakārtotam saturam; b) pabeigtai navigācijas saišu struktūrai; c) pilnībā sakārtotai programmēšanai un savienojumiem ar lapām, datubāzu elementiem un to savienojumiem ar vietnes lapām, grafiskajam dizainam un attēliem;
5. tīmekļa vietnes mārketings un uzraudzīšana —
tīmekļa vietnes adrese uzrādāma ikvienā iestādes reklāmas un mārketinga materiālā; izveidojams tīmekļa
vietnes mārketinga plāns;
6. tīmekļa vietnes izvērtēšana un uzturēšana. Nodrošināma tāda tīmekļa vietnes uzturēšana, lai to var
regulāri papildināt: izveidojama operatīva satura ievietošanas sistēma; paredzams laiks testēšanai. (7)

Tīmekļa vietnes izstrādes
pamatnostādnes
Nozīmīgākais uzdevums, projektējot bibliotēkas tīmekļa vietni, ir lasītāju vajadzību, kompetences un uzvedības analīze. Tā nodrošina lasītāju vajadzību un bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu savstarpēju atbilstību. Dažādu veidu bibliotēkās šie aspekti var ievērojami atšķirties.
Veidojot tīmekļa vietni, ievērojami šādi principi:
1. sākumlapai skaidri jāparāda tīmekļa vietnes mērķis, tāpēc tās ielāde nav apgrūtināma ar liekiem grafikas elementiem;
2. sākumlapas datnes vārdam jāatbilst servera noklusētajam failam;
3. atrodoties jebkuras tīmekļa vietnes sadaļā, jābūt
saprotamai atrašanās vietai kopējā vietnes struktūrā,
kā arī jābūt saitei uz sākumlapu;
4. ja tīmekļa vietne ir vairākās valodās, valodas izvēles iespējai jābūt rodamai sākumlapā;
5. tīmekļa vietnei jābūt viegli atpazīstamai pēc tās
nosaukuma.
Projektējot tīmekļa vietni, jāņem vērā, ka lasītājs tajā parasti vēlas iegūt konkrētu informāciju (bibliotēkas
darbalaiks, izmantošanas noteikumi) vai arī veikt īpašu
darbību (meklēšana katalogā). Pašai tīmekļa vietnei neviens sevišķu uzmanību nepievērš. Parasti tās aplūkošanai tiek veltītas 35 sekundes, pieredzējis lietotājs tai
atvēl ap 25 sekundēm. Šajā laikā lietotājam jāspēj saprast, kā piekļūt nepieciešamajai informācijai. Tīmekļa
vietni parasti tikai pārlūko, nevis lasa visu pēc kārtas. Ar
sākumlapā esošo informāciju lietotājs jāieinteresē pārvietoties tālāk. (10)
Viena no svarīgākajām iespējām tīmekļa vietnē ir
meklēšana. Meklēšanas funkcijas var attiekties uz elektronisko katalogu, bibliotēkas tīmekļa vietni, visas organizācijas tīmekļa vietni, ja bibliotēkas informācija ir
tās daļa, vai pat internetu. Skaidri norādāms, kas, lietotājam noklikšķinot uz “Meklēt”, tiek meklēts.

Tīmekļa vietnes statistika
Kad lasītājs atver bibliotēkas tīmekļa vietni, notiek
“virtuālā vizīte”, kas tiek definēta kā pieprasījums tīmekļa vietnē, ja lasītājs atrodas ārpus bibliotēkas telpām, neatkarīgi no tā, cik lappušu un elementu viņš aplūko.
Informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētājiem fiksē
tās servera programmatūra. Pat vienkāršākais reģistrs
atklāj, cik cilvēku noteiktā laika posmā tīmekļa vietni
aplūkojuši, tieši kuras lapas apskatītas utt. Analizējot
servera reģistru, var iegūt pilnīgi drošus apmeklētības
datus. Reģistrs atklāj, kuras lapas ir visiecienītākās, kā-
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šanā, specializētie pakalpojumi (piemēram, elektroniskā dokumentpiegāde, kopēšana, piekļuve internetam,
pakalpojumi studentiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām);
5. jaunumu apraksti: regulāri papildinājumi tīmekļa
vietnē, norādot pēdējās izmaiņas utt. (3)
Nozīmīga loma ir attēliem. Tīmekļa vietņu vizuālā
bagātināšana palīdz orientēties informācijas plūsmā
un atvieglo teksta izpratni. Informācijas pasniegšanas
veids tīmekļa vietnēs pēc savas būtības ir multimediāls, kas nozīmē teksta, attēla un skaņas apvienojumu.
Taču visbūtiskākais tīmekļa vietnes izveidē ir tās saturs.
Olga Šlikova (Ольга Шлыкова), runājot par tīmekļa vietņu saturu, kā galveno uzsver tā dziļumu, pilnīgumu un
ticamību. (13) Taču tāpat kā tehnoloģiskais risinājums,
arī kvalitatīvs saturs nav vienīgais priekšnoteikums, bet
gan tikai viena (lai arī ļoti svarīga) tīmekļa vietnes izveides procesa sastāvdaļa. Ne saturs, ne tā pasniegšanas
veids nevar būt “karalis”. Pats galvenais ir nevis izveidotais produkts (tīmekļa vietne), bet gan tās mērķauditorija. Svarīgākais ir cilvēks un sajūtas, emocijas, domas
un rīcība, ko viņā izraisa tīmekļa vietne, kā arī tīmekļa
vietnes pievilcība un noderīgums.
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di tīmekļa pārlūkošanas rīki izmantoti. Servera reģistrs
sniedz informāciju arī par apmeklētāju dzīvesvietu ģeogrāfiju. Statistikas iespējas ir atkarīgas no uzstādītajiem
servera reģistra parametriem. Plašas, ilglaicīgas analīzes vajadzībām arhivējami visi vietnes reģistri; mainoties vajadzībām un interesēm, pievienojamas vai maināmas reģistrējamās informācijas kategorijas. (7)

Latvijas publisko bibliotēku tīmekļa
vietņu vērtējums
Latvijas publisko bibliotēku skaits pēc 2008.gada
datiem ir 852, t.sk. 840 pašvaldību publiskās bibliotēkas. No tām tikai 35 bibliotēkām ir izveidotas savas tīmekļa vietnes.7
Latvijas publisko bibliotēku tīmekļa vietņu saturs
pārsvarā ir šāds:
1. vispārēja informācija par bibliotēku, tās vēsturi;
2. galvenie darba virzieni un nākotnes perspektīvas;
3. galvenie skaitliskie rādītāji (krājums, lasītāju
skaits, izsniegums, apmeklējums);
4. fiziskā un juridiskā adrese;
5. bibliotēkas struktūra, kurā tiek uzskaitītas visas
nodaļas un atbildīgie darbinieki;
6. elektroniskais katalogs;
7. saites uz citām bibliotēkām tīmeklī;
8. informācija sadaļā “Jautājumi — atbildes”;
9. normatīvie dokumenti, uz kuru pamata bibliotēka darbojas;
10. informācija par maksas un bezmaksas pakalpojumiem.
Latvijas publisko bibliotēku tīmekļa vietnes galvenokārt ir informatīvas nevis komunikatīvas, kā to nosaka “Bibliotēka 2.0” modelis. Saskaņā ar to bibliotēku
pakalpojumi tiek nepārtraukti modernizēti, vērtēti un
pieskaņoti sabiedrības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju mainībai un attīstībai, to mērķis — būt
aizvien derīgākiem lasītājiem.
Latvijas lielāko publisko bibliotēku tīmekļa vietnes
kopumā veidotas profesionāli. Izpētot tīmekļa vietņu
dizainu, māksliniecisko noformējumu un informācijas
izklāstu, redzams, ka katrs tīmekļa vietnes veidotājs ir
meklējis savu izpausmes veidu. Pārsvarā tajās gan tiek
sniegta pamatinformācija par bibliotēku — atrašanās
vieta, pakalpojumi, bibliotēkas vēsture u.tml., līdz ar
to attēlotās informācijas lielāka daļa uzskatāma par tādu, kas paliek nemainīga ilgāku laiku. Informācija, kuru maina biežāk, ir jaunieguvumi un pasākumu kalendārs. Pozitīvi vērtējams piedāvājums meklēt informāciju elektroniskajos kopkatalogos, novadpētniecības,
analītikas un pašvaldību datubāzēs.
Viens no bibliotēku darba virzieniem, kas sevišķi aktualizēts elektroniskajā vidē pēdējo gadu laikā, ir novada vēstures un kultūras mantojuma izpēte. Nozīmīgas
ir novadpētniecības datubāzes, kuru informāciju var izmantot gan lokāli, gan attālināti. Lai unikālie resursi būtu pilnīgāki, notiek sadarbība starp radniecīgām iestādēm — bibliotēkām, muzejiem, arhīviem, kas veic kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentu krāšanu un glabāšanu. Daudzām bibliotēkām, piemēram, Balvu Centrālajai bibliotēkai, Bauskas Centrālajai bibliotēkai, Gul-

Gulbenes bibliotēkas tīmekļa viet

ne

benes bibliotēkai, Jelgavas Zinātniskajai bibliotēkai, ir
izveidotas kvalitatīvas elektroniskās novadpētniecības
datubāzes, kas pieejamas to tīmekļa vietnēs un vairo
novadpētniecības resursus internetā.
Kā nopietns trūkums atzīmējams tas, ka pašreizējais
Latvijas publisko bibliotēku tīmekļa vietņu saturs nav
vērsts uz cittautiešu piesaistīšanu — salīdzinoši maz informācijas piedāvāts svešvalodās.
Kā liecina telefonintervijās iegūtā informācija, Latvijas publisko bibliotēku tīmekļa vietņu satura veidošana ir komandas darbs — lielākās daļas tīmekļa vietņu satura veidošanā piedalās bibliotekāri no dažādām nodaļām. Reti kurā bibliotēkā atbildīgais ir tikai
viens cilvēks, taču ir arī tādi gadījumi. Labāko tīmekļa vietņu satura veidošanā piedalījušies vairāki bibliotēkas darbinieki: bibliogrāfi, metodiķi, nodaļu vadītāji, direktori. Piemēram, Bauskas Centrālajā bibliotēkā informāciju tīmekļa vietnei izstrādā bibliogrāfs,
kas ir atbildīgs arī par vispārējo un vizuālo informāciju, savukārt metodiķe vāc un gatavo informāciju par
rajona pagastu bibliotēkām, abonementa bibliotekāri
sniedz ziņas par jaunajām grāmatām, datubāzes pārbauda sistēmadministrators, bet par kopējo saturu atbild direktore. Informāciju tīmekļa vietnē ievieto datorspeciālists.
Direktori parasti visu pārskata un akceptē, bet ir arī
bibliotēkas, kur par tīmekļa vietnes saturu atbild sistēmadministrators. Citur par grāmatu jaunumiem informē komplektēšanas nodaļu darbinieki, bet bibliogrāfs sniedz ziņas par novadpētniecības jautājumiem.
Nav būtiski, kas gatavo informāciju, galvenais ir rezultāts — kvalitatīvs saturs un pievilcīgs noformējums.

Ieteikumi bibliotēku tīmekļa vietņu
veidotājiem
Prasmīgi veidota bibliotēkas tīmekļa vietne var
kļūt par vērtīgu līdzekli izvirzīto mērķu sasniegšanai,
piemēram, palielināt resursu izmantojumu, popularizēt jaunieguvumus. Lai nodrošinātu tīmekļa vietni
ar kvalitatīvu informāciju, noteicošā loma ir personāla kompetencei. Bibliotēkas tīmekļa vietni jāvada darbiniekam ar daudzpusīgām bibliotekārā darba prasmēm. Bibliotēkas, kas sekmīgi darbojas tiešsaistē, sa-
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1
Par emuāriem lasiet arī iepriekšējos “Bibliotēku Pasaules” numuros: Nipere, Māra. Pirmā Latvijas bibliotēku emuāra 100 dienas. Bibliotēku Pasaule, Nr.41, 2008, 31.–34.lpp.; Jēkabsone, Māra. Katram savu
emuāru. Bibliotēku Pasaule, Nr.44, 2008, 18.–20.lpp.
2
Sindicēšana ir satura (ziņu, rakstu, stāstu, karikatūru u.c.) apkopošana, lai to padarītu ērti pieejamu citiem lietotājiem vai plašsaziņas
līdzekļiem (radio, televīzijai un tīmekļa vietnēm). Tīmekļa sindicēšana
nozīmē izveidot saites starp dažādām tīmekļa vietnēm, lai to saturs būtu savstarpēji pieejams.
3
iPod ir portatīvo mediju atskaņotāju zīmols, kuru izstrādājusi
“Apple” komānija. Tās ir salīdzinoši maza izmēra ierīces audio un video
datņu pārnēsāšanai un izmantošanai. Ir vairāki iPod modeļi, to skaitā
mobilais telefons iPhone, kurš pilda arī iPod funkcijas.
4
“Broadcast” vai “broadcasting”, ko terminologi latviskojuši kā “apraidi”, ir vienvirziena telesakaru veids, kas paredzēts daudziem lietotājiem,
kuriem ir atbilstoši uztvērēji, un ko nodrošina pa radio vai kabeļtīkliem.
5
MP3 ir pasaulē populārs digitālo audio datņu formāts, kas izmanto zudumradošo datu saspiešanu jeb kompresiju. MP3 formātu izmanto gan audio datņu glabāšanā, gan saspiešanā, lai varētu tās izmantot pārnēsājamos audio atskaņotājos. Formātu radīja īpaša darba
grupa — Kustīgo attēlu ekspertu grupa (Moving Picture Experts Group,
MPEG), kas veido standartus video un audio datņu kodēšanai digitālā veidā. MPEG-1 formāts tradicionāli tiek izmantots digitālajās kamerās un videokamerās, un MP3, kura pilnais nosaukums ir MPEG-1 Audio
Layer 3, ir tikai daļa no MPEG-1 formāta kodēšanas sistēmas. Ar MPEG-1
nosaukumu ir pazīstami vairāki standarti, MP3 ir viens no tiem, kas īpaši
piemērots un izplatīts audio datņu saspiešanā. Saspiešanā izmantojot
cilvēkiem uztveramās skaņas diapazonu (tas ir ļoti ierobežots), kvalitāte
gandrīz nezūd, bet datnes apjoms tiek samazināts pat desmitkārt.
6
MP4 jeb MPEG-4 Part 14 ir viens no MPEG-4 — digitālo audio un
video datņu saspiešanas (kompresijas) algoritmu saimes — formātiem
un ir paredzēts multimediju datņu saspiešanai.
7
2009.gada rudens dati. Neietver bibliotēkas, kuras savu informāciju ievieto pašvaldību portālos u.tml.

Raksta tapšanā izmantots maģistra darbs “Latvijas publisko bibliotēku tīmekļa vietnes un to informācijas kvalitāte”,
kas izstrādāts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā 2008.gada pavasarī. Finansējumu maģistra darba izstrādei piešķīra valsts
aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”.
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Izmantotā literatūra

pratušas, ka tīmekļa vietnei jāaptver visus iestādes
darba aspektus.
Lai izveidotu kvalitatīvu tīmekļa vietni, nozīmīga
ir tās satura un strukturējuma plānošana, ņemot vērā
konkrētas bibliotēkas lasītāju vajadzības, neaizmirstot,
ka nākotnē nepieciešama arvien aktīvāka bibliotēku un
lasītāju mijiedarbība.
Tīmekļa vietnes saturam jābūt pilnīgam un ticamam, piedāvājot iespējas dažādām lietotāju grupām.
Iespējamais satura modelis:
1. ziņas par bibliotēku; kontaktinformācija;
2. informācija par bibliotēkas izmantošanu; pakalpojumu apraksts;
3. elektroniskais katalogs, datubāzes;
4. aktualitātes;
5. “Jautā bibliotekāram”;
6. saites;
7. arhīvs;
8. novada ziņas.
Tīmekļa vietne ir bibliotēkas virtuālā vizītkarte —
tai jāpiesaista sabiedrības uzmanība un jāatstāj labs
pirmais iespaids. Dizainam jābūt pievilcīgam, tīmekļa vietnes struktūrai un informācijai — viegli pārskatāmai. Rūpīgi pārdomājams krāsu salikums. Pirms katras
tīmekļa vietnes dizaina izstrādes izvērtējami potenciālie apmeklētāji un viņu ieradumi. Ir sfēras, kur pirmajā
vietā liekama tīmekļa vietnes funkcionalitāte, bet citur
būtiskāks ir tieši tīmekļa vietņu dizains, piemēram, bērniem un jauniešiem.
Kā jau minēts iepriekš, Latvijas publisko bibliotēku tīmekļa vietnēm trūkst interaktivitātes. Bibliotekāri
visai piesardzīgi pieņem “Tīmekļa 2.0” un “Bibliotēkas
2.0” risinājumus — iesaistīt lasītājus satura veidošanā.
Lai uzlabotu tīmekļa vietņu kvalitāti nepieciešams:
1. apzināt mērķauditoriju;
2. veikt lasītāju un nelasītāju vajadzību pētījumus;
3. tīmekļa vietnes veidošanā iesaistīt profesionālus
un kvalificētus darbiniekus;
4. satura veidošanā iesaistīt arī lasītājus;
5. īstenot dažādus projektus, kas saistīti ar jaunu
datubāzu veidošanu;
6. ievietot tikai kvalitatīvus attēlus un informāciju;
7. laiku pa laikam atjaunot tīmekļa vietnes izskatu;
8. iepazīt labākos paraugus tīmekļa vietņu veidošanā.
Bibliotēkas tīmekļa vietnē svarīgs ir gan informācijas strukturējums, gan satura kvalitāte. Tās uzdevums
ir izglītot, palīdzēt izprast šodienas procesus, kā arī apmierināt ziņkāri, izklaidēt, rosināt kritisko prātu un būt
par mediju starp bibliotekāru un lietotāju.
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Gunta Kosīte

Aptauja notika LUB un RTU ZB lasītavās un abonementā. Lielākā aptaujāto grupa (90,3%) bija studenti
līdz 25 gadiem.

Lasītāju viedoklis

Dokumentu
elektroniskā
pasūtīšana,
rezervēšana
un izsnieguma
termiņa
pagarināšana
Valsts nozīmes
bibliotēku
kopkatalogā

Visvairāk aptaujāto (42,6% LUB un 43,4% RTU ZB)
elektronisko kopkatalogu izmanto dažas reizes mēnesī. Reizi nedēļā kopkatalogu lieto 21,7% LUB un 11,3%
RTU ZB lasītāju. Gandrīz katru dienu kopkatalogā ielūkojas tikai 17,4% LUB respondentu, bet neviens no aptaujātajiem RTU ZB lasītājiem. 18,3% LUB un 45,3% RTU
ZB lasītāju izvēlējās atbildi “cits variants”, ar to saprotot:
vienu reizi gadā (6 respondenti), dažas reizes gadā (3
respondenti), vienu reizi semestrī (4 respondenti), pāris reizes semestrī (3 respondenti), kad nepieciešams (4
respondenti), ļoti reti (5 respondenti), neesmu izmantojis (5 respondenti).
Lai veiktu dokumenta pasūtīšanu un/vai rezervēšanu, vispirms nepieciešams informācijas resursu kopkatalogā sameklēt. Respondentiem tika uzdots jautājums
par metodēm, kādas viņi izmanto informācijas resursu
atrašanai. Populārākā meklēšanas metode ir vienkāršā
meklēšana — to parasti lieto 72,7% respondentu. Otra visbiežāk izmantotā metode ir paplašinātā meklēšana, ko izvēlas 29,1% respondentu. 19,4% lasītāju izvēlas
meklēšanu vairākos laukos un vairākās datubāzēs, 8,5%
aptaujāto izmanto pārlūkošanu, un tikai 3,6% — meklēšanu komandrindā.
Informācijas ieguvē (1.attēls) visvairāk tiek izmantots kritērijs “Autors”, kam seko meklēšana pēc informācijas resursa nosaukuma. No aptaujātajiem lasītājiem neviens par meklēšanas kritēriju nav izmantojis
UDK indeksus. Tas varētu būt skaidrojams ar lasītāju
mazinformētību par šo — bibliotēku nozarē visatzītāko — klasifikācijas sistēmu.

1.attēls. Informācijas meklēšanas kritēriju izvēle
No 2008.gada 16. līdz 26.aprīlim maģistra darba elektroniskajā kopkatalogā
“Dokumentu elektroniskā pasūtīšana/rezervēšana un
UDK 0
izsnieguma termiņa pagarināšana Valsts nozīmes bibNezinu 0,6
liotēku kopkatalogā” ietvaros tika veikta Latvijas UniISSN 0,6
versitātes bibliotēkas (LUB) un Rīgas Tehniskās uniCita 1,2
versitātes Zinātniskās bibliotēkas (RTU ZB) lasītāju un
Vārds izdevēja laukā 1,8
darbinieku aptauja par dokumentu elektronisko paSērija 1,8
sūtīšanu, rezervēšanu un izsnieguma termiņa pagariIzdošanas vieta 2,4
nāšanu. LUB ir pirmā valsts nozīmes bibliotēka, kas saVārds priekšmeta laukā
3,6
viem lasītājiem 2006.gadā piedāvāja pasūtīt un rezer3,6
ISBN
vēt dokumentus, kā arī pagarināt to izsnieguma terVārds autora laukā
13,6
Izdošanas gads
miņu Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā interne20
Visi lauki
23,6
tā. Tajā pašā gadā šādus tiešsaistes pakalpojumus iePriekšmets
27,9
viesa arī RTU ZB.
Vārds
nosaukumā
62,4
Pētījumā apkopoti dati no 150 lasītāju (105 LUB un
79,4
Nosaukums
45 RTU ZB) un 40 bibliotekāru anketām. Lasītāju ankeAutors
82,4
tā tika ietverti dažādi ar dokumentu elektronisko pasūtīšanu, rezervēšanu un izsnieguma termiņa pagari0
20
40
60
80
100
nāšanu kopkatalogā saistīti jautājumi, kas raksturo viAptauja ietvēra jautājumus arī par citu elektronisņu attieksmi, viedokli un vērtējumu par šiem pakalpojumiem. Arī bibliotekāru anketā respondentiem vaja- kā kopkataloga piedāvāto iespēju izmantošanu. Rezuldzēja izteikt viedokli un vērtēt dokumentu elektronis- tātu kārtošanu (pēc autora, nosaukuma, gada) izmanko pasūtīšanu, rezervēšanu un izsnieguma termiņa pa- to 40,4% aptaujāto. 42,5% respondentu izmanto iespēju atlasītos rezultātus filtrēt un precizēt (pēc valodas,
garināšanu.
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pošanā un e-pakalpojumu izmantošanā, bet arī lasītāju apmācīšanā.
2.attēls. Elektroniskajā kopkatalogā pieejamo pakalpojumu izmantošanas iemaņu apguves veidi
Cita (kāda)

0

Iegūto rezultātu
saglabāšana un
sūtīšana pa e-pastu

7,5

Atrasto rezultātu filtrēšana
un precizēšana

10

Dokumentu
rezervēšana

70

Dokumentu pasūtīšana

Elektroniskā kopkataloga
izmantošanas praktiskie aspekti
Lasītāji ir augstu novērtējuši jaunos kopkataloga
pakalpojumus, taču kā viņi tos izmanto praktiski? Aptauja rāda, ka iespēju dokumentus pasūtīt elektroniski
izmanto 64% LUB un 26% RTU ZB lasītāju. Tas pats vērojams dokumentu rezervēšanā — šo pakalpojumu izmanto 64,5% LUB un 22,6% RTU ZB lasītāju. Dokumentu izsniegšanas termiņu kopkatalogā elektroniski pagarina 64,3% LUB un 47,2% RTU ZB aptaujāto.
Pētījuma rezultāti liecina, ka jaunie kopkataloga pakalpojumi lasītājiem ir ļoti nozīmīgi. Kā galveno ieguvumu respondenti norāda laika ekonomiju (67%). Svarīgs
ieguvums ir garantija, ka pasūtīto dokumentu varēs saņemt (39%), kā arī iespēja pārlūkot lasītāja kontu un informāciju par savām aktivitātēm (41%).
Respondentu pieredzi elektroniskajā pasūtīšanā ļāva noskaidrot jautājums “Vai Jūs izmantojat citu bibliotēku piedāvāto iespēju elektroniski pasūtīt dokumentus?” — tikai 12,7% aptaujāto atbildēja apstiprinoši,
77,7% atbilžu bija noliedzošas. Respondentu atbildēs
norādīts, ka bez LUB un RTU ZB dokumentu pasūtīšana
tiek veikta arī Rīgas Ekonomikas augstskolas, Rīgas Juridiskās augstskolas, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Centrālās un SIA “Biznesa augstskola Turība” bibliotēkās.
Aplūkojot respondentu sniegtās atbildes uz jautājumu par to, kāda lasītāja kontā atspoguļotā informācija
ir vissvarīgākā, redzams, ka lielākajai daļai respondentu īpaši nozīmīgs ir dokumentu izsniegums (80%) —
iespēja aplūkot izsniegtos dokumentus, to nodošanas
termiņu un kavējuma naudu, ja nodošanas termiņš ir
nokavēts. Dokumentu rezervēšanas informācija nepieciešama 53% lasītāju, savukārt, 45% ir svarīgi redzēt savus maksājumus un 40% — skatīt izsniegumu vēsturi.
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Dokumentu izsnieguma
termiņa pagarināšana
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Uz jautājumu par izmantotajām apmācību metodēm
dokumentu elektroniskajā pasūtīšanā, rezervēšanā un
izsnieguma termiņa pagarināšanā visi respondenti atbildēja, ka konsultējušies pie bibliotekāra (100%). 78,1%
aptaujāto informāciju guvuši bibliotēkas tīmekļa vietnē,
68,3% izmantojuši iespiestos informatīvos materiālus,
53,7% smēlušies pieredzi lekcijās “Darbs ar katalogu” un
46,3% — praktiskajās nodarbības “Darbs ar katalogu”.
Atbildes, kādos jautājumos pēc palīdzības pie bibliotekāriem vēršas LUB un RTU ZB lasītāji, aplūkojamas
3.attēlā.
3.attēls. Respondentu jautājumi bibliotekāriem
par elektroniskā kopkataloga izmantošanu

2
2

Cita

Iemaņas — pilnveidojamas, palīdzība
— nepieciešama
Pētījumā noskaidrots, kā respondenti apguvuši iemaņas dokumentu pasūtīšanā, rezervēšanā un izsnieguma termiņa pagarināšanā (2.attēls). Pašmācības ceļā
šos pakalpojumus apguvuši 62% RTU ZB un 58% LUB
respondentu, bibliotekāra konsultācijas izmantojuši
55% LUB un 36% RTU ZB lasītāju. Tas nozīmē, ka bibliotekāram jābūt kompetentam ne vien lasītāju apkal-

Nezinu

4
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Apmeklējot lekcijas darbam
ar kopkatalogu

4

RTU ZB

10

LUB

Kopkataloga saskarnes
izvēlne ”Palīdzība”

15
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Praktiskās nodarbības
darbam ar kopkatalogu

15
13

Bibliotēkas informatīvie
materiāli

21
19

Bibliotēkas informācijas
resursi tīmekļa vietnē

21

34
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Bibliotekāra konsultācijas

55
62
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Pašmācības ceļā
0
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izdošanas gada), 22,1% pārskata iepriekšējos meklējumus, 19,7% — iegūto rezultātu saglabā un nosūta uz
e-pastu. Kopkatalogā piedāvāto palīdzību meklēšanā
izmanto 18,5% aptaujāto, savukārt, meklējuma groza
pakalpojumus lieto 15,9% respondentu.
Dokumentu elektroniskās pasūtīšanas pakalpojumu kopkatalogā ar atzīmi “labi” novērtējuši 57,7% LUB
un 37,5% RTU ZB lasītāju. Kā ļoti labu šo pakalpojumu
atzīst 25,6% LUB un 18,8% RTU ZB, bet vidēju — 14,1%
LUB un 37,5% RTU ZB lasītāju. Kopumā respondenti šo
bibliotēkas piedāvāto jauno pakalpojumu vērtē atzinīgi. Līdzīga ir situācija ar dokumentu elektroniskās rezervēšanas un izsnieguma termiņa pagarināšanas piedāvājumu — 79% respondentu šos pakalpojumus vērtē pozitīvi.
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Lasītāju prasmes izmantot
elektronisko katalogu bibliotekāru
vērtējumā
Pētījuma ietvaros tika aptaujāti 40 LUB un RTU ZB
darbinieki, kuru ikdiena saistīta ar lasītāju apkalpošanu.
Visi aptaujātie bibliotekāri atzina, ka ikdienā daudz laika velta, lai palīdzētu meklēt informāciju kopkatalogā.
Raksturojot lasītāju prasmes, 65% aptaujāto bibliotekāru atzina, ka vairumam bibliotēkas apmeklētāju informācijas resursu ieguves iemaņas elektroniskajā kopkatalogā ir vidējas, labas tās ir tikai 32,5% lasītāju. Tāda
pati situācija vērojama dokumentu elektroniskajā pasūtīšanā, rezervēšanā un izsnieguma termiņa pagarināšanā. Lasītāji pastāvīgi jāapmāca izmantot kopkatalogu, jāinformē par pieejamajiem apmācību veidiem,
mācību un informatīvajiem materiāliem.
Aptaujātie lasītāju apkalpošanas sfēras darbinieki norāda, ka, viņuprāt, lasītājiem visnozīmīgākā elektroniskā kopkataloga piedāvātā iespēja ir atgādinājumu saņemšana pa e-pastu (59%) un dokumentu izsnieguma termiņa pagarināšana (59%), tālāk seko lasītāja
konta pārlūkošana (51%) un dokumentu pasūtīšana un
rezervēšana (44%). Bibliotekāri uzskata, ka dokumentu
elektroniskās pasūtīšanas, rezervēšanas un izsnieguma
termiņa pagarināšanas pakalpojumu ieviešana ir būtiski uzlabojusi lasītāju apkalpošanas kvalitāti (1.tabula).
1.tabula. Lasītāju apkalpošanas kvalitātes izmaiņas, ieviešot elektronisko dokumentu pasūtīšanu,
rezervēšanu un izsnieguma termiņa pagarināšanu
Ieguvumi
l

Laika ekonomija (gan lasītājiem, gan
bibliotekāriem)

l

Apkalpošana notiek ātrāk (nemainoties
apkalpošanas kvalitātei)

l

Lai iegūtu informāciju par bibliotēkas krājumu, nav
jānāk uz bibliotēku

l

Iespēja pasūtīt nepieciešamo, nestāvot rindā

l

Vairāku bibliotēku krājumu pārlūkošana
vienlaikus

l

Iespēja attālināti (tāpēc ērti) pasūtīt un rezervēt
dokumentu

l

Dokumentu saņemšana izdevīgā laikā

l

Paziņojuma par dokumentu rezervēšanu
saņemšana e-pastā

l

Dokumenta izmantošanas termiņa pagarināšana,
nenākot uz bibliotēku

l

Dokumenta izsniegšanas statusa aplūkošana mājās

l

Demokrātiska dokumentu rezervēšana

l

Lasītājs pats izvēlas, kad nākt uz bibliotēku,
nenotiek drūzmēšanās pie apkalpošanas galda,
kas ievērojami atvieglo bibliotekāra darbu, tas
vairs nav tik haotisks

l

Iespēja izmantot visu kopkataloga un datubāzu
informāciju

l

Iespēja iegūt vairāk informācijas par pieprasītajiem
dokumentiem un bibliotēku, kur tie atrodas
Problēmas

l

Daudzi neprot izmantot elektronisko katalogu
(īpaši vecāka gadagājuma apmeklētāji, kuriem
bieži vien nav pat vēlēšanās to apgūt)

l

Nav pabeigta rekataloģizācija, un visi dokumenti
nav redzami kopkatalogā (lasītājs tiek maldināts)

l

Nepietiekamas lasītāju prasmes

l

Ja lasītājam dokuments ir vajadzīgs, viņš to turēs
un maksās kavējuma naudu, līdz ar to dokuments
ilgstoši nebūs pieejams citiem

l

Gadās, ka tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams
dokumentu pasūtīt vai rezervēt

Lai nodrošinātu kvalitatīvu lasītāju apkalpošanu,
elektroniskajā katalogā atspoguļojams viss bibliotēkas
krājums, tāpēc ir svarīgi pēc iespējas ātrāk pilnībā pabeigt retrospektīvo konversiju.
Mūsdienās elektroniskie katalogi nav tikai informācijas resursu izguves instrumentārijs, tie pilda arī informatīvo funkciju, ietver datubāzes un saites uz resursiem.
Liela uzmanība pievēršama lasītāju un bibliotekāru apmācībai, izvēršama informācijpratības līmeņa paaugstināšana, jo lasītājs var pasūtīt tikai tos resursus, kurus atrod. Svarīga ir arī apmācību procesa dažādošana (lekcijas, praktiskas nodarbības, iespiestie informācijas materiāli, informācija bibliotēku tīmekļa vietnēs), piedāvājot
pašiem izvēlēties meklēšanas iemaņu apgūšanas veidu.
Informācijai par bibliotēku pakalpojumiem, to pieejamību un izmantošanu jābūt ērtai, precīzai un ātri pieejamai. Informatīvajiem materiāliem jābūt īsiem
un kodolīgiem, jāsatur izmantotās leksikas skaidrojumu vai saites uz to.
Elektroniskā kataloga veiksmīgas izmantošanas pamatā ir izglītots un kvalificēts bibliotēkas personāls, laba lasītāju apmācību programma, kā arī kvalitatīvi informatīvie materiāli un krājuma pilnīga pieejamība.
Raksta tapšanā izmantots maģistra darbs “Dokumentu
elektroniskā pasūtīšana/rezervēšana un izsnieguma termiņa
pagarināšana Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā”, kas izstrādāts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā 2008.gada pavasarī.
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Jana Dreimane

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas
sēde noritēja vienā no fakultātes gaišajām, dzeltenkrāsotajām auditorijām, kur bija sapulcējušies ap 60 cilvēku: nodaļas mācībspēki, studenti un bibliotekāri. Teju
vai visiem dalībniekiem kopējā “Alma mater” — vienlaikus tik tuva un pazīstama kā savas mājas un mazliet
svešāda jauno augstākās izglītības nostādņu un informācijas tehnoloģiju revolūcijas ietekmē —, kā arī ieinteresētība Latvijas bibliotēku straujākā attīstībā iedrošināja klātesošos uz karstām debatēm.
Sēdi ievadīja neliela diskusija par informācijas tehnoloģiju ietekmi uz bērniem un jauniešiem, viņu attieksmi pret bibliotēkām. Diskusijas dalībnieki akcentēja vispārzināmo faktu: jo jaunāka paaudze, jo pašsaprotamāks tai šķiet datortehnoloģiju un interneta izmantojums. Tās vajadzībām atbilstošas datorinfrastruktūras, tiešsaistes pakalpojumu piedāvājums ir drošākais
bērnu piesaistes veids bibliotēkām. Par to vedina domāt pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta
“Trešais tēva dēls” ietvaros veiktā 516 pamatskolu audzēkņu aptauja 2007.gadā (“Pētījums par informācijas
komunikāciju tehnoloģiju pieejamību un izmantošanu
un bibliotēku funkcionālo lomu Latvijas sabiedrībā”,
http://www.kis.gov.lv/lv/c14/n630/). Tajā noskaidrots,
ka 88% 5.–9.klašu skolēnu un 77% 1.–4.klašu skolēnu
mājās ir datori. Taču tas nekavē viņus intensīvi izmantot bibliotēkas. Vairāk nekā 90% respondentu ir kādas
bibliotēkas lasītāji. Bibliotēka ir trešā populārākā datorpieejas vieta pamatskolu audzēkņu vidū (1.vietā — savas, 2.vietā — draugu mājas). Jāatzīst, ka visiecienītākie joprojām ir “tradicionālie” bibliotēku pakalpojumi:
grāmatu izsniegšana līdznešanai uz mājām, kā arī žurnālu un avīžu izmantojums uz vietas. Internetu bibliotēkā izmanto tikai 13,5% jaunāko četru klašu un 26,6%
vidējo klašu skolēnu.
Ik gadu bērnu un jauniešu vidū pieaug sociālo tīklu, sevišķi “Draugiem.lv”, popularitāte. Tādēļ Kultūras
ministrijas valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) sistēminženieris Jānis Ziediņš aicināja bibliotēku tīmekļa vietņu veidošanā izmantot sociālo tīklu uzbūves principus, piedāvājot lasītājiem radošas izpausmes iespējas — veidot un papildināt domubiedru grupas, publicēt fotogrāfijas, esejas, pārdomas un komentārus. Viņu papildināja Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sistēmbibliotekāre Gunta Grundmane: tīmekļa vietnē iekļaujama informācija, kas atvieglotu bērniem skolā uzdoto mājasdarbu izpildi, kā arī
saites uz dažādiem interneta meklētājiem. Savukārt LU
Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas vadītājs, doktorants Jānis Kreicbergs aicināja rūpīgi pārdomāt interneta vidē iecienīto blogu veidošanas nepieciešamību,
jo pēdējā laikā to saradies ļoti daudz. Interneta lietotājiem ir grūti orientēties apjomīgajā blogu piedāvājumā, sekot līdzi to nerimtīgajām pārmaiņām un novērtēt blogu informācijas drošticamību.
Diskusijas dalībnieki dalījās savās pārdomās arī par
mūsdienu augstskolu bibliotēku lasītājiem. Tā kā visdrošāk viņi jūtas interneta vidē, tad vispirms interesējas par studijām nepieciešamo informācijas resursu le-

Aktuālās
tendences
bibliotēkzinātnē
un informācijas
zinātnē:

par Latvijas
Universitātes
67.konferences
Bibliotēkzinātnes un
informācijas zinātnes
sekcijas sēdi 2009.
gada 12.februārī
2009.gadā pirmās neatkarīgās Latvijas rītausmā dibinātās izglītības, zinātnes un mākslas institūcijas (Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Mūzikas akadēmija,
Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Valsts vēstures arhīvs,
Latvijas Nacionālā bibliotēka) svin savu deviņdesmito
gadskārtu. To skaitā arī Latvijas lielākā augstākās izglītības iestāde — Latvijas Universitāte (LU), kuras materiālo un zinātnisko bāzi veido 1862.gadā dibinātais Rīgas Politehnikums.
Latvijas Universitātes gadskārtējā — nu jau 67. —
konference, spītējot nomācošajam ekonomiskās krīzes
biedam pār nācijas izglītību un zinātni, bija ieplānota
neparasti plaša. 1293 referāti 7 plenārsēdēs un 92 sekciju sēdēs. Tajās atspoguļots viss daudzveidīgais Latvijas zinātnes spektrs, LU dominējošā loma nacionālās zinātnes attīstībā. Latvijas bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes aktualitātēm veltīti pat divi pasākumi. LU
bibliotēkas darbseminārs “Bibliotēkas darbība augstākās izglītības, zinātnes un jaunrades attīstībai” — 2009.
gada 6.februārī LU centrālajā ēkā, kā arī Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēde 2009.gada
12.februārī LU Sociālo zinātņu fakultātē.
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Skolēni un studenti izvēlas gan
internetu, gan bibliotēkas
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Diskusijā izkristalizējās viedoklis, ka bibliotēkām ar
internetu jāiet vienā solī. No kreisās: v/a KIS Publisko
bibliotēku attīstības projekta ietekmes novērtēšanas
vadītāja Kristīne Pabērza, Kuldīgas Galvenās
bibliotēkas sistēmbibliotekāre Gunta Grundmane, v/a
KIS sistēminženieris Jānis Ziediņš, LLU FB Apvienoto
Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas
depozītbibliotēkas vadītāja Sarmīte Linde, diskusijas
vadītāja — LU docente Daina Pakalna, LU asociētais
profesors Viesturs Zanders, LU Sociālo zinātņu
fakultātes bibliotēkas vadītājs Jānis Kreicbergs un
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas bērnu bibliotēkas
“Zinītis” vadītāja Baiba Knāviņa

jupielādes iespējām, tiesa, apgūstot tos, izdrukātus uz
papīra. J.Kreicbergs novērojis, ka studentiem nav nekas
iebilstams pret iespieddarbu izmantošanu mācību procesā — ja vien tos var saņemt līdzi uz mājām. Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas (LLU FB) Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēkas vadītāja Sarmīte Linde uzsvēra atšķirīgo studentu informācijpratības līmeni. Dažiem problēmas sagādā pat rakstīšana
“Microsoft Word” programmā, tādēļ pie datorizētajām
lasītāju darba vietām norīkots konsultants. Tāpat kā citas augstskolu bibliotēkas LLU FB bibliotekāri 1.kursa
studentiem lasa ievadlekcijas bibliotēku izmantošanā,
taču S.Linde uzskata, ka bakalaura līmeņa studentiem
un maģistrantiem būtu nepieciešami atkārtoti kursi īsi
pirms noslēgumdarbu izstrādes, lai būtu vieglāk atrast
darbam nepieciešamos informācijas resursus un sastādīt korektu bibliogrāfisko atsauču sistēmu. Apsveicami,
ka bibliotekāriem tīk lasītājiem pakalpot, tiem nepieciešamos informācijas resursus pienesot klāt, taču nevajadzētu aizmirst, ka “zivis ne tikai dāsni jādāļā, bet jāiemāca arī noķert pašam.”

Bibliotēkas novados — reģionālā
reforma un krīze
Arī sēdes otrā daļa bija veltīta aktuālam tematam —
bibliotēkas un reģionālā reforma Latvijā. Ar savu pētījumu — maģistra darbu — rezultātiem klātesošos iepazīstināja novadu centrālo bibliotēku vadītājas. Viņas
apzinājušas bibliotēku situāciju vienā vai vairākos novados, lai noskaidrotu optimālākos sadarbības modeļus.
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe 2008.gada martā–aprīlī aptaujāja 121 publiskās bibliotēkas (to skaitā piecu reģionu galveno bibliotēku) speciālistus 36 novados. Trešdaļa aptaujāto bija gatavi veidot jaunu novada bibliotēku sistēmu savā
pašvaldībā, vienu izvirzot par centrālo bibliotēku. Taču
aptaujas rezultāti liecina — novadu bibliotēku materiālā bāze, infrastruktūra un personāla profesionālā kvalifikācija nav pietiekama papildfunkciju īstenošanai. Pagaidām novadu bibliotēku vadību pilnībā var nodrošināt vienīgi reģionu galvenās bibliotēkas.
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Savukārt Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa par optimālu uzskata daļēji centralizētu novada bibliotēku sistēmu. Tāda darbojas Brocēnu novadā, kas izveidots 2001.gadā no četrām atsevišķām administratīvām vienībām, 2008.gadā pievienojot
vēl vienu. Brocēnu novadā ir sešas pašvaldību publiskās bibliotēkas, kā arī četras skolu bibliotēkas. Brocēnu
pašvaldības bibliotēkai ir kopējs budžets ar tās vienīgo
filiāli “Emburga”, taču pārējās novada bibliotēkas ir juridiski un finansiāli neatkarīgas. Reģiona galvenā bibliotēka ir Saldus pilsētas bibliotēka. Brocēnu pašvaldības
bibliotēka novada bibliotēkām piedāvā profesionālas
mācības un konsultācijas, izstrādā kopīgus projektus.
Sarunās ar filiāles “Emburga” un Remtes pagasta bibliotēkas vadītājām V.Ozoliņa noskaidrojusi, ka visvairāk bibliotekārus satrauc iespējamais patstāvības zau-
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Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas vad
Hedviga Podziņa cer, ka izveidotā ītāja Inese
modernā bibliotēku
informācijas infrastruktūra tiks uztu
rēta arī nākotnē

teikts, ka bibliotēka ir viens no pašvaldības pakalpojumiem iedzīvotājiem. Diemžēl kopš 2009.gada 16.maija Ministru kabineta akceptētajiem “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīviem” (pieņemti 2001.gadā, http://www.likumi.lv/doc.php?id=54230),
kuros definēts pašvaldības piešķīruma minimums, ir rekomendējošs raksturs. Normatīvu 18.punkts nosaka, ka
“finansēšanas normatīvus piemēro atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem”.
No 2006. līdz 2008.gadam publisko bibliotēku attīstībā projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros ieguldīts prāvs
finansējums: Bila un Melindas Geitsu fonds piešķīra 17,8
miljonus ASV dolāru, Latvijas valsts un pašvaldības —
kopā apmēram 17,8 miljonus ASV dolāru, korporācija “Microsoft” ziedoja datorprogrammatūru 8,9 miljonu ASV dolāru vērtībā (http://www.3td.lv/index.php/
lv/jaunumi/zinas/2008-012-03-grants/). 2006.gadā 857
pašvaldību publisko bibliotēku kārtējie izdevumi bija vairāk nekā 10 miljoni latu. 2008.gadā tie pārsniedza
jau 18 miljonus latu. Tagad gandrīz visas bibliotēkas lasītājiem var piedāvāt modernas informācijas tehnoloģijas un brīvu pieeju internetam. Taču ikvienu bibliotekāru nodarbina doma — kas notiks ar bibliotēku infrastruktūru, kad Bila un Melindas Geitsu fonda piešķīrums
būs iztērēts, bet ekonomiskā dižķibele ieilgusi? Pašvaldību publisko bibliotēku panākumi lielā mērā atkarīgi
no sadarbības ar pašvaldību. I.H.Podziņa veikusi nelielu
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dējums, ieviešot centralizētu vai daļēji centralizētu bibliotēku sadarbības modeli. Grūti akceptēt nosaukumu
“filiālbibliotēka”. Bibliotekāru skatījumā vienīgais ieguvums pēc iekļaušanas novadā ir transporta sakaru uzlabošanās ar centru.
Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inese Hedviga Podziņa savā ziņojumā “Pašvaldības kā bibliotēku politikas realizētājas” pievērsās pašvaldību un publisko bibliotēku attiecībām. Bibliotēku likumā (1998)
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pašvaldību vadītāju un bibliotekāru aptauju. Vairāk nekā puse (56%) aptaujāto bibliotekāru atzina, ka pašvaldību vadītāji izprot bibliotēku vajadzības. Vēl vairāk pašvaldību vadītāju (62%) norādīja, ka bibliotekāri apzinās
pašvaldību problēmas. Vairākumam (88%) bibliotekāru
ir pārliecība vai vismaz cerība, ka pašvaldība turpinās uzturēt modernizēto bibliotēku infrastruktūru par spīti nelabvēlīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Tāda pati nostāja — gandrīz divām trešdaļām (64%) aptaujāto pašvaldību vadītāju. Tātad lielākā daļa pašvaldību publisko
bibliotēku vadītāju prot veidot produktīvas attiecības ar
saviem finansētājiem. Varam cerēt, ka vairākums bibliotēku dižķibeli pārdzīvos bez satricinājumiem. Taču kas
notiks ar bibliotēkām, kuru vadītājiem veidosies komplicētas attiecības ar pašvaldību?
Drūmās pārdomās neļāva ieslīgt optimistiskais lauku publisko bibliotēku nākotnes redzējums, ko pauda
Mežotnes pagasta 1.bibliotēkas vadītāja Sandra Cīrule. Viņa uzsvēra, ka publiskās bibliotēkas apzinās savu

ku apdzīvotības samazināšanās, ko izraisa pastiprināta
iedzīvotāju migrācija uz pilsētām. Taču S.Cīrule cer, ka
valsts un pašvaldību politika būs bibliotēkām labvēlīga un lauku bibliotēkas varēs piedāvāt lasītājiem arvien
kvalitatīvākus pakalpojumus.

Kādam būt nākotnes bibliotekāram
un informācijas speciālistam?
Pārdomas rosinošs bija Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas Kataloģizācijas nodaļas galvenās bibliotekāres Ditas Leitānes ziņojums.
D.Leitāne intervējusi Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā kopkataloga veidotājus — informācijas re-

Rīgas Tehniskās
universitātes
Zinātniskās
bibliotēkas
kataloģizētāja
Dita Leitāne
atklāj
nozīmīgākās
kataloģizēšanas
un indeksēšanas
problēmas

Mežotnes
pagasta
1.bibliotēkas
vadītāja
Sandra Cīrule
uz pašvaldību
politiku
bibliotēku
jomā raugās sursu indeksētājus, lai noskaidrotu nozīmīgākās proboptimistiski

misiju, uzdevumus un iespēju robežās mēģina tos īstenot. Lauku bibliotēkai ir savas priekšrocības: tās bibliotekārs labi pazīst vai ikkatru vietējo iedzīvotāju, tādēļ var labāk piemēroties viņu vajadzībām un interesēm. Latvijas lauku attīstības valsts stratēģiskajā plānā 2007.–2013.gadam lasāms, ka valsts prioritāte ir izglītots un radošs lauku cilvēks, tādēļ veicināma lauku
iedzīvotāju spēju pilnveide, starpinstitucionālā sadarbība. Attīstāma lauku infrastruktūra, nodrošināma kultūras mantojuma saglabāšana un sniedzama palīdzība
mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Plānā uzsvērts Latvijas lauku stiprums — vienmērīgs kultūras institūciju
tīkls, nozīmīgas kultūras vērtības, tradīcijas mijiedarbē ar jaunradi. Minēta arī galvenā negatīvā iezīme: lau-

lēmas priekšmetošanā. Elektronisko katalogu veidošanā līdztekus klasificēšanas (indeksēšana ar klasifikācijas tipa meklējumvalodām, piemēram, Universālo decimālo klasifikāciju (UDK)) prasmēm indeksētājiem nepieciešamas priekšmetošanas (indeksēšana
ar verbālajām informācijas meklējumvalodām, piemēram, priekšmetu sarakstiem) prasmes. Padomjlaikā profesionālo izglītību guvušie bibliotekāri atzina,
ka viņu prasmes klasificēšanā ir labākas nekā priekšmetošanā. Indeksētāji uzskata, ka priekšmetošanā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par indeksējamo dokumentu nozari, sevišķi terminoloģiju. Indeksēšanas
mērķis ir noskaidrot objektīvo, dokumentā iekodēto
saturu, kas faktiski nav sasniedzams. Indeksētāji interpretē dokumenta saturu atbilstoši konkrētu lasītāju grupu vajadzībām un cenšas ievērot indeksēšanas konsekvenci — vienādu piekļuves punktu nodrošināšanu viena un tā paša dokumenta saturam dažādos elektroniskajos katalogos — gan nebūdami pār-
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formācijas speciālistu? Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studenti uzskata, ka studiju programmas to nenodrošina, tām vajadzētu būt lietišķākām,
mūsdienīgākām — jāietver vairāk informācijas pārvaldības tehnoloģisko aspektu. Tad jaunie speciālisti tūliņ pēc augstskolas absolvēšanas būtu konkurētspējīgi starptautiskajā darba tirgū un varētu iesaistīties bibliotēku prioritārajos virzienos (piemēram, digitālo bibliotēku veidošanā). Viņiem oponēja Lafboro Universitātes (Loughborough University, Lielbritānija) Informācijas zinātnes nodaļas lektore Inese Auziņa-Smita, uzsverot, ka ikviena augstskola izglīto
informācijas speciālistus prioritāri savas valsts vajadzībām, jo 90% absolventu paliek savā valstī. Turklāt
ārzemju skanīgie bibliotēku informācijas speciālistu
programmu kursu nosaukumi vai iegūstamās profesijas apzīmējumi bieži vien ir radoša vārdu spēle. Piemēram, disciplīna “Informācijas arhitektūra” aptver
informācijas organizēšanas jautājumus, tajā skaitā
studentiem labi zināmo kataloģizēšanu un indeksēšanu. Savukārt profesore Baiba Sporāne studentus
informēja, ka mūsu valstī jaunas akadēmiskas studiju
programmas izveide var ilgt gadiem. Viņa atgādināLU Sociālo
ja, ka Latvijā bibliotēkzinātne oficiāli atzīta par zinātzinātņu fakultātes
ni, tas ir, iekļauta Latvijas Zinātnes nozaru un apakšs
cija
Informā
nozaru sarakstā tikai 1998.gadā, bet informācijas ziun bibliotēku
nātne vēl aizvien par tādu nav akceptēta.
studiju nodaļas
vadītāja Baiba
Strīds par to, kas pārāks — teorija vai prakse, šķiet,
Holma stāsta
ir
tikpat
sens kā cilvēce. Un, manuprāt, neatrisināms.
par mūsdienu
Teorijas
nereti
apsteidz sava laika praksi, bet var vest
a
kār
bibliote
arī aplamā virzienā. Pedagogu spēkos ir mēģināt rast
prasmēm
līdzsvaru starp teorijas un prakses mācībām, taču tas
iespējams vien nepārtrauktā izglītotāju un izglītojamo
dialogā.
LU 67.konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas
zinātnes sekcijas sēde bija daudzpusīga un interesanta.
Tā liecināja, ka Latvijā bibliotēkzinātne ir dzīvotspējīga. Arvien drošāk akadēmiskajā vidē tiek runāts par informācijas zinātni. Iepriecinoši arī, ka nozares profesionāļi, toskait Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas
mācībspēki un studenti, ir atvērti un pielāgoties spējīgi nemitīgajām informācijas pasaules pārmaiņām, kā
arī politiskajām un finansiālajām dižķibelēm. Ar nepacietību gaidām nākamā gada konferenci!

cijas darbiniekam nepieciešamajām vispārējām un
speciālajām zināšanām un prasmēm, kā arī personiskajām īpašībām. B.Holma plašāk analizēja speciālās
zināšanas un prasmes, kas ietver informācijas pārvaldību, izguvi un meklēšanu, kā arī informācijas pieejamības veicināšanu. Bibliotēku informācijas speciālistam būtu jāorientējas informācijas vidē, jāprot atlasīt, organizēt, arhivēt vērtīgākos informācijas avotus,
veidot un izmantot katalogus, digitālās bibliotēkas.
Turklāt viņam jābūt informācijpratības pedagogam
un lasītāju konsultantam. Bibliotēku informācijas
speciālistam jāprot izmantot un, vēlams, arī pašam
izstrādāt informācijas pārvaldības metodes un tehnoloģijas. Lai šīs zināšanas un prasmes nestu augļus, bibliotēku informācijas speciālistam jābūt godīgam, precīzam, pacietīgam, radošam, inovatīvi domājošam, elastīgam un dzīvespriecīgam savas nozares entuziastam. Vai trijos bakalaura un divos maģistra, pat četros, piecos doktora studiju gados var kļūt
par šīm augstajām prasībām atbilstošu bibliotēku in-

(Māras Jēkabsones foto)
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liecināti, ka tā garantē relevantas informācijas atrašanu. Tādēļ, nosakot dokumenta priekšmetus un izvēloties terminus, indeksētāji bieži ieskatās citu bibliotēku datubāzēs. Lasītāju vajadzībām atbilstošas decentralizētas (katrā atsevišķā bibliotēkā veiktas) indeksācijas ieviešanu viņi uzskata par pagaidām nerealizējamu ideju. Vispirms bibliotēkām būtu jānosaka vienota indeksēšanas politika, turklāt jārēķinās, ka indeksētājiem iegūstamas papildzināšanas indeksējamo dokumentu nozarēs.
Viskarstākās diskusijas rosināja Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas
vadītājas Baibas Holmas referāts par mūsdienu tendencēm bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes
izglītībā. Tās nosaka izpratne par bibliotēku informā-
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Marlēna Krasovska

2008.gads
publiskajās
bibliotēkās:

par apaļā galda
diskusijām 2009.
gada 17.–26.februārī
Rīgā
2008.gads Latvijas bibliotēkās — izaugsmes un attīstības gads. Veiksmīgs, radošs, notikumiem bagāts.
Lai tā atspoguļojums nepaliktu vien reti pāršķirstītu
bibliotēku gada publisko pārskatu lappusēs, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūts no 2009.gada 17. līdz 26.februārim organizēja piecas apaļā galda diskusijas, kurās reģionu galveno bibliotēku direktori iepazīstināja ar pagājušā gada nozīmīgākajām norisēm viņu pārstāvēto reģionu bibliotēkās.
Diskusijās piedalījās LR Kultūras ministrijas Bibliotēku
nodaļas pārstāvji, LNB speciālisti un citi nozares darbinieki.

Attīstības pamatā — IT nodrošinājums,
jaunas zināšanas un nauda
Bibliotēku attīstības pamatā 2008.gadā galvenokārt
bija projekta “Trešais tēva dēls” (3td) aktivitātes un, nenoliedzami, beidzot arī līdz bibliotēkām nonākusī nauda — apjomīgākie budžeti deva iespēju īstenot gadu
gadiem izauklētās, taču līdzekļu trūkuma dēļ nepiepildītās idejas. Daudzviet bibliotēkas saņēma finanšu līdzekļus no valsts dotācijas novada infrastruktūras attīstībai administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, kas
tika ieguldīts bibliotēku ēku un telpu sakārtošanā. Nozīmīgs stimuls bija arī bibliotēku akreditācija.
Daudzās bibliotēkās Latvijā tika atjaunotas pilnas
slodzes štata vietas (Ventspils raj. Jūrkalnes un Popes,
Madonas raj. Liezēres pag. Mēdzūlas, Praulienas pag.
un Praulienas pag. Saikavas bibliotēkā u.c.), kā arī izveidotas jaunas (Ventspils raj. Piltenes pilsētas bibliotēka
u.c.). Ne vienā vien pagasta bibliotēkā darbā beidzot tika pieņemts otrs bibliotekārs (Balvu raj. Susāju pag., Tilžas pag., Rugāju pag. 1., Saldus raj. Pampāļu pag., No-

vadnieku pag., Vadakstes pag., Zirņu pag., Liepājas raj.
Vērgales pag. Ziemupes, Vaiņodes pag., Cīravas pag.
bibliotēkā u.c.) vai bibliotekāra palīgs, kas strādā daļ
slodzi (Valmieras raj. Sēļu pag., Madonas raj. Ļaudonas
pag. bibliotēkā), atzīstot, ka viens darbinieks vairs nespēj tikt galā ar aizvien pieaugošo darba apjomu. Viena
cilvēka bibliotēkā darbinieki cīnās ar hronisku laika trūkumu un, neskatoties uz to, ka bieži strādā neapmaksātas virsstundas, nebeidzamo pienākumu gūzmā arvien paliek kāda darba joma, kas cieš — darbs ar bērniem, krājuma attīstīšana, lasīšanas veicināšana, projektizstrāde, bibliotēkas publicitāte, tālākizglītošanās
vai vienkārši — laiks sirsnīgai sarunai ar lasītāju, kas viņam, nākot uz bibliotēku, nereti ir pats svarīgākais. Taču Latvijā ir pagasti, kuros bibliotekārs vēl arvien strādā
nepilnu darba slodzi, kas lielā mērā apdraud informācijas brīvu pieejamību šīs teritorijas iedzīvotājiem. Dažviet darbinieku problēmu mēģina risināt, iesaistoties
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) subsidētās nodarbinātības programmās invalīdiem, bezdarbniekiem,
skolēniem (Preiļu Galvenā bibliotēka, Tukuma raj. Pūres
bibliotēka, Alūksnes raj. u.c.).
Darbinieku skaita palielināšana ļāvusi pagarināt bibliotēku darbalaiku — daudzas ir atvērtas vakaros, sestdienās (Bauskas raj. Codes, Vecumnieku u.c.) un svētdienās (Bauskas raj. Viesturu, Vecrundāles, Valmieras
raj. Burtnieku novada Vecates pag. u.c.). Vērojams elastīgums bibliotēkas darbalaika plānojumā, piemēram,
vietās, kur ir vājš sabiedriskā transporta nodrošinājums, darbalaiks tiek saskaņots ar ģimenes ārsta praksi u.tml.
Izveidoti grāmatu izsniegšanas punkti attālāku apdzīvoto vietu iedzīvotājiem (Kuldīgas raj. Rumbas pag.
bibliotēkai ir 4, Pudures pag. bibliotēkai — 3, Nīkrāces
pag., Pelču pag., Laidu pag. Sermītes un Skrundas pilsētas bibliotēkām — 1, arī Balvu raj. Vecumu pag., Bērzkalnes pag. Rubeņu ciemā u.c.). Grāmatas un periodika attālākajās pagasta mājās reizi mēnesī tiek nogādāta arī ar pagasta auto (Valmieras raj. Vilpulkas pag. bibliotēka). Papildus iedzīvotāju nestacionārajām apkalpošanas formām lasītāji no attālākām pagastu vietām uz
bibliotēku tiek vesti ar pagasta autobusu (Valmieras raj.
Sēļu pag.).

Apmeklētāju skaits aug, izsniegums
sarūk
Gandrīz visās bibliotēkās Latvijā audzis lasītāju
skaits un apmeklētība, taču samazinājies izsniegums.
Tas ir svarīgs rādītājs, jo saskaņā ar 2001.gada 14.augusta Ministru kabineta “Noteikumiem par bibliotēkas
darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību” Nr.371  
valsts un pašvaldību bibliotēkās darbam nepieciešamo
darbinieku skaitu nosaka, ņemot vērā izsniegumu. Lai
arī šāds nosacījums mūsdienīgā bibliotēkā ir visai diskutabls, tomēr vēl arvien tas ir spēkā esošs, tādēļ tiek
meklēti izsnieguma rādījuma krituma iemesli un risinājumi.
Pirmkārt, svarīgi ir veikt precīzu statistikas datu
uzskaiti. Jāatceras, ka izsniegumā iekļaujami gan bibliotēkas personāla kopētie, gan starpbibliotēku abone-
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Silvija Tretjakova (no labās) iedziļinās Latgales
LNB direktors Andris Vilks un LNB Bērnu literatūras centra vadītāja
a Sigita Brice, Latgales Centrālās
reģiona kolēģu stāstītajā. No kreisās: Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāj
as novada centrālās bibliotēkas vadītāja
Krāslav
e,
Stupān
Dzidra
darbā
bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā
va
Valentīna Magidas un Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Rūta Barano
mentā pasūtītie dokumenti, izsniegumi izmantošanai vidēts maksas abonements. Rezultāts — lasītāju nebibliotēkas telpās, pagarinājumi pēc lasītāja iniciatīvas, apmierinātība, jo bibliotēkā vairs nav tik plašs izdevukā arī izdrukas no datora1. Diemžēl izsniegumā nav ie- mu klāsts kā agrāk. Tā kā maksas abonementi sastāvēkļaujams lielais interneta resursu skaits, ko lasītājs izla- ja lielākoties no viegla satura jeb lubu literatūras, neapsa, neizdrukājot no datora.
mierinātības iemesls, šķiet, visdrīzāk ir tieši šāda veida
Tā kā izsniegums cieši saistīts ar krājuma kvalitā- izdevumu trūkums bibliotēkā. Daudzas bibliotēkas ieti, tā kritums tiek skaidrots arī ar jaunākās literatūras, robežojušas arī daudz kritizēto pārmērīgo seriālizdevuelektronisko, audiovizuālo un citu dokumentu trūku- mu komplektēšanu, kaut lasītāju pieprasījums pēc krāmu, kā arī nepietiekamu vienību skaitu (lasītājus ne- sainajiem preses izdevumiem, kas atslodzei no strauapmierina rindas). Lai arī 2008.gadā vairumā pašval- jā dzīves ritma sniedz patīkamu, vieglu, izklaidējošu indību palielināts finansējums krājuma komplektēšanai, formāciju, nav mazinājies. Izsnieguma kritums kārtējo
tas tikko sedzis inflācijas un grāmatu dārdzības pieau- reizi aktualizējis jautājumu par to, vai bibliotēkā gaidīts
gumu. Nepilnīgos krājumus bibliotekāri cenšas aizstāt arī tas nodokļu maksātājs, kurš bibliotēku apmeklē atar tīmekļa resursiem, piemēram, popularizējot Latvijas pūtas un izklaides nolūkā.
Nacionālo digitālo bibliotēku, portālu “Letonika.lv” un
Iespējams, izsnieguma kritums saistāms arī ar netajā ietilpstošo latviešu literatūras interneta bibliotēku, pietiekamu krājuma popularizēšanu, jo 2008.gadā
bērnu bibliotēkās plaši tiek izmantota vietne www. vairāk uzmanības nācās veltīt lasītāju apmācīšanai darpasakas.net. 2008.gadā palielinājies starpbibliotēku bam ar IT un elektroniskajiem resursiem. Raksturīgi, ka
abonementa izmantojums, taču ne visi lasītāji vēlas ne- IT piesaistījušas daudzus, kas agrāk bibliotēkā neiegriepieciešamo izdevumu gaidīt un apmaksāt pasta izde- zās. Iespējams, ienācējiem gaidot brīvu vietu pie datovumus. Pamazām popularitāti iemanto ceļojošās grā- ra, būtu īstais brīdis mēģināt tos ievilināt arī aizraujošamatu kolekcijas, kas kompensē finanšu trūkumu krā- jā literatūras pasaulē.
jumu papildināšanai pagastu bibliotēkās (piemēram,
Ventspils bibliotēkā ar Ventspils rajona padomes līdz- Bibliotēku ēkas un telpas
finansējumu šim mērķim iegādātas vērtīgas monogrāLatvijā ikvienu izbrīnītu bibliotēku ēku un telpu
fijas, uzziņu un nozaru literatūra; Bauskas Centrālā bibkontrasti.
2008.gadā turpinājusies plaša bibliotēku ēku
liotēka plāno ceļojošās grāmatu kopas, kas ietvers jaunāko latviešu literatūru, ievērojamu cilvēku biogrāfijas, būvniecība, renovācija, telpu remonti, pārcelšanās uz
izdevumus par vēsturi, kā arī ceļojošās bērnu literatū- jaunām telpām vai papildplatību piešķīrums. Taču līras kolekcijas). Mūsdienu lasītājs uz bibliotēku vairs ne- dzās modernām Gaismaspilīm vēl arvien pastāv bibnāk tikai pēc tradicionālajiem iespiestajiem informāci- liotēkas ar dūmojošām krāsnīm, cauriem jumtiem, nejas nesējiem — arvien paaugstinās pieprasījums pēc pietiekamu apgaismojumu, bez ūdensvada un kanaliaudio un audiovizuālajiem materiāliem, kurus bibliotē- zācijas. Dažas bibliotēkas, kas jau līdz šim bija izvietotas šaurībā, līdz ar 3td projekta īstenošanu pārvērtukas nespēj iegādāties to dārdzības dēļ.
Lai mazinātu šķēršļus informācijas pieejamībai bib- šās labirintos, piemēram, Madonas rajona Stirnienes
liotēkās, Cēsu Centrālajā bibliotēkā 2008.gadā tika lik- bibliotēkā 36 m2 telpā bija jāsarūmē 8 datori, 3 kopē-
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augšāmceļas arī bez
Neticami, bet reizēm Gaismaspils iotēkas direktori
lielas cīņas. Piemēram, Tukuma bibl
telefona zvans: “Vai
Irēnu Morīti kādu rītu pārsteidzis
Jums nevajag jaunu bibliotēku?”

tāji, 9 grāmatu plaukti, 3 skapji, lasītavas galdi un 3 bērnu grāmatu kastes. Daudzviet arvien vairāk izjūt vietas
trūkumu krājuma izvietošanai. Līdz ar IT ieviešanu radusies vajadzība pēc interneta vai klusās lasītavas, lai
datorlietotāji netraucētu tos, kas vēlas iedziļināties lasāmvielā.

Jaunās vēsmas bibliotēkā
Tā kā bibliotēkas arvien vairāk apmeklē attālināti
(piemēram, Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā 2008.gadā
67,3% (!) — 102 469 no 152 163 apmeklējumiem bijuši
virtuāli), rodas arvien plašāks jaunu pakalpojumu klāsts
virtuālajiem apmeklētājiem. Bibliotēkas arvien biežāk
piedāvā iespēju izdevumus rezervēt un pasūtīt attālināti, uzziņas un konsultācijas saņemt pa e-pastu, tiešsaistē vai izmantojot interneta telefoniju (Skype), elektronisko dokumentpiegādi, emuārus u.c. Tiek veidoti
jauni elektroniskie resursi (dažādas datubāzes, e-resursu mapes), kā arī nodrošināta attālināta piekļuve esošajiem. Populāra ir tematisku interneta resursu ceļvežu izveide. Ar aktualitātēm un notikumiem lasītāji tiek
iepazīstināti gan izmantojot mikroblogošanas sistēmu
Twitter, gan RSS (Really Simple Syndication) ziņas, gan attēlu vietni Flickr u.c.
Turpinās lasītāju apmācība datoru, interneta un
elektronisko resursu izmantošanā (parasti individuāli
vai nelielās grupās līdz 3–4 cilvēkiem, priekšroku dodot vidējai paaudzei un senioriem). Interaktīvus informācijpratības apguves resursus bērniem un jauniešiem
aizsākusi veidot Valmieras integrētā bibliotēka.
Iedzīvotāji tiek apmācīti arī dažādu elektronisko pakalpojumu izmantošanā — apgūst norēķinu veikšanu
internetbankā, preses izdevumu e-abonēšanu, iepirkšanos internetveikalā, biļešu rezervāciju un iegādi internetā, valsts iestāžu, pašvaldību un uzņēmumu piedāvātos elektroniskos pakalpojumus, darba piedāvājumu meklēšanu un sludinājumu ievietošanu utt. Bibliotēka, jo īpaši lauku reģionos, kļuvusi neaizstājama.

Iedzīvotāji bibliotēkām ļoti uzticas. Par to liecina atgadījums Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, kur nācies palīdzēt kādam cilvēkam, kam darba devējs Anglijā atņēmis personas dokumentus un saziņas līdzekļus. Cietušā radinieki nedevušies vis uz policiju, bet gan — uz
bibliotēku! LR vēstniecības Londonā adrese un telefoni, avioreisu saraksti no Londonas uz Rīgu — un cilvēks
laimīgi atgriezies mājās.
Aktualizējies gan jautājums — cik tālu sniedzas
bibliotekāra pienākums palīdzēt informācijas meklējumos? Vai tīmekļa plašumos viņam pēc lasītāja prasības
ir jāmeklē lētākais ledusskapis, darbs ārzemēs u.tml.?
Atbilde ir viena — bibliotekāram informācija nav jāsameklē, bet jāiemāca atrast.
Arvien vairāk bibliotēkas iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs. Piemēram, piedaloties etniskās tolerances un
sabiedrības integrācijas veicināšanā, Jēkabpils Galvenā
bibliotēka organizē pasākumus, kur dažādu tautību pilsētas iedzīvotāji (poļi, krievi, ukraiņi, lietuvieši u.c.) iepazīstina ar savas tautas tradīcijām. Rīgas Centrālajā
bibliotēkā, sniedzot ieguldījumu sociālās atstumtības
mazināšanā, izveidots izsniegšanas punkts bezpajumtniekiem. Rūpju lokā nonākuši cilvēki ar īpašām vajadzībām, daudz vairāk uzmanības pievērsts mazaizsargāto
sociālo slāņu bibliotekārajai apkalpošanai.
3td projekta publicitātes kampaņas pozitīvais efekts
rosinājis bibliotekārus izprast sabiedrisko attiecību nozīmīgumu. 2008.gadā bibliotēku publicitātes darbam
veltīts daudz vairāk uzmanības un radošā potenciāla
nekā agrāk.
Jaunas darba formas izmantotas lasītāju piesaistīšanā, piemēram, bērni — bibliotēkas gidi (Bauskas raj.
Codes pag. Jauncodes bibliotēkā).

Bērni un jaunieši bibliotēkās
Ja līdz šim bērnu apkalpošana bibliotēkās nereti bija palikusi otrajā plānā, tad 2008.gadā tā bija viena no
prioritātēm. Arī krājumu komplektēšanā īpaša uzmanība pievērsta bērnu literatūrai. Vairākās bibliotēkās veiktas aptaujas, kurās atklājies, ka liela daļa vecāku finan-

Jēkabpils Galvenās
bibliotēkas direktore
Zinaīda Rabša (vidū)
rezumē galveno: visas
33 rajona bibliotēkas
2008.gadā veiksmīgi
akreditētas
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ģimenēm ieradušies bibliotēkā ar nazi, agresīvi pieprasot datoru spēlēm.
Datorspēļu pieejamība bibliotēkās ir atšķirīga. Dažās tās ir aizliegtas, dažās — atļautas, bet ar laika limitu.
Citviet uzstādīti atsevišķi spēļu datori. Aizliegumu vietā bibliotekāri cenšas novērst uzmanību no datorspēlēm, piedāvājot alternatīvas: sistematizētas interesantāko bērnu un jauniešu portālu un citu noderīgu vietņu adreses, galda spēles utt. Tiek popularizētas izglītojošas un attīstošas datorspēles (piemēram, stratēģijas spēle “Ikariam” (www.ikariam.lv), prāta spēle “Brain”
(www.draugiem.lv), izglītojošā datorspēle “Uzcel Gaismas pili!” (www.gaisma.lv).
Ievērojamu darba laiku aizņem datoru un interneta
administrēšana, jo vien dažās bibliotēkās šim nolūkam
ieviestas speciālas datorprogrammas. Papildus interneta izmantošanas noteikumu un katram bērnam atvēlētā laika limita kontrolei jāseko, lai internetpiekļuve tiktu
liegta datoratkarīgiem bērniem — to skaits arvien pieaug. Sekojams arī, vai bērniem nav pieejama aizliegtā
interneta informācija. Svarīgākajam — jauno tehnoloģiju lietotāju informacionālo prasmju attīstīšanai — ne
vienmēr atliek laika. Lai atvieglotu darbu, bibliotekāri
spiesti ķerties pat pie viltībām, piemēram, kādā bibliotēkā aiz datoriem uzstādīta butaforija — videonovērošanas kamera, kas nedarbojas, tomēr iedveš bijāšanu.
Bibliotekāri uzsver, ka skolēnu piesaistē grāmatām
un lasīšanai būtu aktīvāk jāiesaistās literatūras skolotājiem, lielāku uzmanību tam jāvelta arī izglītības politikas izstrādātājiem.

Problēmas
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2008.gada budžeta samazināšanas dēļ daudzu bibliotēku projekti
netika atbalstīti. Iespējams, savu lomu spēlēja arī uzskats, ka bibliotēkas, pateicoties ārvalstu grantiem, jau
tā dzīvo kā “nieres taukos”. Finansējuma trūkuma dēļ
nav īstenotas vērtīgas ieceres.
Arvien aktuālāka kļūst bibliotēku personāla problēma. Bibliotekāri noveco, bet jaunu darbinieku piesaiste rada grūtības. Jaunpieņemtie darbinieki bieži ir
bez bibliotekārajām zināšanām. Vienīgā nosacīti pozitīvā tendence — darbinieka maiņas gadījumā tiek pieņemts cilvēks ar augstāko izglītību, lai arī jurisprudencē vai ekonomikā. Reģionu galveno bibliotēku metodiķiem personāla kvalifikācijas problēma rada arvien lielākas galvassāpes, jo nav iespējams īsā laikā sagatavot
darbinieku, kurš visu sāk no nulles, darbam sarežģītā
informācijas vidē. Tādējādi metodiķa amatu pildīt kļūst
aizvien grūtāk. Piemēram, Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā jau tagad metodiķa amata vieta ilgāku laiku stāv tukša, jo “augstās prasības, necilais atalgojums
un nepieciešamā kvalifikācija nesaista nevienu darba
meklētāju”. Situāciju kaut nedaudz atrisinātu mācību līdzekļi, taču tādu nav.
Bibliotekāri izjūt arī metodisko materiālu trūkumu.
Diemžēl to izstrādei netiek pievērsta nepieciešamā uzmanība. Lai situāciju uzlabotu, bibliotekāri iesaka veidot tīmekļa vietni, kurā dalīties idejās, ieteikumos un
pieredzē, līdzīgi kā, piemēram, portālā “Skolotājs.lv”
(www.skolotajs.lv). Atzinīgi vārdi tika veltīti vienam no
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siālu iemeslu dēļ nespēj bērniem nopirkt grāmatas. Piemēram, Bauskas raj. Codes pag. Jauncodes bibliotēkas
aptauja rāda, ka 36,8% vecāku gada laikā bērnam nenopērk nevienu grāmatu, 89,5% — neabonē nevienu
bērnu preses izdevumu. Arī bibliotēkās bērnu literatūras krājumi ir diezgan novecojuši un nepilnīgi. Viss paliktu pa vecam, ja nerastos izpratne par bērnu lasīšanas
nepārvērtējamo nozīmi. Lielā mērā to veicinājušas LNB
Bērnu literatūras centra aktivitātes.
Īstu apvērsumu bibliotēkās radījusi LNB Bērnu literatūras centra jaunā lasīšanas veicināšanas programma
“Pirmā tikšanās ar bibliotēku” 2–3 gadus veciem bērniem. “Katram bērnam, atnākot pirmo reizi uz bibliotēku,
jājūtas tā, lai gribētos uz šo burvju saliņu atgriezties vēl un
vēl reizi,” saka Istalsnas bibliotēkas vadītāja Marija Čodare. Daudzās bibliotēkās šādas burvju saliņas jau radītas — pirmsskolas vecuma bērniem izveidotas īpašas
lasīšanas zonas ar mēbelēm, mīksto grīdas segumu, rotaļlietām un, protams, bilžainām un interesantām grāmatām. Daudzi no mazuļu vecākiem programmas akcijas laikā bibliotēkā ieradušies pirmo reizi un bijuši izbrīnīti gan par plašo grāmatu klāstu tik maziem lasītājiem,
gan par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem.
Vairāk uzmanības tiek pievērsts arī nelasītāju riska
grupām — pusaudžiem un zēniem (tiek veidoti zēniem
piemērotas literatūras plaukti, uz tikšanos bibliotēkā aicināti vīrišķīgo profesiju pārstāvji: ugunsdzēsēji, policisti, sportisti u.c., bet, piemēram, Balvu raj. Rugāju pagasta 1.bibliotēkā izveidots jauniešu stūrītis).
Bērnu bibliotekāriem ir arī daudz rūpju. Arvien biežāk aktualizējas jautājums: “Cik lielā mērā bibliotekāram ir jārisina sabiedrības sociālās problēmas?” Daudzviet bibliotēkas kļuvušas par uzgaidāmajām zālēm —
ierobežotās satiksmes dēļ lauku reģionos bērni pēc
mācībām spiesti ilgas stundas gaidīt autobusu vai vecāku darbdienas beigas. Bibliotēka tam nav piemērota vieta, jo bērniem nepieciešamas kustības, viņi ir izslāpuši un izsalkuši — bibliotēkai nav finansējuma šādiem mērķiem.
Parādījušies t.s. “bibliotēkas bērni”, kas neapmeklē
skolu un pavada visu dienu bibliotēkā vai arī bibliotēkā pavada visu savu brīvo laiku pēc skolas, alkstot pēc
uzmanības, atbalsta un mīlestības, ko nesaņem ģimenē, jo vecāki vai nu aizbraukuši peļņā uz ārzemēm vai
aizņemti darbā. Problēmas un negatīvisms ģimenēs atspoguļojas bērnos — viņi ir agresīvi, rupji, ar uzvedības problēmām. Vai bibliotekāram jāveic audzinātāja
pienākumi?
Jauna, šokējoša problēma ir analfabētisms, kas tomēr nekavē aizgūtnēm spaidīt datora tastatūras taustiņus. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbiniecēm
pat diviem rakstnepratējiem izdevies iemācīt rakstīt.
Iespējams, šīs problēmas risināmas pašvaldības
mērogā, sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, ielu centriem, kā arī novirzot daļu sociālā budžeta līdzekļu bibliotēkām.
Agresīvo datorspēļu ietekmē bērniem zūd realitātes izjūta, viņi sāk uzvesties kā varmācīgo datorspēļu
varoņi. Bibliotēku lasītavās tiek sabojāti krēsli, notraipītas sienas. Dobeles raj. Krimūnu pag. bibliotēkai pat
nācies vērsties pagasta Administratīvo lietu komisijā, jo
divi kareivīgi noskaņoti puišeļi no sociāli nelabvēlīgām
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Diskusijā piedalās Ogres, Rīgas,
Madonas, Jūrmalas, Valkas un
Valmieras reģionu galveno bibliotēku
direktores

nedaudzajiem metodiskajiem materiāliem tīmeklī —
“Bērnu žūrijas” emuārā ievietotajām “Idejām bibliotēku
pasākumiem” (http://www.bernuzurija.lv/2009/01/08/
idejas-biblioteku-pasakumiem/).
Arī Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda
līdzfinansētā Publisko bibliotēku attīstības projekta ieviešana ne visur noritējusi gludi. Vairākos rajonos (piemēram, Aizkraukles) vietējā interneta pakalpojumu
piegādātāja piedāvājums bijis gan ievērojami lētāks,
gan kvalitatīvāks. Pašvaldība piekritusi neizdevīgajai
piegādātāja maiņai, vienīgi paļaujoties uz solīto valsts
budžeta mērķdotāciju bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai. Diemžēl kļūstot par situācijas ķīlniekiem, jo izrādījies, ka 2009.gadā mērķdotācija paredzēta tikai 50% apmērā, tādēļ 50% finansējami no pašvaldību budžeta. Ne vienmēr apmierinoša bijusi arī projekta ietveros piegādātās datortehnikas un multifunkcionālo iekārtu kvalitāte un Vienotā palīdzības dienesta darbs.
Publisko bibliotēku darbiniekus satraukusi informācija par izglītības iestāžu bibliotēku iekļaušanu valsts
vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā (VVBIS), paredzot bibliotēku elektronisko katalogu integrēšanu
reģiona galveno bibliotēku kopkatalogos, lasītāju datu
iekļaušanu reģiona vienotajā lasītāju reģistrā, kā arī reģiona galveno bibliotēku konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu. Pēc valsts aģentūras “Kultūras informācijas
sistēmas” pasūtījuma SIA “TietoEnator ALISE” izstrādājusi bibliotēku informācijas sistēmu “Skolu ALISE”, paredzēts finansējums sistēmas uzturēšanai (konsultācijas, problēmu novēršana, atjauninājumi u.c.) turpmākajos trijos gados, kā arī bibliotekāru apmācībai. Diemžēl piemirsts par reģiona galveno bibliotēku tehnolo-

ģisko un personāla kapacitāti — tā nav pietiekama, lai
apkalpotu rajona skolas. Papildu problēmas rada skolu bibliotēku nepietiekamā tehnoloģiskā bāze un cilvēkresursi.2

2009.gads
Saruna par 2009.gadu aizsākās ar jautājumu: “Vai
zināt, kādēļ bibliotēkas arvien biežāk rāda reģionālo
mediju sižetos?” ... “Tādēļ, ka nekā cita laba, ko parādīt, vairs nav.”
Un tieši tas, par spīti notiekošajam, vairo apņēmību izturēt — bibliotēka arvien lielākai daļai sabiedrības
kļūst par gaismas salu, kur rodams dvēseliskais spēks,
cerība, garīgs un emocionāls patvērums.
Pasākuma prezentācijas pieejamas LNB tīmekļa vietnē www.lnb.lv sadaļā “Bibliotekāriem” → “Konferenču, semināru, sanāksmju materiāli” (http://www.
lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu-materiali/200902/
apala-galda-diskusijas-par-2008-gada-parskatupubliskajas-bibliotekas).
(Marlēnas Krasovskas un Ligitas Ieviņas foto)
1
Statistiskā uzskaite [tiešsaiste] : vadlīnijas Latvijas bibliotēkām. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2009. 11.lpp. [Skatīts 2009.g. 27.aug.].
Pieejams:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/Statistiskauzskaite-vadlinijas.pdf
2
Mauliņa, Anna. Vai, kad un kā skolu bibliotēkas iekļausies Gaismas tīklā? Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste], Nr.45, 2009 [skatīts 2009.g.
2.sept.], [2.]lpp. (vāks). Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/
Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/BP_45.pdf. ISSN 1691-5631.
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Marlēna Krasovska

Lasīšanas
veicināšana
Somijā
Par prioritāti izvēloties zināšanas, izglītību, pētniecību un inovācijas, Somija ar ievērojamiem panākumiem
pārvarēja 20.gadsimta 90.gadu tautsaimniecības krīzi, sasniedzot vienu no augstākajiem dzīves līmeņiem
pasaulē1. Arī 2008.gadā aizsākusies globālā finanšu krīze Somiju skārusi salīdzinoši nedaudz. Laikā, kad Latvija piedzīvo arvien dziļāku ekonomisko lejupslīdi, vētot Somijas pieredzi, rodams ne viens vien zelta gudrības grauds.

Laba lasītprasme
— panākumu
pamats
Somu skolēnu izcilie sasniegumi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for
Economic Co-operation and
Development, OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (Programme for International Student
Assessment, PISA, SSNP) pētījumos rosinājuši citvalstu izglītības teorētiķus pētīt Somijas izglītības sistēmu, cenšoties izdibināt augsto sekmju noslēpumu. Tomēr neko
unikālu Somijas vispārējās izglītības jomā atklāt nav izdevies: ikgadējais finansējums
izglītības nozarei, lai arī apjomīgs, tomēr nav uzskatāms
par grandiozu; somu skolēni
izglītību pamatā iegūst valsts
finansētās mācību iestādēs
nevis dārgās privātskolās; skolēnu mācību intensitāte ir tāda
pati kā citās valstīs, un vecāki nebūt masveidā nealgo saviem bērniem privātskolotājus. Kur slēpjas noslēpuma atzīstina Somijas Institūta
kārus ar programmu “Netlibris” iepa
iote
bibl
ijas
Latv
s foto)
ska
minējums?
rlēnas Krasov
Igaunijā direktore Jāna Vasama (Ma
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Kārtējo reizi pierādījies, ka viss ģeniālais ir vienkāršs
— viens no galvenajiem somu skolēnu panākumus
veicinošajiem faktoriem ir laba lasītprasme (!), kā
arī interese par lasīšanu, kas nozīmē, ka viņi lasa bieži
un ar prieku. Tam piekritusi arī Somijas Nacionālā izglītības padome (The Finnish National Board of Education,
FNBE), kas uzsver: laba lasītprasme ir viena no visnozīmīgākajām akadēmiskajām prasmēm; tā ir pamats skolēna turpmākajām sekmēm, panākumiem dabaszinātnēs, matemātikā un pārējos priekšmetos. (8) Visos līdzšinējos SSNP pētījumos (2000., 2003. un 2006.gadā) apstiprinājies, ka somu skolēni ir teju vislabākie lasītāji pasaulē — 57 valstu vidū viņu sekmju rādītāji arvien bijuši vieni no augstākajiem (nedaudz augstāki vidējie sasniegumi lasīšanā 2006.gadā bijuši tikai Korejas skolēniem) (7; 100.lpp.). Un kā nu ne — kopš 1996.gada, kad,
piedzīvojot satraucošu somu skolēnu dzimtās valodas
prasmju lejupslīdi, par izglītības nozares prioritāti tika atzīta lasītprasmes attīstīšana, bērnu un jauniešu
lasīšanas veicināšanai Somijā tiek veltīta īpaša uzmanība un tajā ieguldīts ne mazums finanšu līdzekļu. (8)
Valstī izveidots blīvs moderni aprīkotu publisko bibliotēku tīkls (parasti ar bērnu un jauniešu nodaļām), kas
lasītājus vilina ar bagātīgām grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu izdevumu kolekcijām un pakalpojumiem visai ģimenei. Lasīšanas veicināšanas nozīmība tikusi plaši publiski apspriesta visdažādākajos medijos. Tādējā-
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di panākts plašs sabiedrības atbalsts un iesaistīšanās,
lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā un finansēšanā ieinteresētas dažādas sabiedriskās organizācijas: Somijas Laikrakstu asociācija (Finnish Newspaper Association), Somijas Preses izdevēju asociācija (Finnish Periodical Publishers’ Association), Somijas Grāmatu fonds (The Finnish Book Foundation), izdevniecības
u.c. (8)
Somijā noris arī dažādi valsts mēroga lasīšanas veicināšanas projekti, kurus finansē valsts sadarbībā ar
pašvaldībām, piemēram, “Lasošā Somija” (Reading Finland). (12) Vairums šo projektu ir skolu, nevis bibliotēku
pārvaldībā (pārsvarā tie sasaistīti ar izglītības mērķiem
un programmām), taču Somijas skolas ar publiskajām
bibliotēkām darbojas ciešā tandēmā.
Latvijas situācija, raugoties Somijas kontekstā, nav
iepriecinoša. Mūsu valsts skolēnu sasniegumi SSNP pētījumos lasīšanas kompetencē diemžēl nesasniedz pat
OECD valstu vidējo līmeni (iegūti 479 punkti; vidējais
OECD valstu rādītājs — 492 punkti). Turklāt, ja 2003.gadā Latvijas skolēniem bija izdevies uzlabot lasīšanas
kompetences rādītājus, tad 2006.gada pētījumā tie samazinājušies.
Visās pētījumu dalībvalstīs, arī Somijā, meitenes lasa labāk nekā zēni. Taču, ņemot vērā to, ka Latvijas skolēnu vidējo sasniegumu rādītājs jau ir zem vidējā, zēnu
zemā lasītprasme (sasniegumu grupā zem 1.līmeņa ir
gandrīz desmitā daļa zēnu) rada bažas. Atzīts, ka daudziem zēniem Latvijā zemā lasītprasme var apdraudēt
spēju mācīties vidusskolā. (5; 102.lpp.)
Latvijā ir ļoti maz skolēnu ar labiem un izciliem rādītājiem — augstāko (piekto) lasīšanas kompetences
līmeni sasnieguši vien 4,5% Latvijas skolēnu (2 reizes
mazāk nekā vidēji OECD valstīs). Tiek uzskatīts, ka šī
problēma var būtiski kavēt valsts attīstības dokumentos paredzēto mērķu sasniegšanu zinātnes, tehnoloģiju u.c. jomās, tādēļ lielāka uzmanība pievēršama darbam ar izcilajiem skolēniem. (5; 41.lpp.)
Uzsverams, ka interese par lasīšanu Latvijas skolēniem ir relatīvi zemā līmenī. (5)

Somijā iekļaujošās izglītības koncepts pieņemts kā
vispārēja izglītības filozofijas pamatnostādne, atzīstot,
ka izglītības procesā tradicionālais vispārējais pedagoģiskais piedāvājums (mācību saturs, mācīšanas un mācīšanās metodes, mācību vide u.c.) pastāvīgi koriģējams, ņemot vērā ikviena bērna atšķirīgās individuālās
izglītošanās un attīstības vajadzības, spējas, daudzveidīgās prasības, īpašās intereses. (4; 78.lpp.) Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta arī apdāvināto bērnu talantu izkopšanai.
Atzīts arī, ka ikvienam bērnam skolā var rasties dažnedažādas individuālas mācīšanās grūtības, kuru pamatā var būt dažādi cēloņi (sociāli nelabvēlīga ģimene,
psiholoģiskas, sociālas un uzvedības problēmas, motivācijas trūkums, nepiemērots mācīšanās stils, kā arī dzimumu, reliģiskās, valodas u.c. atšķirības, zems pašnovērtējums utt.). Ja mācīšanās grūtības netiek ignorētas,
bet laikus pamanītas un novērstas, skolēns var turpināt
gūt sasniegumus izglītības procesā.
Izvēles brīvība un individuāla pieeja Somijas izglītības politikā tiek uzsvērta jau kopš 20.gadsimta 90.gadiem. FNBE nosaka nacionālās izglītības vadlīnijas, taču skolas un skolotāji ir neatkarīgi mācību programmu
un plānu izstrādē, mācību metožu un stratēģiju izvēlē. Skolas definē savas darbības principus sadarbībā ar
vecākiem, balstoties uz skolēnu interesēm un vajadzībām. Mācību programmas ir elastīgas, tās ietver dažādus izvēles priekšmetus. (3) Cieņā ir interaktīvas mācību metodes ar lielu uzsvaru uz mācīšanos caur pieredzi un aktivitātēm, nevis klausīšanos skolotājā un faktu iegaumēšanu. Izrādās, šāda pieeja ievērojami uzlabo izglītības sistēmas efektivitāti un paaugstina tās izmaksu lietderību.

Netlibris — programma lasīšanas
veicināšanai
Viens no paņēmieniem, kā mācīšanos skolēniem padarīt interesantāku un aizraujošāku, ir informācijas un

Iekļaujošā izglītība —
ikvienam
Somijā uzskata — pats galvenais ir skolēnos modināt interesi un aizrautību, tad
sekos arī sasniegumi. Varbūt Somijas izglītības sistēmas veiksmes atslēga Nr.2. ir t.s. iekļaujošā skola?
Līdz šim iekļaujošās izglītības koncepts tika attiecināts galvenokārt uz izglītojamo ar
īpašām vajadzībām vai veselības traucējumiem (vājredzīgie/neredzīgie, vājdzirdīgie/
nedzirdīgie, izglītojamie ar fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem, ar somatiskām
vai psihoneiroloģiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi
un mācīšanās grūtībām) integrēšanu vispārizglītojošās skolās, retāk — uz dažādu izslēgtības draudiem pakļautu sociālo grupu, piemēram, etnisko minoritāšu, integrāciju valsts
izglītības sistēmā.

Virtuālais lasīšanas tīkls “Netlibris”
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saules ievērojamākajiem bērnu rakstniekiem, grāmatas “Matilde”2 tēls — neparasta, talantīga meitene, kurai ļoti patīk lasīt, taču apkārtējā vide nepiedāvā daudz
iespēju.
Lasīšanas apvienošana ar IKT izmantošanu, kooperatīvās mācīšanās metodes un individuālās tālmācības
studijas veicināja vēlmi lasīt vairāk un daudzveidīgākas grāmatas, kā arī sniedza iespēju reflektēt un salīdzināt savu lasīšanas pieredzi ar citu grāmatu mīļotāju pieredzi.
Meitenes ir kāras lasītājas, bet zēnus vairāk piesaista tehnoloģijas. Izrādījās, ka ar vienu šāvienu projekta
veidotāji nošāvuši vairākus zaķus — projekts papildus
rosināja meitenes izmantot un dziļāk apgūt IKT, kas līdz
šim viņas nebija īpaši aizrāvis, bet zēniem, savukārt, izraisīja interesi par lasīšanu.
1997./1998.mācību gada projektā piedalījās 32 skolēni un 4 skolotāji no 6 skolām, 1998./1999.mācību gadā dalībnieku skaits bija jau vairāk nekā 80 skolēni un
11 skolotāji no 11 skolām, bet 1999./2000.mācību gada projektā piedalījās jau 250 skolēni. Projekts sasniedza milzīgas sekmes, iegūstot arī vairākas vietējas un
starptautiskas balvas: Microsoft Road Ahead Award
(1998), The Presidential Award for Reading and Technology (1999), The eSchola 2000 award for eTeacher Training, Book Foundation of Finland for Love of a Book
Award (2003).
Piecu gadu laikā virtuālais lasīšanas tīkls Somijā kļuva ļoti populārs. Tā koncepcija paplašinājās gan ģeogrāfiski, aptverot visu Somiju, gan arī no sākumskolas
līmeņa uz pamatskolu un vidusskolu, no apdāvinātajiem līdz dažāda līmeņa lasītājiem, ietverot pat īpašas grupas tiem, kas lasa ar grūtībām. 2007.gadā
lasīšanas tīklā bija iesaistījušies vairāk nekā 2000
skolēni un 100 skolotāji. Šobrīd ar kopīgu nosaukumu Netlibris darbojas pieci lasīšanas tīkli dažādām vecuma grupām: Tapīrs (pirmsskola un sākumskola); Gumijas Tarzāns (3.–4.klase); Matilde
(5.–6.klase); Sinuhe (vidusskolas literatūras pulciņi);
Odiseja (vidusskolas padziļinātais literatūras kurss
un vidusskolas dzimtās valodas un literatūras obligāto kursu interneta diskusiju pulciņi).

Netlibris darbībā

Britu rakstnieka Roalda Dāla stās
ta “Matilde” izdevums
latviešu valodā
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Katram no pieciem virtuālajiem lasīšanas tīkliem
ir savi iestāšanās noteikumi. Piemēram, lai iesaistītos tīklā Matilde, skolēnam jāraksta eseja “Kā es kļuvu par lasītāju. Mana lasīšanas pieredze”. Obligāta prasība ir aizraušanās ar lasīšanu, jo, iesaistoties
programmā, tā aizņems daudz brīvā laika. Dalībnieku pieteikumus šajā tīklā izskata un gala izvēli izdara
skolotājs. Dažos tīklos var iesaistīties ikviens, tie var
būt kā izvēles priekšmets skolā, tā vienkārši hobijs.
Programmas Netlibris tīmekļa vietnē katram tīklam izveidota sava sadaļa, kurā ievietoti tematiskās
kopās ar interesantiem, piesaistošiem nosaukumiem
(“Leļļu kaste”, “Smieklu pulveris”, “Fantastika”, “Humors”, “Vecmāmiņas bibliotēka”, “Šausmu kambaris”, “Atklāti”, “Dzīvnieku māja” u.c.) sakārtoti grāmatu saraksti. Piedāvājums ietver gan somu, gan ievērojamu cittautu autoru darbus. Tas ir ļoti kvalitatīvs, jo
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komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošana, kas slēpj
sevī milzīgu potenciālu izglītības procesa pilnveidē. Tādēļ Somijā dators kļuvis par tikpat ikdienišķu mācību
procesa sastāvdaļu kā agrāk zīmulis un papīrs.
Informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas radoši
tiek izmantotas arī lasīšanas veicināšanā. “Dators bērnus ir novērsis no lasīšanas, dators tos arī atvilinās
atpakaļ pie grāmatām,” ir pārliecināti Somijas izglītības speciālisti. Un patiesi — inovatīvās pieejas, izmantojot IKT, lasītāju skaitam piepulcinājušas tūkstošus Somijas bērnu un jauniešu.
Viens no interesantākajiem un veiksmīgākajiem lasīšanas veicināšanas projektiem Somijā ir virtuālais lasīšanas tīkls Netlibris (http://www.edu.fi/oppimateriaalit/
netlibris/, programmas prezentācija angļu valodā:
http://www.netlibris.net/english/intnet/index.htm),
kurā ik dienu nerimstoši risinās aizrautīgas diskusijas
par grāmatām.
Netlibris ir pedagoģiska metode literatūras mācīšanai virtuālās grupās ar mērķi veicināt interesi par lasīšanu un dziļāku literatūras izpratni. Tas ir skolu sadarbības projekts, kura ietvaros atsevišķām skolēnu grupām
tiek piedāvāta bagātināta literatūras programma. Metodes pamatā — grupu dalībnieku diskusijas par grāmatām virtuālajā vidē.
Projekts, tolaik ar nosaukumu Matilde, tika uzsākts
1997./1998.mācību gadā, lai kooperētos apdāvinātu sākumskolas meiteņu, kuru lasīšanas prasme pārsniedza
klases vidējo līmeni un kurām tādēļ skolā bija maz izaicinājumu, individuālai apmācībai. Matilde ir britu rakstnieka Roalda Dāla (Roald Dahl, 1916–1990), viena no pa-
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sarakstus sastāda literatūras skolotāji sadarbībā ar bibliotekāriem. Grāmatas nosaukums sarakstā sasaistīts ar
īsu informāciju par izdevumu, populārākie izdevumi atzīmēti ar zvaigznītēm.
Tīklu ietvaros tiek veidotas lasīšanas grupas. Grupa
sastāv no 10 līdz 15 skolēniem no 3 līdz 4 skolām. Katru grupu vada īpaši apmācīts mentors jeb moderators,
kura uzdevums ir ieinteresēt, ievirzīt, piedāvāt diskusiju
tematus, rosināt domāt un analizēt, konsultēt, dot padomus, atbalstīt utt. Grupas vadītājs piedalās diskusijās arī kā dalībnieks, parādot atšķirīgus literāro darbu
izpratnes ceļus, pieeju tekstam.
Katram programmas dalībniekam no sava tīkla grāmatu sarakstiem jāizlasa vismaz 12 visai grupai kopīgi lasāmās grāmatas gadā (viena grāmata mēnesī), papildus katrs skolēns lasa vienu grāmatu mēnesī pēc savas izvēles. Lasīšana rosina lasīšanu — vairums skolēnu
mēnesī izlasa vairāk nekā divas grāmatas.
Ik dienu tīmeklī notiek lasīšanas grupu diskusijas —
parasti skolēns tajās iesaistās 2–3 reizes nedēļā. Diskusijas ir slēgtas un aizsargātas ar pieejas parolēm, izņemot dažas, kurās var piedalīties ikviens, piemēram, forums “Viesos — autors”, kurā ar saviem lasītājiem diskutē populāri somu autori.
Programmas īstenotāji uzsver, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir panākt diskusiju kvalitāti, tomēr
arī neierobežojot skolēnu brīvību un tiesības runāt par
to, kas šķiet būtisks. Taču literārās diskusijas nedrīkst
pārvērsties čatā vai aprobežoties ar “patika/nepatika”.
Diskusijās ievērojama literārā valoda un gramatikas likumi, pievēršama uzmanība iepriekšteiktajam, izdarāmi secinājumi, prezentējamas oriģinālas idejas. Skolēni tiek arī iedrošināti komentēt viens otra idejas. Nereti sākumā skolēni mācās diskutēt bezsaistes (offline) režīmā. Vērīgāku lasīšanu, līdz ar to arī dziļāku lasāmvielas izpratni, veicina obligāts uzdevums lasot veikt piezīmes īpašā lasīšanas dienasgrāmatā, kurā atzīmējamas
sajūtas, iespaidi, idejas, ar kurām pēcāk var dalīties ar
grupu diskusiju forumā.
Daudzas grupas 4–8 reizes gadā tiekas arī kādā no
dalībskolām klātienē. (Ja skolas atrodas tālu viena no otras, tiek organizētas videokonferences.) Tikšanās reizēs
tiek apspriesta literatūra un lasīšana, diskutēts par literatūras atlasi turpmākajai grupas lasīšanai, padziļināti apgūta kāda literatūras tēma vai IKT izmantošana, rīkotas
tikšanās ar autoriem utt. Tā kā viens no Netlibris dalībnieku uzdevumiem ir arī veicināt kvalitatīvas literatūras lasīšanu vienaudžu vidū, grupas locekļi skolasbiedriem organizē literatūras pasākumus, piemēram, dzejas lasījumus, tikšanās ar autoriem, literāros karnevālus. Grupas
brauc uz teātra izrādēm, kas tapušas pēc literāro darbu
motīviem, veido personiskās tīmekļa vietnes.
Netlibris tīmekļa vietne ietver arī citas sadaļas. Piemēram, “Saruna par grāmatām” ir platforma, kurā rekomendēt interesantas grāmatas citiem lasītājiem. Vietnē tiek atspoguļoti arī plānotie notikumi. Lasīšana bieži
vien iedvesmo literārajai jaunradei — skolēni no dažādām Netlibris grupām kopā sagatavo un izdod tīmekļa
žurnālu. Sadaļā “Grāmatu padomi” bibliotekāri iepazīstina ar jaunāko bērnu un jauniešu literatūru.
Virtuālais lasīšanas tīkls apvieno ne tikai lasošos skolēnus, bet arī skolotājus, bibliotekārus un izglītības spe-

ciālistus. Pedagoģisko diskusiju forumā notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa, aktīvi tiek attīstīta programmas metodoloģija. Profesionālo attīstību nodrošina arī
sanāksmes, semināri, kursi, ko programmā iesaistītajiem pasniedzējiem finansē FNBE un pašvaldības. Skolotājiem tā ir papildu iespēja arvien būt lietas kursā par
jaunāko bērnu un jauniešu literatūru, iegūt dziļāku specializāciju un jaunas idejas, kā mācīt literatūru, apgūt
prasmes strādāt ar apdāvinātiem bērniem utt.
Tīmekļa vietnes publiski pieejamie resursi ir vērtīga uzziņu krātuve ikvienam lasīšanas interesentam, arī
tiem, kuri programmā nav iesaistījušies.
Netlibris sekmīgi veic savu galveno uzdevumu —
mudina lasīt un paplašināt zināšanas par literatūru
un autoriem. Taču tas nav vienīgais programmas ieguvums. Papildus programma rosina interesi par IKT,
pieradina izmantot bibliotēku resursus, attīsta analītiskās un kritiskās domāšanas, komunikāciju un sadarbības prasmes. Skolēni iemācās formulēt, izteikt un argumentēt savu viedokli, diskutēt, respektēt citu uzskatus. Mācību process norisinās dabiskā vidē, kas piedāvā reālajā dzīvē balstītas problēmas un ļauj izpaust individuālās atšķirības. Īpaši piemērota šī mācīšanās forma ir klusiem un kautrīgiem bērniem, kas klasē paliktu ēnā, bet tīmeklī izceļas ar interesantiem viedokļiem
un aizrauj biedrus.
Somijas neviendabīgās apdzīvotības dēļ nereti
problemātiski ir nodrošināt visā valstī vienlīdzīgu pieeju izglītības resursiem. Tīmekļa projekti ļauj to pāvarēt. (Arī Latvijā visaugstākie sasniegumi ir Rīgas skolu,
bet viszemākie — lauku skolu skolēniem. (7; 138.lpp.))
Netlibris ir arī sociāls tīkls, kur ikviens var iegūt domubiedrus un jaunus draugus. Urbanizētajā Somijā aktuāla ir bērnu un pusaudžu vientulības problēma, un
sociālie tīkli kompensē darbā aizņemto vecāku laika un
komunikācijas, tajā skaitā kultūras komunikācijas, trūkumu.
Somijas lasīšanas veicināšanas programmu rezultāti ir pārliecinoši: pēc 2006.gada SSNP pētījumu rezultātiem 41% (60% meiteņu, 21% zēnu) Somijas skolēnu lasīšana ir viens no iemīļotākajiem hobijiem. ¾ skolēnu
lasa savam priekam katru dienu. Savam priekam nelasa
tikai 22% skolēnu (OECD valstīs vidēji — 32%, bet, piemēram, Japānā — 55%, Vācijā — 42%, Beļģijā — 42%,
Zviedrijā — 36%, Norvēģijā — 35%). (2; 197.lpp.) Par somu skolēnu aizrautību ar lasīšanu var pārliecināties arī
ikdienā — ikviens no viņiem spēj pastāstīt par savām
mīļākajām grāmatām un autoriem, iesaistīties diskusijās par literatūru.

Lasīšana pārvar robežas
Somijas Netlibris īstenotāju komanda uzsver, ka virtuālā lasīšanas tīkla koncepcija viegli piemērojama dažādu nāciju lasītājiem, lasītāju grupām un tematikai.
Nepieciešamas vien informācijas tehnoloģijas, internets, entuziastiski pasniedzēji un aizrautīgi grupu vadītāji. Lasīšana viegli pārvar arī valstu un tautu robežas — to lieliski pierādīja 1998.gada Somijas un Austrālijas kopprojekts, kurā skolēni katrs savā valodā lasīja Deivida Almonda (David Almond) populāro romānu “Skelling” un pēcāk diskutēja par to Netlibris tīmekļa
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vietnē. (13; 47.lpp.) Arī 1999. un 2000.gadā projekta Netdays ietvaros tika organizētas starptautiskas
Netlibris grupas (projektā piedalījās arī Igaunija),
kuru dalībnieki izvēlējās grāmatas no kopīgas datubāzes, lasīja tās katrs savā valodā, bet diskutēja angļu valodā. Programma izplatījusies arī citās
valstīs, piemēram, Britu Padome (British Council)
2007.gadā izveidojusi savu starptautisko lasīšanas
tīklu vairāk nekā 10 valstīs.
Netlibris veidotāji ir gatavi palīdzēt arī citu nacionālo projektu uzsācējiem, organizējot seminārus. Līdz šim tādi organizēti Ungārijā, Čehijā, Ukrainā, Igaunijā u.c. Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centra gadskārtējā konferencē
“Bibliotēka — interesanta jauniešiem” 2008.gada 16.−17.maijā Somijas Institūta Igaunijā direktore Jāna Vasama (Jaana Vasama) ar Netlibris programmu iepazīstināja arī Latvijas bibliotekārus.

4. Halinen, Irmeli, Järvinen, Ritva. Towards inclusive education : the case of Finland. Prospects, Vol.38, Nr.1, March, 2008,
p.77−97 [skatīts 2009.g. 15.jūn.]. Available from: SpringerLink.
ISSN 1573-9090 (electronic version).
5. Kangro, Andris, Kiseļova, Rita. Skolēnu kompetence starptautiskajos pētījumos. Skolotājs, Nr.2, 2008, 33.−41.lpp.
ISSN 1407-1045.
6. Kolu, Kaarina, Volotinen, Teresia. Virtual literature circles
increase social and cultural capital in collaborative learning [tiešsaiste].
2004 [skatīts 2009.g. 15.jūn.]. Pieejams: http://www.sacbf.org.
za/2004%20papers/Kaarina%20Kolu.rtf
7. Kompetence dabaszinātnēs, matemātikā un lasīšanā — ieguldījums nākotnei : Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2006. Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro,
Rita Kiseļova. Rīga : Drukātava, 2007. 138 lpp. ISBN 978-9984-798-45-5.
8. Literacy in Finland [tiešsaiste]. Helsinki : The Finnish National
Board of Education, 2007 [skatīts 2009.g. 15.jūn.]. Pieejams: http://www.
oph.fi/english/SubPage.asp?path=447,65535,77331,77338
9. Miller, Larry. Matilda : Finland’s telematic literature project.
Reading Online [tiešsaiste]. 2000, Sept. [skatīts 2009.g. 15.jūn.]. Pieejams:
http://www.readingonline.org/international/inter_index.asp?HREF=/
international/miller2/index.html
10. Netlibris literature circles [tiešsaiste] : SITES M2 [The Second Information Technology in Education Study Module 2] Narrative Case
Report. Amsterdam : The International Association for the Evaluation
of Educational Achievement, [2001] [skatīts 2009.g. 15.jūn.]. Pieejams:
http://sitesm2.org/sitesm2_search/docs/FI005_narrative.pdf
11. Ollila, Minttu, Simpson, Alyson. Dimensions of design : a
comparison of professional development in two on-line learning
communities. No: Advanced Learning Technologies, 2004. Proceedings.
IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies.
Joensuu (Finland), 30 Aug.−1 Sept., 2004, p.271−275. ISBN 0-76952181-9. Pieejams arī tiešsaistē: http://www.oz-teachernet.edu.au/
biblio?FileId=218
12. Reading Finland [tiešsaiste]. Helsinki : The Finnish National
Board of Education, 2007 [skatīts 2009.g. 15.jūn.]. Pieejams: http://www.
oph.fi/english/pageLast.asp?path=447;65535;77331;77333;77341
13. Unsworth, Len. E-literature for children : enhancing digital literacy learning. London ; New York : Routledge, 2006. xiii, 174 p. ISBN
0-415-33329-6.

Somijas paraugs raisa pārdomas daudzējādā ziņā. Pirmkārt, par to, vai mazais cinītis — lasīšana (nelasīšana) — neapgāzīs arī lielo Latvijas izglītības kvalitātes vezumu? Otrkārt, vai literatūras mācību programmas un mācību grāmatu saturs, kur uzsvars likts
uz klasisko literatūras vērtību apguvi, spēj bērnus
aizraut un piesaistīt lasīšanai? Treškārt, vai nebūtu
pienācis laiks skolu, bibliotēku un citu iesaistīto institūciju ciešai sadarbībai kopējo mērķu īstenošanā?
Un ceturtkārt — vai Latvijas bibliotēkās pietiekami
efektīvi tiek izmantotas IKT sniegtās iespējas?
Izmantotie informācijas avoti

1. Background for Finnish PISA success [tiešsaiste]. Helsinki : The Finnish National Board of Education, 2007 [skatīts
2009.g. 15.jūn.]. Pieejams: http://www.oph.fi/english/SubPage.
asp?path=447;65535;77331
2. Döbert, Hans, Klieme, Eckhard, Sroka, Wendelin. Conditions of school performance in seven countries : a quest for understanding the international variation of PISA results. Münster ; New
York ; München ; Berlin : Waxmann Verlag, 2004. 483 p.
ISBN 1612-2003. ISBN 3-8309-1373-7.
3. The education system of Finland [tiešsaiste]. Helsinki : The Finnish National Board of Education, 2009 [skatīts
2009.g. 15.jūn.]. Pieejams: http://www.oph.fi/english/SubPage.
asp?path=447;4699

1
Plašāk par 20.gadsimta 90.gadu Somijas tautsaimniecības krīzi
un tās ietekmi uz bibliotēkām: Dreimane, Jana. Somijas bibliotēkas —
krīzes mācība. Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste], Nr.45, 2009 [skatīts 2009.g.
15.jūn.], 2.−5.lpp. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/
biblioteku-pasaule. ISSN 1691-5631.
2
Ar R.Dāla Matildi var iepazīties arī latviešu lasītājs: Dāls, Roalds.
Matilde. Kventina Bleika il. ; [no angļu val. tulk. Dina Sīle]. Rīga : Artava,
1997. 238, [1] lpp. ISBN 9984123006; Dāls, Roalds. Matilde. No angļu
val. tulk. Dina Sīle ; il. Kventins Bleiks. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 232, [2]
lpp. : il. (Lasītprieks!) ISBN 9984366812.
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Programmai “Netlibris” ir arī savs
emuārs: http://netlibris.blogspot.com
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Anžela Avdeikina, Ilga Rampāne

Latvijas
Universitātes
Tautsaimniecības
un tiesību
zinātņu
fakultātes
bibliotēkas
vēsturiskais
krājums:

literatūra
civiltiesībās

Kopš 1998.gada Latvijas Universitātes (LU) bibliotēkas
Juridisko zinātņu bibliotēkas krājumā ir bijušās LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas kolekcija
— grāmatas par tiesību zinātņu vēsturi, kas izdotas 19.gadsimtā un 20.gadsimta sākumā. Informācija par LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājumu
pašlaik rodama tikai bijušās bibliotēkas iespiestajos sistemātiskajos katalogos.

LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu bibliotēka
dibināta 1923.gada pavasarī. Pamats fakultātes bibliotēkai tika likts, iegādājoties profesora Bergmaņa bibliotēku. (1)
Neskatoties uz ierobežotajām telpām un finansiālajiem līdzekļiem, bibliotēkas krājums diezgan strauji
paplašinājās. 1925.gadā bibliotēkā bija 6980, 1930.gadā — 16 010, 1935.gadā — 20 740, bet 1939.gadā —
27 835 sējumi. (7; 2.lp.)
1927./1928.mācību gadā ievērojamākie bibliotēkas
jaunieguvumi bija turpinājumizdevumi: “Zeitschrift
für die gesamte Staatswissenschaft” (82 sējumi — no
1844. līdz 1928.gadam), “Archiv für Sozialwissenschaft

und Sozialpolitik” (59 sējumi — no 1888. līdz 1928.gadam), kā arī “The Encyclopaedia Britannica: a dictionary of arts, sciences, literature and general information” (16 sējumi). (3) 1928./1929.mācību gadā dažas fakultātes katedras par speciāli šim nolūkam atvēlētiem
līdzekļiem pirmo reizi bibliotēkas vēsturē iegādājās
nepieciešamāko mācību literatūru. 1930./1931.mācību
gadā bibliotēkas krājumā bija tādi vērtīgi izdevumi kā
“Archiv für Bürgerliches Recht”, “Bibliographie der Sozialwissenschaften”. (4)
Vēlākajos gados krājumu būtiski papildināja grāmatas no privātbibliotēkām. 1935./1936.mācību gadā bibliotēka saņēma kooperatora Viļa Siliņa (1879–1935) bibliotēku (ap 500 sējumu) un vecākā docenta Hermaņa
Albata (1872–1942) bibliotēkas 273 sējumus, bet 1937.
gadā fakultātes sēdē tika nolemts iegādāties profesora Aleksandra Būmaņa (1881–1937) bibliotēku. (8; 114.–
115.lpp.) Paralēli dāvinājumiem fakultātes bibliotēkas
krājumu arvien biežāk papildināja pirktās grāmatas un
vairāki iepriekšējos gados izdotu žurnālu komplekti.
Visas LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas grāmatas un žurnāli reģistrēti inventāra grāmatās (1923−1956).
Lai atvieglotu orientēšanos bibliotēkas krājumā,
1929.gada pavasarī fakultātes padome nolēma sastādīt un izdot šīs bibliotēkas sistemātisko katalogu. (5) Tā
sastādīšanu uzticēja privātdocentam Pēterim Muciniekam, asistentiem Eduardam Šīronam (1893–1964) un
Kārlim Bērziņam (1898–1980), rediģēšanu — Tautsaimniecības nodaļas vadītājam, docentam Jānim Kārk
liņam (1877–1955). (5; III lpp.)
Sistemātiskais katalogs galvenokārt tika adresēts
fakultātes mācībspēkiem un studentiem, tāpēc sastādītāji par labāku atzina grāmatas kārtot pēc fakultātē
mācītajām disciplīnām, bet ne pēc Universālās decimālās klasifikācijas sistēmas. Katalogs ietvēra trīs nodaļas:
tautsaimniecības, tiesību zinātņu (ietilpa arī socioloģija,
politika, politiskā vēsture un memuāri) un kopējo (ietilpa izglītība, periodiskie izdevumi, annāles, vārdnīcas,
rokasgrāmatas, literatūras rādītāji, dažādas grāmatas)
nodaļu. Katra nodaļa iedalīta vēl vairākos nodalījumos
un apakšnodalījumos. (5; III lpp.)
1938.gadā iznāca sistemātiskā kataloga pirmais turpinājums. (6) Tajā iekļautas grāmatas, ko fakultātes bibliotēka ieguva laikā no 1929.gada decembra līdz 1937.
gada decembrim. Kataloga dalījums bija palicis iepriekšējais, ar nelielām izmaiņām nodalījumos. Piemēram,
tiesību zinātņu nodaļā pievienotas ierēdņu tiesību un
pašvaldību tiesību apakšnodaļas.
1939.gada 1.janvārī bibliotēkas krājumā bija 27 835
sējumi, no tiem 13 888 bija tautsaimnieciska, 11 839 —
juridiska, bet 2108 — vispārīga satura izdevumi. Dominēja iespieddarbi vācu valodā — 15 872 sējumi. Krie-
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nu uz šo ēku. Idejas īstenošanu pasteidzināja lēmums
Lāčplēša ielas krājumu pārcelt uz LU bibliotēkas Salaspils grāmatu krātuvi. Grāmatas pārvešanai tika atlasītas
pēc iespiestā kataloga apakšnodaļām.
Neskatoties uz krājuma saglabāšanas problēmām,
līdz mūsdienām ir saglabājušās vērtīgas Latvijā un ārzemēs izdotas grāmatas vācu, krievu, franču, latīņu un
latviešu valodā.

Civiltiesību krājums
Vispieprasītākā krājuma nodaļa ir iespieddarbi civiltiesībās.
LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes
bibliotēkas sistemātiskā kataloga sastādītāji civiltiesību nodaļu iedalījuši 4 apakšnodalījumos:
1. vispārējā daļa, personas un autora tiesības;
2. ģimenes un mantojuma tiesības;
3. lietu tiesības;
4. saistību tiesības.
Sistemātiskā kataloga beigās ievietotajā nodalījumā
“Likumi, tiesu spriedumi un likumdevēju iestāžu stenogrammas” iekļauts apakšnodalījums “Civillikumi”.
Kopumā abos iespiestajos sistemātiskajos katalogos
ietvertas 1229 grāmatas civiltiesībās. No tām 1930.gadā
izdotajā katalogā ietvertas 533 grāmatas, bet 1938.gada katalogā — 696 grāmatas (sk. 1.diagrammu).
1938.g. katalogā

73
66

Civillikumi

1930.g. katalogā

141
123

Saistību
tiesības

55

Lietu tiesības

110

Ģimenes un
mantojuma
tiesības

116
77
311

Vispārējā daļa,
personas un
autora tiesības

157
0

50

100 150 200 250 300 350

1.diagramma. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistemātiskajā katalogā ievietoto grāmatu skaits civiltiesībās
LU Tautsaimniecības un tiesību bibliotēkas krājuma atkārtotu inventarizāciju un šifrēšanu veica 20.gadsimta 70.gados. Šīs un 2007.gadā veiktās inventarizācijas laikā konstatēts, ka krājumā nav saglabājušās 203
grāmatas civiltiesībās. Pēc iespiestajiem sistemātiskajiem katalogiem var konstatēt, ka vairākas grāmatas civiltiesībās fakultātes bibliotēkas krājumā ir bijušas divos eksemplāros. Lielākajai daļai no tām 70.gados piešķirti šifri, taču pēc grāmatu atlases un pārvešanas nācās konstatēt, ka saglabāts ir tikai viens eksemplārs. (7;
6.–7.lp.)
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vu valodā bija 3596, latviešu — 2803, franču — 2706,
angļu — 2173, citās valodās — 685 sējumi. (7; 2.–3.lp.)
1938./1939.mācību gadā fakultātē strādāja 54 mācībspēki, mācījās 2051 students un aspirants (no tiem
Tiesību zinātņu nodaļā — 1047 studenti). Lasīšanai uz
māju, neieskaitot periodiku, šajā mācību gadā mācībspēkiem tika izsniegta 1051 grāmata, studentiem —
4111 grāmatas. (7; 3.lp.)
Dažādu varu un ideoloģiju ietekmē, kā arī biežo bibliotēkas telpu maiņu rezultātā LU Tautsaimniecības un
tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājums līdz mūsdienām nav saglabājies neskarts.
Ilggadējā fakultātes bibliotēkas darbiniece Lidija
Kušķe (1921) atmiņās min, ka 1944.gadā tika dots rīkojums sastādīt dublešu sarakstus nosūtīšanai uz Vāciju.
Kastēs sapakotās grāmatas vācieši laimīgā kārtā nepaspēja izvest, tomēr daudz vērtīgu izdevumu mācībspēki paņēma līdzi, evakuējoties uz Vāciju. (2; 2.lp.) Tas gan
būtiski neietekmēja krājuma skaitlisko lielumu — 1944.
gada nogalē veiktā nu jau LU Ekonomikas un juridiskās
fakultātes bibliotēkas krājuma inventarizācija uzrādīja
30 072 grāmatas. (8; 125.lpp.)
Pēckara gados bibliotēkas krājums cieta no “kaitīgās” literatūras izņemšanas. LU Tautsaimniecības un
tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājuma cenzēšanu veica speciāli nozīmēta universitātes komisija trīs
cilvēku sastāvā, kā arī bibliotēkas darbiniece L.Kušķe.
Komisija sastādīja no krājuma izņemamo grāmatu sarakstus, pamatojoties uz Latvijas PSR Galvenās literatūras pārvaldes sarakstiem. Cenzēšana turpinājās līdz pat
filiāles likvidēšanai 1956.gadā. (2; 3.lp.)
No fakultātes bibliotēkas krājuma izņemtās grāmatas nodeva Galvenajai literatūras pārvaldei, Latvijas
Valsts universitātes (LVU) Zinātniskās bibliotēkas spec
fondam vai kā “nevērtīgas” atdeva makulatūrā. Kā sarunās ar kolēģiem uzsvērusi ilggadējā bibliotēkas spec
fonda vadītāja Mirdza Voitišķe (1920), tad specfondā varēja glabāt ne vairāk kā divus vienas grāmatas eksemplārus. Tā kā cenzējamās grāmatas universitātes bibliotēkas krājumā dublējās, tad liekie eksemplāri tika iznīcināti. (7; 5.lp.)
Negatīvi krājuma saglabāšanu iespaidoja arī biežā
bibliotēkas telpu maiņa. Pēckara gados, sadalot fakultāti, sadalīja arī bibliotēkas krājumu un izveidoja divas
atsevišķas — ekonomikas un tiesību zinātņu — bibliotēkas. LVU Juridiskās fakultātes bibliotēku Raiņa bulvārī 19 pārcēla uz Suvorova (tagad — Aleksandra Čaka)
ielu 32. 1952.gadā, tiklīdz šajās bibliotēkas telpās bija
pabeigts remonts, atkal tika dota pavēle pārcelties —
jaunāko krājuma daļu pārvietoja atpakaļ uz Raiņa bulvāri 19, bet vecāko — uz pagrabu Ļeņina (tagad — Brīvības) ielā 32, kur bija izvietota arī Centrālās bibliotēkas
krājuma daļa. 1956.gadā telpu trūkuma dēļ Juridiskās
fakultātes bibliotēku likvidēja. (7; 4.lp.) Tās veco krājumu iekļāva LVU Zinātniskās bibliotēkas Grāmatu krātuves krājumā un ilgus gadus šīs grāmatas glabājās sliktos apstākļos Lāčplēša ielas palīgkrātuvē.
1997.gadā, kad uz vēsturiskajām telpām Raiņa bulvārī 19 pārcēla LU bibliotēkas Sociālo zinātņu bibliotēku (kopš 2005.gada — LU bibliotēkas Juridisko zinātņu
bibliotēka), radās ideja par bijušās Tautsaimniecības un
tiesību zinātņu bibliotēkas juridisko grāmatu pārveša-
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No abos iespiestajos katalogos minētajām grāmatām civiltiesībās saglabāta ir 841 grāmata vācu valodā,
188 grāmatas — krievu, 65 — franču, 36 — latviešu un
99 grāmatas pārējās (angļu, latīņu, itāļu, spāņu) valodās.
Veicot krājuma analīzi, bibliotēkas darbinieki īpašu uzmanību pievērsa Baltijā izdotajām grāmatām. Iespiestajā katalogā minētas 108 Baltijā izdotas grāmatas civiltiesībās. No tām LU bibliotēkā saglabātas 72. No
tām 37 ir izdotas 19.gadsimtā, 35 — 20.gadsimta pirmajā pusē (sk. 2.diagrammu).

21%

3%
16%
1800-1840
1841-1880
1881-1900
1901-1920
1921-1940

Положение о Лифдяндскихъ крестьянахъ 1860. Рига,
1897.; 10 reizes — Нольде, A. Очерки по истории
кодификации местных гражданских законов при
гр. Сперанском. Вып.2. Кодификация местного
права Прибалтийских губ. Санкт-Петербург, 1914.
un Пахман, С. История кодификации гражданского
права. Т.1–2. Санкт-Петербург, 1876.
Lai nodrošinātu bijušā LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājuma pieejamību,
pašlaik LU bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkā notiek šī krājuma izvērtēšana, iesaistot tajā juridisko zinātņu vēstures ekspertus. 2009.gadā tiek veikta vecā krājuma grāmatu rekataloģizācija.
Informācija par LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājumu rodama tās sistemātiskajos katalogos, kas pieejami LU bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu krājumā un LU bibliotēkas
Juridisko zinātņu bibliotēkā. Nozares bibliotēkā ir pieejams arī bijušās LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu bibliotēkas Baltijas valstīs civiltiesībās izdoto grāmatu saraksts.
Izmantotā literatūra

14%

18%

2.diagramma. Baltijā izdoto grāmatu civiltiesībās
izdošanas gadi
LU bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas krājumā
ir 54 Baltijā izdotas grāmatas (2 — latviešu, 15 — krievu, 37 — vācu valodā), vecākās no tām izdotas 19.gadsimta sākumā (piemēram, Sammlung der Gesetze, welche das heutige livlandische Landrecht enthalten, kritisch
bearbeitet. I–II Bd. Mitau, 1802–1821.; Nielsen, C. Versuch
einer Darstellung des Erbfolgerechts in Liefland. 1.Theil.
Dorpat, 1822.)
Reto izdevumu un rokrakstu nodaļas krājumā, kurā
iepludināja lielāko daļu bijušā specfonda krājuma pēc
tā atvēršanas 20.gadsimta 90.gados, ir saglabājušās 15
grāmatas (10 — latviešu, 3 — krievu un 2 — vācu valodā). Izdošanas periods — 20.gadsimta 20.−30.gadi.
LU bibliotēkas Salaspils grāmatu krātuvē pieejamas
3 grāmatas (2 — latviešu un 1 — krievu valodā). Izdošanas periods — 20.gadsimta 20.gadi.
Neskatoties uz grāmatu “cienījamo” vecumu, tās
joprojām piesaista bibliotēkas lasītāju — universitātes
docētāju, maģistrantūras un doktorantūras studentu
— interesi. No 2008.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam no
bijušās LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas krājuma LU bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas lasītājiem izsniegti 590 eksemplāri, no
tiem — 200 civiltiesībās. Vairāk tiek pieprasītas grāmatas krievu, retāk — vācu valodā.
Rekordiste izsniegumu skaita ziņā (40 izsniegumi) ir
grāmata: Буковский, В. Свод гражданских узаконений
губерний прибалтийских. Рига, 1914. 30 reizes izsniegta: Буковский, В. Гражданские законы губерний
Прибалтийских с разъяснениями. Рига, 1909.; 25 reizes — Ducmanis, K. Iz Baltijas provinču tiesībām. Rīgā : Bērziņa grāmatu apg., 1913.; 21 reizi — Якоби, E.

1. Fakultātes bibliotēka. Universitas, Nr.16, 1965, 21.–22.lpp.
2. Kušķe, Lidija. Atmiņas par darbu Juridiskās fakultātes bibliotēkā
(1943–1956). Rīga, 1996. 5.lp.
3. Latvijas Universitātes darbības pārskats : 1927.–1928.akad. gads. Rīga : LU, 1928. 168.–169.lpp.
4. Latvijas Universitātes darbības pārskats : 1930.–1931.akad. gads. Rīga : LU, 1931. 144.–145.lpp.
5. Latvijas Ūniversitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistēmatiskais katalogs. Sast. P.Mucinieks, E.Šīrons,
K.Bērziņš; red. J.Kārkliņš. Rīga : Latvijas Ūniversitātes Tautsaimniecības
un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas izd., 1930. vii, 374 lpp.
6. Latvijas Ūniversitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas sistēmatiskais katalogs : (1.turpinājums). Sast. P.Mucinieks,
E.Šīrons, K.Bērziņš; red. J.Kārkliņš. Rīga : Latvijas Ūniversitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas izd., 1938. vii,
239 lpp.
7. Rampāne, Ilga. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un Tiesību
zinātņu fakultātes bibliotēka : literatūra civiltiesībās. Rīga, 1998. 12 lp.
8. Treide, Gita. LU fakultāšu bibliotēkas no 1920. līdz 1944.gadam.
No: Latvijas Universitātes Bibliotēka laikmetu griežos. Sast. Mārīte Saviča; bibliogr. red. Diāna Paukšēna. Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2007.
100.–122.lpp.
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LPSR
cenzori pret
patriotismu
dzejā: divkārt

represētā dzejnieka
Ata Ķeniņa morālā
iznīcināšana

3.gadā
A.Ķeniņš ar savu pirmo ģimeni 190

tiskais pārstāvis Polijā. 1923.gadā izšķīrās no A.Rūmanes
un salaulājās ar dzejnieci Austru Dāli (1892–1972). 1922.–
1937.gadā — Latvijas Centrālās izglītības savienības
priekšsēdētājs, advokāts. Darbojies par juriskonsultu Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Šoseju un zemesceļu departamentā. 1925.–1930.gadā — mēnešraksta “Ārpusskolas Izglītība” redaktors. 1931.–1933.gadā — Izglītības un tieslietu ministrs, nodibināja Krišjāņa Barona Tautas augstskolu Rīgā. 1938.–1940.gadā darbojies advokatūrā un rakstniecībā. 1940.gada jūlijā kopā ar domubiedriem mēģināja tautas Saeimas vēlēšanām izvirzīt Demokrātiskā bloka sarakstu. Uz šādu soli viņu netieši mudinājis padomju emisārs Latvijā Andrejs Višinskis (1883–1954),
iespējams, lai radītu demokrātisma ilūziju fiktīvajās vēlēšanās. 1940.gada 16.septembrī A.Ķeniņš apcietināts par
politisko darbību. Ieslodzīts Rīgas 1.cietumā. Apsūdzībā
sacīts: “(..) PSRS IeTK [Iekšlietu tautas komisariāta] sevišķā
apspriede notiesājusi ar pieciem gadiem izsūtījumā (..) par
to, ka, būdams vairāku buržuāzisku partiju līderis un ievērojams darbinieks, kā arī kontrrevolucionārās t.s. “Tautas
padomes” loceklis, tieslietu un izglītības ministrs, veica aktīvu cīņu pret revolucionāro kustību Latvijā. Saeimas vēlēšanu laikā 1940.gadā grupējis ap sevi buržuāziski politisko partiju darbiniekus, ar kuriem kopā sastādīja kandidātu sarakstu un ar to uzstājās pret kandidātiem no darba
tautas bloka. Līdz aresta momentam glabāja kontrrevolucionāro literatūru. (..) Arestētajiem soda mēru es ieteiktu noteikt (..) 10 gadu labošanas darbu nometnē ar viņam
piederošā īpašuma konfiskāciju”.2 Tiesas lēmums — izsūtīt uz 5 gadiem Kazahijā (tagad Kazahstāna). 1940.–1944.
gadā izsūtījumā A.Ķeniņš strādāja par skolotāju, bet kara
laikā Vilis Lācis (1904–1966) viņu savervēja par Maskavas
Radio korespondentu raidījumiem uz vācu okupēto Latviju, tādēļ 1944.gada februārī A.Ķeniņš pārcēlās uz Maska-

“(..) ir grūti aptvert, kā tas viss ietilpināms viena cilvēka mūžā — skolotājs un skolu dibinātājs, dzejnieks
un tulkotājs, grāmatizdevējs, advokāts, diplomāts, ministrs, augstskolas profesors. ...Arī cietumnieks un izsūtītais.” Tā izsmeļošajā dzejnieka Ata Ķeniņa sarežģītā un traģiskā dzīves gājuma izklāstā rakstīja literatūrzinātniece Astrīda Skurbe.1
Atis Ķeniņš (arī Ķēniņš) dzimis 1874.gada 28.jūlijā
Grenču pagasta Lieļu mājās (tagadējais Zemītes pagasts
Tukuma rajonā) kalpu ģimenē. 1883.–1888.gadā mācījies Grenču pagastskolā. Labā izglītība, kas ar mācītāja
Emīla Bīlenšteina atbalstu iegūta Irlavas skolotāju seminārā, nodrošināja bijušajam kalpa zēnam skolotāja darbu. 1897.gadā A.Ķeniņš apprecējās ar pazīstamo izglītības
darbinieci un rakstnieci Annu Rūmani (1877–1950). 1900.
gadā pārcēlās uz Rīgu, kur kopā ar dzīvesbiedri izveidoja Āgenskalna meiteņu proģimnāziju. Vēlāk nodibināja
arī privātu tirdzniecības skolu, kas ar laiku kļuva par zēnu
reālskolu. 1908.–1912.gadā bija literatūras skolotājs, papildināja izglītību Pēterburgas Pedagoģijas akadēmijā.
1912.–1914.gadā dzīvoja Jaunbebru pagasta Siljāņos, nodarbojās ar lauksaimniecību un rakstniecību. A.RūmaneĶeniņa ar bērniem devās uz Ženēvu un sāka studijas turienes universitātē. 1914.–1918.gadā, Pirmā pasaules kara
laikā, A.Ķeniņš strādāja par skolotāju Maskavā, studēja jurisprudenci Maskavas Universitātē, nodibināja un vadīja
Viskrievijas latviešu rakstnieku un mākslinieku savienību
Maskavā. Kopā ar Kārli Skalbi (1879–1945) sacerējis tekstu
uzsaukumam “Pulcējieties zem latviešu karogiem!”, kurā
aicināja tautiešus stāties latviešu strēlnieku bataljonos. Iesaistījies sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā Nacionāldemokrātu partijas organizēšanā. 1918.gada 18.novembrī kā Tautas Padomes loceklis piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanā. 1919.–1921.gadā bija Pagaidu valdības diplomā-
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a
1936.gadā klajā nākušais A.Ķeniņ
ē”
zem
pa
trim
“Po
ma
dzejoļkrāju
otrais izdevums

A.Ķeniņš ar savu otro dzīvesbiedri A.Dāli Preses ballē
1920.gados

vu. Pēc padomju okupācijas atjaunošanas Latvijā atgriezās dzimtenē, kļuva par LPSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta līdzstrādnieku, LPSR Valsts pedagoģiskā institūta profesoru. 1951.gada 26.februārī viņu
apcietināja otrreiz, uzrādot apsūdzību par naidīgu darbību pret PSRS (kā bijušajam buržuāziskās valdības ministram). 8.septembrī tiesa pieņēma lēmumu viņu izsūtīt uz
10 gadiem Kazahijas PSR. Apcietināta, ārpustiesas kārtā kopā ar vīru turp izsūtīta arī A.Dāle. 1952.–1954.gadā
A.Ķeniņš bija skolotājs Ščučinskā. 1955.gadā atgriezās Rīgā. Miris 1961.gada 9.martā.
Kaut arī dzejnieka spalvai pieder patosa pilni lojalitātes apliecinājumi padomju varai: “Nāk jaunais laiks,
es vecāks topu, bet gars vēl tiecas darbā augt/Es tvert
vēl gribu cīņas stopu/Un darba ļaudīm līdzi traukt”3, viņa dzeja tika nežēlīgi cenzēta un visbeidzot pilnībā aiz-

liegta. A.Ķeniņš savā dzejā vietumis bija tuvs baltu folklorai,
tādēļ zīmīgi, ka cenzūru realizēja literatūrkritiķe un literāte, bijusī Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedras docētāja Milda
Losberga (1923), kas savulaik
universitātes studentiem lasīja lekciju ciklu latviešu folklorā.
Folkloras motīvi A.Ķeniņa dzejā izpelnījās asu viņas kritiku.
Jau pēc dzejnieka nāves
1961.gada 13.novembrī izdevniecībā “Liesma” iesniegts A.Ķeniņa dzejoļu krājuma
“Varavīksnes lokā” manuskripts, kurā dzejnieks bija apkopojis ap 150 dzejoļu un citu liroepisku darbu.
M.Losbergas uzdevums — izvērtēt krājuma atbilstību publicēšanai, sastādīt tā saucamo iekšējo izdevniecības recenziju. Parasti tajās manuskriptus vērtēja galvenokārt no literārā viedokļa, taču bija jāņem vērā arī
autora ideoloģiskās nostādnes. Ja autors bija politiski
represētais, recenzents manuskriptu vētīja īpaši rūpīgi,
šim darbam tika izvēlēti politiskā ziņā skarbākie, ideoloģiski aktīvākie recenzenti.
Recenzente sniedza krājuma raksturojumu sešās
lappusēs. Dzejnieks neapšaubāmi bija centies samaksāt padomju ideoloģijas prasītos meslus — krājumā bija plānotas septiņas nodaļas: divas pirmās — “Nāk jaunais laiks”, “Es rītam pretī eju” — veltītas, kā raksta recenzente, Ļeņina laikmeta un padomju dzīves patriotiskam apdziedājumam. Savukārt nodaļa “Kazahstanas
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ju senmāte”), apjūsmojis latvju dainas, dzimtenes maizes riecienu, Daugavu, tās ozolus, latvju sētas, dzimtas
un nākošās latviešu tautas paaudzes, Latgales Dziesmu
svētkus, Kazahstānas ciklā ievijis skumju dzimtenes ilgu
motīvu. Vairākos dzejoļos A.Ķeniņš kā īpašu vērtību uzsver vēlamo jaunatnes saliedēšanos ar latviešu tautu.
Tika nopelti arī nodaļas “Kara kāvi” dzejoļi, jo te jūtams
ierobežots tā sauktā Lielā Tēvijas kara (Otrais pasaules
karš) motīvu tēlojums šaurā nacionalitātes ietvarā —
autoram nepiedodami, ka vēsturiskās cīņas jēga sašaurināta līdz jautājumam par Latvijas teritorijas un latviešu tautas atbrīvošanu, neesot jūtami brālīgo padomju tautu kopējie nopelni, it īpaši tas izpaužoties dzejoļos “Latviešu pulkiem Tēvijas karā”, “Latvju sētā dēlu gaidot” u.c. Tā autora nacionālo nostāju raksturoja
M.Losberga. Un turpināja tradicionālā padomju kritikas
garā: “Patlaban, kad partijas 22.kongresa izvirzītie vēsturiskie komunisma celtniecības uzdevumi paredz vēl dziļāku un spēcīgāku padomju daudznāciju tautu saliedēšanos, šāda latviešu tautas un Latvijas apdziedāšana un visa latviskā izcelšana, pat zināms anahronisms tā izpratnē,
būtībā ir nacionālisma izpausme. Šāda veida dzejoļi vienkopus nav publicējami. Krājumā atrodami arī idejiski neskaidri dzejoļi, īpaši abstraktajos vispārinājumos — nodaļā “Atziņu lokā”.6 Recenzente norādījusi, ka mākslinieciskās kļūmes dažviet robežojas ar idejiskām kļūmēm un
vienkāršojumiem.
Recenzentes secinājums bija bargs: “Ievērojot visus
norādītos idejiskos un mākslinieciskos trūkumus, manuskripts “Varavīksnes lokā” nebūtu publicējams”.7

6.gada izdevums ar dzejnieka foto
A.Ķeniņa “Rudens un zvaigznes” 193
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ainas un noskaņas” veltīts Kazahstānas dzīves un dabas kolorītam tēlojumam. “Kara kāvos” risināta Otrā pasaules kara tēma, dzeju apkopojumā “Dzimtenes sētās
un birzēs” dzejnieks tēlojis padomju Latviju darba ikdienā. Veltījumi adresēti ievērojamiem latviešu kultūras darbiniekiem. Nodaļā “Atziņu lokā” risinātas filozofiskas pārdomas. Krājumā ievietoti dzejoļi, kas sarakstīti no 1940. līdz 1961.gadam. Recenzente atzina, ka dzejoļu idejiskā skaidrība un mākslinieciskā kvalitāte nav
viengabalaina: ir dzejoļi, kam raksturīgs tuvums dzīvei,
sirsnīga attieksme pret to, manuskriptā ir labas, vienkāršas dzejas gleznas, samērā laba valoda. Secinājumos M.Losberga rakstīja: “Dzejoļu idejiskais kopskanējums optimistisks, stils romantisks, daudz patosa un retoriskas izteiksmes”.4 Bet norādījums uz retoriku A.Ķeniņa
dzejā nebūt nebija vienīgā kritiskā piezīme, tai sekoja pārmetumi par nacionālismu un gala rezultātā dzejoļkrājuma aizliegums.
M.Losberga vērtēja: “Ir dzejoļi, kas idejiski un mākslinieciski neatbilst latviešu padomju dzejas pašreizējiem sasniegumiem un pašreizējiem padomju lasītāja ideoloģiskās audzināšanas uzdevumiem. Manuskriptā ir liels skaits
dzejoļu, kas rada iespaidu par pārspīlētu, nepamatotu visa latviskā izcelšanu. Autors ar īpašu akcentu izcēlis savu
latviešu tautas un Latvijas mīlestību. Nav noliedzams autora uzsvērums — tā ir “darbaļaužu Latvija”, par ko viņš
dzejojis, taču autors lietojis daudz tādu dzejisku atribūtu,
kas nespēj atklāt padomju dzīves pilnasinību”.5 Dzejnieks
ar prieku rakstījis par baltu mitoloģiskajiem tēliem —
sentēviem un senmātēm (piemēram, dzejolī “Lietuv-
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1999.gadā Jāņa Rozes apgādā izdo

tais A.Ķeniņa piemiņas krājums “Mā

A.Ķeniņa sagatavotais dzejoļkrājums tā arī neiznāca. Taču domājams, ka M.Losbergas iznīcinošā recenzija nebija izšķirošais faktors A.Ķeniņa dzejoļkrājuma pilnīgā noliegumā. Drīzāk vainojams autora — divkārt izsūtīta dzejnieka — politiski represētā statuss, kā arī padomju kritikas noliedzošā nostāja pret tā dēvēto nacionālpatriotismu. Netika ņemts vērā, ka krājuma izdošana būtu
cieņas un atzinības apliecinājums nesen mirušajam dzejniekam. A.Ķeniņa daiļrades noniecinājums ir vēl viens
traģisks fakts padomju represijās tik daudz cietušā dzejnieka dzīvē. Netika izdota arī bijušās Valsts bibliotēkas
darbinieces, kultūrvēsturnieces Ženijas Sūnas-Peņģerotes (1898–1975) monogrāfija “Diženais koks”, kurā iekļauta apcerējumu virkne par A.Ķeniņa dzīvi un dzeju.8
Par dzejnieka politisko darbību un kopā ar dzīvesbiedri A.Dāli pārciestajām represijām izsmeļoši rakstījusi literatūrzinātniece A.Skurbe publikācijā “Ko maksā būt Demokrātiskā centrā?”9. A.Ķeniņa un viņa dzīvesbiedres likteņa detalizēti dokumentēts apraksts
rodams arī literatūrzinātnieka Ilgoņa Bērsona grāmatā par padomju varas represētajiem latviešu rakstniekiem “Deviņi likteņi”10. Savā grāmatā I.Bērsons parāda
A.Ķeniņa dzīves gājuma, dzejas vērtējumu trimdā (1967.
gadā nāca klajā trimdas rakstnieces Angelikas Gailītes
(1884–1975) sastādītā A.Ķeniņa dzejoļu izlase “Zvaigž
ņotā junda”) un padomju Latvijā.
Par A.Ķeniņa mūža nogali, kad tapa dzejas krājums
“Varavīksnes lokā”, I.Bērsons rakstīja: “A.Ķeniņa pēdējie
gadi ir apbrīnojamas radošas rosmes pilni. Viņš pārlū-

jup” ar autora foto prettitulā

ko, atlasa vecos dzejoļus, raksta un pārlabo jaunus, labo
vēl un vēl. A.Ķeniņu mudina dzejiska jūsma, smagā mūža nastu viņš it kā cenšas atvieglot, ļoti (pat pārāk) gaiši
skatoties uz apkārt notiekošo, ceļinieka soļi ir raiti, prāts
možs. Mazāk vērības veltīts pašpārbaudei, tāpēc rakstīšanā iezogas lēts stils un idilliskums”.11 Turpinājumā,
balstoties uz sava personīgā arhīva dokumentiem, zinātnieks sīkāk raksturojis šo A.Ķeniņa dzejoļu krājumu. I.Bērsons minējis arī citas tā laika A.Ķeniņa radošās ieceres. Literatūrzinātnieks piemin A.Ķeniņa dzejoļus “Leņina laikmets”, “Varenais padomju koks”, “Jānim Niedrem 50 mūža gadu jubilejā 30.V1959.”, kā arī
veltījumus latviešu tēlotājmākslai — “Jaņa Rozentāla
latviskās sievietes”, “Kārļa Zemdegas cildenā mūza”.12
Jāuzsver, ka padomju okupācijas gados tapusī
A.Ķeniņa dzeja ir saturiski pretrunīga. Atzīmējot dzejnieka 90.dzimšanas dienu, literatūrkritiķis Jānis Čākurs
rakstīja, ka A.Ķeniņš piederot tai vecāko rakstnieku daļai, kas centās aktīvi iekļauties padomju Latvijas literārajā dzīvē.13 1957.gadā viņu atkārtoti uzņēma LPSR
Rakstnieku savienībā. Padomju laikā sacerētie dzejoļi
publicēti žurnālā “Karogs” un citos izdevumos. Krājumā “Šalko laimei, Dzintarjūra!” (1959) ievietots A.Ķeniņa
dzejolis “Rokas sniedziens tautām”. Dzeju caurstrāvo
dziļš optimisms, saulains dzīvesprieks, aktivitāte — tajos jūtama dzejnieka vēlme dzīvot darba tautā un kalpot tai. Tomēr A.Ķeniņa dzejai raksturīgā, folklorā sakņotā noskaņa caurauž arī padomju laika dzeju, piemēram, 1955.gadā sarakstīto. Dzejolī “Zem Daugavas ozo-
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A.Ķeniņa PSRS Rakstnieku savienības biedra karte
(izdota 1944.gada 18.decembrī Maskavā) LVA, 2617.f.
Šis dokuments ir pierādījums tam, ka kara laikā
V.Lācim ir izdevies savervēt izsūtījumā Kazahstānā
esošo A.Ķeniņu savā literārā darbībā kalpot padomju
varas diktātam. Viņam ierosina rakstīt rakstus, “kas
atmaskotu vācu propagandas melus par tā saukto
vācu kultūras lomu latviešu radīšanā” (citāts no
V.Lāča 1943.gada 12.jūnija vēstules A.Keniņam).
Plašāk ar minēto vēstuli un A.Ķeniņa likteni
okupācijas režīma apstākļos var iepazīties I.Bērsona
grāmatā “Deviņi likteņi” (Rīga : Signe, 2001). Foto
no Liepājas muzeja virtuālās izstādes “Represētie
kultūras darbinieki” (http://www.itl.rtu.lv/LVA/
represetie/)

liem” izjustu ainavas tēlojumu un “senas” noskaņas noslēdz izteikts patoss — “Te ozoli, te Daugava/Par tautas spēku stāsta,/Te saule rīta spirgtumā/Kā tautas līksme glāsta”14.
Par A.Ķeniņa nostāju I.Bērsons rakstīja: “Tātad visu
laiku blakus “jā” un “nē”, reizumis vairāk “nē” nekā “jā”.
Rakstniecības dzīvē tas nereti ieviesis dubulto morāli —
domā vienu (savu), raksti otru (esi spiests to darīt, ja gribi publicēties). Nevar taču būt, ka aiz dziļas pārliecības
Ķeniņš 1949.gada oktobrī (pēc lielās marta deportācijas)
rakstīja pasaules varmākām veltītus dzejoļus “Tumša bij
pasaule”, “Cik tālu raugāmies” un “Staļina saules sapnis”
(IBA15). Laikmets nežēlīgi lauzis talantu.”16
A.Ķeniņa dzejoļkrājuma “Varavīksnes lokā” iznīcinošā kritika un aizliegums bija liecība tam, kā paši literatūrzinātnieki bija spiesti iztapīgi skaust patriotisma izpausmes literatūrā. A.Ķeniņa dzejoļkrājuma aizliegums
bija padomju ideoloģijas diktēts garīgas vardarbības
akts, kurā kolēģis noniecināja kolēģi.
1
Skurbe, Astrīda. Ko maksā būt Demokrātiskā centrā? Karogs,
Nr.1, 2001, 157.lpp.
2
LVA, 1986.f., 1.apr., 30 640 lieta., 279., 280., 281., 282.lp. (tulkojums).
3
Turpat.
4
LVA, 478.f., 10.apr., 3.lieta, 11., 17.lp.
5
Turpat, 13.lp.
6
Turpat.
7
Turpat.
8
Bērsons, Ilgonis. Deviņi likteņi : represētie rakstnieki : apraksti
un ziņas. Rīga : Signe, 2001. 29.lpp.
9
Karogs, Nr.1, 2001, 157.–176.lpp.
10
Bērsons, Ilgonis. Deviņi likteņi : represētie rakstnieki : apraksti
un ziņas. Rīga : Signe, 2001.
11
Turpat, 26.lpp.
12
Turpat, 27.lpp.
13
Čākurs, Jānis. Ati Ķēniņu pieminot. Karogs, Nr.7, 1964, 147.lpp.
14
Ķēniņš, Atis. Zem Daugavas ozoliem. Karogs, Nr.7, 1958, 107.lpp.
15
Ilgoņa Bērsona arhīvs.
16
Bērsons, Ilgonis. Deviņi likteņi : represētie rakstnieki : apraksti
un ziņas. Rīga : Signe, 2001. 28.lpp.

ultos
A.Dāle un A.Ķeniņš 1957.gadā Dub
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A.Ķeniņa PSRS Literatūr
biedra karte (izdota 19 as fonda
LVA, 2617.f. Foto no Lie 46.gadā)
virtuālās izstādes “Reppājas muzeja
kultūras darbinieki” (htresētie
rtu.lv/LVA/represetie/) tp://www.itl.
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Anna Mauliņa

Maldīvijas karogs un
teritoriālais plānojums

Maza nācija
lielā zilā
okeānā:

Maldīvijas Republika
2008.gada nogalē un jaunā gada pirmajās dienās
bija iespēja apmeklēt tālu, Latvijā maz pazīstamu dienvidu salu valsti Maldīviju, iepazīt tās eksotisko dabu,
ekonomiku, kultūru un bibliotēkas.
Maldīvijas Republika jeb Maldīvija sastāv no 1192
salām un saliņām zilajā Indijas okeānā, dienvidrietumos no Indijas un Šrilankas. Apdzīvotas ir tikai 250 salas. Okeāna straumes, vētras un musonu lieti gadu tūkstošos gādājuši par esošo salu eroziju un jaunu veidošanos. Koraļļi auguši un pārvērtušies par baltiem smilšu sanesumiem, kurus vietējie iedzīvotāji sauc par baltajiem tuksnešiem. No lidmašīnas redzami daudzi šādi
baltu smilšu klājieni. Pēdējās divas salas radušās pavisam nesen — 1955.gada mežonīgajā vētrā un 1987.gada stiprajās musonu lietavās.

Zemākā vieta virs jūras līmeņa
Maldīvu arhipelāgs stiepjas 820 kilometru garumā no
ziemeļiem uz dienvidiem un 130 kilometru platumā no
austrumiem uz rietumiem — tā ir viszemākā vieta virs
jūras līmeņa pasaulē. Augstākais pacēlums, kā fiksēts Ginesa rekordu grāmatā, ir tikai 2,3 (vidējais — 1,6) metri
virs jūras līmeņa. Ja globālā sasilšana pacels ūdeni par
vienu metru, vismaz 80% Maldīvu salu būs zem ūdens.
20.gadsimtā okeāna ūdens līmenis cēlies tikai par 20 cm,
tiek prognozēts, ka 2100.gadā tas varētu pacelties par
59 cm. Iedzīvotāji pastāvīgi izjūt okeāna draudus un neprognozējamību. 2004.gada decembrī zemestrīces radītā cunami laikā Maldīvijā bojā gāja 82 cilvēki, 26 pazuda
bez vēsts. Lielākā daļa galvaspilsētas ielu pārplūda. Okeāna ūdens pilnībā pārņēma deviņas salas, daudzās tika
izpostītas mājas, aizskalotas sabiedriskās būves. Postījumi kopumā sastādīja vairāk nekā 400 miljonus ASV dolāru. 12 000 iedzīvotāju bija spiesti mainīt dzīvesvietu.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_the_2004_
Indian_Ocean_earthquake_on_the_Maldives) Valsts vara domā par tautas dzīvei nepieciešamās zemes iepirkšanu Indijā, Šrilankā un Austrālijā.
Maldīvijā nav kalnu un pakalnu, nav upju, neviena
no salām nav garāka par 8 kilometriem. Nav arī suņu

un kaķu, esot tikai truši un sikspārņi, taču ne tik daudz,
lai iemaldījies svešinieks tos redzētu. Sievietes te neklāj
gultas, netīra mājas un negatavo ēdienu. To dara vīrieši. Nezinu, kā ir maldīviešu sadzīvē, taču tūrisma zonā
tas tā patiešām bija.

No aizvēstures
Dažādi avoti liecina, ka nerakstītā Maldīvijas ģeoloģiskā vēsture ilgst 225 miljonus gadu, tomēr par kokos
palmām klātās sauszemes senvēsturi oficiālu datu ir
maz. Zem arhipelāga atrodoties zemes karstie punkti,
kas neskaitāmos zemūdens lavas izplūdumos veidojuši īpatnēju plato ar vulkāniskām apakšūdens kalnu grēdām, kas laika ritumā pamazām grima Indijas okeānā.
Virs ūdens palikušās kalnu virsotnes pārklājās ar koraļļu
veidojumiem. Salas apvij un no okeāna skarbajiem viļņiem pasargā koraļļu audzes, mākslīgie moli un tirkīz
zilās lagūnas ar mīkstām, koši baltām smiltīm. Vārds
“atols” (atholhu, kā saka paši maldīvieši) pasaules lingvistiskajā apritē ienācis no maldīviešu valodas un nozīmē riņķi t.i. koraļļu rifu apkārt piekrastes ūdeņiem. Maldīvijā atols nozīmē arī administratīvu dalījumu. Valsts
pēc britu parauga sadalīta 26 (pēc citiem datiem 19)
administratīvos atolos. Katrā atolā ietilpst daudzas salas — gan apdzīvotas, gan neapdzīvotas.
Nacionālā puķe kopš seniem laikiem ir rozā roze (Finifenmaa), jo to visgrūtāk ieaudzēt, nacionālais koks —
kokospalma (Dhivehi Ruth). To birzis sargā no spožās
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saules un ir izejmateriāls laivu būvniecībai. Kopš aizvēstures Maldīviju šķērsojuši persiešu un arābu tirgotāju
ceļi, kas buru laivu dzīšanai izmantojuši spēcīgo musonu vēju mainīgos virzienus: ziemeļaustrumu vēji pūš no
janvāra līdz martam, dienvidrietumu brāzmas ilgst no
no maija līdz novembrim.

āzijas nākuši indieši, afrikāņi, arābi, persieši. Maldīvieši ir atsaucīgi, laipni, izpalīdzīgi, smaidīgi, bez jebkādas
agresivitātes. Valstī nezina, kas ir terorisms un noziedzība. Ja vakarā somiņu aizmirstot Sultāna parkā vai citā vietā uz soliņa, nākamās dienas pēcpusdienā to varot atrast turpat. Maldīviešu gids apgalvoja: ja zagšanas
ļaunums tomēr notiekot un zaglis tiekot noķerts, tam
arī mūsdienās pēc tā saucamā islāma reliģiskā jeb šariata likuma esot jāšķiras no labās rokas, kas, kā zināms,
kopš senseniem laikiem ir nežēlīgs sodīšanas veids musulmaņu zemēs.
Kopumā Maldīvijā pēc 2007.gada datiem dzīvo
369 031 iedzīvotājs, apmēram puse ir valsts galvaspilsētas Malē iedzīvotāji.

Atsaucīgie, laipnie un draudzīgie
maldīvieši
Pirmās ziņas par Maldīvijas apdzīvotību nāk no
4.gadsimta pirms Kristus. Nācijas un rases te jaukušās
un krustojušās. No pirmskristus ēras valsts galvaspilsētā Malē, kas atrodas uz lielākās salas, saglabājušies interesanti kapi. Gadu tūkstoši pagājuši, taču vēl aizvien
nav zināms, kas ir šie sencilvēki, kas šajos kapos atraduši mūža mājas. Kapu uzraksti nav atšifrēti. Skaidrs
esot tikai viens, ka musulmaņu kapi tie neesot. Domājams, ka te varētu dusēt persiešu tirgotāji vai ieceļotāji
kopš tiem laikiem, kad salinieki islāmu vēl nepazina. No
Dienvidindijas un Šrilankas, no Arābijas un Austrum

Valdošā reliģija — islāms
1153.gadā Maldīvu salās parādījās un 400 gadus vēlāk nostiprinājās islāms, kas šobrīd ir oficiālā valsts reliģija. Kā mazākā Āzijas valsts Maldīvija veido arī mazāko musulmaņu nāciju pasaulē. Galvaspilsētā ir 13 mošejas, darbojas liels islāma centrs, kas var uzņemt 5000
cilvēku. Kopumā valstī ir 724 mošejas, ko papildina 266
speciālas sieviešu mošejas. (http://en.wikipedia.org/
wiki/Islam_in_the_Maldives)
Mūsdienās maldīvieši ir samērā demokrātiski sunnītu musulmaņi, sievietes drīkst nevalkāt parandžas. Taču
zili, zaļi, balti un sarkani zīda lakati klāj jaunavu galvas.
Vecākas sievietes izvēlas melno krāsu. 14.gadsimtā salas sultāna statusā pārvaldījusi sieviete Kadēja (Khadee
ja), kuru viņas vīrs divreiz nesekmīgi mēģinājis gāzt no
troņa. Portugāļi mēģinājuši salu iedzīvotājus pievērst
kristietībai. Vēsturiski nozīmīga bijusi budisma ietekme.
No 19.gadsimta sākuma līdz pat 1887.gadam salas bijušas britu protektorāts, angļu karabāze darbojusies līdz
pagājušā gadsimta 70.gadiem. Valsts neatkarība pasludināta 1965.gadā. Pēc trim gadiem, 1968.gadā, Maldīvijas sultanāts kļuva par republiku. (http://en.wikipedia.
org/wiki/Maldives#Since_Independence_in_1965)

Aizvēsturisko senkapu uzraksti vēl joprojām nav
atšifrēti

53
Bibliotēku Pasaule Nr.47/2009

DAŽĀDA INFORMĀCIJA • VECĀ UN JAUNĀ GRĀMATNIECĪBA • ĀRZEMĒS • PAGĀ JĪBA UN APCERES • BĒRNI UN JAUNIEŠI BIBLIOTĒK ĀS • KONFERENCES, SEMINĀRI, SANĀKSMES • DATORIZĀCIJA, DIGITALIZĀCIJA, INTERNETIZĀCIJA • CILVĒKI, NOTIKUMI, PROBLĒMAS

Pie ieejas Sultāna parkā
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Viena no
Maldīvijas
modernajām
mošejām

Tūrisms kā dzīves pamats
Tūrisma attīstība salās sākusies tikai 20.gadsimta
70.gados pēc demokrātiskas republikas nostiprināšanās. 1971.gadā pavisam nejauši salu valstī ieradušies
divi itāļi — Žoržs Korbins (George Corbin) un Francisko
Benīni (Francisco Benini). Abi bijuši pārsteigti, ka uz zemes ir šāda civilizācijas neskarta paradīze. Sapratuši, ka
nabadzīgajā valstī varētu izvērst ienesīgu biznesu, organizējot atpūtas vietas pasaules elitei. Par lētu naudu
no valsts noīrējuši dažas neapdzīvotas salas, un, kā saka, process sācies. Vispirms ieradušies 22 draugi un paziņas no Itālijas. Šobrīd tūristu rīcībā nodotas daudzas
eleganti iekārtotas un aprīkotas salas. Vietējie iedzīvotāji šajās salās nedzīvo, tūristus apkalpojošais personāls
mainās ik pēc mēneša.
2007.gadā ienākumi no tūrisma sasniedza 33%
iekšzemes koprodukta, valsti apmeklēja vairāk nekā
500 000 iebraucēju, katrs valstī atstāja vidēji 755 ASV
dolārus. 2007.gadā Maldīvijā bija augstākais iekšzemes
kopprodukta rādītājs uz vienu cilvēku Dienvidāzijas
valstīs, ieskaitot Arābu līča valstis — 4600 ASV dolāru.

traukti. Aiz mājiņām šalca palmas, ziedēja puķes, auga
banāni, kokosrieksti, kā arī dažādi nekad neredzēti augļi. Pašā salas vidū bija saimnieciskā teritorija, ko atdalīja
augsts, dažādās krāsās ziedošu vīteņaugu apvīts žogs.
Tur rūca ģeneratori, ūdens attīrīšanas, atsāļošanas un
mīkstināšanas iekārtas. Barosa saliņā, tāpat kā daudzās
citās salās, saldūdens nav.
Aiz akmens mola sākas nirēju, eksotisku zivju un
koraļļu vērotāju jeb snorkelētāju paradīze. Nirt bez
skābekļa aparāta atļauts tikai 1,5 metru dziļumā. Dziļūdens nirējus pavada speciāli gidi. Taču koraļļus aplūkot ļauts ikvienam, kas spēj noturēties virs ūdens. Tur
burtiski mudž baltu, rozā, zilu, oranžu, svītrotu, punktotu lielāku un mazāku zivju pulki. Interesanti vērot zivju ceļus no laivām, kurām ir stikla dibens. Tās brauc dzi-

Barosa salas idille un posts
Barosa sala, kur apmetāmies, agrāk bijusi neapdzīvota, romantikas meklētājiem no plašās pasaules tā
pielāgota tikai pirms pāris gadiem — 2005.gadā. Salai var apiet apkārt 10 minūtēs. Baltas jo baltas koraļļu smiltis kopā ar zilajām debesīm, vēl zilāko okeānu un
spožo sauli žilbināja acis. Mājiņas ar skatu uz okeāna
plašumiem no ārpuses atgādināja senlaicīgas iezemiešu būdiņas. Tās klāja pelēks, no sakaltušām palmu lapām savīts jumts. Maldīvu salās ir tropu klimats: gada
vidējā temperatūra — +25–32 °C, ūdens temperatūra
— +28–30 °C cauru gadu. Kondicionieri stādāja nepār-

Tūrisms ir galvenā maldīviešu nodarbošanās un ienākumu
avots
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ļi okeānā. Te redzamas arī diezgan lielas un savādas zivis: oranžie jūras zuši, melnās jūras čūskas, apaļie tunči,
vaļhaizivis, ašās barakudas, pie okeāna dibena pieplakušie melni pūkainie jūras gurķi. Tuvāk pie krasta varēja redzēt lidojošās zivis: pēkšņi likās, ka ūdens sāk vārīties un dzirksteļot spožajos saules staros, zivtiņas lēkāja, baltie vēderi vizuļoja saulē. Bars pazuda tikpat ātri kā uzradās.
Ne reizi vien laimējās redzēt arī indīgo dzeloņraju,
kas 2006.gadā nogalināja pazīstamo austrāliešu izcelsmes krokodilu un čūsku pētnieku Stīvu Ērvinu (Steve Irwin). Lielākā — plakana kā pankūka — bija apmēram divu trīs pannu diametrā ar pagaru strupu asti, kuras galā harpūnveida dureklis ar indi. Lielā zivs peldēja plakaniski, tai sekoja šķīvja lieluma atvase. Maldīvieši ieteica no tām uzmanīties. Zivs astes dūriens esot tik
spēcīgs, ka momentāni izcērtoties cauri kājas pēdai vai
plaukstai. Izraut iedūrušos asti no dūruma puses faktiski nav iespējams, jo tai ir asas atkārpes. To varot izraut
tikai asti nogriežot, kas nemaz nav tik viegli. Bez tam
astē ir spēcīga inde, kura ir jo bīstamāka, ja dūriens ir
noticis tuvāk sirdij.

Salas tālajos okeānos vēl no vecmāmiņu stāstītajiem jūrnieku briesmu stāstiem pirmskara Latvijas brīvvalsts laikos saistās ar bīstamu un gandrīz neārstējamu
slimību — spitālību jeb lepru. Barosa salas apkalpojošais personāls gan norādīja, ka šīs slimības vietas esot
tālu un vispār tas bijis tikai senos laikos. Taču 1999.gada statistika liecina, ka saslimušo skaits ir 0,3% no tūkstoša, tātad, aptuveni rēķinot, oficiāli kā lepras slimnieki varētu būt reģistrēti vismaz 100 cilvēki.
Otra bīstamā tropu slimība — malārija — pēdējos
desmit gados gan neesot konstatēta. Taču tūlīt seko
nopietns ieteikums no odu kodieniem gan labāk izvairīties.

Nebeidzamā laivu plūsma
Salu valstība liekas kā sapnis par nezināmo, delikāts
līdzsvars starp zemi un jūru. Tā ir skaista un gaužām
maza pasaule tumši zilā lielā ūdens klājienā. Maldīvu
ļaudīm okeāns ir viss: tas ir nepārtraukts tāluma vilinājums, neizsapņots sapnis un eksistences avots, jo zivis
ir pamatpārtika un eksporta prece, to zvejošana — galMaldīviešu laiva Indijas zilajā okeānā
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Maldīvija ir laivu un jahtu paradīze
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venais nodarbošanās veids un valsts ienākumu avots.
Okeāns ir arī vienīgais satiksmes ceļš, kas savieno salas
ar citām salām, tā ir nebeidzama ātrgaitas laivu plūsma baltās šļakatās un visos iespējamos virzienos. Lielākas un mazākas, ātrākas un lēnākas tās šķeļ zilā okeāna
virsmu, apdzenot viena otru, nereti izsaucot sacensību
garu, saceļot viļņus un radot ne vienu vien draudīgu
situāciju. Attālumi starp laivām ir neiedomājami mazi. Lielos maģistrālos ūdens ceļus šķērso mazāki, pa kuriem laivas traucas tikpat ātri. Un neviens nezina, kurš
virziens te galvenais. No Barosa salas līdz galvaspilsētai
Malē salā ir apmēram 30 kilometri. Visur, kur acis paveras, šūpojas lieli kuģi, smagnēji slīd sarūsējušas liellaivas, pārliecinoši drasē mazāki zvejas kuģi un kuteri, apkārtni augstprātīgi pārlūko apjomīgi lielkuģi ar sarežģītām navigācijas iekārtām. Līdz simtam saskaitīju... Maldīvijai vien piederot apmēram 4000 kuģu. Pa vidu tiem
kā atspoles pāri viļņiem traucas baltās laivas. Tumši zilajos ūdeņos notiek īsti dragreisi. Saimnieki smejas, ka
sadursmes notiekot diezgan bieži — gan okeāna plašumos, gan it īpaši lielā ātrumā iedragājot lagūnā vai
ostā. Satiksme ir tikpat dzīva kā piekdienas vakaros uz
Jūrmalas šosejas, un neviens nezina, kad un kur kādam
misēsies.
Vēsturiskā laiva doni (dhoni) jau pirms 2000 gadiem nesusi maldīviešu vārdu pasaulē. Neviena cita
kopiena plašajā Okeānijā nav pratusi būvēt tik izturīgas laivas no kokospalmu koka, bez tam kokospalmas auga tikai retās vietās. Maldīvijā tās aug lielas,
ar spēcīgiem stumbriem. Palmu dēļus laivām ēvelēja,
pulēja, mērcēja un kaltēja saulē, piesūcināja ar palmu eļļu, atkal kaltēja un atkal eļļoja. Senie arābu avoti liecina, ka tieši kokospalmu laivas bijušas derīgas
gariem un ilgstošiem braucieniem. Tādu laivu nebija un arī tagad neesot nevienai citai nācijai. Gadsimtiem kokospalmu koks te bijis maiņas produkts un
ienākumu avots.
Mūsdienās Maldīvijā ir izvērsta kuģu būvniecība, kas
dod 18% no iekšzemes kopprodukta. Zivju zvejošana,
pārstrāde un eksports nodrošina 10%, lauksaimniecība — 6% kopprodukta ienākumu. Interesanti atzīmēt,
ka 18% no gada budžeta tiek atvēlēti izglītībai. (http://
en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Maldives)

Valoda un tradīcijas
Nacionālā divehi valoda (dhivehi), kas tiek saukta arī
par maldīviešu valodu, ietilpst indoeiropiešu valodu
saimē. Tā veidojusies, sajaucoties šrilankiešu, indiešu,
arābu, portugāļu, angļu un sanskrita valodām. Lasītpratības un rakstpratības rādītājs, salīdzinot ar dažām citām Austrumāzijas reģiona valstīm, ir augsts — 96,3%.
97% iedzīvotāju runā angļu valodā. (CIA World Factbook
2007 (https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook)) Taču tā ir tikai runas angļu valoda, par
angļu rakstu valodas zināšanām datu nav. Nacionālo alfabētu veido tāna (thaana) raksta 38 burti (pēc citiem avotiem 24), teikumus raksta no labās uz kreiso pusi. Lai gan
visa valsts it kā runā divehi valodā, tomēr dienvidu iedzīvotāji nesaprot ziemeļu ļaudis. Atšķiras gan vārdu izruna,
gan rakstība. Taču pazīstamais musulmaņu sveiciens Asalaam alaikum skan gan ziemeļos, gan dienvidos.

Kokospalmu paēnā baltajās smiltīs zvilnēt ir ikviena
tūrista sapnis

Valstī nav universitāšu, ir tikai 1998.gadā dibinātā Maldīvijas Augstākās izglītības koledža (The Maldives College of Higher Education, MCHE), kas pretendē
uz augstākās mācību iestādes statusu, plānojot pārtapt par universitāti. Kvalificētus speciālistus — pilotus, skolotājus, tūrisma menedžerus — aicina darbā no
ASV, Šrilankas, pat Eiropas.
Maldīvieši rīsus un zivis ēdot rītā, vakarā un pusdienās — ceptas, vārītas, žāvētas, kaltētas, konservētas, iestrādātas mērcēs, eļļās, zupās. Cūkgaļa un alhokols kā
visās musulmaņu zemēs ir aizliegti. Alkoholu liegts ievest, šķiet, biznesa apsvērumu dēļ. Tūristi to var dzert,
cik uziet, tikai viena pudele vislētākā šampanieša maksā 150 ASV dolāru. Visās eksotiskajās ekskursijās pa
okeānu iekļauta šampanieša dzeršana, kas būtiski sadārdzina katru braucienu.
Maldīviešu nacionālā deja ir bodu bere, ko izpilda tikai vīrieši. Tā sākas samērā lēnīgi, bungas īpatnēji ritmiski sit vismaz 6 vīrieši, bet pārējie dejo. Bungu rīboņa
aizvien pieaug, līdz beidzot ritmiskās skaņas un skaļie
izsitieni kļūst izteikti temperamentīgi, un pēkšņi šķiet,
ka rietošā saule pārvēršas par kosmiski sarkanīgu bumbu, skaņas — par dienvidnieciski kaislīgu rumbu, ikvienu pārņem sirreāls noskaņojums… Tad slaidās, augu-
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priekš teikts, valstī universitāšu nav, ir tikai viena akadēmiskā koledža, te acīmredzot domātas šīs koledžas
atsevišķu nodaļu bibliotēkas), 79 skolu bibliotēkas un
13 valsts nozīmes zinātniskās bibliotēkas. Dažas bibliotēkas ir valsts pārziņā, citas privātpersonu vai institūciju īpašumā. Nelielas bibliotēkas ir skolās, valsts departamentos. Lielākā valsts bibliotēka darbojas Maldīvijas Augstākās izglītības koledžā. (Registration of Island Libraries database, Survey of Libraries in Male; Maldives country report 2006 for CDNLAO Conference.)
41–60% publisko bibliotēku sniedz interneta pakalpojumus, internets pieejams 21–40% skolu bibliotēku,
61–80% augstskolu un 81–100% zinātnisko bibliotēku.
Maldīvijas bibliotēkas pasaules elektroniskajā apritē nodrošina tikai minimālu nacionālo informāciju
par valsti. Vēl mazāk informācijas ir nacionālajā valodā. Bibliotēku datoros instalētas interneta filtrēšanas programmas, kuru mērķis — pasargāt bērnus no
nelabvēlīgas ietekmes, varmācības un valstī neatzītām reliģijām.
FAIFE ziņojumā par 2007.gadu uzsvērts, ka Maldīvijā nav vārda brīvības un informācijas pieejamības ierobežojumu. Starptautiskie žurnālisti tomēr atgalvo
pretējo, viņi atzinuši, ka ir bijuši vairāki cilvēktiesību
aizstāvju un fotogrāfu aizturēšanas gadījumi (http://
www.ifex.org/en/content/view/full/1011/; http://portal.
unesco.org/ci/en/ev.phpURL _ ID =24535&URL _
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201; http://www.rsf.
org/article.php3?id_article=20790&Valider=OK).
Bibliotēku attīstību veicināja starptautiskais atbalsts. Pasaules Banka (The World Bank) 1998.gadā
finansēja Edītes Kovanas universitātes (Edith Cowan
University, ECU, Rietumaustrālija) un Maldīvijas Augstākās izglītības koledžas sadarbību, kurā tika ietverta arī bibliotēku attīstības veicināšana. Partnerība ietvēra bibliotekāru apmaiņas vizītes, konsultatīvo, informatīvo un finansiālo palīdzību, ko Austrālijas puse apņēmās sniegt Maldīvijai. Plāns iekļāva arī
Maldīvijas bibliotēku resursu papildināšanu. Tika ieviestas jaunās tehnoloģijas, attīstīta tālmācība, veicināta profesionālā izglītība, ko piedāvāja Austrālijas
universitātes. Pasaules Banka un Austrālijas kolēģi
mēģināja mazināt dziļo informacionālo plaisu starp
Maldīvijas bibliotēkām un pasauli. Bez tam valstī bija
arī otra intelektuālā plaisa — starp valsts galvaspilsētu Malē un citām salām. Galvaspilsētas salā ir skolas, valsts pārvaldes iestādes un arī bibliotēkas, citās
nekā tāda nav.
Maldīvijas bibliotēku sistēma ir attīstības sākumā.
Pasaules standarti te maz zināmi. Tomēr pieprasījums
pēc kvalitatīvas informācijas ir samērā liels. Interneta
izplatība aizvien paplašinās, tomēr tā ātrums vēl esot
zems. Barosa salā gan bija labi interneta un mobilie sakari. Te bija arī iekārtota bibliotēka tūristiem, kurā varēja būt apmēram 1500–2000 grāmatu, žurnālu un dažādu informatīvo izdevumu. Bibliotēkas simbols — sakaltusi palmas lapa. Katru dienu tika sagatavots pasaules
jaunāko ziņu kopsavikums angļu, franču, vācu un krievu valodā. Bibliotēkā bija arī trīs grāmatas latviešu valodā. Atsauksmju grāmatā bija rodami daži latviski veikti ieraksti.

Maldīvijas bibliotēkas
Maldīvija ir valsts, kurā bibliotēkas darbu vēl tikai sāk izvērst. Ilgu laiku tās bijušas izolētas no ārpasaules. Līdz 2000.gadam valstī praktiski nebija izglītotu speciālistu un nozares informācijas, arī starptautiskajā apritē datu par bibliotēkām trūka. Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 65.ģenerālajā konferencē,
kas notika 1999.gadā Bangkokā (Taizeme), tika runāts par Maldīviju kā valsti, kurā, salīdzinot ar kaimiņzemēm — Nepālu un Butānu, ir augsta lasītpratība un rakstpratība, kā arī reģionā augstākais gada ienākums uz vienu cilvēku — tolaik 726 ASV dolāri (Nepālā un Butānā attiecīgi 180 un 190 ASV dolāru). Konferencē tika uzsvērts, ka Maldīvijā, neskatoties uz augsto lasītpratību, rakstpratību un ienākumiem, nav progresa bibliotēku attīstībā. (Singh,
Jagtar. South Asia in the Global Electronic Village : Issues and Implications. No: 65th IFLA Council
and General Conference Bangkok, Thailand, August
20–August 28, 1999.)
Starptautiskā sabiedrība ziņas par bibliotekāro situāciju valstī pirmo reizi iepazina Maldīvijas Nacionālās bibliotēkas pārskatā, kas 2007.gadā sagatavots pēc
IFLA Vārda brīvības un informācijas pieejamības komitejas (Committee on Free Access to Information and Free
dom of Expression, FAIFE) pieprasījuma. (http://www.
ifla.org/faife/report/79%20IFLA-FAIFE%202007%20
CR%20-%20Maldives.pdf)
FAIFE ziņojumā norādīts, ka Maldīvijā darbojas 80
publiskās bibliotēkas, 5 universitāšu bibliotēkas (kā ie-
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mā nelielās, gaišbrūnās melnmatu sievietes sāk savu aicinošo deju. Nakts ir silta, mēness ragi izliekti uz augšu,
okeāna vējš nes svaiguma vēsmu…
Maldīvieši precas 20 gados. Pēc 30 gadiem neprecētas paliek 1% sieviešu. Jaunajam pārim jādzīvo kopā ar sievas vecākiem. Sieva precoties zaudē savu uzvārdu un nereti arī viņas manta pāriet vīra īpašumā.
Pirms dažiem gadiem Maldīvijā bija visaugstākais laulību šķiršanas rādītājs pasaulē. Ja vīrs gribēja šķirties,
pietika ar to, ka viņš to trīs reizes pateica sievai un informēja vietējo vadību. Šķirtajai sievai trīs mēnešus
nebija ļauts precēties ar citu vīrieti, lai pārliecinātos,
vai viņa nav stāvoklī no bijušā vīra. Savukārt, ja sieva gribēja šķirties, viņai bija jālūdz vīra atļauja. Ja vīrs
to nedeva, sievietei bija jāiziet smaga un pazemojoša
administratīva procedūra. Tāpēc 2001.gadā tika pieņemts jauns kodificēts ģimenes likums. Atbilstoši jaunajam likumam abas puses uzklausa tiesa. Musulmanim var būt četras sievas, taču aizvien vairāk jaunu vīriešu izraugoties vienu sievu. Dzimumattiecības ārpus
laulības esot stingri aizliegtas. Senos laikos salās bijušas atļautas arī īslaicīgas vienošanās laulības. Jūrnieki, kas ieradušies no tālām zemēm, apprecējuši skaistās maldīvietes, kādu laiku dzīvojuši kopā ar jaunajām
sievām, tad draudzīgi šķīrušies un atkal devušies plašajās jūrās. Taču ne visi aizbraucēji spējuši maldīvietes
aizmirst, kālab atgriezušies un no jauna precējušies ar
to pašu sievieti ne vienu reizi vien.
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Skats uz Maldīvijas Nacionālo bibliotēku

Nacionālo izdevumu kolekcija veid
Nacionālās bibliotēkas pamatkrājuo Maldīvijas
mu

bibliotekāre
Jaunā un daudzsološā maldīviešu

Maldīvijas Nacionālās bibliotēkas

darbinieces
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Barosa salas bibliotēkas simbols —

sakaltusi palmas lapa

Maldīvijas Nacionālā bibliotēka
Maldīvijas Nacionālā bibliotēka (Maldives National
Library, http://www.nlm.gov.mv, MNB) ir vecākā bibliotēka valstī, kas vienlaikus ir arī citu bibliotēku un informācijas attīstības veicināšanas centrs. Tā dibināta 1945.gadā kā valsts nozīmes institūcija. 1948.gadā bibliotēka tika
nosaukta populārā valstsvīra Abdula Majēda (Ameer Abdul
Majeed Didi vai Al Ameeru Abdul Majeed Rannabandeyri
Kilegefaanu) vārdā. Nacionālas iestādes statuss ar speciālu prezidenta lēmumu bibliotēkai piešķirts tikai 1982.
gadā. Bibliotēku finansē valsts, tā atrodas Informācijas,
mākslas un kultūras ministrijas pakļautībā. 2008.gadā
bibliotēka svinēja 63 gadu jubileju.
1990.gadā tika pieņemts lēmums, ka MNB jāsaņem
nacionālo izdevumu obligātie eksemplāri. Reāli šie izdevumi tiek saņemti sākot ar 2005.gadu, kaut arī valsts
likums par to piegādi tika pieņemts gadu iepriekš —
2004.gadā. Likums nosaka, ka MNB saņem divus iespiesto izdevumu eksemplārus un vienu pelēkās literatūras eksemplāru, kas izdoti vai izplatīti valstī, divus par
Maldīviju ārzemēs izdotos eksemplārus, kā arī republi-

kā darbojošos vietējo un ārzemju uzņēmumu, asociāciju u.c. institūciju izdevumus. Uz obligātā eksemplāra
bāzes tiek gatavota nacionālā bibliogrāfija.
Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nacionālās kolekcijas veidošana, aizsākta nacionālā mantojuma digitalizācija.
Nacionālo izdevumu kolekcija divehi valodā sastāda 37 670 vienības, arābu un urdu (urdhu) valodā — attiecīgi 1570 un 950 vienības. Bibliotēkas krājumā ir arī
nacionālo periodisko izdevumu iesējumi, dažādi ziņojumi, manuskripti, preses izgriezumi, plakāti. Nacionālā
kolekcija 2005.gadā izvietota renovētās telpās. To galvenokārt izmanto Maldīvijas vēstures, nācijas un valodas attīstības pētnieki un skolu jaunatne. 31 670 uzziņu
un nozaru izdevumu ir angļu valodā.
Grāmatas strukturētas Djūija Decimālajā kasifikācijas sistēmā, tiek ieviesti Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi.
MNB īpaši izvērsta lasīšanas veicināšana bērniem un
jauniešiem. Izveidots speciāls pakalpojumu dienests
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Uz Maldīvijas Nacionālās
bibliotēkas vārtiem izvietotais
simbols varētu būt grāmatas
un cilvēka apvienojums —
apliecinājums abu kopībai un
grāmatas nozīmei cilvēka dzīvē
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bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Bagātīgi tiek komplektēta bērnu literatūra, darbojas stāstu stāstīšanas
sekcijas, videofilmu istabas, regulāras ekskursijas, dažādi mobilie pakalpojumi. Lasītāju kopumā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem izdalīti īpašā — prioritārā — kategorijā, tāpēc viņiem ir samazināta maksa par bibliotēkas izmantošanu. Kā lielu panākumu jaunās paaudzes
lasīšanas veicināšanā MNB atzīst 2005.gada decembrī
atvērto Multimediālo bibliotēku bērniem līdz 12 gadu
vecumam. Tajā iekārtots izglītojošs rotaļlietu un spēļu
stūrītis bērniem līdz 3 gadiem, miniteātris, kur var skatīties filmas, interneta izmantošanas vietas, ko papildina kopts rotaļlaukums pagalmā. Nav aizmirsti arī bērnu
vecāki. Viņus priecē krāšņa relaksācijas zona, kurā pieejami jaunākie periodiskie izdevumi.
Bezmaksas internets pieejams vienu stundu (pēc citiem datiem 15 minūtes) dienā. Taču interneta izmantošana atļauta tikai mācību nolūkiem.
MNB pamatos darbojas kā publiska bibliotēka. Tās
pakalpojumus var izmantot no sestdienas līdz ceturtdienai plkst. 8.00–21.00. Ramadana laikā, kas ir devītais
gada mēnesis, bibliotēka atvērta no 9 rītā līdz 5 (dažas
nodaļas tikai līdz 4) pēcpusdienā.
Visiem lasītājiem jāmaksā gan par lasītāja karti (studentiem līdz 18 gadiem 25 rūpijas (1 ASV dolārs — 12
rūpijas), citiem — 50 rūpijas gadā), gan speciāla bibliotēkas izmantošanas maksa (bērniem līdz 18 gadiem 60
rūpijas gadā, pārējiem — 120 rūpijas gadā). Ja lasītājs
nesamaksā bibliotēkas izmantošanas maksu 2 mēnešus, viņš bez brīdinājuma tiek izslēgs no lasītāju loka.
MNB visiem lasītājiem izsniedz grāmatas arī lasīšanai mājās: divas grāmatas uz divām nedēļām. Bibliotēkas noteikumi nepieļauj paņemto grāmatu došanu lasīt
citiem cilvēkiem. Ja tiek konstatēts šāds gadījums, lasītājs var zaudēt tiesības izmantot bibliotēku. Par nodošanas termiņa kavējumu jāmaksā sodanauda. Ja to nesamaksā laikā, parādnieka vārds tiek izziņots radio.

pota informācija par tā saucamajiem sieviešu jautājumiem Maldīvijā un Dienvidāzijas reģionā. Krājums ietver ziņas par sieviešu līdztiesības, diskriminācijas, feminisma problēmām. Kolekcijā pagaidām ir tikai 259
grāmatas. Maldīvijas prezidents uzskata, ka dzimumu
līdztiesība Maldīvijā varētu tikt sasniegta tikai 2020.gadā.
MNB digitālo kolekciju veido skenētie raksti no laikrakstiem, kas sistematizēti priekšmetiskā kārtībā. Informācija par tiem atspoguļota katalogā un tos var pasūtīt elektroniski.
Pirmā bibliotekāru apmācība valstī notika MNB
1986.gadā. Līdz tam vecākie darbinieki vienkārši apmācīja jaunos. Mācības finansēja Āzijas fonds (Asia Foundation) un Britu Padome (British Council).
1995.gadā sadarbībā ar Šrilankas Bibliotekāru asociāciju tika ieviesta trīs gadu mācību programma. Taču
pirmie programmas beidzēji tika reģistrēti tikai 2003.
gadā. Šobrīd valstī strādā vairāki profesionāli bibliotekāri, kas izglītību ieguvuši Austrālijā un Ēģiptē.
MNB Mācību centrs darbojas kopš 2001.gada. Tā uzdevums — apmācīt visus Maldīvijas bibliotekārus. Mācību centra kursus apmeklē gan MNB, gan citu valsts
nozīmes bibliotēku, kā arī speciālo un skolu bibliotēku darbinieki.
Mācību programmas galvenokārt aptver tradicionālos bibliotēku nozares jautājumus: komplektēšanu, klasifikāciju, kataloģizāciju, dokumentu apstrādi un kārtošanu plauktos. Īpaša uzmanība veltīta pakalpojumiem.
Šajos kursos tiek apskatītas un analizētas visdetalizētākās pakalpojumu sniegšanas nianses, piemēram, ķermeņa valoda, runas un saskarsmes, lasītāja ieinteresēšanas prasmes. Analizēta un modelēta tiek katra pakalpojuma sniedzēja kustība. Te nav un nevar būt jautājuma par to, ka lasītājam varētu nebūt taisnība. Konfliktu nav, un konfliktu risināšanas teorijas arī nav nepieciešamas.

MNB specializētās kolekcijas un
Maldīvijas bibliotekāru izglītība

Maldīvijas Augstākās izglītības
koledžas bibliotēka

ASV izteikti rūpējas par valsts popularitāti ārzemēs.
Lielākajā daļā nozīmīgāko Āfrikas un Āzijas valstu bibliotēku ir iekārtotas speciāli nodalītas platības, kas nereti tiek
sauktas par stūrīšiem un kurās ir koncentrēta informācija
par ASV, īpaši izglītības un darba iespējām šajā valstī. Notiek diezgan izteikta tā saucamā jaunu smadzeņu meklēšana. Arī MNB 2004.gadā atvērts šāds ASV stūrītis. Tā iekārtojums ir tipiski amerikānisks — viss košs un krāsains. Tiek
piedāvāta ASV literatūra, popularizēts amerikāņu dzīvesveids. Lasītājiem pieejama uzziņu literatūra, enciklopēdijas, angļu valodas vārdnīcas, labākā daiļliteratūra, ASV koledžu un universitāšu mācību ceļveži, informācija par studiju finansējuma iespējām. Īpaši bagātīgs ir periodisko izdevumu klāsts, kas tiek papildināts divreiz mēnesī. Kopumā pieejami 34 ASV populāri žurnāli. ASV stūrītis piedāvā
arī fotokopēšanas, skenēšanas un audiovizuālos pakalpojumus, kā arī brīvpiekļuvi ātrgaitas interneta resursiem. Te
vienmēr daudz apmeklētāju.
2002.gada Starptautiskajā sieviešu dienā MNB tika
izveidota īpaša Dzimumu/sieviešu nodaļa, kur apko-

Vienīgā mācību iestāde, kas pretendē uz akadēmiskas institūcijas statusu, ir Maldīvijas Augstākās izglītības koledža. Šobrīd koledžā mācās 4000 pilna un 2000
nepilna laika studentu. Koledžas bibliotēka ir bagātākā
valstī. Tās kopkrājums sastāda 44 267 sējumus, bibliotēkā strādā 15 darbinieki. Visām astoņām koledžas fakultātēm ir savas bibliotēkas, kas esot patstāvīgas kolekciju veidošanā. Lielākā pieder Izglītības fakultātei —
26 240 vienības, Veselības fakultātei — 8394, citu fakultāšu bibliotēku krājumi svārstās no 2930 līdz 519 vienībām. Apmēram 90% krājuma ir angļu valodā.
Šobrīd sabiedrībā notiek diskusijas par jaunas kopējas koledžas bibliotēkas ēkas celtniecību galvaspilsētā
Malē. Koledžas vadība līdzās izglītības, veselības, inženierzinātņu, viesmīlības un tūrisma, menedžmenta un
datorzinību, šariata un tieslietu studijām plāno piedāvāt arī bibliotekāru sagatavošanu. Tā kā valstī nav nacionālu bibliotekāru sagatavošanas programmu, pasniedzējus iecerēts aicināt no ārzemēm. Aizjūras konsultanti jau šobrīd darbojas un apmāca bibliotekārus,
akcentu liekot uz koledžas bibliotēkas kā akadēmis-
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tība

s
Maldīvijas galvaspilsētas Malē ielā

kas iestādes vajadzībām. Līdz šim koledžas bibliotekāri profesionālās prasmes apguvuši MNB Mācību centrā
un īslaicīgos kursos ārzemēs: Indijā, Šrilankā, Austrālijā.
Kursu izmaksas tiek segtas no valsts vai starptautisko
atbalsta programmu līdzekļiem.
Koledžas bibliotēku galvenokārt finansē valdība,
taču tā saņem arī Āzijas Attīstības bankas un Pasaules
Bankas atbalsta līdzekļus.
Uzsākta krājumu digitalizācija mācību vajadzībām.
Darbojas elektronisko uzziņu dienests. Ir piekļuve licencētajām multidisciplinārajām pilntekstu datubāzēm. Paplašinās sadarbība ar Austrālijas bibliotēkām,
piemēram, Austrālijas Izglītības pētniecības padomes
Cunningham bibliotēku (The Cunningham Library of the
Australian Council for Education Research, ACER), kas palīdz nodrošināt piekļuvi zinātniskajiem žurnāliem —
70% ir izmantojami bez maksas. Kopdarbības projektā iesaistīti arī citi Indijas okeāna izolētie reģioni. (Gross,
Julia, Riyaz, Aminath. An academic library partnership
in the Indian Ocean region. Library Review, Vol.53, Nr.4,
2004, p.220–227.)

nais konferences uzdevums ir diskutēt par būtiskiem
bibliotēku attīstības problēmjautājumiem, piemēram,
resursu nodrošinājumu un informācijas pieejamību.
Pirmā konference notika 1979.gadā. Tajā tika noteikti galvenie tās mērķi:
l Āzijas un Okeānijas bibliotēku informācijas apmaiņa un sadarbības paplašināšana;
l vāji attīstīto valstu bibliotēku atbalstīšana sadarbībā ar attīstītajām valstīm;
l Āzijas un Okeānijas valstu bibliotēku atšķirīgā stāvokļa apzināšana un analīze.
Āzijas un Okeānijas bibliotēku pasaulē toni nosaka ekonomiski spēcīgo valstu bibliotēkas — Singapūra, Japāna, Austrālija. Mazo valstu situatīvie un problēmziņojumi konferencēs līdz šim izpalikuši. Arī pašas konferences notikušas valstīs, kas spēj nodrošināt to norisi,
kā arī samaksāt ceļa un uzturēšanās izdevumus vājākajiem partneriem. Viens no konferences izdevumiem ir
CDNLAO Newsletter (http://www.ndl.go.jp/en/publication/
cdnlao/index.html).
Interesanti ieskatīties vispārīgajos, pat abstraktajos
jautājumos, uz kuriem aicināti atbildēt nacionālo bibliotēku direktori: kāda šobrīd ir populārākā grāmata Jūsu valstī?; kura visos laikos bijusi labākā grāmata Jūsu valstī?; ar ko Jūsu bibliotēka ir ievērojama?; ko Jūs gribētu iegūt savai bibliotēkai? Te, acīmredzot, aizplīvuroti pētīta
bibliotēku nozares vadītāju erudīcija. Publiskotās atbildes dod zināmu priekšstatu, kas ir tikpat atšķirīgs, cik
pašas valstis un to nacionālās bibliotēkas. (http://www.
ndl.go.jp/en/publication/cdnlao/063/633.html)
Noslēdzot nelielo ieskatu Maldīvijas bibliotēku pasaulē, jāsaka, ka Latvijai, Luksemburgai, Islandei, Maldīvijai un vēl vienai otrai mazai valstij ir viena kopīga
iezīme: informācijas vakuums par bibliotēkām pasaules lielākajās valodās. Taču pasaule visvairāk gaida tieši šīs ziņas.

Āzijas un Okeānijas nacionālo
bibliotēku direktoru konference
Eiropas bibliotekāru vidū populārā Nacionālo bibliotēku direktoru konference (The Conference of European National Librarians, http://www.cenl.org, CENL) nereti ieteikusi un īstenojusi interesantus risinājumus bibliotēku nozarē, īpaši garīgā mantojuma digitalizācijā un
informācijas pieejamībā. Līdzīga nacionālo bibliotēku
direktoru konference darbojas arī Āzijā un Okeānijā.
Tā ir Āzijas un Okeānijas nacionālo bibliotēku direktoru konference (The Conference of Directors of National
Libraries in Asia and Oceania, CDNLAO) (http://www.ndl.
go.jp/en/publication/cdnlao/058/586.html). Šīs konferences ietvaros nacionālo bibliotēku direktori sākotnēji tikās reizi 2–3 gados, pēdējā laikā — ik gadu. Galve-

(Annas Mauliņas foto)
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Maldīvijas augļu bagā
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Jana Dreimane

Ārzemju
bibliotēku
notikumu
apskats

Gazas Arheoloģijas muzejā

(2009.gada
janvāris−marts)
Karadarbībā cietušas Gazas sektora
bibliotēkas
Divdesmit divas dienas ilgajā (2008.gada decembris–2009.gada janvāris) Izraēlas armijas ofensīvā pret
palestīniešu radikālā militārā grupējuma “Hamas” kontrolēto Gazas sektoru (Palestīna) cieta ne vien Gazas iedzīvotāji (nogalināti 1315 cilvēki, to skaitā 410 bērni, vairāk nekā 5320 ievainoto), bet arī kultūras institūcijas —
bibliotēkas un muzeji. Nelielajā, blīvi apdzīvotajā Gazas
joslā (258 km2, 1,4 miljoni iedzīvotāju) “Hamas” militārā infrastruktūra — Izraēlas armijas gaisa un sauszemes
uzbrukumu mērķis — ir cieši līdzās dzīvojamām ēkām
un sabiedriskajām celtnēm. Kara ofensīvā pilnīgi iznīcinātas divas pašvaldību publiskās bibliotēkas un pamatīgi cietušas divu augstskolu bibliotēkas. Izpostīts 2008.
gada augustā publikai atvērtais vienīgais Gazas Arheo-

Palestīniešu bērni Gazas bērnu cen

tra bibliotēkā

loģijas muzejs. To dibinājis un vada kolekcionārs Javdats Koudari (Jawdat Khoudary), bet finansējusi arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, UNESCO) un Ženēvas pilsētas mākslas un vēstures muzejs (Geneva Musee d’art et
d’histoire). Izraēliešu tanki apstājušies tikai 200 metrus
no muzeja ieejas un raidījuši uz to šāviņus. Iedragāts
muzeja jumts, sienas, stikla ieejas durvis un logi. Sašautas divpadsmit māla amforas, kas izgatavotas 4.–7.gadsimtā vīna un olīveļļas glabāšanai. Jāuzsver, ka abās palestīniešu teritorijās — “Hamas” kontrolētajā Gazas sektorā un starptautiski atzītās palestīniešu valdības “Fatah” pārzinātajā [Jordānas upes] Rietumkrastā (Westbank) — muzeju ir maz. 1998.gadā bija reģistrēti desmit, bet 2002.gadā — tikai pieci muzeji.
Par Palestīnas bibliotēkām nav izsmeļošu datu, tie ir
novecojuši. Senākās grāmatu krātuves — no 7.gadsimta
— ir mošeju bibliotēkas, kur apkopoti musulmaņu reliģiskie teksti, kas iegūti galvenokārt kā dāvinājumi. Vēlāk Palestīnā dibināti slavenajai Aleksandrijas bibliotēkai līdzīgi pētniecības, zinātnisko disputu un tulkošanas
centri. Tā kā Palestīna allaž bijusi daudzkultūru zeme,
šeit līdzās pastāvējušas gan kristiešu, gan musulmaņu,
gan jūdu bibliotēkas. 19.gadsimta beigās–20.gadsimta
sākumā Eiropas konsulāti veidojuši nelielas bibliotēkas

Sagrautā Gaza
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— tie parāda, ka lasīšanai joprojām ir liela vērtība aktīva un inteliģenta cilvēka pašprezentācijā. Viņš arī
atklāti atzīst, ka, būdams diplomēts teologs, neesot
līdz galam izlasījis Veco Derību. Dž.Duglasam šķiet,
ka nav nosodāms arī 62% respondentu ieradums ielocīt grāmatlapas stūri, lai zinātu, no kurienes atsākama lasīšana. Lappušu ielocīšana esot labāka nekā
ķirurģiskās zeķes ievietošana starp lappusēm, mazliet ironizē Dž.Duglass.
Dž.Orvela darbu “1984” nebija lasījuši četri no desmit respondentiem (42%), bet Ļ.Tolstoja apjomīgo sacerējumu “Karš un miers” — gandrīz trešdaļa aptaujāto (31%).
Pārējie darbi, par kuru izlasīšanu melojuši visvairāk
respondentu:
• Džeimss Džoiss “Uliss“ (25%);
• Bībele (24%);
• Gistavs Flobērs “Bovarī kundze” (16%);
• Stīvens Hokings “Īsi par laika vēsturi” (A Brief History of Time) (15%);
• Salmans Rušdi “Pusnakts bērni” (14%);
• Marsela Prusta romānu cikls “Zudušo laiku meklējot” (9%);
• Baraks Obama “Mana tēva sapņi” (Dreams From
My Father) (6%);
• Ričards Dokinss (Richard Dawkins, 1941) “Savtīgais
gēns” (The Selfish Gene) (6%).
Respondenti atzina, ka nācies melot arī par māsu —
Šarlotes, Emīlijas un Annas — Brontē, Džeinas Ostinas,
Čārlza Dikensa, Fjodora Dostojevska un Hermaņa Melvila (Herman Melville, 1819–1891) darbu izlasīšanu.
Par aizraujošu lasāmvielu divas trešdaļas (61%) aptaujāto uzskata Džoannas Roulingas (1965) grāmatsēriju par Hariju Poteru, bet gandrīz viena trešdaļa (32%)
— trilleru rakstnieka Džona Grišama (1955) sacerējumus. Vairāk nekā piektā daļa respondentu ar interesi
lasa sieviešu romānu autores Sofijas Kinselas (Sophie
Kinsella, 1969) sacerējumus.
Aptauja liecina, ka 41% aptaujāto mēdz iepazīties ar
grāmatas noslēgumu, pirms tā izlasīta, bet 48% — izlasīt citai personai dāvināšanai iegādātu grāmatu.

Izmantotā informācija

Anfruns, Julien. Cultural heritage in Gaza damaged and in great danger. IFLA [tiešsaiste], 18 February 2009 [skatīts 2008.g. 19.jūn.]. Pieejams:
http://www.ifla.org.sg/VI/4/admin/icbs-gaza-statement18-02-2009.pdf

Grāmatmeļi

Grāmata un lasīšana Lielbritānijā
2007.–2009.gadā: pētījumi un atziņas

Mazliet konkrētākas ziņas par britu grāmatmeļiem
sniedz vēl viena aptauja, kas veikta 2008.gada nogalē.
Tajā piedalījās 1500 respondentu, to skaitā 864 pusaudži. Aptaujā noskaidrots — par grāmatu lasīšanu melo puse vīriešu, bet tikai trešdaļa sieviešu. Vīrieši parasti melo tālab, lai izskatītos intelektuālāki un/vai romantiskāki potenciālās vai esošās partneres acīs. Jāatzīst, ka vīriešus uz melošanu rosina sieviešu augstās
prasības. Viņas uzskata, ka vīriešiem vajadzētu orientēties gan pirmā melnādainā Dienvidāfrikas Republikas prezidenta, Nobela miera prēmijas laureāta Nelsona Mandelas (1918) biogrāfijā, gan angļu dzejnieka, dramaturga Viljama Šekspīra (1564–1616) sacerējumos. Visvairāk grāmatmeļu (74%) ir pusaudžu vidū. Iespējams, viņu melošanai ir cits iemesls. Izglītības programmās ietvertais literatūras kanons var šķist
pārāk šaurs, garlaicīgs un novecojis, kas bremzē, nevis
stimulē bērnu lasītkāri.

Lasīšana kā pašprezentācijas vērtība
2009.gada janvārī–februārī Pasaules grāmatu dienas organizatori Lielbritānijā veica tiešsaistes aptauju par britu attieksmi pret grāmatām, kurā piedalījās
1342 respondenti. Nelielais pētījums liecina, ka divas trešdaļas angļu melo par grāmatu lasīšanu, lai uz
sarunu partneri atstātu labāku iespaidu. Grāmatas,
par kurām melots visvairāk, ir angļu rakstnieka Džordža Orvela (1903–1950) utopiskais romāns “1984” un
krievu klasiķa Ļeva Tolstoja (1828–1910) epopeja
“Karš un miers”. Nacionālā rakstpratības fonda (National Literacy Trust) direktors Džonatans Duglass (Jonathan Douglass) pētījuma rezultātus vērtē pozitīvi
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eiropiešu ieceļotāju vajadzībām. Atvērtas bibliotēkas
ebreju strādniekiem, kas propagandēja marksisma idejas. Pašvaldību finansētas publiskās bibliotēkas dibinātas nesen — 20.gadsimta 60.–70.gados. Lielākā un nozīmīgākā palestīniešu publiskā bibliotēka atrodas Rietumkrastā, Nablusas pilsētā. Arī Gazas sektorā atvērtas
dažāda lieluma un nozīmes publiskās bibliotēkas. Taču
pašvaldību bibliotēku finansējums ir nepietiekams. Saskaņā ar 1996.gada datiem 72% Palestīnas bibliotēku ir
mazāk nekā 1000 grāmatu. Vairāk nekā puse bibliotēku
izvietotas ļoti šaurās telpās (< 50 m2), tādēļ nekādas sociālās aktivitātes tās nevar izvērst. Atbilstoši musulmaņu izpratnei par abu dzimumu lomām, vairākums Palestīnas bibliotekāru (60%) ir vīrieši. Tikai 13% bibliotekāru ir bakalaura grāds, bet 7% — maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē.
Starptautiskā Zilā Vairoga komiteja (International
Committee of the Blue Shield, ICBS), kuras locekle ir arī
Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA), lūdz abas konfliktējošās
puses saudzēt Gazas kultūras infrastruktūru, sevišķi vietas, kur notiek arheoloģiskie izrakumi, — to iznīcināšana radītu neatgriezeniskus zaudējumus. Komiteja aicina respektēt starptautiskās vienošanās
par kultūras mantojuma aizsardzību militāro operāciju zonā un neizmantot kultūras infrastruktūru kara mērķiem.
Dokumentos Gazas josla pirmoreiz pieminēta pirms
aptuveni 6000 gadiem. Tas ir viens no kultūrvēsturiski bagātākajiem pasaules reģioniem ar daudzām interesantām un nozīmīgām ēkām. Tās arhitektūrā spilgti izpaužas reģionā dominējošo kultūru (seno ēģiptiešu, ebreju, grieķu, romiešu, bizantiešu, kristiešu, osmaņu u.c.) ietekme. Gazas joslā ir daudz musulmaņu mošeju, ebreju sinagogu, kristiešu baznīcu un karavānserālu (karavānu piestātnes, kur ir telpas cilvēku atpūtai,
kravu izvietošanai un laukumi lopiem).
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Pieprasītākie rakstnieki un viņu darbi
Lielbritānijas publiskajās bibliotēkās
Par vispieprasītāko autoru Lielbritānijas publiskajās bibliotēkās 2007.–2008.gadā kļuvis ASV piedzīvojumu romānu rakstnieks Džeimss Patersons (James Patterson, 1947). Lielbritānijas Publiskā patapinājuma tiesību biroja (The Public Lending Right, http://www.plr.
uk.com) apkopotie dati liecina, ka no 2007.gada jūlija
līdz 2008.gada jūnijam viņa darbu izdevumi Apvienotās Karalistes bibliotēkās izsniegti vairāk nekā pusotru miljonu reižu. Pēc ASV žurnāla “Forbes” aprēķiniem
Dž.Patersons ir otrs bagātākais rakstnieks pasaulē —
no 2007.gada 1.jūnija līdz 2008.gada 1.jūnijam viņš nopelnījis 50 miljonus ASV dolāru. (Viņu gan krietni apsteidz Dž.Roulinga, kas gada laikā nopelnījusi sešas reizes vairāk — 300 miljonus ASV dolāru.)
Komentējot Lielbritānijas publiskā patapinājuma
datus, Dž.Patersons uzsvēra: “Esmu ļoti iepriecināts, ka

Populārais
amerikāņu
rakstnieks
Džeimss
Patersons

jau otro gadu esmu pieprasītākais autors britu bibliotēkās. Esmu daudz sadarbojies ar Amerikas Bibliotēku
asociāciju un uzskatu, ka bibliotēkas ir ikvienas kopienas neatņemama sastāvdaļa, grāmatu lasītprieka veicinātājas un izplatītājas. Ir patīkami apzināties, ka mani stāsti ir tik populāri Apvienotajā Karalistē, un ceru,
ka bibliotēku lasītāji tiks pilnā mērā izklaidēti arī 2009.
gadā.”
No 20. līdz 24.aprīlim — UNESCO izsludinātajā
“Lielās lasīšanas nedēļā” (The Big Read: Global Action
Week 2009, http://portal.unesco.org/education/en/
ev.php-URL_ID=58606&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html) — Dž.Patersons viesojās Lielbritānijā, lai popularizētu savus darbus un pasniegtu balvas
konkursa “Ekstrēmās lasīšanas izaicinājums” (James
Patterson’s Extreme Reading Challenge) uzvarētājiem.
Konkurss noritēja no 2009.gada 2.februāra līdz 20.martam. Tā mērķis — veicināt tēvu un bērnu kopālasīšanu. Ekstrēmās lasīšanas izaicinājuma ideja bija vienkārša — fiksēt tēva un bērna kopālasīšanas mirkļus visoriģinālākajās, neparastākajās vietās un nosūtīt fotogrāfijas Nacionālajam rakstpratības fondam, kas organi-

zēja un vadīja konkursu. Galvenais uzvarētājs — tēvs
un bērns — saņēma balvā trīs dienu ceļojumu uz Kirunas pilsētu Zviedrijā. Arī skola, kurā bērns mācās, bija
ieguvēja — bibliotēkai tika piešķirtas 2000 angļu sterliņu mārciņas bērnu grāmatu iegādei no izdevniecības
“Random House”.
Literatūrkritiķi uzskata Dž.Patersonu drīzāk par literatūras ražotāju, ne rakstnieku, jo pērn viņš publicējis astoņas jaunas grāmatas. To skaitā ir gan trilleri, gan
romantisks mīlasstāsts. Dž.Patersons uzsver, ka parasti
vienlaikus raksta piecas grāmatas, daudzi darbi top sadarbībā ar citiem autoriem. Pirmās idejas viņš fiksējot
pats, pēc tam līdzautori izstrādā darba uzmetumu, bet
Dž.Patersons veic tālākos rakstu darbus. Dž.Patersons
noliedz, ka citi autori būtu iesaistīti arī darbu rakstīšanā.
Dž.Patersona veiksmīgāko darbu skaitā ir grāmatsērija par melnādaino detektīvu Aleksu Krosu (Alex Cross)
— priekšzīmīgu vientuļo tēvu, kas veiksmīgi apvieno
trīs bērnu audzināšanu, brīvprātīgā aktivitātes kādā
bezmaksas zupas virtuvē ar maniakālu slepkavu tveršanu. 2005.gadā aizsākta fantastikas romānu sērija pusaudžiem — “Maksimums Raids” (Maximum Ride), kurā
stāstīts par četriem četrpadsmit gadus veciem jauniešiem-putniem, kas glābj pasauli no ekoloģiskas katastrofas. Daudzi Dž.Patersona romāni ir ekranizēti. Lielu
Dž.Patersona peļņas daļu veido ienākumi no datorspēlēm, kurās izmantoti viņa romānu sižeti un personāži.
Viena no Dž.Patersona veiksmes atslēgām ir viņa izteiksmes vienkāršība un lakonisms, parasti viena nodaļa nepārsniedz trīs lappuses. Spēja apjaust lasītāju vēlmes izkopta, strādājot vadošā amatā ASV lielākajā reklāmas aģentūrā “JWT” (abreviatūra no tās dibinātāja
Džeimsa Valtera Tompsona (James Walter Thompson,
1847–1928) vārda un uzvārda pirmajiem burtiem). Bijušais reklāmas speciālists ir vairāk nekā 50 romānu autors, visā pasaulē pārdoti vairāk nekā 150 miljoni viņa
darbu eksemplāru.
Otra iecienītākā autore ir britu bērnu rakstniece
Žaklīna Vilsone (Jacqueline Wilson, 1945), kas 2004.–
2006.gadā pieprasītāko rakstnieku sarakstā ieņēma pirmo vietu. Vairāk nekā viena miljona izsniegumu robežu pārsniegusi ar pseidonīmu Deizija Medouza (Daisy

Britu bērnu
rakstniece
Žaklīna
Vilsone
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Britu rakstniece Džozef īne Koksa

2
Atbilstoši latviešu un citvalodu īpašvārdu atveides noteikumiem
Catherine Cookson latviskojama kā Ketrīna Kuksone. Publikācijā izmantots šis variants, kas var atšķirties no plašsaziņas līdzekļos un rakstnieces grāmatu latviskajos tulkojumos neprecīzi atveidotā.

Amerikāņu
romāniste
Nora Robertsa

Meadows) apvienojušos četru autoru — Narinderas
Dhami (Narinder Dhami), Sjū Bentlijas (Sue Bentley), Lindas Čepmenas (Linda Chapman) un Sjū Mongrijas (Sue
Mongredien) — grāmatsērija bērniem ”Burvju varavīksne” (Rainbow Magic). Tajā iekļautas pasakas par septiņām varavīksnes krāsas fejām.
Viena miljona izsnieguma slieksni pārspējuši arī britu prozaiķes Džozefīnes Koksas (Josephine Cox, 1941)
un amerikānietes, vairāk nekā 160 romantisko romānu
autores, Noras Robertsas (Nora Roberts, 1950) darbi.
30% visvairāk patapināto darbu bija bērnu un jauniešu, kā arī izglītojošā literatūra. Desmit pieprasītāko
autoru skaitā ir seši britu bērnu rakstnieki: jau pieminētā Ž.Vilsone, četras autores ar vienu pseidonīmu —
D.Medouza, Frančeska Saimona (Francesca Simon, 1955),
Miks Inkpens (Mick Inkpen, 1952), Džaneta un Elans Ālbergi (Janet & Allan Ahlberg), Iens Vaibrovs (Ian Whybrow).
No atsevišķajām grāmatām vispieprasītākā bija
Dž.Roulingas “Harijs Poters un nāves dāvesti”1. Dati liecina, ka bibliotēku lasītāji respektē Lielbritānijas Televīzijas “Ričarda un Džūditas grāmatu kluba” (Richard &
Judy Book Club, http://www.richardandjudybookclub.
co.uk) ieteikumus — tajos pārrunātie jaunizdevumi āt-

Britu rakstniece Ketrīna Kuksone

K.Kuksone
30.gadu
vecumā

Lielbritānijas vispieprasītāko autoru
darbu izdevumi latviešu valodā
Dž.Patersona grāmatas
Patersons, Džeimss. Četras aklas peles. No angļu
val. tulk. Allens Pempers. Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 215
lpp. ISBN 9789984376660.
Patersons, Džeimss. Kaķis un pele. No angļu val.
tulk. Armīns Voitkāns; māksl. Kristians Šics. Rīga : Kontinents, 2001. 394, [1] lpp. ISBN 9984683516.
Patersons, Džeimss. Londonas tilti. No angļu val.
tulk. Allens Pempers; māksl. Vita Lēnerte. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 194 lpp. ISBN 9984374181.

1
Roulinga, Dž.K. Harijs Poters un nāves dāvesti. No angļu val. tulk.
Ingus Josts, Ieva Kolmane, Sabīne Ozola, Māra Poļakova. Rīga : Jumava,
2008. 639, [1] lpp. ISBN 9789984384382.
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ri vien kļūst par bestselleriem. Piecas no desmit Lielbritānijas publiskajās bibliotēkās visvairāk patapinātajām
grāmatām ir kluba ieteiktā literatūra.
Tomēr līdz šim nepārspēts ir britu rakstnieces Ketrīnas Kuksones (Catherine Cookson, 1906–1998)2 rekords — 18 gadi pieprasītākās autores godā! Vairāki viņas romāni tulkoti un izdoti arī latviešu valodā, to
skaitā pirmais — “Keita Henigena” (1950).
Publiskā patapinājuma likums Lielbritānijā pieņemts
1979.gadā, bet publiskā patapinājuma atlīdzība britu autoriem pirmoreiz izmaksāta vien 1984.gadā. Kopš 2000.gada
to saņem arī citu Eiropas Savienības valstu autori, kuru darbi izsniegti Lielbritānijas bibliotēkās. Tomēr Apvienotajā Karalistē iemīļotie amerikāņu autori, toskait Dž.Patersons, atlīdzību par publisko patapinājumu negūst.
2008./2009.gadā Lielbritānijas Publiskā patapinājuma tiesību biroja budžets bija 7,4 miljoni angļu sterliņu
mārciņu, no tiem 6,63 miljoni izmaksāti 23 773 autoriem. Kopš 2009.gada par katru izsniegumu autors saņem 5,98 pensus.
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Patersons, Džeimss, Jongs, Pīters, de. Pludmales
nams. No angļu val. tulk. Allens Pempers. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 203 lpp. ISBN 9984372898.
Patersons, Džeimss. Pusnakts klubs. No angļu val.
tulk. Armīns Voitkāns. Rīga : Kontinents, [2001]. 411, [1]
lpp. ISBN 9984270092.
Patersons, Džeimss. Sūzannas dienasgrāmata Nikolasam. No angļu val. tulk. Silvija Brice. Rīga : Kontinents, [2002]. 284, [1] lpp. ISBN 9984740099.
Patersons, Džeimss. Zebiekste. No angļu val. tulk.
Silvija Brice. Rīga : Kontinents, [2001]. 412, [2] lpp. ISBN
9984683826.
Patersons, Džeimss. Zirneklis. No angļu val. tulk.
Silvija Brice; māksl. Kristians Šics. Rīga : Kontinents,
2000. 476, [1] lpp. ISBN 9984621715.
Ž.Vilsones grāmatas
Vilsone, Žaklīna. Dvīņu spēles. No angļu val. tulk.
Sintija Zariņa; il. Niks Šarets, Sjū Hīpa. Rīga : Zvaigzne
ABC, 2007. 146, [1] lpp. ISBN 9789984378664.
Vilsone, Žaklīna. Labākās draudzenes. No angļu val.
tulk. Elita Līdumniece; māksl. Niks Šarets. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 200 lpp. ISBN 9984371352.
Vilsone, Žaklīna. Lola Rouza. No angļu val. tulk. Elita Līdumniece; māksl. Niks Šarets. Rīga : Zvaigzne ABC,
2005. 254 lpp. ISBN 9984369498.
Vilsone, Žaklīna. Mīlestības stundas. No angļu val.
tulk. Vineta Sondore; māksl. Niks Šarets. Rīga : Zvaigzne
ABC, 2008. 239, [1] lpp. ISBN 9789984378305.
Vilsone, Žaklīna. Miskastes bērns. No angļu val.
tulk. Daina Grigorjeviča; māksl. Niks Šarets. Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. 127 lpp. ISBN 998422838X.
Vilsone, Žaklīna. Noslēpumi. No angļu val. tulk. Ina
Strautniece; māksl. Niks Šarets. Rīga : Zvaigzne ABC,
2003. 192 lpp. ISBN 9984360598.
Vilsone, Žaklīna. Projekts “Lotija”. No angļu val.
tulk. Ligita Lanceniece; māksl. Niks Šarets. Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 175 lpp. ISBN 9789984379883.
Vilsone, Žaklīna. Saki vai dari!. No angļu val. tulk.
Inga Lande; māksl. Niks Šarets. Rīga : Zvaigzne ABC,
[2003]. 187 lpp. ISBN 9984361764.
Vilsone, Žaklīna. Sliktās meitenes. No angļu val.
tulk. Anta Āboliņa; māksl. Niks Šarets. Rīga : Zvaigzne
ABC, 2005. 160 lpp. ISBN 9984370305.
Vilsone Žaklīna. Vikija — eņģelis. No angļu val. tulk.
Vanda Tomaševiča; māksl. Niks Šarets. Rīga : Zvaigzne
ABC, 2003. 144 lpp. ISBN 9984229947.

tulk. Ilga Melnbārde. Rīga : Iljus, 1996. 335 lpp. ISBN
9984522180.
Izmantotā informācija

James Patterson : Writer with a Passion for Reading. Scottish Sunday
Express [tiešsaiste], 27 February 2009 [skatīts 2009.g. 1.jūl.]. Pieejams: http://
www.scottishsundayexpress.co.uk/posts/view/86559/James-Patterson:Writer-with-a-passion-for-reading
James Patterson is UK’s Most Borrowed Author With Over 1.5 Million Library Loans. Public Lending Right [tiešsaiste], 6 February 2009
[skatīts 2009.g. 1.jūl.]. Pieejams: http://www.plr.uk.com/mediaCentre/
mediaReleases/feb2009(1).pdf
Many lie over books ‘to impress’. BBC [tiešsaiste], 11 December
2008 [skatīts 2009.g. 1.jūl.]. Pieejams: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_
news/education/7776046.stm
Most Borrowed Authors (Adult & Children Combined). Public Lending Right [tiešsaiste], 2009 [skatīts 2009.g. 1.jūl.]. Pieejams: http://www.
plr.uk.com/mediaCentre/mostBorrowedAuthors/top20Authors/20072008Top20Authors.pdf
Poll reveals UK’s reading secrets. BBC [tie saiste], 5 March 2009 [skatīts 2009.g. 1.jūl.]. Pieejams: http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/
arts_and_culture/7925720.stm

Brīvpieejamības gads Nīderlandē
Vairākas Nīderlandes augstskolas un zinātniskās organizācijas, to skaitā Nīderlandes Karaliskā (Nacionālā) bibliotēka, Nīderlandes Karaliskā Zinātņu un mākslas akadēmija (Royal Netherlands Academy of Arts and
Sciences) un Nīderlandes Zinātniskās pētniecības organizācija (Netherlands Organisation for Scientific Re
search, NWO) 2009.gadu pasludinājušas par Brīvpieejamības gadu.
Akcijas mērķis — uzsvērt informācijas brīvpieejamības nozīmi izglītībā, zinātnē un pētniecībā, kā arī sabiedriskajā dzīvē. Tiks definētas brīvpieejamības politikas vadlīnijas, noteiktas nepieciešamās likumu normas, attīstīta un pilnveidota digitālās informācijas infrastruktūra, veicināta brīvpieejamībā ieinteresēto sabiedrības grupu savstarpējā sapratne.
Kampaņas koordinatore — ar informācijas tehnoloģijām saistīto inovāciju veicinātājorganizācija Nīderlandes augstskolās un pētniecības institūtos SURF (http://
www.surf.nl) finansējusi īsfilmu, kurā savu viedokli par
zināšanu pieejamību holandiešu valodā pauž vairākas
prominentas “zināšanu infrastruktūras” amatpersonas,
to skaitā Nīderlandes Universitāšu asociācijas priekšsē-

K.Kuksones grāmatas
Kuksone, Ketrīna. Keita Henigena. No angļu val.
tulk. Maira Jēgere; māksl. Arnis Zariņš. [Rīga] : Zvaigzne
ABC, [2007]. 238, [2] lpp. ISBN 9984375502.
Kuksone, Ketrīna. Keitas Henigenas meita. No
angļu val. tulk. Maira Jēgere; māksl. Arnis Zariņš. [Rīga] :
Zvaigzne ABC, [2007]. 270, [1] lpp. ISBN 9984379485.
Kuksone, Ketrīna. Klusētāja. No angļu val. tulk.
Maija Garkeviča. [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2005]. 261, [2]
lpp. ISBN 9984365131.
Kuksone, Ketrīna. Nevainīgo dvēseļu gads. No
angļu val. tulk. Ilga Melnbārde. Rīga : Iljus, 1996. 287
lpp. ISBN 9984522199.
Kuksone, Ketrīna. Nežēlīgā dziņa. No angļu val.

Nīderlandes Nacionālās bibliotēkas digitālā
kolekcija “Nīderlandes atmiņa”
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2009.gada 3.martā pēkšņi zemē iegruva Ķelnes Vēstures arhīvs (Historisches Archiv Köln, http://www.stadtkoeln.de/5/kulturstadt/historisches-archiv) — Vācijas lielākā pašvaldības dokumentu krātuve. Tam līdzās
gandrīz pilnībā sabruka divas dzīvojamās mājas, gāja
bojā divi jaunieši. Noskaidrojot iespējamos traģēdijas
iemeslus, atklāts, ka 2008.gadā zem arhīva ēkas izurbts
krietni vairāk artēzisko aku, nekā pieļaujams. Sākās erozija, kas izraisīja zemes un visbeidzot arhīva ēkas iegrūšanu.
8400 metriku grāmatu (dzimšanas, laulību un miršanas reģistrācijas grāmatas) kopš Lielās Franču revolūcijas laika, 104 000 karšu un plānu, 50 000 plakātu, vairāk nekā 700 personālfondu, to skaitā dabaszinātnieka, dominikāņa Svētā Alberta (Albertus Magnus, ~1193–
1280), filozofu Kārļa Marksa (1777–1838) un Georga Vilhelma Frīdriha Hēgeļa (1770–1831) sacerējumi, izcilā
politiķa, pirmā Vācijas Federatīvās Republikas kanclera
Konrāda Adenauera (Konrad Adenauer, 1876–1967) rokraksti, Nobela prēmijas laureāta, rakstnieka Heinriha
Bella (1917–1985) fonds 380 kartona kastēs, visapjomīgākais franču komponista Žaka Ofenbaha (1819–1880)
arhīvs, pilsētas rātes protokoli kopš 1376.gada, Romas
pāvesta dekrēti, cunftu dokumenti un rēķingrāmatas,
Ķelnes apkārtnes klosteru mantojums — tas viss gulēja Ķelnes Vēstures arhīva ēkas drupās.
Līdz 2009.gada maija beigām ar vairāk nekā 1800
brīvprātīgo palīdzību no drupām izglāba 85% arhīva dokumentu, taču atlikušie 15%, kas nokļuva ūdenī,
vairs nebija glābjami.
Ķelnes Vēstures arhīvs aizņem 30 000 plauktmetru
(tiek lēsts, ka vienā plauktmetrā ietilpst 8000–10 000
papīrlapu). Tajā bija daudz unikālu materiālu, kam nav
kopiju un kas nav arī publicēti. Niecīga daļa ir mikrofilmēta (6369 mikrofilmas ar 10 miljoniem atsevišķu fotoattēlu). Kopijas atrodas ilglaicīgās glabāšanas krātuvē Oberrīdas kalnraktuves ejās (Barbarastollen in Oberried), kur apkopotas Vācijas vērtīgāko arhīvdokumentu mikrofilmas.
Ķelnes kultūras dzīves vadītājs Georgs Kvanders
(Georg Quander) uzskata, ka Ķelnes arhīva ēkas sabrukums ir otra lielākā 21.gadsimta kultūras traģēdija Vācijā. Pirms nepilniem pieciem gadiem — 2004.gada septembrī — ugunsgrēkā Hercogienes Annas Amālijas bibliotēkā Veimārā sadega vairāki tūkstoši grāmatu. Valsts
bibliotēkas Berlīnē (Staatsbibliothek zu Berlin) Rokrakstu
nodaļas vadītājs Ēfs Overgauvs (Eef Overgaauw) uzsver:
“[Arhīva] materiāli ir tikpat vērtīgi kā Veimāras grāmatu
dārgumi, tie ir svarīgs viduslaiku Ķelnes vēstures avots.
(..) Iespiestās grāmatas izdod lielākā eksemplāru skaitā.
Ja iznīcina vienu, to var aizstāt ar citu, bet rokraksti ir neaizvietojami. Visu, kas zināms par antīko senatni un viduslaikiem, esam guvuši no rokrakstiem.” Ē.Overgauvs
uzskata, ka 60 miljoni eiro — arhīva apdrošināšanas
summa — ir smieklīgi zema, salīdzinot ar zaudējumiem.
Tikai dažu Vācijas pilsētu (Minhenes, Augsburgas un
Nirnbergas) arhīvi var lepoties ar tikpat lielām bagātībām kā Ķelnes Vēstures arhīvs. Nedrīkstētu noniecināt
arī sabrukušās sešstāvu ēkas vērtību, jo tajā bija nodrošināts vislabākais mikroklimats dokumentu glabāšanai.

Izmantotā informācija

SURF : 2009 is Open Access year. SURF [tiešaiste], 26 February 2009
[skatīts 2008.g. 19.jūn.]. Pieejams: http://www.surf.nl/en/SURFActueel/
Pages/SURF2009isOpenAccessyear.aspx
SURF finansētā īsfilma ar subtitriem angļu valodā : Open Access : Just Publish. SURFmedia [tiešsaiste], 24 February 2009 [skatīts
2008.g. 19.jūn.] Pieejams: http://www.surf.nl/en/SURFActueel/Pages/
SURF2009isOpenAccessyear.aspx
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Ķelnes Vēstures arhīvs drupās

dētājs (Association of Universities in the Netherlands) Zijbolts Norda (Sijbolt Noorda) un Nīderlandes Nacionālās
bibliotēkas direktors Martins Bosenbroks (Martin Bossenbroek).
Kampaņas organizētāji uzsver, ka Nīderlande ir
viena no vadošajām pasaules valstīm brīvpieejamības jomā. Nacionālā vārteja uz Holandes zinātnisko
informāciju NARCIS (http://www.narcis.info) nodrošina neierobežotu pieeju vairāk nekā 175 000 zinātnisko publikāciju, kas apkopotas 22 digitālajos repozitārijos. To skaitā ir 23 436 Nīderlandes augstskolās aizstāvēto promocijas darbu kopsavilkumi. “Lietišķo zinātņu universitāšu zināšanu banka” (The Knowledge
Bank for Universities of Applied Sciences, HBO Kennisbank, http://www.hbo-kennisbank.nl) piedāvā iespēju iepazīties ar 17 augstskolu studentu darbiem, akadēmiskā personāla publikācijām un izglītības projektiem. 2009.gada pavasarī tajā bija apkopots vairāk nekā 10 000 digitālās informācijas vienību. Katru darbu
lasītāji var novērtēt piecu ballu sistēmā, tiek veidots
un atjaunināts desmit visaugstāk novērtēto darbu saraksts.
Nozīmīgas ir arī Nīderlandes Nacionālās bibliotēkas
veidotās un koordinētās digitālās kolekcijas. Patlaban
viena no lielākajām — “Nīderlandes atmiņa” (Memory of
the Netherlands, http://www.geheugenvannederland.
nl), kur apkopoti jau 392 277 digitālie objekti no 66 institūcijām, galvenokārt muzejiem, arhīviem un bibliotēkām. Otrs ambiciozākais projekts, kas uzsākts 2006.
gadā, — “Digitālo dienas laikrakstu datubāze” (Databank of Digital Daily newspapers, http://www.kb.nl/
hrd/digi/ddd). Tā ietvaros no 2009.gada janvāra līdz
2011.gada augustam paredzēta 6 miljonu lappušu digitalizācija.
Brīvpieejamības gada organizatori uzskata, ka
digitalizācijas loma zinātniskajā komunikācijā nav
pietiekami novērtēta. Z.Norda uzskata, ka visiem
valsts finansēto pētījumu rezultātiem vajadzētu būt
publiski pieejamiem. “Pētnieki un zinātnieki ir ieinteresēti, lai viņu publikācijas būtu ikvienam pieejamas digitālā formā, to pašu vēlas sabiedrība,” uzsver Z.Norda.
Būtiska loma brīvpieejamības nodrošināšanā ir
zināšanām par autortiesību likumiem. Piemēram,
problemātiska ir pilnīga autortiesību nodošana izdevējam, kas var kļūt par šķērsli tālākai darba izmantošanai pat pašam autoram. Proti, viņam varētu tikt
liegta sava darba augšupielāde personīgajā tīmekļa vietnē vai izplatīšana savas organizācijas informācijas tīklā.
Z.Norda atzīst, ka arī citas valstis aktīvi veido brīvpieejamo resursu infrastruktūru, taču Nīderlandei —
vienai no šīs kustības pionieriem — jābūt citām valstīm par paraugu.
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Ķelnes Vēstures
arhīvs un tā
iebrukums

Traģēdija rosinājusi pārdomas par arhīvu vērtību mūsdienās. Vācijas Arhivāru biedrības (Verband
deutscher Archivarinnen und Archivare) priekšsēdētājs,
Bādenes-Virtembergas Zemes arhīva (Landesarchiv
Baden-Württemberg, Štutgarte) vadītājs Roberts Krečmars (Robert Kretzschmar) uzsver, ka arhīvs ir neizsmeļams dažādu paaudžu komunikācijas avots, jo katra paaudze pagātnes dokumentos meklē atbildes uz citiem
jautājumiem.
Lai turpmāk izvairītos no šāda mēroga kultūras traģēdijām, 2009.gada 25.jūnijā Ķelnē notika konference, kurā apkopoti ekspertu ieteikumi optimālai arhīvu aizsardzībai. Daži no svarīgākajiem atzinumiem: arhīvu ēku celtniecībā nepieciešama detalizēta riska faktoru apzināšana un novēršana, intensificējama dokumentu mikrofilmēšana un digitalizācija. Tādēļ eksperti augstu vērtē projektu “Ķelnes Digitālais vēstures arhīvs”
(Das digitale Historische Archiv Köln, http://www.
historischesarchivkoeln.de). Tā veidotāji aicina privātpersonas un institūcijas iesniegt viņu rīcībā esošo Ķelnes Vēstures arhīva dokumentu kopijas jebkādā formātā, jo tām var būt nozīmīga loma krājumu

rekonstruēšanā un materiālu restaurācijā. Patlaban
tajā pieejami vairāk nekā 3200 digitālo objektu.
Ķelnes Vēstures arhīva atjaunošanā nepieciešamas
lielas investīcijas. Iegruvumā bojāto dokumentu restaurācija vien varētu izmaksāt vairākus miljonus eiro
un ilgt trīs gadu desmitus. Būvējama jauna arhīva ēka.
Tās celtniecībai vajadzīgi vismaz 40 miljoni eiro. Izšķirošais lēmums būs jāpieņem jaunievēlētajai Ķelnes pašvaldībai šī gada rudenī.
Jāatzīst, ka Ķelnes Vēstures arhīva glābšanā iesaistījās
daudz brīvprātīgo restauratoru, arhivāru, zinātnieku un
studentu, arī ārzemnieku, sevišķi no Nīderlandes, Beļģijas
un Čehijas. Nīderlandes arhīvinstitūcijas piedāvājušas palīdzību Hanzas savienības (Ķelne bija viena no tās pilsētām) dokumentu restaurācijā.
Izmantotā informācija

Expertenanhorung
zum
Kölner
Archiveinsturz
:
Ergebniszusammenfassung.
Landesarchiv
Nordrhein-Westfalen
[tiešsaiste], 25.Juni 2009 [skatīts 2009.g. 3.jūl.]. Pieejams: http://
www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/
Expertenanh__rung_Ergebniszusammenfassung.pdf
Fast alles kann geborgen werden. Kölner Stadt-Anzeiger [tiešsaiste],
31.Mai 2009 [skatīts 2009.g. 3.jūl.]. Pieejams: http://www.ksta.de/html/
artikel/1243453917496.shtml
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mušās Bibliotēkas fondam savākt vairākus miljonus eiro. ERK virsvadība lūgs naudu arī Emdenas pašvaldībai,
Lejassaksijas zemes institūcijām, zinātnes veicināšanas
fondiem. Taču Bibliotēkas fonda valde un padome uzsver, ka pilnvērtīgu darbu bibliotēka varēs atsākt tikai
tad, kad tās pamatkapitāls būs atjaunots pilnā apjomā
(8 miljoni eiro) un sāks nest peļņu. Pagaidām interesentiem pieejams tikai bibliotēkas muzejs.
2008.gada 1.septembrī ERK V.Šulcu atlaida no bibliotēkas direktora un Bibliotēkas fonda valdes priekšsēdētāja amatiem. 12.septembrī tā viņam izvirzīja apsūdzību par Bibliotēkas fonda pamatkapitāla izšķērdēšanu. Emdenas nodokļu inspekcija pārbaudīja bibliotēkas dokumentāciju. Divdesmit policijas un prokuratūras darbinieki veica kratīšanu bibliotēkā, V.Šulca
īpašumos un viņa potenciālā līdzdalībnieka, kādreizējā Bibliotēkas fonda pilnvaroto padomes priekšsēdētāja un bibliotēkas darbinieka Alfrēda Rauhausa (Rauhaus) dzīvesvietā. Taču tikai 2009.gada 26.martā prokuratūra apstiprināja V.Šulcam apsūdzību divpadsmit,
bet A.Rauhausam — trijās epizodēs. Noskaidrots, ka no
2003.gada marta līdz 2008.gada aprīlim V.Šulcs noslēdzis grāmatu iegādes līgumus par vairāk nekā 2,6 miljoniem eiro, naudu ņemot no Bibliotēkas fonda pamatkapitāla, kas ir pretrunā gan ar fonda statūtiem, gan Lejassaksijas likumu par sabiedrisko fondu darbību. Interešu konflikts konstatēts arī A.Rauhausa darbībā. 2001.
gadā viņš ar biznesa partneri nodibinājis privātfondu
“L&S fonds” (tā juridiskā adrese bijusi V.Šulca privātadrese), ar kura starpniecību piecās bijušās Vācijas Demokrātiskās Republikas (VDR) zemēs iegādātas grāmatas
un arhīvdokumenti Lasko bibliotēkai. Nauda atkal tikusi ņemta no Bibliotēkas fonda pamatkapitāla. Jāuzsver,
ka iegādātos materiālus bibliotēka vēl nav saņēmusi, jo
bijušās VDR izglītības un kultūras resursiem jābūt pieejamiem uz vietas tās iedzīvotājiem līdz 2014.gada septembrim.
Daudzas prominentas Emdenas amatpersonas
protestēja pret V.Šulca atlaišanu no darba. Piemēram, 2008.gada 12.septembrī kādreizējā Lasko bibliotēkas vadītāja, tagad Oldenburgas Zemes bibliotēkas direktore Korinna Rēdere (Corinna Roeder) nosūtīja vēstules Starptautiskajai bibliotēku asociāciju un institūciju federācijai (International Federation of Library
Associations and Institutions, IFLA), Vācijas Bibliotekāru biedrībai (Verein Deutscher Bibliothekare, VDB), Vācijas Bibliotēku apvienībai (Deutscher Bibliotheksverband, DBV), kā arī citām Vācijas bibliotēku profesionāļu apvienībām, kurās lūdza atbalstīt Lasko bibliotēkas darbības atsākšanu un tās bijušā direktora atjaunošanu amatā. K.Rēdere uzskata, ka pilnvērtīgs bibliotēkas darbs bez V.Šulca profesionālās vadības un zinātniskās ievirzes nebūs iespējams. Atbildība par dramatisko finansiālā stāvokļa pasliktināšanos jāuzņemas
ne tikai V.Šulcam, bet arī Bibliotēkas fonda pilnvaroto padomei, kuru V.Šulcs regulāri informējis par Bibliotēkas fonda situāciju, norādīts vēstulē. VDB un DBV
K.Rēderes lūgumu respektēja. 2008.gada oktobrī vēstules tika iesniegtas ERK prezidentam Jannam Šmitam
(Jann Schmidt), kurās aicināja atjaunot bibliotēkas darbību pēc iespējas ātrāk. Dokumentos uzsvērts, ka Lasko bibliotēka ir unikāla speciāla zinātniska bibliotēka,

Darbu pārtraukusi nozīmīga
teoloģijas vēstures bibliotēka Vācijā
2008.gada decembrī finansējuma trūkuma dēļ uz
nenoteiktu laiku lasītājiem slēgta viena no ievērojamākajām reformātu baznīcas un teoloģijas vēstures bibliotēkām pasaulē — poļu izcelsmes protestanta Johannesa a Lasko (Johannes a Lasco (Jan Laski), 1499–
1560)3 vārdā nosauktā bibliotēka Emdenā (Lejassaksija, Vācija). Tās galvenā finansētāja — Vācijas Evaņģēlis3
Dzīvojis Emdenā no 1542. līdz 1549.gadam, bijis Austrumfrīzlandes
(vēsturiskais nosaukums reģionam Vācijas ziemeļrietumos, Ziemeļjūras
piekrastē, kur ietilpa Lēras (Leer), Vitmundas (Wittmund) un Aurihas
(Aurich) apgabali, kā arī Emdenas pilsēta) superintendants, kurš
palīdzēja nostiprināties protestantismam un Reformātu baznīcai Austrumfrīzlandes reģionā. Reformātu baznīcas aizsācējs un veidotājs ir
francūzis Žans Kalvins (1509–1564), kurš darbojās galvenokārt Šveicē.

Reformātu
baznīcas tēvs
Johanness a
Lasko

kā Reformātu baznīca (Evangelisch-reformierte Kirche in
Deutschland, ERK) — uzsver, ka vainojama līdzšinējā bibliotēkas direktora un Bibliotēkas fonda (Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek Große Kirche Emden)
valdes vienpersoniskā vadītāja Valtera Šulca (Walter
Schulz) nesaimnieciskā un nelikumīgā darbība. Viņa
pārzinātais Bibliotēkas fonda pamatkapitāls sarucis no
vairāk nekā astoņiem miljoniem eiro 2001.gada sākumā līdz nepilniem diviem miljoniem eiro 2008.gada
nogalē. Tā kā bibliotēkas finansējumu veido Bibliotēkas fonda pamatkapitāla peļņa — 2008.gada beigās tā
bija tikai 84 000 eiro — bibliotekārus, kā arī zinātnisko
personālu nācās atlaist.
Tomēr Vācijas Evaņģēliskā baznīca (Evangelische
Kirche in Deutschland, EKD), kā arī ERK ir vienisprātis par
bibliotēkas darbības atjaunošanas nepieciešamību.
ERK koncilā 2009.gada 5.martā tika nolemts Bibliotēkas
fonda kapitālam piešķirt vēl vienu miljonu eiro. EKD, kā
arī vairāku Vācijas zemju evaņģēliskās baznīcas apņē-
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Peitz, Christiane. Schatz im Schutt. Der Tagesspiegel [tiešsaiste],
5.Mai 2009 [skatīts 2009.g. 3.jūl.]. Pieejams: http://www.archive.nrw.
de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Expertenanh__rung_
Ergebniszusammenfassung.pdf
Pesch, Matthias. 11.000 Tonnen Schutt geborgen. Kölner StadtAnzeiger [tiešsaiste], 29.Mai 2009 [skatīts 2009.g. 3.jūl.]. Pieejams: http://
www.tagesspiegel.de/kultur/Koeln-Stadtarchiv;art772,2744070
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Emdenas Lielā baznīca

ko finansējusi ne vien ERK, bet visa Vācijas sabiedrība.
2001.gadā tā ieguva DBV un fonda “ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius” prestižo godalgu “Gada bibliotēka” — 50 000 vācu marku. Kopš 1995.gada bibliotēkas zinātnisko darbību finansēja arī Vācu Pētniecības
fonds (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Tomēr VDB
un DBV atturējās paust savu nostāju par V.Šulca atjaunošanu amatā.
ERK auditoru ziņojums 2008.gada 22.novembrī liek
domāt, ka V.Šulcs ilgi baudījis pilnīgu baznīcas vadības uzticību un rīcības brīvību. Viņš atlaists no darba
tikai tad, kad bibliotēkas darbība vairs nebija iespējama. Pagājušā gadsimta 80.gadu beigās V.Šulcs bija
ERK priesteris Emdenas draudzē. Amatu apvienošanas
kārtā viņam tika uzticēta bibliotēkas pārvaldība. Viņam radās ideja par Emdenas Lielās baznīcas atjaunošanu un bibliotēkas iekārtošanu tajā. Ideju atbalstīja
ERK koncils. Lielās Baznīcas atjaunošana ilga trīs gadus
— no 1992. līdz 1995.gadam — un izmaksāja 7,5 miljonus eiro. Lielākie finansētāji bija ERK un Lejassaksijas
fonds (Stiftung Niedersachsen), katrs piešķirot 2,5 miljonus eiro, kā arī Lejassaksijas zeme un Emdenas pilsētas pašvaldība — katra baznīcas celtniecībai atvēlēja aptuveni 1,25 miljonus eiro. Bibliotēka svinīgi atklāta 1995.gada novembrī un pakāpeniski kļuva par ievērojamu protestantiskās teoloģijas, īpaši reformātu,
vēstures izpētes centru.
2001.gada sākumā Bibliotēkas fonda kapitāls bija
8,6 miljoni eiro. Noguldīts divu Vācijas banku depozī-

ers Šulcs

Bibliotēkas līdzšinējais vadītājs Valt

tā, tas ik gadu nesa nelielu, bet pastāvīgu peļņu — 6%
jeb pusmiljonu eiro. Taču paplašinoties bibliotēkas zinātniskajai darbībai, ar pusmiljonu eiro gadā nepietika.
Tādēļ bibliotēkas direktors V.Šulcs naudu no bankām
izņēma un lielāko daļu pārvērta akcijās. Pirmajā gadā
tās nesa 11% peļņu, tādējādi bibliotēkas budžets pieauga par vairāk nekā 100 000 eiro. Diemžēl akcijas pēkšņi zaudēja vērtību un bibliotēkas kapitāls saruka līdz
5,1 miljonam eiro. Lai bibliotēka varētu turpināt darbu
un iegādāties jaunas grāmatas, V.Šulcs paņēma naudu
no paša pārvaldītā Bibliotēkas fonda pamatkapitāla. Izveidojās “burvju loks”: tā kā pamatkapitāls bija krietni
sarucis, tas nesa aizvien mazāk peļņas, tādēļ atkal nā-

70
Bibliotēku Pasaule Nr.47/2009
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Vācu humānista Rūdolfa Agrikolas sacerējuma “De
skā
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1443–1485) pazīstamākā filo
3), kas pieejams
inventione dialectica” izdevums (152
Lasko bibliotēkā

Katoļu baznīcas autoritā
(~340 –420) darba izdev tes Svētā Hieronīma
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pieejama Lasko bibliotēk
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Lasko bibliotēka Emdenā apvieno senatnīgo ar
moderno
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Leona X bulla
1520.gadā izdotā Romas pāvesta aicināts 60
tika
viņš
ā
Mārtiņam Luteram, kur
erīgajām
dienu laikā atteikties no savām ķec
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izdevēja komentāri

Šveiciešu teologa, jurista Feliksa Hem
Hemmerli, 1388/89 –1458) darba izde erli (Felix
pieejams Lasko bibliotēkā, titullap vuma, kas
a

cās “aizņemties” no pamatkapitāla. Acīmredzot, baidoties no radikāliem baznīcas vadības lēmumiem (viens
no risinājumiem bija bibliotēkā atstāt tikai vienu darbinieku), nedz V.Šulcs, nedz A.Rauhauss patieso situāciju neatklāja un protestēja gan pret baznīcas pārstāvju, gan ārfirmu veikto auditu. J.Šmits atzīst, ka baznīcas vadībai jāuzņemas daļa vainas — nebija pieļaujama Bibliotēkas fonda pamatkapitāla vienpersoniska
pārraudzība.
Lasko bibliotēka šogad būtu svinējusi 500.gadskārtu — 1559.gadā tā dibināta kā Emdenas Reformātu draudzes bibliotēka un kopš 1570.gada atradās Lielās baznīcas ēkā. Sākotnēji bibliotēku papildināja galvenokārt privātpersonu dāvinājumi un pilsētas rātes finansēti privātkolekciju pirkumi. 17.gadsimtā tā oficiāli kļuva par pilsētas publisko bibliotēku. 18.gadsimtā sastādīts pirmais bibliotēkas rokraksta katalogs, kas liecina, ka krājumā dominējusi
teoloģiskā literatūra. Taču 19.–20.gadsimtā pārsvaru guva laicīgā literatūra. Sevišķi daudz bija grāmatu par Austrumfrīzlandes reģiona kultūru un vēsturi — to vākšana un glabāšana bija viens no svarīgākajiem bibliotēkas uzdevumiem. 1943.gada Emdenas bombardēšanā Lielās baznīcas ēka tika sagrauta. Tā kā lielākā daļa bibliotēkas grāmatu bija evakuēta, krājuma zaudējumi bija niecīgi. Tomēr bibliotē-

ka varēja atsākt darbu tikai pēc trijiem gadu desmitiem — 1974.gadā, kad tā ieguva piemērotas telpas.
1993.gadā tai piešķirts Johannesa a Lasko vārds, nodibināts Bibliotēkas fonds. Mūsdienās Lasko bibliotēka ir ne vien reformācijas un Reformātu baznīcas
vēstures, bet arī Austrumfrīzlandes novadpētniecības centrs. Bibliotēka ir īpaši vērtīga arī tādēļ, ka šajā reģionā nav saglabājusies neviena ievērības cienīga muižniecības bibliotēka.
Izmantotā informācija

Forschungsevaluation an niedersächsischen Hochschulen und Forschungeinrichtungen [tiessaiste] : Stiftung Johannes a Lasco Biblio
thek Große Kirche Emden. Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen, 2002 [skatīts 2009.g. 7.maijā]. Pieejams: http://cdl.niedersachsen.de/
blob/images/C28786499_L20.pdf
Schirrmeister, Benno. Die Johannes a Lasco Bibliothek schließt :
Schulz’ Leidenschaft. Taz.de [tiešsaiste], 19.Dezember 2008 [skatīts 2009.g. 7.maijā]. Pieejams: http://www.taz.de/regional/nord/nordaktuell/artikel/1/schulz-leidenschaft
Schulz, Walter. Johannes a Lasco Bibliothek Große Kirche Emden
[tiešsaiste]. [Skatīts 2009.g. 7.maijā]. Pieejams: http://134.76.163.162/
fabian?Johannes_A_Lasco_Bibliothek
4.Tagung der IV.Gesamtsynode vom 27. bis 28.11.2008. [tiešsaiste] :
Bericht des Moderamens. Evangelisch-reformierte Kirche (Synode ev.ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland), 2008 [skatīts 2009.g.
3.jūl.]. Pieejams: http://www.reformiert.de/tmp/neuBerichtJAL.pdf
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Rudīte Kalniņa

“Lēnais
ugunsgrēks”
bibliotēkā
jeb Kas jāzina
krājuma
glabātājam

LNB krājuma raksturojums
Izpētīts, ka aptuveni 70% no kopējiem bibliotēku krājumiem ir nepieciešams samazināt papīra skābumu.6 LNB darbinieku 2005.gadā veiktajā krājuma
stāvokļa pārbaudē iegūts precīzs lielums — Galvenajā grāmatu krātuvē 65% no kopējā krājuma ir pazemināms skābes saturs papīrā. Taču citās bibliotēkās atkarībā no krājuma satura “skāba” papīra izdevumi var būt
pat 90–95%.
LNB rodams viens no pilnīgākajiem periodisko izdevumu krājumiem Latvijā, taču ievērojamā kolekcija pamazām “sadeg”. Koksnes masas papīra degradācijas procesu pasaules bibliotēkās zinātnieki ir nosaukuši par “lēno ugunsgrēku”7. LNB krājumā ir vairāk nekā 3 miljoni avīžlapu, kas sabirst bibliotekāru acu priekšā. Tā kā laikrakstus ikdienā paredzēts izmantot īslaicīgi, tos iespiež uz ļoti zemas kvalitātes papīra. Avīžu papīrs satur daudz skāba rakstura savienojumu, tā sastāvā ir tikai 15–30% celulozes, pārējās ir viegli oksidējošas vielas. Diemžēl, tikai atskābinot, uzlabot šāda papīra kvalitāti nav iespējams. To var panākt, papīru papildus stiprinot.
LNB glabājas lielākā un pilnīgākā plakātu kolekcija
Latvijā — aptuveni 5000 vienību. Šī kolekcija ļauj izsekot latviešu plakātmākslas galvenajām attīstības tendencēm vairāk nekā 100 gadu garumā. Arī plakāti tiek
iespiesti uz sliktas kvalitātes papīra, un konservācija8 un ievietošana poliestera apvalkā ir vienīgais veids,
kā simtgadīgos oriģinālus saglabāt nākamajām paaudzēm.

Neviena no astoņām Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) ēkām nav celta bibliotēkas vajadzībām — telpas
grāmatu izvietošanai ir šauras, tajās nav iespējams ietekmēt klimatiskos apstākļus. Šādā situācijā atrodas ne
viena vien Latvijas bibliotēka. Papīra sliktā kvalitāte,
nepiemērotie glabāšanas apstākļi un ne vienmēr saudzīgā lasītāju attieksme pret bibliotēkas dokumentiem
ir galvenie krājuma glabātāju satraukuma iemesli.

Papīra raksturojums
Papīra ražošanā līdz 19.gadsimta 50.gadiem izmantoja masu, ko ieguva saberžot lina vai kokvilnas materiālus. No tā radies šādi pagatavota papīra nosaukums — lupatu papīrs. Tas sastāv no 100% celulozes1
šķiedrām, ir pelēcīgs, un uz šāda papīra izdota grāmata
ir daudz vieglāka nekā tāda paša apjoma mūslaiku grāmata. Pēc 19.gadsimta 50.gadiem iegūtajam papīram
pievēršama īpaša uzmanība, jo tad Eiropā papīra ražošanā sāka izmantot koksnes masu. Tas bija vērtīgs atklājums papīra rūpniecībā, jo deva iespēju iegūt papīru
lielos apjomos, pēc kura jau tolaik bija intensīvs pieprasījums. Koksnes masas papīrs sastāv no celulozes, hemicelulozes, lignīna, ekstraktvielām un citām viegli oksidējošām2 vielām.3 Diemžēl oksidācijas process samazina papīra stiprību un izturību.
Koksnes masas papīru iegūst skaidas apstrādājot ar stiprām skābēm, tāpēc ieguves procesā papīrā
uzkrājas skābi produkti, kas, papīru ilgstoši glabājot,
to degradē — tas kļūst dzeltenīgs, nobrūnē un sadrūp. Skābu produktu rašanos papīrā veicina arī apkārtējās vides piesārņojums, īpaši automašīnu izplūdes gāzes.
Tīras dabiskās celulozes šķiedras piemērs ir vate, kas sastāv no garām, ar aci saskatāmām celulozes

Ieteikumi krājuma glabāšanai
Ļoti ērts, saudzējošs un aizsargājošs glabāšanas
veids ir kaste. Līdz 20.gadsimta 90.gadiem visi LNB sīk
iespieddarbi, kartes, brošūras u.c. tika glabāti kastēs,
kas gatavotas no “skāba” kartona. Lai pasargātu dokumentus, nepieciešama pakāpeniska “skābo” karto-
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šķiedrām. No koksnes masas iegūtā papīra šķiedru garums ir īsāks, līdz ar to papīra stiprība — vājāka. Ilgstoši
glabājot, šķiedras satrūkst mazākos fragmentos un papīrs zaudē stiprību.
Spēcīgs papīra degradācijas avots ir gaisma, kuras ietekmē papīrs paliek dzeltenīgs un brūnē. Jo sliktākas kvalitātes papīrs, jo ātrāk tas brūnē, piemēram,
padomjlaika avīzes saules gaismas ietekmē kļūst brūnas vienas vasaras laikā.
Grāmatas, kas Latvijā iespiestas laikā no 19.gadsimta 50.gadiem līdz 20.gadsimta 90.gadiem parasti
ir uz “skāba” papīra. Izņēmums ir krītpapīra dokumenti, jo krīts piešķir papīram sārmainu raksturu.4 Diemžēl uz “skāba” papīra iespiestie izdevumi nekad nepiedzīvos inkunābulu5 vecumu, jo skābo produktu dēļ
papīrs ar laiku sabirzīs. Inkunābulām savulaik tika izmantots papīrs, kas sastāv no tīras celulozes, tāpēc to
mūžs ir daudz ilgāks.
Lai paildzinātu papīra mūžu un izdotu kvalitatīvākus izdevumus, Eiropā, jau sākot ar 20.gadsimta 70.gadiem, sāka ražot un iespiešanai izmantot bezskābes papīru.
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na kastu nomaiņa pret bezskābes jeb neitrāla kartona kastēm. Pieredzējuši krājuma glabātāji iesaka kastēs, aploksnēs vai mapēs glabāt arī mazpieprasītās bojāta iesējuma grāmatas9. Šim glabāšanas veidam ir vairākas priekšrocības:
• grāmatai saglabājas oriģinālais iesējums;
• tā netiek fiziski nolietota un bojāta;
• nav jāiegulda darbietilpīgais un dārgais restauratora darbs.
LNB Repozitārija speciālisti uzskata, ka aptuveni
10% repozitārija grāmatu ievietojamas kastēs, un pakāpeniski katram izdevumam izgatavojama atbilstoša
izmēra kaste.
Grafikas, goda un atzinības rakstus, neliela izmēra
plakātus, kartes u.c. iespieddarbus vēlams glabāt nesalocītā veidā. Katru lapu ieteicams ievietot bezskābes
papīra vai kartona vāciņos, kas dokumentu pasargā no
mehāniskiem bojājumiem, putekļiem, gaismas un mikroorganismiem. Jāvairās no oriģināla deformācijas. Liela izmēra iespieddarbi glabājami atvilktnēs, ieteicams
— mapēs izklātā veidā. Ja izvēlas lapu sarullēt, izmantojama piemērota pamatne, ap kuru aptin oriģinālu, un
iegūto rullējumu ietin papīrā. Liela izmēra materiālus
var ievietot arī noslēdzamos penāļos vai aizsienamos
auduma maisos.

Apgaismojums
Krātuves telpās gaismas līmenis pēc iespējas samazināms, jo, kā jau teikts, gaisma degradē papīru, izbalina krāsas un tinti, sagrauj pigmentus, un vairums no
šiem procesiem ir neatgriezeniski. Gaismas radītie bojājumi ir ne tikai vizuāli traucējoši, sagrautais materiāls
kļūst trausls un drūpošs, līdz ar to ir apdraudēta dokumenta tālāka eksistence. Lai izsargātos no gaismas negatīvās ietekmes, krātuves logi aizsedzami ar žalūzijām
vai aizkariem. Vislabākās ir krātuves bez logiem.

Plaukti
Izvēlēties piemērotus plauktus ir svarīgs krājuma
glabātāju uzdevums. Aizbildināšanās ar piemērotu
plauktu neesamību mūsdienās vairs neiztur kritiku. Kolekcijas izvietojumu plauktos nosaka grāmatas vai dokumenta izmērs.

Krājuma glabāšanas apstākļi
Temperatūra
Ieteicamā temperatūra krātuves telpās ir +18 ºC, pieļaujamās svārstības diennakts laikā — ±2 ºC. Jo zemāka temperatūra, jo lēnāka materiāla vecošana. Ja telpā
ir paaugstināts mitrums, temperatūrai jābūt pēc iespējas zemākai, jo mitrā un siltā vidē strauji attīstās mikroorganismi. Ieteicamais gaisa relatīvais mitrums ir 55%
(±5%). Izņēmums ir fotopapīrs, kam piemērotāks ir mazāks gaisa relatīvais mitrums — 35% (±5%). Nav pieļaujama strauja relatīvā mitruma paaugstināšana vai pazemināšana.

Grāmatas mīkstos vākos jāatbals

Ieslīpi novietotas grāmatas ar laiku deformējas

ta

Dažāda formāta izdevumi ievietoj
ami atsevišķos
piemērotos plauktos
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Pamatnoteikumi dokumentu izvietošanai plauktos:
• liela izmēra grāmatas glabā horizontāli un ne vairāk kā 3–5 vienu virs otras;
• grāmatu malas nedrīkst pārsniegt plaukta malu;
• jebkura formāta atšķirība deformē grāmatu, nestandarta formātiem veidojams atsevišķs, piemērots
plaukts;
• īpaša vērība pievēršama ļoti biezām un smagām
grāmatām, kuru vāki ir par dažiem milimetriem lielāki
nekā lappušu bloks — šādā gadījumā veiksmīgs risinājums ir bloka balstīšana uz vairāku kartona lokšņu veidota atbalsta;
• ieslīpi novietotas grāmatas ar laiku deformējas;
• plauktus nedrīkst pārblīvēt, kastēm un grāmatām
jābūt viegli izņemamām;
• nav ieteicams vilkt grāmatas no plauktiem aiz muguriņu augšējās malas, grāmata jāsaņem aiz lappušu
bloka augšmalas;
• plānām grāmatām mīkstā iesējumā, kas nereti
slīd, nepieciešami grāmatu turētāji vai arī tās glabājamas kastēs;
• grāmatas bez vākiem vai ar bojātu iesējumu glabājamas katra savā kastē;
• bieži izmantotā literatūra apvākojama;
• grāmatas saudzējamas kopēšanas procesā, nekādā gadījumā nedrīkst lauzt iesējumu. (!)

Ja krājums vai krājuma daļa cietusi ūdens nelaimē,
tad svarīgākais ir krātuves gaisa relatīvā mitruma samazināšana — ieteicamais pazeminājums ir zem 55%,
pat zem 45%. Tas veicams ar speciālu iekārtu — gaisa mitruma savācēju12. Ja mitrums ir paaugstināts tikai dažiem dokumentiem, tos no krātuves izolē un žāvē atsevišķi. Telpas dezinfekcijai pēc šādiem negadījumiem neiesaka izmantot ķīmiskas vielas, bet ultravioletos vai gamma starus. Dezinfekciju veic tikai tad,
kad krātuvē nav cilvēku. Jāatceras, ka ultravioletie un
gamma stari ietekmē tikai tiešo staru darbības sfēru
— tur, kur stari neiespīd, tie neiedarbojas! Pēc dezinfekcijas nedzīvos mikroorganismus savāc ar putekļsūcēju, kurš iesūkto gaisu attīra ūdenī vai speciālā šķīdumā.
Krātuvē nedrīkst turēt pārtikas produktus un ziedus, jo tas veicina nevēlamu mikroorganismu vairošanos. Bioloģisko kaitēkļu pastiprinātu vairošanos izsauc arī grāmatu pārvietošana. Tas īpaši ņemams vērā, ja bibliotēkā ienāk jauni dokumenti dāvinājuma
vai iepirkuma ceļā. Nevēlamos mikroorganismus labi
iznīcina dezinficējošais šķīdums “Aerodesin 2000”13.
To izsmidzina telpā un uz objektiem, kurus skārusi biodegradācija14. Arī biodegradācijas skartās lapas var apsmidzināt ar “Aerodesin 2000”, taču labāk
šī procesa veikšanu uzticēt restauratoram vai dezinfektoram, jo viela var negatīvi iedarboties uz tekstu,
piemēram, šķīdināt to. Jāpiebilst, ka dezinfekcijas līdzekļi “Hospisept Tuch” un “Aerodesin 2000” ir gandrīz nekaitīgi gan papīram, gan cilvēkam, bet kā ar
jebkuru ķīmisku vielu, arī ar šiem līdzekļiem jārīkojas uzmanīgi.

Higiēna
Krātuvēs ieteicams izvairīties no transportlīdzekļu
izplūdes gāzēm un putekļiem piesārņota gaisa. Telpas
vēdina, atverot logus vai durvis. Ieteicams vēdināmām
telpām logos un durvīs ievietot insektus un putekļus
aizturošu sietu. Grīdu tīra ar putekļsūcēju vai pussausu grīdas tīrīšanas ierīci. Pārlieka grīdas slapināšana paaugstina gaisa mitrumu. Sevišķi kaitīgi tas ir mitrā un
siltā laikā.
Regulāri veicama plauktu un citu virsmu tīrīšana.
Gan plauktu, gan grāmatu lapu un bloku tīrīšanai ieteicams izmantot salvetes “Hospisept Tuch”10. Dezinfekcijas nolūkos nav lietojams formalīns11, jo tas sagrauj papīru un kairina elpošanas ceļus.

Izstāžu noformējums
Svarīgs krājuma saglabāšanas aspekts ir aizsargājoša objekta eksponēšana, pasargājot to no gaismas iedarbības. Diemžēl bibliotēkas šim jautājumam pievērš
maz uzmanības. Vitrīnās un skatlogos izstādāmos materiālus no tiešajiem saules stariem var aizsargāt, zem
stikla ievietojot ultravioleto staru aizsargfiltrus vai aizsargplēves.
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Grāmatas nedrīkst pārsniegt plaukta malu
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Grāmatai, kuras
vāki ir lielāki
nekā apjomīgais
lappušu bloks,
tas balstāms uz
vairāku kartona
lokšņu veidota
atbalsta, citādi
tiek deformēts
iesējums. Šis
speciālais
grāmatas balsts
tiek saukts par
“grāmatas kurpi”
(book shoe)

Krājuma glabāšanas speciālisti vērš uzmanību uz
pieciem pamatnoteikumiem, kas jāievēro, lai aizsargātu eksponējamos bibliotēkas dokumentus:15
• izmantot dokumentu kopijas, kur vien tas iespējams;
• ilgstoši neizstādīt vērtīgus objektus;
• neievietot lampas vitrīnas iekšpusē un uzturēt viszemāko iespējamo gaismas līmeni;
• izmantojot piemērotus filtrus, samazināt ultravioletās gaismas ietekmi;
• vitrīnas un rāmjus turēt aizslēgtus un aizzīmogotus, noformējumam izmantot tikai tādus materiālus,
kas neatstāj iespaidu uz izstādāmo objektu.

Krājumu aizsardzība telpu remonta
laikā
Grāmatas un papīrs ir ļoti jutīgi pret uguni, dūmiem, ūdeni, netīrumiem, ķīmisko piesārņojumu un
nepareizu izmantošanu. Šāda situācija parasti rodas
remontdarbu laikā. Pirms darbu sākuma ieteicams
kolekciju pārvietot, taču bieži vien tas nav iespējams,
tāpēc remonta norises līgumā detalizēti uzskaitāmi
krājuma saglabāšanas un aizsardzības pasākumi. Remontdarbu laikā ievērojami šādi noteikumi:16
• bibliotēkas darbinieki iepazīstināmi ar remonta laikā
iespējamajiem riskiem un nepieciešamo piesardzību;

Īpaša vērība pievēršama ļoti biezām un smagām grāmatām, kuru vāki ir par dažiem milimetriem lielāki nekā
lappušu bloks — šādā gadījumā veiksmīgs risinājums ir grāmatas ievietošana atbilstoša izmēra turētājā un
bloka balstīšana uz vairāku kartona lokšņu veidota atbalsta. Grāmatu no plaukta izņem kopā ar turētāju.
(Attēls no: Preservation of library & archival materials : a manual. Ed. by Sherelyn Ogden. Rev. and exp. Andover
(Massachussets) : Northeast Document Conservation Center, 1994. ISBN 0-9634685-1-0.)
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1
Celuloze ir ogļhidrāts, augu šūnapvalka galvenā sastāvdaļa. Celulozi tradicionāli iegūst no celulozes šķiedras saturošiem izejmateriāliem, piemēram, koksnes, makulatūras un lauksaimnieciski audzētu augu atlikumiem: niedrēm (arī cukurniedrēm), graudaugu salmiem, bambusa, džutas (viengadīgs liepu dzimtas augs), liniem, sizala (agavju sugas augs Amerikā, Rietumindijā un Āfrikā) u.c. Celulozi izmanto papīra,
mākslīgo šķiedru, plastmasu ražošanā, tekstilrūpniecībā u.c.
2
Skābekli un/vai citus negatīvus atomus uzņemošas.
3
Visas šīs vielas ir koksnes masas papīra sastāvdaļas un paliek papīrā pēc koksnes apstrādes.
4
Krītpapīru iegūst, papīru apstrādājot ar krītūdeni. Krīts piesātina
papīru, tādā veidā stabilizējot to. Viena no negatīvajām krītpapīra īpašībām ir tā, ka mitrā vidē tas salīp un lapas vairs nav atdalāmas viena no
otras. Taču tas nesatur skāba rakstura produktus un ir stabils un izturīgs.
5
Grāmatas, kas iespiestas līdz 1500.gada 31.decembrim.
6
Preservation of library & archival materials : a manual. Ed. by Sherelyn Ogden. Rev. and exp. Andover (Massachussets) : Northeast Document Conservation Center, 1994. ISBN 0-9634685-1-0.
7
Degšana ir oksidācijas process. Tā kā papīra izdevumi pamazām
oksidējas, ASV speciālisti šo procesu ir nosaukuši par lēno sadegšanu.
8
Konservācija (no latīņu conservatio — ‘saglabāšana’) — līdzekļu
un paņēmienu kopums, ar kuriem paildzina pieminekļu, mākslas darbu, grāmatu, dokumentu, arheoloģisku atradumu utt. mūžu. Bibliotēkās tas ir pasākumu kopums krājuma aizsardzībai pret dabisko vecošanu (pēc Latvijā pieņemtās terminoloģijas, runājot par krājumiem, lieto
terminu “vecošana”, ne “novecošana”) ilgstošas glabāšanas apstākļos.
Konservācija iekļauj visus procesus, lai saglabātu bibliotēkas materiālus: preventīvo apstrādi, krājuma higiēnu, restaurāciju u.c.
9
Preservation of library & archival materials : a manual. Ed. by Sherelyn Ogden. Rev. and exp. Andover (Massachussets) : Northeast Document Conservation Center, 1994. ISBN 0-9634685-1-0.
10
Vācu uzņēmuma “Lysoform” (http://www.lysoform.de) ražojums.
11
Formaldehīda šķīdums (līdz 40%) ūdenī; lieto kā konservēšanas
un attaukošanas līdzekli, arī lauksaimniecībā.
12
Ražo Dānijas uzņēmums “Dantherm” (http://www.dantherm.
com), ieteicamais modelis — CD 400-18.
13
Arī “Lysoform” produkts.
14
Mikroorganismu, piemēram, sēņu un baktēriju, kaitīgo iedarbību sauc par biodegradāciju.
15
Preservation of library & archival materials : a manual. Ed. by Sherelyn Ogden. Rev. and exp. Andover (Massachussets) : Northeast Document Conservation Center, 1994. ISBN 0-9634685-1-0.
16
Turpat.

• līgumā ar remontdarbu veicējiem paredzama atbildība par kolekcijas aizsardzību no putekļiem, uguns un
ūdens, norādāmi konkrēti krājuma aizsardzības veidi;
• drošības apsvērumu dēļ remontdarbu veicēji strādā ciešā saistībā ar administrāciju un krājuma glabātājiem, proti, visiem atbildīgajiem darbiniekiem detalizēti jāpārzina remontdarbu gaita;
• vēlama remonta uzraudzība un kontrole, uzturams
darbībā aizsargsignalizācijas aprīkojums;
• nelaimes gadījuma novēršanas plāns pārskatāms
un piemērojams vietai, kur notiek remonts, plānā ietverama nelaimes gadījuma rezultātā zaudētās daļas
kompensācijas procedūra;
• avārijas novēršanas līdzekļi, piemēram, sūkļi, papīra dvieļi, polietilēna loksnes, glabājami viegli pieejamā
vietā, paredzami papildu finanšu līdzekļi to iegādei.
Remontdarbu veikšanas laikā jāizstrādā atsevišķi
noteikumi, kas garantē telpas aizsardzību no uguns un
ūdens nelaimēm, krājuma drošību un aizsardzību pret
ķīmisko piesārņojumu.

Stihiskās nelaimes
Katram bibliotēkas darbiniekam jāzina, kā rīkoties
uguns vai ūdens nelaimē, bioloģiskā kaitējuma gadījumā, masu zādzību un vandālisma laikā. Bibliotēkas darbinieki regulāri apmācāmi, kā uzvesties šādās situācijās
un kā tās novērst, nekaitējot savai veselībai. Dežurantiem jāpārzina siltuma un ūdens padeves sistēma un jāzina, kur zvanīt, ja rodas ārkārtas situācija.
(Rudītes Kalniņas un Ligitas Ieviņas foto)
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Nav ieteicams vērtīgus materiālus eksponēt “pielipinot”
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Māra Jēkabsone

Viļņas apriņķa
Ādama
Mickēviča
publiskā
bibliotēka
saņem 2009.
gada Draugu
prēmiju

redaktore Rita
Žurnāla “Dzimtā valoda” galvenā Lietuvas nodaļas
LA
SBJ
Urnežūte (Rita Urnėžiūtė) un
a)
vadītājs Ķēstutis Urba (Kęstutis Urb

Bērnu literatūras atbalsts un
veicinātājs

Jau trešo gadu Lietuvas literatūras tulkotāju savienība (LLTS) piešķir Draugu prēmiju. Prēmija dibināta 2006.
gadā un tiek piešķirta personai vai organizācijai par paveikto daiļliteratūras tulkošanas un tulkotāja profesijas
laukā. Prēmijas mērķis — izteikt publisku atzinību par
ieguldījumu literatūras tulkošanā un tulkojumu popularizēšanā. Prēmiju var saņemt ikviens, kurš tai tiek izvirzīts. Kandidātus izvirza jebkurš labvēlis Viļņas grāmatu gadatirgus laikā. LLTS valde izskata izvirzīto kandidātu veikumu un izvēlas vienu laureātu, kas saņem
diplomu un piemiņas dāvanu — tēlnieka Arvīda Ališanka (Arvydas Ališankas) veidoto skulptūru. Interesanti, ka
katru gadu pasniegtās skulptūras nav vienādas. Tās vieno ideja, bet izpildījums ir dažāds.

Otrais laureāts 2008.gadā bija Starptautiskās bērnu
un jauniešu literatūras asociācijas (International Board
on Books for Young People, IBBY, SBJLA) Lietuvas nodaļa un žurnāls “Rubinaitis”. Prēmija piešķirta par aktīvu
uzmanības pievēršanu bērnu un jauniešu tulkojumiem
lietuviešu valodā, kā arī tulkotāju atbalstīšanu: SBJLA
Lietuvas nodaļa un žurnāls “Rubinaitis” jau daudzus gadus atbalsta bērnu un jauniešu literatūras tulkotājus un
nopietni vērtē viņu darbus.
SBJLA Lietuvas nodaļa dibināta 1992.gadā un šobrīd apvieno ap 100 bibliotekāru un lasīšanas speciālistu, literatūrzinātnieku, literatūrkritiķu, augstskolu docētāju, skolotāju, rakstnieku, tulkotāju, izdevēju, mākslinieku un mākslas zinātnieku, žurnālistu, studentu. Tās
galvenais mērķis — palielināt sabiedrības interesi par
bērnu literatūru, analizēt un vērtēt to, veicināt lasīšanu, popularizēt saturiski un mākslinieciski augstvērtīgu
darbu izdošanu. SBJLA Lietuvas nodaļa daudz uzma-

Dzimtā valoda — tulkojuma pamats
Pirmais Draugu prēmijas laureāts 2007.gadā bija
žurnāls “Dzimtā valoda” (“Gimtoji kalba”). Prēmija žurnālam piešķirta par tā slejās izrādīto uzmanību tulkotājiem, tulkojumiem un tulkošanai: jau no izdošanas
pirmsākumiem 1933.gadā žurnāls regulāri publicē tulkoto grāmatu recenzijas un citus tulkotājiem aktuālus
rakstus, intervijas, atspoguļo tulkotāju jubilejas un citus svarīgus notikumus. Žurnāla lappusēs tiek apskatītas arī LLTS aktivitātes, Valsts lietuviešu valodas komisijas lēmumi, ieteikumi u.c.

āls
SBJLA Lietuvas nodaļas izdotais žurn
“Rubinaitis”
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Draugu prēmija pirmo reizi bibliotēkai
Jaunāko — 2009.gada — Draugu prēmiju saņēma
Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka,
īpaši izceļot bibliotēkas Lasītāju kluba, Bērnu literatūras nodaļas un Austrijas, Šveices un Lihtenšteinas literatūras lasītavas nopelnus tulkotās literatūras popularizēšanā, tulkotajām grāmatām veltītu pasākumu un tikšanos ar tulkotājiem organizēšanā.
Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, http://www.amb.lt) dibināta 1950.gadā. 1955.gadā tai piešķirts pazīstamā dzejnieka Ādama Mickēviča
(Adomas Mickevičius, 1798–1855) vārds. Bibliotēka ir Viļņas apriņķa publisko bibliotēku centrs, apkalpo Viļņas
pilsētas un apriņķa iedzīvotājus. Bibliotēkā ir 22 000 reģistrētu lasītāju, vidējais gada apmeklējums — 200 000
reizes. Bibliotēkas krājumā ir vairāk nekā 500 000 izdevumu visās zinātņu nozarēs, tajā strādā 95 darbinieki,

Viļņas apriņķa
Ādama
Mickēviča
publiskā
bibliotēka
(Rima Vilaviča
foto)

Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskās
bibliotēkas lasītava (Rima Vilaviča foto)

Austrijas, Šveices un Lih
vadītāja Rasa Matulev tenšteinas literatūras lasītavas
ičiene (Rima Vilaviča fot
o)
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nības velta bērnu un jauniešu literatūras tulkojumiem
lietuviešu valodā. Katru gadu aprīlī — Starptautiskajā
bērnu grāmatu dienā — tiek piešķirtas prēmijas ne tikai labākajiem bērnu un pusaudžu grāmatu rakstniekiem un māksliniekiem, bet arī tulkotājiem par nozīmīgāko un mākslinieciski augstvērtīgāko gada tulkojumu.
Tiek vērtēta grāmatas mākslinieciskā vērtība, tulkojuma kvalitāte un atbilsme lietuviešu valodas normām.
SBJLA Lietuvas nodaļas no 1994.gada izdotais žurnāls “Rubinaitis” ir vienīgais periodiskais izdevums Lietuvā, kas veltīts bērnu literatūrai un tās problemātikai: tajā
tiek publicēti gan bērnu literatūras teorijas, vēstures un
kritikas raksti, gan informācija par lietuviešu un ārzemju
bērnu rakstniekiem, māksliniekiem un ilustratoriem, viņu daiļradi, piedāvātas jaunāko grāmatu recenzijas, intervijas, notikumu hronika un cita saistoša informācija. Kopš 2000.gada žurnāls iznāk 4 reizes gadā, sākot no
2007.gada — krāsains. Izdevums iznāk ne tikai poligrāfiski, tas pieejams arī tiešsaistē: http://rubinaitis.lnb.lt.
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publiskās bibliotēkas
Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča viča foto)
Vila
a
(Rim
aļa
Bērnu literatūras nod

Bērnu literatūras noda

Viļņas apriņķa
Ādama Mickēviča
publiskās
bibliotēkas
saņemtā balva —
tēlnieka Arvīda
Ališanka veidotā
skulptūra

ļas lasītāji (Rima Vilav

iča foto)

Tēlnieka Arvīda
Ališanka
veidotās
skulptūras
iepriekšējo
gadu Draugu
prēmijai

67 no tiem — profesionāli bibliotekāri. Kopš 1996.gada
bibliotēku vada Pēteris Zurlis (Petras Zurlys).
2005.gadā dibinātais bibliotēkas Lasītāju klubs organizē dažādus pasākumus, tostarp pasākumu ciklu
“Vakars ar grāmatu”. Šajos pasākumos cilvēki pulcējas, lai dalītos emocijās un pārdomās par kādu izlasītu
grāmatu. Lasītāju kluba pasākumu organizētāja ir Rūta
Skorupskaite (Rūta Skorupskaitė).
Bērnu literatūras nodaļa (vadītāja Marta Rudīte (Marta Rudytė)) no 1999.gada realizē projektu “Lasām labāko bērnu literatūru” un no 2007.gada projektu “Vasara ar
labu grāmatu”. Šo pasākumu pamatmērķis — piesaistīt
pēc iespējas vairāk skolēnu, pievērst viņu uzmanību grāmatām, attīstīt lasīšanas iemaņas, mudināt interesēties
par literatūru, iepazīties ar rakstniekiem un tulkotājiem.

Austrijas, Šveices un Lihtenšteinas literatūras lasītava, ko vada Rasa Matulevičiene (Rasa Matulevičienė),
organizē tulkotās literatūras lasījumus un grāmatu apspriedes, kuros savas tulkotās grāmatas prezentē paši tulkotāji.
Izmantotā informācija

Bičiulių premija [tiešsaiste]. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, 2006 [skatīts 2009.g. 30.apr.]. Pieejams: http://www.llvs.
lt/?item=159&lang=lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka [tiešsaiste].
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 2005 [skatīts
2009.g. 1.maijā]. Pieejams: http://www.amb.lt
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(2009.gada
janvāris−marts)
Atvērta latviešu literatūras interneta
bibliotēka
Janvārī portālā “Letonika.lv” atvērta latviešu literatūras interneta bibliotēka. Tajā rodama lielākā daļa klasiķu
(Raiņa, Rūdolfa Blaumaņa, Austras Skujiņas, Jāņa Poruka,
Jēkaba Janševska, Jāņa Ziemeļnieka, Friča Bārdas, Jāņa
Ezeriņa u.c.) darbu, kas tiek apgūti skolu mācību programmās un iekļauti ieteicamās literatūras sarakstos.
Latviešu literatūras zelta fonds pastāvīgi tiks papildināts ne tikai ar klasikas mantojumu, bet arī mūsdienu literatūras darbiem.
Literārie darbi bez maksas pieejami portāla sadaļā
“Literatūra” (http://www.letonika.lv/literatura). Plašāk lasiet: Viņķelis, Pēteris. Latviešu literatūras interneta bibliotēka. Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste], Nr.46, 2009 [skatīts
2009.g. 30.jūn.], 82.–83.lpp. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/
bibliotekariem/Izdevumi/biblioteku-pasaule. ISSN 1691-5631.

Grautiņā Vecrīgā cieš Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasītavas
13.janvāra demonstrācijai Doma laukumā sekojošo
grautiņu laikā tika nodarīti nopietni postījumi Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkai Vecrīgā, Jēkaba ielā
6/8, kur atrodas LNB Reto grāmatu un rokrakstu, Periodikas, Kartogrāfisko izdevumu un Letonikas nodaļas.
Militārās policijas automašīnu veidotā barjera atradās tieši pie LNB ēkas durvīm. Satrakotais pūlis, laužoties cauri barjerai un apmētājot automašīnas ar bruģakmeņiem un ķieģeļiem, izsita LNB darba telpu un lasītavu logus, sabojāja mēbeles un datorus. Zaudējumu
apmērs ir gandrīz desmit tūkstoši latu.
15.janvārī LNB lasītavu darbība Jēkaba ielā 6/8 tika
atjaunota ierastajā režīmā. Plašāk skatiet LNB tīmekļa
vietnē www.lnb.lv sadaļā “Aktualitātes” (http://www.
lnb.lv/lv/visparigi/aktualitates/15-01-2009-13-janvaris).
(Informāciju sagatavoja LNB sabiedrisko attiecību
vadītāja Ilze Egle)

530 kultūras darbinieki atklātā
vēstulē iebilst pret finansējuma
Latvijas rakstnieki, zinātnieki un izdevēji samazināšanu VKKF
pret paaugstināto PVN likmi grāmatām

20.janvārī 534 kultūras darbinieki, tajā skaitā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors Andris Vilks
un Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja, LNB

Janvāra pirmajās divās nedēļās apkopotie 20 lielāko Latvijas izdevniecību dati liecina, ka pēc drastiskās
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Latvijas
bibliotēku
notikumu
apskats

PVN likmes paaugstināšanas grāmatām, kad 5% vietā
tās tika apliktas ar 21% (Eiropas Savienībā ir tikai 3 valstis, kur PVN likme grāmatām pārsniedz 10%), sākušās
izmaiņas, kas nopietni apdraud latviešu valodu, kultūru un izglītību, it īpaši jaunu vērtīgu oriģinālizdevumu
tapšanu.
Izdevniecībās jau noraidīti 99, bet iesaldēti 60 jauni
latviešu autoru grāmatu projekti. Prognozē, ka kopējais nosaukumu skaits 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, saruks vismaz par 30%, bet kopējā tirāža par 35%.
Visi aptaujātie atzinuši, ka galvenokārt nākas atteikties
no oriģinālliteratūras, uzziņu un enciklopēdiska rakstura izdevumiem, kā arī mācību grāmatām. Neadekvātais
PVN palielinājums grāmatām apdraud ne tikai izdevējdarbību kā vienu no svarīgākajām kultūras industrijām,
bet arī tās daudzās nozares, ar kurām saistīta grāmatniecība: poligrāfiju, tirdzniecību, papīra ražotājus un
izplatītājus, bibliotēkas. Taču visnegatīvāk grāmatu sadārdzināšanās un nosaukumu skaita sarukšana ietekmēs latviešu valodu.
Sakarā ar jau veiktajiem un plānotajiem darbības
sašaurinājumiem kopējā tirāža, no kā finanšu iestādes
prognozēja iekasēt nepārdomāti paaugstinātā nodokļa likmi, jau sarukusi par 45%.
19.janvārī rakstnieku, zinātnieku un izdevēju delegācija (LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā
pētniece Dagmāra Beitnere, tulkotāja, Rakstnieku savienības priekšsēdētāja, apgāda un literatūras mēnešraksta “Karogs” galvenā redaktore, LU Filozofijas fakultātes lektore, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas pārstāve Ieva Kolmane, LU profesore, LR Saeimas deputāte
Janīna Kursīte, LR Kultūras ministrijas Grāmatniecības
konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, grāmatizdevēja, tulkotāja, Latvijas Grāmatnieku ģildes pārstāve Renāte Punka, apgāda “Zinātne” direktore, redaktore, literatūrzinātniece, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas
valdes locekle Ingrida Vāverniece, dzejniece, dramaturģe, bērnu rakstniece Sandra Vensko, Jelgavas tipogrāfijas direktors, Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas pārstāvis Juris Sīlis) Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora
Andra Vilka vadībā tikās ar Latvijas Valsts prezidentu
Valdi Zatleru, lai informētu par kritisko situāciju un tās
negatīvajām sekām uz latviešu valodu, kā arī sniegtu
ierosinājumus problēmas risinājumam. Piemēram, SIA
“Jāņa Rozes apgāds” direktore Renāte Punka ierosināja daļu no Latvijas ekonomikas atveseļošanai atvēlētajiem līdzekļiem novirzīt bibliotēkām grāmatu iepirkumiem, lai cilvēki krīzes laikā varētu atļauties lasīt.
Valsts prezidents tikšanās laikā pauda sapratni, tomēr nekādus solījumus sniegt atbalstu nodokļu sistēmas izmaiņām neizteica.
(Informāciju sagatavoja “Jāņa Rozes apgāda”
mārketinga un sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Agita Ezeriņa; Lāsma Grundule, LETA, 19.01.2009.)
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Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, vērsās ar atklātu vēstuli pie Valsts prezidenta Valda Zatlera, Ministru prezidenta Ivara Godmaņa, Saeimas deputātiem, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Kultūras ministrijas, iebilstot pret finansējuma
samazināšanu Valsts kultūrkapitāla fondam (VKKF).
Vēstules autori uzsvēra, ka VKKF finansējums projektiem un programmām ir samazināts no 7 057 091 lata 2008.gadā līdz 4 686 424 latiem 2009.gadā — gandrīz par 2,5 miljoniem jeb 33,59%. Pieskaitot valdības
noteiktos 10% līdzekļu, kas ir jātur rezervē, VKKF 2009.
gadā var operēt tikai ar pusi no pagājušā gada summas. Tas nozīmē, ka liela daļa no fonda atbalstītajiem
kultūras procesiem apstāsies un vairums no tiem iznīks. Ilgtermiņā VKKF budžeta samazinājums novedīs
pie kultūras procesu un arī sabiedrības degradācijas,
teikts vēstulē.
“Eiropas Savienība 2009.gadu ir pasludinājusi par radošuma un inovāciju gadu. 7.janvārī Prāgā deviņi Eiropas valstu vadošie intelektuāļi atklātā diskusijā aicināja ES investēt
Eiropas radošajā kapacitātē, rezumējot: investīcijām izglītībā
un kultūrā ir jābūt ES institūciju un valdību prioritātei! Solidaritāti ar Eiropas vērtībām un eiropeisku un tālredzīgu domāšanu demonstrē gan Igaunija, kuras Kultūrkapitāla fonda finansējums netiek samazināts neizprotamu politisku iemeslu dēļ, gan Somija, kur tieši kultūras, izglītības un zinātnes finansējums vispārējos taupības apstākļos ir atstāts neskarts.
Igaunijas Kultūrkapitāla budžets 2009.gadā ir plānots —
22 755 000 EUR. Kāpēc mēs esam tik atšķirīgi? Kur, jūsuprāt,
radīsies radošā, uzņēmīgā un pilsoniskā nākotnes sabiedrība, ja tiek iznīcināti tās veidošanās fundamenti — izglītība,
pētniecība un kultūra?” jautā kultūras darbinieki vēstulē.
Vēstules autori vēlējās noskaidrot, kurš ir atbildīgs
par VKKF budžeta samazinājumu, kā arī panākt, lai dotācija VKKF kultūras projektiem un programmām nākamajos budžeta grozījumos tiktu atjaunota tādā līmenī,
kas ir proporcionāls visam Kultūras ministrijas budžeta samazinājumam — par 8,4% (“Grozījumi likumā par
Valsts budžetu 2009.gadam”). Šai gadījumā VKKF budžetam 2009.gadā ir jābūt 6 464 295 lati.
Vēstules autori iebilda arī pret VKKF atkarību no
pēkšņiem politiskiem lēmumiem. Tādēļ tika prasīts pēc
iespējas ātrāk atjaunot regulāru VKKF budžeta finansējumu no stingri “iezīmētiem” nodokļiem: 3% akcīze no
alkohola, 3% — no tabakas, kā arī atskaitījumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa, kā tas bija fonda
pastāvēšanas pirmajos gados.
Pilns vēstules teksts lasāms: Atklāta vēstule par Valsts
kultūrkapitāla fonda finansējumu. Portāls “Diena.lv” [tiešsaiste]. 2009.g. 20.janv. [skatīts 2009.g. 22.apr.]. Pieejams:
http://www.diena.lv/lat/izklaide/zinjas/atklata-vestulepar-valsts-kulturkapitala-fonda-finansejumu.
Kultūras ministrija (KM) atbildē uz atklāto vēstuli par
līdzekļu samazinājumu VKKF sniegusi izvērstu skaidrojumu. Vēstulē teikts, ka KM spēkos nav novērst globālo finanšu krīzi, kas esot finansējuma samazinājuma cēlonis. Taču KM ir pārliecināta, ka kultūras sistēma krīzi pārdzīvos sekmīgi, jo pēdējos gados kultūras nozares finansējums Latvijā ir palielinājies vairākas reizes un
nozares kapacitāte esot pietiekama.
KM atzinusi, ka “VKKF ir būtisks instruments, kas palīdz uzturēt dzīvu un daudzveidīgu kultūras procesu”,

vienlaikus uzsverot, ka valsts pārvaldes optimizācija un
reorganizācija attiecas arī uz kultūras nozari.
KM sola nākamgad rast risinājumu VKKF līdzekļu
palielinājumam, tomēr atgādina, ka taupības apstākļos
ierasto kultūras pasākumu ārējais spožums būtu jāaizstāj ar mazākiem izdevumiem un radošu izdomu.
KM atbilde lasāma: Finansējums VKKF 2010.gada
valsts budžetā ir jāpalielina. Portāls “Diena.lv” [tiešsaiste]. 2009.g. 20.janv. [skatīts 2009.g. 22.apr.]. Pieejams:
http://www.diena.lv/lat/izklaide/zinjas/finansejums-valstskulturkapitala-fondam-2010-gada-valsts-budzeta-irjapalielina.

“Bibliotēku likums” “apdraud”
augstskolu funkciju veikšanu
26.janvārī Latvijas Rektoru padome (LRP, http://
www.aic.lv/Rp) apkopojusi un iesniegusi Ministru prezidentam Ivaram Godmanim un izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei izskatīšanai priekšlikumus šķēršļu novēršanai, kuri traucē augstskolu funkciju
veikšanu. Līdzās dažādiem citiem traucēkļiem LRP iebildusi pret “Bibliotēku likumu” un tam pakārtotajiem
Ministru kabineta noteikumiem (11.09.2001. MK noteikumi Nr.395 “Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi”; 25.09.2001. MK noteikumi Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”; 14.08.2001. MK noteikumi Nr.371 “Noteikumi par
bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu
un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”), norādot, ka tie “paredz virkni neloģisku, laika garam neatbilstošu un pašreizējā situācijā neizpildāmu
normu”. Piemēram, tajos esot pārspīlēts nepieciešamo
bibliotekāru skaits (viens kvalificēts bibliotekārs uz katriem 200 studentiem un pasniedzējiem), paredzēti tādi
bibliotēku telpu normatīvi, kas “nav nepieciešami mūsdienīgai augstākās izglītības iestādes bibliotēkai”, kā arī
izmaksu normatīvi, kurus augstākās izglītības institūcijas nebūšot spējīgas segt.
Iepazīties ar LRP iesniegumu var: Latvijas augstskolu priekšlikumu kopsavilkums šķēršļu novēršanai, kuri apdraud būtisku augstskolu funkciju veikšanu. Akadēmiskās informācijas centrs. Latvijas Rektoru padome
[tiešsaiste]. 2009.g. 20.febr. [skatīts 2009.g. 22.apr.]. Pieejams: http://www.aic.lv/Rp/Latv/ieprieksejas_sedes_
pasak.htm.
LRP viedokli atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), 2009.gada 20.februāra vēstulē apliecinot, ka
lūgs Kultūras ministrijai (KM) izvērtēt iespēju grozīt attiecīgos MK noteikumus. Vienlaikus IZM norādījusi, ka
arī likumprojektā “Augstākās izglītības likums” noteikti augstskolu pienākumi attiecībā uz bibliotēkām. Skatīt: Par šķēršļiem, kas kavē būtisku augstskolu funkciju
veikšanu. Akadēmiskās informācijas centrs. Latvijas Rektoru padome [tiešsaiste]. 2009.g. 20.febr. [skatīts 2009.g.
22.apr.]. Pieejams: http://www.aic.lv/Rp/Latv/ieprieksejas_
sedes_pasak.htm.
Pret normatīvu pārskatīšanu iebilst Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA). Bibliotekārās organizācijas valdes pārstāvju vēstulē LRP, IZM un KM uzsvērts, ka “minētie priekšlikumi ir nesaprātīgi” un ilgākā
laika posmā ierosinātā taupība radīs neatgriezeniskus
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ras nodibināšanas Latvijā, Aina Deglava kļuva par Rīgas
pilsētas 5.bibliotēkas vadītāju.
Otrā pasaules kara laikā ģimene (jau ar diviem bērniem) evakuējās sākumā uz Krieviju, tad uz Vidusāziju.
Taškentas Universitātē A.Deglava studēja bibliotēkzinātni, 1944.gadā papildināja zināšanas bibliotēku darbinieku kursos Maskavā.
Pēc kara A.Deglavs kļuva par Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāju, A.Deglava ķērās pie kultūras
dzīves sakārtošanas (protams, atbilstoši tālaika ideoloģijai). 1944.–1948.gadā viņa vadīja LPSR Arodbiedrību Padomes centrālo bibliotēku, 1951.–1954.gadā bija LPSR Kultūras ministrijas bibliotēku un muzeju pārvaldes priekšnieka vietniece. 1954.gadā aizsākās darbs
LPSR Valsts bibliotēkā, kas turpinājās līdz pat aiziešanai
pensijā 1982.gadā.
A.Deglava bija spilgta personība. Ar viņas ierašanos
bibliotēka piedzīvoja īstu renesansi. Apritē ienāca svaigas domas, jaunas profesionālas idejas, demokrātiskas
attiecības ar padotajiem. Nopelniem bagātās kultūras
darbinieces vadībā Viļa Lāča LPSR Valsts bibliotēka izauga par bagātāko grāmatu krātuvi republikā, bija visu
Latvijas bibliotēku metodiskais, bibliogrāfiskais, zinātniski pētnieciskais centrs. Šajā darbā — visuvareno grāmatu un domubiedru vidū — A.Deglava atrada savas
dzīves piepildījumu.
“Gūtenberga galaktikas” sanāksmē par viņu atmiņās dalījās ne vien Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieki (Andris Vilks, Silvija Liniņa, Guna Dēliņa, Ināra
Klekere), bet arī tuvinieki (meitas Velta Čebotarenoka
un Vija Slava, māsasdēls Augusts Sukuts).
(Informāciju sagatavoja LNB BAI Bibliotēku
pētniecības un informācijas nodaļa; Ligitas Ieviņas foto)

Gūtenberga galaktika
LNB — 90: eksdirektori Ainu Deglavu
(1909–1992) atceroties
1919.gada 29.augustā ar Ministru kabineta lēmumu
tika nodibināta Latvijas Valsts bibliotēka (kopš 1991.gada — Latvijas Nacionālā bibliotēka). 2009.gadā, bibliotēkas deviņdesmitgadē, vairākas “Gūtenberga galaktikas”
sanāksmes iecerēts veltīt tās vēsturei un cilvēkiem.
27.janvāra “Gūtenberga galaktikā” kavējās atmiņās par ilggadējo direktori (1959–1982) Ainu Deglavu,
kas dzimusi pirms 100 gadiem (1909.gada 14.jūlijā), bet
pirms 50 gadiem (1959) stājās bibliotēkas galvgalā.
Meitene agri zaudēja tēvu — par revolucionāro darbību Augusts Sukuts tika nošauts Rīgas Centrālcietumā
1919.gada 31.maijā.
Studiju laikā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē Aina Sukute iepazinās ar savu nākamo dzīvesbiedru Arnoldu Deglavu (1904–1969), kas bija iesaistījies komunistiskajā pagrīdē. Pēc vīra aresta viņai ar gadījuma
darbiem vajadzēja pelnīt iztiku ģimenei (mātei, mazajam dēliņam). Mācības bibliotekāru kursos, grāmatu
mīlestība un atsaucīgi cilvēki palīdzēja iegūt darbu Rīgas pilsētas 1.bibliotēkā. 1940.gadā, pēc padomju va-

Ainas Deglavas tuvinieki un draugi
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zaudējumus, jo bibliotēka ir vitāli svarīga mācību procesa sastāvdaļa un augstākās izglītības un zinātnes attīstības resurss. Vēstulē norādīts, ka MK noteikumos minētie normatīvi jau tā ir zemi, tādēļ tie atstājami nemainīti jeb “iesaldējami” līdz laikam, kad tos varētu “mainīt
uz augstākiem (nevis zemākiem!) minimālajiem normatīviem, atbilstoši mūsdienu prasībām”.
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Izstrādātas vadlīnijas bibliotēku
statistikai
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta (BAI) Bibliotēku konsultatīvā centra
(BKC) speciālisti un Latvijas bibliotēku pārstāvji izstrādājuši metodiskus norādījumus “Statistiskā uzskaite:
vadlīnijas Latvijas bibliotēkām”.
Vadlīniju mērķis ir skaidrot statistiskās uzskaites nepieciešamību, sniegt lietišķus ieteikumus statistikas gada pārskatu sagatavošanā, veicināt bibliotēkas kvalitātes rādītāju izmantošanu bibliotēkas nozares devuma
(pievienotās vērtības) noteikšanai.
Vadlīniju saturā:
l statistikas darbu regulējošo normatīvo dokumentu apskats;
l statistikas veidlapas “1-bibliotēka: pārskats par
bibliotēkas darbību” aizpildīšanas nianses;
l plašs bibliotēkas darba kvalitātes indikatoru apraksts, indikatoru noteikšanas metodes.
Metodiskie norādījumi pieejami LNB tīmekļa vietnē
www.lnb.lv sadaļā “Bibliotekāriem” → “Standarti” →
“Vadlīnijas, rokasgrāmatas, metodiskie materiāli” (http://
www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/Statistiskauzskaite-vadlinijas.pdf).
(Informāciju sagatavoja LNB BAI BKC galvenā
bibliotekāre Ilze Kļaviņa)

Leontīne Apšeniece: “Es nāku no
bērnības”
27.janvārī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) notika dzejnieces Leontīnes Apšenieces jaunākās grāmatas “Es nāku no bērnības” atvēršanas svētki. Pasākumā tika atzīmēta arī dzejnieces septiņdesmitā dzīves

jubileja un divdesmitā gadadiena, kopš L.Apšeniece
pievērsusies literārajai darbībai. Sirsnīgo kopā sanākšanu ar mūzikas skaņām kuplināja skolēni komponistes Sandras Mežores vadībā, Andris Eriņš un meitenes
no Dricāniem, kā arī populārais dziedātājs Normunds
Liepiņš no dueta “Normunds un Inga”. Mūziķi izpildīja
dziesmas ar gaviļnieces vārdiem. Savukārt 5.vidusskolas skolēni deklamēja L.Apšenieces dzejoļus. Uz pasākumu bija ieradušies ievērojami Rēzeknes kultūras, reliģijas un medicīnas nozaru pārstāvji, kā arī dzejnieces
radi, draugi, paziņas un talanta cienītāji.
Leontīne Apšeniece-Akula dzimusi 1939.gada
15.janvārī Balvu rajona Bērzpils pagasta “Javeniekos”.
Pēc vidusskolas beigšanas apguvusi medicīnas māsas
amatu un 1959.gadā sākusi strādāt par feldšeri, šajā
pat gadā apprecējusies ar savu klasesbiedru Pēteri
Akulu, kurš tolaik studēja par ārstu. Tā kā vīrs pēc Rīgas Medicīnas institūta (tagad — Rīgas Stradiņa universitāte) beigšanas tika norīkots strādāt Rēzeknē,
turpmākās viņu dzīves un darba gaitas saistās ar šo
Latgales pilsētu. 1974.gadā, kad Rēzeknē tika atvērta
Latvijas Medicīnas bibliotēkas (toreiz — Rīgas Medicīnas Zinātniskā bibliotēka) nodaļa, L.Apšeniece sāk
strādāt par tās vadītāju.
Mīlestība pret bērniem, kuru L.Apšeniece ieguva, jau mācoties Rīgas 3.medicīnas skolā, kas darbojās
uz Bērnu klīniskās slimnīcas bāzes, un grāmatām, kuras L.Apšeniece aizrautīgi lasījusi visu mūžu, laika gaitā nobriedinājusi jaunu pašizpausmes formu — Leontīne kļuvusi par bērnu dzejnieci. Dzeju viņa sāka rakstīt 1989.gadā, 1992.gadā izdots pirmais dzejoļu krājums
“Bērnības pļava”, kam sekoja reliģisku dzejoļu grāmatiņas “Sargeņģelis” un “Bērna lūgšana”. Laikā no 1999.
līdz 2008.gadam viens pēc otra nāca klajā dzeju krājumi “Sestdienas vakarā”, “Gliemeža lidojums”, “Dziesmi-

Bibliotēkā
— dzejniecei
veltīta izstāde

Dzejnieci sveic Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes
dekāns Pāvels Zeile

L.Apšenieces
dzeja ir arī
komponēta
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RCB pulcējas L.Apšenieces daiļrad

28.janvārī visā Latvijā tiek svinēta Draudzīgā aicinājuma diena. Ik gadu “Draudzīgā aicinājuma” ietvaros bibliotēkās nonāk vērtīgas grāmatas — enciklopēdijas, dažādi izdevumi par pasaules un Latvijas vēsturi, dabu u.c.
Draudzīgā aicinājuma dienas tradīciju, kurā lauku
bibliotēkām, skolām, biedrībām, pagastu namiem tiek
dāvinātas grāmatas, gleznas, kā arī sniegts cita veida atbalsts, 1935.gada 28.janvārī iedibināja Latvijas Republikas Ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Toreiz K.Ulmanis
savā aicinājumā teica: “(..) Grāmata, cilvēka vissirsnīgākais un uzticamākais palīgs, atgūst veco cieņu, atgūst savu vietu; (..) nāk prasījumi pēc mūsu mākslinieku darbiem,
gleznām u.c., bet visvairāk prasa pēc grāmatām, jaunākajām, vērtīgākām. Mūsu lauku bibliotēkas skolās, biedrībās, pagastu namos ilgāku laiku nav papildinātas. Bibliotēku pārzinātāji bez grāmatu lasītāju, bez kaimiņu, bez
plašākas sabiedrības palīdzības nevar grāmatas atjaunot,
bibliotēkas papildināt. Iesim viņiem talkā! (..) Sniegsim viņiem daļu no tā gaišuma, kas mums tomēr vieglāk sasniedzams.”
“Draudzīgais aicinājums” ieguva lielu popularitāti un atkārtojās katru gadu līdz pat 1939.gadam. Vēlāk
labdarības tradīcija tika pārtraukta, līdz 1994.gadā to
atjaunoja.
Pašreizējā brīdī un ekonomiskajā situācijā līdzīgi kā
tālajā 1935.gadā grāmatas atkal var kļūt neaizsniedzamas daudzām Latvijas ģimenēm un iedzīvotājiem.
Saskaņā ar Draudzīgā aicinājuma dienas tradīciju
biedrība “Viena diena.lv” un “Jāņa Rozes apgāds” visām
(gandrīz 2000) Latvijas bibliotēkām (publiskajām, speciālajām, augstāko izglītības iestāžu, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu) dāvināja fotoalbumu “Viena diena Latvijā”. 28.janvārī albumi tika simboliski nodoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim
Vilkam.
Albumu biedrība “Viena diena.lv” un “Jāņa Rozes
apgāds” izdeva 2008.gada maijā. Tā 520 lapaspusēs ir
apkopotas gan profesionālu fotogrāfu, gan fotoama-

es cienītāji

ņas par burtiņiem”, “Skudra un taurenis”, kā arī “Diženā
rotaļa” un “Es nāku no bērnības”. Izdošanai sagatavotas
vēl vairākas grāmatas.
Pēc grāmatas “Dziesmiņas par burtiņiem” motīviem
2006.gadā Valda Pavlovska režijā, ar komponista Atvara Sirmā mūziku tapusi izrāde “Burtu rotaļas”, kā arī nācis klajā tāda paša nosaukuma kompaktdisks ar mūziku
šai izrādei. Par dziesmu “Burtiņš A un burtiņš B” dzejniece saņēmusi Autortiesību bezgalības balvu.
L.Apšeniece raksta arī pieaugušajiem — dzejoļi publicēti Rēzeknes dzejas almanahos, bet humoreskas — “Neatkarīgajā Rīta Avīzē Latvijai” un “Rēzeknes
Vēstīs”.
(Informāciju sagatavoja RCB Informācijas tehnoloģiju
nodaļas galvenā bibliotekāre Anna Keirāne;
A.Keirānes foto)

E-lietu sekretariāts izveidojis
e-pakalpojumu lietošanas palīgu
www.esaite.lv
Latvijā pieejama virkne e-pakalpojumu, taču nereti iedzīvotājiem trūkst informācijas par šiem pakalpojumiem un to izmantošanu. Tādēļ Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās (ĪUMEPL) sekretariāts izveidojis palīgu elektronisko pakalpojumu lietošanā — jaunu tīmekļa vietni www.esaite.lv, kas ikvienam
ļauj pārliecināties, ka saņemt e-pakalpojumus ir daudz
ērtāk, ātrāk un lētāk, nekā staigāt no vienas iestādes uz
otru, pārnēsājot dažādas izziņas un iesniegumus, turklāt — daudz vienkāršāk nekā bieži vien šķiet.
Vietnē pārskatāmas instrukcijas veidā sniegta informācija, kā lietojami e-pakalpojumi, piemēram, kā internetā
samaksāt rēķinu par elektrību, sameklēt vajadzīgo grāmatu bibliotēkā u.c. Ievietots populārāko valsts e-pakalpojumu saraksts (iesniegums policijai, dzīvesvietas deklarēšana, ienākumu deklarēšana un nodokļu samaksa u.c.).
Tajā apkopoti arī dažādu organizāciju veidotie digitālie mācību resursi, kas palīdzēs iedzīvotājiem iegūt
jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas darbā ar datoru un internetu.
Tīmekļa vietne www.esaite.lv saturiski saistīta ar portālu www.latvija.lv, kurā var saņemt informāciju par dažādu
iestāžu sniegtajiem e-pakalpojumiem, kā arī saņemt šos
pakalpojumus elektroniski. Portālā www.latvija.lv var piekļūt arī Latvijas valsts institūciju interneta resursiem.
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ēmējs Viesturs
LNB direktors Andris Vilks un uzņ dāvinājumu
ma”
nāju
aici
Koziols ar “Draudzīgā
diena Latvijā”
bibliotēkām — fotoalbumu “Viena

DAŽĀDA INFORMĀCIJA • VECĀ UN JAUNĀ GRĀMATNIECĪBA • ĀRZEMĒS • PAGĀ JĪBA UN APCERES • BĒRNI UN JAUNIEŠI BIBLIOTĒK ĀS • KONFERENCES, SEMINĀRI, SANĀKSMES • DATORIZĀCIJA, DIGITALIZĀCIJA, INTERNETIZĀCIJA • CILVĒKI, NOTIKUMI, PROBLĒMAS

Latvijā svin Draudzīgā aicinājuma
dienu
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tieru radītās fotogrāfijas no 1987.gada 28.augustā notikušās unikālās akcijas “Viena diena Latvijā” un no 2007.
gada 31.augustā notikušās akcijas “Viena diena Latvijā.
Pēc 20 gadiem”. Fotogrāfijās atspoguļots laikmets, tā
brīža valsts iekārta, vide un cilvēku dzīvesstāsti. Fotogrāfijās fiksēta Latvija ar 20 gadu intervālu, ar atšķirīgu
laika izjūtu, pasaules uztveri, dzīves ritmu.
Abas fotoakcijas ir unikāls notikums Latvijas fotomākslas vēsturē. Fotoakciju “Viena diena Latvijā” 1987.
gada 28.augustā organizēja fotogrāfi Jānis Krūmiņš, Ints
Kalniņš un Gunārs Janaitis. Tajā piedalījās 71 fotogrāfs no
Latvijas PSR, Padomju Savienības, kā arī pirmo reizi Latvijas PSR vēsturē no kapitālistiskajām valstīm: Somijas un
Vācijas Federatīvās Republikas. Fotogrāfi 24 stundas portretēja toreizējo padomju Latviju. Tika fotografēts rūpnīcās, partijas komitejās, kolhozos, bibliotēkās, kafejnīcās,
kapsētās, slimnīcās, pirtīs, mājās un ielās.
2007.gada 31.augustā biedrība “Viena diena.lv” noorganizēja līdzīgu fotoakciju “Viena diena Latvijā. Pēc
20 gadiem”. Tajā piedalījās 55 profesionāli fotogrāfi,
32 — no Latvijas un 23 — no ārvalstīm. Aicinājumam
2007.gada 31.augustā iemūžināt Latviju atsaucās trīs leģendārās fotoaģentūras “Magnum” fotogrāfi: Ians Berijs (Lielbritānija), Brino Barbē (Francija) un Ričards Kalvars (ASV), kā arī Pulicera balvas ieguvējs Žolts Sigetvāri (Ungārija), konkursa World Press Photo uzvarētāji Espens Rasmusens (Norvēģija), Haralds Šmits (Stern, Vācija), Rikardo Venturi (Contrasto, Itālija) un Jans Šibīks
(Čehija), fotoaģentūru Agence France-Presse, Associated
Press un Reuters meistari. Latviju pārstāvēja tādi izcili fotogrāfi kā Aivars Liepiņš, Valts Kleins, Uldis Briedis, Jānis
Deinats, kā arī fotogrāfu jaunā paaudze: Kristaps Kalns,
Mārtiņš Plūme, Jānis Mednis u.c. Profesionāļu komandu papildināja 120 īpaši uzaicināti viesfotogrāfi.
Akciju rezultātā tika radīti un saglabāti vērtīgi vēsturiski fotodokumenti. Īpašu nozīmību tiem piešķir Latvijas
valstiskās neatkarības atjaunošanas fakts. Fotogrāfiju atlasi veica un fotoalbuma “Viena diena Latvijā” māksliniecisko veidolu radīja mākslinieks Juris Petraškevičs.
Vairāk par fotoakcijām biedrības “Viena diena.lv” tīmekļa vietnē www.vienadiena.lv.
(Informāciju sagatavoja biedrības “Viena diena.lv”
projekta vadītājs Zigmunds Brūvers; Ligitas Ieviņas foto)

Kultūras darbinieki protestē pret
iespējamo Kultūras un Izglītības
ministriju apvienošanu
9.februārī 617 kultūras darbinieki, tajā skaitā apmēram 100 bibliotekāri, atklātā vēstulē vērsās pie Latvijas
Valsts prezidenta Valda Zatlera, LR Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes, Ministru prezidenta Ivara Godmaņa, kā arī LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas ar aicinājumu nepieļaut Ministru prezidenta
virzīto Kultūras ministrijas (KM) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apvienošanu.
Vēstulē uzsvērts, ka kultūras nozare, salīdzinot ar citām jomām, ir vissazarotākā — KM pārziņā ir četrpadsmit apakšnozares: kultūras pieminekļi, arhīvi, muzeji,
bibliotēkas, arhitektūra, tautas māksla, teātris, mūzika,
vizuālā māksla, grāmatniecība, literatūra, filmas, kultūrizglītība un autortiesības. “Šo nozaru sakars ar izglī-

tību nav lielāks kā jebkurai citai jomai — lauksaimniecībai, ekonomikai, aizsardzībai vai veselībai,” teikts vēstulē. Turklāt “izglītības sistēma Latvijā gadiem cīnās ar ļoti
smagām problēmām, bet Izglītības ministrija nepārliecina nedz ar mūsdienīgu izglītības politiku, nedz konstruktīvu un mērķtiecīgu darbību.”
Kultūras nozares cilvēki pauž viedokli, ka ministriju apvienošana draud ar monstrozas, grūti pārvaldāmas sistēmas izveidi, kas jau vienreiz ir pierādījusi savu neefektivitāti. (1993.gadā Kultūras un Izglītības ministrijas tika apvienotas, taču jau pēc gada tās uzsāka darbu kā atsevišķas valsts institūcijas. Pamatojums — darbības neefektivitāte.) Pirms lemt par abu ministriju apvienošanu, lūgts
ar skaitļiem un faktiem pamatot to, kāds kultūras nozarei, sabiedrībai, valsts pārvaldei un valstij ilgtermiņā būs
ieguvums no šādas apvienošanas “ne tikai materiālā, bet
arī vērtību izteiksmē”, kā arī “pierādīt, kādā veidā tiks nodrošināts tas, ka kultūras finansējums, ieplūstot Izglītības
un zinātnes ministrijas budžetā, nepazudīs dažādu problemātiskās izglītības caurumu lāpīšanai.”
Vēstulē uzsvērts: “Mēs negribam, lai kultūrai nepamatoti tiktu atvēlēta pabērna loma un esam satraukti par
kultūras vietu politiķu vērtību sistēmā.”
Pilns vēstules teksts lasāms: Atklāta vēstule par
Kultūras ministrijas saglabāšanu. Latvijas bibliotēku portāls [tiešsaiste]. 2009.g. 6.febr. [skatīts 2009.g.
22.apr.]. Pieejams: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/
Posts/Post.aspx?ID=1357.

Pēc LPS iniciatīvas likumu normas no
imperatīvām pārveido par ieteicošām
LR Ministru kabineta (MK) 10.februāra sēdē tika atbalstīts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) informatīvais ziņojums “Par likumu un Ministru kabineta noteikumu normu, kas paredz dažādas sociālas un cita veida garantijas, pārveidošanu no imperatīvām par rekomendējošām”. Ziņojumā, balstoties uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) prasībām, izteikts aicinājums veikt grozījumus 13 tiesību aktos, pārveidojot tajos
noteiktās normas no imperatīvām par rekomendējošām.
RAPLM uzskata, ka situācijā, kad pašvaldībām 2009.gadā
samazināsies budžeta ieņēmumi, jāveic to normu, kuras
ierobežoto finanšu resursu apstākļos pašvaldībām ir neiespējami īstenot, pārveidošana par rekomendējošām.
Par ieteicamiem LPS aicinājusi noteikt arī 2001.gada
25.septembra MK noteikumus “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”, kā arī svītrot “Bibliotēku likuma” 17.panta sesto daļu, kas paredz, ka bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvus
nosaka Ministru kabinets, jo pašvaldībām neesot finansiālu iespēju šīs prasības nodrošināt.
Pilns ziņojuma teksts pieejams: Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Informatīvais ziņojums “Par likumu un Ministru kabineta noteikumu normu, kas paredz dažādas sociālas un cita veida garantijas, pārveidošanu no imperatīvām par rekomendējošām”. Latvijas Republikas Ministru kabinets [tiešsaiste].
2009.g. 10.febr. [skatīts 2009.g. 27.apr.]. Pieejams: http://
www.mk.gov.lv/doc/2005/RAPLMzino_030209.346.doc.
Kultūras ministrija (KM) LPS priekšlikumu nav atbalstījusi, norādot, ka LPS nav iesniegusi aprēķinus, kas šīs
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veidot un sajust jaunās 21.gadsimta bibliotēkas tēlu. Tāpēc liekas neiespējami, ka smago ekonomisko apstākļu
ietekmē ar vieglu roku varētu tikt bezatbildīgi noārdīts
tas, kā veidošanā bijuši iesaistīti tik lieli pašvaldību resursi, pašaizliedzīgs cilvēku darbs un profesionālās zināšanas.” (Turlajs, Jānis. Pašvaldību publisko bibliotēku
pastāvēšanas pamats — pašvaldību izpratne un bibliotēku sistēmas vienotība. Latvijas bibliotēku portāls
[tiešsaiste]. 2009.g. 24.marts [skatīts 2009.g. 27.apr.].
Pieejams: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/
Post.aspx?ID=1470.

Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā vēta
2008.gada Latvijas grāmatniecības
ražu
Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā (LAB) 11.februārī atklāja gadskārtējo izstādi “2008.gads Latvijas grāmatniecībā”, kurā varēja iepazīties ar Latvijas
grāmatizdevēju ražu aizvadītajā gadā. Pasākuma organizētāji — LAB, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Grāmatizdevēju asociācija un Latvijas Grāmatnieku ģilde. Izstādē bija aplūkojams 80 izdevniecību aizvadītā gada devums grāmatniecībā — kopumā vairāk nekā 1400 iespieddarbu (grāmatas, brošūras, kalendāri). Bagātīgākais grāmatu klāsts bija skatāms “Zvaigzne ABC”, “Valters un Rapa”, “Pētergailis”,
“RaKa”, “LU Akadēmiskais apgāds”, “Nordik” u.c. lielāko izdevniecību stendos, taču interesants bija arī
augstskolu (Rīgas Tehniskā universitāte, “Turība”
u.c.), dažādu biedrību, organizāciju, muzeju u.c. izdevniecību veikums. Grāmatu tematika visai plaša —
zinātniskā literatūra, mācību grāmatas, daiļliteratūra,
garīgā literatūra, mūzika, bērnu grāmatas u.c.
Izstādes atklāšanā apmeklētājiem bija iespēja ne
vien vienkopus aplūkot aizvadītā gada grāmatu ražu,
bet arī spriest par aktuālajiem procesiem un tendencēm Latvijas grāmatniecībā un sabiedrībā kopumā.
Izskanēja neziņa un satraukums par nākotni, kuru iemesls — jau daudzkārt pieminētā PVN likmes paaugstināšana grāmatām.
Kultūras ministrijas paspārnē izveidotās Grāmatniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, “Jāņa Rozes apgāda” direktore Renāte Punka norādīja, ka jau
līdz šim Krievijā izdotās grāmatas iegādāties bija lētāk
to lielo tirāžu dēļ, taču pašreizējā tendence rada bažas,
ka svešvalodas zinošie Latvijas iedzīvotāji varētu vēl
vairāk pievērsties grāmatām, kuras iznākušas valstīs ar
zemāku PVN un lielākām tirāžām.
Apgāda “Zvaigzne ABC” ģenerāldirektore Vija Kil
bloka aicināja ministrus un deputātus aizdomāties par
to, kas notiks, ja izdevēji vairs neredzēs ekonomisku pamatojumu turpināt darbu.
Diemžēl no četrām lielākajām frakcijām uz tikšanos
atnākušās deputātes “vai nu ļoti ātri pameta zāli, vai arī
bārstījās ar neko neizsakošām frāzēm, galvenos pārmetumus par radušos situāciju adresējot pašiem grāmatniekiem, kuri “nav pratuši ar skaitļiem pārliecināt valdību””.
(Informāciju sagatavoja LAB Misiņa bibliotēkas
vadītāja Anna Šmite; Linda Kusiņa, Latvijas Avīze,
Nr.45, 2009, 16.febr., 12.lpp.)
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prasības apstiprinātu, turklāt KM organizētās bibliotēku
akreditācijas gaitā, apmeklējot pašvaldību bibliotēkas,
tiekoties ar šo bibliotēku vadītājiem un attiecīgu pašvaldību vadītājiem, Latvijas Bibliotēku padomes Publisko
bibliotēku akreditācijas komisija nav konstatējusi vispārēju pašvaldību nespēju izpildīt šos noteikumus, nedz arī
saņēmusi ierosinājumus par nepieciešamību izdarīt kādus grozījumus normatīvajos aktos. Tieši otrādi — noteiktais normatīvais regulējums bibliotēku darba jomā
tiek uzsvērts kā viens no svarīgākajiem bibliotēku attīstību veicinošiem faktoriem. “Bibliotēku likuma” un ar to
saistīto normatīvo aktu pozitīvā loma bibliotēku nozares attīstībā ir uzsvērta arī ilgtermiņa politikas pamatnostādnēs “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015.
gadam. Nacionāla valsts”.
Viedokli paudusi arī Latvijas Bibliotekāru biedrība
(LBB), kas 13.februārī nāca klajā ar paziņojumu “Neļausim sagraut Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas!”
(Latvijas bibliotēku portāls [tiešsaiste]. 2009.g. 13.febr.
[skatīts 2009.g. 27.apr.]. Pieejams: http://www.biblioteka.lv/
Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1383).
LBB, atbalstot KM pozīciju, kategoriski noraidījusi LPS
ierosinājumu atcelt “Bibliotēku likuma” 17.panta sesto
daļu un grozīt MK noteikumus “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”, uzsverot, ka ekonomiskā krīze nav iemesls, lai ierobežotu pašvaldību publisko bibliotēku kā informācijas, zināšanu, kultūrvides un
sociālo komunikācijas centru funkcijas. “Bibliotēkām ir nepārvērtējama nozīme cilvēku potenciāla attīstībā. Savukārt
cilvēku potenciāls ir izšķirošais faktors, lai kopīgi pārvarētu
krīzi un turpinātu gaismas ceļu,” teikts paziņojumā. Prognozējot nepieciešamību samazināt pašvaldību publisko
bibliotēku izdevumus par 20%, LBB norādījusi, ka salīdzinoši budžetu kopapjoms 2009.gadā tik un tā būtu lielāks nekā, piemēram, 2006.gadā, kad tomēr nevienam
nenāca prātā apšaubīt MK noteikumu “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” izpildes iespējamību. Tas nozīmē, ka arī samazinātā 2009.gada budžeta ietvaros finansēšanas minimālie normatīvi ir izpildāmi un nav pamata tos pārveidot par ieteikumiem, riskējot ar to, ka bibliotēku darbībai nepieciešamos finanšu
līdzekļus varētu piešķirt pēc atlikuma principa, pieņemot
lēmumus subjektīvi un nerēķinoties ar MK noteikumos
ietvertajām minimālajām bibliotēku finansēšanas prasībām. Tas apdraudētu arī Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta, Bila un Melindas Geitsu fonda
u.c. projektu daudzmiljonu ieguldījumu bibliotēku attīstībā pilnvērtīgu izmantošanu.
Tomēr MK ministrijām uzdevis mēneša laikā izstrādāt prasītos grozījumus likumos un MK noteikumos,
pārveidojot tajos noteiktās normas no imperatīvām
par rekomendējošām.
Izpildot uzdoto, 10.martā KM iesniegusi MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi””. KM Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs atzinis, ka MK lēmums, kas saistīts ar saspringto ekonomisko situāciju, gan uztverams ar bažām, tomēr tās “lielā mērā kliedē pēdējos gados veiktie lielie valsts, pašvaldību, Geitsu
fonda un ES struktūrfondu ieguldījumi bibliotēku nozarē, kas sabiedrībai un pašvaldību vadītājiem ir ļāvuši iz-
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Baložu pilsētas bibliotēka piedāvā
palīdzību darba meklētājiem
Pašreizējās krīzes apstākļos, kad daudzi iedzīvotāji zaudē darbu, Baložu pilsētas bibliotēka (BPB) sniedz palīdzīgu
roku visiem darba meklētājiem. Bibliotēka piedāvā interneta saišu kolekciju, kas aptver populārākos personāla atlases vortālus un uzņēmumus, sludinājumu portālus, darba
likumdošanu un darba meklētājiem noderīgas lietas, piemēram, padomus CV un motivācijas vēstuļu rakstīšanā.
Saišu atlasē ieguldīts liels darbs: izvēlētas tikai tādas tīmekļa vietnes, kurās ir plaša informācija, kas regulāri tiek atjaunota. Apkopotās saites pieejamas BPB tīmekļa vietnē sadaļā “Saites” (http://www.balozi.lv/public/?id=10&ln=lv) Baložu pilsētas portālā www.balozi.lv. Tie, kam mājās pieejams
internets, tās var izmantot no saviem mājas datoriem, taču, kam mājās interneta nav vai trūkst iemaņu informācijas
meklēšanā internetā, ir laipni aicināti nākt uz bibliotēku!
Darba meklētājiem BPB sniedz arī šādu palīdzību:
l darba sludinājumu meklēšanu (laikrakstos un internetā);
l padomus un paraugus CV rakstīšanā;
l darba sludinājuma un CV ievietošanu internetā;
l bezmaksas internetu un datorpakalpojumus;
l konsultācijas datora un interneta lietošanā.
BPB pieredze apstiprina nostādni — krīzes laikā bibliotēkas kļūst daudz apmeklētākas, jo sniedz bezmaksas informatīvos pakalpojumus. Tomēr, tā kā daudzi
Latvijas iedzīvotāji, iespējams, vēl nezina vai neiedomājas par bibliotēku piedāvātajām daudzpusīgajām iespējām, tām nepieciešams savus pakalpojumus daudz
vairāk popularizēt.
(Informāciju sagatavoja BPB sistēmbibliotekāre
Rasma Dombrovska)

LNB Skaņu ierakstu digitalizācijas
studija iepazīstina ar pirmajiem darba
rezultātiem
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Skaņu ierakstu
digitalizācijas studija izveidota 2008.gada rudenī un tās
mērķis ir LNB Fonotēkas krājumā esošā latviešu mūzikas
kultūras mantojuma — skaņu ierakstu — saglabāšana
un pieejamības nodrošināšana bibliotēkas apmeklētājiem. Jaunā studija dod iespēju atskaņot un digitalizēt
daudzas vecas un vērtīgas skaņu plates, kuras ar parasto
plašu atskaņotāju vairs nav iespējams atskaņot.
Digitalizācijas studijā ir japāņu kompānijas “ELP” ražotais skaņuplašu lāzeratskaņotājs, kas atšķirībā no tradicionālajiem atskaņotājiem spēlē plati bez adatas. Galvenā tā
priekšrocība ir spēja ar lāzera stariem nolasīt ierakstu tādā
skaņuplates celiņa vietā, kur to nav skārusi atskaņotāja adata. Rezultātā plates, kuras uz parasta atskaņotāja mehānisku bojājumu ietekmē pārlec vai stipri sprakšķ, uz šī atskaņotāja skan ar jūtami mazākiem trokšņiem un nepārlec. Lāzeratskaņotājs spēj atskaņot arī plates, kurām izlauzts kāds
gabals, protams, ja vien šis gabals nav pazaudēts.
Augstākai atskaņošanas precizitātei pieejama īpaša
skaņuplašu centrēšanas ierīce. Platei, kuru atskaņo uz
lāzeratskaņotāja, jābūt ļoti tīrai, tādēļ studijā ir speciāla skaņuplašu mazgāšanas ierīce. Studijā pieejama arī
profesionāla skaņas restaurācijas programma, kas tiek
izmantota lietotājdatņu pēcapstrādei.
Latvijas skaņu ierakstu digitalizācija ir viens no Latvijas
Nacionālās digitālās bibliotēkas “Letonica” projektiem.
Plašāk lasiet: Žogla, Artūrs. Audio digitalizācija LNB
I. Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas blogs [tiešsaiste]. 2009.g. 7.janv. [skatīts 2009.g. 24.apr.]. Pieejams:
http://lndb.wordpress.com/2009/01/07/audio-digitalizacija-

Japāņu kompānijas “ELP”
skaņuplašu lāzeratskaņotājs

Audio digitalizētājs Dāvis Mickus
demonstrē plašu mazgāšanas
procesu
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Skaņuplašu attīrīšanas
ierīce “ClearAudio
Double Matrix”

aņošanas ierīču
D.Mickus salīdzina skaņuplašu atsk
tas atskaņotāju
ada
un
ju
otā
kaņ
paaudzes — lāzerats

lnb-i un Žogla, Artūrs. Audio digitalizācija LNB II. Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas blogs [tiešsaiste]. 2009.g. 13.janv. [skatīts 2009.g. 24.apr.]. Pieejams:
ht tp: // lnd b.wo rd p ress .co m /20 09/01/13/a u d io digitalizacija-lnb-ii.
(Informāciju sagatavoja LNB sabiedrisko attiecību
vadītāja Ilze Egle; Ligitas Ieviņas foto)

dotās grāmatas par to, kā personībai rīkoties un pārvarēt krīzes.
Izstādes veidotāji — LNB Sociālo zinātņu literatūras
lasītavas darbinieki —, daloties pārdomās par krīzi, norādījuši, ka ““krīze” ir viena no XX un XXI gadsimta zīmēm —
tā reizē ir dežūrvārds, modes un atslēgvārds” (..) XX gadsimtā cilvēce piedzīvojusi ne tikai pasaules karus, dabas katastrofas un globāla mēroga ekonomiskās krīzes, bet arī plaši tematizējusi zinātņu un filozofijas krīzi, mākslas krīzi, rietumu civilizācijas krīzi un norietu, tradicionālo vērtību krīzi,
cilvēcības krīzi, eksistenciālo krīzi un daudzas citas krīzes. Ir
notikusi vispārēja “vērtību pārvērtēšana”, un zināmā mērā
tā notiek arī joprojām — vairāk vai mazāk intensīvi cilvēki
nemitīgi izjūt sevi kā nestabilitātes, pārmaiņu un beigu laikmetā vai jauna laikmeta priekšvakarā dzīvojošus.”
Izstādes veidotāji ir pārliecināti, ka krīze nav atnākusi pēkšņi — tā ir patērētājsabiedrības pastāvīgais pavadonis: “(..) mūsdienu cilvēkam nav nepieciešamas dabas
katastrofas, kari un nāvējošas epidēmijas, lai justos slikti.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā —
izstādes par aktuāliem tematiem
No 13. līdz 27.februārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Jaunākās literatūras lasītavā bija apskatāma tematiska grāmatu izstāde “Personība krīzes
apstākļos”. Interesentiem tika piedāvātas vairāk nekā 70 filozofiska, ekonomiska un psiholoģiska satura
grāmatas latviešu, angļu un krievu valodā par krīzes
tematiku un sekām, ko rada dažāda veida satricinājumi sabiedrībā. Plašā klāstā bija pārstāvētas Latvijā iz-
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D.Mickus skaņu
ierakstu studijas datorā
pēta skaņu frekvences
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(..) mūsdienu dzīves paradokss jau ilgu laiku ir bijis sadzīves nelaimīgums. Cilvēks ir nelaimīgs nevis tāpēc, ka ar viņu notiek kas ļauns, bet tāpēc, ka ar viņu nenotiek nekas
patiesi būtisks — viņš ir vientuļš pat ģimenes un draugu
lokā, viņam nav ne Dieva, ne ideālu, viņš lemts dzīvei industriālā, atsvešinātā vidē, un kādu iluzoru kopības, laimes un mierinājuma sajūtu sniedz tikai jaunu lietu vai pakalpojumu iegāde. Patērētājsabiedrības cilvēks neprot ne
atpūsties, ne priecāties bez naudas vai bez tām lietām un
pakalpojumiem, pie kuriem viņš pieradis. Viņa personību
veido apģērbs, lietas un hobiji.”
Šo pārdomu kontekstā kļūst skaidrs, kādēļ izstādes plauktā vietu atradusi sen zināmā pasaka par labo
melderi Kaķīti, kuram Velns atņem dzirnavas un pašu
izdzen no mājām: ““Kaķīša dzirnavas” pēkšņi izlasām pavisam jaunā gaismā — lai sarūpētu meitām bagātīgu pūru, nabaga kaķītis aizņemas naudu no melnā runča, nevar to atdot un zaudē dzirnavas — bet vai gan padzenot
velnus un atdodot kaķītim dzirnavas, taisnība triumfē?”
No 9. līdz 30. martam LNB Jaunākās literatūras lasītavā bija apskatāma otra LNB Sociālo zinātņu literatūras
lasītavas darbinieku veidotā tematiskā literatūras izstāde
“Pārmaiņu vadība”. Tajā interesentiem tika piedāvāti jaunākie un nozīmīgākie izdevumi, kas raksturo mūsdienu
pārmaiņu vadības tendences. Ievērojamu kolekcijas daļu
veidoja 2008.gada nogalē iegādātās e-grāmatas.
Organizāciju attīstība mūsdienās nav iedomājama
bez pārmaiņām. Pārmaiņas, savukārt, — vai tās ir saistītas ar kvalitātes paaugstināšanu, kultūras uzlabošanu
vai pat uzņēmuma darbības maiņu — ne vienmēr dod
gaidītos rezultātus. Lai pārmaiņu process noritētu veiksmīgi un radītu pozitīvas izmaiņas un jaunas vērtības, ir
svarīgi tām rūpīgi sagatavoties, kā arī paredzēt iespējamos riska faktorus. LNB kolekcija sniedz ieskatu galve-

najos pārmaiņu vadības procesos: kā veidot pārmaiņu
vadības stratēģiju, kā pārvarēt pretestību pārmaiņām
un kā par tām stāstīt organizācijas darbiniekiem.
Izstādes veidotāji sastādījuši bibliogrāfiju par LNB
krājumā esošajiem izdevumiem, kas veltīti veiksmīgai pārmaiņu vadībai. Bibliogrāfija pieejama LNB tīmekļa vietnē www.lnb.lv sadaļā “Aktualitātes” → Izstāde “Pārmaiņu vadība” (http://www.lnb.lv/lv/visparigi/
aktualitates/16-03-2009-izstade-parmainu-vadiba).

Rendas bibliotēkai — jaunas telpas
13.februārī, klātesot tuviem un tāliem viesiem, svinīgi tika atklāta Kuldīgas rajona Rendas pagasta renovētā bibliotēka.
Bibliotēkas ēka rekonstruēta, izmantojot vairāk nekā 90 000 latu no 200 000 latu lielās valsts dotācijas,
ko Rendas pašvaldība saņēmusi par iestāšanos Kuldīgas novadā.
Atklāšanā piedalījās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns. Viņš pauda gandarījumu, ka pašvaldība piešķirto valsts dotāciju Kuldīgas
novada infrastruktūras attīstībai izlietojusi pagasta ļaudīm tik nozīmīga nama sakārtošanā.
Iekštelpās, kas pēc remonta ir skaistas un plašas,
viesus sagaidīja Rendas pamatskolas bērnu muzikālais sveiciens. Rotaļās iet nācās arī pieaugušajiem, atlaides netika dotas pat ministram. Bērni, apliecinot,
ka arī turpmāk viņi būs uzcītīgi bibliotēkas apmeklētāji, pasniedza Rendas bibliotēkas vadītājai Inesei
Šarkovskai pašu rokām darinātu grāmatiņu. Uz bibliotēkas atklāšanas pasākumu bija ieradušies arī pārstāvji no rajona padomes, Kuldīgas pilsētas domes,
kolēģi no citām bibliotēkām.

Rendas bibliotēkas jaunās telpas

Rendas pagasta padomes priekšsēdētāja Inta Freiberga (no
kreisās), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
Edgars Zalāns, Rendas bibliotēkas vadītāja Inese Šarkovska
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Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) prasībām.
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita
uzsvēra, ka projekts īpaši nozīmīgs ir jaunajai paaudzei:
“Agrāk jaunie lasītāji bibliotēkās pie datora daudz laika
pavadīja, spēlējot videospēles, taču tagad tiek piedāvātas
labas spēlfilmas, dokumentālās un animācijas filmas, kas
pēc saturiskās kvalitātes ir daudz labāks piedāvājums.”
U.Cekulis vēlēja, lai projekta nākamais solis būtu latviešu filmu pieejamības nodrošināšana skolu bibliotēkās.
(Informāciju sagatavoja Nacionālā filmu festivāla
“Lielais Kristaps” direktore Kristīne Matīsa; Aila
Ādamsone, LETA, 17.02.2009.)

Skaties filmas Latvijas publiskajās
bibliotēkās!
Kopš februāra 874 publiskajās bibliotēkās visā Latvijā iespējams bez maksas noskatīties pēdējo gadu labākās Latvijas filmas (izlasē iekļauti darbi, kas savulaik
tikuši apbalvoti vai nominēti kādai balvai Nacionālajā
filmu festivālā “Lielais Kristaps”). Projekts “Latvijas filmas bibliotēkās” tapis pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas, to īsteno divas valsts aģentūras — Nacionālais Kino centrs (v/a NKC) un Kultūras informācijas sistēmas
(v/a KIS). Pirmajā izlasē iekļautas 70 filmas — animācija,
spēlfilmas un dokumentālais kino. Filmu krājums pakāpeniski tiks papildināts, lai pēc gadiem visas Latvijas filmas būtu pieejamas bibliotēku apmeklētājiem.
Projekta publiskā daļa ir portāls www.filmas.lv, kur
rodama informācija par izlasē iekļautajām filmām un to
autoriem, jaunākajiem notikumiem Latvijas kinodzīvē,
Nacionālo filmu festivālu “Lielais Kristaps” u.c. Šī sadaļa
pieejama no jebkura datora visā pasaulē, savukārt noskatīties filmas iespējams tikai pie pašvaldību publisko
bibliotēku datoriem — to nodrošina publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros izveidotais bibliotēku iekšējais tīkls valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā (VVBIS).
Portālā iespējams aplūkot arī informāciju par to, kura no filmām ir visbiežāk skatīta — šobrīd skatītāko filmu topā ierindojas spēlfilma “Ūdensbumba resnajam
runcim” un animācijas filmiņas “Desas piedzīvojumi”
un “Latvietis”.
17.februārī Rīgas Kinomuzejā notika projektam veltīta preses konference. Konferences atklāšanā v/a NKC
direktore Ilze Gailīte-Holmberga uzsvēra, ka pēdējos
gados filmas Latvijā uzņem arvien vairāk, bet kinoteātru un kinoekrānu skaits dramatiski samazinās (1990.gadā Latvijā bija 90 kinoteātri ar 1103 ekrāniem, 2008.gadā — vien 15 kinoteātri ar 50 ekrāniem). Vērā ņemama
arī iedzīvotāju zemā pirktspēja. Tā kā pašmāju filmu izplatīšana nav komerciāli izdevīga, uz lielā ekrāna parādījušās, pēc neilga demonstrēšanas laika tās klusi pazūd, līdz lauku rajoniem nereti vispār nenonākot. Šo iemeslu dēļ skatītājs zaudē sasaisti ar nozarē notiekošo.
Vides Filmu studijas vadītājs Uldis Cekulis priecājās
par to, ka šis projekts palīdz producentiem iepazīstināt
skatītājus ar jau uzņemtajām filmām, tādējādi reklamējot pašmāju kino. U.Cekulis uzsvēra, ka projekts ir ieguvums ne tikai skatītājiem, bet arī filmu nozarei, jo skatītājs, iepazinis līdzšinējo Latvijas kino piedāvājumu, ar
nepacietību gaidīs jaunas filmas.
Filmu pieejamība bibliotēkās tiek īstenota, balstoties uz publiskā patapinājuma principiem saskaņā ar

“Latvijas Grāmatu izstāde 2009”
No 26.februāra līdz 1.martam Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā pārvērtās par iedvesmojošu grāmatu pilsētu, kurā tikās rakstnieki, tulkotāji, izdevēji un
lasītāji, — tur norisinājās 12.starptautiskā grāmatu un
izdevniecību izstāde “Latvijas Grāmatu izstāde 2009”.
Izstādes apmeklētāji četrās dienās varēja baudīt
autoru priekšlasījumus, piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos, tikties ar ievērojamiem latviešu un ārvalstu rakstniekiem, aplūkot daudzveidīgu grāmatu ekspozīciju, iepazīties ar izdevniecību jaunumiem, iegādāties grāmatas par īpaši izdevīgām izstādes cenām, kā
arī “Grāmatu maiņas punktā” mainīties ar citu lasītāju
grāmatām. Jaunajiem grāmatu lasītājiem tika organizēti īpaši bērniem rīkoti pasākumi un prezentācijas.
Šī gada izstādē tika spriests arī par grāmatām piemērotās PVN likmes ietekmi uz kultūru, izglītību, valodas pastāvēšanu. Lai atbalstītu Latvijas grāmatizdevēju
prasību atcelt paaugstināto PVN likmi grāmatām, Latvijā viesojās Eiropas Grāmatizdevēju asociācijas un Eiropas Grāmattirgotāju federācijas pārstāvji.
28.februārī “Latvijas grāmatu izstādes 2009” norises laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs (BLC) Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF)
finansētās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu
žūrija” ietvaros jau sesto reizi organizēja Lielos lasīšanas svētkus — svinīgu gadu ilguša lasīšanas maratona noslēgumu. Pasākumā bērni pasniedza savas balvas populārāko grāmatu autoriem, tulkotājiem, ilustrētājiem un izdevējiem. Katru žūrijas bibliotēku pārstāvēja viens delegāts. Kopā ar bibliotekāriem viņi bija lasītprieka vēstneši no Liepājas līdz pat Krāslavai.
LNB speciālisti, kuri jau astoto gadu visā valstī īsteno VKKF un pašvaldību finansēto lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu žūrija”, nepiekrīt tam, ka mūsdienu bērniem nepatīk lasīt. Straujais laiks, kas tikpat
lielā mērā kā pieaugušos ietekmē arī bērnus, prasa citu
pieeju lasīšanas veicināšanai. Grāmata ir jāiedod rokās,
jāatver, jālasa priekšā, jāizspēlē teātra uzvedumā, par
ieteicējiem jāpiesaista vienaudži, jāpiepluso dators un
jāīsteno aizraujoša pasākumu programma.
Latvijā ir 17 tūkstoši lasīšanas ekspertu, kuri aizrautīgi darbojas “Bērnu žūrijā”, daži no viņiem jau piecus
un pat sešus gadus. 573 bibliotēkās Latvijā un 14 latviešu diasporas centros visā pasaulē (ASV, Īrijā, Dānijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Somijā, Krievijā, Austrālijā) vese-
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Rendas bibliotēka pēc rekonstrukcijas papildus
ieguvusi 2 telpas pirmajā stāvā 31 m2 platībā. Bibliotēkas telpu kopējā platība no 83 m2 palielinājusies
līdz 150 m2. Otrajā stāvā izvietota komponista Ernesta Vīgnera piemiņas izstāde un izstāžu zāle. Uzlabots
bibliotēkas apgaismojums, izveidota autonomā apkure, ierīkota ventilācija, nomainīti logi, ēka no ārpuses siltināta. Pie ēkas izbūvēta uzbrauktuve invalīdiem. Jaunās telpas ir mūsdienīgi aprīkotas. Kopējās
remonta izmaksas — 141 542 lati.
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lu gadu rūpīgi strādājusi tūkstošskaitlīga analizētāju un
vērtētāju armija, kas nu ir nominējusi populārākās bērnu grāmatas. Ar savu dedzību “Bērnu žūrijas” eksperti
ir aizrāvuši daudzus savus skolas biedrus, draugus, brāļus un māsas. Žūrijas ekspertu izvēle ir lielākā atzinība
visiem, kuri strādā grāmatniecības jomā.
Iepriecinoša ziņa ir tā, ka bērnu dāvinātās šokolādes
grāmatas katrā no četrām vērtētāju vecumgrupām šogad nonāca arī pie latviešu rakstniekiem un māksliniekiem. 2001.gadā, kad LNB BLC aizsāka šo programmu,
bērni augstāk vērtēja tulkoto literatūru. Arī nākamajos
trīs gados interesantāka šķita citu valstu literatūra. Sākot no 2004.gada, situācija strauji mainījusies. Tas nozīmē, ka ir izdevies izaudzināt lasītājus nacionālajai bērnu un jauniešu literatūrai.
“Bērnu žūrijas” 2008.gada kolekcijā bija iekļautas 12
dažādu izdevniecību (“Zvaigzne ABC”, “Jāņa Rozes apgāds”, “Liels un mazs”, “Pētergailis”,“Omnia mea”, “Ju
mava”, “Lietusdārzs”, “Alis”, “Zelta grauds, “¼ Satori”,
“Astlandia”, “Datorzinību centrs” jaunākās grāmatas.

grammu attīstības
“Microsoft Latvia“ Akadēmisko pronu drošību
bēr
zē
uali
akt
vadītāja Ilze Doškina
internetā

2008.gada “Bērnu žūrijas” lasīšanas
ekspertu vērtējums
1.−2.klašu grupā
1.vieta. Zandere, Inese. Ko teica Gaiļa kungs? Māksl.
Ilze Vītoliņa. Rīga : Liels un mazs, 2007. [47] lpp.
2.vieta. Nemvalts, Urmass. Mazo vīru stāsti. Tulk.
Maima Grīnberga-Preisa. [B.v.] : Astlandija, 2007. [48]
lpp.
3.vieta. Rungulis, Māris. Pasaka par Tebras bebru.
Māksl. Aleksejs Naumovs. Rīga : Pētergailis, 2007. 39, [1]
lpp.
3.−4.klašu grupā
1.vieta. Kunnass, Mauri. Vikingi nāk. Tulk. Maima
Grīnberga-Preisa. Rīga : Jumava, 2007. 51 lpp.
2.vieta. Nestlingere, Kristīne. Vaukšķis. Tulk. Inese
Miesniece. Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 86, [2] lpp.
3.vieta. Cielēna, Māra. Pūčumuižā mums jāpietur.
Māksl. Ilze Dambe. Rīga : Lietusdārzs, 2007. 46, [1] lpp.

Vācu bērnu rakstniece

5.−7.klašu grupā
1.vieta Sampē. Marselēns Kaijū. Tulk. Kristīne Geile.
Rīga : Omnia mea, 2007. 122, [1] lpp.
2.vieta. Peivere, Mišela. Vilkabrālis. Tulk. Andis Būrmanis. Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 263, [1] lpp.
3.vieta. Vērdiņš, Kārlis. Burtiņu zupa. Māksl. Otto
Zitmanis. Rīga : Liels un mazs, 2007. 52, [1] lpp.

Dagmāra Geislere

8.−9.klašu grupā
1.vieta. Rungulis, Māris. Avenes. Māksl. Agija Staka.
Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 85, [2] lpp.
2.vieta. Ulberga-Rubīne, Kristīne. Es grāmatas nelasu. Rīga : ALIS, 2008. 102 lpp.
3.vieta. Poutanena, Kira. Skaistā jūra. Tulk. Maima
Grīnberga-Preisa. Rīga : Jāņa Rozes apg., 2007. 181, [2]
lpp.
Svētkus vadīja “Bērnu žūrijas” simbols Zaļais vīriņš.
Viņam šogad bija divi palīgi — Gaiļa kungs un Vikings.

re Inguna Cepīte un
Izdevniecības “Pētergailis“ direktoo nākamās bērnu
plān
jau
s
rakstnieks Māris Runguli
grāmatas izdošanu
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Kopīgi tiek celta jaunā

LNB ēka — “Gaismasp

ils“

Pie mikrofona — dzejn
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Paaudžu
maiņa allaž
aktuāla — lielie
rāda piemēru
mazajiem
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“Bērnu
žūrijas“
ekspertiem
vienmēr ir,
ko teikt

Vikings, Zaļais vīriņš un Gaiļa kun
gs arī ir čakli grāmatu
lasītāji

Rakstniece Inese Zand

ere dala autogrāfus

Pasākuma laikā noslēdzās arī divi “Bērnu žūrijas” satelītkonkursi — karikatūru konkurss par tēmu “Kas tev
traucē lasīt?”, “Kas veicina lasīšanu?” un konkurss “Labākais “Bērnu žūrijas” aģents” — žūrijas ekspertiem, kuri
programmā iesaistīja savus draugus.
Vairāk: programmas “Bērnu žūrija” emuārā www.
bernuzurija.lv; Krūmiņa, Iveta. Lasoši bērni, fanfaras un
šokolādes grāmatas. Karogs, Nr.4, 2009, 177.–179.lpp.
ISSN 0132-6295.
(Informāciju sagatavoja Lielo lasīšanas svētku rīcības
komiteja; Ligitas Ieviņas foto)

Eiropas Grāmattirgotāju federācija
aicina Latvijas valdību samazināt PVN
likmi grāmatām
27.februārī Eiropas Grāmattirgotāju federācijas (EGF)
izpilddirektore Fransuāza Dibruila (Francoise Dubruille)
un Zviedrijas Grāmatizdevēju asociācijas valdes loceklis,
bijušais Eiropas Grāmatizdevēju asociācijas prezidents
Jonass Modigs (Jonas Modig) — viens no tiem, kam izdevās panākt PVN likmes būtisku pazeminājumu grāmtām Zviedrijā — preses konferencē Latvijas Nacionāla-
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Grobiņas jaunais bibliobuss vēl ar

Grobiņā — otrais bibliobuss Latvijā

vācu uzrakstiem

Izlūkot bibliobusu Grobiņas pagasta
vadītājai Laimai Liepiņai palīdz Gro 1.bibliotēkas
biņas novada domes
priekšsēdētājs Aivars Priedols

18.martā Liepājas rajona Grobiņas pagasta iedzīvotāji tika iepazīstināti ar Ofenbahas (Vācija) bibliotēkas dāvanu — bibliobusu. Šī ir otrā bibliotēka uz riteņiem Latvijā. Pirmā jau vairākus gadus darbojas Ogres
rajonā.
Sākotnēji bibliobuss tika piedāvāts Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai, jo Ofenbahas pārvietojamās bibliotēkas vadītāja Dina Herde ir bijusī liepājniece. Tā kā bibliotēka no dāvinājuma atteicās, Latvijas Nacionālā bibliotēka, kas uzņēmās starpnieces lomu, to
piedāvāja citām Latvijas bibliotēkām.
Ideja par bibliobusa iegādi Grobiņas pašvaldībā pastāvējusi jau sen, tā iestrādāta arī Grobiņas pagasta
1.bibliotēkas stratēģijas plānā. Grobiņas pagastu veido
daudzas apdzīvotas vietas: Gūžas, Robežnieki, Cimdenieki, Ālande, Dubeņi, Rolava u.c., un pagastam īsti nav
centra, uz kuru visiem, īpaši nomaļus dzīvojošiem iedzīvotājiem, būtu ērti nokļūt. Turklāt jau gandrīz divus gadus pagastam ir laba pieredze ar ceļojošo bērnu rotaļu
istabu, kas ik pa laikam tiek likta uz riteņiem un maina
dislokācijas vietu. Rotaļu istabā ir gan divi datori ar interneta pieslēgumu, gan galda spēles un divriteņi.

Kaut arī bibliobusam ir aptuveni trīsdesmit gadu,
tas ir labi saglabāts. Ofenbahas bibliotēkas dāvinātais
autobuss ir ietilpīgs, tāpēc uz to tiks pārvietota praktiski visa Grobiņas pagasta 1.bibliotēka. Pagasta namā, kur tā atrodas šobrīd, paliks vien lasītava ar periodiku, enciklopēdijām un kopotajiem rakstiem. Bibliobuss kalpos iedzīvotājiem visā pagastā un vēlāk novadā. Tajā būs automatizētā lasītāju apkalpošana un pieeja internetam.
Ceļojošā bibliotēka, kuras kopējais plauktu garums
ir vismaz 200 metru, Grobiņas pagasta ciemus un apdzīvotās vietas apciemos jau maijā. “Sāksim ar iekšā vilināšanu,” stāsta Grobiņas 1.bibliotēkas bibliotēkas vadītāja Laima Liepiņa. Vispirms izbraukšot visu pagastu, lai iepazīstinātu ar jauno iespēju, pēc tam jau autobuss kursēs pēc noteikta grafika — vienu vai divas reizes mēnesī, iegriežoties katrā apdzīvotajā vietā.
(Normunds Kārkls, LETA, 18.03.2009.; Sarmīte Pujēna,
Latvijas Avīze, Nr.82, 2009, 25.marts, 6.lpp.)
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jā bibliotēkā (LNB) aicināja Latvijas valdību nekavējoties
pieņemt lēmumu par pazeminātās pievienotās vērtības
nodokļa (PVN) likmes piemērošanu grāmatām.
Patlaban Latvija ir otrā valsts Eiropas Savienībā (ES),
kurā grāmatām tiek piemērota pilna apjoma PVN likme. Tikai Dānijā grāmatām tiek piemērota 25% PVN likme, taču šajā valstī 25% PVN likme tiek piemērota pilnīgi visām precēm bez izņēmuma.
F.Dibruila stāstīja, ka jau decembrī EGF nosūtījusi vēstules LR Kultūras ministrijai (KM) un Finanšu ministrijai
(FM), aicinot nepaaugstināt PVN likmi. Februārī EGF saņēmusi FM atbildi, kurā teikts, ka lēmums paaugstināt
PVN likmi ir pieņemts tāpēc, ka valstī ir izveidojusies sarežģīta ekonomiskā situācija un arī citās ES valstīs, piemēram, Beļģijā, Itālijā, Polijā, daudzām grāmatu grupām
tiekot piemērota pilna apjoma PVN likme.
“Šāda informācija ir pilnīgi aplama, jo visās pārējās ES
dalībvalstīs, izņemot Dāniju un Latviju, grāmatām piemēro PVN likmi no 0 līdz 7,5%. Vēlos aicināt jauno valdību
pirms būtisku lēmumu pieņemšanas konsultēties ar profesionālajām organizācijām, kuras var sniegt objektīvu informāciju par nozari,” sacīja F.Dibruila.
Lēmums palielināt PVN likmi grāmatām no 5 uz 21%
ne vien būtiski bremzē grāmatniecības nozares attīstību, bet negatīvi ietekmē kultūras un izglītības situāciju
valstī kopumā, vēl vairāk — tas var atstāt graujošu iespaidu uz Latvijas iedzīvotāju konkurētspēju.
Ja pašreizējā politika nemainīsies, grāmatas latviešu valodā būs pieejamas arvien mazāk — izdevniecības atsakās no jauniem projektiem, konkurence ar lētākām grāmatām angļu un krievu valodā kļūst saspringtāka, cenu sadārdzinājums ietekmē gan apgrozījumu
grāmatnīcās, gan bibliotēku un mācību iestāžu iespējas iegādāties grāmatas, ierobežojot Latvijas iedzīvotāju pieeju kvalitatīvai informācijai.
(Informāciju sagatavoja LNB sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Egle; Daiga Kļanska, LETA, 27.02.2009.)
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Gūtenberga galaktika
LNB — 90: Landesbibliothek,
1941–1944
1941.gada 22.jūnijā vācu karaspēks iebruka Latvijā.
1.jūlijā tika ieņemta Rīga. Bija beidzies Baigais gads, sākās nacistiskās okupācijas laiks.
Igaunija, Latvija, Lietuva un daļa Baltkrievijas nonāca Okupēto austrumu apgabalu ministrijai (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) pakļautā Austrumzemes (Ostlandes) reihskomisariāta (Reichskommissar für das Ostland) pārziņā. Kultūras dzīvi noteica
vācu militārā pārvalde, vēlāk Latvijas ģenerālapgabala
vācu civilpārvalde (Generalkommissar im Riga) un Latviešu pašpārvalde.
Jau 1941.gada 12.jūlijā par Latvijas Valsts bibliotēkas
direktoru tika apstiprināts grāmatnieks un žurnālists,
kādreizējais Rīgas pilsētas 10.bibliotēkas pārzinis Žanis
Unāms (1902–1989). Bibliotēkai tika pievienota arī Rīgas
pilsētas bibliotēka un Jāņa Misiņa bibliotēka. Pēc Vācijas administratīvā parauga 1941.gada 1.augustā tā tika
pārsaukta par Zemes bibliotēku (Landesbibliothek). “Kādu dienu,” grāmatā “Karogs vējā” vēlāk rakstīja Ž.Unāms,
“pie manis ienāca bibliotēkas sekretārs P.Priedītis un jautāja, vai es jau esot redzējis jauno bibliotēkas izkārtni. (..) Kas?
Kā? (..) Iestādei pielikta jauna izkārtne ar jaunu nosaukumu, bet ne iestādes vadītājs, ne iestādes kanceleja par to
nekā nezināja. Tūdaļ gāju laukā lūkoties. Pāri misiņa izkārtnei, mazliet lielākā formātā ar naglām pie durvīm bija
pienaglots kartons, uz kura glīti ar tušu bija uzzīmēts virsraksts: LANDESBIBLIOTHEK.”
Bibliotēkas galvenā ēka tolaik atradās Pils laukumā 2. 1943.gadā krājumi bija izvietoti deviņos namos.
Darbinieku skaits kara gados samazinājās četras reizes:
1941.gadā bibliotēkā strādāja 139 cilvēki, 1944.gada
nogalē — tikai 34.
Zemes bibliotēkas nepilnu četru gadu vēsturē atgriezās bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba “Gūtenberga galaktika” dalībnieki
20.marta sanāksmē “Landesbibliothek, 1941–1944”
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB). Latvijas Valsts
kinofotofonodokumentu arhīva 1940.gadu kinohroniku kadrus komentēja vēsturnieks Ilgvars Butulis. Par
vācu okupācijas režīmu, tā ietekmi uz kultūru un bibliotēkas darbu stāstīja LNB Bibliotēku attīstības institūta (BAI) Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas vadītāja Jana Dreimane. LU asociētais profesors
Viesturs Zanders raksturoja Ž.Unāma dzīvi un darbību Latvijā un trimdā (Vācijā). Stāstījumu papildināja
LNB Mūzikas nodaļas sarūpētie tālaika dziesmu ieraksti un fragmenti no Ž.Unāma grāmatas “Karogs vējā”
(1969).
(Informāciju sagatavoja LNB BAI Bibliotēku
pētniecības un informācijas nodaļa)

Atklāj Liepupes pagasta bibliotēku
“Jums nav vajadzīgas dižas domas,
Jums nav vajadzīgi diži vārdi,
Jums ir vajadzīga jauna sapņu grāmata.”
Ielūgumā uz Liepupes pagasta bibliotēkas atvēršanas svētkiem — šīs Viktora Kalniņa rindas. Varbūt —

o telpu atklāšana.
Liepupes pagasta bibliotēkas jaunmīte Zvīne
Sar
a
ītāj
vad
kas
iotē
Centrā — bibl

Bibliotēkas jaunais iekārtojums

tieši Liepupes bibliotēkas jaunajās telpās katrs atradīs
savu “sapņu grāmatu”?
Liepupes pagasta bibliotēkas jauno telpu atklāšana
notika 20.martā plkst. 13.44 — brīdī, kad sākās pavasaris. Notikums izvērsās pavisam pavasarīgs — ar košām krāsām jaunajās telpās, ziediem, smaidiem, apsveikumiem. Vēsturē paliks fakts, ka Liepupes bibliotēkas
vecās mājas bija kļuvušas par šauru, arī atrašanās vieta nebija pateicīga lasītājiem. Tagad bibliotēka atradusi mājvietu Liepupes centrā un godam īstenojusi dzīvē
aizvadītā gada nogalē saņemto nomināciju “Bibliotēka
ar domu — grāmatu tuvāk mājām”.
Bibliotēkas atklāšanas svētkos klātesošos sveica draugi, kolēģi, lasītāji. Liepupes pagasta padomes priekšsēdētāja Dace Martinsone bibliotēkai novēlēja daudz lasītāju un veiksmīgu darbu, taču īpaši klātesošos iepriecināja
priekšsēdētājas apliecinājums, ka bibliotēka godam izpildījusi akreditācijas komisijas dotos ieteikumus — rasta iespēja paplašināt bibliotēkas telpas, nodrošināt telpās atbilstošu apgaismojumu un, tiklīdz būs atvestas iegādātās
mēbeles, — izveidot rotaļu stūrīti bērniem. Tika atzīts, ka
tā ir operatīvākā rīcība akreditācijas komisijas ieteikumu
realizācijā visā Latvijas bibliotēku vēsturē (Limbažu rajona 25 pašvaldību publiskās bibliotēkas akreditācijas atzinumus saņēma pavisam nesen, šī gada janvārī).
Jaunajai gaismaspilij vēlēja daudz lasītāju, bet tās
vadītājai Sarmītei Zvīnei — pavasarīgi raitu soli un veiksmi visās gaitās!
(Informāciju sagatavoja Limbažu Galvenās
bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra vadītāja
Broņislava Sauka)
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27.martā svinīgā pasākumā Rīgas Latviešu biedrības namā, Līgo zālē, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB AB) pasniedza balvas konkursa “Pagasta bibliotekārs — Gaismas nesējs” uzvarētājiem. No katra Latvijas reģiona tika apbalvots viens bibliotekārs — Gaismas nesējs.
Šogad īpaši tika sumināti bibliotekāri, kas savas bibliotēkas
darbības un pakalpojumu uzlabošanā ieviesuši kādu jauninājumu, izmantojot radošas idejas un personisko iniciatīvu.
Šī gada konkursa uzvarētāji un balvas “Pagasta bibliotekārs — Gaismas nesējs” saņēmēji ir:

ņas
Lietotu grāmatu pārdošanas un mai
“Ibook.lv”

portāls

Kurzemes reģionā — Ligita Popsujēviča (Lutriņu
pagasta bibliotēka, Saldus rajons);
Zemgales reģionā — Maiga Livčāne (Lauberes
pagasta bibliotēka, Ogres rajons);
Vidzemes reģionā — Teresija Ivenkova
(Murmastienes pagasta bibliotēka, Madonas rajons);
Latgales reģionā — Vija Circāne (Viļakas
bibliotēka, Balvu rajons);
Rīgas reģionā — Vija Onskule (Inčukalna novada
bibliotēka, Rīgas rajons).
Balvas konkursa uzvarētājiem bija sarūpējis veikalu
tīkls “Rimi”, dāvinot digitālās fotokameras, kas būs lielisks palīgs tīmekļa vietņu, informatīvu izdevumu veidošanā un novadpētniecības darbā. Tāpat kā iepriekšējos gadus, Gaismas nesēji saņēma SIA “Emīla Gustava Šokolāde” sarūpēto Gaismaspils šokolādi.
LNB AB valdes priekšsēdētāja Undīne Būde: “Atbalsta biedrības rīkotais konkurss “Pagasta bibliotekārs
— Gaismas nesējs” notiek jau trešo reizi. Tas kļuvis par
skaistu tradīciju. Konkurss dod iespēju lasītājiem un LNB
Atbalsta biedrībai izcelt bibliotekāra nozīmīgo lomu šodienas sabiedrībā un pateikties bibliotekāriem par viņu
pašaizliedzību un lielo ieguldījumu savas pagasta bibliotēkas attīstībā un pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā
un izglītošanā. Galvenie bibliotekāru vērtēšanas kritēriji ir viņu neatlaidība, mērķtiecība savas bibliotēkas attīstībā, darbības un sniegto pakalpojumu uzlabošanā, izpratne par LNB projekta būtību, pozitīva attieksme pret
savu darbu un profesionālās pilnveidošanās iespējām,
zināšanu nodošana tālāk bibliotēkas lasītājiem, bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju skaita vairošana, publicitāte vietējā laikrakstā vai citos informatīvajos izdevumos,
bibliotēkas mājas lapas veidošana, telpu mājīguma uzturēšana un bibliotēkas tehnisko iespēju maksimāla izmantošana ikdienas darbā.”
Konkursam pieteiktos kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja LNB AB un bibliotēku reģionālie kuratori.
(Informāciju sagatavoja LNB AB sabiedrisko attiecību
speciāliste Sanita Kitajeva)

Portāls “Gramatmaina.lv”, kur ikvi
var samainīt izlasīto grāmatu pre ens bez maksas
t citu

maksāt prasīto cenu par kāroto grāmatu, atsacīties no lasīšanas? Atbilde rodama jaunajā portālā grāmatu draugiem www.ibook.lv.
Tajā, ietaupot laiku un naudu, iespējams mainīt,
pirkt un pārdot lietotas grāmatas. Portālā ikviens
bez maksas var ievietot savu piedāvājumu — grāmatu, kuru vēlas samainīt, pārdot vai iegādāties. Lai
ievietotu grāmatu pārdošanai vai maiņai, cilvēkam
jāreģistrējas portālā, jānorāda grāmatas nosaukums,
autors un žanrs, jānovērtē izdevuma fiziskais stāvoklis un jānorāda cena. Portālā ir arī grāmatas ar pārdošanas cenu “nulle”, kas nozīmē, ka lietotāji atdod savas grāmatas bez maksas. Izdevumu ziedošana portāla veidotājus īpaši iepriecina, jo tādējādi grāmatai ir “fantastiska iespēja apceļot daudzus grāmatu
draugus, sniedzot lasīšanas prieku”. Grāmatas iespējams sameklēt pēc nosaukuma, autora, ISBN, temata. Piedāvājumam iespējams pievienot arī grāmatas
attēlu.
“Pasaulē šādi servisi ir ļoti izplatīti, taču mums Latvijā nekā tāda nebija, tādēļ arī nolēmām to izveidot,” ideju skaidro viena no www.ibook.lv idejas autorēm Rita Šure-Riškova. Viņa uzsver: projekts ir sirdslieta, nevis veids kā nopelnīt naudu, tāpēc visi portāla sniegtie pakalpojumi ir par brīvu. Portāls nav iesaistīts darījumos starp grāmatas pārdevēju un pircēju — pircējs pērk grāmatu no tās pārdevēja, bet ne no www.
ibook.lv.

“Ibook.lv” — neatsakies no lasīšanas
prieka!
Vai laikā, kad PVN grāmatām strauji palielinājies un
sasniedzis 21% un, ieejot grāmatnīcā, sirds sažņaudzas

97
Bibliotēku Pasaule Nr.47/2009

DAŽĀDA INFORMĀCIJA • VECĀ UN JAUNĀ GRĀMATNIECĪBA • ĀRZEMĒS • PAGĀ JĪBA UN APCERES • BĒRNI UN JAUNIEŠI BIBLIOTĒK ĀS • KONFERENCES, SEMINĀRI, SANĀKSMES • DATORIZĀCIJA, DIGITALIZĀCIJA, INTERNETIZĀCIJA • CILVĒKI, NOTIKUMI, PROBLĒMAS

Noskaidroti konkursa “Pagasta
bibliotekārs — Gaismas nesējs”
uzvarētāji
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saņemto grāmatu
Latvijas bibliotekāri ar dāvinājumā

“Pie tēva”. Priekšplānā: Ieva Plau

Portāla lietotāji var ne tikai pirkt, pārdot un mainīt
grāmatas, bet arī komunicēt forumā, diskutējot par grāmatām: “(..) mūsu portāls nav tikai vieta, kur pērk, pārdod
vai maina, tā ir vieta, kur satiekas domubiedri, grāmatu
draugi.” Iespējams arī sastādīt mīļāko grāmatu sarakstu,
izveidot savu grāmatu plauktu, veidot vēlmju sarakstu,
informējot potenciālos grāmatu pārdevējus par izdevumiem, kurus vēlētos iegūt. Portāla veidotāji sola turpināt tā pilnveidošanu, lai ikviens varētu baudīt grāmatu pasaules neierobežotās iespējas.
Līdzīgs portāls www.gramatmaina.lv Latvijā tika izveidots 2008.gada decembra beigās. Tajā ikviens bez
maksas var samainīt izlasīto grāmatu pret citu, vēl nelasītu.
(LETA, 30.03.2009.; Guntis Ščerbinskis, Latvijas Avīze,
Nr.95, 2009, 7.apr., 8.lpp.)

Mecenāte dāvina grāmatu
bibliotēkām

de un Viesturs Rudzītis

tiem, kas uzņemas aizgādņa lomu. Par dāsnu pavadoni šim izdevumam kļuvusi uzņēmuma “Kolonna” īpašniece Ieva Plaude. Nelielā viņas pašas pulcētā sarīkojumā — grāmatas atvēršanas svētkos 13.martā viesnīcas “Hotel de Rome” Kamīnzālē — I.Plaude dāvināja V.Rudzīša jaunās grāmatas 200 eksemplārus Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai, kā arī Liepājas, Preiļu, Valmieras, Rīgas, Valkas, Talsu, Krāslavas, Madonas un Saldus
bibliotēkām.
Bibliotekāri par dāvinājumu priecājās, jo pēdējā laikā bibliotēkās audzis pieprasījums pēc nopietniem izdevumiem, kas cilvēkiem palīdz izprast sevi un pasauli.
(Aila Ādamsone, LETA, 13.03.2009.; Monika Zīle,
Latvijas Avīze, Nr.80, 2009, 23.marts, 12.lpp.; foto no
www.viestursrudzitis.lv)
Sastādījusi Marlēna Krasovska

Jebkuras grāmatas ceļš pie lasītāja šodien nav vienkāršs, bet jo sevišķi tādām īpatnēm kā nesen iznākusī
psihoterapeita un rakstnieka Viestura Rudzīša “Pie tēva”. Tāpēc jāpateicas kultūras vidi pazīstošiem mecenā-

Lūdzam informēt par svarīgiem notikumiem
Jūsu bibliotēkā!
Tālr.: 67969132
E-pasts: Biblioteku.Pasaule@lnb.lv
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Kristīne Deksne-Jerohina

Ieteicamie
jaunieguvumi
bibliotēku
nozarē

(2009.gada janvāris–
marts)

Healey Paul D.
Professional
liability
issues for librarians and
information professionals
/ Paul D. Healey. — New
York : Neal-Schuman
Publishers, 2008. — xviii,
236 p. — ISBN 978-155570-609-8. (Z 021.89)
Grāmatas mērķis ir
sniegt visaptverošu informāciju par bibliotekāru un informācijas speciālistu profesionālo atbildību, izskaidrot, kad
un kādos apstākļos pret
šiem speciālistiem ierosināma prasība tiesā saistībā ar viņu profesionālo darbību. Grāmatas pirmajā daļā autors skaidro profesionālās atbildības jēdzienu un veidus, kā šī atbildība ietverama līgumos, noteikumos un citos juridiskos dokumentos. Otrajā daļā apkopoti pieredzes apraksti, īpašu
uzsvaru liekot uz juridisko un medicīnas bibliotēku darbinieku, informācijas speciālistu un arhivāru profesionālo atbildību. Izdevumam pievienota skaidrojošā terminu vārdnīca un priekšmetu rādītājs.

Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītava aicina iepazīties ar jaunāko interesantāko profesionālo literatūru!1
Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata
2007 / sast. Inta Sallinene. — Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2008. — 191
lpp. — ISBN 978-99849504-7-1. (Z 027.5)
“Rīgas Centrālās bibliotēkas
gadagrāmata 2007” ir kārtējais, nu
jau piektais, izdevums,
kas atspoguļo svarīgākos Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) un tās filiālbibliotēku notikumus gada garumā, parādot tos kopsakarībā ar pasaules un Latvijas bibliotēku aktualitātēm. Gadagrāmatā publicēts konspektīvs
RCB gada pārskats, kurā interesenti tiek iepazīstināti
ar galvenajiem bibliotēkas darba virzieniem un procesiem. No iepriekšējiem gadiem saglabājušās tradicionālās izdevuma sadaļas: “Svarīgāko notikumu hronika”, “Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku”, “Pašu
mājās”, “Mūžu dzīvo, mūžu mācies” un citas. Klāt nākušas dažas jaunas sadaļas, piemēram, “Raksta bibliotekāri” un “Jurģi RCB filiālbibliotēkās”. Izdevumu papildina RCB nodaļu un filiālbibliotēku kontaktinformācija, kā arī 2007.gada skaitliskie rādītāji.
Content management systems in libraries : case

The impact of digital technology on contemporary and historic newspapers : proceedings of the International Newspaper Conference, Singapore, 1–3 April
2008, and papers from the IFLA World Library and Information Congress, Québec, Canada, August 2008 / ed. by
Hartmut Walravens in collab. with the National Library of
Singapore. — München : K.G.Saur, 2008. — xii, 222 p. —
ISBN 978-3-598-22041-8. (Z 025.3(05))
Izdevumā iekļauti Starptautiskās laikrakstu konferences (International Newspaper Conference) (Singapūra, 2008.gada 1.–3.aprīlis) un Starptautiskās bibliotēku
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studies / ed. by Bradford
Lee Eden. — Lanham :
Scarecrow Press, 2008. —
vi, 218 p. — ISBN 978-08108-5692-9. (Z 02:62)
Satura pārvaldības
sistēmas
uzskatāmas
par nozīmīgu rīku satura un pakalpojumu piedāvāšanai digitālajā vidē bibliotēkās. Grāmatā
apkopoti dažādi piemēri satura pārvaldības sistēmu ieviešanā, izmantojot gan atvērtā koda, gan komerciālās sistēmas, kā arī atspoguļota satura pārvaldības sistēmu nākotne bibliotēkās. Izdevumā aplūkotas divu veidu satura pārvaldības sistēmas: bibliotēku tīmekļa vietņu satura organizēšanas un
digitālā satura pārvaldīšanas sistēmas. Grāmatā ietvertie raksti sākotnēji publicēti profesionālajā žurnālā “Library Hi Tech” (Vol.24, Nr.1–2, 2005).
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asociāciju un institūciju
federācijas (International
Federation of Library Associations and Institutions,
IFLA) kongresa (Kvebeka,
Kanāda), 2008.gada 10.–
14.augusts) referāti. Grāmatā publicētie raksti
aptver trīs aspektus: laikrakstu fizisko un digitālo saglabāšanu, piekļuves modeļus, balstoties
uz Dienvidaustrumāzijas
pieredzi, un diskusijas
par tiešsaistes laikrakstu
funkcionalitāti.
Information literacy :
international perspectives
/ ed. by Jesús Lau; IFLA
Information
Literacy
Section. — München :
K.G.Saur, 2008. — 160 p.
— ISBN 978-3-598-220371. (Z 021.7:01)
Grāmatā
iekļauti
raksti, kas sagatavoti
speciāli šim izdevumam,
kā arī materiāli, kas tika
prezentēti Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 2008.gada 10.–14.augusta kongresā Kvebekā (Kanāda). Rakstu atlasē ievērots saturiskais un ģeogrāfiskais princips. Izdevuma sastādītāju mērķis — piedāvāt
starptautisku redzējumu uz informācijpratības veicināšanas aktivitātēm. Daļa rakstu ir konceptuāla rakstura,
bet daļā stāstīts par konkrētām programmām un projektiem, kurus var izmantot kā praktiskus piemērus.
International
genealogy and local
history : papers presented
by the genealogy and
local history section at
IFLA general conferences
2001–2005 / ed. by
Ruth Hedegaard and
Elizabeth Anne Melrose.
— München : K.G.Saur,
2008. — 287 p. — ISBN
978-3-598-22036-4.
(Z
021.7:908)
Grāmatā apkopoti
Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions,
IFLA) Ģenealoģijas un novadpētniecības sekcijas ziņo-

jumi, kas prezentēti IFLA konferencēs laika posmā no
2001. līdz 2005.gadam. Daudzi referāti ir atjaunināti un
papildināti. Nozares eksperti apraksta dažādus vēstures un dzimtu pētniecības aspektus, uzsverot aizvien
pieaugošo entuziastu un brīvprātīgo lomu šo jautājumu izpētes procesā. Atsevišķos ziņojumos sniegti lietderīgi padomi, kā dažādi informācijas avoti var tikt izmantoti savu senču vēstures izzināšanai. Aprakstītas
primāro avotu digitalizācijas iespējas un jauno tehnoloģiju ietekme uz vēstures pētniecības procesu.
McMenemy David. The public library / David McMenemy. — London : Facet Publishing, 2009. —
xvi, 219 p. — ISBN 978-185604-616-9. (Z 027.5)
Pēdējo 10 gadu laikā publiskās bibliotēkas
ir piedzīvojušas lielas izmaiņas un šobrīd atrodas ļoti nozīmīgā attīstības posmā. Grāmatā
analizēta Lielbritānijas
publisko bibliotēku loma un piedāvātie pakalpojumi 21.gadsimta kontekstā. Autors apraksta
publisko bibliotēku vēsturi un attīstību, raksturo modernas publiskās bibliotēkas pakalpojumus, kā
arī skaidro šo pakalpojumu pārvaldības iespējas. Grāmatas mērķauditorija ir publisko bibliotēku darbinieki
un bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studenti. Tēmas padziļinātai apguvei izdevumam pievienots
priekšmetu rādītājs un informācijas resursu bibliogrāfiskais saraksts.
Miller Ellen G. Library
board strategic guide :
going to the next level
/ Ellen G. Miller, Patricia
H. Fisher. — Lanham :
Scarecrow Press, 2007. —
xiii, 222 p. — ISBN 978-08108-5689-9. (Z 025)
Bibliotēkas vadīšana
ir komandas darbs. Izdevumā aplūkota publiskās bibliotēkas padomes darbība, kur bibliotēkas direktors ir komandas treneris, padomes prezidents — kapteinis un padomes locekļi — spēlētāji. Izdevuma mērķis ir parādīt, kā uzlabot bibliotēkas vadības efektivitāti, sasniegt bibliotēkas mērķus un iegūt
sabiedrības atbalstu. Tekstu papildina tabulas, shēmas un piemēri. Grāmatā iekļautās veidlapas, formas,
atbildes uz pārbaudes jautājumiem utt. rodamas tīmekļa vietnē http://www.pfisherassociates.com/
scarecrowpress/sources.html.
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Woolls Blanche. The
school library media manager / Blanche Woolls.
— 4th ed. — Westport :
Libraries Unlimited, 2008.
— xiii, 279 p. — ISBN 9781-59158-643-2. (Z 027.8)
Grāmatā
aprakstīta skolu bibliotēku mediju centru vēsture, to loma
mācību un studiju procesā, informācijas, mediju un
tehnoloģiju nozīme mūsdienās. Izdevumā sniegtas
norādes uz Amerikas skolu bibliotekāru asociācijas (American Association of School
Librarians) jaunajām vadlīnijām, kurās izteikta nepieciešamība diskutēt par tādiem bibliotēku mediju aspektiem kā
lasīšanas programmas, jaunākās tehnoloģijas un mediju
centru personāls. Personāla jautājumiem grāmatā veltītas
vairākas nodaļas, ieskicējot skolas bibliotēkas mediju centra speciālistam nepieciešamās zināšanas un rakstura iezīmes, sniegti padomi, kā veiksmīgi pielāgoties šī darba specifikai. Daudzos piemēros izmantota Amerikas Savienoto
Valstu pieredze.

daļas: grāmatas, negrāmatu materiāli (audiovizuālie mediji u.c.), elektroniskās publikācijas, to
specifika. Trešajā nodaļā
apskatīta krājuma veidošana un attīstība, kataloģizācija, uzturēšana, saglabāšana un vispusīga
atspoguļošana. Ceturtajā nodaļā aplūkoti bibliotēku informacionālie
pakalpojumi: bibliogrāfiskie līdzekļi, datubāzes,
raksturoti digitālo bibliotēku piedāvājumi, mūsdienīgākie informācijas meklēšanas paņēmieni, virtuālo uzziņu sniegšana, informācijpratības apmācību metodes.
Linder Leo G. Die
Herzog August Bibliothek
und Wolfenbüttel / Leo
G. Linder ; mit Fotos von
Andreas Hoffmann. —
Braunschweig : Edition
Westermann, 1997. — 192 S.
— ISBN 3-07-509702-0. (Z
027)
Daudzi ir dzirdējuši par vienu no lielākajām 17.gadsimta bibliotēkām — Hercoga Augusta bibliotēku (Herzog
August Bibliothek), bet
ne visiem zināms, ka tās tapšanas pamatā ir Braunšveigas-Lineburgas firsta — hercoga Augusta (1579–1666)
— lielā kaislība pret grāmatām un lasīšanu. Šī bagātīgā krājuma daudzveidība fascinējusi daudzas ievērojamas, izglītotas un grāmatu pasauli mīlošas personības
visos laikos: Ludviķi XIV, Napoleonu, pat slavenais Kazanova pieminējis šo bibliotēku savos memuāros.
Grāmatā apkopots daudz aizraujošu un dēkainu ar
bibliotēku, tās ievērojamiem izdevumiem un Volfenbiteli (Wolfenbüttel), kur bibliotēka atrodas, saistītu stāstu. Izdevumam ir pievilcīgs vizuālais ietērps ar krāšņām
un kvalitatīvām fotogrāfijām.

Gantert Klaus. Bibliothekarisches Grundwissen /
Klaus Gantert, Rupert Hacker. — 8., vollst. neu bearb. und
erw. Aufl. — München : K.G.Saur, 2008. — 414 S. — ISBN
978-3-598-11771-8. (Z 02)
Grāmata veidota no četriem tematiskiem blokiem,
katrā no tiem izklāstīti bibliotekārās teorijas pamatzināšanu galvenie jautājumi. Pirmajā daļā analizētas bibliotēkzinātnes teorētiskās kategorijas: bibliotēku uzdevumi, funkcijas, nozīmīgums, tipoloģija, bibliotekāra profesija un izglītība, bibliotekārās organizācijas un institūcijas, ēkas, aprīkojums. Otrā nodaļa veltīta bibliotēku krājumam — analizētas krājuma galvenās sastāv-
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Novak Julia. Ge
meinsam
lesen
:
die Buchgruppe als
soziales Phänomen und
ökonomische Triebkraft /
Julia Novak. — Wien : LIT
Verlag GmbH & Co, 2007.
— 180 S. — ISBN 978-37000-0676-3. (Z 024.1)
Grāmatā stāstīts par
vairākās Eiropas valstīs
populārām aktivitātēm
— tā dēvētajām grāmatu draugu grupām —
kā sociālu fenomenu un
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Thinking outside the
book : essays for innovative librarians / ed. by Carol Smallwood ; forew. by
Joy M. Greiner. — Jefferson : McFarland, 2008. —
xii, 273 p. — ISBN 978-07864-3575-3. (Z 02)
Grāmatā apkopotas
73 bibliotekāru un informācijas centru speciālistu esejas par bibliotēku nozari. Tajās lasāmas
inovatīvas idejas par to,
kā papildināt krājumu,
paaugstināt dokumentu apgrozību, uzlabot bibliotekāro procesu elastību utt. Autori apraksta savu pieredzi, sniedzot praktiskus padomus visdažādāko problēmu risināšanā. Krājumā ietvertās tēmas: oriģinālu prezentāciju sagatavošana, veiksmīga projektpieteikuma
sastādīšana, ceļojošas multimediju izstādes vadīšana,
efektīvas sadarbības organizēšana, emuāru veidošana,
vietējās kultūras saglabāšana u.c.
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ekonomikas veicinātāju. Īpaši populāras grāmatu draugu grupas kļuvušas pēdējos gados Lielbritānijā, kur tās
uzskatāmas par pastāvīgu un neatņemamu kultūrpolitikas sastāvdaļu. Galvenie grāmatā izklāstītie jautājumi
skar lasīšanas teorijas vēsturi, lasīšanu kā aktīvu sociālo
nodarbi, kopīgu lasīšanu kā vienu no grāmatu draugu
grupu pamatfunkcijām.
Petschar Hans. Der
Zettelkatalog : ein historisches System geistiger
Ordnung / Hans Petschar,
Ernst Strouhal, Heimo Zobernig. — Wien : Springer,
1999. — 174 S. — ISBN
3-211-83273-4. (Z 025.34)
Grāmata uzskatāma
par piemiņas izdevumu
kartīšu katalogam. Ideja
par tās veidošanu Austrijas Nacionālās bibliotēkas speciālistiem radusies 1998.gadā, kad bibliotēkā noslēdzies kartīšu
kataloga digitalizācijas process. Autori grāmatas priekšvārdā izdevumu raksturo kā vēsturisku liecību, kura atgādina par kartīšu kataloga lomu un nozīmi bibliotēku ikdienā gadsimtu gaitā. Kartīšu kataloga nezūdošo
vērtību ilustrēt palīdz vairāki referāti, dažādās valstīs un
valodās rokrakstā veidotu kataloga izmantošanas instrukciju un kartīšu paraugi, kā arī izteiksmīgas fotogrāfijas. Izdevums ir interesants kā vecajai, tā jaunajai paaudzei, jo “elektroniskā kataloga laikmetā” kartīšu katalogu, visticamāk, varēs apskatīt vairs tikai grāmatniecības muzejos.
Röhring Hans-Helmut.
Wie ein Buch entsteht : Einführung in den modernen
Buchverlag / Hans-Helmut
Röhring; vollst. überarb.
und aktual. von Klaus-W.
Bramann. — 8., überarb.
Aufl. — Darmstadt : Primus-Verlag, 2008. — 176
S. — ISBN 978-3-89678368-4. (Z 002.2)
“Grāmata par to, kā rodas grāmata” uzskatāma
par teorētisku ceļvedi mūsdienīgā grāmatu izdošanā — pārstrādāts un aktualizēts jau astotais grāmatas izdevums. Izdevuma sākumdaļā raksturota Vācijas izdevējdarbība un grāmattirdzniecība kopumā, tālākajās nodaļās izklāstītas: modernās izdevējdarbības organizatoriskā struktūra, grāmatas tapšanas procesa tehniskās detaļas, autortiesības un izdevējtiesības, mārketinga stratēģija (toskait grāmatu tirdzniecība
internetā), licencēšanas tiesības.

ред.-сост.:
Г.Кавалло,
Р.Шартье ; гл. ред.
проекта Л.А.Казаченкова].
— Москва : Фаир, 2008.
— 542 [1] c. — ISBN 975-58183-1468. (Z 028)
Krājuma tapšanā piedalījušies visā pasaulē pazīstami dažādu valstu kulturologi, lasīšanas pētnieki un sociologi. Autori atklāj grāmatu
lasīšanas attīstības gaitu vairāku gadsimtu garumā. Zinātnieki pārliecinoši pierāda, ka grāmatas evolūcijas izraisītās izmaiņas galvenokārt saistītas ar cilvēku lasīšanas īpatnībām, uzskatu transformāciju par lasīšanas nozīmi un
grāmatas vērtību. Izdevumā aplūkotas ne tikai tehniskās inovācijas, kas izraisījušas grāmatas formas un lasīšanas rakstura izmaiņas, bet arī lasītāju auditorijas attīstība un transformācija.
Маркова Т.Б. Биб
лиотека в истории
культуры / Т.Б.Маркова.
— Санкт-Петербург :
Наука, 2008. — 325 [2] c.
— ISBN 978-5-02-0262966. (Z 02)
Grāmatā aplūkoti bibliotēku kā kultūras un informācijas centru rašanās
un attīstības kultūrvēsturiskie priekšnoteikumi,
analizēti dažādi bibliotēku modeļi. Autors salīdzina reālo situāciju bibliotēku jomā ar filozofu, kulturologu un rakstnieku priekšstatiem par bibliotēku veidiem. Izdevumā vērtēta datorizācijas ietekme uz lasīšanas metodēm, paņēmieniem un raksturu. Grāmatas
tapšanā izmantoti filozofijas, kulturoloģijas, bibliotēkzinātnes un grāmatniecības pētījumi, novadpētniecības
almanahi, hrestomātijas, mākslas darbi, uzziņu un periodiskie izdevumi u.c. materiāli.
1
Pilnus lasītavas janvāra–marta jaunieguvumu sarakstus sk. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē www.lnb.lv sadaļā “Bibliotekāriem” → “Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras
lasītava” → “Lasītavas jaunieguvumu apskati”: http://www.lnb.lv/lv/
bibliotekariem/Bibliotekzinatnes_un_informacijas_zinatnes_literaturas_
lasitava/apskati/2009-janvaris un http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/
Bibliotekzinatnes_un_informacijas_zinatnes_literaturas_lasitava/
apskati/2009-gada-februaris-marts.

История чтения в Западном мире от
Античности до наших дней / [пер. с франц. ;
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Main editor Anna Mauliņa in her Editor’s Column
“Contraction of library functions: what not to
do in a time of crisis?” outlines the dilemma faced
by libraries in Latvia during the current economic
crisis: while people’s demands for library information
services are increasing exponentially, financial
support for such services are decreasing just as
exponentially! The constant decrease in finances
forces everyone to adjust to the circumstances and
review library functions at state, regional and local
levels in order to decide which services should be
cut, which ones restricted, and which ones to “put
on hold”. Nevertheless, all institutions — including
libraries — have their ‘crisis threshold’. Most alarming,
according to A.Mauliņa, is that restrictions on library
functions are often decided by non-librarians, so
information professionals are left outside the circle of
decision makers.
“World of Libraries” no.47 begins with an article
called “Does the book have a future?” by Angus
Phillips, the well known consultant on publishing and
the book trade, Director of the Oxford International
Centre for Publishing Studies and Head of Publishing
Department, Oxford Brookes University. He explores
the possibilities of books surviving in the digital age,
when our hurried, overburdened lifestyle prevents us
from enjoying literature in daily life. Countless studies
in the UK and the USA have described the disastrous
drop in reading as a leisure activity; for example,
one third of people living in the UK do not buy a
single book in a year. There seems to be a wholesale
switch to use of electronic information sources, with
the primary one for many people being Google.
Nevertheless, in most countries, there are more
books being published than ever before. The author’s
conclusion from this is that digital opportunities
help books survive and even draw people to them,
encouraged by initiatives such as Open Access and
Creative Commons. Many publishers are providing
more texts online, e.g., LexisNexis, “Encyclopaedia
Britannica”. Digital technologies facilitate print on
demand, which widens possibilities for publishers
to produce and disseminate books as well as gives
individuals a better chance to get a book that interests
them or even to publish their own. It is possible for
the majority of authors with printed books to have
them published on the internet as well. The success
of reading groups has proved that reading continues
to be a meaningful social activity. People like to read,
participate and discuss.
In “Sisyphus un Columbine” Dmitrijs Zinovjevs
shows readers Jeļena Antimonova’s (1945-2002)
magical world of bookplates. The artist’s ex libris
images, symbols and subjects captivate viewers with
depictions from art history and their free and creative
interpretation of episodes from classical literature.

She brings alive the world of ancient Greek myths,
carnevals of the Middle Ages, characters from Eastern
stories, themes from gothic art and court theatre.
In the 1980s, J.Antimonova’s delicate and sensitive
images made her one of the best known creators of
erotic bookplate art in Europe. With virtuosity she
adapted computer graphics to bookplate design
and became active in popularizing this approach
to bookplate production. The National Library of
Latvia (NLL) Department of Graphics and Small Prints
has the largest and most significant collection of
J.Antimonova’s works.
The section on “Computerization, digitization
and internetization” starts with Gaida Pavārniece’s
article “The image of public libraries in the virtual
world”. Increasing numbers of readers visit libraries
through the internet. Therefore, good library
online services, which provide communication
with society, help to form a successful virtual
image of a library. The author examines library
websites and the use of blogs, Twitter, wikis,
social tags, the social media site “Shelfari”, RSS
technologies and podcasts in libraries. Website
quality criteria are outlines, with examples from
the Minerva’s Handbook for quality in cultural web
sites and experience from the National Library of
Australia’s website management. Basic principles
of website design are discussed, together with an
evaluation of public library websites in Latvia and
recommendations for their development.
In “Electronic ordering, reservation, delivery
and due date extension of documents through
the union catalogue of research libraries” Gunta
Kosīte describes a survey of readers and staff at the
University of Latvia Library and the Research Library of
Riga Technical University 16-26 April 2008. The survey
studied frequency of use, search methods, choice of
search criteria, user satisfaction and user search skills
(from a library perspective). It was concluded from the
results that training of users and librarians should be
increased and that great attention should be paid to
raising the level student information literacy.
Under the heading “Conferences, seminars,
meetings”, the first article by Jana Dreimane gives
an overview of the University of Latvia Department
of Information and Library Studies conference
on “Current trends in library and information
science”, held 12 February 2009 under the auspices
of the University of Latvia 67th Annual Conference.
Presentations included: the influence of IT on children
and young people and its use in attracting them to
libraries; library website design; the best models of
regional library cooperation; relations between local
government libraries and public libraries; the future
of rural public libraries; problems of subject analysis;
trends in library and information science education.
The wide range of conference topics shows that
library professionals in Latvia, including educators and
students, are open to new ideas and able to adjust to
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the unending changes of the information world.
In “Public libraries in 2008” Marlēna Krasovska
summarizes the round-table discussions of the
meeting of directors of regional main libraries, held
17-26 February 2009. The participants described
the most significant events in their libraries and
agreed that 2008 had been a year of growth and
development, thanks to the activities of the “Trešais
tēva dēls” project, library accreditation and increases
in library budgets. Many libraries had been able to
increase staff and opening hours, start outreach
programmes and other new services. Construction
of new library buildings had continued, as well
as renovation, repair and maintenance. Reader
registration and library visits had increased. A
focal point of library attention in 2008 had been
services to children and young people, thanks to
the activities of the NLL Children’s Literature Centre.
One of its activities was a reading encouragement
programme for 2-3 years olds called “First meeting
with the library”. Even though 2008 was considered
a successful year for libraries, a large number of
problems were also discussed.
“Promotion of reading in Finland” by Marlēna
Krasovska in the section “Children and young people
in libraries” describes the activities of the virtual
reading network “Netlibris”. Creatively using ICT, it
promotes reading to people in Finland, among which
are thousands of children and young people. The
main aim of the programme is to encourage interest
in reading and a deeper understanding of literature,
combining reading with the use of ICT, cooperative
teaching methods and individual distance learning,
as well as providing facilities for communication to
millions of book lovers. The article emphasizes the
significance of assuring good literacy skills in school
children. This is in the context of concern about
the low literacy competence level of Latvian school
children revealed by research results from studies by
the Programme for International Student Assessment
(PISA) of the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD).
Under the heading “Past times and reflections”,
Anžela Avdeikina and Ilga Rampāne reflect on “The
historical collection of the University of Latvia (LU)
Faculty of Economics and Law library: literature on
civil rights”. The former LU Faculty of Economics and
Law collection became part of the LU Legal Sciences
Library in 1998, and includes books on the history of
law published in the 19th century and the beginning
of the 20th century. The library is evaluating and recataloguing the collection. The authors discuss the
historical development of the collection, the effects
of political changes on its preservation, and provide
information on the most valuable items and their use
today.
Continuing her theme of Soviet censorship from
previous issues of “World of Libraries”, Aina Štrāle
provides evidence of “The censors against patriotic

poetry in the Latvian SSR: the twofold spiritual
annihilation of the poet Atis Ķeniņš”. For her article,
the author made use of materials from the State
Archives of Latvia, which reflect the ways in which
the censors condemned the poet’s collection Under
the rainbow, thus prohibiting its publication. This is an
outstanding example of how the literary specialists
of the time, complying with the dictates of Soviet
ideology, were forced to obediently eradicate any signs
of patriotism from Latvian poetry.
The section “Abroad” starts with Annas Mauliņa’s
article “A small nation in a big, blue ocean: Republic
of Maldives”, in which the author shares experiences of
a visit to the islands in the Indian Ocean. She describes
its exotic natural landscape, history, economy, religion,
language, culture and traditions. The Maldives have 80
public libraries, 5 university libraries, 79 school libraries
and 13 research libraries of national importance.
Internet services are provided by 41–60% of public
libraries, the internet is accessible in 21–40% of school
libraries, 61–80% of university libraries un 81–100%
research libraries. The library system is still in starting
stages, with world standards being little known.
Jana Dreimane’s “Overview of overseas library
events (January–March 2009)” starts with a report
on interesting discoveries from a British online survey
during that period to discover British attitudes to
books. For example, results show that two thirds
of Brits lie about reading books in order to impress
those to whom they are talking; 62% fold down the
corner of a book page instead of using a bookmark;
41% read the end before reaching it; 48% read a book
themselves before giving it as a present. There is also
information about the most frequently read authors in
British public libraries, with translations of the titles of
their works in Latvian.
In order to emphasize the significance of
open access to information in education, science
and research, as well as social life, several Dutch
universities and research organizations declared 2009
as the Year of Open Access. Those participating in
this initiative are National Library of the Netherlands,
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, the
Netherlands Organisation for Scientific Research and
the Dutch higher education sector. Open access policy
guidelines will be defined in the framework of the
initiative; the legal standards will be determined; the
digital information infrastructure will be developed
and improved; mutual understanding between
professionals operating within the information
environment will be facilitated.
The overview ends with news about libraries that
have suffered as a result of conflict in the Gaza area, the
crash of the Historical Archive of the City of Cologne,
and the closure of the Johannes a Lasco Bibliothek in
Emden, one of the foremost theological libraries in
Germany.
Under the heading “Old and new book trade”
Rudīte Kalniņa writes about “’A slow conflagration’
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The section “Miscellaneous” has an article by Māra
Jēkabsone on “Vilnius Region Adam Mickiewicz
Public Library receives the 2009 Draugu prize”,
which is an award given by the Literature Translation
Federation of Lithuania. The prize was inaugurated in
2006 and is presented to a person or organization for
achievements in translating literature or professional
translation accomplishments. The first prize winner
(2007) was the magazine Gimtoji kalba [Native
language]. In 2008, the Lithuania Section of the
International Board on Books for Young People (IBBY),
together with the magazine Rubinaitis received the
prize. Rubinaitis is the only periodical in Lithuania that
is devoted to children’s literature. Each year the prize
is a diploma and a sculpture by the Lithuanian artist
Arvydas Ali ankas.
Marlēna Krasovska provides “A review of library
events in Latvia (January–March 2009)”. The
section also includes Kristīne Deksne-Jerohina’s list
of “Recommendable new acquisitions in library
sphere (January–March 2009)” for the same period.
Translated by Inese Auziņa-Smith

105
Bibliotēku Pasaule Nr.47/2009

DAŽĀDA INFORMĀCIJA • VECĀ UN JAUNĀ GRĀMATNIECĪBA • ĀRZEMĒS • PAGĀ JĪBA UN APCERES • BĒRNI UN JAUNIEŠI BIBLIOTĒK ĀS • KONFERENCES, SEMINĀRI, SANĀKSMES • DATORIZĀCIJA, DIGITALIZĀCIJA, INTERNETIZĀCIJA • CILVĒKI, NOTIKUMI, PROBLĒMAS

in the library, or, What you need to know about
preservation of collections”. Bad quality of paper,
unsuitable storage conditions and careless attitudes
by users of documents. These are the main reasons
for worry by those who deal with preservation
of library collections. The author makes practical
recommendations for preservation. She discusses
reasons for degradation of paper, the negative
effect of light on documents, hygiene standards,
recommended temperature. There is also advice on
the correct way to shelve documents and how to
exhibit them carefully. Activities for preserving and
protecting materials during repair and maintenance of
premises are described as well. R.Kalniņa emphasizes
that all library staff should be trained how to act in
the case of fire or flood, biological attack, and theft
or vandalism.
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Bibliocīds Venecuēlā
2007.–2008.gadā no Mirandas pavalsts publiskajām bibliotēkām Venecuēlā izņemtas un pārstrādei makulatūrā
nodotas 62 262 grāmatas — aptuveni 15% pavalsts publisko bibliotēku krājuma. “Lielākā daļa grāmatu
bibliotēkās atspoguļo kapitālisma ideoloģiju, mudina uz individuālismu, personisko attīstību savrup no citu
cilvēku izaugsmes, ataino pagātni dominējošās partijas izpratnē,” cenzūru attaisno Venecuēlas Nacionālās
bibliotēkas direktors Ignacio Bareto.
ASV skolu bibliotēkas 2007.–2008.gadā
Par spīti recesijai gandrīz 85% sākumskolu un vairāk nekā 95% pamatskolu, kā arī vidusskolu bibliotēkās
turpina strādāt vismaz viens kvalificēts pilna laika bibliotekārs. Kaut dažās pavalstīs skolu bibliotēku
darbiniekiem netiek pieprasīts oficiāli atzīts diploms bibliotēku nozarē, gandrīz visiem skolu bibliotēkās
strādājošajiem ir atbilstoša augstākā izglītība, bieži — bibliotēku un informācijas zinātnē.
Kā Elzas Stērstes dzeju pielāgoja padomju kritiķu gaumei
Vērtējot represētos autorus, kas atzinību bija iemantojuši jau ar publikācijām pirmās Latvijas brīvvalsts periodā,
latviešu padomju dzejas kritiķi izmantoja laipošanas taktiku. Jautāts, vai Elzas Stērstes dzeja izdodama padomju
periodā, Arvīds Grigulis nepateica ne skaidru “jā”, ne “nē”.

