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Lielbritānijā publicēts “Publisko 
bibliotēku modernizācijas apskats: 
politiskās nostādnes”

2010.gada martā Lielbritānijas parlamenta apakš-
nama Kultūras, mediju un sporta komiteja publicēja 
“Publisko bibliotēku modernizācijas apskatu: politis-
kās nostādnes” (The modernisation review of public lib-
raries: a policy statement). Tajā mēģināts sniegt atbildes 
uz pieciem aktuālākajiem bibliotēku nozares jautāju-
miem: 1) kā apturēt bibliotēku apmeklētības lejupslī-
di, 2) kā saglabāt bibliotēku pakalpojumu kvalitāti par 
spīti samazinātajam #nansējumam, 3) kā nodrošināt 
neierobežotu pieeju bibliotēku informācijai 24 stun-
das diennaktī, 7 dienas nedēļā, 4) kādas digitālās re-
volūcijas radītās iespējas izmantojamas bibliotēkām, 

-
mentētājiem dažādos medijos, ka bibliotēku pakalpo-
jumi joprojām ir nepieciešami un sabiedrības vajadzī-

jābūt kvalitatīviem bibliotēku pakalpojumiem. Valdība 
iesaka noteikt bibliotēku piedāvājuma kodolu, ko no-
drošinātu visas Lielbritānijas publiskās bibliotēkas. Tas 
ietvertu:

lasītāju kartes saņemšanu kopš dzimšanas vai ag-• 

rīnā bērnībā;
iedzīvotāju/lasītāju iespēju iesaistīties pakalpoju-• 

mu veidošanā un vērtēšanā;
brīvu pieeju kā iespiestajiem, tā elektroniskajiem • 

bibliotēku resursiem, iespēju saņemt uz māju arī 
e-grāmatas;
neierobežotu nacionālā bibliotēku krājuma pieeja-• 

mību — iespēju saņemt jebkuru grāmatu vai citu 
resursu no jebkuras Lielbritānijas bibliotēkas ar vie-

tējās bibliotēkas starpniecību;
bezmaksas piekļuvi platjoslas bezvadu internetam, • 

sociālajiem tīkliem itin visās publiskajās bibliotē-
kās;
konsultācijas un kursus par interneta izmantoša-• 

nu;
informāciju par citiem pašvaldību publiskajiem pa-• 

kalpojumiem (medicīnā, izglītībā u.c.);
bibliotēkas kā drošas, ērtas un patīkamas uzturēša-• 

nās vietas;
bibliotēku mājaslapu, tiešsaistes katalogu un citu • 

resursu izveidi, uzturēšanu un pieejamību 24 stun-
das diennaktī 7 dienas nedēļā;
rakstpratības mācības sadarbībā ar vietējām paš-• 

valdības izglītības iestādēm;
izglītojošas aktivitātes ģimenēm.• 

Ziņojumā norādīts, ka vietējām publisko biblio-
tēku pārvaldes institūcijām līdz 2010.gada nogalei 
nosakāms bibliotēku piedāvājuma kodols. Tas publi-
cējams bibliotēku mājaslapās, izvietojams bibliotēku 
telpās. Pārvaldes institūcijām jānodrošina bibliotēku 
audits: pārbaudāms, vai bibliotēku pakalpojumi un 
infrastruktūra atbilst vietējo iedzīvotāju vajadzībām; 
vai pakalpojumi ir brīvi un ērti pieejami; kāds ir lasītā-
ju un pārējo iedzīvotāju viedoklis par bibliotēkām; vai 
veikts vienlīdzīgas/neierobežotas ietekmes vērtējums, 
pārbaudāma izmaksu efektivitāte; vai sadarbība ar ci-
tām valsts/pašvaldību institūcijām un privātsektoru ir 
pietiekama.

Dokumentā paredzēta jaunas nozares institūcijas 
izveide. Tās uzdevumi: izstrādāt pamatnostādnēm at-
bilstošu darbības stratēģiju, aizstāvēt bibliotēku inte-
reses dažādos līmeņos, rūpēties par nozares attīstību. 
Jaunajai institūcijai būs Kultūras, mediju un sporta 
komitejas padomdevējas statuss. Tā konsultēs komite-
jas valsts sekretāru bibliotēku problemātikā, izstrādās 
publisko bibliotēku akreditācijas programmu, veicinās 
ziedojumu un dāvinājumu pieaugumu bibliotēkām. 
Sadarbībā ar izdevējiem un informācijas tehnoloģiju 
speciālistiem tā veidos digitālo inovāciju ieviešanas 
stratēģiju. Tiks pārskatītas bibliotekāru kvali#kācijas 
prasības.

Bibliotēkām arī pašām nāksies vērtēt pakalpojumu 
efektivitāti, nodrošināt plašu savas darbības, sasniegu-
mu un jaunievedumu publicitāti. Dokumentā pieprasīta 
arī e-grāmatu krājuma veidošana bibliotēkās. Paredzēts, 
ka publiskais patapinājums tiks attiecināts ne vien uz ie-
spiestajiem, bet arī elektroniskajiem resursiem.

Politiskajās nostādnēs bibliotēku nākotne iezīmēta 
cerīgi: bibliotekāriem, pārvaldes struktūrām, pašval-
dībām un iedzīvotājiem sadarbojoties, tiks izveidota 
mūsdienīgu pakalpojumu sistēma, kas nodrošinās bib-
liotēku ilgtspēju.

Medus mucā karoti darvas gan iemet bibliotēku 
konsultants Tims Koutss (Tim Coates), kas slavens ar 
skandaloziem izteikumiem. Komentējot publisko bib-

Jana Dreimane

Ārzemju 
bibliotēku 
notikumu 
apskats
(2010.gada aprīlis–
decembris)
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liotēku situāciju, viņš izteicies “Es domāju, ka mēs turp-
mākajos 12–18 mēnešos zaudēsim no 600 līdz pat 1000 
bibliotēkām un tas varbūt ir tikai sākums; mēs pieredzē-
sim publisko bibliotēku pakalpojumu destrukciju.”

Galvenais — saglabāt pašreizējo 
bibliotēku finansējumu

2010.gada 23.martā valsts, Lielbritānijas pašval-
dību iestāžu un uzņēmumu darbinieku arodbiedrība 
UNISON atzina, ka ziņojumā minētās inovācijas ir va-
jadzīgas, taču bez atbilstoša #nansējuma tās nevarēs 
ieviest. UNISON ģenerālsekretārs Deivs Prentiss (Dave 
Prentis) norādīja, ka bibliotēku #nansējums saglabā-
jams vismaz pašreizējā apjomā, citādi nozares mo-
dernizācija ir apdraudēta. Britu raidorganizācijas BBC 
sagatavotais pārskats par pašvaldību plānoto budžeta 
samazinājumu 2011.gadam liecina, ka visbiežāk pa-
redzēts reducēt bibliotēku, kā arī mākslas aktivitāšu 
#nansējumu.

Neraugoties uz recesijas laikā vērojamo bibliotēku 
apmeklētības pieaugumu, kopumā pēdējos piecos ga-
dos galvenie darba rādītāji ir kritušies. 2005.gadā vietējo 
bibliotēku vismaz reizi gadā apmeklēja 48,2% pieaugu-
šo, bet 2009.gadā — tikai 39,4%. Pirms pieciem gadiem 
vismaz reizi mēnesī bibliotēkā pabija 16,4% pieaugušo, 
bet 2009.gadā — tikai 12,8%. Vienīgi 11−15 gadus veco 
pusaudžu interese par publiskajām bibliotēkām sagla-
bājusies konstanta: 71% ir to lasītāju skaitā.

Ziņojumā ieteikts joprojām saglabāt likumnormu par 
pašvaldību pienākumu nodrošināt sabiedrību ar biblio-
tēku pakalpojumiem. Taču D.Prentiss uzskata, ka valdī-
bai būtu jānosaka obligāto pakalpojumu minimums, 
jo “(..) ļaudis bibliotēkas apmeklē biežāk nekā kinoteātrus 
vai futbola spēles. Tie ir vietējās sabiedrības centri, kas no-

drošina atbalstu jauniešu un veco ļaužu izglītībai, ik gadu 
tūkstošiem cilvēku sniedz lasīšanas prieku.”

UNISON rekomendācijas:
1. Ikvienam bērnam skolas gaitas uzsākot, piedāvāja-

ma vietējās publiskās bibliotēkas lasītāja karte.
2. Kvalitatīvus bibliotēku pakalpojumus spēj sniegt 

izglītots un profesionāls personāls. Publisko bib-
liotēku darbinieku kvali#kācijas prasību 
noteikšana ir apsveicama, taču, ja #nan-
sējums arvien tiks samazināts un profe-
sionāļi aizstāti ar voluntieriem, nozares 
lejupslīde būs neizbēgama.
3.  Precizējams e-grāmatu krājuma vei-
došanas #nansējuma avots. Ja nepiecie-
šamie līdzekļi tiks noņemti pašreizējam 
komplektēšanas budžetam, iespējama 
tradicionālā krājuma noplicināšanās un 
no tā izrietošs iedzīvotāju intereses kri-
tums.
 4. Bibliotēku nozares stratēģija izstrā-
dājama sadarbībā ar nevalstiskajām or-
ganizācijām, profesionāļu apvienībām, 
skolām, iedzīvotāju grupām un darba 
ņēmējiem, lai noteiktu nepieciešamā-
kos bibliotēku pakalpojumus. Jaunajai 
organizācijai, kurai uzticēta stratēģijas 
izstrāde, jānodrošina vienots ieinteresē-
to pušu darbs, kā arī centrālo pārvaldes 
institūciju informēšana un iesaiste.

Izmantotā informācija
Deal, Paul. Threat to ‘25,000 council jobs’. BBC News [tiešsaiste]. 1 

March 2010. [skatīts 2010.g. 27.dec.] Pieejams: http://news.bbc.co.uk/2/
hi/uk_news/8528836.stm 

England’s library visitors continue to drop. BBC News [tiešsaiste]. 24 
August 2010. [skatīts 2010.g. 27.dec.] Pieejams: http://www.bbc.co.uk/
news/entertainment-arts-11037964

Margaret Hodge libraries report — UNISON response. UNISON  
[tiešsaiste]. 23 March 2010 [skatīts 2010.g. 27.dec.] Pieejams: http://
www.unison.org.uk/asppresspack/pressrelease_view.asp?id=1799

The modernisation review of public libraries: a policy statement: 
presented to Parliament by the Secretary of State for Culture, Media and 
Sport by Command of Her Majesty [tie saiste]. Department for Culture, 
Media and Sport. March 2010. [skatīts 2010.g. 27. dec.]. Pieejams: http://
www.official-documents.gov.uk/document/cm78/7821/7821.pdf

Atkal atvērtas Turkmenistānas 
bibliotēkas

Turkmenistānas Republikā bibliotēkas tika slēgtas 
2005.gada 29.aprīlī pēc toreizējā prezidenta Saparmu-
rata Nijazova (1940–2006) pavēles, jo, viņaprāt, “neviens 
nelasa grāmatas un ļaudis neiet uz bibliotēkām”. Ap-
meklētājiem bija pieejama vienīgi Turkmēnijas Valsts 
bibliotēka un Turkmenistānas Valsts Universitātes bib-
liotēka. Pēc Atvērtās Sabiedrības institūta Budapeštā 
(Open Society Institute in Budapest) speciālistu ziņām, 
arī tās nesaņēma līdzekļus krājuma komplektēšanai, 
gluži otrādi, diktatora nostādnēm neatbilstošie izde-
vumi no tām tika izņemti un iznīcināti. Pēc S.Nijazova 
domām, turkmēņiem vajadzīgas tikai divas grāmatas: 

UNISON organizētās publisko bibliotēku aizstāvības 
kampaņas “Mīli savu bibliotēku” plakāts
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islāma svētie raksti “Korāns”, kā arī paša S.Nijazova “Grā-
mata dvēselei” (Ruhnama), kas ietver Turkmenbaši jeb 
“Visu turkmēņu tēva” pārdomas par garīgumu, dabu 
un sabiedrību. Citu darbu izmantošana bija pieļaujama 
vienīgi skolās, mācību procesā.

Pēc S.Nijazova norādījuma tika slēgts Valsts operas 
un baleta teātris, Valsts cirks, kinoteātri, nacionālie par-

pieeja internetam, liegts ārzemju grāmatu un periodi-
kas imports.

Tagadējais pre-
zidents Gurbanguli 
Berdimuhamedovs 
(Gurbanguly Berdy-
muchammedow), kurš 
pārņēma varu pēc 
S.Nijazova nāves, licis 
bibliotēkām atkal at-
darīt durvis lasītājiem 
2010.gada 1.aprīlī. 
Pirms dažiem gadiem 
dota atļauja arī inter-
neta izplatībai, bet 
kopš šī gada vasaras 
— privāto plašsazi-
ņas līdzekļu darbībai. 
G.Berdimuhamedovs solījis atjaunot intelektuāļu, 
mākslinieku un kultūras darbinieku autoritāti sabied-
riskajā dzīvē. Viņš licis atvērt arī operas un baleta teātri, 
atjaunot kinoteātrus. Nesen interesentiem kļuvis pie-
ejams arī renovētais Valsts cirks. Laukos darbu uzsāks 
mākslas skolas, bibliotēkas un kultūras centri. Patlaban 
ieplānots atvērt 140 publiskas bibliotēkas, dažviet re-
organizējot vecās, citviet — organizējot jaunas. Tikšot 
dibinātas arī bibliotekāru skolas, kur varēs gūt bibliotē-
ku darbā  nepieciešamās zināšanas.

Dažu bibliotekāru balsis disonē G.Berdimuha-
medovu slavinošajā kopkorī. Kāda bibliotekāre atzīst 
— lai gan bibliotēkas ir atvērtas, tajās grāmatu ir ļoti 
maz. Aprīlī ticis solīts grāmatu sūtījums, taču tas neesot 
pienācis. Valsts centrālo bibliotēku stāvoklis vēl esot 
ciešams, taču provinču bibliotēku situācija esot nožē-
lojama — grāmatas tajās ir uz vienas rokas pirkstiem 

toreiz bibliotēku plaukti bija piesārņoti ar viņa “Grāma-
tas dvēselei” un citu sacerējumu eksemplāriem, tagad 

šeit valda G.Berdimuhamedova grāmatu daudzveidī-
ba. Jāuzsver — plašai publikai paredzēto izdevumu 
izplatīšanai joprojām nepieciešama cenzūras atļauja.

Par Turkmenistānas mediju uzburtās cerīgās ainas 
neatbilstību realitātei liek domāt arī 2008.gadā laik-
rakstā “Latvijas Avīze” publicētie Ģirta Kondrāta vēro-
jumi par tālo Āzijas valsti: “[Valsts bibliotēkas] Celtne ir 
patiesi mājīga, un lasīt grāmatas te būtu viens vienīgs 
prieks. Taču pašus lasītājus gan neredz. Tad, kad viņi te 
esot, studenti kā apsēsti izmantojot internetu, stāsta kāda 

Turkmenistānas 
Nacionālā 
bibliotēka

Turkmenistānas 
prezidenta S.Nijazova 
(1940–2006) “Grāmata 
dvēselei” rodama itin 
visu Turkmenistānas 
Nacionālās bibliotēkas 
lasītavu centrā
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kundze no bibliotēkas apkalpojošā personāla. Bet atliek 
iedarbināt datoru, lai būtu skaidrs, ka interneta te nemaz 
nav un, izskatās, ka nav arī bijis. Un tas arī ir saprotams, 
jo tikai pēc tam, kad pēkšņa un neizskaidrojama sirdskai-
te 2006.gada decembrī mūžībā aiznesa veco, turklāt ar 
diabētu sirgstošo prezidentu, viņa pēcnācējs prezidents 
G.Berdimuhamedovs, pēc profesijas zobārsts un vēlāk 
arī valsts galvenais ārsts, izdeva rīkojumu Turkmenistānu 
tuvināt globālajam tīmeklim. Jau drīz vien Ašhabadā pa-
rādījušās pirmās četras interneta kafejnīcas, un tagad tā-
das esot arī provinces pilsētās. Bet līdz ikdienas lietošanai 
gan vēl esot patālu, īsti nesaprotamā atklātībā skaidro 
kāds Turkmenistānas patriots.”

Izmantotā informācija
Kondrāts, Ģirts. No Astanas līdz Ašhabadai. Latvijas Avīze [tiešsais-

te]. 14.11.2008 [skatīts 2010.g. 29.decembrī]. Pieejams: http://www2.
la.lv/lat/majas_viesis/jaunakaja_numura/celojums/?doc=40917

Bekov, Batyr. Turkmen public libraries begin re-opening. CentralA-
siaOnline.com [tiešsaiste]. 12.06.2010. [skatīts 2010.g. 29.dec.]. Pieejams: 
http://centralasiaonline.com/cocoon/caii/xhtml/en_GB/features/caii/ 
features/politics/2010/06/12/feature-02 010-06-12

Nurtazina, Kapiza.Turkmen public libraries to re-open in Ap-
ril. CentralAsiaOnline.com [tiešsaiste]. 25.02.2010. [skatīts 2010.g. 
29.dec.].Pieejams: http://www.centralasiaonline.com/cocoon/caii/xhtml/
en_GB/newsbriefs/caii/newsbriefs/2010/02/25/newsbrief-02

Spānijas Nacionālās bibliotēkas 
direktore atkāpjas no amata

2010.gada 5.maijā par atkāpšanos no amata pazi-
ņoja Spānijas Nacionālās bibliotēkas (SNB) direktore 
Milagrosa del Korrala Beltrāna (Milagros del Corral 
Beltrán, dzimusi 1945.gadā), protestējot pret viņas va-
dītās institūcijas autonomijas ierobežojumu un budže-
ta samazinājumu par 15%.

Spānijas valdība samazināja SNB budžetu (52 miljo-
ni eiro) par 7,5 miljoniem eiro, kā arī pazemināja amatā 
M.Korralu Beltrānu: viņa vairs nebija ģenerāldirektore, 
bet direktore. Atklātā vēstulē premjerministram Hosē 
Luisam Rodrigesam Sapatero (José Luis Rodríguez Zapa-
tero) M.Korrala Beltrāna uzsvēra, ka šādi pazemināti vēl 
31 nacionālas nozīmes institūcijas vadītāji. Tas nozīmē, 

pieņems nevis to vadītāji, bet Kultūras ministrija, kas tās 
#nansē. M.Korrala Beltrāna uzskata, ka tādējādi valdī-
ba demonstrē neuzticību kultūras nozares vadītājiem. 
Premjerministra lēmums izraisījis sašutumu kultūras 
darbinieku aprindās, vēstulē akcentējusi direktore.

Zināms arī, ka viņai bijušas lielas nesaskaņas ar kād-
reizējo scenāristi un kinorežisori, jauniecelto kultūras 
ministri (amatā kopš 2009.gada 7.aprīļa) Anheli Gonsa-
lesu Sindi (Ángeles González-Sinde). Atbildot bijušajai 
SNB direktorei, ministre norādījusi, ka administratīvais 
rangs pazemināts ekonomisku, nevis ideoloģisku ie-
meslu dēļ. Gados jaunā (dzimusi 1965.gadā) amatper-
sona atļāvusies arī piebilst, ka “Milagrosa Korrala atstā-
jusi SNB laika trūkuma dēļ”.

M.Korrala Beltrāna vadīja bibliotēku kopš 2007.
gada 10.septembra, būdama jau pensijā. Līdz tam viņa 
ieņēma augstu amatu gan Spānijas lielākajā augstsko-

lā — Madrides Universitātē (Universidad Complutense 
de Madrid), kur savulaik ieguvusi doktora grādu #lozo-
#jā, gan Spānijas Izdevējorganizāciju federācijā, gan  
UNESCO. Bijusi ANO Pasaules Intelektuālā īpašuma 
organizācijas (The World Intellectual Property Organi-
zation, WIPO), UNESCO Latīņamerikas un Karību jūras 
reģiona valstu grāmatniecības un autortiesību aizsar-
dzības veicināšanas institūcijas (Centro Regional para 
el Formento del Libro en América Latina y el Caribe,  
CERLALC), kā arī ASV Kongresa konsultante autortiesī-
bās, daudzkārt tās aplūkojusi savās publikācijās. Pēc 
aiziešanas no direktores amata M.Korrala Beltrāna uz-
sākusi darbu Apvienotajā Digitālās attīstības komitejā, 
ko #nansē ANO un starptautiskā Telekomunikāciju ap-
vienība.

2010.gada jūlijā par SNB direktori Kultūras ministri-
ja iecēla Barselonas municipalitātes e-pārvaldes biroja 
vadītāju Gloriju Peresu Sal-

meronu (Glòria Pérez-Sal-
merón), jo viņai esot piere-
dze arī publisko bibliotēku 
projektu koordinēšanā un 
vadībā. No 2005. līdz 2008.
gadam viņa vadīja Biblio-
tēku kooperācijas nodaļu 
Katalonijas ģeneralitātes 
Kultūras un mediju depar-
tamentā. G.P.Salmerona 
ir Spānijas Arhīvistikas, 
bibliotēku nozares, doku-
mentācijas un muzeoloģi-
jas asociāciju federācijas 
(Federación Española de 
Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documen-
tación y Museística) prezi-
dente, Eiropas Bibliotēku, 
informācijas un dokumen-
tācijas asociāciju biroja 
izpildu komitejas, kā arī 

Milagrosa 
del Korrala 
Beltrāna 
(Spānijas ziņu 
aģentūras EFE 
foto)

Glorija Peresa Salmerona 
(lainformacion.com foto)
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Starptautiskā Bibliotēku institūciju un asociāciju federā-
cijas Publisko bibliotēku nodaļas locekle.

Izmantotā informācija
Glòria Pérez-Salmerón, futura directora de la Biblioteca Nacional. 

hoyesarte.com [tiešsaiste]. 8 de Julio de 2010. [skatīts 2010.g. 29.dec.]. 
Pieejams: http://www.hoyesarte.com/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=4901:gloria-perez-futura-directora-de-la-biblioteca-nacio-
nal-&catid=89:actualidad&Itemid=364

Corral, Milagros. Carta de Milagros del Corral a sus compañeros 
de la Bibioteca Nacional. EL CULTURAL.es [tie saiste] 05.05.2010 [skatīts 
2010.g. 29.dec.]. Pieejams: http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/472/
Carta_de_Milagros_del_Corral_a_sus_companeros_de_la_Bibioteca_
Nacional

Sinde: “A Milagros del Corral le faltó tiempo para irse de la BNE”. 
ELPAIS.com [tiešsaiste]. 21.05.2010. [skatīts 2010.g. 29.dec.]. Pieejams: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Sinde/Milagros/Corral/le/falto/
tiempo/irse/BNE/elpepicul/20100521elpepicul_4/Tes

Nigērijas Nacionālā bibliotēka 
pasaules futbola čempionāta laikā 
atver līdzjutēju centru jauniešiem

Lasīšanas veicināšanas kampaņas ietvaros Pasaules 
futbola čempionāta laikā, 2010.gada 12.jūnijā Nigēri-
jas Nacionālā bibliotēka (NNB) atvēra futbola līdzjutē-

jaunās paaudzes futbola fanu interesi par bibliotēkas 
-

des, darba un mācību vieta. Lasīšanas kampaņas laikā 
ieplānota ne vien lasīšanas, bet arī bibliotēku izmanto-
šanas veicināšana visā valstī, kur aptuveni 40% iedzī-
votāju ir analfabēti.

NNB ir viena no visjaunākajām nacionālajām bib-
liotēkām pasaulē. Tā izveidota 1959.gadā, taču tās 
statuss ar likumu nostiprināts 1964.gadā. 1995.gadā 
NNB tika pārcelta no līdzšinējās metropoles Lagosas 
uz jauno galvaspilsētu Abudžu un izvietota nepiemē-
rotās telpās. 2006.gadā uzsākta jaunas ēkas būvnie-
cība, taču nepietiekamā #nansējuma dēļ to uz laiku 
pārtrauca. Īsi pirms pasaules futbola čempionāta fe-
derālā valdība atvēlēja 17,2 miljardus nairu (Nigērijas 
naudas vienība, saīsināti NGN, 100 NGN ir aptuveni 
0,35 LVL) jaunās ēkas pabeigšanai. Tas izdarāms 22 
mēnešu laikā. Būvniecībā kopumā nodarbināti vairāk 
nekā 600 cilvēku. 

Visblīvāk apdzīvotajā Āfrikas valstī Nigērijā mitinās 
aptuveni 140 miljoni ļaužu. Viņu bibliotekāro apkalpo-
šanu nodrošina tikai 965 bibliotēkas, to skaitā 276 aka-
dēmiskās un citas zinātniskās bibliotēkas, 430 speciā-
lās (galvenokārt valsts pārvaldes iestāžu) bibliotēkas, 
36 valsts bibliotēkas ar aptuveni 200 #liālēm un NNB 
ar 14 #liālēm.

70% nigēriešu (98 miljoni) ir nabadzīgi, kaut gan 
valstī ir bagātīgas naftas atradnes un tā ir viena no lielā-
kajām jēlnaftas eksportētājām pasaulē. Saskaņā ar ANO 
Bērnu fonda UNICEF datiem Nigērijā ik dienas dzemdību 
komplikācijās mirst 144 sievietes, vēl trīs reizes vairāk 
jaundzimušo. Valstī pastāv publiskās informācijas cenzū-
ra, internets pieejams vien priviliģētiem ļaudīm. Kā NNB, 
tā arī citās bibliotēkās trūkst profesionālu bibliotekāru, 
jo izglītības ieguves iespējas nozarē ir ļoti ierobežotas.

Izmantotā informācija
African peer review report on Nigeria. The Punch [tiešsaiste] 14 

January 2010. [skatīts 2010.g. 29.dec.] Pieejams: http://www.punchng.
com/Articl.aspx?theartic=Art20100114025562

Ashefon, Kemi. National Library opens viewing centre. The Punch 
[tiešsaiste] 13 June 2010 [skatīts 2010.g. 29.dec.] Pieejams: http://www.
punchng.com/Articl.aspx?theartic=Art201006133325957

Ekoja, Innocent I.  Library Intellectual Freedom and Access to 
Information in Nigeria. United States Diplomatic Mission to Nigeria, 
2008 [tiešsaiste]. 30 May 2008 [skatīts 2010.g. 29.dec.] Pieejams: http:// 
nigeria.usembassy.gov/uploads/images/AEkv0JmxCC_-vUOuqJ-t7g/Dr_
Ekoja_Intellectual_Freedom.pdf

Nigerian Cultures and Traditions: Full of policies but lack of di-
rection @ 50. Thenigerianvoice.com [tiešsaiste]. 30 September 2010 
[skatīts 2010.g. 29.dec.] Pieejams: http://www.thenigerianvoice.com/ 
nvmovie/35586/3/nigerian-cultures-and-traditions-full-of-policies-.html

2010.gada nogalē — 2 miljardi 
interneta lietotāju 

2010.gada 19.oktobrī Starptautiskā Telekomunikā-
ciju savienība (International Telecommunication Union, 
ITU) publicēja statistisko pārskatu “Pasaule 2010.gadā: 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas faktos un 
skaitļos” (The World in 2010: ICT facts and figures). Tajā 
uzsvērts, ka pēdējo piecu gadu laikā interneta lietotāju 
pulks pieaudzis divkārt un šī gada nogalē sasniegs 2 
miljardus. Kopš pērnā gada palielinājies arī to cilvēku 
skaits, kam internets pieejams mājās (2009.gadā — 1,4 
miljardi, 2010.gadā — 1,6 miljardi).

Tomēr dati liecina par būtiskām reģionālajām at-

9,6% afrikāņu. Arī vairākums jaunpienākušo interneta 
lietotāju (71%) ir turīgo valstu, krietni mazāk (21%) — 
t.s. jaunattīstības valstu iedzīvotāji. Internetslēgums 
dzīvesvietā ir 65% turīgo valstu, bet tikai 13,5% naba-
dzīgo valstu iedzīvotāju.

Strauji aug #ksētā platjoslas interneta abonentu 
skaits, tomēr 2010.gada beigās tas būs pieejams vien 

-
ve 24% turīgo valstu, bet tikai 4% — nabadzīgo valstu 
iedzīvotājiem.

Vairumam jaunattīstības valstu iedzīvotāju ātrgai-
tas internets pagaidām ir nesasniedzams sapnis, ko 
kompensē mobilo sakaru pieejamība. 2010.gada no-
galē mobilo sakaru abonentu skaits sasniegs 5,3 mil-
jardus (85% pasaules iedzīvotāju), to skaitā lielākā daļa 
(71%) būs jaunattīstības valstu iedzīvotāji. Vairāk nekā 
2/3 tajās dzīvojošo ir mobilais telefons, turklāt uz 100 
iedzīvotājiem ir 116 abonentu! Mobilo sakaru izman-
tojums ikdienas vajadzībām šeit ir tik inovatīvs, ka to 
varētu pārņem arī citas valstis.

Vairāk nekā desmitkārtīgi pieaudzis mobilā inter-
neta izmantojums (72 miljoni abonentu 2005.gadā, 
940 miljoni abonentu 2010.gadā), tagad tas pieejams 
visās 143 valstīs, par kurām apkopoti dati.

Pēdējo trīs gadu laikā trīskāršojies nosūtīto īsziņu 
skaits, kas 2010.gada beigās sasniegs 6,1 triljonu. Pēc 
ITU

Lai gan informācijas pakalpojumu cenai ir tenden-

dārgi, piemēram, ātrgaitas internets: jaunattīstības val-
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stīs tā vidējā cena ir 190 ASV dolāru, turpretī turīgajās 
valstīs — 28 ASV dolāri.

-
nikāciju pakalpojumu cena ir Āfrikā, kur ir viszemākie 
ienākumi. Tikai 1% afrikāņu pieejams #ksētais platjos-
las internets.

Izmantotā informācija
The World in 2010: ICT facts and #gures. [tiešsaiste]. International 

Telecommunication Union. 20 October 2010 [skatīts 2010.g. 20.dec.]. Pie-
ejams: www.itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf 

Vairāk nekā trešdaļa bērnu tīmeklī 
atrod kaitīgu informāciju

39% Eiropas bērnu vecumā no 9 līdz 16 gadiem ie-
pazinuši kaitīgu interneta informāciju. Tāds ir 21.oktobrī 
tīmekļa vietnē Safer Internet Forum publicētā pētījuma 
“ES bērni tiešsaistē” galvenais atzinums. Iepazītās ne-
vēlamās informācijas spektrs ir ļoti plašs: pornogrā#ja, 
seksuāla rakstura ziņas un attēli, 
kā arī kibermobings (aizskaroša, 
diskriminējoša uzvedība, rīcība no 
viena vai vairāku klasesbiedru vai 
kolēģu puses pret kādu konkrētu 
klasesbiedru vai kolēģi ilgstošā 
laika posmā interneta vidē), nar-
kotikas, anoreksiju un pašnāvību 
popularizējoša informācija u. c. 
Par laimi, tikai katrs astotais bērns 
(9–12%) šajā konfrontācijā guvis 
nepatīkamu pieredzi.

Pētījums liecina, ka 2/3 Igau-
nijas, Lietuvas, Čehijas un Zvied-
rijas, bet pavisam maz Portu-
gāles, Itālijas un Turcijas bērnu 
uzdūrušies kaitīgai informācijai 
internetā. Konfrontācijas rezul-
tātā nepatīkamu pieredzi guvuši 
lielākoties Dānijas (26%), Igauni-
jas (25%), Rumānijas un Zviedri-
jas (21%), bet pavisam maz Itāli-
jas, Portugāles un Vācijas (6−8%) 
bērnu. Hansa Bredova Mediju 
pētniecības institūta (Hans-Bre-
dow-Institut für Medienforschung 
an der Universität Hamburg) di-
rektors Ūve Hāzebrinks (Uwe 
Hasebrink), kurš vadīja vācu pēt-
nieku grupu, skaidro: “Vācijas 
bērni internetu izmanto retāk un 
vienveidīgāk. Tādēļ viņi ir mazāk 
apdraudēti, taču arī interneta ie-
spējas viņiem mazāk zināmas”. 
Vecāki bieži neapzinās savu bēr-
nu apdraudētību un nemaz nezi-
na, kā viņu atvases pavada laiku 
internetā. Tā piemēram, pusei 

aptaujāto vecāku, kuru bērni 

piedzīvojuši kibermobingu, par to nebija ne jaus-

mas. Arī 61% vecāku, kuru bērni komunicējušies 

realitātē ar cilvēkiem, kas pirms tam sastapti vienī-

gi globālajā tīmeklī, nemaz to nezināja. Pētniekiem 
-

mā, nav zināšanu par interneta komunikācijas drau-
diem un izvairīšanos no tiem — tātad viņiem visstei-
dzamāk nepieciešama izglītība šajā jautājumā.

Pētījums liecina, ka Eiropas bērni sāk izmantot 

internetu vidēji 7 gadu vecumā. Visagrāk tam pie-
vēršas Skandināvijas valstu, Igaunijas, Nīderlandes un 

Itālijas, Portugāles un Rumānijas jaunā paaudze. Puse 
aptaujāto internetu izmantoja vidēji pusotru stundu 
dienā. Taču pieaugot vecumam, pieaug arī globālā tī-
mekļa izmantojums — ik dienas tajā laiku pavada 77% 
15–16 gadīgo jauniešu.

Jaunākie interneta lietotāji atzīst, ka izmanto tīmekli 
galvenokārt skolas uzdevumu izpildei, datorspēļu spē-
lēšanai un tērzēšanai. 57% 9–16 gadīgo bērnu (to skai-

tā 24% 9–10 gadus veco bērnu) 
ir savs pro#ls kādā sociālajā tīk-
lā. Komunikāciju tajos visvairāk 
iecienījuši Nīderlandes (78%), 
Slovēnijas (76%) un Lietuvas 
(75%) bērni, bet vismazāk — 
Rumānijas un Turcijas jaunā 
paaudze (47%). Savukārt 30% 

bērnu 11–16 gadu vecumā 
atzīst, ka viņiem jau novēro-
jami pirmie internetatkarības 

 

Pētījuma dalībvalstis



76

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

 
 

simptomi sērfošana, globālā tīmekļa iz-
mantojums uz ģimenisko, draugu attiecību, kā arī skolas 

-
netam. Nākamgad ES nolēmusi pastiprināti pievērsties 
bērnu un jauniešu internetatkarības izpētei.

22% 11 līdz 16 gadīgo jauniešu bijuši pakļauti se-
-

nošai, anoreksiju veicinošai, narkotiku popularizējošai 
un sev kaitējošai informācijai.

14% 9 līdz 16 gadus veco bērnu vismaz reizi pēdējā 
gada laikā tiešsaistē aplūkojuši seksuāla rakstura attē-
lus. Kopumā 23% bērnu šajā vecumā iepazinuši sek-
suālu vai pornogrā#sku saturu — TV, kino vai video-
#lmās un internetā, taču tīņi — vismaz četras reizes 
vairāk nekā jaunākā skolas vecuma bērni. Tikai puse 
(53%) jaunās paaudzes pārstāvji pastāstījuši kādam 
par redzēto: 36% par to informējuši draugus, bet tikai 
18% — vecākus. Vēl mazāk bija to (24%), kas nekavē-
joties mainīja informācijas kanālu. 15% 11 līdz 16 ga-
dus veco bērnu personīgi saņēmuši seksuāla rakstura 
ziņas vai attēlus, bet 3% — tās nosūtījuši paši. Ceturtā 
daļa bērnu, kas saņēmuši šāda veida informāciju, jutuši 
uztraukumu. Tikai katrs astotais seksuālas informācijas 
saņēmējs bijis ļoti sarūgtināts. 9% 11 līdz 16 gadus veco 
pusaudžu personiskie dati tikuši ļaunprātīgi izmantoti, 
piemēram, 2% izkrāpta nauda.

Pētījumu administrēja Londonas Ekonomikas un 
politisko zinātņu skolas Mediju un komunikācijas no-
daļa (The London School of Economics and Political 
Science, Department of Media and Communications). 
2010.gada pavasarī un vasarā tika aptaujāti 23 420 
bērnu un jauniešu, kā arī viņu vecāki 25 Eiropas valstīs. 
Diemžēl Latvija tajā nepiedalījās.

Izmantotā informācija
Risks and safety on the internet: The perspective of European child-

ren: Initial #ndings from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds 
and their parents. [tiešsaiste]. The London School of Economics and Poli-
tical Science. 21 October 2010 [skatīts 2010.g. 20.dec.]. Pieejams: http://
www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII%20(2009-
11)/EUKidsOnlineIIReports/Initial_findings_report.pdf

Pētījums: tiešsaistes informācija 
neapdraud iespiesto laikrakstu 
pastāvēšanu

Lielbritānijas dienas laikrakstu tirāžas turpina sa-
rukt, taču šim procesam nav saistības ar pieaugošo 
informācijas piedāvājumu tiešsaistē. Mediju biznesa 
konsultants, kādreizējais laikraksta The Guardian ana-

The Thomson Corporation, 
Trinity Mirror un Bonnier AB vadošais darbinieks Džims 
Čisholms (Jim Chisholm, http://www.societyofeditors.
co.uk/page-view.php?pagename=Jim-Chisholm) uzska-
ta, ka veiksmīgs informācijas pakalpojums ir veik-

smīgs jebkurā formātā, kā iespiestajā avīzē, tā tieš-
saistes tīmekļa vietnē.

Mediju koncernu vadītāji, to vidū ASV lieluzņēmu-
ma News Corporation (tam pieder mediji visā pasaulē, 
ieskaitot arī Lielbritānijas The Times un The Sunday Ti-

mes) dibinātājs un vadītājs Kīts Ruperts Mērdoks (Keith 
Rupert Murdoch), apgalvo pretējo: laikrakstu informāci-
jas brīva pieejamība tiešsaistē izraisot to iespiesto ver-
siju tirāžas eroziju. Viņaprāt, to varot novērst, pieprasot 
atlīdzību arī par interneta informācijas izmantošanu. 
Tādēļ, piemēram, kopš 2010.gada vidus ieviesta maksa 
par laikrakstu The Times un The Sunday Times tiešsais-
tes versiju lasīšanu, bet no 2011.gada ar papildus izde-

New York 
Times rakstu lasītājiem.

The Guardian uzdevumā D.Čisholms analizēja britu 
laikrakstu tirāžu, izmantojot Lielbritānijas Cirkulācijas 
audita biroja (Audit Bureau of Circulations, ABC) datus. 
Salīdzinot ar 2009.gadu, šogad dienas laikrakstu tirā-
ža kritusies par 5,3%, bet svētdienas laikrakstu — pat 
par 6,7%. Turpretī laikrakstu tiešsaistes informācijas iz-
mantojums pieaug.

Pētījums liecina, ka laikrakstu The Guardian, Tele-
graph un The Independent tīmekļa vietņu apmeklējums 
krietni pārsniedz to iespiesto izdevumu izmantojumu. 
The Guardian tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits 125 
reizes pārsniedz drukātās versijas abonentu un pircē-
ju skaitu! Toties reģionālo laikrakstu lasītāji pagaidām 
dod priekšroku tipogrā#ski tiražētajai versijai, tīmekļa 
vietnes izmantojot reti.

Lai noskaidrotu krīzes cēloņus, D.Čisholms analizē-
jis laikrakstu tirāžas dinamiku kopš 1995.gada, sākot ar 
laiku pirms interneta straujās izplatības. Dati liecina, ka 
laikraksti The Guardian, The Daily Telegraph un The Times 
zaudējuši trešdaļu, bet dzeltenās preses izdevums Daily 
Mirror pat pusi tirāžas, lai gan apjomīga satura tīmekļa 
vietnes tie izveidojuši tikai pēdējos gados. Turpretī laik-
rakstiem The Daily Star un Daily Mail audzis gan drukāto 
versiju lasītāju, gan tīmekļa vietņu apmeklētāju skaits. 

-
la, jo 2010.gadā sākusies to tirāžas erozija. Lai to apturē-
tu, jūlijā abu laikrakstu īpašnieks Ričards Dezmonds (Ric-
hard Clive Desmond) uz pusi samazināja izdevumu cenu 
un piedāvāja atlaižu kuponus. Diemžēl abonentu skaita 
pieaugums nebija tik liels, lai izlīdzinātu ievērojamo ce-
nas samazinājumu. 2010.gada nogalē R.Dezmonds bija 
spiests atjaunot iepriekšējo cenu.

Čisholmaprāt, krīzes galvenais iemesls ir laikrakstu 

kvalitātes kritums un apjoma samazināšanās (pēc 
mediju mārketinga uzņēmuma Enders Analysis -
niem, sedzot strauji augošās tipogrā#skās pavairoša-
nas izmaksas, pēdējā desmitgadē periodisko izdevu-
mu lappušu skaits sarucis par 20%) un tam pretstatā 
arvien pieaugošā cena. Turklāt izdevēji pārāk maz 

līdzekļu iegulda situācijas pētniecībā un inovāciju 

ieviešanā, uzskata D.Čisholms. Argumentam, ka ļau-
nais internets atņem laikrakstiem lasītājus, nav empī-

Izmantotā informācija
Luft, Oliver. National ABCs: Year-on-year circulation drops for all. 

Progressive Media International, 2010. 13 August 2010.  Pieejams: http://
www.pressgazette.co.uk/story.asp?storycode=45856

Ponsford, Dominic. Jim Chisholm: Times paywall will fail [tiešsais-
te]. Progressive Media International. 15 November 2010 [skatīts 2010.g. 
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20.dec.]. Pieejams: http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?sectioncode
=1&storycode=46295&c=1

Preston, Peter. We thought the internet was killing print. But it isn’t. 
Guardian.co.uk [tiešsaiste]. 17 October 2010 [skatīts 2010.g. 20.dec.]. 
Pieejams: http://www.guardian.co.uk/media/2010/oct/17/newspaper-
abcs-websites-internet-news

Studie: Kein Zusammenhang zwischen Web-Angeboten und Zei-
tungssterben. Heise online [tiešsaiste]. 17 October .2010 [skatīts 2010.g. 
20.dec.]. Pieejams: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-
Kein-Zusammenhang-zwischen-Web-Angeboten-und-Zeitungssterben-
1109092.html

Grimmu centra “ērkšķrozītes” 
sindroms

2009.gada 12.oktobrī tika atklāta jaunā Humbolta 

izcilo vācu rakstnieku, #lologu un bibliotekāru Jakoba 

(1785–1863) un Vilhelma (1786–1859) Grimmu vārds 
(Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum).

Deviņstāvīgajā ēkā (vismaz divi stāvi atrodas zem 
zemes) vienkopus izvietots augstskolas centrālās bib-
liotēkas un 12 humanitāro, sociālo zinātņu #liāļu krā-
jumi — 2,5 miljoni grāmatu, no tām pusotrs miljons ir 
brīvpieejā (lielākais brīvpieejas krājums Vācijā). Centrā 
ir 1250 lasītāju vietas, to skaitā 510 modernas datorizē-
tas darbstacijas. Berlīnes Tautas banka (Berliner Volks-
bank
iekārtošanu, kurā aiz lasītāju galdiem ierīkota bērnu 
spēļu zona ar rotaļlietām un krāšņām bilžu grāmatām.

Centra lasītāju rīcībā ir 2400 seriālizdevumu. Stu-
dentiem un mācībspēkiem, kas vēlas klusumā izstrā-
dāt pētnieciskos darbus vai gatavoties pārbaudīju-
miem, atvēlētas 55 individuālas kabīnes. Centra lielākā 
vērtība ir brāļu Grimmu personīgā bibliotēka — 6000 

sējumi. Daudzos rodamas piezīmes vai nu noteiktajā 
un skaidrajā Jakoba, vai mākslinieciski nepastāvīgajā 
Vilhelma rokrakstā, ko pastāvīgi analizē Grimmu dzīves 
gājuma un radošā mantojuma pētnieki.

-
liotēkām, kurās noteikta lasītāju gada maksa, šī ikvienam 
apmeklētājam pieejama par baltu velti. Ēkas centrā ir 
milzīga pakāpienveida lasītava  250 lasītājiem, to cauri 
stikla jumtam apspīd saules gaisma. Zāli ieskauj skaņu 

grāmatplauktu rindas. Koks un stikls, kas izmantots gan 
zonu dalījumam, gan lasītāju galdiem, kā arī koši baltie 
griesti un sienas rada gaišu, atturīgi elegantu noskaņu. 
Grāmatu un citu mediju rezervācija, izsniegšana, skenē-
šana vai kopēšana rit automatizēti. Darbdienās bibliotē-
ka atvērta 16 stundas (lasītāju apkalpošana tiek nodroši-
nāta 13 stundas), bet brīvdienās — 8 stundas.

Grimmu centra fasāde

Jauno vecāku lasītava. 
Arhitekta Makša Dudlera 
(Max Dudler) plānojums

Galvenā 
lasītava – 
terase
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Klasiskā, atturīgā stilā celtā ēka guvusi arhitektu atzi-
nību. 2010.gada maijā Vācijas Arhitektu Savienība (Bund 
Deutscher Architekten) to atzina par  “labāko pilsētbūvnie-
cības interpretāciju”(beste stadtbauliche Interpretation).

Tomēr gaidītās sajūsmas vietā daudzi bibliotēkas ap-
meklētāji pauž sašutumu par apkalpošanas kvalitāti, viņu 
neapmierinātība guvusi atbalsi globālajā mediju telpā.

Apgrūtināta pieejamība

Bibliotēkā nepietiek vietas visiem interesentiem. 
Centru ik dienas apmeklē 5000–6000 cilvēku, bet 2010.
gada jūlijā vidējais lasītāju skaits sasniedzis 6677, kaut 
gan ēkas kapacitāte esot tikai 3000. Pirmā gada laikā 
bibliotēku apmeklējuši pusotrs miljons ļaužu!

Jau īsi pēc centra atvēršanas, ap 9.30 vairs nav iz-
redžu atrast brīvu vietu. Tādēļ 2010.gada 1.februārī, 

21 gadu pēc Berlīnes 
mūra krišanas, biblio-
tēkas vadība pieņēma 
neordināru lēmumu: 
tās austrumu ieeju at-
vērt tikai augstskolas 
studentiem, mācībspē-
kiem un citiem darbi-
niekiem, bet rietumu 
ieeju — pārējiem ap-
meklētājiem. Tā kā jau-
nais noteikums izpelnī-
jās asu sabiedrības no-
pēlumu, bibliotēka bija 
spiesta izdomāt citu ri-
sinājumu. Eksternajiem 
lasītājiem (galvenokārt 
citu Berlīnes augstsko-
lu studenti) atvērts 1., 
bet universitātes darbi-
niekiem un studentiem 
— 2., 3. un 4.stāvs. Viņu 
pienākums ir savas la-
sītāju kartes novietot 

labi redzamā vietā uz galda, lai apsardzei būtu vieglāk 
pārbaudīt, vai augstskolai rezervētās vietas nav aizņē-
mušas nepiederošas personas. Tikai pēc plkst.19.00, kad 
lasītavas kļuvušas tukšākas, eksternajiem lasītājiem ļauts 
brīvi izvēlēties darba vietu. Nav arī izslēgts, ka tuvākajā 
nākotnē no viņiem tiks pieprasīta maksa, jo universitātei 
nepietiekot līdzekļu viņu apkalpošanai.

Uz katra lasītāja galda novietots no kartona iz-
griezts oranžs pauzes disks (analoģisks autostāvvie-
tu diskiem), kurā jānorāda ieplānotais prombūtnes 
termiņš, kas nedrīkst pārsniegt stundu. Ja lasītājs pēc 
norādītā laika neatgriežas, bibliotekārs viņa grāmatas 
un citus piederumus ieliek plastikāta maisiņā un no-
liek līdzās galdam, bet viņa vietu drīkst aizņemt cits 
lasītājs. Jaunā kārtība liedz studentiem iespēju prak-
tizēt līdzšinējo tradīciju: no rīta iesākt studijas, tad do-
ties uz lekcijām un atgriezties pie iesāktās lasāmvielas 
pēcpusdienā vai vakarā.

Kaut gan būvniecībā un ēku labiekārtošanā jau sen 
izstrādāti bezbarjeru piekļuves standarti, cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, kā arī redzes invalīdiem bibliotē-
kas apmeklējums bez pavadoņa nav iespējams. Piemē-
ram, centrālās ieejas durvis neatveras automātiski, ēkā 
darbojas tikai viens invalīdu lifts. Lasītājiem nozīmīga 
informācija netiek piedāvāta Braila rakstā. Redzes invalī-
diem pielāgots tikai viens dators, bet ļaudīm ratiņkrēslos 
atvēlētas divas kabīnes, kuru izmantojums bez pavado-
ņa neesot iespējams. Turklāt stāvā, kur tās izvietotas, nav 
atrodamas invalīdiem pielāgotas labierīcības.

Klēpjdatoru izmantošana ir neērta — tiem jābūt 
piebīdītiem pie galda malas, lai atliktu vieta arī citu la-
sītāju piederumiem. Centrālajā lasītavā, kur cieši cits pie 
cita strādā lasītāji, valda troksnis, kurā neesot iespējams 
nodoties padziļinātām literatūras studijām. Ik pa laikam 
izceļas arī skaļāka vārdu pārmaiņa, kad kāds lasītājs pēc 
ilgākas prombūtnes zaudējis savu vietu. Šādos gadīju-
mos bibliotekāram ir tiesības saukt palīgā apsardzi.

Virsdrēbju un citu mantu novietošanai pagrabstāvā 
paredzēta garderobe — 500 slēdzamu skapju. Taču tā-
pat kā lasītāju vietu, arī skapju visiem nepietiek. Tādēļ 
ne viens vien lasītājs skapja atslēgu ņem līdzi uz mājām, 
lai citkārt nebūtu jātērē laiks brīva skapja meklējumos. 
Bibliotēkas apmeklētāji sūdzas, ka garderobe esot grūti 
sasniedzama: pa neērtām, pašaurām trepēm nākas kāpt 
divus stāvus lejup un tad vēlreiz augšup. Arī skapju starp-
rindu ejas esot pārāk šauras, vairāku blakus vai pretim 
esošo skapju vienlaicīga izmantošana neesot iespējama.

Grimmu centra garderobe

Lasītāja pauzes karte

Lasītāja darba 
vieta
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Lasītāju rīcībā esot tikai 1028 no 1250 viņiem pare-
dzētajām vietām. Individuālo kabīņu datori vēl neesot 
pieslēgti elektrotīklam. Nefunkcionē klimatkontrole, kas 

-
žu pārpildītajā ēkā. Bieži nedarbojas personāla un lasītā-
ju karšu atpazīšanas sistēma, tādēļ viens otrs darbinieks 
palicis aiz sava darba kabineta durvīm, bet lasītāji nevar 
nokopēt vai ieskenēt izvēlēto informāciju. Klīst baumas, 
ka izkrituši un saplīsuši pat vairāki logi, taču vadība šā-
das ziņas noliedz.

Jaunā bibliotēkas izmantošanas kārtība, kā arī neskai-
tāmās infrastruktūras nepilnības kavē normālu studiju 

sistemātisks un ilgstošs darbs bibliotēkā, kas patlaban 
nav iespējams. Arī bibliotēkas personāls kurn par jau-
najiem noteikumiem, jo par tā galveno uzdevumu kļu-
vusi lasītāju kontrole. Nav sagaidāms, ka lasītāju skaits 
varētu būtiski kristies, jo universitātē ir 11 fakultātes, 
kurās zinības apgūst 36 636 studentu. Ir arī ievērojams 
akadēmiskais personāls — vairāk nekā 2000 darbinieku. 
Turklāt puse lasītāju ir citu Berlīnes augstskolu studen-
ti, kuri dod priekšroku jaunajai bibliotēkai tās ērtās sa-
sniedzamības, ilgo darbstundu un milzīgā daudznozaru 
brīvpieejas krājuma dēļ.

Bibliotēkas direktors Milans Bulatijs (Milan Bulaty) 
uzsver, ka visas problēmas tikšot pakāpeniski atrisinā-
tas. Piemēram, jau 2010.gada decembrī garderobē lasī-
tājiem tiks piedāvāti vēl 350 skapji, kā arī 170 atvāžami 
galdiņi pie lasītāju galdiem un grāmatplauktiem.

Pirms jaunās ēkas atvēršanas Humbolta Universitā-
tes bibliotēka 100 gadus bija Valsts bibliotēkas Berlīnē 
(Staatsbibliothek zu Berlin) telpu īrniece, tās #liāles bija 
izkaisītas visā pilsētā. Tagad tā atrodas Humbolta Uni-
versitātes pilsētiņā.
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Mjanmas valdība pārdod Nacionālās 
bibliotēkas ēku 

Mjanmas (līdz 1989.gadam — Birmas) Nacionā-
lās bibliotēkas (MNB) ēka ir valsts īpašumā esošo ēku 
skaitā, ko šīs valsts militārā valdība pārdos izsolē ko-

mercinstitūcijām. MNB ēka novērtēta zemu — par to 
plānots iegūt tikai 100 000 ASV dolāru jeb 100 miljo-
nus kjatu. Turpretī, piemēram, Informācijas ministrijas 
uzņēmumam Myanma Motion Picture Enterprise pado-
tā Yadanapon teātra namu iecerēts pārdot par vismaz 
vienu miljonu ASV dolāru jeb vairāk nekā 920 miljo-
niem kjatu. Kāds uzņēmējs, kam ir kontakti ar valsts 
augstākajām amatpersonām, atzinis, ka pārdošanā ie-
gūtie līdzekļi tikšot izmantoti valdības kvartāla celtnie-
cībai un labiekārtošanai jaunajā galvaspilsētā Naipjido 
(Naypyidaw), kā arī vēlēšanu kampaņas organizēšanai 
(parlamenta vēlēšanas notika 2010.gada 7.novembrī).

Jau 2006.gadā valdība paziņoja, ka lielākā daļa 
MNB krājuma tiks pārcelta uz Naipjido (Naypyidaw), 
kas atrodas džungļu ielokā vairāk nekā 400 kilometru 
attālumā no vēsturiskās galvaspilsētas Jangonas (vēs-
turiskais nosaukums — Rangūna). Naipjido jau uzcel-
tas jaunas ministriju ēkas, dzīvojamie nami ierēdņiem, 
taču neesot nedz veikalu, nedz restorānu. Nav zināms, 
vai MNB tiks ierādīta atbilstoša ēka.

Pagaidām MNB vēl atrodas Jangonā, kur ir tikai di-
vas zinātniskās bibliotēkas: līdztekus MNB otra ir Jan-
gonas Universitātes bibliotēka. MNB ir ap 220 000 grā-
matu birmiešu un angļu valodās, kā arī 16 066 palmu 
lapu grāmatas un 1972 birmiešu salokāmās rokrakstu 
grāmatas. MNB pieejamība ir ierobežota: lasītājiem tā 
atvērta sešas stundas ik darbdienu, turklāt ārzemnie-
ki krājumu drīkst izmantot tikai ar Kultūras ministrijas 
atļauju.

Kaut gan MNB dibināta tikai 1952.gadā, tā jau piec-
kārt mainījusi atrašanās vietu. 1999.gadā tai uzcēla lie-
lu astoņstāvīgu ēku, kas lasītājiem kļuva pieejama tikai 
2002.gada jūnijā. Diemžēl 2008.gada 2.maijā bibliotēka 
smagi cieta viesuļvētrā “Nargis” — no reprezentatīvā, 
zaļi stiklotā nama atlika tikai dzelzsbetona konstruk-
cijas, gandrīz 40% grāmatu un neliela daļa periodikas 
izmirka ūdenī. Atlikušais krājums nekavējoties tika pār-
vests uz divām netālu esošām ēkām, lasītāju apkalpo-
šana pilnībā atjaunota 2009.gada augustā. Viesuļvētrā 
cietusī ēka nav restaurēta, tikai tās cena pēc katastrofas 
samazināta no 3,4 miljoniem līdz 100 000 ASV dolāru. 
Tiek lēsts — ja arī kāds to tomēr nopirks, tad tikai lielā 
zemes gabala dēļ.
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