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Maksa par grāmatu izsniegšanu
bibliotēkās: vai sīkpeļņa atsvērs
finansiālo cenzūru?
Publiskajā vidē šodien prevalē viedoklis, ka par velti ir tikai sapelējis siers
peļu slazdā. Piebildīšu, ka par visu, kas sabiedrībā ir bez maksas, kāds tomēr
maksā. Parasti tie ir nodokļu maksātāji.
Bibliotēku nozarē Bibliotēku likuma 5.panta 3.daļa nosaka, ka “Valsts un
pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas
sistēmu izmantošana ir bez maksas”. Tas nozīmē, ka bibliotēkas krājumā
esošo grāmatu izsniegšana ir pašvaldības bibliotēkas lietotāju apkalpošanas
sastāvdaļa, kura, saskaņā ar Bibliotēku likumu, nodrošināma bez maksas. Tātad,
atbilstoši ne vien mūsu valsts, bet arī starptautiskajiem normatīvdokumentiem,
publiskajās bibliotēkās pamatpakalpojumi — grāmatu izsniegšana uz
mājām un datoru un interneta resursu izmantošana ir bez maksas.
Pamatojums: grāmatas un citi informācijas resursi ir pirkti no bibliotēku
budžeta, kas savukārt veidots no nodokļu maksātāju līdzekļiem. Citiem
vārdiem, par bibliotēkās nopirktajām grāmatām, datoriem un interneta
brīvresursiem lasītājs vienreiz jau ir samaksājis.
Neskatoties uz Bibliotēku likumā noteikto, Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
(JZB) un Jelgavas Dome (JD), kā pašas apgalvo — pēc lasītāju ierosinājuma
—, sākot ar 2009.gada 1.martu nolēmušas atjaunot maksas abonementu, kas
pretlikumīgi funkcionēja jau pirms dažiem gadiem, ieviešot maksu — divus
santīmus dienā par vienas grāmatas lasīšanu. Tātad, ja vienu grāmatu izlasa 14
dienu laikā, par to jāmaksā 28 santīmi.
JD (lēmums Nr.4/325.02.2010.) pašvaldības iestādes “Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka” lietošanas noteikumos atklāj, ka “Maksas abonements ir
paaugstināta pieprasījuma izklaides literatūras krājuma noma, kuru var
izmantot jebkurš lasītājs. Nomas maksa tiek noteikta bibliotēkas maksas pakalpojumos.”
Tādējādi JD ir ieviesusi jaunu pakalpojumu bibliotēkā, proti, grāmatu nomu par samaksu. Šāds pakalpojums nav ietverts nacionālajos un starptautiskajos publisko bibliotēku nozares likumos un normatīvdokumentos.
Šādā veidā, manuprāt, pārkāpjot Bibliotēku likumu, JD un JZB plāno gadā
iegūt apmēram 2,5 tūkstošus latu, kurus paredz izmantot lasītāju pieprasītas
izklaides literatūras iegādei, kam krīzes apstākļos finansējums neesot atvēlēts.
Bibliotēku pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama maksa, nosaka
bibliotēku nolikumi un izmantošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru
kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus
un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.
Taču pašvaldības nedrīkst noteikt maksu un ņemt maksu par
bibliotēku pamatpakalpojumiem, kuri, saskaņā ar likumu, sniedzami
bez maksas. Grāmatu izsniegšana uz mājām, kā jau teikts, ir viens no tiem.
Saprotams ir bibliotekāru un lasītāju satraukums par jauniepirkto grāmatu
un periodisko izdevumu samazinājumu publiskajās bibliotēkās apmēram par
140 000 vienībām 2009.gadā. Ir pagasti, kuros pagājušajā gadā nav nopirkta
neviena grāmata. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums grāmatu iepirkumam samazināts no Ls 130 000 2008.gadā uz Ls 3 000 2010.gadā. Bibliotēkas
aktīvi meklē izeju no finansiālā strupceļa: vienas piesaista sponsorus — bankas,
partijas, maz zināmus fondus, vairāk izmanto Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) rezerves krājumu, starptautiskos un nacionālos dāvinājumus LNB, ko tā
sadala citām bibliotēkām, aktivizē starpbibliotēku abonementa, elektroniskās
dokumentpiegādes pakalpojumus, grāmatapmaiņu, rotējošās grāmatkopas. JD
un JZB izlēmusi trūkstošos līdzekļus grāmatu iegādei iekasēt arī no lasītājiem.
Jāuzsver, ka maksas pakalpojumu rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi ir
bibliotēkas pašas ieņēmumi, kurus iekļauj ikgadējā bibliotēkas budžetā. Paužot
gatavību bibliotēkai pelnīt pašai arvien vairāk — attiecīgi tiks samazināts
pašvaldības budžeta pamatfinansējums un uzlikti arvien jauni pašas
bibliotēkas ieņēmumu plāni, kuri katru gadu var tikt palielināti. Saņemot arvien mazāku pašvaldības budžeta pamatfinansējuma daļu, bibliotēkai būs arvien grūtāk pildīt savas funkcijas, cietīs pakalpojumu pieejamība un kvalitāte.
Cietīs arī tie lasītāji, kuru šķietamajās interesēs ieviests maksas abonements izklaides literatūras krājuma iegādei un izmantošanai.
Kāds ir jūsu viedoklis par šo situāciju? Vai plānojat sekot Jelgavas piemēram?
Vai domājat, ka maksas / nomas abonementi glābs bibliotēkas no finansiālās
krīzes? Vai iegūtā sīkpeļņa atsvērs ierobežojumus informācijas pieejamībai un
bibliotēkas finansiālajam nodrošinājumam ilgtermiņā? Vai likumu neievērošana
kļūs par ikdienas parādību arī bibliotēku nozarē? Un galu galā, ko tā nesīs
nākotnē: vai bibliotēku sīkpeļņas kāre krīzes apstākļos neveicinās sabiedrības
novēršanos no bibliotēkas?
Gaidām jūsu domas, atziņas, priekšlikumus!

Anna Mauliņa
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Jāņa Krēsliņa dzīves un darba gājums

(New York, London, 1976, 921 pages)
Baltijas studiju veicināšanas apvienības (Association
for the Advancement of Baltic Studies, AABS)
izdevuma Baltic Studies Newsletter (“Baltijas studiju
vēstnesis”) nodaļas Recent publications on Baltic
history (“Jaunākās publikācijas par Baltijas vēsturi”)
autors un redaktors
Krēsliņš, Jānis. Tomēr, es atceros (Ņujorka : Grāmatu
draugs, 1960)
Krēsliņš, Jānis. Raksti / Jānis Krēsliņš; sast., priekšv. un
koment. aut. Dace Lūse. — Rīga : Valters un Rapa,
2004–2008. — 3 sēj. — Saturs: 1.sēj.: Ceļi un neceļi;
2.sēj.: Vēstures vārtos; 3.sēj.: Laikmeta liecības

Dzimšanas gads un vieta:
1924.gads, Rīgas apriņķa Mālpils pagasts
Izglītība:
Rūjienas pamatskola, Rūjienas vidusskola, Rīgas
pilsētas 2.ģimnāzija, Tībingenas universitāte (Vācija),
Kolumbijas universitāte (Ņujorka, ASV)
Profesionālā pieredze:
Ārpolitikas padome Ņujorkā (Council on Foreign
Relations, 1953–1993) — bibliogrāfs, informācijas
speciālists, bibliotēkas pakalpojumu direktora
asistents (Assistant Director of Library Services)
Ņujorkas Publiskā bibliotēka (New York Public
Library) — padomnieks Baltijas vēstures un
grāmatniecības jautājumos
Ērika Raistera (1905–1967) Piemiņas fonda prēmijas
laureāts (1995)
Anšlava Eglīša (1906–1993) un Veronikas Janelsiņas
(1910–2001) fonda laureāts (2009)
Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1998)
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1998)

Nosacīti pieņemts, ka pēdējais universālais zinātnieks aizgājis no šīs pasaules 18.gadsimta sākumā un
tas bijis Gotfrīds Leibnics (Gottfried Leibniz, 1646–1716),
vācu filozofs un bibliotekārs, kas izstrādājis arī bibliotekāro klasifikāciju atbilstoši tā laika zināšanu iedalījumam desmit pamatgrupās. Tomēr šis pieņēmums ir ja
ne novecojis un pārskatāms, tad vismaz izvēršams un
paplašināms attiecībā uz citiem globāla mēroga dižgariem. Uz enciklopēdista statusu varētu pretendēt arī bijušais Latvijas Nacionālās bibliotēkas akadēmiskais kolēģis Aleksejs Apīnis (1926–2004), kas jau atdusas Vecpiebalgas kapos, Jānis Stradiņš (1933), kurš dzīvo tepat
netālu Rīgā, arī leģendārais rūjienietis/ņujorkietis Jānis
Krēsliņš, kura mājvieta nu jau sešdesmit vienu gadu ir

Literārā darbība un galvenās publikācijas:
Foreign affairs bibliography: a selected and annotated
list of books on international relations, 1962–1972
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J.Krēsliņš ar sievu Skaidrīti un bērniem Māru, Jāni un Zuzi

karš, viņš atradās Austrijas kalnos un atgriešanās nebija
iespējama. Atmiņā palikušas divas lietas: nebija ko ēst,
un nebija ko lasīt. Nejauši dabūto Veronikas Strēlertes
grāmatu “Lietus lāse” (1940) viņš rūpīgi pārrakstīja uz
zila vēstuļpapīra. Kā nostalģiska relikvija, gluži nodzeltējusi, tā joprojām glabājas viņa personīgajā bibliotēkā.
(Raksti, 1.sēj., 269.lpp.)
Jānim Krēsliņam bija 20 gadi, kad kuģis General A.
Willard Holbrook no Eiropas (Brēmerhāfenas) 1949.gada 1.maijā devās pāri okeānam uz Jauno pasauli, kur
Ņujorkas ostā iebraucējus sagaidīja lepnā, demokrātiju sološā Brīvības statuja. Jānis gan to neredzēja, jo bija aizņemts darbos kuģa virtuvē. Jaunās pasaules pirmos iespaidus viņš aprakstījis laikrakstā “Latviešu Ziņas” (1949, 1.jūn.). “Tā mēs cauri bezgalīgajām jūras pļavām iebraucām Ņujorkas ostas ūdeņos, un vakara debesīs
jau ilgas stundas iepriekš dega reklāmu un citu milzīgās
pilsētas uguņu ziemeļblāzmas. Kuģu kustība ostā atgādināja Rīgas labo laiku drūzmu Aspāzijas un Brīvības bulvāra krustojumā, bet pašas pilsētas verdošo satiksmi gluži
vienkārši nav iespējams raksturot. Berlīne, Minhene, Hamburga, Rīga šķiet klusi lauku ciemi.” (Raksti, 3.sēj., 321.–
322.lpp.) Tas bija laiks, kad ASV vēl linčoja nēģerus. Aukstā kara un ideoloģisko nesaskaņu gadi. Latviešu kultūras darbinieki bija sašķelti trīs daļās: vieni aizbēguši uz
Rietumiem, citi deportēti uz Austrumiem, neitrālākie
un mazāk pazīstamie palikuši Latvijā. Eiropa slīga pēckara ekonomiskajā depresijā. Kara laika traumētā — tā
saucamā zudusī paaudze izklīda pa visu pasauli.
Trimdinieka dzīve sākumā bija vairāk nekā pieticīga.
Jānis Krēsliņš lasīja zemenes, ganīja lopus, strādāja gadījuma darbus. Šodien viņu skumdina vīpsnājošā, nereti pat nievājošā un apvainojošā attieksme pret trimdas tautiešiem, kāda palaikam parādās Latvijas presē
un sadzīvē. Tas nebūt neattiecas tikai uz pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kad dezinformācija par
trimdiniekiem, arī Jāni Krēsliņu, bija īpaši izteikta, — sk.,
piemēram, Evas Eglājas Kristsones rakstu “Tikšanās pie
cauruma dzelzs priekškarā” žurnāla “Karogs” 2009.gada 6.numurā, 127.–143.lpp. J.Krēsliņš spiests bēdīgi atzīt, ka padomju okupācijas gados Latvijā zuduši daudzi
ētiskie un morālie standarti.

J.Krēsliņš ar sievu Skaidrīti demonstrē izcilās privātās
bibliotēkas dārgumus (Ņujorka)

rosīgā nomoda pilsēta Hudzonas krastos.
Ar Jāni Krēsliņu tikos 2009.gada karstajā vasarā Ņujorkas Botāniskajā dārzā (The New York Botanical Garden), kas dibināts 1891.gadā Bronksā. Visapkārt saldi
smaržoja Rokfelleru ģimenes dāvināto rožu dārzs, lidinājās krāsainie kolibri, skaņas raisīja mazi un lieli putni.
Jūlija tveicīgā saule lika atgriezties tuvākā un tālākā pagātnē. Jānis Krēsliņš stāsta, stāsta, stāsta…

Jaunās pasaules krastā
Jāņa Krēsliņa māte Valija (dzim. Lubaua, 1900–1989)
nākusi no Dzērbenes. Pēc Pirmā pasaules kara ģimene pārcēlusies uz Mālpili. Vectēva Augusta Lubaua
(1866–1965) dzimtā puse bijusi Straupe. Savukārt tēvs
Arnolds Krēsliņš (1892–1958) dzimis Strenčos, kur viņa
tēvs, galdnieks Jānis Krēsliņš (1857–1923), bija ieradies
no Valtenberģu (Mazsalacas) muižas. Par godu viņam
par Jāni nosauktais mazdēls saules gaismu ieraudzīja
1924.gada 19.augustā Mālpilī, bet skolas gados dzīvoja Rūjienā un uzskata sevi par rūjienieti jeb, kā pats saka, rūvenieti.
Pēc Otrā pasaules kara Jānis Krēsliņš bija nodomājis palikt Latvijā. Taču 1945.gada pavasarī, kad beidzās
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J.Krēsliņš Jāņos 1928.gadā
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J.Krēsliņš 2009.gada 27.jūnijā Ņujorkas Botāniskajā
dārzā sarunā ar A.Bataragu

Ilgais ceļš kalnup

priecē skaisti meži un straujas upes ar ūdenskritumiem.
Iebraucēji no Latvijas Botāniskajā dārzā saskatīja
ne vien dabas romantiku, bet, iespējams, arī zaudētās
dzimtenes iracionālo vīziju.
Bija prieks pagājušovasar Botāniskā dārza grāmatu
veikalā goda vietā ieraudzīt Latvijas selekcionāra bioloģijas zinātņu doktora Jāņa Rukšāna darbu (Janis Ruksans. Buried treasures: finding and growing the world’s
choicest bulbs. Portland, Oregon, 2007, 384 pages). Pēc
pārdevēja teiktā, grāmata par retu sīpolpuķu audzēšanu piesaistot lielu apmeklētāju un potenciālo pircēju
interesi. Tā uzskatāma par paliekošu vērtību pasaules
mērogā.
Netālu no Botāniskā dārza ir viena no daudzajām
Ņujorkas publiskajām pamatskolām, ko savulaik apmeklējis arī Jāņa Krēsliņa dēls. Jānis Krēsliņš, juniors (1955),
tagad ir tēva darba un ideju tālākvirzītājs Zviedrijas Karaliskajā bibliotēkā, labi pazīstams Latvijas intelektuāļu,
īpaši laikraksta Diena lasītāju un bibliotekāru vidē.
Par lielu vilšanos senioram, mācību līmenis pamatskolā izrādījies visai zems. Izņēmums bijušas stundas,

Iekšēja nepieciešamība, senču aicinājums un dzimtai piemītošās alkas pēc zināšanām neļāva ne brīdi būt
mierā. Jānis Krēsliņš studēja vēsturi, anglistiku un mākslas vēsturi Tībingenas universitātē Vācijā (1946.–1949.g.),
pēc tam turpināja studijas ASV, Kolumbijas universitātē
Ņujorkā (1951.–1963.g.), kur ieguva maģistra grādu arī
bibliotēku zinātnē (Library Science Master’s degree).
Visa Jāņa Krēsliņa dzīve ir nepārtraukta zināšanu
apguve un tālākizplatīšana gan trimdas sabiedrībā un
Latvijā, gan pasaulē.

Ņujorkas Botāniskais dārzs —
zaudētās dzimtenes atgādinājums
20.gadsimta 50.gados, arī vēlāk Ņujorkas latvieši
bieži gāja uz Botānisko dārzu, kam līdzās dzīvoja Krēsliņu ģimene. Miljonu pilsētā tā bija vieta, kur vēl saglabājusies neskartā daba vai, kā Jānis Krēsliņš saka, mūža
meža gaisotne. Tagad gan dārza lielākā daļa ir sakopta, kaut plašās teritorijas malās acis un sirdi joprojām
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Jāņa Krēsliņa bibliotēka
Latvijas un Amerikas tautiešu, arī bibliotekāru vidē
valda uzskats, ka Jānim Krēsliņam pieder bagātākā letonikas un letikas privātā bibliotēka ārpus Latvijas. Pats
īpašnieks gan protestē un jautā: kurš tad ir pētījis manu
bibliotēku? Kad atnāk ciemiņi, parādu tikai dažas delikateses. Turklāt, viņš piebilst, ka ir arī citas privātās bibliotēkas, par kurām neviens putniņš nedzied.
Lai kā tas arī būtu, Jānis Krēsliņš visu mūžu ir meklējis, vācis, krājis, mainījis un glabājis nacionālo poligrāfisko bagātību.
Pēc aculiecinieku stāstītā, Jāņa Krēsliņa dzīvoklis ir
pilns ar grāmatām, avīzēm un citiem latviešu izdevumiem. Pašam un sievai vietas tā pamaz. Atgriežoties no
Botāniskā dārza, pie J.Krēsliņa mājas klusajā Giles Place ieliņā, kuras nosaukums esot radies no kādas senas
muižiņas, kas atradusies šajā vietā, satiekam viņa kundzi Skaidrīti, kas saka, ja mēs nebaidītos pārkāpt pāri
grāmatu un laikrakstu kalniem, viņa varētu pacienāt ar
augļiem.
Gribot negribot jādomā, kas ar šo bibliotēku notiks,
teiksim, pēc gadiem divdesmit. Dzīves pieredze rāda,
ka bagāti privātie krājumi nereti tiek tīši vai netīši iznīcināti. Intelektuālis un grāmatnieks, Baltezerā nenošautais un Sibīriju pārdzīvojušais Valerians Viļčuks (1907–
1992) arī bija savācis milzīgu kolekciju — trīsistabu dzīvoklī Juglā bija tikai plaukti un grāmatas. Pēc viņa aiziešanas citā saulē viss tika izkliedēts. Vēl tagad nožēloju, ka glabāšanai Okupācijas muzejā neizprasīju viņa Sibīrijas laika saraksti ar radiniekiem. Gandrīz visas Valeriana vēstules uz Latviju beidzās ar kodētu frāzi: pasveicini Mirstu Badā.
J.Krēsliņš saka, ka gan jau visu mantību savāks Ņujorkas aptīrītāji. Pabailīgi bilstu, ka tas būtu grēks. Ka
bagāto krājumu kā īpašu Jāņa Krēsliņa kolekciju varētu tālāk aprūpēt un attīstīt jaunajā Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ēkā. Atbildes nav, un komentāru arī nav.

Kā vecs rijnieks ar šķiltavām
Stāstot Jānis Krēsliņš citē Antona Austriņa dzejoli
par veco rijnieku ar šķiltavām, kurš sēro, ka aizkūp rija aizmirstībā, un saka, ka viņam patīk identificēties ar
šo rijnieku. Atkal un atkal viņš atgriežas pie ievērojamā vācu ģeogrāfa un bibliotekāra Johana Georga Kola (Johan Georg Kohl, 1808–1878), kas 1841.gadā Drēzdenē un Leipcigā izdotajā divsējumu grāmatā Die
deutschrussischen Ostseeprovinzen oder Natur- und Völkerleben in Kur-, Liv- und Esthland (“Vāckrievu Baltijas jūras provinces jeb dabas un tautu dzīve Kurzemē, Lielvidzemē un Igaunijā”) pievērsies baltiešiem. Jānis Krēsliņš aicina vēlreiz pārlūkot Kola izceltās latviešu pamatīpašības, padomāt, vai viņa teiktais nav attiecināms uz
mūsu tautu vēl šobaltdien: “Cik ilgi vēsture latviešus pazīst, tie parādās kā cietēja un lielākā vai mazākā mērā svešiniekiem pakļauta nācija. (..) Kopš seniem laikiem latvieši

Digitalizācija neglābs pasauli
Jānis Krēsliņš uzskata, ka mūsdienu pasauli pārņēmusi digitālā invāzija. Arī Ņujorkas Publisko bibliotēku.
Protams, krājumu digitalizācija ir nenovēršama, taču ar
to nevar atrisināt visas problēmas. Digitalizētājiem karalis ir saturs — pārējais paliek otrajā plānā. Tomēr grāmata nav tikai saturs. Jaunie cilvēki tic visam, kas rodams
globālajā tīklā. Jānis Krēsliņš aicina neaizmirst, ka visu
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dzīvo izklaidus, kopš seniem laikiem tie nepazīst lielāku
sabiedrisku vienību kā ģimeni, kopš seniem laikiem tie
mēģina visas lietas paši izdarīt. Nekad tie nesadala pienākumus, un tādēļ tie nekad nav spējuši radīt lielāku sabiedrisku organismu, ko darbina zobrati, kas griež viens otru.
Viss pie latviešiem palicis uz attīstības zemākās pakāpes
un turpinājies traucējoši šajā nožēlojamā, sīkumainā un
saraustītā stāvoklī līdz pat šim laikam.” (http://zagarins.
net/jg/jg213/JG213_Kreslins.htm)
Skaidrs, ka bez iemesla šādi secinājumi nerodas. Kāpēc mūsu tautieši raksturoti tieši šādi? Jautājums paliek
neatbildēts. Ja arī Jānim Krēsliņam būtu varbūtēja atbilde uz to, tad tas jau ir temats citai sarunai.

kurās runāts par Ņujorkas tiltiem, ceļiem, pilsētas problēmām. Jānis Krēsliņš izņēma dēlu no pamatskolas un
pieteica privātajā Riverdeilas skolā (Riverdale Country
School), kurā uzņemšanas noteikumi bija visai stingri.
Dienā, kad abiem bija jādodas uz interviju, knieba sals,
plosījās spēcīga sniega vētra. Sniegs sasniedza metra
dziļumu. Mašīnas nespēja izkustēties no vietas, dzīve
pilsētā bija gandrīz vai paralizēta. Tēvs un dēls pa grūti
izbrienamo sniegu kājām devās uz patālo skolu. Viņi bija vienīgie, kas todien ieradās uz interviju. Privātskolas
vadība prata to novērtēt, un juniors tika uzņemts šajā
skolā. Pēc tās beigšanas viņš turpināja studijas Haverfordas koledžā (Haverford College), Harvarda universitātē (Harvard University), Bostonas koledžā (Boston College) ASV un Stokholmas universitātē (Stockholm University) Zviedrijā.
Blakus Botāniskajam dārzam atrodas Fordama Jezuītu universitāte (Fordham University, The Jesuit University of New York) — Ņujorkas jezuītu augstākā mācību iestāde, kuras Filozofijas fakultātē doktora grādu
filozofijā 1970.gadā aizstāvēja Roberts Mūks, īstā vārdā Roberts Avens (1923–2006). Viņš jau bija ieguvis maģistra grādu bibliotēkzinātnē Mičiganas universitātē un
strādājis kādas katoļu koledžas bibliotēkā. Jezuītu universitāte joprojām ir slavena arī kā pasaules zemestrīču
pētniecības centrs.
Sarunā ar J.Krēsliņu tika pieminētas arī gudrās un
darbīgās trimdas latviešu sievietes: Anna Freimane
(1909), kas pagājušajā vasarā pārkāpa 100 gadu slieksni
un ir tikpat eleganta un šarmanta kā pirms piecdesmit
gadiem, fotogrāfe un dārzniece Aina Balgalve (1941),
mākslinieka Niklāva Strunkes (1894–1966) sieva Olga
(1899–1986), kura diendienā balstīja un bakstīja savu
Nikuci, un viņš kļuva tas, kas viņš bija. Izcilā valodniece Edīte Hauzenberga-Šturma (1901–1983) bija vai pati galvenā Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna vārdnīcas rediģētāja. Piebildīšu, ka šī vārdnīca sešos sējumos
laikā no 1953. līdz 1956.gadam atkārtoti izdota Čikāgā
(K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. 4 sēj. Čikāga : Čikāgas baltu filologu kopa, 1953–1955; Endzelīns J.
Papildinājumi un labojumi K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīcai / J. Endzelīns un E. Hauzenberga. — 2
sēj. Čikāga: Čikāgas baltu filologu kopa, 1956).
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nebūs iespējams digitalizēt pat tādā elektronikas zemē
kā Dienvidkoreja. Arī globālās katastrofas nav nenovēršamas, un digitālā pasaule var sagrūt vēl ātrāk nekā tradicionālā.
Piebildīšu, ka vadoties pēc līdzšinējās prakses, lai digitalizētu Eiropas kultūras mantojumu nepieciešami daudzi jo daudzi gadi. Šobrīd naudas pietiek vien lai ciparotu tikai apmēram 2–3% no kultūras krājumiem gadā.

Maldu teorijas
Jānis Krēsliņš zina daudz par latviešu trimdu un
trimdiniekiem — ne tikai par tiem, kas ieradās Amerikā
pēc Otrā pasaules kara, bet arī par agrākajiem ieceļotājiem: viņu ciešanām, cerībām, sasniegumiem, zaudējumiem, kļūdām. Šie stāsti ir draudzības, atzinības, dziļas
pietātes un izpratnes piesātināti.
Lūk, kāda anekdotiska atmiņa par valodnieku un
rakstnieku, Hārvarda Universitātes filoloģijas doktoru
Jāzepu Leli (1927–1989). Lekcijā tautiešiem, analizējot
dažādus īpatnējus latviešu teicienus, viņš gari un plaši
stāstījis par vārdkopas maksā ragā izcelšanos. Proti: senie latvieši naudu glabājuši govs vai auna ragā, ko nēsājuši piesietu pie jostas. Patiesībā katrs Igaunijas pierobežā dzīvojošs latvietis zina, ka ragam atbilstošais
vārds igauņu valodā ir nauda (igauniski raha), savukārt
verbam maksāt atbilst līdzīgais igauņu vārds maksma.
Tā arī radies latviešu teiciens maksā ragā.
Par Latvijas vēsturi, atzīst Jānis Krēsliņš, joprojām
tiek tiražētas daudzas maldu teorijas — kaut vai par
tiem 700 vergu gadiem un latviešu tautas smago likteni visos laikos. “Ir taču ārkārtīgi stulbi,” raksta Jānis Krēsliņš, “nepārtraukti gaudot, ka mēs esam 700 (800?) gadus
bijuši vergu tauta, apspiestie, mocītie. Visas tautas jeb visu
tautu elementi, kas izveidoja tagadējās tautas, taču kādu
— pat ilgu — laiku ir bijušas apspiestas, reizēm no pašu
ļaudīm, reizēm no citiem (Raksti, 3.sēj. 273.lpp.).

2008.gadā Ārpolitikas padome publiskoja jauno
piecgadu programmu International Institutions and Global Governance: World Order in the 21st Century (“Starptautiskās institūcijas un globālā pārvaldība: pasaules
kārtība 21.gadsimtā”). Tās pamatā ir ieteikumi transnacionālo problēmu — kara un terorisma draudu, masu
iznīcināšanas ieroču izplatības, infekciozo pandēmiju
draudu, vides aizsardzības, enerģētiskās drošības, globālās ekonomikas, vardarbīgo konfliktu risināšanai.
Arī Baraka Obamas valdība lielu uzmanību pievērš
šiem jautājumiem, īpaši kodolprogrammām Irānā un
Ziemeļkorejā, karam Afganistānā un Irākā, globālajai
sasilšanai.
Ārpolitikas padome izdod ietekmīgo, pasaulē plaši
izplatīto žurnālu Foreign Affairs (“Ārlietas“).
Jānis Krēsliņš Ārpolitikas padomē strādāja no 1953.
līdz 1993.gadam. “Man bija labs darbs ļoti interesantā
darba vietā... Es pats tur darbā nepieteicos. Mani no kāda
Kolumbijas Universitātes vēstures kursa izmakšķerēja
profesors, kas bija Ārpolitikas padomes žurnāla “Ārlietas”
(Foreign Affairs) grāmatu recenziju nodaļas vadītājs, kas
meklēja cilvēku, kas zināja arī vairākas valodas. Tā bija
priviliģēta darba vieta, es varēju sekot literatūrai, izmantot informācijas iespējas, satikt izcilus cilvēkus.” (Raksti,
3.sēj., 11.lpp.)
Sākumā Jāņa Krēsliņa galvenais uzdevums bija apzināt un aprakstīt publikācijas par moderno vēsturi,

Ārpolitikas padome Ņujorkā
Gandrīz 40 garus gadus Jānis Krēsliņš strādājis par
bibliotekāru, bibliogrāfu, informācijas speciālistu Ārpolitikas padomē (Council of Foreign Relations, CFR, http://
www.cfr.org), kuras sēdeklis atrodas Ņujorkā.
Ārpolitikas padome dibināta 1921.gadā kā nacionāla, valsts nefinansēta organizācija, kuras galvenais mērķis — veicināt izpratni par ASV politiku valstī un pasaulē (daļēji sasaucās ar Anglijas Karaliskā starptautisko attiecību pētīšanas institūta (Royal Institute of International Affairs) darbību). Ārpolitikas padomē ir vairāk nekā 5000 locekļu: universitāšu mācībspēki, finanšu un
saimnieciskās pasaules vadošie darbinieki, prominenti mediju pārstāvji, vadošo advokātu firmu profesionāļi, arī esošie un bijušie politiķi — demokrāti un republikāņi, federālo dienestu darbinieki, armijas, jūras flotes
un gaisa spēku virsnieki. Padomē iespējama gan dzīves
laika, gan termiņlaika (parasti 5 gadi) dalība. Tās korporatīvie locekļi ir tādas pazīstamas ASV institūcijas kā
ABC News, Bank of America, Bloomberg L.P., Google, IBM,
Toyota, Deutsche Bank u.c. Ar prominento organizāciju
sadarbojušies ASV prezidenti un citas ASV un pasaulē
pazīstamas institūcijas un personas.
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American Libraries: An Attempt at a Survey, kas publicēts krājumā Libraries in Open Societies: Proceedings of
the Fifth International Slavic Librarian’s Conference (New
York, London, Oxford, 2002) un turpinājumizdevumā
Slavic & East European Information Resources (Vol. 3,
Numbers 2/3, 2002.)
Pazīstamais bibliotekārs, Ņujorkas Elles ķēķa un
trimdas sabiedrības intelektuālis Jānis Krēsliņš bijis arī
Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru
biedrības diskusijkluba “Gūtenberga galaktika” viesis
2004.gada 8.oktobrī. Šajā laikā Rīgā notika Jāņa Krēsliņa Rakstu 1.sējuma “Ceļi un neceļi” atvēršanas svētki.
Sk. Jāņa Krēsliņa rakstu “Draudzīgais aicinājums,
Ņujorkas Publiskā bibliotēka un latviešu sabiedrība” šī
žurnāla numura 9.–11.lpp.

Jānis Krēsliņš un Ņujorkas Publiskā
bibliotēka

Baltijas studiju veicināšanas
apvienība

Ņujorkas 42.ielas un 5.avēnijas stūris. Pasaules bibliotekāri zina šo vietu. Tas ir ne vien ASV megapoles
centrs, bet arī slavenās Ņujorkas Publiskās bibliotēkas
atrašanās vieta. Kopš bibliotēkas pašiem sākumiem tā
slavena arī ar materiāliem par Baltiju un Latviju. Tā lepojas, piemēram, ar pirmo Rīgā latviešu valodā 1615.
gadā iespiesto Nikolaja Mollīna (Niclas Mollyn, ?–1625)
izdevumu (Evangelia und Episteln, Riga, 1615), Ernsta
Glika (1652–1705) Bībeles tulkojuma pirmizdevumu un
citiem retumiem.
Ar Ņujorkas Publisko bibliotēku cieši saistīts Jāņa
Krēsliņa kā padomnieka Baltijas vēstures un grāmatniecības jautājumos vārds. Viņš pārstāvējis bibliotēku
dažādos starptautiskos forumos, kuros risināta Baltijas
problemātika. Par pētījumu The contributions of Latvian
exile scholars, and one Australian scholar, to the research
of the 16th and 17th century written word and church in
Latvia and in the Baltic Sea region (“Latviešu trimdas zinātnieku un kāda austrāliešu zinātnieka devums Latvijas un Baltijas jūras telpas 16. un 17.gadsimta baznīcas un rakstu valodas pētniecībā”) viņš nolasīja referātu Igaunijas Nacionālās bibliotēkas un Upsalas universitātes Vēstures institūta (Zviedrija) 1996.gadā Tallinā rīkotajā starptautiskajā konferencē “Rakstītais vārds
un baznīca 17.gadsimta Baltijas jūras telpā” (Conference on Church and Written Word in the Baltic Sea Region
in the 17th Century) (Raksti, 3.sēj., 29–47.lpp.) Jānis Krēsliņš sniedza ieskatu trimdas latviešu zinātnieku bagātīgajā pētnieciskajā devumā par 16.–17.gadsimta vēsturi, agrīnajiem reliģiskajiem rakstiem, iepriekš nezināmiem literāriem avotiem un personībām, piemēram,
par 17.gadsimta latviešu mācītāju, Bībeles fragmentu tulkotāju Jāni Reiteru (Johannes Reuter, 1632–1697)
un latviešu jezuītu, garīgo tekstu autoru Georgu Elgeru (Georg Elger, 1585–1672). Jānis Krēsliņš vienmēr cildinājis izcilo latviešu senizdevumu pētnieku un bibliogrāfu profesoru Benjamiņu Jēgeru (1915–2000), kurš arī
Zviedrijā, Upsalas universitātes bibliotēkā, atrada par
pazudušu uzskatīto J.Reitera Bībeles fragmentu tulkojuma izdevumu.
No Jāņa Krēsliņa rakstiem par bibliotēkām un grāmatniecību īpaši jāizceļ analītiskais apskats Collections of
Baltic Vernacular-Language Publications at Some North

Baltijas studiju veicināšanas apvienība (Association
for the Advancement of Baltic Studies, AABS, http://www.
depts.washington.edu/aabs) dibināta 1968.gadā Baltijas studiju konferencē Merilendas universitatē kā nevalstiska starptautiska izglītības organizācija dažādu ar
Baltijas valstīm saistītu problēmu pētniecībai un atbalstam. Apvienības aktivitāšu rezultātā vairākās ASV universitātēs tika atvērtas Baltijas studiju nodaļas, iedibinātas speciālas programmas.
Ik ceturksni apvienība izdod Journal of Baltic Studies (“Baltijas studiju žurnālu”, līdz 1972.gadam Bulletin
of Baltic Studies), kā arī publicē gadskārtējus ziņojumus
par savu darbību. Ilgus gadus Jānis Krēsliņš bija iespiestā izdevuma Baltic Studies Newsletter (“Baltijas studiju
vēstnesis”), kas iznāca no 1976. līdz 2003.gadam, nodaļas Recent publications on Baltic history (“Jaunākās publikācijas par Baltijas vēsturi”) veidotājs — autors un redaktors.

Trimdas prese: “Jaunā Gaita”, “Laiks”
Jānis Krēsliņš ir daudzu rakstu un recenziju autors
Ziemeļamerikā publicētajos latviešu trimdas izdevumos. Kopš 20.gadsimta 60.gadiem viņa darbi regulāri publicēti žurnālā “Jaunā Gaita” un laikrakstā “Laiks”:
biogrāfiski apcerējumi par trimdas māksliniekiem, literātiem, vēsturniekiem, recenzijas par Baltijas valstu vēstures publikācijām, arī viens otrs paša dzejolis.
Jāņa Krēsliņa pirmā publikācija “Jaunajā Gaitā” parādījās jau 1957.gadā (divus gadus pēc žurnāla dibināšanas). No 1959. līdz 1961.gadam viņš bija arī viens no izdevuma redaktoriem. (Raksti, 1.sēj. 170.lpp.)
Jānis Krēsliņš vēlējās uzlabot žurnāla dizainu un saturu, piesaistīt tam māksliniekus un dzejniekus, kuru
darbības pirmsākumi meklējami romantikas apvītajā Ņujorkas Elles ķēķī. Daļēji tas arī izdevās, kaut ilggadējais “Jaunās Gaitas” redaktors Laimonis Zandbergs
(1932–1997) vairākus labus ieteikumus noraidīja, aizliedza publicēt kritiskus rakstus par tālaika Latviju.
Jānim Krēsliņam bija iebildumi arī pret, viņaprāt, aplamo, Johanam Kristoferam Voltēram (Johann Christofer
Wolter, 1773–1857) piedēvēto žurnāla moto: Es nepievienojos nevienam tevis teiktam vārdam, bet es aizstāvēšu
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nodrošināt bibliogrāfisko informāciju šajā jomā. Kā autors un redaktors viņš piedalījās izdevuma Foreign Affairs bibliography: a selected and annotated list of books
on international relations, 1962–1972 (New York, London, 1976) tapšanā. Viņš gatavoja rokasgrāmatas par
jaunākās vēstures literatūru, bija redaktors un līdzautors arī citiem bibliogrāfiskiem publicējumiem.
No 1986. līdz 1992.gadam Jānis Krēsliņš bija žurnāla Foreign Affairs avotziņu nodaļas (Source Material) redaktors.
Interese par Baltijas valstu un Latvijas vēsturi un literatūru vienmēr bijusi viņa privāta lieta, brīvā laika aizraušanās, nevis maizes darbs.
Ārpolitikas padomes arhīvs un digitalizētie materiāli glabājas Prinstonas Universitātē.
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līdz nāvei tavu tiesību tos pateikt. Jānis Krēsliņš pamatoti jautā: “Kādēļ kādam līdz nāvei būtu jāaizstāv kāda hitlerieša tiesības sludināt, ka visi ebreji likvidējami, vai Ļeņina vai kāda čekista teiktais, ka likvidējami visi kādai ļaužu
šķirai piederīgie?” (Raksti, 3.sēj., 172.lpp.)
Uz laiku sadarbība ar “Jauno Gaitu” pārtrūka, tomēr
Jānis Krēsliņš nevarēja tajā neatgriezties. Arī Uldis Ģērmanis (1915–1997) kādu laiku bija atteicies rakstīt žurnālam. Taču “Jaunā Gaita” bija, ir un būs nozīmīgs izdevums gan Jāņa Krēsliņa, gan trimdas tautiešu, gan visas
latviešu sabiedrības virzībā.
J.Krēsliņš uzskata, ka viņam īsta sadarbība neizveidojās arī ar laikrakstu “Laiks”. Vēstulē Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsturniecei Ainai Štrālei viņš rakstīja:
“Man pašam īsti cieši sakari ar “Laika” redakciju nav bijuši.” Viņš pat piebilst, ka redakcijā neesot ne reizi bijis.
Tomēr daudzās nopietnās publikācijas laikrakstā liecina par aktīvu literāro darbību un tātad arī ciešu sadarbību. Tieši Jānis Krēsliņš lielā mērā rosināja “Laika” un
apgāda “Grāmatu Draugs” dibinātāju Helmāru Rudzīti
(1903–2001) rakstīt atmiņas (sk. ievadu H.Rudzīša grāmatai “Manas dzīves dēkas”, 1984). Tāpat viņš mudināja H.Rudzīti uzdāvināt savu izdevumu krājumu Ņujorkas Publiskajai bibliotēkai. Tur nu speciālos skābi nesaturošos ietvaros glabājas visas Ņujorkas apgāda izdotās grāmatas ar ievērojamu mākslinieku darinātiem
apvākiem. Pilnīgs pārskats un visu 565 “Grāmatu Drauga” Ņujorkā izdoto grāmatu uzskaite pievienota Jāņa
Krēsliņa rakstam ““Grāmatu Draugs” un Ņujorkas publiskā bibliotēka”, iespiests “Laika” 2001.g. 8.dec. nr, 7.–9.
lpp. (Skat. arī: Jānis Krēsliņš. A Guide to Helmārs Rudzītis (“Grāmatu Draugs”) Collection of Latvian Books at the
Slavic and Baltic Division of the New York Public Library,
44 lpp, 1995.)

pret sevi līdzcilvēkus gan trimdā, gan Latvijā. Viņš ar
nožēlu atzīst, ka daudzi latvieši vienmēr gaida, ka kādas augstākas varas atrisinās visas viņu ķibeles. Senos
laikos zemnieki bieži domāja, ka muižai, baronam jānovērš visas viņu grūtības. Vēlāk visāda veida atpestīšana
tika un tiek gaidīta no amerikāņiem, ANO, NATO, Eiropas Savienības utt. Viņš pārliecinoši secina: ja paši nevarēs savas lietas savest kārtībā, tad...
Uz žurnālistes Sanitas Uplejas jautājumu: — “Kas
tad jūs īsti esat — dzejnieks, vēsturnieks, bibliogrāfs?”
—, kontraversālais vēsturnieks, kā Jāni Krēsliņu nosaucis Andrievs Ezergailis (1930), atbild: “Es sevi uzskatu par
literātu. Vēsturi esmu daudz studējis, bet man nav augsta akadēmiska grāda vēsturē. Man vēsture ir svarīga. Kad
man kādreiz jautāja, kas raksturo latviešus kā tautu, atbildēju, ka divas lietas — tai nav vēstures apziņas un labas izskaidrojošās vārdnīcas. Tā teicu pirms daudziem gadiem, un šāds apgalvojums jau vairs nav gluži patiess. Tomēr joprojām lielai daļai latviešu nav vēstures apziņas.”
(Diena, 2004.g. 12.jūn.).
Jānim Krēsliņam ir spēcīga un dziļa vēstures un vēsturiskās piederības apziņa.
Kaut viņš dēvē sevi par literātu, kas arī ir svēta patiesība, mēs tomēr uzskatīsim Jāni Krēsliņu arī par bibliotekāru.
Spēja saglabāt latvietību un valodu bērnos un bērnubērnos, nebeidzama mīlestība pret grāmatu un savu nāciju, zināšanām, identitātes nezaudēšana ne svešatnes vējos, ne globalizācijas uzplūdos dod spēku un
piepildījumu Jāņa un Skaidrītes Krēsliņu tikai šķietami
klusajai dzīvei tikai šķietami klusajā un zaļajā ieliņā pasaules nomoda lielpilsētā Ņujorkā.
Paldies Jānim Krēsliņam par atvēlēto kosmiski skrienošo laiku! Paldies Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes loceklei Anitai Bataragai, kas aktīvi piedalījās trijpusējās sarunās!

Jānis Krēsliņš allaž izsauc uguni uz sevi
Jānis Krēsliņš vienmēr vērsies pret konvencionālu
domāšanu un nezināšanu, līdz ar to nereti noskaņojis
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Jānis Krēsliņš (sen.)

Draudzīgais
aicinājums,

Ņujorkas Publiskā
bibliotēka un latviešu
sabiedrība
Draudzīgā aicinājuma pamatideja — lai latvieši
gādātu, ka informācija par viņu kultūru, mākslu
un vēsturi būtu pieejama plašām aprindām, ne
tikai Rīgas lielo grāmatu krātuvju un muzeju
apmeklētājiem.

Ņujorkas Publiskā bibliotēka. Galvenā lasītava
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Ārzemju latvieši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas sūtījuši uz Latviju daudz un lielus trimdas dažādo publikāciju krājumus. Tai pašā laikā daudzās vietās Amerikā tika likvidētas latviešu sabiedriskās un privātās bibliotēkas, ieskaitot Kalamazū Latviešu studiju
centra bibliotēku, kurai latviešu sabiedrība bija ziedojusi ļoti lielus līdzekļus. Bet kādreizējo latviešu trimdinieku un to pēcteču vairākums turpina un turpinās dzīvot ārpus Latvijas, daudziem no šiem latviešiem joprojām ir interese par latviešu un Latvijas vēsturi un kultūru visdažādākajās jomās. Un ne tikai latviešiem. To daļēji pierāda arī Ņujorkas Publiskās bibliotēkas Slāvu un
baltu nodaļa, kurai šo rindu rakstītājs daudzus gadus
bijis padomnieks Latvijas un Baltijas vēstures un grāmatniecības jautājumos.
Ņujorkas Publiskā bibliotēka, kā zināms, ir viena no
pasaules lielākajām un slavenākajām grāmatu krātuvēm un atrodas ASV saimnieciskās un kultūras galvaspilsētas pašā centrā, uz 42.ielas un 5.avēnijas stūra.
Publikācijas par Latviju un Baltijas valstīm bibliotēka sevišķi intensīvi sākusi vākt pēc Pirmā pasaules kara, kad nākamais šīs bibliotēkas direktors Laidenbergs
devās uz Rīgu un iepirka svarīgus krājumus par Latvijas un Igaunijas vēsturi, kas lielākoties bija publicēti vācu valodā un ir absolūti nepieciešami Latvijas vēstures nopietnai pētīšanai. Jāatceras, ka oficiālā vēsturisko Baltijas provinču administrācijas un kultūras iestāžu
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valoda līdz pagājušā gadsimta beigām bija vācu valoda. Ar Latvijas konsula Ņujorkā Artura Ļūļes starpniecību 20.gadu sākumā tika izveidota arī grāmatu apmaiņa
ar Latvijas Valsts bibliotēku. Šai sakarā Ņujorkas Publiskā bibliotēka bija vai vienīgā Rietumu pasaules bibliotēka, kurā radās ievērojami neatkarīgās Latvijas laikā
publicēto izdevumu krājumi. Tos trimdas sākumgados
ļoti intensīvi izmantoja daudzie latviešu grāmatu jaunizdevumu publicētāji, ieskaitot Ņujorkas Helmāra Rudzīša apgādu “Grāmatu Draugs”, tāpat neskaitāmi vēsturnieki un citi, pētot Latvijas vēsturi.
Bibliotēkā atrodas arī ievērojami latviešu rakstu
pirmsākumu paraugi — vairāki Glika tulkotās Bībeles
pirmizdevuma eksemplāri ļoti labā stāvoklī, kas nāca
no miljonāra Astora (Astors bija viens no bibliotēkas
dibinātājiem) Bībeļu kolekcijas. Tāpat bibliotēkā ir pirmā Rīgā iespiestā latviešu grāmata (1615).
Ņujorkas Publiskajā bibliotēkā ir arī liels skaits padomju laikā iespiesto latviešu publikāciju, tāpat ievērojama trimdas izdevumu kolekcija. Kā viens no nozīmīgākajiem latviešu grāmatu krājumiem bibliotēkā ir Helmāra Rudzīša bibliotēkas dāvinājums, kas ietver pilnīgu
visu viņa apgāda “Grāmatu Draugs” Ņujorkā iespiesto
grāmatu krājumu nevainojamā stāvoklī ar visiem dažādu mākslinieku zīmētiem apvākiem. Šis krājums tiek saglabāts atsevišķi kā archivāla vienība ar nozīmi arī Ņujorkas grāmatniecības vēsturē. Svarīga ir arī Helmāram
Rudzītim dāvinātā daudzu autoru grāmatu kolekcija,
grāmatās to autoru ieraksti.
Bibliotēka ieguvusi arī daudzu pagājušajā gadsimtā un šā gadsimta sākumā publicētu latviešu un Latvijas vācu laikrakstu mikrofilmas no Helsinku universitātes bibliotēkas krājumiem.
Ņujorkas Publiskā bibliotēka ir ieguvusi, ar daļēju
trimdas organizāciju un privātpersonu ziedojumu atbalstu, monumentālo Minsteres universitātes bibliotēkas no 1944. līdz 1952.gadam publicēto 216 latviešu trimdas laikrakstu, biļetenu un žurnālu mikrofilmu
krājumu. Šis mikrofilmēšanas pasākums tika īstenots
Ojāra Rozīša vadībā. Viņš ir arī sastādījis filmēto izdevumu katalogu — “Latviešu trimdas laikraksti 1944–
1952”. Minsteres universitātes nofilmēto izdevumu krājumā ir vai visi tālaika ievērojamākie latviešu trimdas
laikraksti: Stokholmas “Latvju Ziņas”, Berlīnes “Latviešu Balss”, vēlāk “Latvju Balss”, Eslingenas “Latviešu Ziņas”, Augsburgas “Latvju Domas”, Minchenes “Bavārijas Latviešu Vēstnesis”, Detmoldas “Nedēļas Apskats”,
Ansbachas “Jaunās Ziņas” u. c. Mikrofilmēti arī daudzo
latviešu bēgļu nometņu biļeteni un apkārtraksti, kas tika izdoti Blombergā, Detmoldā, Dillingenā, Eslingenē,
Fišbachā, Grēvenē, Karlsrūē, Kaselē, Kemptenē, Kleinkecā, Lībekā, Oldenburgā, Valkas nometnē, Vircburgā,
Vīsbādenē un daudzās citās vietās Vācijā, Austrijā un
Dānijā. Interesanti ir dažādie leģionāru izdevumi, klajā laisti gan pirms kapitulācijas, gan arī gūstekņu nometnēs Pudosā un Zēdelgemā. Plaši pārstāvēti dažādu
draudžu un sportam veltīti izdevumi. Filmēts arī liels
skaits dažādu organizāciju — kā skautu, gaidu, Sarkanā Krusta un Daugavas Vanagu — publikāciju. Vēsturniekus jo sevišķi varētu interesēt latviešu trimdas centrālo organizāciju regulāri publicētie darbības pārskati.
Filmēti ir arī žurnāli “Ceļš”, “Latvju Domas” (nesajaukt

ar līdzīga nosaukuma laikrakstu), “Sauksme”, “Jaunais
Vārds”. Eslingenes žurnāls “Laiks. Latvju Mēnešraksts”
jau agrāk ticis mikrofilmēts Ņujorkas Publiskajā bibliotēkā, tāpat bibliotēkā ir kopš 1949.gada publicētā trimdas lielākā laikraksta “Laiks” (ko tā joprojām saņem regulāri) pilnīgs mikrofilmēts komplekts.
Būtu ārkārtīgi svarīgi filmēt arī pēc 1952.gada publicētos trimdas periodiskos izdevumus. To lielais skaits tika iespiests uz ļoti slikta skābi saturoša papīra, kas laika
tecējumā neatvairāmi nodzeltē, sadrūp, iet bojā. Trimdas sākumposmā bagātīgā skaitā iespiestie periodiskie
izdevumi ir pirmās šķiras avots tā dēvētā DP nometņu
laika vēstures pētīšanai, ko trimdas latvieši neizprotamā kārtā galīgi atstājuši novārtā. Tai lēnām sāk pievērsties Latvijas pētnieki, ja arī reizēm lietojot mērauklas,
kas gūtas, izglītojoties padomju laika mācību iestādēs.
Tai vērību pievērš arī vācu vēsturnieki. Tā par lielo latviešu bēgļu centru Mērbekā tās vācu pašvaldība 1985.
gadā izdevusi plašu un bagātīgi ilustrētu sējumu, ko sarakstījis un sakopojis Hermanis Banzers (Hermann Banser): Meerbeck 1945–1948: Die Zvonngsriiumung eines
Dorfes. Berichte und Dokumente (“Mērbeka 1945–1948:
Kāda ciema piespiedu evakuācija. Ziņas un dokumenti”). Kādas Mērbekas tuvumā avarējušas amerikāņu lidmašīnas nogalinātās apkalpes necienīgas apbedīšanas
dēļ angļu militārā pārvalde lika vāciešiem no Mērbekas
izvākties un izveidoja tur latviešu apmetni. Protams,
latviešu laiks Mērbekā aprakstīts ļoti negatīvi. Grāmatā tomēr interesantas liecības un attēli par latviešu sabiedrisko, reliģisko un kultūras darbību Mērbekā, arī
Mērbekas latviešu teātra programmu un aktieru fotogrāfiju reprodukcijas.
Ņujorkas Publiskā bibliotēka iegādājusies arī ievērojamu skaitu vēsturiski ļoti nozīmīgu latviešu un citās
valodās Rīgā publicētu laikrakstu mikrofilmu. Šo izdevumu mikrofilmēšanu veikusi Normana Rosa firma, sekojot arī šo rindu rakstītāja ieteikumiem. Tā bibliotēkā ir pieejami pilni komplekti no neatkarīgās starpkaru
Latvijas valdības oficiālā laikraksta “Valdības Vēstnesis”
(1919–1940), Zemnieku savienības laikraksta “Brīvā Zeme” (1919–1940), “Sociāldemokrāts” (1920–1934). Vēstures pētniekiem svarīgs ir kopš gadsimta sākuma iznākošais komunistu laikraksta “Cīņa” komplekts. Šis laikraksts izbeidza savu darbību, padomju iekārtai sabrūkot, bet bibliotēkā ir pieejami tā pēcteči ar mainītiem
virsrakstiem. Filmēts ir arī vācu okupācijas laika galvenais laikraksts “Tēvija” (1941–1945). Pēdējo pāršķirstot,
skaidri redzams, cik lielā mērā no laikraksta iznākšanas
pirmās dienas to kontrolēja vācu drošības iestādes un
izmantoja latviešiem un Latvijai naidīgu pasākumu un
propagandas nolūkiem. Par to, kā pirmajā krievu okupācijas gadā sovjetizēja latviešu kultūras dzīvi un kā zināmi latviešu literāti centās sovjetizēties, var uzzināt,
lasot “Literatūras Avīzi” (1940–1941). Bibliotēka ieguvusi
arī Pirmā pasaules kara laikā iespiestu latviešu laikrakstu mikrofilmas, ieskaitot strēlnieku izdevumu “Brīvais
Strēlnieks” (1917–1918) un pirmā plašākā latviešu valodā iespiestā laikraksta “Latviešu Avīzes” 40 gadu gājumus (1827–1866).
Ņujorkas Publiskajā bibliotēkā pieejami arī daudzi pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas Rīgā iznākošie periodiskie izdevumi, no kuriem daudziem bija visai īss mūžs.
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no Latvijas agrāk ieceļojušo pēcteči, pat šodienas Latvijas studenti. Vērts minēt, ka Dr. Ilgvars Spilners, dažādu latviešu trimdas organizāciju vadītājs un kādreizējais “Laika” redaktors, savu atmiņu grāmatu “Mēs uzvarējām!” lielā mērā sarakstīja, izmantojot materiālus Ņujorkas Publiskajā bibliotēkā.
Žēl arī, ka Latvijas valsts iestādes nav izrādījušas interesi, lai latviešu krājumi šeit godam reprezentētu Latvijas tēlu ASV saimnieciskās un kultūras galvaspilsētas
izcilākajā bibliotēkā.
Dīvaini arī, ka Latvija ir viena no nedaudzām valstīm, kurai Ņujorkā nav sava konsulāta. Daudzo valstu
Ņujorkas konsulāti izrāda interesi par savu valstu pienācīgu reprezentēšanu Ņujorkā. Tā lietuviešu ģenerālkonsulāts sadarbībā ar Ņujorkas Publiskās bibliotēkas
vadību sarīkoja bibliotēkā svinīgu konferenci par godu
pirmās lietuviski publicētās grāmatas, Mažvīda katechisma, 450 gadu jubilejai. (Šai sakarā rīkoto reprezentatīvo lietuviešu grāmatniecības izstādi iekārtot tika lūgts
šo rindu autoram.)
Šo īso piezīmju nolūks ir rosināt latviešu sabiedrību izrādīt vairāk intereses par Ņujorkas Publiskās bibliotēkas latviešu krājumu bagātināšanu un veidošanu.
Ir svarīgi, ka informācija par latviešu kultūru un vēsturi
rodama ne tikai Latvijas bibliotēkās, kurām pašreiz arī
ir lielas grūtības gan telpu, gan nepietiekamo finansiālo līdzekļu dēļ, — bet arī ievērojamākajās pasaules bibliotēkās, sevišķi laikā, kad visur notiek tā dēvētā globalizācija, informācijas meklēšana ar visizsmalcinātākajiem
modernās elektroniskās technoloģijas līdzekļiem.
Bibliotēkas interesēs būtu, lai tiktu radīts noguldījums, fonds, kura procentus katru gadu izlietotu krājumu papildināšanai. Ja arī latviešu sabiedrībai nekad
nebūs tāda interese un līdzekļi šādām vajadzībām, kā,
piemēram, poļiem, čechiem, krieviem, žīdiem, nebūtu pārāk utopiski radīt minimālu fondu 25 000 dolāru
apjomā. Ja šāds fonds tiktu radīts, pastāv iespēja iegūt
papildlīdzekļus no National Endowment for Humanities,
tā dēvētos matching funds. Kā jau minēju, dāvinājumi
šādam fondam ievērojami atvieglina arī astronomiskos
mantojuma un cita veida nodokļus.
Beidzot citēšu ievērojamo latviešu bibliogrāfu profesoru Benjamiņu Jēgeru, kas bez jebkādas atlīdzības
sakopojis izcilo “Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfiju”, no kuras līdz šim Zviedrijas, tagad Latvijas, “Daugavas” apgāds publicējis piecus sējumus. Latviešu trimdas vēsturiskās atmiņas saglabāšana bez šī svarīgā izdevuma būtu ļoti problemātiska. Kad Benjamiņam Jēgeram ieminējos par ārzemju latviešu sabiedrības intereses trūkumu atbalstīt savas vēsturiskās atmiņas dokumentāciju Ņujorkas Publiskajā bibliotēkā, viņš teica
apmēram tā: “Trimdas latviešu vairums jau domā, ka zina visu. Viņi domā, ka uz bibliotēku iet tikai tie, kas nekā nezina.”
Rakstā saglabāta autora oriģinālrakstība. (Red.piez.)
Pirmpublicējums: Krēsliņš, Jānis. Draudzīgais aicinājums, Ņujorkas Publiskā bibliotēka un latviešu sabiedrība. Laiks (Ņujorka), 1999, 13.febr.,
5.lpp.
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Svarīgs ieguvums ir mikrofilmētais Ņujorkas evaņģēliski luteriskās draudzes izdevuma “Baznīcas Ziņas”
komplekts no 1951. līdz 1996.gadam, kas sniedz bagātīgu informāciju par Ņujorkas latviešu un to lielās luterāņu draudzes darbību gandrīz pussimts gadu laikā.
Sevišķi svarīgi šai izdevumā ir mācītāja Richarda Zariņa
katrā numurā rakstītie, biogrāfiskiem faktiem bagātie
nekrologi par Ņujorkā un tās apkārtnē mirušajiem latviešiem. Krājuma mikrofilmēšanu veica Ņujorkas Publiskā bibliotēka ar Ņujorkas latviešu luterāņu draudzes
atbalstu. Lai latviešu trimdas vēsture nenogrimtu aizmirstībā, būtu vēlams latviešu trimdas organizācijām
un draudzēm sakopot savus biļetenus un citus izdevu
mus un gādāt, ka tie tiek filmēti, vēlams, sadarbībā ar
savu mītņu zemju bibliotēkām. Tā kā šādi izdevumi ir
svarīgs materiāls ne tikai latviešu vēsturei, bet arī to
mītņu zemju vēsturei, tie nebūtu tikai sūtāmi uz Latviju. Tie būtu uzglabājami arī attiecīgo mītņu zemju bibliotēkās, jo sevišķi tādēļ, ka liela daļa latviešu trimdinieku pēcnācēju neatgriezīsies savu vecāku dzimtenē,
un vēl tādēļ, ka trimdas sabiedrībai nožēlojamā kārtā
zūd interese uzturēt pašai savas bibliotēkas un archīvus, saglabāt savu vēsturisko atmiņu.
Ņujorkas Publiskā bibliotēka, par spīti tās nosaukumam, ir privāta bibliotēka. Tās budžetu veido dažādu
fondu un privātu uzņēmumu un personu ziedojumi.
Pagājušajā gadā bibliotēka svinēja savu 100 gadu pastāvēšanas jubileju. Šai sakarā tika atvērta jaunā lasītava, kas apgādāta ar visjaunāko informācijas iegūšanai
vajadzīgo elektronisko technoloģiju. Notika arī dažādas speciālas izstādes un konferences. Un bibliotēka
saņēma arī ievērojamus dāvinājumus no daudzām šejienes etniskajām grupām. Tā, piemēram, šejienes čechi, svinot savas valsts 80 gadu jubileju, sadarbībā ar
Čechijas valdību, tās diplomātiskajām pārstāvībām un
Ņujorkas Publisko bibliotēku, sarīkoja svinīgu sanāksmi, kurā godināja Slāvu un baltu nodaļas čechu kolekciju par to, ka tā saglabājusi čechu vēsturisko atmiņu,
sevišķi drūmajos valsts okupācijas gados. Šai sarīkojumā šejienes Papaneka fonds čechu krājumu kopšanai
un papildināšanai dāvināja 100 000 dolāru. Čechijas
valdība bibliotēkai jau agrāk bija piešķīrusi čechu augstāko ordeni par vēsturiskās atmiņas saglabāšanu. Vēl
lielākus dāvinājumus bibliotēkai devuši žīdi, poļi. Bibliotēku īpaši atbalstījuši nekomunistiskie krievu ieceļotāji un to pēcteči, tā nesen Aļaskas krievu pareizticīgo
priestera Fekulas dēla pēcteči bibliotēkai dāvināja ievērojamus krājumus un līdzekļus, un kādreizējā Slāvu
nodaļas direktora Jarmolinska dēls nesen Slāvu nodaļai dāvināja 100 000 dolāru. Jānorāda, ka par šiem dāvinājumiem dāvinātājs iegūst arī ievērojamus nodokļu atvieglinājumus.
Jāatzīst, ka latviešu sabiedrība, salīdzinājumā ar citām šejienes etniskajām grupām, savu krājumu veidošanu un kopšanu ir atbalstījusi ļoti minimālā veidā, atskaitot dažus izņēmumus. Šķiet, nav aptverts, saprasts,
ka spēcīga latviešu izdevumu kolekcija šai bibliotēkā
taču reprezentē Latvijas kultūras sasniegumus un ļauj
iegūt informāciju par Latvijas vēstures dažādiem aspektiem ne tikai pagātnē, bet arī mūsdienu Latvijā.
Paradoksālā veidā bibliotēkas latviešu materiālus vairāk par šejienes latviešiem pašiem izmanto nelatvieši,
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Jana Dreimane

Bibliotēkas un
bibliotekāra
tēls sabiedrībā:

par Latvijas
Universitātes 68.
zinātniskās konferences
Bibliotēkzinātnes
sekcijas sēdi 2010.gada
5.februārī Rīgā

Sēdi atklāj Latvijas Universitātes
bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska.
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas
Universitātes Preses centrs

Stereotipi par bibliotēkām un bibliotekāriem
sabiedrībā — temats, kas, šķiet, interesē lielāko
daļu profesionālās sabiedrības. Šos stereotipus
producē gan paši bibliotekāri, gan plašsaziņas
līdzekļi (grāmatas, žurnāli, laikraksti, kino,
internets u.c.). Bieži vien stereotipi valda ilgāk,
nekā tiem objektīvi vajadzētu pastāvēt. Vai
bibliotekāre sabiedrības vairākuma apziņā
joprojām ir sirma kundze ar pakausī mezglā
savītiem matiem, pelēkā tērpā vai arī — jauna,
pusaizmigusi meitene — , bet bibliotēka —
patumša, drūma, putekļiem klāta grāmatu
glabātuve, kurā iegriežas tikai dīvaiņi? Un
kādēļ jauni cilvēki tomēr izvēlas šo stereotipiem
ieskauto profesiju?
Šiem jautājumiem bija veltīta Latvijas
Universitātes bibliotēkas (LUB) organizētā
Bibliotēkzinātnes sekcijas sēde 2010.
gada 5.februārī, kas pulcināja aptuveni 50
interesentus.

Lasītāju apkalpošanas kvalitāte —
bibliotēkas tēla veidotājelements
LUB Lietotāju servisa nodaļas vadītāja Daina Gavare referātā “Augstskolas bibliotēkas pakalpojums: jēdziena izpratne mūsdienu bibliotēkzinātnes un prakses kontekstā” uzsvēra, ka apkalpošanas kvalitāte ir

nozīmīgs bibliotēkas tēla veidotājelements. To ietekmē arī informācijas resursu krājuma kvalitāte, pakalpojumu spektrs un mācību programmas, kas ļauj gūt padziļinātu priekšstatu par bibliotēkas izmantošanas iespējām. Viens no svarīgākajiem apkalpošanas kvalitātes rādītājiem ir lasītāju apmierinātība, ko nosaka bibliotekāru atvērtība sabiedrības vajadzībām un vēlmēm.
Tādēļ bibliotekāriem vajadzētu būt priekšstatam gan
par bibliotēkas misiju, mērķiem un uzdevumiem, gan
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vairs neapmierināja ideoloģiskās un ideoloģizētās literatūras pārsvars krājumā. Raugoties uz Rietumeiropas
un ASV bibliotēku sasniegumiem, sabiedrība skaudri apjauta Latvijas bibliotēku nožēlojamo materiālo situāciju un greizo nozares paradigmu, ko despotiski bija iesakņojusi gadu desmitiem ilgusī okupācijas vara.
Tomēr lielākajā daļā 1985.–1990.gada publikāciju (69)
pausta pozitīva attieksme pret bibliotēku un tikai 15
rakstos jaušams negatīvs noskaņojums. Bibliotēka tajos
atspoguļota kā iespieddarbu grēda, bet bibliotekārs/e
— liekulīgs komformists, nobijies komunistiskās ideoloģijas paudējs. Visai maz publikāciju veltīts tālaika bibliotēku aktualitātēm — bibliotēku krājuma sastāva analīzei, ārzemju bibliotēku pieredzei.
Turpretī 2003.–2008.gads būtu traktējams kā pakāpeniska bibliotēku uzplaukuma laiks, sevišķi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 2004.gada maijā. Raisījās un,
šķita, piepildījās cerības par strauju Latvijas integrāciju Eiropas kultūras telpā, dzīves kvalitātes augšupeju.
Arvien pieauga bibliotēku finansējums, daudzviet notika bibliotēku renovācija, tika saņemts Bila&Melindas
Geitsu fonda piešķīrums publisko bibliotēku attīstībai.
Kā vainagojums teju 20 gadus ilgušajām diskusijām par
bibliotēku nozīmi, nākotni un investīciju lietderību kultūrā, 2008.gada jūnijā tika ielikts jaunās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas pamatakmens. Bibliotēku augšupeja atspoguļojās presē ne vien kvantitatīvā bibliotēkām veltīto rakstu pieaugumā, bet arī publikāciju saturā. Bibliotēka tajā parādītas kā elastīga un mainīga
kultūras un izglītības vide, dažādu sociālo grupu informatīvā atbalsta vieta ar radošu un enerģisku bibliotekāru centrā.

Sēdes dalībnieki. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas
Universitātes Preses centrs

Bibliotēkas un bibliotekāra tēla
transformācijas presē

Informācijas speciālists: standarta
prasības un realitāte

Interesants bija bibliotēkas un bibliotekāra tēla salīdzinājums 20.gadsimta 80.gadu otrajā pusē (1985.–
1990.gads) un 21.gadsimta sākumā (2003.–2008.gads),
ko sniedza LUB Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas galvenā bibliotekāre Maija Bārbale. Viņa apzinājusi turpat 150 1985.–1990.gada un vairāk nekā 3000
2003.–2008.gada publikācijas par bibliotēkām nacionālajos un reģionālajos preses izdevumos. Abos periodos kultūras situācija bija kardināli atšķirīga. 20.gadsimta 80.gadu beigās Latvijas bibliotēkās bija krīze: kritās
lasītāju skaits, krājuma apgrozība, jo lasošu sabiedrību

LU Ķīmijas zinātņu bibliotēkas bibliotekāre Gunta Dogžina salīdzināja profesijas standartā “Bibliotēku informācijas speciālists” (apstiprināts 2004.gadā)
fiksētās prasības ar profesionālajā sabiedrībā valdošajiem priekšstatiem par nepieciešamajām prasmēm.
Viņa veikusi LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studentu, kā arī vairāku zinātnisko bibliotēku direktoru aptauju. Respondenti atzinuši par svarīgām ne tikai profesijas standartā izceltās vispārējās prasmes (sociālās, komunikatīvās
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par iekšējās un ārējās komunikācijas nozīmi institūcijas darbā.
D.Gavare atgādināja, ka kvalitātes vadību veido trīs
komponenti: kvalitātes plānošana, kontrole un pilnveide. Viņa sniedza īsu pārskatu par septiņām populārām
bibliotēku kvalitātes mērījumu programmām, īpaši pievēršoties “SERVQUAL” un “LibQUAL+®”. Pirmā programma izstrādāta pakalpojumu kvalitātes noteikšanai privātsektorā, tā piedāvā organizācijas darba vērtējumu
piecos aspektos: materiālie resursi (ēkas, telpas, infrastruktūra, personāls, komunikācijas materiāli); uzticamība — spēja veikt apsolītos pakalpojumus; atsaucība — vēlme palīdzēt un nodrošināt tūlītēju pakalpojumu; pārliecība — personāla zināšanas un laipnība,
spēja būt uzticamam un diskrētam; empātija — individualizēta apkalpošana, rūpes par klientu (institūcijas
pārstāvju pieejamība, komunikācija, klientu vajadzību izpratne). “SERVQUAL” ļauj noteikt institūcijas darbības atbilstību lietotāju vajadzībām un vēlmēm. “LibQUAL+®” ir “SERVQUAL” programmas pielāgojums bibliotēku pakalpojumu kvalitātes noteikšanai, ko ASV Zinātnisko bibliotēku asociācija (Association of Research
Libraries, ARL) pirmoreiz testēja 2000.gadā. Tā ļauj analizēt cilvēcisko faktoru apkalpošanā, noskaidrot lasītāju
viedokli par bibliotēkas telpām un informācijas pieejamību. Galvenais vērtēšanas informācijas avots ir elektroniska lietotāju aptauja. Apmierinātība ir subjektīvs
rādītājs, tādēļ kvalitātes kontroles gaitā būtu noskaidrojams arī nozares/bibliotēkas ekspertu viedoklis, analizējamas bibliotekāro procesu izmaksas.
Sākotnēji “LibQUAL+®” izmantoja ASV un Kanādas
zinātniskās bibliotēkas, taču tagad tā plaši izplatīta arī
Eiropā — Lielbritānijā, Francijā, Nīderlandē, Šveicē, Dānijā, Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā. 2007.gadā jau bija
1000 “LibQUAL+®” programmas lietotāju. Programma
pieejama 12 valodās. Tā kā bibliotēkas izmanto vienādas datu ieguves metodes, iespējams salīdzināt viena
veida bibliotēku rādītājus un pārņemt labāko pieredzi.
D.Gavare uzsvēra, ka nepieciešama arī LUB pakalpojumu pilnveide. Par to liecina 104 universitātes studentu aptauja 2009.gada pavasarī. Tikai aptuveni puse respondentu (54%) bija apmierināta ar bibliotēkas pakalpojumiem. 48% šķita pārlieku augsta maksas pakalpojumu cena, 13% neapmierināja personāla kompetence. Vēl mazāk bija to (44,3%), kuri bibliotēkas darba laiku uzskatīja par savām vajadzībām un vēlmēm pilnīgi
atbilstošu.
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un organizatoriskās prasmes), bet arī noteiktas rakstura īpašības, kas iegūstamas audzināšanas un izglītības
ceļā: precizitāte (20% respondentu), erudīcija (21%),
elastība (22%), analītiska domāšana (24%), kulturālisms
(25%). 2/3 respondentu (70%) sevi uzskata par informācijas speciālistiem, bet tikai 1/3 — par bibliotekāriem. Kāpēc bibliotekāriem netīk vēsturiskais termins,
kas joprojām dominē bibliotēku darbinieku amatu apzīmējumos? Iespējams, bibliotekāriem šķiet, ka, izvairoties no vēsturiskā termina, viņi izvairās no stereotipiem
un mītiem, kas apvij nozares profesionāļus jau gadsimtiem ilgi. Te jāpiebilst, ka šogad ASV Skolu bibliotekāru
asociācija par piemērotāko amatapzīmējumu, oficiālo
terminu noteikusi — skolas bibliotekārs. Pārsteidzošs
bija piektdaļas respondentu atzinums, ka bibliotekāra/
informācijas speciālista profesija nav aktuāla. 11% aptaujāto bija grūti noteikt pašu izvēlētās profesijas aktualitāti. Kāda ir šo respondentu motivācija, izvēloties
studēt informācijas un bibliotēku zinātni? Kurp vedīs
viņu ceļš pēc augstākās izglītības diploma ieguves? Viņu atbildes liek domāt, ka informācijas un bibliotēku
zinātnes mācībspēkiem un citiem profesionāļiem būtu
vairāk jākultivē profesionālais entuziasms. Ja paši savu
profesiju nevērtēsim augstu, tad to nedarīs arī citi.

Arī nesen aizsaulē aizgājušais Džeroms Deivids Selindžers (1919-2010) stāstā “Sīmors: ievads” apraksta,
kā stāsta varoņi kādā svētdienā ar baudu slinki peldējuši vai briduši starp bibliotēkas grāmatplauktiem, “dažkārt veiksmīgi izmakšķerējot kādu jaunu autoru”.
Gadsimtiem ilgi kultivētais klusums lasītavā, kas
ļauj netraucēti iegrimt lasīšanā, atzīts kā vērtība, piemēram, krievu rakstnieka Nikolaja Šmeļova (Николай
Шмелёв, 1936) stāstā “Paškova nams” (“Пашков дом”,
tā neoficiāli tiek dēvēta Krievijas Valsts bibliotēkas vēsturiskā ēka).
Savukārt LUB direktore Iveta Gudakovska pastāstīja par vairākiem bibliotekāra atainojumiem glezniecībā. Piemēram, 16.gadsimta avangardistiskā mākslinieka Džuzepes Arčimboldo (Giuseppe Arcimboldo,

Bibliotēkas un bibliotekāra tēls
mākslā
Māksla var gan iekvēlināt, gan nodzēst profesionālā entuziasma liesmu. Iespējams, tādēļ LUB Humanitāro zinātņu bibliotēkas bibliotekāre Jeļena Novikova stāstījumā “Bibliotēkas tēls daiļliteratūrā” pievērsās

Referē Jeļena Novikova. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas
Universitātes Preses centrs.

galvenokārt krievu, amerikāņu un angļu daiļdarbiem,
kuros bibliotēka slavināta. Lielākoties tā šķitusi pievilcīga bagātās lasāmvielas izvēles, daudzo grāmatplauktu dēļ. Tā kādā fantāzijas žanra pārstāvja Maksa Fraija
(Макс Фрай ir divu krievu autoru — Svetlanas Martičikas un Igora Stjopina pseidonīms) darbā pausta vēlme
“apmaldīties šajā valstībā [bibliotēkā]”, kas tomēr nav
piepildījusies, “ja nu vienīgi pārnestā nozīmē” (plašs citāts lasāms: http://library.ru/3/reflection/literature/m-frei.
php). Diemžēl bibliotēka zaudējusi brīnumaino pievilkšanas spēku, kad autors kļuvis par bibliotekāru un nostrādājis bibliotēkā pirmās divas darbstundas.

Džuzepes Arčimboldo “Bibliotekārs” (1566.gads)

1527–1593) no grāmatām veidotais bibliotekāra portrets trāpīgi raksturo profesijas būtību (tiekšanās uz zināšanām, izmantojot neskaitāmus informācijas avotus). Cilvēks, kas dzīvo starp grāmatām un lielā mērā
pārtiek no grāmatām. D.Arčimboldo raksturīgs īpatnējs glezniecības stils — portreti veidoti no atsevišķiem priekšmetiem vai dabas veltēm (dārzeņiem, augļiem, augiem). Tādēļ tie skatāmi divās perspektīvās: tuvumā var izšķirt secīgi sakārtotus priekšmetus vai dabas veltes, bet no attāluma raugoties, veidojas cilvēka
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Andrē Martina de Barosa “Grāmattirgotājs”

portrets. D.Arčimboldo “Bibliotekārs” — daudzkārt tiražēts nozares literatūrā un internetā, ir LUB direktores
iemīļotais mākslasdarbs, kura reprodukcija apskatāma
arī viņas kabinetā LUB.
I.Gudakovska uzsvēra, ka D.Arčimbaldo īpatnējam
portretista stilam joprojām ir sekotāji, piemēram, franču fantastiskā reālisma pārstāvis Andrē Martins de Baross (Andre Martins de Barros, 1942). Viņš radījis 10 gleznu virkni ”Zinātnieki”, kurā ikviens portrets veidots no
grāmatām. Ciklā ir divi grāmatnieku portreti. Atšķirībā
no D.Arčimboldo majestātiskā, pašapzinīgā “Bibliotekāra”, Barosa attainotie profesionāļi ir dzīves noguruši,
zināšanu un grāmatu nastas nomākti vīri.

Amerikāņu bibliotekārs mākslas un
dokumentālajā kino
Konferences noslēgumā dalībniekiem bija iespēja
noskatīties pirms diviem gadiem uzņemto dokumentālo filmu “Holivudas bibliotekārs” (The Hollywood Librarian, www.hollywoodlibrarian.com, 2007) — pirmo bibliotekāru darbam un dzīvei veltīto pilnmetrāžas kinolenti. Tās scenārija autores un direktores, publisko bibliotēku konsultantes Annas Zeidlas (Ann Seidl) mērķis bija
konfrontēt sabiedrībā valdošos un filmās atspoguļotos
stereotipiskos priekšstatus par bibliotekāra profesiju
ar realitāti. Kritiķu atzītu un aizraujošu Holivudas filmu
(“Šī brīnišķīgā dzīve” (It’s a Wonderful Life, 1946), “Kabineta inventārs” (Desk Set, 1957),“Sofijas izvēle” (Sophie’s
Choice, 1982), “Lorenco eļļa” (Lorenzo’s Oil, 1993), “Filadelfija” (Philadelphia, 1993), “Brīvības cena” (The Shawshank Redemption, 1994)), kurās atainoti bibliotekāri,
kontekstā parādīti mūsdienu informācijas darba profesionāļi. Intervijās viņi dalās pārdomās par nozarei svarīgiem jautājumiem: intelektuālā brīvība, cenzūra, bērnu bibliotekārā apkalpošana, budžets, lasīšana kā vērtība, atalgojums. Filmas gaitā skatītāji iepazīst aizrautīgu
kataloģizētāju, enerģisku bērnu bibliotekāri, asprātīgu

Demonstrētā kinolente The Hollywood Librarian ir LUB īpašums. Izglītības nolūkos ar to var iepazīties ikviens interesents. Filmas uztveršanu
atvieglo subtitri angļu valodā.
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bibliotēkas direktoru, elegantu medicīnas bibliotēkas
darbinieci... Kinolentē redzami dažādu paaudžu bibliotekāri — gan gados vecāki, kas kļuvuši par informācijas tehnoloģiju revolūcijas lieciniekiem, gan jaunieši,
kas uzauguši pie datora. Kinolentē iemūžinātas dažāda
tipa un lieluma bibliotēkas, to skaitā kāda cietuma bibliotēka un neliela skolas bibliotēka. Filmā iekļauta intervija ar amerikāņu rakstnieku Reju Bredberiju, fragmenti no viņa darba “451 grāds pēc Fārenheita” ekranizējuma, kā arī dokumentāli kadri par Džona Steinbeka aizliegto darbu iznīcināšanu 20.gadsimta 30.gados.
Filmā pieminēts arī kontroversālais ASV “Patriotisma likums”, kas ļauj ASV federālās izmeklēšanas biroja aģentiem bez īpašas prokurora sankcijas iepazīties ar bibliotēku lasītāju datiem un tādēļ ir pretrunā citos likumos
garantētajai informācijas brīvībai un privātuma aizsardzībai. Kinolentes mērķauditorija nav tikai bibliotekāri,
bet visa sabiedrība, no kuras atkarīgs bibliotēku finansiālais nodrošinājums.
Tāpat kā savulaik ASV bibliotekāri, arī LUB konferences dalībnieki 90 minūšu garo kinolenti vērtēja pretrunīgi. Izskanēja viedoklis, ka filmā mēģināts aptvert pārāk daudz aspektu, tādēļ tā ir saturiski virspusēja. Kinolenti caurvij bibliotekāru entuziasms, kas ekonomiskās
krīzes situācijā varētu Latvijas bibliotekārus uzmundrināt aizrautīgam darbam. Diemžēl filma izskan uz bēdīgas nots, jo noslēdzas ar nesekmīgās Salinas (Kalifornija) publiskās bibliotēkas vadības cīņas par trīs filiālbibliotēku saglabāšanu atainojumu. Būtiski samazinātā
budžeta dēļ tām 2005.gadā draudēja slēgšana. Piebilstams, ka Salinas publiskā bibliotēka var lepoties ar vairāk nekā simts gadus ilgu vēsturi, jo tā atvērta 1909.gada septembrī, pateicoties slavenā amerikāņu bibliotēku
mecenāta Endrū Kārnegī (Andrew Carnegie, 1835–1919)
ziedojumam. Viņa devums ASV publiskajām bibliotēkām kinolentē tika īpaši izcelts. Filmas autori noklusē,
ka ar aktīvu sabiedrības atbalstu Salinas publisko bibliotēku sistēmu izdevās saglabāt neskartu. 2005.gada
pirmajos deviņos mēnešos 20 ASV pavalstu, kā arī Kanādas un Luksemburgas iedzīvotāji savāca vairāk nekā
700 000 ASV dolāru slēgšanai nolemto filiālbibliotēku
turpmākai darbībai. Turklāt 2005.gada 8.novembrī pilsētas iedzīvotāju vairākums (61%) referendumā nobalsoja par papildus nodokļu ieviešanu nozīmīgu sociālu
pakalpojumu (to skaitā bibliotēku) saglabāšanai.
Cīņa par finansējumu nav un nevar būt galā, jo ekonomiskās krīzes laikos politiķi allaž cenšas ietaupīt uz
bibliotēku rēķina. Taču Salinas precedents aicina arī
Latvijas bibliotekārus nepadoties šķietami bezcerīgās
situācijās.
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Pamatprincipi

Jana Varleja

Par tālākizglītību un profesionālo attīstību atbild
gan darbinieki, gan darba devēju institūcijas, profesionālās asociācijas un izglītības iestādes. Personāla vadības un profesionālās ētikas obligāta prasība ir bibliotēku un informācijas centru darbinieku tālākizglītības iespēju nodrošināšana.

Profesionālās
tālākizglītības
attīstība:

Labākās pieredzes piemēri izvirza šādas prasības:

1. Regulārs mācību vajadzību vērtējums.
Labākā pieredze apliecina, ka nepieciešama regulāra mācību vajadzību vērtēšana, kurā saskaņā ar institūcijas uzdevumiem un mērķiem iekļaujami gan individuāli
darbinieki, gan administrācija. Profesionālai tālākizglītībai jāsekmē darbinieku vispārīgā un profesionālā izaugsme, kā arī nozares attīstības potenciāla veicināšana. Par
periodisku mācību vajadzību vērtējumu atbild bibliotēku
nozares institūcijas, to vadītāji un profesionālās nevalstiskās organizācijas.

principi un labākā
pieredze:
Starptautiskās
bibliotēku asociāciju
un institūciju
federācijas (IFLA)
vadlīniju projekts

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (The International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Profesionālās tālākizglītības
un mācību darbavietā attīstības sekcija (Continuing Professional Development and Workplace Learning Section,
http://archive.ifla.org/VII/s43).

Ievads
Bibliotēku un informācijas zinātnes institūciju klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāte ir atkarīga no personāla kompetences. Nepārtrauktā sabiedrības vajadzību mainība un informācijas tehnoloģiju attīstība izvirza krasu profesionālo prasmju pilnveidošanas nepieciešamību. To nosaka IFLA/UNESCO Publisko bibliotēku
manifests (1994) (http://www.ifla.org/en/publications/
iflaunesco-public-library-manifesto-1994) .
Bibliotekārs ir aktīvs starpnieks starp lasītājiem un informācijas resursiem. Adekvātu pakalpojumu sniegšanas
priekšnoteikums ir nepārtraukta bibliotekāru apmācība
un tālākizglītība.
Tā kā adekvāti pakalpojumi ir atkarīgi no personāla sagatavotības un pašizglītošanās, vitāli svarīga ir nepārtrauktas izglītošanās iespēja. IFLA Profesionālās tālākizglītības un mācību darbavietā attīstības sekcijā izstrādāti principi, kas garantē kvalitatīvu profesionālo
tālākizglītību bibliotēku darbiniekiem.

2. Plašs formālu un neformālu izglītošanās iespēju klāsts; oficiāli mācību piedāvājumi dažādos
formātos noteiktām mācību vajadzībām,
strukturēti moduļi, aptverot tēmas no zemākā
līmeņa līdz augstākajam.
Labākā pieredze prasa, lai atbildīgie par mācību programmām un kvalifikācijas paaugstināšanu darbavietā
nodrošinātu plašu piedāvājumu dažādu mācību vajadzību apmierināšanai. Nepieciešama formātu un mācību līmeņu dažādība, atbilstoši prasībām pēc dažādiem mācīšanas stiliem — iesācēju, vidējā un augstākajā līmenī. Ņemamas vērā kultūras un valodu atšķirības, laika un vietas ierobežojumi. Mācību resursu nodrošinājums — profesionālās informācijas krājums, konsultatīvie pakalpojumi darbavietā, iespēja plānot un īstenot personīgās profesionālās attīstības programmas.
3. Organizatoriskās saistības tālākizglītības programmu veidošanā un ekspertīzē jāuzņemas
personāla vadītājiem un tālākizglītības administratoriem.
Labākā pieredze iesaka administrācijām izstrādāt oficiālu mācību politiku, kurā noteikts, kas tiek gaidīts no
personāla un organizācijas profesionālās tālākizglītības
un darba iemaņu attīstībā; izvirzīt personāla attīstības
koordinatorus, kam ir administrācijas atbalsts un kompetence programmu plānošanā un īstenošanā.
4. Plaši izplatīta, detalizēti un precīzi izstrādāta
informācija par tālākizglītības iespējām un resursiem.
Labākā pieredze prasa nodrošināt informācijas pieejamību par mācību portāliem, tālākizglītības centriem,
elektroniskajām diskusijām un citiem informācijas avotiem par kursiem, izglītības produktiem, konferencēm un
citām mācību iespējām, izmantojot dažādus saziņas kanālus. Nacionālie mācību resursi saistāmi ar mācību centru un konsultatīvo institūciju starptautisko tīklu, jābūt
precīzai informācijai par mācībām nepieciešamo priekšzināšanu līmeni, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
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apstākļiem. Divi procenti no personāla izmaksām varētu
būt pieņemams piedāvājums darbinieku pilnveidei.

5. Tālākizglītības pasākumu plāns, kas ietver noteiktām vajadzībām piemērotus mācību uzdevumus; mācību plānus un teorētisko daļu; kursu
pasniedzēju atlasi, pamatojoties uz priekšmeta
pārzināšanu un mācīšanas prasmēm; informāciju
par kursu dalībnieku spējām izmantot zināšanas
praksē, reālā situācijā, nodrošinot atgriezenisko
saiti.
Labākā pieredze nosaka, lai oficiālos tālākizglītības
pasākumus vadītu kvalificēti speciālisti, kas vienlaikus būtu arī labi pasniedzēji. Tālākizglītības atbalsta sistēmām
jānodrošina arī pasniedzēju attīstības iespējas. Darba devējiem jācenšas radīt atbalstošu vidi, kurā personāls tiktu
iedrošināts mācībās apgūto izmantot praksē.

8. Apmēram 10% darba laika paredzēt semināru,
konferenču apmeklēšanai, kvalifikācijas paaugstināšanai darba vietā un citām mācību aktivitātēm,
kā arī neformāliem izglītības projektiem.
Labākā prakse iesaka darba devējiem apmaksāt konferenču un semināru apmeklēšanu, kā arī ļaut daļu no
darba laika izmantot mācībām. Kā minimums atvēlami
desmit procenti no darba laika.
9. Tālākizglītības un personāla attīstības piedāvājumu un programmu vērtējums.
Labākā prakse iesaka tālākizglītības organizētājiem
rūpēties par atgriezenisko saiti ar mācību dalībniekiem ne
tikai noslēdzot mācību ciklu, bet arī organizējot periodiskus papildus vērtējumus, lai noteiktu, kā tālākizglītība ietekmējusi lietišķo praksi. Vērtējuma rezultāti izmantojami
tālākizglītības piedāvājumu pilnīgošanai. Nepieciešams
regulāri vērtēt arī institūciju iekšējo tālākizglītības attīstības programmu administrēšanu un efektivitāti.

6. Regulāra mācību apmeklētības uzskaite un
informācijas vākšana par tālākizglītības kursu
atzīšanu, pieņemot darbā vai paaugstinot amatā.
Labākā pieredze prasa nodrošināt mācību apmeklētības uzskaiti (piemēram, izmantojot International Association for Continuing Education & Training (IACET, http://
www.iacet.org) tālākizglītības moduļus), izsniedzot tālākizglītības apliecinājumus. Indivīdi aicināmi dokumentēt piedalīšanos formālās un neformālās mācībās. Darba
devējiem, pieņemot ar personālu saistītus lēmumus, jāņem vērā darbinieku sasniegumi jaunu iemaņu un zināšanu apguvē.

10. Tālākizglītības un personāla attīstības programmu efektivitātes un rezultativitātes pētīšana.
Lai apkopotu labāko praksi, regulāri veicami personāla attīstības salīdzināmie pētījumi, kas saistāmi ar organizācijas rezultatīvo vērtējumu. Šādiem pētījumiem jāveicina tālākizglītības attīstība, tie izmantojami arī kā pamatojums iztērētajiem finanšu resursiem. Mācību vadīšanai
nepieciešama sadarbība un starptautisko institūciju atbalsts, kā arī plaša publicitāte.

7. Paredzēt personāla attīstībai vismaz 0,5 – 1%
no institūcijas budžeta (“Publisko bibliotēku pakalpojumi: IFLA/UNESCO vadlīnijas attīstībai.”
(http://www.ifla.org/en/publications/the-public-library-service-the-iflaunesco-guidelines-fordevelopment-2001)
Labākā prakse aicina organizācijas personāla attīstībai
atvēlēt atbilstošus līdzekļus. Kā noteikt, kas ir “atbilstošs”
— tas atšķirsies atkarībā no vajadzībām un konkrētajiem

Plašāk lasiet: Varlejs, Jana. Still “Nobody’s Baby?” Seeking a
Global Home and High Standards for Continuing Professional
Development. Library Leadership&Management. 23 No. 3
Summer 2009. p. 122.-140.

No angļu valodas tulkojusi Inese Kazāka

Foto: Flickr.com
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izmantošanu, paredzamajiem rezultātiem, izmaksām
utt.
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Elita Eglīte

Klasifikācija
krustcelēs:
daudzējādā
izmantojamība:

par starptautisku semināru
2009.gada 29.–30.oktobrī
Hāgā

Raksta autore
pie Nīderlandes
Nacionālās bibliotēkas
ieejas

Konferences dalībnieki. Pirmie (no kreisās): A.R.D. Prasad un Devika Madali (Indija)
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K. N. Sabo
un V. Fransu

Kosmins-Nikolā Sabo (Cosmin-Nicolae Sabo) no Rumānijas sniedza projekta progresa ziņojumu par šāda
tezaura izstrādi un iekļaušanu bibliotēku sistēmā BiblioPhil. Visiem UDK terminiem tiek veidoti autoritatīvie
ieraksti, kuros lietotajiem terminiem jeb deskriptoriem
rumāņu valodā kā nelietotie termini jeb nedeskriptori tiek pievienoti termini franču un angļu valodā. Plašākie termini veidoti atbilstoši UDK hierarhijai. Kā atzina
ziņojuma autori, pagaidām nav novērsta homonīmija,
kas ir galvenais šķērslis universālu tezauru izveidē.
Labāki panākumi ir ierobežotas tematikas UDK tezauru izveidē. Āfrikas Studiju centra (Afrika-Studiecentrum, Nīderlande) Bibliotēkas, dokumentācijas un inM. Dorna un
K. Polmane

formācijas nodaļas speciālistes Marlēne van Dorna
(Marlene van Doorn) un Katrīna Polmane (Katrien Polman) stāstīja par Āfrikas Studiju centra tezaura izveidi.
Tas sastādīts galvenokārt uz 3. — Sociālo zinātņu klases — un 9. — “Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture” — klases bāzes.
Gan nozaru, gan universālajiem tezauriem kā ASV
Kongresa bibliotēkas Priekšmetu sarakstam (Library of
Congress Subject Headings, LCSH) piemīt nozīmīgs trūkums — hierarhijas nepārskatāmība. Tādēļ informācijas izguvē dažādās informacionālās vidēs arvien lielāku nozīmi iegūst tezau- A. H. Barata
ru un klasifikācijas sistēmu apvienots
izmantojums, ko panāk galvenokārt ar
kartēšanu. Vai UDK jāturpina ceļš kopā ar citu zināšanu organizēšanas
sistēmu? Pozitīvu atbildi uz šo jautājumu sniedza Szeged Universitātes (Ungārija) profesore Agnese Haidu Barata (Ảgnes Hajdu Barảt), kas iepazīstināja ar informācijas organizēšanas sistēmu MÁTRIKSZ (Magyar Atfogo Targyi
Informaciokereso-nyelvi Szotar, angliski
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Vai Universālā decimālā klasifikācija (UDK) ir izmantojama mūsdienu globālajā informacionālajā telpā? Vai
UDK savā attīstībā nonākusi krustcelēs? Kādi ir optimālākie UDK attīstības ceļi?
Šie bija galvenie jautājumi, uz kuriem meklēja atbildes Nīderlandes Nacionālajā bibliotēkā (Koninklijke Bibliotheek, Hāga) 29.–30.oktobrī notikušā starptautiskā
semināra “Klasifikācija krustcelēs: daudzējādā izmantojamība” (Classification at a crossroads: multiple directions to usability) dalībnieki.
Vairums dalībnieku atzina, ka, strauji attīstoties sociālajiem tīkliem, informācija globālaD. Zērgels
jā tīmeklī kļūst aizvien nepārskatāmāka. Merilendas Universitātes (University of Maryland) profesors Dagoberts
Zērgels (Dagobert
Soergel)
situāciju
apzīmēja ar vārdu
“haoss”. Tīmekļa informācijas organizēšanai viņš ieteica izmantot UDK — labi strukturētu un informācijas bagātu
zināšanu organizēšanas sistēmu, kurai ir hierarhiska uzbūve. Tikai hierarhiski organizēta informācija ļauj precīzi formulēt vaicājumu. Pārlūkmeklēšanā jābūt pieejamai UDK struktūrai fasešu formā. Izmantojot kartēšanu
tīmeklī, UDK fasetes var savienot ar ontoloģijām un citām zināšanu organizēšanas sistēmām, kurām UDK varētu būt centrālais mezgls.
Pirms vairāk nekā desmit gadiem UDK uzsāka ceļu
uz fasetklasifikāciju. Kaut arī pēdējos gados šajā virzienā daudz paveikts, ceļš vēl nav pat pusē. Citā situācijā ir valstis, kurās fasetklasifikācijas sistēmas izmanto
jau daudzus gadus,
piemēram, fasetklaD. Madali
sifikācijas dzimtenē
Indijā. Indijas Statistikas institūta Dokumentācijas pētniecības un mācību centra (Documentation
Research and Training Centre of the Indian Statistical Institute) asociētais profesors A.R.D. Prasad
un lektore Devika Madali pārliecinoši pierādīja Ranganatana klasifikācijas izmantojamību metadatu organizēšanā un semantiskā tīmekļa izveidē.
Daļa referentu uzsvēra, ka UDK pat kā fasetklasifikācijai ir maz iespēju tikt izmantotai mūsdienu informacionālajā telpā, galvenokārt vāji organizētās semantiskās piekļuves dēļ. Viens no iespējamiem risinājumiem
ir veidot UDK tezauru. Kerola I Bukarestes Universitātes Centrālās bibliotēkas (Carol I Central University Library of Bucharest) bibliotekāre, klasifikācijas un indeksēšanas pasniedzēja Viktorija Fransu (Victoria Frâncu) un
Nord Baia Mare University pasniedzējs, datorspeciālists
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M. Balikova

Broad Hungarian Information Retrieval Language Dictionary), kā arī Čehijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālā priekšmetu autoritatīvo ierakstu saraksta un klasifikācijas nodaļas (National subject heading authorities and classification department of the National Library
of the Czech Republic) vadītāja Marija Balikova (Marie
Balíkova), kas pamatoja nepieciešamību veidot kategoriju sarakstu kā starpposmu starp daudzajām čehu ontoloģijām un tezauriem, t.sk. ASV Kongresa bibliotēkas
Priekšmetu saraksta nacionālo variantu, un UDK kā informācijas vienotas izguves instrumentu.
Atsevišķi referenti, piemēram, Ķelnes Lietišķo zinātņu universitātes Informācijas pārvaldības institūta (Institute of Information Management at the Cologne University of Applied
Sciences) biblioteF. Boterams
kārs un zinātniskais asistents Fēlikss Boterams
(Felix Boteram, Vācija) izteica domu,
ka pirmskoordinētu un pēckoordinētu sistēmu savienošana nav iespējama.
StarpK. Gnoli
tautiskās zināšanu organizēšanas sabiedrības (International Society for Knowledge Organization, ISKO) viceprezidents, UDK Konsultatīvās padomes loceklis Klaudio Gnoli (Claudio Gnoli, Itālija)
shematiski demonstrēja atšķirības klasifikācijas sistēmu un ontoloģiju uzbūvē. Atbilstoši
K.Gnoli teorijai, nepārvaramu pretrunu rada
tas, ka klasifikācijā vienas entītijas visi aspekti nav sakopoti vienuviet, bet izkaisīti dažādās klasēs.
Vai īsākais ceļš ir UDK saīsināts variants? Šāds
jautājums radās pēc Slovēnijas Nacionālās un Universitātes bibliotēkas Priekšmetošanas nodaļas (Subject
cataloguing department at the National and University Library in Ljubljana) vadītājas, Slovēnijas Vispārējā

priekšmetu saraksta tiešsaistē redaktoru grupas (Editorial team of the Slovenian General Subject Headings List
Online) locekles Darijas Rozmanes (Darija Rozman,
Slovēnija) referāta par Slovēnijā izstrādāto UDK kopsavilkumu, kuru izmanto mazu bibliotēku
D. Rozmane
krājumu klasificēšanā
un komplektēšanas
profilu saskaņošanā,
kā arī Slovēnijas kopkatalogā. UDK Kopsavilkumu vieglāk izmantot nekā pilnās
UDK tabulas semantiskai meklēšanai ne
tikai bibliotēkās, bet
arī tīmeklī.
Seminārā izskanēja viedoklis, ka Melvila Djūija Decimālās klasifikācijas sistēma, kas pēc uzbūves ir vienkāršāka nekā UDK, labāk izmantojama tīmekļa vides
organizēšanai.
Ļubļanas Universitātes Mākslu fakultātes Bibliotēku,
informācijas zinātnes un grāmatniecības nodaļas (Department of Library and Information Science and Book
Studies at Faculty of Arts, University of Ljubljana) asociētā
profesore Alenka Šauperla (Alenka Šauperl, Slovēnija)
iepazīstināja semināra dalībnieA. Šauperla
kus ar pētījumu,
kurā salīdzināta
folksonomiju tagu un UDK terminoloģija. 25%
gadījumos terminu atšķirības
ir minimālas, kas
liecina, ka plaisa starp UDK —
mākslīgo valodu
un dabisko valodu nav nepārvarama. Organizējama vārdiska piekļuve UDK indeksiem,
iekļaujot foksonomijās lietotos terminus.
Vai nākotne tomēr nepieder semantiski organizētām meklējumvalodām? Tā kā semināra temats bija
UDK nākotne, šis jautājums palika tikai ieskicēts.
Debatēs dominēja uzskats, ka UDK, kaut arī atrodas krustcelēs, virzās pa ceļu, kas to tuvina jaunām
izmantošanas iespējām.
Dienu pirms semināra 2009.gada 28.oktobrī turpat
Hāgā notika UDK Konsorcija organizēts UDK redaktoru grupas un UDK Konsultatīvās padomes apaļais galds
par klasifikācijas redakcionālajām perspektīvām (Round
table on UDC editorial perspectives), kurā apsprieda nepieciešamās UDK saturiskās un strukturālās izmaiņas.
Dalībnieki noklausījās Toronto Universitātes Informācijas fakultātes (Faculty of Information Studies,
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reorganizēto Reliģijas klasi un secināja, ka, veidojot fasetes atbilstoši Blisa klasifikācijas sistēmai, daudzos gadījumos ir pārkāpti UDK indeksu veidošanas principi.
Grūtības sagādā arī fasešu secība indeksā, tādēļ UDK
autoritatīvo ierakstu datubāzē (Master References File, MRF) būtu jāievieto vairāk kombināciju piemēru.
V.Brotone norādīja arī uz kļūdām atsevišķu reliģiju speciālajos noteicējos, piemēram, kristietības un jūdaisma
svēto grāmatu apzīmēšanā.
Tika diskutēts par UDK indeksu unikalitātes principa
ievērošanas nepieciešamību un piemērojamību jebkurai entītijai. Dalībnieki vienojās, ka indeksam jābūt unikālam, lai jebkurā informacionālā vidē, it īpaši globālajā tīmeklī, meklētajai informācijas vienībai būtu atbilstošs unikāls indekss.
K.Gnoli sniedza pārskatu par Filozofijas klases reorganizācijas projekta attīstību. Tā tiek reorganizēta pēc
fasetklasifikācijas principa, ievērojot tos pašus fasešu
izveides nosacījumus kā Reliģijas klasē. Nākotnē abu
klašu speciālajiem noteicējiem vajadzētu veidot jaunas vispārīgo noteicēju tabulas kodolu.
Izvērsās diskusija par specifiskiem klasifikācijas jautājumiem — kad publikācijai, kurā aplūkoti kādas nozares filozofiskie aspekti, piešķirams attiecīgās nozares un kad — filozofijas indekss? Neskatoties uz filozofu teikto, ka atšķirība ir nepārprotama, daļa bibliotekāru uzskata, ka UDK tabulās būtu iekļaujama atšķiršanas metodika. Izkristalizējās viedoklis, ka metodika tomēr nav nepieciešama, jo šādās un līdzīgās situācijās
katrai bibliotēkai jārīkojas atbilstoši savai indeksēšanas
politikai.
Apaļā galda dalībnieki atzina, ka MRF pilnveidošanā vēl daudz darāmā. UDK Redaktoru grupas dalībnieki informēja, ka UDK Konsorcija tīmekļa vietnē drīzumā
būs pieejama UDK Kopsavilkuma shēma, kurā varēs labāk orientēties nekā MRF. Nākotnē paredzēta šīs shēmas kartēšana ar Djūija Decimālās klasifikācijas Kopsavilkumu un tulkošana UDK lietotājvalstu valodās.
Nākotnē UDK gaida daudzas pārmaiņas, kurām informācijas klasificētājiem būs jāspēj izsekot.
Semināra referātu prezentācijas un kopsavilkumi
pieejami:
http://www.udcc.org/seminar2009/programme.htm.

Nīderlandes
Nacionālā
bibliotēka
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University of Toronto, Kanāda) emeritētās profesores
Nensijas Viljamsones (Nancy Williamson) un Londonas Bibliotēku, arhīvu un informācijas studiju skolas
(School of Library, Archive and Information Studies) emeritētās profesores, bijušās UDK atbildīgās redaktores
I.C. McIlwaine ziņojumu
par Medicīnas klases reor- N. Viljamsone
ganizācijas projekta attīstību. Viņi akceptēja nacionālo institūciju izstrādātos Vispārīgo vietas noteicēju papildinājumus. Notika diskusija par Medicīnas
klases “pārvietošanu” uz
neaizpildīto 4.klasi. Apaļā
galda dalībnieki vienojās,
ka tik apjomīgas redakcionālas izmaiņas veikt nebūtu mērķtiecīgi.
Argentīniešu izcelsmes neatkarīgais pētnieks un
pasniedzējs Edgardo Čivalero (Edgardo Civallero) no
Spānijas referēja par Austrumu, Centrālamerikas un Āfrikas tautu valodu iekļaušanu valodu vispārīgo noteicēju tabulās. Neskatoties uz iebildumiem, ka valodas, kurās nav rakstisku tekstu, UDK neaptver, sanāksmes dalībnieki akceptēja E.Čivalero izstrādātos tabulas papildinājumus, jo tie var būt noderīgi kā apakšiedaļas citu
klašu indeksos.
Semināra dalībnieki atzina, ka, reorganizējot klases un veidojot jaunus speciālos un vispārējos noteicējus pēc fasetklasifikāciju principa, piemēram, vispārējo
īpašību noteicējus, nav bijis iespējams izvairīties no jēdzienu dublēšanās, kas tuvākajā laikā būtu jānovērš.
Londonas Universitātes koledžas Bibliotēku un informācijas studiV. Brotone
ju (Library & Information Studies,
University College
London, Lielbritānija) vecākā lektore un BIS programmas direktore
Vanda Brotone
(Vanda Broughton)
analizēja
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Nezināmais bibliotekārs — realitāte?
Marlēna Krasovska

Latvijas
Akadēmiskās
bibliotēkas
novāciju un
reformu ritos:

par LATABA 15 gadu
jubilejas konferenci 2009.
gada 24.novembrī Rīgā

Valstī vērojamo attieksmi pret bibliotēkām raksturoja LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs
Jānis Turlajs: par informācijas un zināšanu pieejamības nozīmi un nepieciešamību vēsta nacionālas programmas, akadēmisko bibliotēku attīstības pasākumi ir
ietverti Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas dokumentos un darbības programmās. Tajā pat laikā vērojama paradoksāla parādība — no vārda, kas apzīmē
civilizācijas fenomenu — bibliotēka — pieminēšanas
“Izglītības likumā” likumdevēji “kautrējas”, izvairoties
oficiāli definēt izglītības iestāžu bibliotēku funkcijas un
uzdevumus, kā arī noteikt attiecīgo institūciju atbildību par šo funkciju un uzdevumu izpildi. Negatīvu iespaidu uz bibliotēkām atstās arī ekonomiskā krīze valstī un krasais finanšu līdzekļu samazinājums. Bibliotēkas ir vitāli nozīmīgas izglītībai, zinātnei un tautsaimniecībai, tās tiek plaši un aktīvi izmantotas, bet, izstrādājot nozaru politiku un plānojot finanšu resursus —
aizmirstas. Velkot paralēles ar heroizēto tēlu — Nezināmo kareivi —, jāvaicā: vai gan visbiežāk tāds pats “Nezināmais bibliotekārs” nav tas, bez kura ieguldījuma nebūtu tapis izcils zinātnisks atklājums, reģistrēts patents,
galu galā — iegūts augstskolas diploms? Kādēļ izglītības, zinātnes un dažādu tautsaimniecības nozaru dokumentos plaši tiek lietoti jēdzieni “informācijas un zināšanu resursi”, “akadēmiskie tīkli”, u.t.t., bet nav sastopams vārds “bibliotēka”? Ievērojami ES fondu atbalsta
līdzekļi ir pieejami pētniecībai — vai gan katrā pētniecības darba grupā kā pilntiesīgs loceklis nebūtu iekļaujams arī informācijas speciālists?
J.Turlajs uzsvēra, ka galvenie LATABA nākotnes uzdevumi būs šīs pašsaprotamās attieksmes pret bibliotēkām maiņa, akadēmisko bibliotēku lomas nostiprināšana informācijas un zināšanu pārvaldības procesos, ekonomiskās krīzes cirsto brūču sadziedēšana. Nozīmīgs
mērķis ir arī ciešākas sadarbības un kooperācijas veicināšana gan bibliotēku vidū, gan ar citām institūcijām.

Izeja no krīzes rodama virzībā uz
zināšanu sabiedrību

Kopš Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas
(LATABA) dibināšanas 1994.gada 11.oktobrī,
tobrīd apvienojoties 10 bibliotēkām, aizritējuši
15 gadi. LATABA dalībbibliotēku skaits šajā laikā
pieaudzis līdz 24. Atzīmējot apaļo gadskārtu,
2009.gada 24.novembrī Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā (JVLMA) LATABA valde
organizēja jubilejas konferenci.
Konference norisēja spraigā, lietišķā darba
atmosfērā, koncentrējoties uz aktuāliem un
nozares pastāvēšanā un attīstībā būtiskiem
jautājumiem, atliekot svētku reizēs ierastās
garās, svinīgās apsveikuma uzrunas un
kavēšanos patīkamās atcerēs citam, kultūrai un
izglītībai ne tik kritiskam laikam.

Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks Valdis Zagorskis, izvērtējot Latvijas
līdzšinējo, piecus gadus ilgušo dalību Eiropas Savienībā, ķērās pie spilgtiem salīdzinājumiem un dalījās nesaudzīgās atziņās: “Tautas gudrība vēsta: muļķis pat baznīcā dabūs pērienu. Valsts bez labas pārvaldības pat ES
— bagātākajā tirdzniecības blokā pasaulē — pamanīsies
bankrotēt.” Viņaprāt, dalība ES Latvijai sniedza unikālas, tās vēsturē vēl nekad nebijušas iespējas, taču valsts
uz tām reaģējusi kā bērns, kam vecāki “pierastā divriteņa vietā nopirkuši sporta auto”. V.Zagorskis pauda uzskatu, ka starptautiskā palīdzība Latvijai gan var palīdzēt “pārziemot” krīzi, taču ilgtspējīgas izaugsmes atjaunošanai nepieciešamas strukturālas reformas un
fundamentāla valsts pārvaldības kvalitātes uzlabošana. ES pieredze liecina, ka kvalitatīva politika nav iedomājama bez sabiedrības — sociālo partneru, nevalstisko organizāciju, akadēmisko ekspertu, u.t.t. — aktīvas
iesaistīšanās politiskajos procesos. Taču to spēj vienīgi
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Latvijas Nacionālās digitālās
bibliotēkas attīstība
LNB Digitālās bibliotēkas projektu vadītājs Artūrs
Žogla iepazīstināja ar paveikto un plānoto Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas “Letonica” (LNDB) izveidē.
Līdz šim LNDB veidotāju darbs fokusējies uz metodoloģijas un tehnoloģiju izstrādi un aprobēšanu, kā
arī tehniskās infrastruktūras izveidi. Veiksmīgu pilotprojektu rezultātā tapusi 21 digitālā kolekcija, kas kopumā ietver 1 miljonu skenētu teksta lapu (no tiem
400 000 ar atpazītu tekstu), 20 000 attēlizdevumu (atklātnes, plakāti, kartes), 1000 mūzikas datņu, 500 000
rekataloģizētu bibliogrāfisko ierakstu, 1500 rasmotas
Latvijas un ar Latviju saistītās interneta vietnes. Nodrošināta grāmatu un žurnālu pilnteksta atpazīšana, segmentācija un indeksēšana, veco Latvijas karšu interaktīva pārlūkošana, pabeigta starptautiskajai kompānijai
ABBYY speciāli pasūtītās latviešu vecās drukas (latviešu gotikas) atpazīšanas programmatūras (īpaša ABBYY
FineReader moduļa) izstrāde. Lai nodrošinātu meklēšanas iespēju atpazītajā vecās drukas tekstā, sadarbībā ar
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratoriju (LU MII) izveidota
vēsturisku tekstu apstrādes programma. Sastādītas un
pastāvīgi tiek papildinātas digitalizācijas vadlīnijas “Ciparotāja rokasgrāmata”, veikta standartu tulkošana un
adaptācija, rīkotas apmācības un konsultācijas, aizsākta
plaša sadarbība ar satura veidošanas partneriem. Izveidots Latvijas periodisko izdevumu pilnteksta meklēša1
nas portāls “Periodika.lv” (www.periodika.lv) ar Web 2.0
funkcionalitāti, angļu valodas saskarni un kontekstjūtīgu palīdzību lietotājam. Drīzumā paredzēts publiskot
arī LNDB portālu.
LNDB tehniskā infrastruktūra ietver 42 serverus, 28
Tb disku masīvu, 4 profesionālus skenerus, kā arī Audio digitalizācijas studiju. Vienotai LNDB digitālo objektu glabāšanai un attēlošanai izveidota Digitālo objektu pārvaldības (Digital Object Management, DOM)
sistēma, drīzumā plānota LNDB kolekciju migrācija no
pašreizējās brīvpieejas koda digitālo objektu sistēmas

“Ideju Foruma” e-bibliotēka —
inovācija vai likumpārkāpums?
Kamēr pastāvīgu finansiālu ierobežojumu ēnā no
valsts budžeta finansētās bibliotēkas savas digitālās kolekcijas veido apdomīgi, aprobējot un ieviešot risinājumus, kas nodrošinās izvirzītos augstos kvalitātes kritērijus, rūpējoties par autortiesību un citu likumu ievērošanu, 2009.gada septembrī sevi pieteikusi jauna — biedrības “Ideju Forums” veidota e-bibliotēka, kas brīvpieejā internetā bez maksas ikvienam interesentam piedāvā plašu autortiesiski aizsargātu darbu klāstu (5122
teksta, 1273 audio, 521 attēlu, 360 video — kopumā
aptuveni 7 000 vienību). Tās strauji augošo popularitāti diemžēl aizēno izdevēju, autoru un autortiesību administrētāju protesti un tiesvedības draudi. Ar ambiciozo projektu iepazīstināja biedrības “Ideju Forums” (IF)
valdes priekšsēdētājs Edmunds Vanags.
IF dibināts 2007.gadā kā bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija ar mērķi digitalizēt Latvijas kultūras mantojumu, lai padarītu to pieejamu sabiedrības
daļai, kurai dažādu iemeslu dēļ ir ierobežota piekļuve
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“Fez” uz DOM sistēmu.
Turpmāk LNDB veidotāju uzmanības centrā būs satura veidošana un pieejamības nodrošināšana LNDB
kolekcijām. No 2009.gada 9.jūlija līdz 2012.gada 8.jūlijam norit Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēts projekts “Digitālās bibliotēkas izveide — 2.kārta”. Projekta kopējais budžets ir 2 819 720 Ls, 15% jeb
405 000,01 Ls ir valsts līdzfinansējums.
Projekta ietvaros 2010.gadā tiks uzsākta lielapjoma
digitalizācija (digitālās kopijas tiks izveidotas 2,1 miljonam laikrakstu lapu un 1,4 miljoniem grāmatu lapu,
paredzēta 600 000 kataloga kartīšu retrokonversija un
bibliogrāfisko ierakstu publicēšana nacionālajā elektroniskajā kopkatalogā, kā arī ieviesta vienota arhitektūra
un izveidota publiska piekļuve rasmoto Latvijas interneta vietņu arhīvam (ap 3 000 vietnes)). Iecerēta tehniskās infrastruktūras attīstība, piemēram, ERAF finansējuma ietvaros tiks iegādāti divi 500 TB lenšu arhīvi, iecerēts veidot DOM sistēmas datu centru Silakrogā. Digitālās bibliotēkas ir dārgs prieks — plānots, ka DOM sistēmas tehniskās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas
vien gadā var sasniegt aptuveni 50 000 Ls.
Viens no sarežģītākajiem jautājumiem saistībā ar digitalizāciju ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ir autortiesību ierobežojumi. Šī iemesla dēļ, piemēram, publiski tiešsaistē pieejama vien aptuveni 1/3 daļa “Periodika.lv” kolekcijas — preses izdevumi, kas vecāki par 70 gadiem
(t.i., iznākuši līdz 1938.gada 1.jūlijam). LNDB izvēlētais
ceļš ir darbs pie izmaiņām “Autortiesību likumā”. Tam
ir sekmes, piemēram, tika panākts, ka kopš 2008.gada
novembra autortiesiski aizsargātie raksti pieejami ne tikai LNB telpās, bet visās “Gaismas tīkla” bibliotēkās. Lai
ikvienam no jebkuras vietas par nelielu samaksu nodrošinātu piekļuvi autortiesiski aizsargātajai LNDB daļai, 2010.gada beigās plānots uzsākt dažādu e-pakalpojumu izstrādi (autorizācija un personalizācija, e-norēķinu sistēma, mobilie pakalpojumi, u.c.). Plānots piedāvāt iespēju elektroniski pasūtīt tieši tā izdevuma digitalizāciju, kas pasūtītājam nepieciešams.

informēti un izglītoti ļaudis. Tādēļ bibliotēkām kā informācijas un zināšanu centriem ir ievērojama loma pilsoniskās sabiedrības attīstībā un kvalitatīvas valsts pārvaldības veidošanā.
V.Zagorskis kā vienu no galvenajiem krīzes cēloņiem minēja nacionālā virsmērķa, attīstības vīzijas trūkumu. Praksē par tādu pasludināta eiro ieviešana. Vai
papildus pragmatiskajam nav vajadzīgs cits — intelektuāli piesātināts attīstības virziens? Visu aizmirstajos
valsts politikas plānošanas dokumentos tas gan reiz
jau ir ticis nosprausts — virzība uz zināšanu sabiedrību. Kā tas atspoguļojas praktiskos politiskos lēmumos?
Vai valsts novērtē izglītības un zinātnes lomu?
2003.gadā, kad Latvija gatavojās pievienoties ES,
bibliotēku nozares pārstāvji izteica nožēlu, ka šajā jomā nav ES direktīvu. Tādas netiek arī plānotas: “Latvijai neviens neteiks priekšā, kā veidot zināšanu sabiedrību.” EK pilnvaras ir ierobežotas, tā nedrīkst uzspiest risinājumus jautājumos, kas ir nacionālajā kompetencē
— bibliotēku politika ir viens no tiem.
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informācijai (cilvēki ar īpašām vajadzībām, ar funkcionāliem traucējumiem (piemēram, disleksiju), u.c.). Dažādu labdarības projektu rezultātā laika gaitā izveidojies ievērojams digitalizētu materiālu krājums, ko nolemts padarīt pieejamu ikvienam interneta lietotājam,
kam tas nepieciešams. Par galveno mērķauditoriju kļuvuši skolēni un studenti.
IF e-bibliotēka ir reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā. E.Vanags pauda viedokli, ka IF
e-bibliotēkā, gluži tāpat kā tradicionālajās bibliotēkās,
darbi tiek piedāvāti publiskajai patapināšanai, tādēļ uz
to neesot attiecināmas kādas īpašas prasības un aizliegumi. IF e-bibliotēkas veidotāji ir izbrīnīti par autortiesību aizstāvju aso reakciju, jo nesaskata atšķirības izdevumu ievietošanai virtuālajos vai fiziskajos plauktos. Autoriem viņi ir gatavi izmaksāt arī likumā noteikto taisnīgo atlīdzību par darbu publisko patapināšanu
atbilstoši darbu izmantošanas reižu skaitam. Nav gan
skaidrs, kā IF šo atlīdzību aprēķinās. Saskaņā ar MK noteikumiem “Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala
atlīdzību par publisko patapinājumu” tā maksājama 5%
apmērā no summas, ko bibliotēka iepriekšējā gadā izmantojusi savu krājumu papildināšanai, un nav zināms,
ko darīt, ja fiziska krājuma bibliotēkai nemaz nav.
E.Vanags uzsvēra: tā kā lasīšanas paradumi vēl ilgi
nemainīsies, e-bibliotēkas nekādā ziņā nav uzskatāmas
par tradicionālo bibliotēku konkurentu, bet gan par to
papildinājumu. IF veidotāju iecere ir e-bibliotēkas sasaiste ar Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopkatalogu, kas tās lasītājiem sniegtu iespēju uzzināt, kurās bibliotēkās konkrētais darbs pieejams tradicionālajā formātā, savukārt kopkataloga lietotājiem piedāvātu
tūlītēju piekļuvi darbu pilnajiem tekstiem. E-bibliotēka
var sniegt lielu ieguldījumu grāmatu, lasīšanas un bibliotēku popularizēšanā, īpaši jaunatnes vidū. E.Vanags
atzīmēja, ka, saskaņā ar ārzemju pētījumu datiem, 58%
jauniešu informāciju vispirms meklē internetā, sociālajos tīklos, nevis griežas bibliotēkā.
Iedziļinoties IF e-bibliotēkas krājuma veidošanas
politikā, izrādījās, ka tādas nav — digitalizējamie darbi tiek izvēlēti “intuitīvi”, kā arī, ielūkojoties augstskolu pasniedzēju veidotajos obligātās literatūras sarakstos dažādiem mācību priekšmetiem. E.Vanags atzina,
ka e-bibliotēkas veidotājiem lieti noderētu bibliotekāru profesionālās zināšanas.

Latvijas medicīnas bibliotēkas:
izdzīvos, kas pārvērtīsies
Saskaņā ar 2009.gada 17.augusta Ministru kabineta
rīkojumu Nr.561 “Par valsts aģentūras “Latvijas Medicīnas bibliotēka” reorganizāciju” 2009.gada 1.novembrī
Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) tika pievienota valsts
aģentūra “Latvijas Medicīnas bibliotēka” (LMB). RSU
bibliotēkas direktore Ināra Aploka atzīmēja, ka sabiedrībā līdz šim neviennozīmīgi vērtētā medicīnas
bibliotēku apvienošana bijusi pamatota un lietderīga
— tās rezultātā Veselības ministrijas budžetā tiks ietaupīti ievērojami līdzekļi (LMB 2008.gada budžets bijis 649 810 Ls, taču RSU no LMB pārņemto funkciju turpināšanai 2009.gada pēdējā ceturksnī piešķirti vien
32 491 Ls (~ 130 000 Ls gadā)). I.Aploka apliecināja, ka

medicīnas informācijas lietotāji nekādā ziņā no reformas necietīs, jo RSU pārņēmusi teju visas līdzšinējās
LMB funkcijas. No LMB 59 štata vietām gan saglabātas
vien 10, taču reorganizācijas rezultātā turpmāk maksimāli efektīvi tiks izlietoti šo funkciju veikšanai paredzētie finansiālie, tehniskie u.c. resursi, piemēram, RSU
centralizēti nodrošinās saimniecisko, IT, grāmatvedības
funkciju veikšanu. Vairs netiks dublēts medicīnas literatūras krājums, kas līdz šim abās bibliotēkās ~ 70−80%
pārklājās, turklāt krājuma veidošanas izmaksu ietaupījumu nodrošinās arī Latvijā izdotās medicīnas un veselības zinātņu obligātā eksemplāra piegāde, ko līdz šim

Sešas no desmit LATABA dibinātājām: A.Buholte,
I.Aploka, A.Janbicka, V.Kocere, I.Dobelniece , L.Tīģere

saņēma LMB. Reorganizācija sniegusi iespēju pārtraukt
izšķērdēt līdzekļus divkārtējai dārgo licencēto tiešsaistes datubāzu medicīnā un veselības zinātnēs abonēšanai (~ 95% gadījumos abās bibliotēkās tās dublējās). Iespējamu finanšu ekonomiju varētu sniegt arī telpu izmantošanas optimizācija (bijušās LMB telpas Šarlotes
ielā 1b tiek nomātas no pašvaldības).
Kaut arī no LMB pārņemtās funkcijas ietver ļoti plašu darba apjomu, kas jāveic ar salīdzinoši mazākiem finanšu un cilvēkresursiem, I.Aplokas RSU bibliotēkas
nākotnes redzējums pēc strukturālajām pārmaiņām bija visai optimistisks. Bijušās LMB telpās izveidotajā RSU
bibliotēkas struktūrvienībā “Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem”, kas lasītājiem atvērts četras dienas nedēļā, jau nodrošināta kvalitatīva
lasītāju apkalpošana, paralēli tiek veikta vispārēja krājuma inventarizācija. RSU bibliotēka turpina Latvijas
medicīnas bibliotēku metodisko vadību un Latvijas veselības aprūpes darbinieku apmācību informācijpratībā. I.Aploka gan atzina, ka reorganizācijas procesā radušās arī atsevišķas problēmas, kuras nācies risināt, pat
piesaistot juristu palīdzību, piemēram, bibliotēku informācijas sistēmā “ALISE” veidoto katalogālo ierakstu
un LMB interneta vietnes satura datu atgūšana, par ko
LMB bijušais datorsistēmu uzturētājs (SIA “EDD”) pieprasījis ievērojamu samaksu. Konstatēta arī SIA “EDD”
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Eiropas Sociālajā fondā (ESF) apstājās pēkšņi radušos
domstarpību dēļ par projekta izpildītāju — IZM pēdējā
mirklī kā projekta īstenotāja un finansējuma saņēmēja kandidatūru pieteica sevi. Tam savukārt nepiekrita
akadēmiskās un zinātniskās institūcijas. Katrai pusei bija neapgāžami argumenti un nesatricināma pārliecība
par savu taisnību. Iesaistīto pušu nespējas vienoties rezultātā projekta kritēriju apspriešana tika atlikta uz nenoteiktu laiku.
J.Meirāns ziņoja, ka SIA “Check-it” (darbības sfēra — konsultatīvo pakalpojumu sniegšana informācijas tehnoloģiju jomā), ko IZM piesaistījusi LAT koncepcijas izstrādei, ņemot vērā gan ieinteresēto pušu viedokli, gan starptautisko pieredzi, pastāvošos ierobežojumus, ES nosacījumus un citus faktorus, izveidojusi
četrus iespējamos projekta realizācijas variantus. Klausoties J.Meirāna sacītajā, radās iespaids, ka akadēmisko un zinātnisko institūciju konflikts ar IZM turpinās, tikai no akūtās fāzes pārgājis pasīvajā. SIA “Check-it” pārstāvis žēlojās par zinātnisko institūciju pasivitāti (piemēram, no izsūtītajām aptaujas anketām par vēlmēm
LAT projektā atpakaļ tikušas saņemtas vien 20 atbildes)
un pauda neizpratni par to, kādēļ tās nav ieinteresētas
piedalīties LAT koncepcijas izstrādē. Galu galā izstrādātie četri koncepcijas varianti lielā mērā tikuši balstīti uz
akadēmisko iestāžu vēlmēm, jo tās bijušas aktīvākas savu prasību paušanā.
LAT plānots veidot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) darbības programmas “Uzņēmējdarbība
un inovācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes “Zinātne
un inovācijas” 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un
attīstība” 2.1.1.3.aktivitātes “Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” ietvaros. Tīkla
izveidi plānots pabeigt līdz 2014.gada 31.decembrim.
Svarīga ziņa bibliotēkām bija tā, ka izmaksu optimizēšanas nolūkā piekļuvi akadēmiskajām datubāzēm plānots nodrošināt caur augstskolu bibliotēkām — nodrošināt to katrā zinātniskajā institūtā būtu pārāk dārgi.
Konsultants arī informēja, ka LAT izveidei sākotnēji paredzētais 33 miljonu latu (47 058 824 EUR, no tā
40 000 000 Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi un 7 058 824 valsts budžeta līdzfinansējums) finansējums saistībā ar ekonomisko situāciju valstī un tās ietekmēto ES fondu aktivitāšu pārstrukturizāciju un finansējuma pārdali vairākkārtīgi sarucis — uz doto brīdi tas bija vairs tikai 12 369 839 latu, no tiem nacionālais finansējums 1 855 476 latu.
Galējam pesimismam tomēr nav pamata, jo dažus mēnešus pēc konferences izskaņas — 2010.gada
2.februārī — tika pieņemti MK noteikumi Nr.109 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība
un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti
“Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai””
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=205737). Tajos paredzēts, ka atbildīga par LAT izveides projektu un tā finansējuma apguvi būs IZM, kas projektu īstenos sadarbībā ar vismaz 40 zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, kā sadarbības partnerus iesaistot citas institūcijas,

Latvijas akadēmiskais pamattīkls:
tomēr tapšot
Ieskatu Latvijas akadēmiskā pamattīkla (LAT) ieviešanā mēģināja sniegt SIA “Check-it” vecākais konsultants Jānis Meirāns. Tā kā pēdējā svaigākā informācija par nozīmīgā projekta attīstību bija gūstama vien
2
presē atspoguļotajos skandālos , konferences dalībnieki SIA “Check-it” pārstāvja uzstāšanos gaidīja ar visai lielām cerībām, ka konflikts starp sākotnējiem LAT
idejas radītājiem un projekta izstrādātājiem — Latvijas
akadēmiskajām institūcijām — un Izglītības un zinātnes ministriju, kas tiecās pārņemt projekta izpildītāja,
tajā skaitā arī finansējuma saņēmēja un pārzinātāja lomu, beidzot būs atrisināts.
LAT ieviešanas galvenais mērķis ir moderna Latvijas
pētniecības un izglītības tīkla izveide un tā integrēšana
vienotajā Eiropas akadēmiskajā tīklā, lai novērstu Latvijas zinātnes un augstākās izglītības tehnoloģisko (iespējams, ne tikai) atpalicību, nodrošinātu to starptautiski konkurētspējīgu attīstību un spēju iekļauties Eiropas un pasaules pētniecības telpā, kā arī veicinātu pilnvērtīgu šo nozaru potenciāla izmantošanu tautsaimniecības izaugsmē un valsts attīstībā.
Lai īstenotu šos mērķus, pirmām kārtām iecerēts izveidot kvalitatīvu izglītības un pētniecības informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru (Latvijas
akadēmiskos un pētniecības centrus un iestādes apvienojot vienotā tīklā; izveidojot akadēmiskajiem un zinātniskajiem mērķiem paredzētus pieslēgumus Eiropas un
starptautiskajiem akadēmiskajiem tīkliem (GEANT, NORDUNET, LitNet, EENet uc.) un globālajam internetam;
ieviešot liela apjoma datu iegūšanas, uzkrāšanas, analīzes, modelēšanas un vizualizācijas risinājumus; iegādājoties un uzstādot skaitļošanas resursu (GRID klasteri, superdatori) un datu glabātuves; izstrādājot, pielāgojot, iegādājoties, uzstādot un ieviešot pētnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās koplietošanas programmatūras, u.t.t.). Vēlāk plānota integrētas apmācību vides ieviešana izglītības pieejamībai, efektivitātei, kvalitātei (e-studijas un teleapmācība, mācību materiāli u.c.),
akadēmisko datubāzu lietošanas tiesību iegāde u.c.
Pirmās idejas par šāda tīkla izveidi radās Latvijas Universitātei un Rīgas Tehniskajai universitātei jau
2005.gadā. 2008.gada 27.oktobrī sešas Latvijas augstskolas (LU, RTU, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils un Liepājas
universitātes) un Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) parakstīja nodomu protokolu par LAT izveidošanu. Tajā
tika paredzēts izstrādāt un iesniegt IZM detalizētu LAT
projekta koncepciju, kā arī izveidot īpašu nodibinājumu (tā sastāvā tiktu iekļauti visu zinātnisko institūciju,
kā arī IZM pārstāvji), kas uzņemsies projekta īstenošanu. Finansējumu galvenokārt tika plānots piesaistīt no
ES struktūrfondu līdzekļiem.
2009.gada jūlijā zinātnisko institūciju izstrādātā LAT
projekta koncepcija tika nodota publiskai apspriešanai
un rezultātā atzīta kā veiksmīga. Taču projekta virzība

25
Bibliotēku Pasaule Nr.49/2010

DAŽĀDA INFORMĀCIJA • VECĀ UN JAUNĀ GRĀMATNIECĪBA • ĀRZEMĒS • BĒRNI UN JAUNIEŠI BIBLIOTĒKĀS • KONFERENCES, SEMINĀRI, SANĀKSMES • DATORIZĀCIJA, DIGITALIZĀCIJA, INTERNETIZĀCIJA • CILVĒKI, NOTIKUMI, PROBLĒMAS • BIBLIOTEKĀRI LATVIJĀ UN PASAULĒ

3

nolaidība datu drošības risinājumā, kā rezultātā, iespējams, zaudēti 36 000 medicīnas zinātniskās bibliogrāfijas ierakstu.
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izņemot komersantus, kas nav zinātniskās institūcijas
vai augstākās izglītības institūcijas. Institucionālā neizdarība un finanšu krīze, diemžēl, paspējusi aprīt arī LAT
ieviešanai vēl novembrī paredzēto valsts līdzfinansējumu — palikuši vien 10,5 miljoni latu ERAF naudas. Tātad
— LAT tomēr taps, kaut arī tā konceptuālās aprises vēl
joprojām ir miglā tītas.

Vēlot veiksmi, adekvātu novērtējumu
un — finansējumu
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (LU
AB) direktores Ventas Koceres stāstījums par LU AB
dalību valsts pētījumu programmā “Letonika: pētījumi
par vēsturi, valodu un kultūru” (2005–2009), kuru papildināja bagātīga vizuālā informācija, bija konferences
rota. Krāšņas izstādes, kurās atklāti unikāli avoti, izcili
izdevumi, kas tapuši, pateicoties bibliotēkas krājumā
esošajiem dārgumiem, mirkļi no starptautiskām zinātniskajām konferencēm — nozīmīgs veikums, kas vairākkārt ieguvis ne tikai Latvijas, bet arī citvalstu oficiālu
atzinību. V.Kocere uzsvēra, ka bez pētījumu programmas ietvaros saņemtā finansējuma rezultāts būtu krietni vien pieticīgāks vai izpaliktu vispār — pamatbudžeta ietvaros bibliotēku iespējas attīstīties, diemžēl, ir ierobežotas. Liekas, ka Latvijā arī nepietiekami tiek novērtēts bibliotēku potenciāls līdz šim tām neierastās jomās, piemēram, sabiedrības integrācijā vai Latvijas tēla veidošanā pasaulē. Šķiet, ka LU LAB un citu bibliotēku ieguldījums šajos procesos spējis panākt krietni
vien lielāku pozitīvo efektu nekā speciāli šim nolūkam
veidoto valsts institūciju pūliņi.
LNB Bibliotēku attīstības institūta (BAI) direktore

Anna Mauliņa un institūta darbinieces LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja Evija Vjatere un LNB
BAI Mācību centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina iepazīstināja ar aktuālo LNB piedāvājumu zinātniskajām un speciālajām bibliotēkām, savukārt konferences mājvietas saimniece — JVLMA bibliotēkas vadītāja Ineta Kivle — ar mūzikas bibliotēkas specifiku un
tās īstenotajiem projektiem.
Konferences oficiālajai daļai noslēdzoties, atskanēja ērģeļmūzikas skaņas. Pēc saspringtā darba bija pienācis laiks veldzēt sirdi JVLMA Koncertdaļas vadītājas
Janas Lāces organizētā akadēmijas studentu koncertā, kā arī uzsaukt tostu veiksmīgiem nākamajiem piecpadsmit!

1
Plašāk: Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija “Periodika” /
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas “Letonica” biroja vadītājas Ingas Grīnfeldes inform. ; materiāla sagat. Marlēna Krasovska. Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste]. Nr.45, 2009 [skatīts 2010. g. 27.febr.], 16.-18.lpp.
Pieejams:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/
biblioteku-pasaule/BP_45.pdf. ISSN ISSN 1691-5631.
2
Dreijere, Vita. Nevar sadalīt 33 miljonus. Diena, Nr.248, 2008,
23.okt., 6.lpp. ISSN 1407-1290.
Vasiļjeva, Inese. Izglītības ministrijas savtīgums vai tuvredzība? :
[par projekta “Latvijas akadēmiskais pamattīkls” iespējamo nodošanu
LR Izglītības un zinātnes min. vadībā] / Inese Vasiļjeva, Edvards Smiltēns.
Diena, Nr.253, 2008, 29.okt., 12.lpp. ISSN 1407-1290.
Viduleja, Aiga. Par akadēmiskā pamattīkla ieviešanu domas dalās.
Izglītība un Kultūra, Nr.43, 2008, 13.nov., 4.lpp. ISSN 1407-4036.
Zitmanis, Zigmunds. Kurš ieviesīs Latvijas akadēmisko pamattīklu? / Zigmunds Zitmanis, Andris Darviņš ; pierakst. Audra Petrika. Izglītība un Kultūra, Nr.44, 2008, 20.nov., 15.lpp. ISSN 1407-4036.
3
Viens no ES struktūrfondiem, kas izveidots, lai visā Eiropā un reģionos mazinātu pārticības un dzīves līmeņa atšķirības, tādējādi sekmējot ekonomikas un sociālo kohēziju.

JVLMA bibliotēkas vadītāja Ineta Kivle (no kreisās), galvenā bibliotekāre Dzintra Gedroica, galvenā
bibliogrāfe Irēna Blūma, vecākā bibliotekāre Ruta Palmbaha, vecākā bibliotekāre Ilga Zicmane, galvenā
biblotekāre Vizma Zandersone, vecākā bibliotekāre Ilze Lazdiņa, vecākā bibliotekāre Līga Migla
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Stāstu laiks
bibliotēkās
2009.gada 3.decembrī Nemateriālā kultūras
mantojuma valsts aģentūrā (http://www.nkmva.
gov.lv) Rīgā notika UNESCO Latvijas Nacionālās
1
komisijas (UNESCO LNK) projekta “Stāstu laiks
bibliotēkās” noslēguma seminārs “Stāstīšanas
tradīciju iespējas bibliotēkās”. Semināru atklāja
UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.
Viņa atgādināja, ka bibliotēka ir izglītības un
zinātnes, dialoga un kultūru daudzveidības
veicināšanas vieta, tāpēc atbilde uz jautājumu
“Kāpēc šim projektam tika izvēlētas tieši
bibliotēkas?” nav tālu jāmeklē — bibliotēkas
kā nozīmīgas valsts institūcijas un publiskas
iestādes var dot ievērojamu ieguldījumu gan
kultūras saglabāšanā un popularizēšanā, gan
savstarpējas iecietības un izpratnes veidošanā.

bibliotēkas, kuras apmeklēja seminārus un organizēja
stāstīšanas pasākumus, kā iegūto prasmju apliecinājumu saņēma sertifikātus.

Projekts “Stāstu laiks bibliotēkās”

“Stāstu bibliotēkas”

Atzīmējot Starptautisko lasīt, rakstīt un rēķināt prasmes dekādi (2003.–2012.gads), UNESCO LNK 2009.gadā
uzsāka projektu “Stāstu laiks bibliotēkās”. Tas īstenots
pēc UNESCO Līdzdalības programmas plāna “Nemateriālā kultūras mantojuma integrēšana formālajā un
neformālajā izglītībā”. Projekta mērķis — vienot dažādu paaudžu cilvēkus, atdzīvinot stāstīšanas tradīcijas,
kā arī pilnveidot valodas kompetenci un sociālās prasmes, izmantojot stāstīšanu un klausīšanos. Stāstīšanas
pasākumu organizēšana paplašina arī bibliotēkas soci2
ālo lomu sabiedrībā .
2009.gada martā visos Latvijas reģionos noritēja 13
semināri par stāstīšanas tradīciju iespējām bibliotēkās.
Semināros vairāk nekā 100 bibliotekāri apguva stāstīšanas tradīcijas dažādās valstīs, stāstu vākšanu, pētniecību un pielāgošanu stāstīšanai, stāstītprasmju izkopšanu, stāstīšanas pasākumu organizēšanu un stāstītāju izglītošanu. Nodarbības vadīja stāstīšanas eksperti
Guntis Pakalns un Māra Mellēna, pieredzē dalījās katra
3
novada vietējie stāstnieki .
Izmantojot semināros apgūto, 2009.gada aprīlī–
jūnijā bibliotēkas organizēja dažādus stāstīšanas pasākumus — notika 43 pasākumi 42 bibliotēkās. Visas

2009.gada otrajā pusē UNESCO projektā iesaistītajām bibliotēkām piedāvāja veidot tīklu “Stāstu bibliotēkas”. Tā mērķis ir veicināt stāstīšanas tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas pārmantošanu Latvijā, ko apņemas īstenot ikviena “Stāstu bibliotēka”
“Stāstu bibliotēku” tīklā iesaistīto organizāciju atlasi veica UNESCO LNK Sekretariāts, balstoties uz nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas ekspertu viedokli.
Kā pilnvērtīgas tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībnieces
līdz 2011.gadam apstiprinātas 19 bibliotēkas. Taču arī
nevienai citai bibliotēkai nav aizliegts organizēt stāstīšanas pasākumus un pieteikties dalībai tīklā. Saraksts
tiks pārskatīts reizi 2 gados. UNESCO LNK un stāstīšanas
ekspertu mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk bibliotēku, taču dalībai tīklā ir jābūt kvalitatīvai.
Lai iepazītos, dalītos pieredzē un nākotnes iecerēs,
visas “Stāstu bibliotēkas” noslēguma seminārā tika aicinātas raksturot darbību projektā un tīklā. Lielākoties
bibliotēkas organizējušas stāstu pasākumus par seno
un mūsdienu folkloru (pasakām, teikām, mīklām un
anekdotēm), kā arī novadpētniecību. Piemēram, Rīgas
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Māra Jēkabsone
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Centrālās bibliotēkas Svešvalodu filiālbibliotēkā
pasākumā “Pasaules radīšanas teikas un dziesmas” visu vecumu dalībnieki stāstīja latviešu tautas teikas un
dziedāja tautasdziesmas par pasaules radīšanu. Īpašu
noskaņu radīja folkloras kopa “Laiva” (pasākuma videoieraksts pieejams bibliotēkas e-dienasgrāmatā: http://
svesval.blogspot.com/2009 06 01 archive.html). Savukārt
Pūres pagasta bibliotēkā izskanēja “Kolhozu stāsti”.
Tā kā bibliotēka iecerējusi apkopot materiālus par kolhozu dibināšanu un darbību, lieti noderēja gan aculiecinieku — bijušā lauksaimniecības arteļa “Daigone”
darbinieku — stāsti, gan līdzpaņemtās fotogrāfijas. Iegūtais materiāls lieliski noderēs arī mācību vielas papildināšanai skolā.
Bibliotēkas veicinājušas bērnu radošās izpausmes,
rosinot viņus izdomāt vai pašiem stāstīt spoku stāstus
(“Spoku stāstu konkurss” sākumskolas skolēniem Jūrmalas bibliotēku apvienības Dubultu bērnu bibliotēkā).

Bibliotekāriem sevišķi saistoši varētu šķist kolēģu
stāsti par piedzīvoto, strādājot bibliotēkā. Valmieras
bibliotēkas galvenā bibliotekāre Agita Lapsa un viņas kolēģi pasākumā “1000 bibliotēkas brīnumi” neformālā gaisotnē stāstīja atgadījumus bibliotēkā. Nolemts
izdot grāmatu, kurā iekļauti Latvijas bibliotēku stāsti.
Nākotnes ieceres Valmieras bibliotēkā saistītas ar novada specifiku, proti, stāsti lībiskajās izloksnēs. Šie pasākumi iecerēti gan paaudžu vienošanai, gan tradīciju
un valodas prasmes tālāknodošanai.

Stāstīšana teorētiskā un praktiskā
skatījumā
Latviešiem ir bagātīga stāstīšanas pieredze, taču
trūkst atbilstošu teorētisko zināšanu. Vairums stāstīšanas teorijas literatūras ir angļu valodā. Viens no stāstīšanas teorijas pamatterminiem angļu valodā ir “storytelling”, kas nav vienkārši latviskojams. Speciālisti, tajā skai-

VB Bērnu bibliotēkas
vadītājas I.Ozoliņas
stāstu laiks sācies Joku
dienā un ar anekdotēm

Gaujienas pagasta
bibliotēkas vadītājas
S.Sēkliņas pieredze
liecina, ka bērni pasakas
labprāt klausās ne tikai
vakaros, bet arī no rītiem

Stāstīšanas
eksperts
G.Pakalns: “Arī
priekšnieku
var padarīt
par aizrautīgu
stāstnieku”

VB Pārventas bibliotēkas
vadītāja I.Gredzena
stāstīšanas pasākumus
organizējusi jau ilgi pirms
iesaistīšanās UNESCO
projektā

Alūksnes pilsētas
bibliotēkas bibliotekāre
I.Račika: “Stāstniecības
labad esmu gatava
pārģērbties ne tikai par
Vinniju Pūku, bet arī
teletūbiju”

tā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas
institūta Latviešu folkloras krātuves vadošais pētnieks,
projekta “Stāstu laiks bibliotēkās” eksperts Guntis Pakalns, iesaka stāstīšanas procesu apzīmēt ar terminu “stāstīšana”, bet nodarbošanos un nozari saukt par
“stāstniecību”. Šķirami arī jēdzieni “stāstītājs”, kas apzīmē jebkuru personu, kas kādā brīdī stāsta savu stāstu
un “stāstnieks” — persona, kas ar stāstīšanu nodarbojas
apzināti un atsevišķos gadījumos arī profesionāli.

Stāsti — cilvēka dzīves pamats
Stāstu stāstīšana un klausīšanās tiek uzskatīta par
vienu no senākajām cilvēku pamatvajadzībām, tā kalpo
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gan pasaules izziņai, gan sociālo prasmju izkopšanai.
Stāstniecība ir arī sena mākslas forma un nozīmīga izglītības sastāvdaļa. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docente Baiba Bela-Krūmiņa seminārā
uzsvēra divas stāstu funkcijas:
yy stāsti ir nozīmīgs kultūras, zināšanu un pieredzes
glabāšanas un nodošanas veids — ne visu var uzrakstīt, iespiest vai kā citādi fiksēt, ir pieredze, kuru
arī mūsdienās nodod tikai mutiski;
yy stāsti ir sociālās dzīves un komunikācijas forma —
tie veido un ietekmē savstarpējās attiecības, ir mūsu ikdienas darba un saziņas pamatā.
Pazīstamais franču filozofs Rolāns Barts (Roland
Barthes, 1915–1980) teicis, ka stāsti ir transnacionāli un
transtemporāli, proti, tie rodami visās sabiedrībās un
tautās un visos laikos — nav cilvēku bez stāstiem, atšķiras tikai veids, kā tie tiek stāstīti.
Pirms rakstības izgudrojuma cilvēku komunikācija
noritēja galvenokārt mutiski. Taču katram saziņas veidam ir gan savas priekšrocības, gan trūkumi. Uzrakstītā stāstā zūd daudz neverbālās informācijas: uzsvari, ritms, intonācija, žesti, attiecības ar klausītāju. Klasiskā vēstītājfolklora, kas līdz mums nonākusi, piemēram, pasaku un teiku veidā, ir tikai atlase — labākās, literāri noslīpētākās, tās vairs nav tādas, kādas tās stāstījis teicējs. Šādā veidā pārpublicējot, rediģējot un “uzlabojot”, pasaka un teika — stāsts — arvien vairāk attālinās no mutvārdu tradīcijām. Taču arī rakstītu tekstu var
pasniegt kā stāstu — viss atkarīgs no stāstītāja meistarības un priekšnesuma.
Stāstīšanas prasme vajadzīga daudzās profesijās, arī
ikdienas dzīvē. Stāstīšana notiek visur: ģimenē, dzimtā
un kopienā; uz skatuves; skolā, bibliotēkā un muzejā;
uzņēmējdarbībā; reliģiskajos rituālos; policijā un tiesā;
medicīnā; sociālajā darbā u.c. Jebkurā situācijā un kompānijā labs stāstnieks tiek augstu vērtēts.
Personiskais stāstījums mūsdienās ir līdzvērtīgs tradicionālajiem mutvārdu stāstījumiem: pasakām, teikām, anekdotēm. Stāsti pieder gan pie tradicionālās,
gan mūsdienu folkloras, ir nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa un to pētniecība tiek tverta iespējami plašā kontekstā: ir pat atsevišķa stāstījumu pētniecības nozare — naratoloģija. Kā pētniecības virziens un
metode stāsti tiek izmantoti daudzās zinātņu nozarēs,
īpaši humanitārajās un sociālajās zinātnēs: filoloģijā,
socioloģijā, vēsturē u.c.

Stāstīšanas psiholoģiskā nozīme
Stāstīšanai ir nenovērtējama nozīme psiholoģijā un
izglītībā. Stāsti (gan klausīšanās, gan stāstīšana) rosina

bērnos iztēli un fantāziju, nostiprina valodas un uzstāšanās prasmes. Izmantojot stāstīšanu skolu mācību
programmās, iespējams attīstīt gan bērnu runātprasmi, gan klausīšanās prasmi — tā saucamo aktīvo klausīšanos, kas ietver intensīvu līdzdarbību stāstam pretstatā pasīvai tā uztverei.
Stāsti tiek aktīvi izmantoti dziedināšanas nolūkos —
tie ir psihologu un psihoterapeitu darba pamats. Stāstīšana ir arī, piemēram, anonīmo alkoholiķu un citu atkarību varā nokļuvušo vai nelaimē cietušo cilvēku dziedināšanas procesa sastāvdaļa.
Diemžēl stāstus var izmantot arī manipulācijas nolūkā, piemēram, politikā un reliģijā. Īpaši ambivalenta ir
stāstu prakse tā saucamajās harismātiskajās draudzēs,
kuras sauc par sektām. Šajās draudzēs stāsti tiek izmantoti gan jaunu ticības brāļu piesaistīšanai, gan esošo draudzes locekļu pašizpausmei un motivēšanai. No
vienas puses, stāsts ļauj cilvēkam izpausties un emocionāli atvērties, no otras puses, tā ir manipulācija —
stāstu dabiskums, vienkāršība un emocionalitāte aizkustina un novērš uzmanību no faktiem. Nereti liecināšana, kā šajās draudzēs sauc šo atklāsmes jeb atgriešanās stāstu stāstīšanu, pat aizstāj sprediķi.
Zināmā mērā pateicoties stāstīšanai, lielu popularitāti zemnieku vidū 18.–19.gadsimtā iekaroja hernhūtie4
šu jeb brāļu draudžu kustība . Tā kā šajās draudzēs stāstītie stāsti pārsvarā atspoguļoja pozitīvas pārmaiņas cilvēka dzīvē un tiks stāstīti atkal un atkal, tos var uzskatīt par neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) paveidu. Manipulācija ar stāstiem var tikt efektīvi izmantota arī tiesvedībā. Piemēram, amerikāņu folklorists
Semjuels Alans Šrāgers (Samuel Alan Schrager) konstatējis, ka advokāti bieži sacer stāstus, ko izmanto kā pārliecināšanas līdzekli tiesas procesā. Viņš secinājis, ka
stāsti, ja vien tie ir meistarīgi veidoti un pasniegti, uz
zvērinātajiem atstāj daudz lielāku iespaidu, nekā vispārliecinošākie pierādījumi.
Ikdienā ikviens cilvēks domā un dzīvo stāstos, arī manipulē ar tiem — lai panāktu vēlamo draugu, radu, kolēģu, klientu utt. attieksmi. Stāstiem ir divkāršs psiholoģiskais efekts: no vienas puses, tie palīdz stāstītājam sakārtot savas domas, iekšējo pasauli, noformulēt un apzināt problēmu, jautājumu, situāciju, no otras puses, ietekmē klausītāju un līdz ar to maina esošo situāciju.
Diemžēl latviešu stāstīšanas tradīcijās konstatējamas negatīvas tendences. Īsts stāstīšanas uzplaukums
bija 20.gadsimta 90.gados — pēc neatkarības atgūšanas, kad stāsti tika vākti vēsturiskās atmiņas saglabāšanai: gan meklējot saikni ar pirmās neatkarības gadiem, gan atklājot padomju varas laikā piedzīvoto. Zīmīgs piemērs ir krājums “Via Dolorosa” (Rīga : Liesma,
1990–2008), kura 6 sējumos apkopoti padomju varas
represēto stāsti. Taču B.Bela-Krūmiņa uzsver, ka latviešu stāstos tomēr pārlieku dominē zemniecības ikdiena,
ciešanu un pāri nodarījuma motīvs, katastrofāli trūkst
pilsētas stāstu, uzņēmības (arī uzņēmējdarbības), drosmes, varonības, optimisma stāstu. Stāsts ir ne tikai kultūras identitātes un vēsturiskās pieredzes nesējs, bet
arī pozitīva vai negatīva pasaules uzskata avots. Vērtīga ir gan pozitīvā, gan negatīvā pieredze, taču mums
— latviešiem — ir pārāk liela tendence visā saskatīt tikai slikto. Ir pienācis pozitīvo stāstu laiks!
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LU SZF docente B.BelaKrūmiņa aicina
pievērsties pozitīvā
naratīva popularizēšanai
stāstos
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Tradicionālā un mūsdienu folklora
bērnu folkloras kontekstā
Arvien populārāka kļūst pievēršanās tā saucamajai modernajai jeb mūsdienu folklorai, kas ietver dažādu sociālo grupu salīdzinoši nesenas pagātnes atainojumu: pilsētas, studentu, biroju darbinieku, datoristu,
5
policistu, armijas, padomju laika , kolhoznieku folklora u.c. Nereti mūsdienu folklora izpaužas kā tradicionālās folkloras modernizēšana un modificēšana atbilstoši
laikmetam un situācijai, kas nebūt nav slikts un nosodāms process. Apzīmējums “tradicionāls” nedod pamatu moderno folkloru uzskatīt par nevērtīgu vai nenopietnu. G.Pakalna pieredze liecina, ka skolās un augstskolās folkloras apguve var kļūt daudz interesantāka un
aizraujošāka, ja tajā pirms senču tradīciju apguves tiek
aplūkota mūsdienu folklora.
Īpašs žanrs ir bērnu folklora, kuras izpētei nodevusies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves vado-

LFK vadošā
pētniece
B.KrogzemeMosgorda:
modernizēt
tradicionālo
folkloru nav
nekas nosodāms

spoku stāstos ir intensīva darbība, gan pārsteigums,
gan šausmas. Pasakās bērnus piesaista dinamisks sižets
un fantāzijas elementi. Kā minēts iepriekš, stingri nodalāma pieaugušo bērniem radītā folklora no pašu bērnu
radītās — svešas bērnu uztverei esot, piemēram, Kārļa
Skalbes un Oskara Vailda pasakas. Taču galvenā atšķirība ir līdzdalības elements, jo bērniem patīk darboties
līdzi, nevis pasīvi skatīties vai klausīties. Tiem, kas strādā ar bērnu auditoriju, svarīgi ievērot arī, ka dažāda vecuma grupas lieto atšķirīgu folkloru — pasākuma veiksmei aptuveni viena vecuma bērnu kolektīvs bieži vien
6
ir izšķirīgs faktors.

Stāstīšanas prasmes un iemaņas
Profesionāls stāstnieks no iesācēja atšķiras ar izkoptu
repertuāru un radošām attiecībām ar tekstu, piemēram,
prasmi īstajā brīdī izvēlēties īsto stāstu — nevis vārdu
pa vārdam izstāstīt iemācīto, bet gan veidot savu stāstu.
Turklāt teksts ir tikai daļa no stāsta. Tajā ietilpst arī dažādi prosodiskie elementi: žesti, intonācija, acu kustības,
kā arī attieksme pret stāstāmo, dialogs ar klausītājiem,
vide, kurā notiek stāstījums. Stāstniecības literatūrā aprakstīti neskaitāmi stāstīšanas paņēmieni un tehnika.
Galvenais noteikums — stāstīšana nav monologs, auditorijas iesaistīšana ir tikpat svarīga, cik atbilstošā stāsta
izvēle. Atkarībā no situācijas izmantojami dažādi palīglīdzekļi, piemēram, atsevišķi stāstā pieminētie priekšmeti. Lielisks paņēmiens stāsta atdzīvināšanai gan bērnu,
gan pieaugušo auditorijā ir lelles un lomu spēles.
Stāstnieks tāpat kā aktieris ir profesija, ar kuru var
pelnīt iztiku. Taču aplams ir uzskats, ka stāstnieka talants aplaimo tikai dažus. Visas iepriekš minētās prasmes
ir iespējams apzināti izkopt un attīstīt. Tas nozīmē — par
stāstnieku var kļūt ikviens. G.Pakalns kopā ar kolēģiem
ciparvideodiskā (DVD) “Mācību līdzeklis stāstniekiem”
apkopojis gan mācību materiālus, gan stāstu audio un
video ierakstus. Disku bez maksas savā īpašumā varēja
iegūt ikviens noslēguma semināra dalībnieks.

šā pētniece Baiba Krogzeme-Mosgorda. Nav noslēpums, ka bērnu un pieaugušo skatījums uz pasauli atšķiras. B.Krogzeme-Mosgorda bērnu folkloru dala 3 daļās: 1) bērniem adresētā, proti, tā, kuru bērniem radījuši pieaugušie; 2) bērnu izmantotā — gan pašu radītā, gan no pieaugušo folkloras paņemtā; 3) folklora par
bērniem. Pētniece uzsvēra, ka klasiskā folklora ir sveša mūsdienu bērnu uztverei, tāpēc aktīvi tiek veidotas
tautasdziesmu un citu folkloras žanru parodijas. Piemēram, mūsdienu bērniem ir sveša gan tradicionālo mīklu
stilistika, gan tajā atspoguļotie tēli, taču viņi ar vislielāko prieku un entuziasmu veido paši savas mīklas, kas ir
atbalstāma aktivitāte. Ļoti populāri bērnu vidū ir spoku stāsti. Klasiskās teikas vairumam bērnu šķiet neinteresantas un garlaicīgas to vienmuļā sižeta dēļ, kamēr

G.Pakalna ar kolēģiem sagatavotais
mācību ciparvideodisks
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Projekts “Draugu stāsti”
Ar bērnu un pusaudžu stāstu projektu “Draugu
stāsti” (www.stastulaiks.lv) noslēguma semināra dalībniekus iepazīstināja projekta vadītāja, UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika.
1999.gadā UNESCO pieņēma rezolūciju par starpdisciplināra un starpsektoru projekta “Kaukāzs” uzsākšanu. Šis sadarbības projekts aptver visas UNESCO
darbības jomas un veicina to īstenošanu Kaukāza reģionā kā eksperimentālā vidē. Atsaucoties uz rezolūciju, UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija sadarbībā ar
UNESCO Maskavas biroju 2003.gadā realizēja projektu
“Dialogs starp civilizācijām. Kaukāzs”, kura mērķis bija sekmēt starpreģionu sadarbību, īpaši akcentējot sadarbību kultūras jomā. Viens no šī projekta rezultātiem

Stāstīšanas
eksperte
M.Mellēna:
“Stāstot ir
jābūt godīgam un jāļaujas improvizācijai”

liotekāram varētu būt pārlieku liela bijība pret grāmatas tekstu. Nekādu priekšā lasīšanu — ir jāstāsta! Nebūtu arī izmantojams tikai viens stāstīšanas paņēmiens,
jāļaujas eksperimentiem un improvizācijai. Stāstītājam
jāļauj justies brīvi, pat tad, ja pasākums pārsniedz plānā
paredzēto laiku. Programmai jābūt atvērtai — iespēja
kļūt par stāstnieku dodama arī klausītājiem. Stāstīšanu
iespējams papildināt ar muzicēšanu, kustību aktivitātēm, dziedāšanu un citām darbībām, kas saskan ar pasākuma tematiku un norises plānojumu.
Literatūras par stāstniecību ir daudz, sevišķi angļu
valodā, taču tikai lasīšana vien par stāstnieku nepadara. Prakse rāda, ka vislabāk stāstīt var iemācīties, klausoties labus stāstītājus un stāstot kopā ar viņiem. Stāstnieka talants mīt ikvienā, tam tikai jāļauj uzplaukt!

Katras tautas kultūra
un tās saglabāšana ir
UNESCO prioritāte —
gan materiālās, gan
nemateriālās kultūras
aizsardzībai apstiprinātas
jau 3 konvencijas

Stāsti UNESCO
konvencijās
Tikko kā iznākušo izdevumu
“Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana: rokasgrāmata
8
iesācējiem” demonstrēja viena no
tā autorēm — Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas vecākā referente nemateriālā kultūras mantojuma
politikā Signe Pujāte. Stāsti pieder
pie nemateriālā kultūras mantojuma — tos aizsargā UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras
9
mantojuma saglabāšanu . Rokasgrāmatā apskatīta nemateriālā kultūras mantojuma būtība un veidi,
raksturotas tā saglabāšanas iespējas. Izdevuma pamatā — skolēnu

S.Pujātes un
I.Vītolas sagatavotā
rokasgrāmata — palīgs
ikvienam stāstu vācējam
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bija grāmatas “Pasaku tilti” (Bridges of tales)
izdošana projekta dalībvalstu un angļu valodā 2005.gadā. Izdevumā apkopotas Kaukāza (Azerbaidžāna, Armēnija, Gruzija) un
Baltijas (Lietuva, Latvija, Igaunija) tautu pasakas. Grāmatu ilustrēja projektā iesaistīto
valstu bērni.
Bērnu un pusaudžu stāstu projekts
“Draugu stāsti” paredzēts kā šī projekta
turpinājums, veidojot Baltijas un Kaukāza
starpkultūru sadarbības modeli Latvijā. Tāpat kā “Stāstu laiks bibliotēkās”, arī šis projekts tiek īstenots UNESCO Starptautiskās
lasīt, rakstīt un rēķinātprasmes dekādes ietvaros.
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pētījumos gūtā pieredze un iespaidi, vairākām skolām
iesaistoties nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanā UNESCO Asociēto skolu projekta ietvaros. Izdevums
ietver arī ieteicamās literatūras sarakstu un citus noderīgus informācijas avotus, piemēram, UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsar10
dzību , kas attiecināma uz materiālo kultūras mantojumu, un UNESCO Konvenciju par kultūras izpausmju
11
daudzveidības aizsardzību un veicināšanu , kas skar
ikvienu kultūras aktivitāti. Rokasgrāmata, kā arī visu 3
konvenciju iespiestie izdevumi bez maksas pieejami
UNESCO LNK sekretariātā Rīgā.

Tradicionālās kultūras biedrības “Aprika” valdes
priekšsēdētāja, folkloras speciāliste, projekta “Stāstu laiks bibliotēkās” eksperte Māra Mellēna prezentēja projekta gaitā izstrādātā metodiskā materiāla uz7
metumu . Viņa uzsvēra, ka nav universālu stāstīšanas
prasmju un repertuāra, katrs ir individuāls, tāpēc galvenais — būt labvēlīgi noskaņotam, godīgam, vienkāršam un dabiskam. Vislielākais klupšanas akmens bib-
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Projekta uzmanības lokā ir bērnu un jauniešu vecumā no 10 līdz 16 gadiem radošo izpausmju attīstīšana starpkultūru kontekstā: stāstu rakstīšana, lasīšana
un ilustrēšana, savstarpēji bagātinoties, iepazīstot kultūras mantojumu, veidojot cieņu pret citu valstu tradīcijām un paradumiem.
Projekts uzsākts 2009.gada aprīlī un to paredzēts
noslēgt 2010.gada oktobrī. Līdz 2009.gada decembrim
ritēja projekta sagatavošanas posms, bet 2009.gada
decembrī tika izsludināti pirmie stāstu konkursi, kuriem darbus varēja iesūtīt līdz 2010.gada martam. Par
šiem stāstiem var balsot un tos ilustrēt. Tiks organizēta
arī nometne stāstu autoriem, kā arī bērnu un jauniešu
stāstu tematiskie lasīšanas vakari. Projekta rezultātā iecerēts izveidot elektronisku grāmatu “Draugu stāsti”.
Projektu organizē un vada UNESCO LNK sadarbībā
ar Latviešu valodas aģentūru, biedrību “Ideju forums”,
izdevniecību “Liels un mazs” un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centru. Projektu finansiāli
atbalsta Sorosa fonds Latvija.

stāstīšanas pasākumu organizēšana ir viena no bibliotēku pamatfunkcijām.
Bibliotēka ir lieliska vieta stāstiem un stāstīšanai. Tā
ir labvēlīga un demokrātiska, moderna un informatīvi
bagāta — kur gan vēl rodams tik daudz stāstu kā bibliotēkā! Turklāt bibliotēkām ir uzkrāta ievērojama stāstīšanas pieredze. Sarunas par grāmatām, interešu klubi, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, iepazīstināšana ar bibliotēku, nodarbības par dažādiem tematiem un daudzi
citi pasākumi, kuru pamatā ir stāsts un stāstīšana, ir ba-

“Trešā tēva dēla” un “Latvenergo”
atbalsts stāstniecībai
Par stāstu dokumentēšanas un saglabāšanas iespējām projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros stāstīja valsts
aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) pārstāve Sandra Vīgante. Viņa informēja, ka Latvijas bibliotēku portāla jaunajā versijā katrai bibliotēkai būs iespēja veidot savu profilu dažāda satura publicēšanai,
tajā skaitā stāstu saglabāšanai digitālā formātā. V/a KIS
organizēs mācības darbam ar jauno portāla versiju: gan
par informācijas atlasi un apstrādi, gan ievietošanu un
dažādu rīku un programmu izmantošanu informācijas
digitalizēšanā.
Stāstu saglabāšanai nepieciešams atbilstošs tehnoloģiskais nodrošinājums. No 2009.gada 1.jūnija līdz
1.septembrim a/s “Latvenergo” sadarbībā ar v/a KIS rīkoja konkursu Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurā
bibliotekāriem bija jāmāca apmeklētājiem kā izmantot a/s “Latvenergo” klientu portālu “E-latvenergo.lv”
(www.e-latvenergo.lv). Konkurss bija daļa no a/s “Latvenergo” aktivitātēm projektā “Trešais tēva dēls”, kura ietvaros iedzīvotāju izglītošana par uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem elektroniskajā vidē notiek jau
kopš 2008.gada septembra. Konkursa uzvarētāji noteikti, vērtējot “E-latvenergo.lv” portāla apmeklētību
no katras bibliotēkas konkursa norises periodā. “Latvenergo” Mārketinga un klientu apkalpošanas projektu
vadītāja Jurita Kuola kopā ar v/a KIS pārstāvjiem pasniedza balvas — diktofonus 10 bibliotēkām, kas visaktīvāk bija popularizējušas “E-latvenergo.lv” portālu.

Bibliotēka — vieta stāstiem un
stāstīšanai
Daudzās valstīs pašlaik vērojama mutvārdu kultūras renesanse. Stāstnieku organizācijas un festivāli
kļūst arvien populārāki, tiek izdotas stāstniecības grāmatas, organizēti stāstnieku kursi. Pieaug arī bibliotēku
loma stāstīšanas pasākumu organizēšanā — tās kļūst
par stāstīšanas pasākumu centriem. Piemēram, ASV

Kuldīgas
stāstnieces
L.Lagzdiņas
repertuārā ir stāsti
arī par grāmatām
un bibliotēku

gātīgs materiāls stāstniecības attīstībai bibliotēkās.
Stāstīšanas pasākumi organizējami gan pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem atsevišķi, gan dažādām
paaudzēm kopā. Lielisks tandēms, ko lieliski apliecina
arī Latvijas bibliotēku projektā gūtā pieredze, ir pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki. Pasākumus var rīkot gan bibliotēkas telpās, gan ārpus tām — citās iestādēs vai brīvā dabā. Tie var būt kā mērķtiecīgi plānoti sarīkojumi ar teātra un spēļu elementiem, tā brīvas,
vienkāršas un nesamākslotas sarunas par noteiktu tēmu. Stāstīt var gan paši bibliotekāri, gan īpaši uzaicināti viesi, gan lasītāji un apmeklētāji. Nav viena vispareizākā stāstīšanas stila, visautentiskākā teksta vai vislabākās stāstīšanas manieres. Katrs to veido saskaņā ar izvēlēto stāstu, savu pieredzi un prasmēm, konkrēto auditoriju. Arī tematika var būt visdažādākā, kaut bibliotēkām visnoderīgākie ir stāsti, kurus var izmantot novadpētniecībā: stāsti par novadu un tā vēsturi. Diemžēl
atsevišķu tematu stāstniecība ir apdraudēta — daudzi
stāstītāji var aiziet mūžībā, līdz ar to jāsteidz fiksēt viņu
stāstījumi. Pasākumu dokumentēšanai un publicitātei
nenovērtējamas ir audio un video iespējas.
Bibliotēkas var organizēt arī stāstīšanas ciklu, pat
festivālus, veidot stāstnieku klubus, rīkot kursus un mācības, veidot stāstu arhīvu. Iedvesmai varētu izmantot
Kurzemes stāstnieku festivālu “Ziv zup”, kas 2010.gada
24.aprīlī notiks jau ceturto reizi. No vienas dienas pasākuma 2007.gada 28.aprīlī tas izaudzis par vairāku dienu festivālu, kas ik gadu tiek organizēts aprīļa pēdējā
nedēļas nogalē Kuldīgā — brīvā dabā Ventas krastā.
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1
Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, http://www.unesco.org). Dibināta 1945.gadā, lai veicinātu
mieru un drošību pasaulē; sekmē sadarbību izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju jomā, iestājas par katras valsts neatkarību, tās kultūras savdabības un unikalitātes saglabāšanu, neatkarīgas un demokrātiskas izglītības sistēmas veidošanu. UNESCO LNK (http://www.unesco.lv)
nodrošina Latvijas kā dalībvalsts sadarbību ar UNESCO, veicina tās konvenciju īstenošanu Latvijā, sniedz informāciju par Latvijas darbu UNESCO kontekstā.
2
Viena no pirmajām projekta prezentācijām notika Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2008.gada rudens sanāksmē 2008.gada 28.–29.oktobrī Valmieras integrētajā bibliotēkā. Sk.: Krasovska, Marlēna. Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2008.gada rudens sanāksme 2008.gada 28.–29.oktobrī Valmierā. Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste]. Nr.46, 2009, 32.–33.lpp. Pieejams: http://
www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/bp46-Krasovska_Latvijas.pdf.
3
Semināru prezentācijas pieejamas UNESCO LNK tīmekļa vietnē:
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/communication_and_info/
stb.html.
4
Par ķeceri uzskatītā čeha Jana Husa (Jan Hus, ap 1371–1415) ideju ietekmē 15.gadsimta pirmsreformācijas Bohēmijā un Morāvijā (tagadējā Čehija) izveidojusies reliģiska kustība (protestantisma novirziens),
kuras piekritēji, glābjoties no vajāšanām, ieceļoja Saksijā (Vācija) un rada tur patvērumu. Draudzes nosaukums cēlies no apmetnes tuvumā
esošā Hernhūtes kalna nosaukuma (Herrnhut). Latvijā hernhūtieši ieradās 18.gadsimta 30.gados un ātri vien iemantoja daudz piekritēju, īpaši Vidzemē. Hernhūtiešu draudžu uzplaukums Latvijā novērojams 18. un
19.gadsimtā. 20.gadsimtā tā darbība pamazām apsīka. Hernhūtiešu kustība ir pazīstama ar savu emocionālo attieksmi pret Dievu, tam laikam
demokrātiskajām, humānajām un progresīvajām idejām (piemēram,
zemnieku vispārēja izglītošana un dalība sprediķos) un askētiska dzīvesveida popularizēšanu.
5
Interesants skatījums uz padomju folkloru rodams: Kalniņa, Ieva. Latviešu padomju folkloras konstrukcija. No: Kultūra un vara : raksti
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Uzmini nu! : jaunā latviešu folklora : [466 mīklas]. Sast.: Dita Torstere, Elita
Marga, Arvīds Babris. Rīga : Latvijas Televīzija, 1998. 157 lpp.; Joku stāsti :
bērnu folkloras un piedzīvojumu krāj. Savācis un sakārt. Māris Rungu lis. Rīga : Zīlīte, 1996. 38 lpp.; Lielais sklandrausis : bērnu daiļrade [folklora]. Sast.
Jāzeps Osmanis. Rīga : Sprīdītis, 1995. 508 lpp.; Spoku stāsti : [bērnu folklora]. Savācis un sakārt. Māris Rungulis. Rīga : Zīlīte, 1991. 55 lpp. Metodiskie līdzekļi darbam ar bērniem tradicionālās kultūras apguvē: Tradicionālā kultūra bērniem : metod. līdz. pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. Sast. Gunta Siliņa-Jasjukeviča. Rīga : RaKa, 2008. 328 lpp.; Reizniece, Ilga. Rokasgrāmata folkloras mācīšanā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 144
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(Ligitas Ieviņas un Māras Jēkabsones foto)

Ieteicamā Latvijas bibliotēkās pieejamā literatūra

Cilvēks. Dzīve. Stāstījums : rakstu krāj. Sast. un red. Agita Lūse. Rīga : Latvijas Antropologu biedrība: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas inst., 2002. 154 lpp.
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Savukārt Ventspils Amatu mājā katru nedēļu notiek
ventiņu stāstnieces Līgas Reiteres vadītās vakarēšanas.
Jauniešiem varētu būt interesanti stāstnieku konkursi. Kā piemēru var minēt bērnu un jauniešu stāstnieku
konkursu “Teci, teci, valodiņa”, kas notiek ik gadu kopš
1997.gada. Katram dalībniekam 5–7 minūšu laikā jāizstāsta 3 stāsti: tautas pasaka, gadījums no dzīves un īss
stāstījums par jebkuru tēmu. Latgales pusē — Viļānos
— katru gadu, parasti februāra sākumā, notiek kultūras darbinieces Ivetas Dukaļskas organizētais “Ziņģētāju un stāstnieku konkurss”, kas pierāda, ka sacensības
gars piemīt arī vecāka gadagājuma ļaudīm.
Stāstīšana ir priekšnesums. To atgādināja divu Stāstnieku ķēniņieņu, Latvijas Kultūras akadēmijas studentes Initas Šalkovskas un Kuldīgas stāstnieces Liesmas
Lagzdiņas uzstāšanās semināra noslēgumā. Jāpatur
prātā, ka svarīga ir ne tikai stāstīšana, bet arī klausīšanās. Māksla ir ne tikai stāstu izstāstīt, bet arī to noklausīties. Ikviens no mums ir potenciāls stāstītājs, bet ne
visi mēs esam labi klausītāji.

DAŽĀDA INFORMĀCIJA • VECĀ UN JAUNĀ GRĀMATNIECĪBA • ĀRZEMĒS • BĒRNI UN JAUNIEŠI BIBLIOTĒKĀS • KONFERENCES, SEMINĀRI, SANĀKSMES • DATORIZĀCIJA, DIGITALIZĀCIJA, INTERNETIZĀCIJA • CILVĒKI, NOTIKUMI, PROBLĒMAS • BIBLIOTEKĀRI LATVIJĀ UN PASAULĒ

un Kultūras ministrijas, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Pasākuma muzikālajā daļā ar dziesmām uzstājās gan LNerB darbinieki, gan Strazdumuižas internātvidusskolas audzēkņi, gan arī vietējie dzejnieki Imants
Smirnovs un Ida Kronberga. Pasākumu noslēdza īpašā viešņa folkmūziķe Anta Eņģele, kuras sniegums saviļņoja ikvienu klausītāju.

Gunta Bite

Neredzīgais cilvēks ceļu satiksmē

Baltā spieķa
dziesma

Informatīvajā daļā tika pievērsta uzmanība neredzīga cilvēka iepirkšanās problēmām. LNerB ilggadējā
darbiniece Alda Zariņa atgādināja, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz drošu vidi, tai skaitā uz drošu pārvietošanos pa ielām. Jebkurš cilvēks, izejot uz ielas, automātiski kļūst par ceļu satiksmes dalībnieku, kuru regulē un aizsargā satiksmes likumi.
Visneaizsargātākās cilvēku grupas ir bērni (nezināšanas un neuzmanības dēļ), veci cilvēki (reakcijas trūkuma
vai citu fizioloģisko īpatnību dēļ) un redzes invalīdi, sevišķi — neredzīgie cilvēki, kuri nevar novērtēt attālumu

Katru gadu 15.oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta
Starptautiskā Baltā spieķa diena. Tā nav atceres
vai svinamā diena. Tā ir diena, kad plašāka
sabiedrība tiek informēta par redzes invalīdiem,
viņu vajadzībām un problēmām.
Strazdumuižas internātvidusskolas audzēkņu ansambli
atbalstīt bija ieradušies skolasbiedri, kas, satupuši ejās, baudīja
priekšnesumu

2009.gada 15.oktobrī arī Latvijas Neredzīgo bibliotēka (LNerB) organizēja informatīvi muzikālu pasākumu “Baltā spieķa dziesma”, kurā galvenā tēma bija vides pieejamība un drošums cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tika aicināti pārstāvji no Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD), SIA “Rīgas satiksme”, AS “Latvijas
dzelzceļš”, lielākajiem veikaliem un aktīvākajām autoskolām. Pasākumā piedalījās arī Labklājības, Satiksmes

līdz braucošai automašīnai un noteikt tās bremzēšanas
ceļu. Lai viņus pasargātu no traumām, visā pasaulē kā
brīdinājuma signāls kalpo balts spieķis, ko pirms došanās pāri ielai paceļ redzes invalīds. Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) 161. pants nosaka, ka šis signāls autovadītājiem jārespektē arī ārpus gājēju pārejām.
Pirmo informāciju par satiksmes drošību šoferis iegūst autoskolās, vēlāk viņa gatavību patstāvīgi
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CSDD pārstāvis Juris Teteris (no kreisās) un
“Rīgas satiksme” pārvadājumu direktors
Jānis Dziedātājs ieinteresēti redzes invalīdu
satiksmes drošībā

Raksta autore G.Bite pasākuma vadītājas ampluā

SIA “Rīgas satiksme” pārvadājumu direktors Jānis
Dziedātājs piedāvāja par šīm problēmām sagatavot
publikāciju uzņēmuma iekšējam laikrakstam “Rīgas satiksmes darbinieks”, kuru lasa viss personāls. Iespējams,
šoferu amatu aprakstos būtu iekļaujams pienākums informēt neredzīgo pasažieri par viņam nepieciešamās
pieturvietas sasniegšanu, ja neredzīgais pasažieris iekāpjot transportlīdzeklī, ir savu galamērķi paziņojis.

Liepājas Neredzīgo biedrība jau vairākus gadus sadarbībā ar Ceļu policiju Baltā spieķa dienā rīko akciju,
kurā pārbauda CSN 161.panta ievērošanu. Rezultāti bija pārsteidzoši. Ja pirmajos gados katrs otrais autovadītājs nepalaida garām neredzīgo gājēju, tad 2009.gadā tikai daži. Tas liecina, ka vainojama šoferu nezināšana un autoskolām CSN mācību procesā jāpievērš lielāka uzmanība 161.panta skaidrojumam.
Par šo jautājumu izvērsās diskusija ar CSDD pārstāvjiem. Tika pieņemti divi lēmumi:
1. CSDD izplatīs visām Rīgas autoskolām CD ar informatīvu filmu “Uzmanību, cilvēks ar Balto spieķi!”,
ko izveidojusi Liepājas Neredzīgo biedrība.
2. CSN eksāmenu biļešu izdevumā par CSN 161.
punktu, t.i., par gājējiem, kas paceļ balto spieķi,
tiks iekļauta papildinformācija.

Neredzīgo cilvēku pavadoņi — suņi
LNerB Metodikas un bibliogrāfijas nodaļas darbiniece Zane Rižija atgādināja, ka neredzīgam cilvēkam
suns pavadonis ikdienā palīdz tikt galā ar dažādām dzīves situācijām. Pasaulē šādiem suņiem ir atļauts ieiet
ikvienā sabiedriskā vietā, ne tikai veikalos, bet arī muzejos. Latvijā, diemžēl, tas ir aizliegts.
Z.Rižija informēja, ka mūsu valstī ir tikai viens kinologs, kurš sagatavo suņus pavadoņus neredzīgiem cilvēkiem — biedrības “Saulessuns” pārstāvis Konstantīns
Mitrofanovs. Apmācības procesā suņi tiek vesti gan uz
tirgu, gan veikaliem, kuros ir daudz suņiem nepazīstamu smaržu un smaku. Pirms tam suņi tiek pabaroti, lai apmācību laikā ēšana nebūtu primāra vajadzība.
Tādēļ nav riska, ka suns, iegājis veikalā, pēkšņi mestos
pie pārtikas plauktiem. Suņiem tiek mācīts, ka uzliekot
speciālu krūšu siksnu, sākas darbs un patvaļības nav
atļautas. Šāds princips viņiem jāapgūst jau no pirmās

Sabiedriskā transporta izmantošanas
grūtības
Pasākumā tika pārrunātas arī sabiedriskā transporta
izmantošanas problēmas. Par tām stāstīja LNerB Braila
raksta redaktors Edijs Fuksis, kurš, būdams neredzīgs,
ik dienu viens mēro ceļu no mājām Pārdaugavā uz darbu Juglā.
Edijs atzina, ka šobrīd pārvietošanās kļuvusi ērtāka
nekā agrāk, jo tiek atskaņoti esošo un nākamo pieturvietu nosaukumi. Taču, ja šī informācija izskan novēloti,
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tā var pasažieri dezinformēt. Edija ierosinājums — neredzīgais cilvēks savu izkāpšanas pieturu paziņotu šoferim, kurš informētu viņu par tās sasniegšanu. Edijs
uzsvēra, ka ļoti svarīga ir neredzīgo pasažieru izlaišana pieturvietās, nevis ārpus tām. Citādi neredzīgais cilvēks kļūst apdraudēts, jo var apjukt un iziet uz braucamās daļas.

piedalīties satiksmē pārbauda un apstiprina CSDD, bet
reālo darbību ik pa laikam kontrolē Ceļu policija. Ikvienā no šiem posmiem ir iespēja informēt autovadītājus
par neredzīgajiem satiksmes dalībniekiem. Sevišķi liela nozīme ir pirmajām autovadītāju izglītotājām — autoskolām. Diemžēl neviens autoskolu pārstāvis pasākumā nepiedalījās.
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apmācību dienas. Latvijā lielākajā daļā veikalu suņi pavadoņi netiek ielaisti, jo saimnieki nevar uzrādīt juridiski apstiprinātas apliecības par suņu īpašo apmācību.
Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Zvereva informēja, ka tiek izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 959, kuros paredzēts juridisks statuss arī sunim pavadonim un dažādi atvieglojumi neredzīgam cilvēkam ar suni pavadoni.
Juridiska statusa piešķiršana sunim pavadonim ļaus neredzīgam cilvēkam ar suni apmeklēt tirdzniecības centrus, muzejus, koncertus, ēdināšanas vietas u.c. bez iespējamām soda sankcijām, nebaidoties no sabiedrības un publisko institūciju administrācijas nosodījuma.
Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo
biedrību līdz 2013.gadam ar Eiropas Savienības fondu
finansējumu īstenos projektu par sociālo rehabilitāciju
cilvēkiem ar redzes traucējumiem visā Latvijā. Projekta izmaksas — 2 miljoni latu. Tā ietvaros redzes invalīdi
varēs iegādāties suņus pavadoņus.

Neredzīgais cilvēks komunikācijā ar
sabiedrību
Pasākuma noslēgumā psiholoģijas maģistre Andra
Jākobsone akcentēja redzes invalīdu un sabiedrības
komunikācijas problēmas. Padomju valstī, kur dzīvojām gadu desmitiem, par invalīdiem runāt nebija pieņemts. Iespējams, tikai neliela sabiedrības daļa zināja
par viņu esamību, jo valsts bija viņus apgādājusi ar īpašu dzīvesvietu, izglītību un darbu. Šāda attieksme nodrošināja redzes invalīdiem drošu sociālo vidi, taču liedza radošo pašizpausmi, savas neatkarības apzināšanos un izmantošanu. Šāda vide veicināja redzes invalīdos “iemācītu bezpalīdzību”. Jaunajai paaudzei ir lielākas iespējas paust savu patstāvību, tāpēc “bezpalīdzības” sajūta viņos nav tik izteikta.
A.Jākobsone minēja trīs cēloņus, kādēļ palīdzība invalīdiem bieži tomēr netiek piedāvāta:

• pastāv psiholoģiskas bailes, piedāvājot palīdzību,
tikt atraidītam;
• nezināšana, kad un kā piedāvāt palīdzību un kādā
veidā to sniegt;
• neienāk prātā, ka palīdzība ir nepieciešama.
Lai šos cēloņus novērstu, nepieciešama savstarpēja uzticēšanās. A.Jākobsone uzsvēra: “Mēs — sabiedrība — protam uzņemties atbildību un mācāmies rūpēties. Otra sabiedrības daļa — mācās uzticēties. Mēs pašreiz dzīvojam sarežģītā laikā, ko saucam par krīzi. Tā skar
gan ekonomiku, gan attiecības. Runājot par krīzi, mēs zinām, ka tai ir divi ceļi — negatīvais un pozitīvais. Pozitīvais nes līdzi iespēju, kuru ir jāizmanto. Šis ir iespēju laiks,
lai mēs kļūtu atsaucīgāki, dzirdīgāki, sirsnīgāki, tad arī būsim kā vienota sabiedrība, viens veselums.”
Lai iejustos redzes invalīda situācijā, pēc informatīvās
daļas interesenti varēja piedalīties vairākās stafetēs:
1. “Atrodi vajadzīgo informāciju” — dalībniekam ar
aizsietām acīm un balto spieķi rokās vajadzēja ienākt bibliotēkas lasītavā, pieiet pie galda un no
trim piedāvātām grāmatām atrast konkrētu grāmatu. Šī nodarbība parādīja, cik svarīga loma neredzīga cilvēka ikdienā ir grāmatām Braila rakstā, kurās
viņš var atrast sev nepieciešamo informāciju.
2. “Uzticies, esmu tavs pavadonis” — dalībniekam tika “piešķirts” pavadonis, kurš veda viņu pa maršrutu: bibliotēka — neredzīgo skola — bibliotēka.
Šī nodarbība ļāva izjust, cik svarīgi ir atrast cilvēku,
kuram patiešām var uzticēties.
3. “Baltais spieķis — drošība vai drauds?” — “neredzīgiem” dalībniekiem ar balto spieķi rokās vajadzēja turp un atpakaļ šķērsot Juglas ielu posmā starp
Kvēles un Pāles ielām. Akcijā piedalījās divas Ceļu
policijas ekipāžas no “Satiksmes uzraudzības biroja” — tās apstādināja ikvienu automašīnu, kas nepalaida pāri ielai gājēju ar balto spieķi.
Arī turpmāk Latvijas Neredzīgo bibliotēka sadarbosies gan ar “Rīgas satiksmi”, gan Labklājības ministriju,
CSDD, gan citām institūcijām, kam
jārūpējas par invalīdiem pieejamākas un drošākas vides izveidi.
Tas, ka cilvēks ir vājredzīgs vai pilnībā neredzīgs, nenozīmē, ka viņam
visa dzīve būtu jāpavada mājās, neizejot uz ielas. Ikviens redzes invalīds
vēlas komunicēties ar citiem ļaudīm,
tāpat kā mēs. Vienīgā atšķirība — lai
kaut kur nokļūtu, viņiem jāmēro grūtāks un bīstamāks ceļš nekā mums.

Pasākumā aplūkotās tēmas
bija svarīgas dažāda vecuma
apmeklētājiem
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Emuāri —
jauns
informācijas
resurss

Foto: Flickr.com

Informācijas izplatīšanās un globalizācijas
pamatā ir jaunie saziņas līdzekļi. Iespēja
līdzdarboties interneta vidē un izmantot tā
piedāvājumu ir tik nozīmīga, ka vispasaules
tīmeklis tiek uzskatīts par vienu no
perspektīvākajiem plašsaziņas līdzekļiem.
Sabiedrība nav gatava atteikties no tradicionālās
grāmatas, taču nākotne bez elektroniskajiem
resursiem nav iedomājama.

yy regulāri papildināts ar jaunu materiālu un piedāvā
individuālu viedokli. (13)
Taču, piemēram, Lorela Anna Klaida (Laurel Anne
Clyde) uzskata, ka emuārus nav nepieciešams definēt
— līdz ar straujo IT attīstību tie nepārtraukti mainās, un
tos allaž nākas definēt no jauna. (5)

Emuāru izcelsme un attīstība
Pasaulē emuāri vairs nav nekāds jaunums, jo to rašanās tiek datēta ar aizvadītā gadsimta 90.gadiem. (5)
Par pirmajiem emuāriem tiek uzskatīta gandrīz jebkura tīmekļa vietne, kur hronoloģiskā secībā ievietota jelkāda informācija ar saitēm un norādēm. Pirmo šāda veida tīmekļa vietni 1992.gadā izveidoja Eiropas Kodolpētījumu centrs (The European Organization for Nuclear Research, CERN, http://info.cern.ch). Tajā tika publicētas visas jaunās saistošās tīmekļa vietnes. (7) Rebeka Blūda
(Rebecca Blood) — pirmās iespiestās grāmatas par emuāriem autore — uzskata, ka emuāru aizsākumi meklējami 90.gadu vidū, kad “interneta sērfotāji meklēja veidus, kā savākt vienkopus visu tiešsaistē radīto un pieejamo informāciju”. Sākotnēji emuāriem bija interneta saišu uzkrāšanas funkcija, tāpēc to izveidei bija nepieciešams pārzināt tīmekļa vietņu veidošanas pamatus. (3)
Par pirmo Latvijas emuāru uzskatāms http://pods.
lv, kas izveidots pagājušā gadsimta 90.gadu beigās un
tehniski bija līdzīgs tā laika populārajām e-ziņām.

Emuāri un tīmekļa sabiedrība
Pēdējos gados interneta vidē ir radies jauns informācijas resurss — emuāri. Tie veic gan informatīvo, gan
izklaides, gan komunikatīvo funkciju, kā arī dod iespēju izteikties un saņemt atgriezenisko saiti no visas pasaules. Strukturāli emuārs ir tīmekļa vietne, kurā, to regulāri atjauninot, tiek publicēta informācija par noteiktu tematu vai tematu kopu. Emuāri piedāvā vienkāršu
veidu, proti, jau gatavu tehnoloģisko platformu, kas cilvēkiem bez īpašām tehniskajām vai programmēšanas
prasmēm ļauj sniegt informāciju un komunicēties interneta vidē. Saturiski emuāri ir ļoti atšķirīgi — sākot ar individuālajām dienasgrāmatām un beidzot ar politisko
kampaņu, uzņēmumu un kopienu žurnāliem.
Termins “emuārs” ir latviskojums no “weblog”, kuru
1997.gada 17.decembrī izveidoja Džorns Bargers (Jorn
Barger). (19) 1999.gada pavasarī Pīters Merholzs (Peter
Merholz) publicēja īso temina formu “blog” — jokojoties vārds “weblog” tika sadalīts frāzē “we blog” [“mēs
veidojam emuārus” — S.B.]. Drīz vien emuāru platformu izstrādātājfirmas Pyra Labs pārstāvis Evans Viljamss
(Evan Williams) sāka lietot “blog” gan kā darbības vārdu,
gan lietvārdu, kā arī izveidoja terminu “blogger”. (1)
Emuāru speciālists no Kanādas Pīters Skots (Peter
Scott) emuāru definē kā tīmekļa vietni, kur lasāms īss,
regulārs, hronoloģisks notikumu vai informācijas izklāsts. (5) Emuāra raksturīgākās pazīmes:
yy ieraksti organizēti apvērstā hronoloģiskā secībā vai
tematiski;

Bibliotēku nozares emuāri
Bibliotēku jomā ir daudz emuāru — gan libblogi jeb
emuāri, kurus raksta bibliotēkas personāls, gan emuāri,
kuri pārstāv bibliotēku kā iestādi. Bibliotēku emuāri ir
aktuāli visu veidu bibliotēkām, tie noder gan bibliotēkas iekšējai, gan ārējai komunikācijai.
Pirmie ar bibliotēkām saistītie emuāri datējami ar
pagājušā gadsimta 90.gadu beigām, taču visstraujāk
bibliotēku emuāri veidojās ap 2001.–2003.gadu. (11) Visvairāk bibliotēku emuāru ir ASV un Lielbritānijā. (11)
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Sigita Brice

Bibliotēku nozares emuāru
kvantitatīvais raksturojums
Nav precīzu datu par bibliotēku nozares emuāru
skaitu. Daļa emuāru top projektu veidā un pēc to noslēguma vairs netiek turpināti. To skaitā ir tādi, kas netiek
arī izdzēsti un tādēļ statistikā tiek uzskaitīti. Ap 2003.
gadu tikai dažām pasaules bibliotēkām bija savi emuāri, kamēr citās nozarēs to skaits svārstījās starp 1,5 un
3,4 miljoniem. (5)
Viki vietnē “The Blogging Libraries Wiki” pieejama
informācija par 575 publiskajām, 423 akadēmiskajām,
99 skolu, 70 speciālajām, 31 iestāžu (internal) bibliotēku un 79 bibliotēku asociācijām, kas veido savus emuārus. Minēti arī 47 bibliotēku direktoru un administratoru emuāri. Kopumā uzskaitīti 1245 bibliotēku veidotie emuāri. (4)
Latvijā 2007.gadā bija aptuveni 8 ar bibliotēku nozari saistīti emuāri, 2009.gada aprīlī — jau 25, bet 2009.gada oktobrī — 28. (20) Šie emuāri pārstāv dažādus bibliotēku veidus: publiskās, valsts nozīmes, skolu un speciālās bibliotēkas; ir emuāri, kas reprezentē nevis konkrētu bibliotēku, bet bibliotēku nozari vispār.
Galvenie iemesli Latvijas bibliotēku pasivitātei emuāru veidošanā:
yytrūkst zināšanu IKT jomā;
yytā ir neatalgota ārpus darba laika aktivitāte, faktiski
— entuziasma darbs; diemžēl vairums bibliotekāru
nav gatavi uzņemties emuāru veidošanu bez atlīdzības, kā papildu darbu ārpus oficiālā darba laika;
yyikdienas noslogotība un laika trūkums;
yypsiholoģiskais aspekts — bailes pieņemt jauno, nedrošība par saviem spēkiem.
Taču, neskatoties uz diezgan gausu emuāru ienākšanu Latvijas bibliotēku nozarē, skats uz nākotni ir optimistisks. Emuāru veidotāji uzskata, ka bibliotēku nozares emuāru skaits pieaugs, saturs attīstīsies.

Latvijas bibliotēku emuāru tematisks
raksturojums
Katrs bibliotēku nozares emuārs uzskatāms par savas iestādes vai emuāra autora vizītkarti, kas atspoguļo emuāra autora viedokli un veiktās aktivitātes. Emuāru apmeklētājiem plašajā informācijas klāstā vieglāk orientēties, ja ieraksti grupēti pēc tematiem vai

Latvijas bibliotēku nozares emuāru temati
vispārīgi
video
tulkojumi
spēles
pasākumi
medicīna
konkursi
kibernoziegumi
jaunieguvumi
izstādes
izglītība
IT
internets
grāmatas
e-resursi
emuāri
datubāzes
ceļojumi
bibliotēku aktualitātes
bibliotēkas
bibliotēka 2.0
bibliotekāri
Bērnu žūrija
apmācības
akcijas
Emuāru ierakstu temati
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Latvijas bibliotēku emuāri ir parādījušies tikai nesen un attīstās pamazām. Par pirmo bibliotēku un informācijas nozares emuāru Latvijā uzskatāms informācijas tehnoloģiju speciālista Jāņa Ziediņa emuārs “Bibliotēka 2.0” (http://www.b20.lv). Pirmo emuāru, kas piesaistīts konkrētai bibliotēkai, 2007.gada janvārī digitālās
bibliotēkas popularizēšanai sāka veidot Latvijas Nacionālā bibliotēka. Viens no šī emuāra autoriem — Artūrs
Žogla — atklāj, ka sākotnēji emuārs veidots tikai kā testa versija, taču vēlāk atjaunots. 2007.gada augustā emuāru sāka veidot Pārlielupes bibliotēka — tajā tiek publicēta ar bibliotēkas ikdienas darbu saistītā informācija1.
Emuāru apmeklētība strauji aug. Tas liecina, ka bibliotēkas izvēlējušās pareizo ceļu un bibliotēku un informācijas nozares emuāru skaits tikai palielināsies.
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Emuāru skaits

atslēgvārdiem, kas raksturo ziņas saturu.
Lai piesaistītu pēc iespējas plašāku auditoriju, Latvijas bibliotēku nozares emuāru autori ierakstus veido
par dažādiem tematiem. Analizējot Latvijas bibliotēku nozares emuāru tematiku, konstatēts, ka lielākā daļa emuāru veltīti konkrētas bibliotēkas darbībai, aktualitātēm un elektroniskajiem resursiem.

Emuāru veidošanas kritēriji
Intervējot Latvijas bibliotēku nozares emuāru autorus un izpētot ārzemju un latviešu publikācijas par
emuāru veidošanu, tika noteikti to kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kuri atbilstoši kontentanalīzes teorijai sadalīti kategorijās un indikatoros.

Caurskatāmība
Labam emuāram jābūt skaidri nosakāmai piederībai, mērķim un mērķauditorijai. (9)
Mērķa un mērķauditorijas noteikšana nepieciešama
ne tik daudz lietotājiem, cik emuāra autoram — pilnvērtīgai emuāra attīstībai. Skaidri jāizlemj, vai emuārs
tiks izmantots sabiedrības ietekmēšanai, informēšanai vai komunikācijas veidošanai un uzturēšanai. Jautājums par to, ko emuāra apmeklētājs vēlas lasīt, ir gana svarīgs, taču daudz nozīmīgāk ir parādīt tās lietotājiem nozīmīgu un interesantu informāciju. Labos emuāros novērojama mērķtiecīga darbība — emuārs tiek
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yyliela nozīme ir burtveidola izvēlei — veidojot virsrakstus, ieteicams izmantot zīmju retinājumu un
treknrakstu, burtu izmērs pieskaņojams mērķauditorijai;
yyatraktivitāte piesaista uzmanību, taču nevajadzētu
pārspīlēt, citādi var rasties negatīvs priekšstats un
reakcija. (18)
Daļa emuāru izmanto reklāmu peļņas nolūkos. Tomēr
nedrīkst pieļaut, ka reklāma pārņem visu emuāru. Tai jābūt piesaistošai un informacionālai nevis traucējošai.

Iedarbīgums

Atjaunošana un uzturēšana

Viens no kritērijiem, kas veido labu emuāru, ir kvalitatīva rakstu valoda. Ne katrs spēj būt labs rakstītājs, taču ikviens raksta labāk, ja temats ir viņam saistošs. Speciālisti emuāru veidotājiem iesaka rakstīt par
visu, kas interesē un aizrauj, turklāt ieturot savu individuālo valodas stilu. (10; 17) Profesionāli rakstnieki pret
emuāru veidotājiem bieži vien izturas augstprātīgi, jo
uzskata, ka emuāru veidotāju neformālā valoda nodara vairāk ļauna nekā laba, taču labākie emuāri ir pierādījuši, ka pat iesācējs var piesaistīt plašu auditoriju.
Priekšroka parasti tiek dota interesantiem materiāliem,
bet arī ikdienišķa informācija var piesaistīt auditoriju, ja
rakstītājam ir patīkams stils un laba valoda. (16) Vairāku emuāru veidotājs Darens Rouzs (Darren Rowse) uzskata, ka cilvēkiem patīk veidot un lasīt emuārus. Cilvēkus interesē citu domas. Tieši tāpēc D.Rouzs iesaka droši paust savus uzskatus, taču pēc iespējas lakoniskāk.
Viņš aicina ievērot principu — mazs apjoms, kvalitatīvs
saturs. Laiks ir ierobežots, un cilvēki aizņemti. Emuāra
autoram savas zināšanas “jānodod ar skaņas ātrumu”.
D.Rouzs atzīst, ka 250 vārdi ir pietiekami, lai emuāra
veidotājs sniegtu svarīgu ziņu potenciālajam lasītājam.
Garos ierakstos ir grūti orientēties un uztvert domu. Arī
virsrakstus un teikumus ieteicams veidot īsus un tiešus.
Pārskatāmības labad tekstu iesakāms sadalīt rindkopās
ar apakšvirsrakstiem. (14)
Svarīgs veiksmīga emuāra kritērijs ir satura oriģinalitāte — vai tas spēj ierosināt pārdomas un aizraut.
(8) Emuāram jābūt ļoti privātam. Individuālais viedoklis
ir tas, kas emuāru atšķir no žurnālistikas. Ja kāds veido
emuāru, viņam jāpauž savi personīgie uzskati, jo tieši šī
personīgā viedokļa dēļ cilvēki izvēlas attiecīgo emuāru.
Ja emuāram nebūs individualitātes, lietotājs dos priekšroku citam emuāram vai ziņu portālam. (6) Lai emuāra
ieraksti nezaudētu personiskumu, L.A.Klaida, kā arī intervētie Latvijas bibliotēku nozares emuāru autori iesaka neaizrauties ar sveša satura pārrakstīšanu, taču, ja
tas tiek darīts, precīzi norādīt informācijas avotu. (5)
Lai nodrošinātu emuāra ierakstu meklējamību, rūpīgi veidojama atslēgvārdu sistēma. Visi atslēgvārdi iekļaujami ieraksta galvenajā sadaļā un nosaukumā. (14)
Katram emuāra autoram jāpievērš uzmanība tam,
kā saturs tiek atspoguļots vizuāli. Svarīgi ir izvēlēties atbilstošu tehnoloģisko platformu, jo katra no tām nodrošina dažādas iespējas. Laba emuāra dizains atšķiras
no tradicionālo tīmekļa vietņu dizaina:
yyemuāra centrā ir saturs — tas ir galvenais dizaina
elements;
yyoriģināls krāsu izmantojums ir lielisks dizaina efekts,
taču krāsu kombinācija jāveido tā, lai būtu ērti lasīt
ziņojumu;

Labu emuāru raksturo regulāra resursa uzturēšana
un satura atjaunošana. Ja informācija emuārā netiek regulāri atjaunota, tas zaudē savus lasītājus. (17) Arī žurnāliste un IT speciāliste Džanīna Vornere (Janine Warner) uzskata, ka viens no laba emuāra kritērijiem ir regularitāte — “rakstiet bieži emuārā, pat ja ziņojums ir
īss” (16). Lietotājs atgriezīsies emuārā, ja tur ikreiz būs
kas jauns. Lai būtu skaidra emuāra regularitāte, svarīgi
ierakstus datēt. (2)
Emuāra satura kontrolei un pieejamībai, kā arī lai
neapgrūtinātu lasītāju ar informācijas pārbagātību sākumlapā, ieteicams nodrošināt automātisku ierakstu
arhivēšanu. Lai nodrošinātu agrāk publicētās informācijas pieejamību, arhīva sadaļai jābūt pieejamai interneta meklētājiem. (17)

Pieejamība
Labas kvalitātes emuāram jābūt pieejamam neatkarīgi no lietotāja izmantotās tehnoloģijas. (9)
Viens no Twitter līdzdibinātājiem — Bizs Stouns (Bizz
Stone) — uzskata, ka laba emuāra pamatā ir tie paši elementi, kas veido labu tīmekļa vietni. Viens no šādiem
priekšnoteikumiem ir ērta un saprotama navigācija.
Vienkāršākais ceļš tās nodrošināšanai ir saišu sadaļas izveide, kura novietojama redzamā vietā, vēlams — katrā emuāra lapā, ieskaitot arhīvu. (15) Ne vienmēr lasītājs
emuārā ienāk caur titullapu, tas var notikt caur dažādiem meklēšanas dienestiem, no citiem emuāriem vai
2
sociālajiem tīkliem, caur RSS barotnēm u.c. Tādēļ kvalitatīva navigācija ir īpaši svarīga. (18)
Piesaistīt lielāku apmeklētāju skaitu var ne tikai liekot sava emuāra un tā ierakstu saites citu elektroniskajos resursos (14), bet arī dodot saites uz citiem resursiem savā emuārā. Šādā veidā emuāra autors ne tikai ierosina apmeklēt citu veidotos resursus, bet arī popularizē savējo. (17) Apmainīšanās ar saitēm ir labs risinājums
savstarpējai resursu popularizēšanai. Šādai sasaistei ir
vēl viens pozitīvs efekts — palielinās informācijas apmaiņa, tā tiek veidota, līdzdarbojoties visai sabiedrībai.
Vislielākā emuāra vērtība ir tā interaktivitāte.
Emuārs kļūst daudz pievilcīgāks, ja tā veidotājs informāciju piedāvā, izmantojot interaktīvas metodes: fotogalerijas, video, mūziku, RSS u.c.

Atbilstība lietotāju vajadzībām
Kvalitatīvs emuārs ņem vērā lietotāju vajadzības,
viņu izteikto vērtējumu un komentārus. (9) Veidojot
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veidots, domājot par konkrētu sabiedrības grupu jeb
mērķauditoriju. (6; 12)
Svarīga ir arī emuāra piederība, proti, lai emuāra apmeklētājam būtu skaidrs, kas ir šī emuāra autors, kādu organizāciju tas pārstāv un kas atbild par emuāra pārvaldību. Emuārs tiek īpaši pozitīvi novērtēts, ja tā autors norādījis savu kvalifikāciju un zināšanas, jo tas emuāra apmeklētājam atvieglo emuāra ierakstu novērtēšanu. (5; 12)
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emuāru, uzmanība pievēršama ne tikai kvalitatīvam saturam, bet arī tam, lai viss autora publicētais būtu pieejams pēc iespējas plašākai auditorijai. Emuāra veidotājam jānodrošina iespēja izlasīt informāciju cilvēkiem ar
redzes problēmām, tāpat vēlama vienota piekļuve bez
autorizācijas.
Vispopulārākā emuāra iespēja ir komentēšana, kas
ne tikai palīdz saņemt informāciju un uzzināt citu viedokli, bet arī veido kopības izjūtu — apmeklētāji jūtas
novērtēti un viņu komentāri ir neatņemama emuāra sastāvdaļa. (17)

Secinājumi
Intervējot Latvijas bibliotēku nozares speciālistus,
kuri veido savus emuārus, tika noskaidrots viņu viedoklis par kritērijiem, kas raksturo labu emuāru. Lielos
vilcienos Latvijas speciālistu viedoklis daudz neatšķiras
no ārzemju kolēģiem:
yy emuāra ierakstiem jābūt kodolīgiem, vienkāršiem,
saprotamiem, jaunu ideju pilniem;
yy emuāram jāprezentē konkrēts cilvēks vai iestāde,
anonīms emuārs netiek uzskatīts par autoritatīvu
un uzticamu;
yy vairāk jādomā par viedokļa un faktu izklāstu, nevis
emocijām;
yy vēlamas saites uz citām tīmekļa vietnēm, taču būtiski nepārvērst emuāru par ziņu un informācijas presei (press release) pārkopēšanas vai izplatīšanas vietu, tam jābūt oriģinālam un personiskam, bet —
nepārspīlējot, jo bibliotēkas emuārs pārstāv oficiālu iestādi;
yy labs stils bez gramatiskajām kļūdām;
yy emuāram jābūt pārskatāmam, vienkāršam un gaumīgam, dizainu vēlams veidot bez pārspīlējumiem,
lai sniegtā informācija būtu viegli lasāma;
yy informācijai jābūt regulārai, sistemātiskai un aktuālai;
yy svarīga ir tematikas un dizaina atbilstība emuāra
mērķauditorijai.
Apkopojot pētījuma rezultātus, iespējams izdalīt
galvenos secinājumus par emuāru kā jaunu informācijas resursu Latvijā:
yy bibliotēku nozares emuāri ir jauns informācijas resurss Latvijā, jo aktīva emuāru veidošana norit tikai
pēdējos gados;
yy bibliotēku nozares emuārus lielākoties veido šī darba entuziasti, jo to uzturēšana prasa lielu darbu, bieži vien tie tiek veidoti papildus tiešajiem darba pienākumiem un bez atlīdzības;
yy bibliotēku nozares speciālisti attīstās un pieņem izaicinājumus jaunu resursu veidošanā — pēdējo gadu laikā emuāru skaits ir būtiski audzis;
yy bibliotēku nozares emuāru veidotāji ir kvalificēti
speciālisti un Latvijas bibliotēku nozares emuāri atbilst labas prakses kritērijiem.
Emuāriem ir gan priekšrocības, gan trūkumi, taču
laika gaitā tie ieņēmuši nozīmīgu vietu bibliotēku nozares speciālistu un sabiedrības dzīvē. Bibliotēku nozares emuāru attīstību var uzskatīt par jaunu izaicinājumu
bibliotēku sfērā strādājošajiem. Paredzams, ka to loma
nākotnē tikai palielināsies.
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Cīņa par
e-grāmatu
tiesībām
Kaut e-grāmatu lasītāju pat labklājības zemēs
Ziemeļamerikā un Eiropā patlaban ir ļoti maz
(ASV — 1% iedzīvotāju), jau tuvākajā nākotnē
tiek prognozēts straujš e-grāmatu pieprasījuma
pieaugums. Tādēļ lielākie pasaules apgādi, kas
vēlas saglabāt nozīmīgu ietekmi grāmatniecībā
arī turpmāk, sākuši cīņu par potenciālo
e-bestselleru izdošanas tiesībām.

Viljams Stairons
1951.gadā.
Oriģinālfoto
glabājas Djūka
Universitātes
arhīvā (Duke
University
Archives)

2009.gada 11.decembrī “Random House” izdevniecības vadītājs Markuss Dole (Markus Dohle) izsūtīja vēstules literārajiem aģentiem, kurās uzsvērts: kompānijas
līgumi ar autoriem, kas noslēgti pirms 1994.gada, neietver nosacījumus par e-grāmatu izdošanu, tādējādi nodrošinot izdevniecībai ekskluzīvas tiesības uz šo autoru
darbu publicēšanu jelkādā formātā. Viņš aicināja autorus un to pārstāvjus nepieļaut šo tiesību nodošanu tre-

Eļļu konkurences ugunī ielējusi ievērojamā amerikāņu rakstnieka Viljama Stairona (William Styron, 1925–
2006, pazīstamākie romāni “Lie down in darkness”(1951),
“The confessions of Nat Turner” (1967), “Sophie’s choice” (1979), latviski tulkots un izdots 1999.gadā ar nosaukumu “Sofijas izvēle” (Rīga : Zvaigzne ABC), “Darkness
visible: a memoir of madness” (1990)) ģimene, kas noslēgusi vienošanos ar 2009.gada rudenī jaunizveidoto
ASV multimediju izdevēju “Open Road Integrated Media” par astoņu V.Stairona darbu izdošanu e-grāmatās.
Poligrāfiskos izdevumos tie iznākuši pirms vairāk nekā 15 gadiem vienā no pasaules lielākajiem apgādiem
“Random House” un vairs nav pārdošanā.
V.Stairona jaunākā meita, 43 gadus vecā Aleksandra Stairona uzsver, ka ģimene atbalsta “Open Road Integrated Media” orientāciju uz e-grāmatām — grāmatindustrijas nākotni un vienlaikus — literatūras klasiku,
piedāvājot 21.gadsimta sabiedrībai daļēji aizmirstus,
aizsaulē aizgājušu autoru darbus. Viņu iepriecina uzņēmuma iecere padarīt V.Stairona darbus par nozīmīgu e-literatūras daļu.
Stairona ģimene esot apmierināta ar “Random House” redaktora Roberta Lūmisa (Loomis) veikumu, kas rediģējis teju visus V.Stairona darbus, izņemot pirmo romānu. Diemžēl apgāds neesot izrādījis interesi par
V.Stairona darbu e-versiju izdošanu.
“Open Road Integrated Media” iecerējusi izdot ne
vien V.Stairona, bet arī Airisas Mērdokas (1919–1999)
un Peta Konroja (Pat Conroy, 1945) darbus e-grāmatās. Sabiedrībai kļūšot pieejams arī Džozefa Hellera
(Joseph Heller, 1923–1999) romāns “Āķis 22”, ko 1961.
gadā iespieddarba formā pirmoreiz izdeva apgāds
“Simon&Schuster”. Tā ir koledžas studentu obligātā lasāmviela, kas pērn pārdota 85 000 eksemplāros.

Markuss Dole vada
“Random House”
izdevniecību
kopš 2008.gada
21.maija (Random
House,Inc/
Bertelsmann foto)

šajām personām.
Taču līdzšinējie tiesas procesi par daiļdarbu e-versiju izdošanas tiesībām liek apšaubīt “Random House”
argumentāciju. 2001.gadā “Random House” iesūdzēja
tiesā e-grāmatu apgādu “Rosetta Books”, kas bija vienojusies ar vairāku autoru, tostarp V.Stairona, pārstāvjiem par viņu iepriekš tipogrāfiski izdoto grāmatu publicēšanu e-formā. Tāpat kā 2009.gada 11.decembrī izplatītajā e-pasta vēstulē, arī toreiz “Random House” apsūdzībā norādīja, ka viņu līgumi ar autoriem garantējot
tiesības uz grāmatu izdošanu jebkādā formātā.
Tomēr ASV federālā tiesa Manhetenā noraidīja “Random House” prasību pret “Rosetta Books”, uzsverot, ka
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formulējums “grāmatu formā” neietverot e-grāmatas.
“Random House” prasību noraidīja arī apelācijas tiesa.
Tiesas process netika ierosināts. Abu pušu vienošanās dokumentā “Random House” atvēlēja “Rosetta
Books” licenci 51 e-grāmatas izdošanai.
Rakstnieki un viņu literārie aģenti uzskata, ka izdevēju noteiktā autoru peļņas daļa — 15–25% no ieņēmumiem, ir neadekvāti zema, jo e-izdevumu sagatavo-

2. Ierobežojama jebkādu ekskluzīvu tiesību piešķiršana uz oriģinālteksta pārveidošanu. Par papildinātiem, uzlabotiem izdevumiem būtu jāvienojas
atsevišķi un tikai tad, ja ir skaidri zināmi tiesību izmantošanas nolūki;
3. Autoratlīdzībai par e-grāmatām jābūt augstākai nekā patlaban. Kamēr ekonomikas un tirgus situācija
noskaidrojas, izdevējiem vajadzētu dalīt ienākumus
ar autoriem vienlīdzīgās daļās. Katrā gadījumā autori tiek aicināti panākt vienošanos par augstāku atlīdzību. Būtu pamatoti, ja autora ieņēmumi par grāmatas pārdošanu sasniegtu 75%. Ja lasītāji grāmatu drīkst tikai apskatīt vai uz laiku abonēt, autoram
būtu jāsaņem vismaz 50% par darba izmantošanu.
Saprotami, ka izdevēji grib gūt peļņu, bet jāņem
vērā, ka e-grāmatas izveidošanai un ražošanai ir
zemākas izmaksas nekā poligrāfiskai grāmatai. Egrāmatas piegādes izmaksas izplatītājam, respektīvi, grāmatveikalam ir minimālas. Izdevējam vairs
nav jāsedz grāmatu glabāšanas izmaksas.
4. Autoriem vajadzētu būt tiesībām ierosināt autoratlīdzības lieluma pārskatīšanu ik pēc diviem gadiem; jābūt tiesībām pieprasīt, lai autoratlīdzība
tiktu palielināta par tām grāmatām, kas mazumtirdzniecībā gūst īpašu peļņu.
5. Ja e-grāmatas tiek pārveidotas, autoriem vajadzētu būt tiesībām apstiprināt pārveidojumus. Viņiem
vajadzētu būt tiesībām iesaistīties adaptāciju, saīsināto variantu, dramatizējumu veidošanā, kā arī
tiesībām lemt par muzikāliem, interaktīviem vai citiem papildinājumiem.
6. Vienošanās dokumentos vajadzētu paredzēt iespēju autoriem atgūt tiesības, ja e-grāmatas tirdzniecība gandrīz apstājusies. Kaut arī darba statuss
ir “iespiest pēc pieprasījuma” (print-on-demand,
POD) un/vai “e-grāmata”, autoriem jāparedz tiesības pārtraukt līgumu par darba publicēšanu, mēnesi iepriekš par to brīdinot izdevēju, ja darba tradicionālā veidā un / vai elektroniskā formā pārdošanas apjoms iekšzemes tirgū atpaliek no līgumā
norunātā līmeņa (vai ja autora ienākumi ir zemāki par līgumā noteikto) ilgāk nekā 12 mēnešus, ja
avanss ir atpelnīts vai pagājuši trīs gadi kopš grāmatas izdošanas.

Viljama Stairona
romāna “Sofijas
izvēle” e-versija.
“Rosetta Books”
izdevums 2001.gadā

šanas un izplatīšanas izmaksas ir daudz zemākas nekā
iespieddarbiem.
Kaut daudzas “tradicionālās” izdevniecības steidz
slēgt ar autoriem papildus vienošanās par iespieddarbu e-versiju izdošanu, ASV izcilākais literārais aģents,
daudzu ievērojamu autoru, tostarp Ralfa Elisona
(Ralph (Waldo) Ellison,1914–1994) un Vladimira Nabokova (1899–1977) pārstāvis Endrū Vīlijs (Andrew Wylie) brīdina: izdevēju nevērīgā attieksme pret autoru interesēm un tiesībām uz līdzvērtīgu peļņas daļu novedīs pie tā, ka autori vairs viņiem nepiešķirs tiesības
uz iespieddarbu e-versiju izdošanu.

Kā rīkoties autoram?
Daļa rakstnieku, sevišķi tie, kas jau guvuši lielu popularitāti, vairs nevēlas sadarboties ar “tradicionālajām” izdevniecībām, kas viņiem diktē savus noteikumus. Piemēram, bestselleru autors Stīvens Kovejs (Steven Covey, latviski izdota viņa grāmata “Ļoti veiksmīgu
cilvēku 7 paradumi: rokasgrāmata personības un organizāciju efektīvai izaugsmei”. (Rīga : Izdevniecības nams
TRĪS, 2007)) vairs nepublicēs savus darbus izdevniecībā “Simon&Shuster”, bet tieši interneta tīmekļa vietnē
“Amazon.com”.
Lielbritānijas Autoru biedrība (The Society of Authors, http://www.societyofauthors.org), kurā apvienojušies 8500 rakstnieku, 2009.gada decembrī publicējusi
vadlīnijas autoriem par autortiesību izmantošanu digitālā vidē. Biedrības ieteikumi:
1. Apsverama ierobežotas licences piešķiršana izdevējam — uz 10–20 gadiem, ne visu autortiesību
termiņu;

Izmantotā informācija

New guidance on ebooks published in the latest issue of The
Author. [tiešsaiste]. The Society of Authors, 2009 [skatīts 2010.gada
1.martā]. Pieejams: http://www.societyofauthors.org/information-andnews/news-for-authors/news_detail.html?newsarticlepk=9737020AD44E
558B001A5BD8782588B9.
Jane Friedman and Jim Kohlberg Launch Open Road Integrated Media
(ORIM) with award-winning film producer Jeffrey Sharp [tiešsaiste] October 14, 2009. [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams: http://www.openroadmedia.com/pdf/OpenRoadRelease.pdf.
Rich, Motoko. New E-Book Company to Focus on Older Titles. The
New York Times [tiešsaiste]. October 13, 2009 [skatīts 2010.gada 1.martā].
Pieejams: http://www.nytimes.com/2009/10/14/books/14fried.html
Rich, Motoko. Legal Battles Over E-Book Rights to Older Books.
The New York Times [tiešsaiste]. December 12, 2009. [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams: http://www.nytimes.com/2009/12/13/business/
media/13ebooks.html.
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Interneta
izmantošana ASV
bibliotēkās
Saskaņā ar nacionālo ziņojumu, kas publicēts 2010.
gada 25.martā, pērn gandrīz 1/3 pieaugušo amerikāņu
(aptuveni 77 miljoni cilvēku), kas vecāki par 14 gadiem,
izmantojuši publisko bibliotēku datorus vai bezvadu tīklu, lai piekļūtu internetam. 2009.gadā, kad nācija pārcieta ekonomisko lejupslīdi, cilvēki izmantojuši bibliotēku
tehnoloģisko infrastruktūru darba meklējumiem, lai pieteiktos augstskolās, saņemtu sociālās garantijas, iegūtu
informāciju par medicīnas pakalpojumiem u.t.t.
Ziņojums “Iespējas visiem: kādu labumu gūst amerikāņi no interneta piekļuves ASV bibliotēkās” (Opportunity for All: How the American Public Benefits from Internet Access at U.S. Libraries) ir balstīts uz pirmo plaša
mēroga pētījumu par to, kas, kā un kādēļ izmanto brīvpiekļuves datorus un internetu publiskajās bibliotēkās.
To veica Vašingtonas universitātes Informācijas skola
(University of Washington Information School) un finansēja Bila un Melindas Geitsu Fonds un Muzeju un bibliotēku pakalpojumu institūts (Institute of Museum and
Library Services, Washington).
Cilvēki ar zemiem ienākumiem vairāk nekā citas ļaužu grupas paļaujas uz publisko bibliotēku kā vienīgo
piekļuves vietu datoram un internetam. Kopumā 44%
cilvēku, kas dzīvo zem federālās valdības noteiktā nabadzības līmeņa, izmantoja datorus ar internetslēgumu tuvākajā publiskajā bibliotēkā.
Visu vecuma grupu amerikāņi atzina, ka viņi izmanto bibliotēkas datorus ar internetpiekļuvi. Pusaudži ir
vieni no aktīvākajiem bibliotēku apmeklētājiem. Puse
14 – 18 gadus veco jauniešu 2009.gadā izmantoja bibliotēkas datorus, galvenokārt mājasdarbu veikšanai.
“Visu sociālo slāņu pārstāvji izmanto bibliotēkas
datorus gan ikdienas, gan īpašām vajadzībām, sākot ar
elektroniskā pasta izmantošanu līdz pat darba meklējumiem”, secina Vašingtonas universitātes Informācijas
skolas pasniedzējs Maikls Krendels (Michael Crandall).
“Vairāk nekā ¾ cilvēku, kas izmantojuši bibliotēku internetslēgumu, bijusi iespēja piekļūt globālajam tīmeklim arī mājās, darbā vai citur. Bieži tas noticis tāpēc, ka
viņiem vajadzēja ātrāku internetu, bibliotekāra palīdzību vai īslaicīgu piekļuvi neparedzētos gadījumos.”
Bibliotēku tehnoloģijas īpaši intensīvi tiek izmantotas nodarbinātības, izglītības un veselības jomās, kā arī
sociālo kontaktu veidošanā. Pēdējo 12 mēnešu laikā:

“Dati liecina, ka miljoniem cilvēku bibliotēkas ir nozīmīgs informācijas un zināšanu ieguves avots,” uzsver
Muzeju un bibliotēku pakalpojuma institūta direktora
vietas izpildītāja Mārša Semmela (Marsha Semmel). Politikas veidotājiem jāapzinās un jāakcentē bibliotēku devums darba tirgus attīstībā, izglītības, veselības un labklājības jomās, kā arī pārvaldes iestāžu
pakalpojumu popularizēšanā.
Patlaban gandrīz visas ASV publiskās bibliotēkas
piedāvā apmeklētājiem brīvpiekļuves datorus un internetu. Taču pirms četrpadsmit gadiem, 1996.gadā tikai
28% bibliotēku piedāvāja datorus ar internetslēgumu.
Diemžēl gandrīz trešā daļa publisko bibliotēku atzīst, ka to internetslēguma ātrums nav atbilstošs sabiedrības pieprasījumam. Tās cenšas nomainīt novecojušos datorus pret jauniem un palielināt internetslēguma ātrumu, atzīst Bila un Melindas Geitsu fonda ASV
programmas direktors Alans Golstons (Allan Golston).
Šis pētījums parāda bibliotēku riska faktoru: iedzīvotāji, īpaši indivīdi ar zemiem ienākumiem, ļoti paļaujas uz publiskajām bibliotēkām un to tehnoloģijām, taču nākotnē šī uzticība var izplēnēt, ja
valsts un privātais finansējums nenodrošinās publisko bibliotēku infrastruktūras atbilstību sabiedrības pieprasījumam.
Pētījuma ietvaros aptaujāti vairāk nekā 50 000 respondenti, no tiem tikai 3176 — izmantojot telefonu.
Lielākā daļa respondentu (44 881) atbildes uz jautājumiem sniedza ar interneta starpniecību. Aptaujā pārstāvēti 400 publisko bibliotēku klienti.
Sagatavojusi Inese Kazāka

Izmantotā informācija

First-ever National Study: Millions of People Rely on Library Computers
for Employment, Health, and Education. The University of Washington
Information School [tiešsaiste]. March 22, 2010 [Skatīts 2010.gada
31.martā]. Pieejams: http://tascha.washington.edu/usimpact.
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yy 40% bibliotēku datorlietotāju (apmēram 30 miljoniem cilvēku) sniegtas konsultācijas par karjeras veidošanu. 75% no viņiem darbu meklēja ar interneta starpniecību. Puse aizpildīja darba pieteikumu vai nosūtīja motivācijas vēstules elektroniski.
yy 37% interesējās par veselību. Lielākā daļa (82%)
šīs grupas respondentu izmantoja bibliotēku datorus, lai gūtu plašāku informāciju par kādu slimību,
kaiti vai medicīnisku stāvokli. 1/3 meklēja ārstus vai
citus veselības aprūpes darbiniekus. Apmēram puse
šīs grupas respondentu izmantoja iegūto informāciju, lai pieteiktu vizītes pie speciālistiem.
yy 42% saņēma konsultācijas par izglītību. 37% no
viņiem (apmēram 12 miljoni skolēnu un studentu)
izmantoja vietējās bibliotēkas datorus mājasdarbu
veikšanai.
yy Bibliotēkas datori izmantoti komunikācijai ar
pārvaldes un sabiedriskajām organizācijām.
60% lietotāju (43,3 miljoni cilvēku) izmantoja bibliotēkas tehnoloģijas jaunu kontaktu veidošanai.
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nelieliem izdevumiem apvienojas labu grāmatu draugi
1
lasīšanas biedrībā.” Bibliotēka (Stadt- und Lesebibliotehek) tika nodibināta 1777.gada Mārtiņnedēļas trešdienā, 13.novembrī, īpašā sanāksmē, kurā pulcējās 61 grāmatu mīļotājs. Tajā apstiprināja arī bibliotēkas statūtus,
kuros tika noteiktas lasītāju tiesības un pienākumi, grāmatu iegādes ievirzes zinātņu nozarēs, ievēlēta bibliotēkas vadība.
Saskaņā ar dibināšanas sapulces lēmumu, ik gadu
Mārtiņnedēļas trešdienā biedrības locekļi sanāca uz
pārskata sapulcēm, lai noklausītos bibliotekāra pārskatu par gada laikā paveikto darbu un noteiktu turpmākos uzdevumus.
Pirmo biedrības biedru un lasītāju vidū bija vairāki
prominenti rātskungi, mācītāji, ģilžu vecākie, tirgotāji,
advokāti, rakstveži, grāmatu iesējēji, kā arī citu profesiju pārstāvji.
Tika lemts, ka bibliotēka nepiederēs vienai personai, bet būs sabiedrisks īpašums, kas uz visiem laikiem
tiek nodots Liepājas pilsētai.
Bibliotēka atradusies gan Rātsnamā Lielajā ielā 21
(ēka sagrauta Otrā pasaules kara laikā 1941.gadā), gan
Vakzāles ielā (tagad Rīgas iela) 19, bet kopš 1923.gada
septembra tā atrodas Zivju ielā 7.

Anita Zūna

Bibliotēka
mūsdienu
vērtību
sistēmā:

par Kurzemes
bibliotekāru konferenci
2009.gada 2.decembrī
Liepājā

Bibliotēkas — vērtība

2009.gada 2.decembrī Liepājas Centrālā
zinātniskā bibliotēka (LCZB) Kurzemes
bibliotekāru konferencē “Bibliotēka mūsdienu
vērtību sistēmā” kopā ar kolēģiem atzīmēja 232.
gadskārtu un parādīja gan liepājniekiem, gan
tuvākiem un tālākiem viesiem, ka bibliotēka ir
nozīmīga kultūras, tautsaimniecības un izglītības
iestāde.

Kurzemes konferences dalībnieki

1777.gadā Liepājas Annas draudzes mācītājs Johans Andreass Grunts (Johann Andreas Grundt, 1732–
1802) apkārtrakstā aicināja pilsētas iedzīvotājus, grāmatu mīļotājus apvienoties biedrībā un sastādīja nākamās biedrības un bibliotēkas dibināšanas plānu, kura
pirmajā pantā teikts: “Lai sekmētu zinātnes un grāmatniecības attīstību, pēc citu civilizētu pilsētu piemēra ar

Konferencē piedalījās kolēģi no Liepājas rajona, Saldus, Talsu, Ventspils, Kuldīgas un Tukuma, kā arī Liepājas domes un Kultūras pārvaldes amatpersonas.
Konferenci atklāja LCZB direktore Ilga Erba sakot, ka
bibliotēka saista cilvēkus ar globālajiem inLCZB
formācijas resursiem,
direktore
ar viņu meklētajām
I.Erba
idejām un radošajiem
darbiem. Bibliotēka
dara pieejamu visos
saziņas līdzekļos rodamo cilvēcisko izpausmju bagātību un kultūras mantojumu.
LCZB direktore konferences dalībniekiem atgādināja, ka bibliotēka vispirms ir ideja un simbols un tikai
pēc tam tiesiska realitāte. Bibliotēkas attīstība ir viens
no svarīgākajiem Liepājas kultūrpolitikas virzieniem. Jo
straujāk attīstās pilsēta, jo straujāk jāattīstās bibliotēkai.
Laika gaitā bibliotēka kļuvusi nozīmīga sociāla un
kultūras institūcija. Grūti iedomāties cilvēci bez bibliotēkām un dzīvi bez grāmatām. Bibliotēkai un bibliotekāram, tāpat kā pirmajam skolotājam, vajadzētu ieņemt svarīgu vietu katra cilvēka dzīvē. Ikvienas valsts
kultūra sākas no skolas un bibliotēkas, kas ir nācijas kultūras glabātāja, zināšanu templis. Bibliotēka ir kā pavards, un, ja bibliotekāram izdodas uzturēt šajā pavardā uguni, tad viņš spēj pildīt savu misiju un nācija nav
nolemta aizmirstībai.
Sveicot Kurzemes konferences dalībniekus, I.Erba
teica — vērtības ir ne tikai tās, kas par tādām atzītas
vēstures gaitā, tās rodas arī mūsdienās.
Jēdzieniem “kultūra” un “nacionāla valsts” vajadzētu būt pašsaprotamiem, pietiekami skaidriem un
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Nacionālās
kultūras padomes
priekšsēdētāja
S.Ēlerte: bibliotēkas
ir tramplīns lēcienam
modernajā realitātē

dusies jaunā realitātē: cilvēki atstāj valsti, atskatoties uz
to naidā, lai vieglāk aizcirstu durvis, un, esot ārzemēs,
kaunas, ja jautā — kā klājas Latvijā.
Padziļinoties ekonomiskajai krīzei, aizvien agresīvāk tiek uzdoti jautājumi, vai valstij jāatbalsta dīvainu
dzeju rakstoši dzejnieki, mākslinieki, kas glezno ķēpājumus, komponisti, kas sacer nesaprotamu mūziku, vai
ceļama milzīga stikla ēka Daugavmalā? Jo mazāk naudas, jo lielāka agresivitāte. Valsts aparāta domāšanu
raksturo fakts, ka valsts funkciju vērtējumā politiķi kultūru novērtēja kā vismazsvarīgāko.
Pasaules ekonomiskajai krīzei nav pretspēka. Vienīgi nacionāla valsts var likt pretī savu risinājumu un ietekmi. Nacionāla valsts ir etniski iekļaujoša, tā apvieno
visu tautību iedzīvotājus. Latvijas sabiedrība šobrīd vairāk skan kā izlīdzinošs, nevis vienojošs termins.
Kultūra ir kā sarežģīta ekosistēma, kurā ir vieta gan
Dziesmu svētkiem, gan tautastērpa brunčiem, gan dažam nesaprotamai dzejai un mūzikai. Un šis lielais un
svarīgais kopums tulko latvisko identitāti tēlos, valodā
un krāsās. Latviskā kultūrtelpa nav monoetniska, tā bagātinājusies ar citu tautu kultūras pieredzi, to papildina
unikāli, latviskajā domāšanā radīti darbi.
S.Ēlerte uzsvēra, ka bibliotēkas pašlaik ir būtisks atbalsta punkts, tramplīns lēcienam modernajā realitātē, jo tieši bibliotēkas savieno sakrāto mantojumu ar
21.gadsimta informāciju. Nevaram paredzēt, kādas
zināšanas būs nepieciešamas mūsu bērniem, tomēr varam iemācīt viņiem atrast un izmantot sev
nepieciešamo informāciju šajā mainīgajā pasaulē. Tieši šī prasme būs izšķiroša nāciju dzīvotspējā, kas palīdzēs labāk “noturēties uz ūdens”. Izglītība, kultūra un valsts politika būs šīs “peldētprasmes” pamatā.

Voldemāra Caunes balva “Gada
bibliotekārs darbā ar bērniem un
jauniešiem”
Lai arī uz konferenci Kurzemes bibliotekārus liepājnieki aicināja pirmo reizi, jau trešo gadu LCZB pasniedza Voldemāra Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. Tās mērķis ir paust atzinību bibliotekāriem, kas vispārliecinošāk, aktīvāk un
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris
Vilks priekšlasījumā “Bibliotēku tautsaimnieciskā nozīme” uzsvēra, ka bibliotēka ir pievienotā vērtība tautsaimniecībā, kura līdz šim Latvijā nav aprēķināta. Līdz
šim nav skaidrības par bibliotēkas pakalpojuma tirgus
cenu, tomēr nepārprotami bibliotēka ir svarīgs starpposms, lai bezdarbnieki atgrieztos darba tirgū. Bibliotēka ar savu ēku, infrastruktūru un pakalpojumiem ir kā
enkurs, ap kuru attīstās mazais bizness, izvietojot savus
pakalpojumus tuvu bibliotēkai. Visprecīzāk nosakāmo
tautsaimniecisko efektu dod tie lasītāji, kas bibliotēku
izmanto informācijas iegūšanai. Šobrīd svarīgi, lai bibliotēkas turpinātu veidot krājumu, kas kalpo izglītībai.
A.Vilks akcentēja bibliotēku kā patriotisma centru,
kura tautsaimniecisko nozīmi nav iespējams pārvērtēt
un par kura attīstību jārūpējas sabiedrībai kopumā un
katrai pašvaldībai atsevišķi. Īpaša uzmanība šobrīd Latvijā būtu jāpievērš bibliotēku kā neierobežotas informācijas pieejas centru tālākattīstībai.
Bibliotēku tautsaimnieciskās efektivitātes vērtēšanai līdz šim pievērsušies bibliotēku zinātnes un ekonomikas pētnieki ārzemēs, bet Latvijā šis jautājums ir ļoti
maz pētīts. Taču tas ir vitāli svarīgs, lai gan valdībai, gan
pašvaldībām argumentētu piešķirt bibliotēkām lielāku
finansējumu attīstībai.
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājas Silvija Tretjakova priekšlasījumā “Sistemātiskuma pieeja
bibliotēku attīstībai” uzsvēra, ka pagastu, pilsētu, novadu, reģionu bibliotēkas ir vienota sistēma, lai ikvienam iedzīvotājam nodrošinātu neierobežotu pieeju informācijai. Svarīga ir bibliotēku savstarpējā un citu informācijas sniedzēju partnerība, lai nodrošinātu maksimālu krājuma apgrozījumu un ekonomisku finanšu līdzekļu izlietojumu krājuma attīstībā.
S.Tretjakova aicināja bibliotēkas neatteikties arī no
dažādu pasākumu organizēšanas, veidojot pasākumu
piedāvājumu skolām un citām izglītības iestādēm, kas
veicinātu lasītprieku un informācijpratību, kā arī sniegtu psiholoģisku atbalstu bērniem un jauniešiem. Pieaugušie organizējas paši!
S.Tretjakova vairākkārt uzsvēra, ka krīze un finansējuma samazinājums ir iespēja palūkoties uz saviem
spēkiem, ko paši varam izdarīt, kāda ir tuvāko un tālāko kolēģu pieredze, ko no tās var pielāgot savām vajadzībām.
Konferences pirmās daļas izskaņā Kuldīgas galvenās bibliotēkas direktore Laima Mirdza Ostele uzrunā “Stipras korporatīvās saites — bibliotēku attīstībai
atzinīgi novērtēja LCZB ideju attīstīt un stiprināt Kurzemes bibliotekāru sadarbību. Viņa rosināja dažādu bibliotekārā darba virzienu speciālistiem tikties un pārrunāt aktualitātes, negaidot nākamo konferenci.

piepildītiem ar saturu — uzsvēra Nacionālās kultūras
padomes priekšsēdētāja, laikraksta “Diena” ilggadējā
redaktore Sarmīte Ēlerte priekšlasījumā “Pašreizējās
sabiedrības vērtības un kultūras piedāvājums Latvijas
mainīgajā situācijā”.
Latviešu situācija ir atšķirīga no citām nācijām, kas
19.gadsimtā un pat agrāk kļuva skaidrībā par pamatvērtībām, vienojās par to, kas ir nepieciešams, lai veidotu valsts politiku. Latvijā šāda vienošanās nav notikusi.
Atmodas laikā radošā inteliģence bija tas cietoksnis, kurā nostiprinājās latviešu nācija. Tagad, pēc daudziem neatkarībā pavadītajiem gadiem Latvija pamo-
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sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un
jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās
spējas.
Savulaik, 1919.gadā bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists Voldemārs Caune (1890–1944), būdams Liepājas pilsētas bibliotēkas pārzinis, atsevišķās telpās atvēra
pirmo bērnu nodaļu Latvijā. 1947.gadā tā pārtapa par
patstāvīgu Liepājas bērnu bibliotēku. Tagad tā ir LCZB
filiāle “Vecliepājas Rūķis”.
Pirmo reizi V.Caunes balvu pasniedza 2007.gadā, atzīmējot LCZB dibināšanas 230.gadadienu. Balvu saņēma bērnu bibliotēkas “Vecliepājas Rūķis” bibliotekāres
Inga Jurgeviča, Sandra Dumpniece, Indra Beķere
un Denise Braša par neatlaidību un mērķtiecību bērnu
lasīšanas veicināšanā un pozitīvu attieksmi pret darbu.
2008.gadā žūrijas komisija izvēlējās divas laureātes.
Par radošumu darbā ar bērniem un jauniešiem un bibliotekārā darba formu pilnveidošanu balvu ieguva Aizkraukles pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļas galvenā
bibliotekāre Tatjana Rjazanova. Godalgu saņēma arī
Rīgas Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkta vadītāja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Ilze
Marga — par bērniem draudzīgas vides radīšanu bibliotēkā, laipnu apkalpošanu un sekmīgu sadarbību ar
vecākiem un slimnīcas personālu.
Izvērtējot 12 konkursa pieteikumus 2009.gada
balvai, žūrijas komisija jau otro reizi izvēlējās divas
V.Caunes balvas laureātes. Preiļu galvenās bibliotēkas
Bērnu nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova balvu ieguva par iniciatīvas atraisīšanu bērnos un oriģināliem
jauninājumiem bērnu lasīšanas veicināšanai, sekmīgu

sadarbību ar skolām un interešu izglītības centriem, savukārt Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja Gunta Grandāne — par sekmīgu finansējuma piesaisti un
inovācijām bibliotēkas darbā, sekmīgu bibliotēkas popularizēšanu novadā un metodisko palīdzību kolēģiem
darbā ar bērniem un jauniešiem.
Balvas pasniedza žūrijas komisijas locekļi: Ilga Erba,
Andris Vilks, Silvija Tretjakova, kā arī Liepājas Kultūras
pārvaldes vadītājas vietnieks Juris Jirgens. Viņš pateicās visiem konkursa dalībniekiem par lielo ieguldījumu
bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanā, kā arī citiem
bibliotekāriem, kas novērtēja savus kolēģus un ieteica
viņus konkursam.
Uz Liepāju sveikt kolēģes un kopā ar laureātēm
priecāties par neatlaidīgā darbā un mīlestībā pret bērniem nopelnīto V.Caunes balvu bija ieradušās kolēģes
gan no Preiļiem, gan Pļaviņām. Laureātēm viņas veltīja
atzinīgus vārdus — izdomas bagātas, asprātīgas, smaidīgas, gudras, atsaucīgas un zinātkāras, mīļas pret bērniem un laipnas pret kolēģiem.
Lai padziļinātu bibliotekāru un lasītāju zināšanas par
V.Cauni — vienu no nozīmīgākajām personībām Latvijas bibliotēku zinātnē un bibliogrāfijā —, filiālbibliotēkas “Varavīksne” bibliotekāre Aija Jansone bija sagaLCZB filiālbibliotēkas
“Varavīksne”
bibliotekāre
A.Jansone stāsta par
V. Cauni

V. Caunes balvas laureāte
G.Grandāne ar
apsveicējām un
atbalstītājām
no Pļaviņu novada (Fonā:
A.Pelnas kolāžu
izstāde “Tā un
šitā…”)

V. Caunes
balvas laureāte
V.Jakimova

V. Caunes balvas
pasniegšana: (no
kreisās) Liepājas
Kultūras pārvaldes
vadītājas vietnieks
J.Jirgens, LNB
direktors A.Vilks

tavojusi priekšlasījumu “Bibliotēkas darba entuziasts
un kultūras inspirators — Voldemārs Caune”.
“Lasītāji jāpieradina pie bibliotēkas jau no bērnības”
— ar V.Caunes citātu lekciju iesāka A.Jansone. Viņa uzsvēra, ka mūsdienu skatījumā V.Caune pārsteidz ar savu daudzpusību un profesionālās darbības plašo amplitūdu. Nav gandrīz tādas bibliotekārā vai bibliogrāfiskā darba jomas, kurā viņš nebūtu darbojies un guvis atzīstamus rezultātus. Valsts reģistrējošā, tematiskā
un ieteicošā bibliogrāfija, grāmatu komplektēšana, kataloģizācija, klasifikācija, bibliotēku vēsture un statistika, bibliotēku tīkla izveide, bērnu bibliotekārā apkalpošana un bibliotekāru izglītība. Jāpiebilst, ka A.Jansones
priekšlasījumu LCZB iespiedusi bukletā un tas pieejams
ikvienam interesentam.
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laikā studente bija veidojusi ilustrācijas Mihaila Bulgakova romānam “Meistars un Margarita”.
Konferences laikā bija aplūkojama arī LCZB mākslinieces Andras Pelnas optimisma, ironijas un humora
caurvītā kolāžu izstāde “Tā un šitā…”.
Noslēgumā Kurzemes konferences dalībniekus ar
populāru melodiju popūriju sveica Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas akordeonistu ansamblis, bet
pēc tam pie vīna glāzes neformālā gaisotnē tika pārrunāti dienas iespaidi un izteikta apņēmība tikties biežāk.
2010.gada Mārtiņdienas nedēļā LCZB atkal gaidīs
Kurzemes bibliotekārus Liepājā, lai svinētu savu 233.
gadadienu un godinātu 2010.gada V.Caunes balvas
laureātus.

Gatavojoties Kurzemes bibliotekāru konferencei,
LCZB jau otro reizi no 3. līdz 6.novembrim rīkoja “Plenēru bibliotēkā” — neparastu un aizraujošu pasākumu gan māksliniekiem, gan bibliotekāriem, gan lasītājiem. Plenēra iniciatore bija bibliotēkas māksliniece
Andra Pelna, kas bibliotēkā sapulcēja Liepājas māksliniekus un mākslas studentus. Trīs dienas viņi portretēja bibliotekārus un apmeklētājus, dažādās autortehnikās iemūžināja bibliotēkas telpas vai zīmēja ilustrācijas
grāmatām. Mākslinieku iesniegtos darbus izlika bibliotēkas skatlogos, lai tos redzētu visi liepājnieki, pilsētas
viesi un arī Kurzemes bibliotekāru konferences dalībnieki. Plenēra veikumu vērtēja žūrijas komisija, ko vadī-

LCZB māksliniece A.Pelna, Liepājas galvenā
māksliniece A.Ansule un LCZB direktore
I.Erba vērtē plenēra darbus bibliotēkas
skatlogos

LCZB direktore I.Erba
sveic mākslinieci, plenērā
godalgotās gleznas
”Dārgumu krātuve” autori
G.Stavrovsku

Mākslinieka K.Erba
dizaina priekšmets
autortehnikā “Atmiņas
kultūras nākotnei”

ja Liepājas galvenā māksliniece Agita Ansule.
Par trīs oriģinālākajiem darbiem tika atzīti Ziedoņa Safronova foto kolāža “Spiritus Libris” (Grāmatu elpa), Gintas Stavrovskas glezna “Dārgumu krātuve” un “Plenēra bibliotēkā” apbalvotie
Krista Erba dizaina priekšmets autortehnikā “Atmiņas mākslinieki, atbalstītāji un organizatori
kultūras nākotnei”. Visi godalgotie darbi paliek biblioMarlēnas Kapitonovas foto
tēkas īpašumā. Savukārt Liepājas Universitātes studiju
programmas “Māksla” studente Alla Dmitrijeva iegu1
Januška, A. Lappuses no Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās
va bibliotēkas īpašo balvu — veidot savu personālizstā- bibliotēkas vēstures (sakarā ar bibliotēkas 200 gadiem). No: Bibliotēku
di bibliotēkas skatlogos Liepājas dibināšanas 385. ga- darbs. V.Lāča LPSR Valsts bibliotēka ; red. kolēģija: A. Apīnis ... [u.c.]. Rīdadienas laikā — 2010.gada martā. “Plenēra bibliotēkā” ga : Avots, 1984, 76.lpp. Bibliotēku zinātnes aspekti.
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Māksla bibliotēkai
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Jana Dreimane

Valsts nozīmes institūcijām — 90:
par jubilejas konferenci
2009.gada 24. novembrī Rīgā

Saviļņojošu ieskatu Latvijas
valsts veidošanās vēsturē
1918.–1919.gadā sniedza
Latvijas Universitātes
profesors Alberts Varslavāns

Jaunā zinātnieku
paaudze — Latvijas
Universitātes
doktoranti
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Kādas bija, ir un būs nacionālo institūciju
funkcijas, kas nosaka to unikālo lomu sabiedrībā;
kas vieno — šie jautājumi caurvija konferenci
“Valstiski nozīmīgas zinātnes, izglītības,
tautsaimniecības un kultūras institūcijas Latvijai”,
kas 2009.gada 24.novembrī noritēja Latvijas
Universitātes (LU) Mazajā aulā.

Nacionālie dārgumi 1919.gadā
Šodienas krīzes laikā apšaubītās nacionālās institūcijas pirms deviņdesmit gadiem mūsu priekšteči uzskatīja par tik nozīmīgiem valsts elementiem, ka dibināja tās par spīti politiskajai un ekonomiskajai nestabilitātei 1919.gadā. Toreiz varu pār Pirmajā pasaules karā izpostīto Latviju centās iegūt gan monarhistiskā Vācija, gan lielinieciskā Krievija. Latvijā bija trīs valdības.
Līdztekus Latvijas Republikas Pagaidu valdībai ar Kārli
Ulmani priekšgalā, kas kopš 1919.gada janvāra uzturējās Jelgavā, bet vēlāk pārcēlās uz Liepāju, no 1918.gada
17.decembra līdz 1919.gada 22.maijam Rīgā, pēc tam
vairāk nekā pusgadu Latgalē darbojās lielinieku valdība, ko vadīja Pēteris Stučka. 1919.gada pavasarī vairākus mēnešus varas ambīcijas Rīgā realizēja provāciskā Andrieva Niedras valdība. Nesen proklamētajai valstij nebija noteikta budžeta, taču bija jānovērš Pirmā
pasaules kara postījumi. Šādos apstākļos tika izveidota Latvijas armija, kas izcīnīja patiesu jaunās valsts brīvību, nodibinātas tautsaimniecības, izglītības, zinātnes
un kultūras institūcijas, bez kurām nacionāla valsts nevarēja pastāvēt.
Jau 1919.gada 4.martā ar Latvijas Pagaidu valdības Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa rīkojumu izveidots Latvijas preses birojs “Latopress” (vēlāk pārdēvēta
par Latvijas telegrāfa aģentūru “LETA”, tagad — nacionālā ziņu aģentūru “LETA”), kura pamatuzdevums bija
informēt vietējos un ārvalstu medijus par notikumiem
Latvijas teritorijā. Ļoti īsā periodā — 1919.gada augustā–septembrī, vēl pirms Bermonta uzbrukuma Rīgai,
tika izveidota virkne institūciju: 5.augustā — Dzelzceļu virsvalde, kuras uzdevums bija atjaunot dzelzceļu saimniecību, 20.augustā — Latvijas Mākslas akadēmija un Latvijas Valsts Konservatorija (tagad — Jāzepa

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), 29.augustā — Latvijas Valsts bibliotēka (tagad — Latvijas Nacionālā bibliotēka), 1.septembrī — Valsts arhīvs (tagad — Latvijas
Valsts Vēstures arhīvs). 1919.gada 28.septembrī svinīgi
atklāja Latvijas Universitāti. Pazīstamais latviešu operdziedātājs, rakstnieks Mariss Vētra (1901–1965), kas
1919.gadā bija jauna studenta gados, atzinis — nodibinot Latvijas Universitāti, notika pilnvērtīga Latvijas
proklamēšana. Patiesi, jaunajai valstij bija nepieciešami akadēmiski izglītoti cilvēki, kuru pasaules uzskats un
zināšanas sakņotos nacionālajā zinātnē un kultūrā.
Jaunā valsts nevarēja iztikt arī bez nacionālās literatūras un mākslas, kas vieno, izglīto un reprezentē nāciju. Pavisam drīz pēc Bermonta armijas atkāpšanās no
Rīgas, 30.novembrī pirmo sezonu ar Rūdolfa Blaumaņa drāmu “Ugunī” atklāja Nacionālais teātris, bet dažas
dienas vēlāk, 2.decembrī darbu sāka Latvijas Nacionālā
opera (LNO), piedāvājot publikai Riharda Vāgnera “Tanheizeru”.

Nacionālo institūciju uzdevumi
Nacionālo institūciju funkcijas, darbības vēriens politisko un ekonomisko apstākļu ietekmē vairākkārt mainījies, tomēr daļa pamatuzdevumu saglabājusies cauri
laikiem. Piemēram, viena no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pamatfunkcijām jau 1922.gada “Likumā
par Valsts bibliotēku” bija “krāt un uzglabāt to, kas ir
un tiek izdots Latvijā”. Arī padomju okupācijas gados
(1940–1941; 1944–1990; toreiz tās nosaukums bija Latvijas PSR Valsts bibliotēka) tā turpināja Latvijas iespiedprodukcijas vākšanu, glabāšanu un bibliogrāfisko reģistrēšanu. Taču valdošajam politiskajam režīmam “kaitējošas” literatūras pieejamība bija stingri ierobežota.
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) joprojām saglabājusi tās dibinātāja un pirmā rektora Jāzepa Vītola (1863–1948) noteiktos uzdevumus: “(..) sagatavot visplašākos latviešu slāņus augstākiem — kulturāli mākslinieciskiem prasījumiem, apkarot kaitīgo
surogātu — diletantismu ar viņas ļaunajām sekām, pašai pacelties līdz akadēmiskai iestādei vārda vistīrākā
nozīmē.” JVLMA Zinātniskās pētniecības centra vadītājs
Jānis Kudiņš uzsvēra: “Pēdējā, valstiskās neatkarības
Jāzepa Vītola
Latvijas
Mūzikas
akadēmijas
docents,
Zinātniskās
pētniecības
centra vadītājs
Jānis Kudiņš
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2009.gada 20.novembrī rakstnieks, žurnālists
Pauls Bankovskis tiešsaistes laikrakstā “Cita
Diena” (http://www.citadiena.lv/2009/11/20/
nacionalie-dargumi) rakstīja: “Problemātiska
mūsdienu Latvijā ir arī vārda “nacionāls”
lietošana tieši šajā, uz vienu un vienotu nāciju
vērstajā nozīmē. Ja jau viens teātris ir nacionāls
(pieņemsim, ka tas tad nu ir latviešu teātris),
otrs ir krievu drāmas teātris, tad kas ir visi
pārējie?” Viņš iesaka: “Vispareizāk vārdu
“nacionāls” būtu vispār kādu laiku pārstāt lietot.
Tā teikt, līdz nācijas dzimšanai. Vai brīvi un bez
aizspriedumiem lietot visplašākajā nozīmē —
attiecinot uz lietām un pasākumiem, kas valstī
nes vislielāko kopējo labumu.” Jājautā: kas, kad
un kā noteiks nācijas dzimšanas brīdi; kā būtu
izprotams termins ‘kopējais labums’ un kā to
izmērīt?
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atjaunošanas periodā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas (..) darbībā joprojām ir cieši sakausēti tās simboliskie un pragmatiskie aspekti. No vienas puses — tīri
pragmatisks ir darbības uzstādījums apmācīt augsti profesionālus mūziķus un pētniekus, kuri spēj aktīvi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū. No otras puses
— Mūzikas akadēmija vienlaikus ir arī vieta, kurai ir neaizvietojama loma specifisko nacionālās mūzikas kultūras iezīmju uzturēšanā un tālākā attīstībā.” Zīmīgi, ka Jāzepa Vītola vārds mūzikas augstskolai tika piešķirts jau
padomju okupācijas laikā 1958.gadā, lai gan kādreizējā rektora biogrāfija tolaik nevarēja būt homo soveticus
paraugs jau tādēļ vien, ka 1944.gadā J.Vītols bija emigrējis uz Vāciju, kas pēc dažiem gadiem kļuva arī par viņa mūžamājām.
Latvijas Nacionālās operas (LNO) direktors (1936–
1940; 1941–1944) Jēkabs Poruks (1883–1963) grāmatā
“VI. Latvju Vispārējie dziesmu un mūzikas svētki” atzina: “Ja konservatoriju salīdzinām ar sakni, kas pievada
jaunu sulu mūsu mūzikas kokam, tad par šī koka krāšņāko ziedu jāatzīst Nacionālā opera.” 1

un iegūst darba līgumus pasaulslavenos opernamos.
Piemēram, Ņujorkas Metropolitēna operā dzied Elīna Garanča un Maija Kovaļevska. Uz Milānas operteātra “La Scala” skatuves panākumus guvuši Jānis Zābers,
Sergejs Martinovs, Kristīne Opolais, Inga Kalna, Alise Zinovjeva, Egils Siliņš, Marina Rebeka.
Teātra zinātniece, Latvijas Nacionālā teātra (LNT)
direktora palīdze repertuāra jautājumos Ieva ZoleStruka sniedza atbildi uz jautājumu, kas īpaši saasinājies ekonomiskās krīzes laikā un ko netieši sākumā minētajā publikācijā uzdod Pauls Bankovskis — ar ko nacionālas nozīmes institūcijas atšķiras no citām iestādēm valsts organizatoriskajā struktūrā? Viņas atbilde — tās savā darbībā nekad nevar būt pilnīgi
brīvas, jo tām īstenojams valsts pasūtījums ar mērķi
stiprināt valsts politisko, ekonomisko un sociālo stabilitāti, nodrošināt tās konkurētspēju starptautiskajā tirgū. Taču krīzes apstākļos, kad valsts dotāciju apjoms ir
izdzīvošanai nepietiekams, rodas jautājums: kā īstenot
valstiskos uzdevumus, kas nenes peļņu? LNT varētu izdabāt publikas vairākuma gaumei un iestudēt izklaidē-

Latvijas Nacionālā teātra direktora palīdze Ieva Zole-Struka (no kreisās) un Latvijas Nacionālās operas
direktors Andrejs Žagars

LNO direktors Andrejs Žagars konferencē akcentēja institūcijas tautsaimniecisko ietekmi: repertuāra
dažādība, augstais mākslinieciskais līmenis raisa ne
vien Latvijas iedzīvotāju, bet arī ārvalstu tūristu interesi un tādējādi vairo valsts un pašvaldību ieņēmumus.
LNO reprezentē nacionālās mākslas attīstības pakāpi.
Piemēram, Riharda Vāgnera operu tetraloģijas “Nībelungu gredzens” pirmo trīs daļu iestudējumus (2006–
2008) augstu novērtējuši prasīgie vācu mūzikas kritiķi. LNO mākslinieku sasniegumi ārvalstīs raisa pastiprinātu interesi par Latviju un latviešu kultūru. Institūcijai ir nozīmīga loma JVLMA absolventu tālākajā profesionālajā attīstībā — daudzi sasniedz izcilu meistarību

jošas izrādes, kurām prognozējama vislielākā apmeklētība. Taču LNT valstiskais uzdevums ir izglītot, saliedēt
nāciju, veidot un stiprināt tās pašapziņu ar teātra mākslu un dramaturģiju. Tādēļ tai sabiedrība būtu jāiepazīstina ar intelektuāli piesātinātām lugām, jaunāko latviešu dramaturģiju un klasiskajām vērtībām, jāparāda un
jāļauj novērtēt režisoru eksperimentālos meklējumus.
Runātāja pauda satraukumu, ka mūsu valstī kultūra netiek uzskatīta par nozīmīgu nozari. Viņa brīdināja, ka
ar “(..) kultūras, izglītības un zinātnes novietošanu prioritāšu saraksta beigu galā par labu ekonomikas sildīšanai, satiksmes nodrošināšanai un ražošanas attīstībai —
tiek pārrautas slūžas vienīgajam nāciju kopā saturošajam
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māla kājām, kam īss mūžs?
Konferencē raisījās diskusijas arī par valsts institūciju dokumentārā mantojuma (piemēram, Latvijas Televīzijas ierakstu) glabāšanas vietu: bibliotēkā vai arhīvā? Abu atmiņas institūciju pamatelements ir dokuments, kura definīcijas kā “Bibliotēku likumā”, tā “Arhīvu likumā” ir neskaidras. Tās vieno tikai izpratne, ka
dokuments ir informācija, kas fiksēta uz jebkāda fiziska nesēja. V.Pētersone uzsvēra, ka iestāžu dokumentācija būtu nododama arhīvam. Bet institūcijas radošās
darbības rezultāts, kas adresēts visplašākajai sabiedrībai, ietverts rakstu krājumos, grāmatās, kinofilmās, televīzijas pārraidēs, portālos u.c. medijos un vienlaikus
ir iestādes aktivitāšu liecība? Sabiedrības interesēs šie
materiāli būtu atvēlami bibliotēkām, kas patlaban tiem
var nodrošināt plašāku pieejamību nekā arhīvi. Lielākās
daļas arhīvu pakalpojumu (tematiska dokumentu atlase, uzziņu sniegšana, atsevišķu kategoriju dokumentu
izsniegšana, kopēšana u.c.) cena ir ļoti augsta.
Jāatceras, ka pirms 5000 gadiem, kad sāka veidoties pirmās zināmās civilizācijas Mezopotāmijā un Ēģiptē, bibliotēkas un arhīvi bija vienotas institūcijas. Vien
palielinoties informācijas masīvam un diferencējoties
informācijas nesējiem, tās kļuva nošķirtas iestādes.

Arhīvs un/vai bibliotēka
Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece Valda Pētersone uzsvēra, ka arhīvs ietver apjomīgu
dokumentāro mantojumu — vairāk nekā 6,3 miljonus
glabāšanas vienību, kas atspoguļo Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi no 13.gadsimta 20.gadiem līdz 1945.gadam. Padomju okupācijas gados šī bagātība bija pieejama šauram cilvēku lokam, galvenokārt zinātniekiem
un represīvo iestāžu darbiniekiem izmeklēšanas interesēs, taču pēc neatkarības atjaunošanas aktualizējusies krājuma popularizēšana un pieejamības veicināšana. V.Pētersone pauda arhīvistu galveno sāpi: Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, kuras kompetencē ir arhīvu nozares pārvaldība, nav nodrošinājusi arhīvu stratēģiskās koncepcijas izstrādi, tādēļ varas institūcijas piedāvājušas savu. Tā fiksēta jaunizstrādātajā “Arhīvu likumā” (pieņemts 2010.gada martā, stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī), kurā paredzēta visu valsts arhīvu apvienošana vienā — Latvijas Nacionālajā arhīvā. Tā būs kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Dokumentu un arhīvu pārvaldes politiku noteiks Kultūras ministrija. Lai gan līdz 2011.gada 1.janvārim, kad likums stāsies spēkā, atlicis pavisam maz laika, plašākai
sabiedrībai joprojām nav skaidrības par jaunās megainstitūcijas (patlaban Latvijā ir 15 valsts arhīvi, kur 2008.
gadā glabājās 18,6 miljoni vienību!) struktūru un citām
pārmaiņām. Vai Nacionālais arhīvs nekļūs par milzi ar

Veiksmes stāsts
Nelielu ieskatu nacionālās ziņu aģentūras “LETA” vēstures līkločos sniedza tās valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Barkāns. Viņš uzsvēra, ka organizācijas ilggadējais vadītājs pirmās Latvijas Republikas laikā (1920–1940), rakstnieks Rihards Bērziņš (1888–1942)

Ziņu aģentūras “Leta” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Barkāns
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aspektam, tam, kā dēļ ir jēga censties nosargāt tādu ģeopolitisku veidojumu Eiropas austrumos pie Baltijas jūras,
kas saucas Latvijas Republika.”
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spēja nodrošināt gan sekmīgu valstisko uzdevumu izpildi (tieša citvalstu informēšana pat Latvijas norisēm,
kā arī ziņu saņemšana no ārzemēm un izplatīšana Latvijas presei), gan izvērst plašu saimniecisko darbību.
No 1920.gada līdz 1929.gadam aģentūra izdeva “Ilustrēto žurnālu”, kas vēsturnieka Ādolfa Šildes uzskatā
”ieguva paliekamu vērtību kā avots par Latvijas neatkarības laika sākuma posma epizodēm”, turklāt ietvēra kvalitatīvas mākslas reprodukcijas. 1922.gadā tā paplašināja avīžkiosku tīklu, kas aptvēra visu Latviju. Grāmatniecības vēsturē tā ieguvusi nozīmīgu vietu galvenokārt ar poligrāfiski augstvērtīgajiem latviešu un ār-

zemju daiļliteratūras izdevumiem. Padomju okupācijas gados aģentūra kļuva par valdošās varas propagandas ieroci, tās nosaukums vairākkārt tika mainīts. 1990.
gada 3.aprīlī aģentūra atguva savu vēsturisko nosaukumu. Par organizācijas direktoru kļuva tās kādreizējais ārštata tulks, Tautas frontes preses centru vadītājs
Aivars Baumanis. Viņa vadībā aģentūra atjaunoja Pirmās Latvijas Republikas laikā iedibinātās valstiskās funkcijas, slēdza līgumus ar ārvalstu aģentūrām
par informācijas apmaiņu. Diemžēl 1991.gada jūnijā
A.Baumanis pārgāja darbā uz Ārlietu ministriju un vēlāk uzsāka diplomāta karjeru. Aģentūra cīnījās ar naudas trūkumu lielā mērā tādēļ, ka nebija definēta tās loma valsts attīstības perspektīvā. 1996.–1997.gadā, nonākot pie atziņas — informācija ir bizness, M.Barkāns ar
domubiedriem uz atlikušo valsts aģentūras resursu bāzes (kas jau bija ļoti noplicināta) izveidoja privātuzņēmumu, kam patlaban Latvijas informācijas tirgū ir vadošā loma. Uzņēmumā strādā 150 darbinieki, kas apkalpo 1500 korporatīvo klientu. 2009.gadā “LETA” peļņa bija 2,2 miljoni latu. M.Barkāns uzsvēra, ka nacionāla ziņu aģentūra ir Latvijas nepieciešamība, jo citzemju

aģentūrām mūsu valsts norišu “detaļas” nešķitīs atspoguļošanas vērtas.

Futūristiskas pārdomas
Konferences noslēgumā LNB direktors Andris Vilks
iepazīstināja klātesošos ar valsts galvenās bibliotēkas
nākotnes redzējumu. Kādas būs tās loma un funkcijas
Latvijas un starptautiskajā informācijas telpā pēc divdesmit gadiem, 2030.gadā? Iespējams, pamatfunkciju
spektrs (nacionālo publikāciju krāšana, glabāšana, pieejamības nodrošināšana, reprezentatīva ārvalstu publi-

kāciju krājuma veidošana un attīstība, bibliotēku nozares izaugsmes veicināšana) saglabāsies, taču darba saturs un vēriens būs daudz plašāks nekā līdz šim. To nosaka sabiedrības vajadzību transformācija (nepieciešamība saņemt operatīvu informāciju 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā), informācijas un digitālo mediju lavīnveida pieaugums. A.Vilks solīja, ka līdz 2030.gadam nacionālā iespiedprodukcija, ko moderni apzīmē
kā “analogo” nacionālo publikāciju krājumu, tiks pilnībā
digitalizēta un veidos Nacionālās digitālās bibliotēkas
“Letonica” mugurkaulu. LNB būs vadošā un koordinējošā institūcija nācijas kultūras mantojuma digitalizācijā, kā arī nācijai nozīmīgo digitāli dzimušo resursu ilgtermiņa arhivēšanā un saglabāšanā. Darbosies Papīra restaurācijas centrs, kas būs atvērts visām atmiņas institūcijām. Ņemot vērā pasaules tendences, iespējama ciešāka sadarbība vai pat apvienošanās ar Nacionālo arhīvu.

Neatbildētie jautājumi
Konferences iniciatore, LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas vadītāja Ināra Klekere atzīmēja, ka
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konferences organizatori, neraugoties uz ierobežotajām finanšu iespējām, spēja sagādāt gan bagātīgu izdales materiālu kopu pasākuma apmeklētājiem, gan
nodrošināt padziļinātu, pat filozofiski ievirzītu konferences saturu. Taču referenti pārāk maz pievērsās tā-

diem aktuāliem jautājumiem kā valsts un privātā sektora partnerība, valsts funkciju deleģēšanas privātajam
sektoram iespējas un riski. Būtu nepieciešama polemika arī par “nacionālā pasūtījuma” jēdzienisko ietvaru,
valsts un tās finansēto institūciju atbildību šī pasūtījuma īstenošanā. Diskusijās būtu jāiesaistās ne tikai valsts
nozīmes iestāžu darbiniekiem, bet arī valsts politikas
un budžeta plānotājiem.
Konferences ieraksts, prezentācijas, kā arī septiņu nacionālas nozīmes institūciju jubilejai veltītā programma “7 vēstules Rīgai” (notika
Rīgas svētku ietvaros Vērmanes dārzā 2009.gada 22.augustā) tiešsaistē atrodami Latvijas Universitātes mājaslapā, sadaļā http://www.lu.lv/
konferencelatvijai.
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Latvju mūzikas pēdējie septiņi gadi. No: VI. Latvju Vispārējie dziesmu un mūzikas svētki. Rīga, 1926. 40.lpp. Pieejams: http://dziesmusvetki.
lndb.lv/objekti/06-05.pdf.
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Silvija Tretjakova

Jauns
skatījums uz
bibliotēkām:

Messe Erfurt
— 98.Vācu
Bibliotekāru
dienu
mājvieta

par 98.Vācu
Bibliotekāru dienām
2009.gada 2.– 5.jūnijā
Erfurtē

Erfurtes
Universitātes
bibliotēkas
iekšskats
Erfurtes Universitātes bibliotēkas ēka.
Priekšplānā: (no kreisās) raksta autore
S.Tretjakova un Nīderlandes Publisko bibliotēku
asociācijas Izpētes un starptautiskās sadarbības
nodaļas vadītāja Mariana Korena (Nīderlande)

K.Kellere-Loibla
iepazīstina ar
“Bērnu un jauniešu
bibliotekārās
apkalpošanas
rokasgrāmatu”

Pateicoties Vācijas Bibliotēku un informācijas biedrību jumta organizācijas Bibliothek&Information Deutschland pastāvīgās starptautiskās profesionālās sadarbības komitejas (Bibliothek&Information International, BII)
un Gētes Institūta Rīgā atbalstam no 2009.gada 2.līdz
5.jūnijam piedalījos 98.Vācu Bibliotekāru dienu konferencē “Jauns skatījums uz bibliotēkām” (Ein neuer Blick
auf Bibliotheken), kas norisinājās Erfurtē. Lielākajā vācu
bibliotekāru forumā piedalās profesionāļi no Vācijas un
citām valstīm.
Konferences programmā: bibliotēku aizstāvība,
publiskā un privātā partnerība, krājumu veidošana, resursu digitalizācija, pārmaiņu vadība, pakalpojumi bērniem un jauniešiem.
Konferences paralēlajās sekcijās bija akcentēta bibliotēka kā informācijas un izglītības iestāde un sabiedriskās dzīves centrs ekonomiskās lejupslīdes apstākļos.

Plašajā informācijas tehnoloģiju, biedrību, izdevēju
un citu pakalpojumu sniedzēju izstādē varēja gūt informāciju par bibliotēku nozares attīstību, dibināt lietišķus kontaktus un iepazīt publicitātes jaunākās tendences. Īpašu interesi izraisīja Kerstinas Kelleres-Loiblas
(Kerstin Keller-Loibl) “Bērnu un jauniešu bibliotekārās
apkalpošanas rokasgrāmata” (Handbuch Kinder- und
Jugendbibliotheksarbeit), kas 2009.gadā iznākusi izdevniecībā “Bock+Herchen”. Vairāk nekā 300 rokasgrāmatas lappusēs apkopota labākā pieredze bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, tādēļ tā ir vērtīgs izdevums bibliotēku nozares studentiem un praktiķiem.
Šāda izdevuma Latvijā līdz šim nav bijis, tādēļ ar laipnu
autores atļauju to tulkoju latviešu valodā.
Atbilstoši savai specializācijai apmeklēju iespējami
visus pasākumus, kas bija saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem bērniem un jauniešiem. Nozīmīgākās šķita
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9. Bibliotēku resursu piedāvājums jāsniedz ne tikai
pārskata veidā. Bibliotēku lasītāji aktīvi izglītojami
resursu izmantošanā.
10. Ja izsīkuši spēki naudas meklējumos, izvērtējams,
ko var paveikt saviem spēkiem ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem.
11. Bibliotēkas ir izglītības iestādes — ja arī tas nav
īpaši izcelts likumdošanā, tām jānodrošina vislabākie izglītības apstākļi.
Noslēguma diskusija “Bibliotēkas — izglītības iestādes” sniedza atbildi uz jautājumu — kas jādara publiskajām un zinātniskajām bibliotēkām izglītības jomā?

Noslēguma
diskusija
“Bibliotēkas
— izglītības
iestādes”

Latvijai pašlaik aktuāla ir bibliotēku interešu aizstāvība, jo nesen notikusi administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā 26 rajonu 996 pašvaldības apvienotas 109 novados. Darbu sākuši jauni pašvaldību vadītāji, kuri jāmotivē atbalstīt kultūru un bibliotēkas. Kā
to darīt? Ļoti noderīga šajā ziņā bija sesija “Bibliotēku
lobēšana” (Lobbyarbeit für Bibliotheken), kurā Berlīnes
Centrālās bibliotēkas direktore (Zentral- und Landesbibliothek Berlin), IFLA eksprezidente, profesore Klaudija
Luksa (Claudia Lux) un neatkarīgais bibliotēku politikas, stratēģijas un attīstības konsultants no Birmingemas Džons Dolens Obe (John Dolan Obe) sniedza konkrētus priekšlikumus bibliotēku aizstāvībai:
1. Nevis tehnoloģijas veic izmaiņas, bet cilvēki.
Mums jāuzsver bibliotēku pakalpojumi, palīdzība
vietējām pašvaldībām. Vai mēs būsim vietējo politiķu dienaskārtībā, ir atkarīgs no mums pašiem.
Bibliotekāriem jārunā skaļi.
2. Bibliotēkas nav vienīgās pašvaldību un valsts institūcijas, kas ir politiķu dienaskārtībā, taču citas institūcijas nav tik spēkpilnas.
3. Izvērtējams, kādi jauni pakalpojumi ieviešami, no
kuriem jāatsakās.
4. Izplatāma informācija par bibliotēkas iespējām,
veidojamas bibliotēku atbalsta grupas. Noskaidrojams un popularizējams bibliotēku lietotāju optimālākais ceļš līdz nepieciešamajai informācijai.
5. Iekšējā, ārējā komunikācija — bibliotēku prioritāte.
6. Analīze un stratēģija: galveno mērķu, virsuzdevumu un uzdevumu formulēšana.
7. Ilgtermiņa plānošana, pašvaldības iesaiste plāna
īstenošanā. Piemēram, nākamajā dienā pēc bibliotēkas pasākuma piezvanīt pašvaldības vadītājam, kurš tajā piedalījies, un apvaicāties par viņa
iecerēm attiecībā uz bibliotēku, kā arī iepazīstināt
ar saviem plāniem.
8. Izmēģināms viss, kas atbilst lietotāju vajadzībām
un vēlmēm. Katram bibliotekāram būtu jāfiksē cilvēku vajadzības, kas būtu jāapspriež ar kolēģiem.
Ar prieku un entuziasmu veidojams ļaužu problēmu risināšanas tīkls.

Bija iespēja salīdzināt politiķu un vadošo bibliotekāru viedokļus. Tīringas pavalstī pieņemts “Bibliotēku likums”, kurā nostiprināts bibliotēkas kā izglītības iestādes un mūžizglītības partnerinstitūcijas statuss. Bibliotekāri un politiķi bija vienoti bibliotēku nozīmības traktējumā, taču viedokļi atšķīrās, vērtējot bibliotēku informācijas piedāvājumu un līdzšinējo sadarbību ar citām institūcijām. Īpaši tika uzsvērta lasīšanas veicināšanas nozīme — lasītprieka rosināšana bērnos, kā arī informācijas tehnoloģiju pakalpojuma pieejamība visām
bibliotēkas lietotāju grupām.
Iespaidiem bagāts bija Erfurtes Universitātes bibliotēkas (Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/
Gotha) apmeklējums. Erfurtes universitāte ir viena no
vecākajām Vācijas augstskolām, kas dibināta 1378.gadā, bet darbu sākusi 11 gadus vēlāk. No 1501. līdz 1505.
gadam tajā studējis un strādājis slavenais reformācijas
ierosinātājs Mārtiņš Luters. Universitāte joprojām specializējas humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Tā turpina garīdznieku izglītošanu Katoliskās teoloģijas fakultātē, bet reliģijas pētniecību nodrošina Mārtiņa Lutera institūts, Maksa Vēbera koledža, kā arī citas zinātniskās struktūrvienības. Līdztekus reliģijai otrā svarīgākā
zinātņu nozare, kurā gan tiek izglītoti studenti, gan norit pētniecība, ir pedagoģija.
Universitātes bibliotēka veidojusies jau kopš augstskolas pirmsākumiem, taču 20.gadsimta beigās –
21.gadsimta sākumā tā integrējusi gan fakultāšu informācijas resursu krājumus, gan citu augstskolu bibliotēkas. 2000.gadā lasītājiem durvis vērusi jauna, moderna
ēka, kurā ir pārsteidzoši plaša halle mākslas darbu eksponēšanai. Bibliotēka var lepoties ne vien ar seniespiedumiem un retumiem, bet arī plašu bibliogrāfisko datubāzu piedāvājumu, kas raisīja sajūsminātus konferences viesu komentārus.
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sekcijas “Bibliotēka starp datorspēlēm un emuāriem
— jauni izaicinājumi bērnu un jauniešu bibliotēkām”
(Bibliotheken zwischen Computerspielen und Blogs —
neue Herausforderungen für Kinder — und Jugendbibliotheken) un “Lasīšanas veicināšana” (Leseförderung). Pēdējā tika pievērsta uzmanība svarīgākajiem virzieniem,
kas attīstāmi un pilnveidojami nākotnē:
1. Runāt un lasītprasmes veicināšana pirmsskolas
vecumā, aktīvs bibliotēku piedāvājums bērnudārziem un ģimenēm;
2. Lasīšanas un informācijas kompetences veidošana skolās — būtu paredzama to iekļaušana mācību programmās;
3. Aktīva sadarbība ar visām skolām, izglītības procesa atbalstīšana;
4. Skolotāju, bērnudārzu audzinātāju tālākizglītība;
5. Atsevišķu jauniešu nodaļu ierīkošana publiskajās
bibliotēkās un pakalpojumu programmas izstrādāšana;
6. Web 2.0 mediju pedagoģija.
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Ilze Karsa

Bērni savu
nākotni zina,
viņi izaugs…:

par 9. Vidzemes
novadu bērnu un skolu
bibliotēku darbinieku
konferenci 2009.gada
21.oktobrī
Katru gadu Vidzemes novadu bērnu un skolu
bibliotēku darbinieki tiekas rudens konferencē,
kurā apspriež aktuālos bērnu bibliotekārās
apkalpošanas un lasīšanas veicināšanas
jautājumus. Arī 2009.gada oktobra vidū
Cēsīs notika konference “Bērni savu nākotni
zina, viņi izaugs...”. Jau 9.reizi konferences
idejas iniciatore un organizatore bija Latvijas
Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļa un
Cēsu bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa.

Vieslektore M.Korena no Nīderlandes

Bērni izaugs, bet… kāda loma būs
bijusi grāmatai un informācijai?
Bibliotēkām ir jākalpo ikvienam sabiedrības loceklim. Šī atziņa ir atslēga uz jauniem bibliotēkas pakalpojumiem. Arī bērniem ir tiesības uz informāciju, kas
formulētas arī ANO Bērnu tiesību konvencijā — uzsvēra konferences viešņa, Nīderlandes publisko bibliotēku
asociācijas pārstāve Mariana Korena (Marian Koren).
Bibliotēkām jāsniedz optimisms, jāpalīdz entuziastiski meklēt dzīves mērķus. Bibliotēka pati par sevi —
tikai grāmatas un datori — to nespēj. Nīderlandes bibliotēkas daudz mācās no moderno veikalu mārketinga:
elastīgs darba laiks, lasītāju interešu respektēšana. Galvenā ideja — izveidot un uzturēt bibliotēku kā daudzfunkcionālu institūciju, kas reizē īstenotu teātra, veikala, tikšanās vietas, informācijas centra u.c. uzdevumus.
Nīderlandē lasīšanai uzmanība pievērsta valstiskā līmenī — ir nacionālā lasīšanas programma “Nīderlandieši lasa”.
Pašiem mazākajiem lasītājiem paredzēta speciāla programma “Bookstart”: bērniņam piedzimstot,

ģimene saņem pašvaldības apsveikumu un dāvanā
grāmatu.
M.Korena uzsvēra — strādājot ar bērniem, svarīgi paskatīties uz pasauli viņu acīm, individuāli pievērsties katram apmeklētājam. Vai mēs respektējam bērnu intereses, vai esam izzinājuši bērnu informacionālās vajadzības? Ieviešot jauninājumus bibliotēkā, bērnu intereses nedrīkstētu aizmirst, jārūpējas arī par to,
lai viņiem paredzētā informācija būtu viegli atrodama.
Svarīgi mācīt bērnus kā sevi pasargāt no apšaubāmiem
medijiem un informācijas.
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova dalījās pārdomās par
bērnu un skolu bibliotēkām krīzes laikā. Viņa uzskata,
ka bibliotēkām ir lielas pilnveides iespējas, jo lasītāju
skaits aug, tās sāk apmeklēt arī tie iedzīvotāji, kas relatīvās labklājības gados bibliotēkām gāja garām.
S.Tretjakova ieteica izmantot kolēģu pozitīvo pieredzi, respektēt ģimeņu vajadzības, piemēram, atbalstīt skolēnu mācīšanos bibliotēkā, iesaistot darbā skolotājus bezdarbniekus. Bibliotekāriem nevajadzētu būt
vienaldzīgiem arī pret aizvien pieaugošo bērnu nabadzību.
Labs sabiedrotais negāciju pārvarēšanā ir lasītprieka veicināšana ar bibliotekāriem labi zināmām metodēm: sarunas par grāmatām, priekšālasīšana, jauniešu
bibliotēku, stūrīšu ierīkošana. Tas varētu mazināt bērnu
emocionālo spriedzi.
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un daudzas citas problēmas klātesošajiem nebija jaunums. Tomēr vērtīgi bija ieklausīties Labklājības ministrijas plānos sociālās spriedzes mazināšanā. Inga Millere atgādināja, ka darbojas bērnu un pusaudžu Uzticības Tālrunis 80006008, kur viņiem ir iespēja piezvanīt
un izstāstīt savu bēdu.

Māksla — bērna garīgās pasaules
veidotāja
Kad ne viens vien robežstabs neilgajā dzīvē pārkāpts, bērns nokļūst soda izciešanas vietā. Cēsu
2.vakaru maiņu vidusskolas direktore Sarmīte Sviķe
dalījās pieredzē par mākslas nozīmi šo bērnu pašizziņā un dziedināšanā. Viņu attieksmi pret dzīvi veido tuvu cilvēku mīlestības trūkums. Skolas pedagogi ar literatūras, vizuālās mākslas, mūzikas un daiļamatniecības
palīdzību mēģina palīdzēt šiem bērniem ieraudzīt savas dzīves un apkārtējās pasaules nozīmīgumu.

Bērni krīzes situācijā
Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere runāja par bērnu tiesību
aizsardzību.

Konferences noslēgumā dalībniekus uzrunāja psiholoģe Iveta Berķe. Viņa uzsvēra, ka bērnam ir svarīgi
uzaugt kopā ar tuviem cilvēkiem, viņam ģimene, mam-

LNB Bērnu literatūras centra vadītāja S. Tretjakova aicina bērnu emocionālo spriedzi mazināt ar lasītprieka veicināšanu
Bibliotekārus viņa uzskata par sadarbības partneriem, palīgiem bērnu interešu aizsardzībā. Bibliotekāri ir ciešā komunikācijā ar bērniem un pieaugušajiem.
Krīzes laikā, kad sarūk valsts atbalsts skolām un sociālajām institūcijām, bibliotekāres, iespējams, pirmās sajūt
problēmas bērnu dzīvē. Samilzušās sociālās problēmas
ietekmē bērnus — skolēniem zūd motivācija censties,
strādāt, arvien grūtāk viņus iedvesmot darbam.
Attālajos novados bērni nevar nokļūt līdz skolai,
vairāk nekā 11 000 skolēnu neēd siltas pusdienas. Šīs

ma un tētis ir ļoti nozīmīgi, jo viņi veido piederības un
pašvērtības sajūtu.
S.Tretjakovas ierosināti, konferences dalībnieki vienojās par kopēju rezolūciju “Bibliotēkas pieder un
kalpo iedzīvotājiem, pirmkārt, bērniem un jauniešiem!”, lai aizstāvētu bērnu tiesības uz grāmatām un
bibliotēkām, kā arī bibliotekāru tiesības radoši un pilnvērtīgi strādāt. Rezolūcija publicēta Latvijas bibliotēku
portālā: http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.
aspx?ID=1993.
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Grāmatnieku ģildes pārstāve, “Jāņa Rozes apgāda”
direktore Renāte Punka aicināja pievērst uzmanību
bērnu lasāmvielas saturam. Globālā tīmekļa informācijas masīvs ir neaptverams, bet kvalitāte — apšaubāma.
R.Punka uzskata, ka grāmatizdevēji un bibliotekāri
ir atbildīgi par latviešu kultūras, lasīšanas nākotni.
Cēsu novada pašvaldības izglītības nodaļas metodiķe Dzintra Kozaka dalījās pārdomās par vecāku lomu bērnu informācijas un paradoksu pārpilnajā dzīvē.
Lai bērns izaugtu, viņam vajag drauga plecu un autoritāti. To bērns var saņemt arī ārpus ģimenes, sabiedrībā. Vecāku galvenais pienākums ir būt bērna robežsargiem, tiem, kas iemāca dzīves noteikumus, pienākumus un atbildību. Bez grāmatas var izaugt labs cilvēks,
bet ne gudrs — D.Kozaka kodolīgi rezumēja grāmatas
lomu bērna dzīvē.
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Kultūras un literatūras salons Toronto
Publiskajā bibliotēkā

Inese Kazāka

Bibliotēku
renesanses
vilnis
Ziemeļamerikā
Pēdējā laikā Kanādas publiskajās bibliotēkās
sākusies rosība, tās kļuvušas par sabiedriskiem
komunikācijas centriem ar modernu tehnoloģisko infrastruktūru, kuru apmeklētība aizvien
pieaug.

2009.gada 23.septembrī Toronto Uzziņu bibliotēkā (Toronto Reference Library) notika svinīga Brama un
Blūmas Epelu salona (The Bram&Bluma Appel Salon)
atklāšana. Jaunais salons vienlaikus var uzņemt 460 apmeklētāju, tas kļuvis par vērienīgu izglītības, kultūras
un izklaides centru pašā pilsētas sirdī. Bibliotēka tajā
organizēs tikšanās ar ievērojamiem Kanādas un ārzemju rakstniekiem, filozofiem un žurnālistiem.
Publiskās bibliotēkas vienmēr atbalstījušas izglītību
un jaunu zināšanu ieguvi. Jaunajā salonā vēl pārliecinošāk varēs organizēt ideju apmaiņu, sarunas un debates, uzsvērusi Toronto Publiskās bibliotēkas direktore Džeina Paipere (Jane Pyper).
Jaunais 1488 kvadrātmetru plašais salons ietver trīs
greznas, dabiskās saules gaismas caurstrāvotas zāles
un divas āra terases. Tajā atvērta bufete, kurā var iegādāties dzērienus un uzkožamos nesteidzīgākām sarunām, ērti iekārtojoties pie galdiņiem.
Laikā, kad telpas netiks izmantotas bibliotēkas programmām, tās būs atvērtas laulību ceremonijām un lielu
uzņēmumu pasākumiem.
Savu vārdu salons ieguvis par godu ievērojamajiem
Kanādas mākslas un kultūras mecenātiem Bramam un
Blūmai Epeliem. B.Epelas dibinātā organizācija Bluma
Appel Community Trust Toronto publisko bibliotēku sistēmai ziedoja 3 miljonus Kanādas dolāru. Tas ir lielākais
privātais piešķīrums, ko jebkad saņēmis Toronto Publiskās bibliotēkas attīstības fonds.
Toronto Uzziņu bibliotēka, kas atvērta 1977.gada
2.novembrī, ir viena no 99 Toronto Publiskās bibliotēkas filiālēm. Tā ir vienīgā specializētā publiskā uzziņu
bibliotēka Kanādā. Gadā bibliotēku apmeklē vairāk nekā miljons cilvēku.
Toronto Uzziņu bibliotēkas renovācija ilgst jau vairākus gadus un noslēgsies 2012.gadā. Atjaunotā bibliotēka varēs lepoties ar kubveida stikla ieeju, paplašinātu
izstāžu galeriju — divstāvīgu apļveida telpu, kuras vitrīnās tiks izvietoti speciālo kolekciju dārgumi —, plašām
lasītavām pētniekiem un 140 papildus ātrgaitas interneta darbstacijām.

Bibliotēku popularitātes pieaugums
Ziemeļamerikā
Toronto
Publiskā
bibliotēka

“Pāri Ziemeļamerikai veļas bibliotēku renesanses vilnis”, atzīst Toronto Universitātes Informācijas fakultātes pasniedzēja Vendija Ņūmena (Wendy Newman).
Lai gan bibliotēku krājumu izmantojamība pēdējos gados palielinājusies ekonomiskās lejupslīdes dēļ,
tiek prognozēts, ka modernā infrastruktūra un inovatīvie pakalpojumi nodrošinās bibliotēku popularitāti arī
pēc ekonomikas atveseļošanās.
Bibliotēku renesanse aizsākās kaimiņos — ASV.
1998.gadā Sietlas pašvaldība uzsāka plašu celtniecības
programmu “Bibliotēkas visiem” (Libraries for all), kuras
gaitā tika renovētas 22 Sietlas publiskās bibliotēkas filiāles, kā arī atvērtas 4 jaunas. Šīs 196,4 miljonus ASV
dolāru vērtās programmas ietvaros uzcelta holandiešu arhitekta Rema Kolhāsa (Rem Koolhaas) projektētā
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bērnu centrs ar iebūvētu akvāriju, atvērta Kanādas lielākā kafejnīcu tīkla Second Cup filiāle. CD un DVD krājumam atvēlēta atsevišķa telpa, kas iekārtojuma ziņā līdzinās populārajiem mūzikas preču veikaliem HMV.
Daudzas bibliotēkas aicināt aicina izmantot jaunās
tehnoloģijas, vienlaikus neļaujot lasītājiem iegrimt tikai
datoru pasaulē. Toronto Publiskās bibliotēkas struktūrvienības funkcionē kā sabiedriskie centri, īpaši pilsētas
nabadzīgākajās daļās, kurās nereti bibliotēkas ir vienīgās publiskās institūcijas, kas pieejamas bez maksas. Tās
piedāvā imigrantiem informāciju par darba un apmešanās iespējām, kā arī lasāmvielu viņu dzimtajā valodā.
Toronto Publiskā bibliotēka un citas Kanādas bibliotēkas kļuvušas viesmīlīgākas, piedāvājot iegādāties pat
ēdienus un dzērienus — šāds pakalpojums, iespējams,
šokē daudzus vecā kaluma bibliotekārus, taču daudziem apmeklētājiem, sevišķi studentiem, dod iespēju
nodoties mācībām bibliotēkā augu dienu.
“Ēdieni un dzērieni nav sabojājuši bibliotēkas krājumus vai datorus, kā varētu likties konservatīviem bibliotēkas lasītājiem. Mēs vēl neesam zaudējuši nevienu datoru kafijas tases dēļ”, uzsvērusi Otavas Publiskās bibliotēkas direktore Barbara Klaba (Barbara Clubb).

Izmantotā informācija

Grant, Kelly. The new library: ‘not just about books anymore. The
Globe and Mail [tiešsaiste]. January 19, 2010 [skatīts 2010.gada 30.aprīlī].
Pieejams: http://www.theglobeandmail.com/news/national/toronto/the-newlibrary-not-just-about-books-anymore/article1436999.

Sietlas Centrālā
bibliotēka
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Centrālā bibliotēka, kas lasītājiem kļuva pieejama 2004.
gada maijā. Jaunā ēka ir viens no iecienītākajiem tūrisma objektiem pilsētā.
Internets un e-grāmatas, ko pavisam nesen uzskatīja par iespiestā vārda “slepkavām”, faktiski palīdz atjaunot bibliotēku popularitāti, jo cilvēki plūst uz filiālēm,
kurās pieejams bezmaksas bezvadu internets, audiogrāmatas un e-grāmatas.
“Organizācijas, kuru pamatmērķis ir palīdzēt cilvēkiem apgūt dažādas prasmes un sniegt zināšanas, nevar
ignorēt jauno pasauli”, uzsver Dž.Paipere. Visās Toronto
Publiskās bibliotēkas filiālēs brīvi pieejams bezvadu internets. Statistika liecina, ka strauji pieaug e-resursu izsniegums — 2009.gadā tas palielinājies par 88%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Iepriecinoši ir arī citi rezultatīvie rādītāji: kopējais izsniegums pieaudzis par 5%, apmeklējums — par 8,5%, bet stacionāro datoru izmantojums — par 11,5%.
Lai arī Kanādas bibliotēku 2009.gada statistika vēl
nav pilnībā apkopota, zināms, ka visi nozīmīgākie darba rādītāji ir pieauguši.
Otavas Publiskajā bibliotēkā izsniegums palielinājies par 2%, apmeklētība — par 4%. Edmontonā vērojams izteikts skaitlisko rādītāju “lēciens”: izsniegums
audzis par 23%, apmeklējums — par 19%. Tas tādēļ, ka
Edmontonas Publiskā bibliotēka pieņēmusi jaunos tehnoloģiskos izaicinājumus. Piemēram, bibliotēkas abonementā lasītājiem tiek piedāvāta populārā datorspēle
Grand Theft Auto. Bibliotēkā Stanley A. Milner iekārtots
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Jana Dreimane

Ārzemju
bibliotēku
notikumu
apskats

Harija Elkinsa Vaidenera
memoriālā bibliotēka
(Harry Elkins Widener
Memorial Library) —
Hārvarda Universitātes
bibliotēkas struktūrvienība.
Universitātes bibliotēka
bija viena no pirmajām
piecām ASV zinātniskajām
bibliotēkām, kas iesaistījās
digitālās bibliotēkas “Google
Books” veidošanā jau kopš
2004.gada rudens, taču pēc
četriem gadiem sadarbību
pārtrauca

(2009.gada oktobris–
decembris)
ASV federālā tiesa neakceptē
“Google” vienošanos ar autoriem un
izdevējiem
2009.gada 9.novembrī korporācijai “Google”,
Amerikas Izdevēju asociācijai (Association of American Publishers) un Autoru ģildei (Authors Guild)
bija jāiesniedz Ņujorkas Dienvidu apgabala tiesnesim Denijam Činam (Denny Chin) kopēja vienošanās (Google Book Settlement), kas nodrošinātu likumīgu korporācijas digitālās bibliotēkas “Google Books” tālākattīstību un izmantošanu. 2005.gada rudenī Amerikas Izdevēju asociācija un Autoru ģilde iesūdzēja korporāciju tiesā par autortiesību pārkāpumiem digitālās bibliotēkas “Google
Books” veidošanā.
Pēdējā brīdī korporācija “Google” un prasītāji lūdza D.Činam pagarināt vienošanās iesniegšanas termiņu. Viņš atvēlēja vēl četras papildus dienas, par dokumenta iesniegšanas datumu nosakot
2009.gada 13.novembri. Taču arī šajā dienā tiesnesis neatzina trīspusējās vienošanās likumību.
Korporācija “Google” kopš 2004.gada decembra
veic masveida grāmatu digitalizāciju, lielāko daļu ciparojamā materiāla iegūstot no 19 partnerbibliotēkām.
“Google books” projekta ietvaros digitalizēti desmit
miljoni grāmatu. Lielākā daļa (7 miljoni) ciparoto grāmatu ir autortiesiski aizsargājamas, taču vairs nav komerciālā apritē. To skaitā ir daudz sacerējumu, kuru autortiesību īpašnieki nav identificēti (orphan works, latviski — bāriņdarbi). Galvenie jautājumi, kas satrauc gan
amerikāņu, gan citvalstu iedzīvotāju prātus — vai digitālajā bibliotēkā joprojām tiks iekļauti darbi bez autortiesību īpašnieku atļaujas; kādi būs piekļuves nosacījumi individuālajiem lietotājiem un organizācijām; kādas
būs korporācijas tiesības bāriņdarbu izmantošanā; kāds

būs atlīdzības lielums autortiesību turētājiem; “Google” peļņa.
2008.gada oktobrī korporācija “Google”, Amerikas
Izdevēju asociācija un Autoru ģilde sastādīja vienošanos par digitālās bibliotēkas veidošanas un izmantošanas nosacījumiem. Diemžēl gan ASV, gan arī citur pasaulē bija tik daudz vienošanās apstrīdētāju, ka tiesa
nevarēja to akceptēt. Turklāt tiesas process tiek uzskatīts par autortiesību turētāju un digitālo resursu veidotāju paraugprāvu, kas lielā mērā noteiks grāmatindustrijas nākotni. Tādēļ tiesneša lēmumam jābūt ļoti pārdomātam un objektīvam.

“Google” vienošanās pamatnostādnes
“Google” vienošanās ir daudzkārt pārstrādāts un ļoti apjomīgs dokuments (2009.gada nogalē tas pārsniedza vairāk nekā 200 lappušu), taču pamatnostādnes
palikušas nemainīgas.
1. “Google” nodrošinās neierobežotu informācijas
meklēšanu visā datubāzē.
2. Bez maksas lietotājiem būs pieejami ne vairāk kā
20% teksta no autortiesiski aizsargātiem darbiem,
kas nav komercapritē; lietotājiem pieejamais informācijas apjoms būs atkarīgs gan no literatūras
žanra, gan izdevuma veida. Piemēram, no dzejas
un lugu antoloģijām nebūs pieejami pat nelieli izvilkumi.
3. “Google” peļņa veidosies no reklāmas un grāmatu pilntekstu pārdošanas. Korporācija paturēs 37%
peļņas, bet pārējo daļu (63%) saņems pārdoto grāmatu autortiesību turētāji. Autoratlīdzības lielumu noteiks Grāmatu tiesību reģistra birojs (Books
Rights Registry, BRR). Jau tagad tam korporācija piešķīrusi 45 miljonus ASV dolāru pirmajos darbības
gados ieskenēto un publicēto darbu autoru atlīdzībai.
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tās nav respektētas. Francijas un Vācijas valdības iesniegušas tiesai memorandus, kuros aicina tiesu vienošanos pilnībā noraidīt, jo tā sankcionē informācijas
nekontrolētu un neierobežotu koncentrāciju vienā, ļoti bagātā korporatīvā organizācijā (2009.gadā “Google” kopējā peļņa bija 23,7 miljardi ASV dolāru, peļņai ir
tendence pieaugt).
Vācijas valdība uzsver, ka “Google” vienošanās ir
“komercializēta”, turklāt tā sastādīta “slepenībā, aiz
slēgtām durvīm ar trīs ieinteresēto pušu — Autoru
Ģildes, Amerikas Izdevēju Asociācijas un korporācijas
“Google” — piedalīšanos.”
Abu valstu valdību skatījumā “Google” vienošanās
apdraud, nevis atvieglo informācijas pieejamību un
piekļuvi Eiropas zinātnes un literatūras vērtībām, jo:
yy vienošanās nodrošina “Google” virtuālu monopolu pār bāriņdarbiem, uz kuru autortiesībām neviens
nepretendē;
yy vienošanās nosaka, ka autors piekrīt vienošanās
dokumentam tikmēr, kamēr neiesniedz korporācijai sūdzību par autortiesību pārkāpumu;
yy vienošanās aizsargā “Google” pret potenciālajiem
konkurentiem, liedzot tiem tiesības komerciāli izmantot “Google” digitalizēto informāciju. Uzņēmēju tiesības ierobežojošs ir Grāmatu tiesību reģistrs,
ko veidos īpaši izraudzīti autori un izdevēji. Reģistrā tiks glabāta informācija par autortiesību subjektiem, ko izmantos autoratlīdzības noteikšanā;
yy “Google” būšot tiesības revidēt datubāzi, izslēdzot
no tās līdz pat 15% digitalizēto darbu;
yy atlīdzības lielums atbildīs “Google” komerciālajām
interesēm, jo tiks noteikts saskaņā ar “Google” algoritmu, kas ir visai komplicēta informācijas apstrādes metode;
yy vienošanās vērsta uz slepenību, jo tajā netiek atklātas Grāmatu tiesību reģistra biroja audita procedūras. Sabiedrības pārstāvji nevarēs piedalīties sapulcēs, kur “Google” ar Grāmatu tiesību reģistra veidotājiem izlems problēmas, kas attiecas arī uz bibliotēkām. Publiski nebūs pieejami autoru un izdevēju
līgumi ar “Google”.
Tādi paši iebildumi izskanēja lietas izskatīšanā Eiropas komisijā 2009.gada 7. septembrī. Tos pauda trīs
nozīmīgākās bibliotēku nozares organizācijas: Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija
(International Federation of Library Associations, IFLA),
Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju
Eiropas birojs EBLIDA un Eiropas Zinātnisko bibliotēku
apvienība LIBER. Tās ir satrauktas par to, ka liela daļa
pasaules grāmatu mantojuma digitālā formātā nonāks
viena korporatīvā uzņēmuma kontrolē.

Autoriem un izdevējiem ir tiesības pieprasīt savu
darbu izslēgšanu no datubāzes.
Korporācijas “Google” pārstāvji apgalvo, ka bibliotēkas, universitātes, pētniecības institūcijas licenci varēs
iegādāties par mērenu cenu. Taču Hārvarda Universitātes bibliotēkas (viena no pirmajām partnerēm “Google
Books” projektā, pagaidām sadarbību pārtraukusi) direktors Roberts Darntons uzsver — nav garantijas, ka
licences cena būs mērena. Pastāv iespēja, ka monopols
prasīs monopolistiskas cenas, jo “Google” kā komerciāla uzņēmuma galvenais mērķis ir pelnīt.

ASV Tieslietu ministrijas kritika
Par “Google” monopolstāvokli nobažījusies arī ASV
Tieslietu ministrija (U.S.Department of Justice, DOJ), kas
iesniegusi tiesnesim memorandu, kurā brīdina par konkurences likumu pārkāpšanas varbūtību. Tā norāda, ka
“Google” ekskluzīvās tiesības uz bāriņdarbu digitalizāciju un izplatīšanu ierobežo konkurenci un apdraud
brīva tirgus darbību. ASV Tieslietu ministrijas ierosinājumi:

Ārvalstu valdību un organizāciju
iebildumi
Visaktīvāk protestē Eiropas zemes — Francija un Vācija, kas norūpējušās par savu valstu autortiesību īpašnieku interesēm, jo “Google” vienošanās dokumentos
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4. Individuālie lietotāji varēs iegādāties tiešsaistes
pieeju digitālajām kopijām; cenu noteiks vai nu
autortiesību īpašnieks vai korporācija (bāriņdarbiem).
5. Individuālie lietotāji ar vienu klikšķi varēs nokopēt
līdz 4 lpp. un izdrukāt līdz 20 lpp. Taču viņiem būs
iespējams grāmatu nokopēt un izdrukāt arī pilnībā,
atkārtojot komandu skaitu pēc nepieciešamības.
6. Pēc pieprasījuma ikvienai publiskai bibliotēkai vai
bezpeļņas augstākās izglītības institūcijai būs iespēja saņemt brīvas publiskas piekļuves pakalpojumu (Free Public Access Service); publiskas pieejas
pakalpojuma darba stacijas lietotājs varēs piekļūt
visām grāmatām, kas būs apkopotas Institucionālo
abonentu datubāzē (Institutional Subscription Database) — pārsvarā tie būs autortiesiski aizsargāti
izdevumi, kuru vairs nav komerciālajā apritē.
7. Publiskas pieejas pakalpojuma darba stacijas lietotājs varēs izdrukāt lappuses tikai par samaksu, ko
noteiks Grāmatu tiesību reģistra birojs. Grāmatu
pārkopēšana pat nelielā apjomā būs liegta.
8. “Google” nosaka četras partnerbibliotēku (kas piegādā digitalizējamo saturu) kategorijas; katrai ir atšķirīgas tiesības un pienākumi.
9. Maksu par piekļuvi Institucionālo abonentu datubāzei noteiks korporācija un Grāmatu tiesību reģistra birojs (tā būs atkarīga no lietotāju skaita),
piekļuve tai tiks nodrošināta tikai abonēšanas termiņa laikā, datubāzes autorizētajiem lietotājiem
būs tādas pašas tiesības kā individuālajiem e-grāmatu pircējiem (sk.5.punktu). Korporācijai būs tiesības subsidēt partnerbibliotēku piekļuvi datubāzei, kā arī sniegt atlaides abonentiem.
10. “Google” neierobežo partnerbibliotēku tiesības
iesaistīties citos digitalizācijas projektos.
11. “Google” apņēmusies piecu gadu laikā kopš 2008.
gada rudens, kad tika panākta vienošanās, nodrošināt brīvu informācijas meklēšanu, kā arī publisku
piekļuvi un institucionālo abonementu 85% skenēto, autortiesiski aizsargāto grāmatu, kas vairs
nav komercapritē.
12. Vienošanās neattiecas uz grāmatām, kas iznākušas
pēc 2009.gada 5.janvāra.
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1. Korporācijai “Google” būtu jāslēdz līgumi ar komercapritē neesošu, bet autortiesiski aizsargātu
darbu īpašniekiem, atsakoties no nosacījuma, ka
tie piekrituši savu darbu iekļaušanai digitālajā bibliotēkā tikmēr, kamēr nepierāda pretējo.
2. Finansiālu labumu par bāriņdarbu pārdošanu nedrīkstētu gūt neviens no “Google” vienošanās dalībniekiem, iegūtā peļņa izmantojama bāriņdarbu
autoru meklēšanai, pagarinot meklēšanas termiņu.
3. Nodrošināt bāriņdarbu autoru interešu aizsardzību, izveidojot atsevišķu bāriņdarbu reģistru.
4. Nodrošināt potenciālo “Google” konkurentu tiesības uz bāriņdarbu izmantošanu bez iesaistīšanās
tiesas prāvā ar korporāciju par autortiesību pārkāpumiem. Nepieciešams īpašs federāls likums.
5. Neļaut “Google” izmantot autortiesiski aizsargātus
darbus jaunu komerciālu produktu veidošanā bez
autortiesību īpašnieku atļaujas.
ASV Tieslietu ministrija turpinās noskaidrot iespējamos konkurences likuma pārkāpumus. Diemžēl tā nav
uzsvērusi cenu monitoringa, privātuma aizsardzības,
cenzūras novēršanas pasākumu nepieciešamību, nav
pieprasījusi “Google” slepeno datu publiskošanu.
ASV Tieslietu ministrija nav pievērsusi uzmanību, ka
“Google” dominante pār grāmatu pieejamību var pastiprināt korporācijas varu pār citiem informācijas nesējiem, apdraudēt lietotāju privātās dzīves neaizskaramību. “Google” var apkopot datus par cilvēka lasīšanas interesēm, e-pasta korespondenci, sadzīvi, ceļojumiem, nodarbinātību un citām aktivitātēm.
Atbildot uz ministrijas kritiku, “Google” piekritusi,
ka ienākumi no bāriņdarbu pārdošanas netiks sadalīti starp “Google” un prasītājiem, bet tiks tērēti autoru meklēšanai. Taču pēc 10 gadiem atlikusī peļņas daļa tiks nodota labdarības organizācijām pēc atsevišķa
tiesas lēmuma.

“Google Books” bibliotēkas
alternatīvas
R.Hārvarda Universitātes bibliotēkas direktors Roberts Darntons uzskata, ka vislabākais risinājums būtu
“Google Books” datubāzi pārvērst par publiski pieejamu bezmaksas digitālo bibliotēku. ASV Kongress varētu pieņemt nepieciešamos likumus par autortiesībām,
bāriņdarbu izmantošanu; noteikt kompensāciju korporācijai “Google” par investīcijām digitalizācijā.
Cits risinājums būtu nacionālās digitālās bibliotēkas
veidošana, kas tiktu finansēta no vairākiem labdarības
fondiem. Bāriņdarbu ciparošana, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana tiktu uzticēta bezpeļņas organizācijai, piemēram, Interneta arhīvam (Internet Archive, http://www.archive.org). Lai izvairītos no tiesas procesiem, šajā datubāzē iekļautu tikai grāmatas, kuru autortiesību aizsardzības termiņš noslēdzies, kā arī bāriņdarbus. Precīzus metadatus sastādītu bibliotekāri, kas
pagaidām “Google” datubāzes tapšanā nav iesaistīti.
Digitalizācijas finansējums varētu būt arī valsts ekonomiskās atlabšanas stimula programmas daļa. Nacionālo digitālo krājumu veidotu ASV Kongresa bibliotēkas, kā arī citu zinātnisko bibliotēku, kas šobrīd nav
“Google” partneres, informācijas resursi.

Grāmatzinātnieks, franču
kultūras eksperts Roberts
Darntons vada Hārvarda
Universitātes bibliotēku
kopš 2007.gada

Jau piecus gadus ilgusī bagātās korporācijas “Google” un autoru, izdevēju tiesas prāva apstiprina, ka sauklis “visu digitalizēsim, publicēsim internetā un ekonomiski neizdevīgās bibliotēkas vairs nebūs jāuztur” izrādījies neīstenojams mīts. Digitālo bibliotēku veidošana, uzturēšana un attīstība izmaksā ļoti dārgi. Arī digitālo bibliotēku veidotājiem pārvarami arvien jauni, bieži vien iepriekš neprognozējami izaicinājumi, ko rada
dinamiskā informācijas tehnoloģiju attīstība.

Izmantotā informācija

Darnton, Robert. Google and the New Digital Future. The New
York Review of Books [tiešssaiste]. December 17, 2009 [skatīts 2010.gada
1.martā]. Pieejams: http://www.nybooks.com/articles/23518.
Google Book Settlement: An informational site for the library community. American Library Association Office for Information Technology Policy [tiešsaiste] [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams: http://
wo.ala.org/gbs.

Pasaules neglītāko ēku skaitā —
bibliotēkas
Tīmekļa vietnes “Virtualtourist.com” redaktori un apmeklētāji jau otro gadu veido “Pasaules
10 atbaidošāko ēku un pieminekļu sarakstu” (The
World’s Top 10 Ugliest Buildings and Monument,
http://members.virtualtourist.com/vt/t/354), kurā
diemžēl iekļautas arī bibliotēkas.
2009.gada novembrī internetā publicētajā sarakstā
9.vieta piešķirta Kosovas Nacionālajai un universitātes bibliotēkai (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e
Kosovës, http://www.biblioteka-ks.org, KNUB), kas pērn
svinēja 65.gadskārtu. Bibliotēka ir metāla režģa apjozts
stikla un dzelzsbetona cietoksnis ar gandrīz simts islāmam raksturīgiem (Kosovas lielākā etniskā grupa ir albāņi, vairums — islāmticīgie) balta stikla kupoliem —
tie simbolizējot tradicionālās albāņu cepurītes. Horvātu arhitekts Andrija Muntjakovičs (Mutnjakovic), projektēdams bibliotēku pirms vairāk nekā 30 gadiem, šķiet,
nojautis briestošās dramatiskās vēstures kolīzijas, kas
Kosovā sākās 1990.gadā. Izvērsās nežēlīgs serbu un albāņu karš, ko izdevās apturēt tikai pēc desmit gadiem,
iejaucoties starptautiskajiem bruņotajiem spēkiem. Karā tika iznīcināta trešdaļa Albānijas publisko bibliotēku, zaudēta puse to grāmatu krājuma. Metāla režģa ieskautā KNUB palika neskarta. Tās zaudējumi kvantitīvā
izteiksmē gan bija lieli (100 000 sējumu), taču saturiski
maznozīmīgi, jo vērtīgākās kolekcijas, piemēram, seniespiedumi, tika saglabātas.
KNUB ēkas celtniecība Prištinas (Prishtina, 2008.
gadā proklamētās Kosovas republikas galvaspilsēta)
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centrā uzsākta 1974.gadā un pabeigta 1982.gadā, kad
Kosovas autonomais novads vēl bija komunistiskās
Dienvidslāvijas sastāvdaļa. Septiņstāvīgajā ēkā ir divas
milzīgas lasītavas 400 lasītājiem. Atsevišķa telpa atvēlēta periodisko izdevumu lasīšanai. Bibliotēkā ir arī amfiteātris 150 skatītājiem, kā arī konferenču zāle vairākiem
desmitiem apmeklētāju. Ēkas ietilpība — 2 miljoni sējumu.
2008.gada atbaidošāko ēku sarakstā (http://www.
reuters.com/article/idUSTRE4AF1IN20081116) bija ierindota viena no lielākajām un aktīvākajām Lielbritānijas publiskajām bibliotēkām — Birmingemas Centrālā bibliotēka (Birmingham Central Library). Tās ēka celta 20.gadsimta 70.gados, tolaik iecienītajā brutālisma
stilā, kam raksturīgas smagnējas betona konstrukcijas.
Bibliotēkas arhitektoniskais veidols daudzkārt izpelnījies asu nopēlumu. Slavenākais ir Velsas prinča Čārlza izteikums, ka Birmingemas bibliotēka drīzāk atgādinot grāmatu kurtuvi, ne glabātavu. Masīvā ēka atrodas pilsētas centrā — Čemberlena skvērā, kur līdzās
cita citai ir gan senas vēsturiskas celtnes, piemēram,
19.gadsimtā celtais rātsnams, gan 21.gadsimta būves ar
necilāku fasādi, piemēram, tirdzniecības centrs “Paradise Forum”. Iespējams, bibliotēkas vietu iekārojis kāds
komersants, jo skvērā ir izcila transporta infrastruktūra, kā ar roku sasniedzama Birmingemas konservatorija, muzejs un mākslas galerija, kā arī pašvaldības iestādes. Aizbildinoties ar bibliotēkas neveiksmīgo un
novecojušo ārējo veidolu, kā arī pilsētas rekonstrukcijas

Birmingemas
Centrālās
bibliotēkas
jaunās ēkas
skices

plānu, Birmingemas pašvaldība jau pirms desmit gadiem nolēma bibliotēkas namu nojaukt. Vairākkārt tika izsludināti jaunās ēkas projekta konkursi, taču neviens pretendents uzvaru neguva. Tikai 2008.gada pavasarī, kad pilsētas pašvaldība pieņēma galīgo lēmumu
par ēkas koncepciju un celtniecības finansējumu, tika
noteikts Birmingemas Centrālās bibliotēkas projektētājs. Par to kļuva Nīderlandes arhitektu birojs “Mecanoo” (http://www.mecanoo.com). Tam raksturīgi avangardistiski, dārgi un daļai sabiedrības nepieņemami arhitektoniskie risinājumi. Tiesa, bibliotēku projektēšanā
uzņēmums nav iesācējs: biroja mājaslapā aplūkojama
1997.gadā uzceltā Delftas (Nīderlande) Tehniskās universitātes bibliotēka, kas atgādina no metāla un stikla veidotu futūristisku kosmosa kuģi, kas teju pacelsies

Kosovas Nacionālā un
universitātes bibliotēka
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Birmingemas
Centrālās
bibliotēkas
vecā ēka, ko
paredzēts
nojaukt
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la-Vallée un Paris 8 Université de Vincennes-Saint-Denis)
bibliotēkas.
Bibliotekāri un arhivāri sūdzas par vienotas kultūrpolitikas neesamību. Kultūras un komunikāciju ministrija noteikusi jaunu nozares pārvaldības struktūru, no
desmit departamentiem atstājot tikai četrus. Vairākas
funkcijas ministrija deleģējusi citām ministrijām, veicinot kultūras pārvaldes sadrumstalotību.
Arhīvu, bibliotēku un muzeju speciālisti uzsver, ka

gaisā un aizlidos. Tādā pašā stilā ieturēts arī Lozannas
Federālās politehniskās augstskolas (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) studiju centra projekts, kas
izstrādāts 2004.gadā.
Birmingemas Centrālās bibliotēkas jaunā ēka būs
pamatīga dzelzs un stikla konstrukcija, ko no ārpuses
apņems smalks metāla režģis. Tādējādi tā būs mazliet
līdzīga Kosovas Nacionālajai un universitātes bibliotēkai, ko arī apjož metāla pinums. Bibliotēka tiks telpiski
apvienota ar Birmingemas Repertuāra teātri (Birmingham Repertory Theatre) — abām institūcijām būs kopējs
vestibils un skatītāju zāle. Jaunā celtne aizņems 31 000
kvadrātmetru un vienlaikus varēs uzņemt 10 000 apmeklētāju. Bibliotēkas kapacitāte būs par 20% lielāka
nekā vecajā ēkā. Pašvaldībai tā izmaksās 193 miljonus
angļu sterliņu mārciņu.
Bibliotēka atradīsies pilsētas lielākajā — Sentineri
(Centenary) skvērā, līdzās 20.gadsimta 30.gados uzceltajam reprezentatīvajam, slavenā angļu uzņēmēja, tipogrāfa Džona Bāskervila (John Barkerville, 1706–1775)
vārdā nosauktajam namam.
Bibliotēkas celtniecības darbi sākušies 2010.gada
janvārī, bet noslēgsies 2013.gadā.
Daļa Birmingemas sabiedrības nav apmierināta ar
jaunbūvējamās ēkas arhitektonisko veidolu, jo metāla
režģis ap pamatkonstrukciju to padarīšot tikpat smagnēju kā veco bibliotēkas namu, kas nolemts nojaukšanai. Taču tā būs lielākā publiskā bibliotēka Lielbritānijā,
kuru kvadratūras ziņā pārspēs vienīgi Britu bibliotēka.

Izmantotā informācija

Birmingham Library by Mecanoo : Architecture News. World Architecture [tiešssaiste]. 26 Nov 2009 [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams:
http://www.e-architect.co.uk/birmingham/birmingham_library.htm.
Booth, Robert. Library of Birmingham plans unveiled as recession
opens a new chapter for civic buildings. The Guardian [tiešsaiste]. 3 April
2009 [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams: http://www.guardian.co.uk/
books/2009/apr/03/libraries-architecture-birmingham.

Francijas brīvības un demokrātijas simbols
Marianna dzer no “publiskā sektora reformas”
pudeles. Vai dzēriens viņai nebūs nāvējošs?

Francijas bibliotekāri protestē pret
valdības politiku

saņem pārāk maz informācijas par reformu, turklāt netiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, lai gan valdības mājaslapā deklarēts reformas demokrātiskais raksturs un
pārredzamība.
Visvairāk tiek apstrīdēts teju aritmētiskais reformas
princips: divu pensionējušos darbinieku vietā drīkst
pieņemt tikai vienu.
Bibliotekārā sabiedrība ir neapmierināta arī ar bibliotekāru jaunajām amatu atalgojuma kategorijām. Piemēram, bibliotēku krātuvju personāls un bibliotekāru
palīgi pielīdzināti tehniskajiem asistentiem un pētniecības tehniskajam personālam. Tādējādi tiek ignorēta
bibliotekārā darba specifika un ierobežotas bibliotekāru mobilitātes iespējas nozares ietvaros.
2009.gada novembrī���������������������������
un decembrī
�����������������������
streikoja Luvras muzeja, Versaļas pils, Orsē muzeja, Rodēna muzeja,
Pompidū centra, kā arī Francijas Nacionālās bibliotēkas
darbinieki (par to vēsta Francijas Nacionālās bibliotēkas
arodbiedrības blogs “Bibliothéques en lutte” (“Bibliotēkas cīņā!”)). Ironiskā kārtā par taupības politiku bibliotēkās un citās “atmiņas” institūcijās atbildīgs Kultūras un
komunikāciju ministrs Frederiks Miterāns (Frédéric Mitterand), kura onkulis, kādreizējais Francijas prezidents
(1981–1995) Fransuā Miterāns (Francois Mitterrand,

2009.gada novembra beigās septiņas Francijas kultūras darbinieku arodbiedrības vienojās
par kultūras institūciju ģenerālstreiku, protestējot pret Francijas prezidenta Nikolā Sarkozī 2007.
gadā izsludināto publiskā sektora reformu (Révision générale des politiques publiques, RGPP,
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr). Tās oficiālais mērķis ir valsts pārvaldes optimizācija, padarot to atbilstošāku iedzīvotāju vajadzībām un reducējot tās uzturēšanas izmaksas. Faktiski reforma
izpaužas tikai finansējuma samazināšanā un darbinieku atlaišanā gan ministrijās, gan citās valsts
un pašvaldību iestādēs, tostarp bibliotēkās, arhīvos un muzejos. Reforma sākusies 2008.gadā, tai
jānoslēdzas 2012.gadā.
Pirmos atklātos protestus pret reformu, kā arī jaunizstrādāto “Universitāšu autonomijas un atbildības likumu” (Libertés et Responsabilités des Universités), kas paredz vairāku līdz šim valsts finansētu universitāšu funkciju nodošanu privātajam sektoram, 2009.gada pavasarī pauda Parīzes universitāšu (Université Paris-Est Marne-
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Parīzes publisko bibliotēku darbinieku
prasības
2009.gada 25.novembrī streikoja 58 Parīzes publisko bibliotēku darbinieki. Viņi iebilda pret paredzamo
Vaugirard bibliotēkas slēgšanu, kas tika ieplānota jau
pirms diviem gadiem. Šī bibliotēka ir vienīgā bezmaksas kultūras iestāde savā rajonā, kas piedāvā������������
�������������������
daiļliteratūru ��������������������������������������������������
arī ����������������������������������������������
imigrantu valodās, kā arī franču valodas mācību resursus.������������������������������������������
���������������������������������������������������
Pēc sabiedrības skaļajiem protestiem pašvaldība apsolīja bibliotēku nelikvidēt, vien pievienot to
citai bibliotēkai. Tādējādi darbu zaudētu 9 darbinieki.
Sociālajā tīklā “Facebook” tika izveidota Vaugirard bibliotēkas atbalsta grupa, kurai jāpievērš sabiedrības uzmanība bibliotēkas liktenim un jānovērš tās “lēnā miršana”. 15.decembrī Parīzes pašvaldībai tika iesniegta
petīcija par bibliotēkas saglabāšanas nepieciešamību,
bet 17.decembrī tika organizēts arodbiedrības streiks.
Bibliotēka joprojām darbojas.
Parīzes publisko bibliotēku darbinieki iebilst arī pret
bibliotēku tīkla reorganizāciju. Parīzes pašvaldības kultūras pārzinis Kristofs Žirārs (Christophe Girard) iecerējis,
ka grāmatas varēs nodot pēc izvēles divās dažādās bibliotēkās, turklāt tās būs atvērtas arī svētdienās (tagad
lielākā daļa ��������������������������������������������
bibliotēku ���������������������������������
svētdienās un pirmdienās ir slēgtas). Parīzes publiskās bibliotēkas paredzēts strukturēt
četros sektoros, katram ieceļot savu administrētāju. Šī
bibliotēku reforma gan ir tikai iedīgļa stadijā.

Pompidū
centrs naktī

Pompidū centra aktivitātes
Visaktīvāk pret publiskā sektora reformu protestē
Pompidū centrs — viens no iecienītākajiem tūrisma objektiem. Francijas prezidenta Žorža Pompidū mākslas
un kultūras institūcija (Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou) ir 60.gadu beigu paaudzes sapņa iemiesojums par zināšanu un informācijas brīvpieejamību,
senās Aleksandrijas bibliotēkas projekcija Parīzes centrā.
Centrs apvieno muzeju, publisko bibliotēku, mūzikas un
akustikas pētniecības un koordinācijas institūtu. Centra
mērķis ir rosināt radošās aktivitātes, veicināt mākslas attīstību. Pompidū centrs tika atvērts 1977.gadā. Centrs
kļuva ārkārtīgi populārs — ik gadu to apmeklēja apmēram 7 miljoni cilvēku. 1997.–1999.gadā milzīgā 70 000 m2
centra ēka tika renovēta, tai uzcēla piebūvi, paplašinot
muzeja un pasākumu telpas par 8000 m2.
Patlaban Pompidū centrā strādā 1100 darbinieku,
no tiem 44% ir vecāki par 50 gadiem. Turpmākajos 10
gados viņiem aizejot pensijā, centrs var zaudēt pat vairākus simtus darbinieku, jo puse no pensionējušos darbinieku amatiem štatu sarakstā tiks dzēsti. Jau 2010.gadā centrs zaudēs 26, bet 2011.gadā — 23 amatvietas.
Viena no apdraudētākajām Pompidū centra struktūrvienībām ir publiskā bibliotēka, kuras krājumā ir
vairāk nekā 400 000 informācijas resursu. 2009.gada
30.novembrī bibliotēkā strādāja 254 darbinieki (pēc

dū centra streiks dienā rada 300 000 eiro lielus zaudējumus. Taču galvenais jautājums: vai publiskā sektora reforma nesagraus galveno demokrātiskas valsts fundamentu — kultūras, zinātnes un izglītības pieejamību?

Izmantotā informācija

Kaiser, Wolfgang. Kulturstreiks auch in den Bibliotheken von Paris.
Bibliothekarisch.de [tiešsaiste]. 21.12.2009 [skatīts 2010.gada 1.martā].
Pieejams : http://bibliothekarisch.de/blog/2009/12/21/aus-aktuellemanlass-kulturstreiks-auch-in-den-bibliotheken-von-paris.
Motion des personnels de bibliothèque de l’Universite Paris-est MarneLa-Vallee. Les invisibles de l’UMLV [tiešsaiste]. 2009.gada 13.maijā [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams : http://invisiblesumlv.canalblog.com/
archives/2009/05/13/13721358.html.
Noce, Vincent, Launet, Edouard. Le service public de la Culture ouvre le conflit. Libération.fr [tiešsaiste]. 27.11.2009 [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams : http://www.liberation.fr/culture/0101605350-leservice-public-de-la-culture-ouvre-le-conflit.
Texier Bruno, Brébion Patrick. La révision générale des politiques publiques et les archives de France. Archimag [tiešsaiste]. 2009.gada februāris [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams : http://archimag.com/
fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n221/actualites/rgpp-et-lesarchives-de-france.html.
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citām ziņām 247), no viņiem 82 bija vecāki par 55 gadiem. Viņiem aizejot pensijā, 41 štata vieta tiks likvidēta, bet vēl 90 pakāpeniski pārveidotas par daļslodzes
darba vietām. Streikotāju paziņojumā (La BPI en grève,
http://bibliothequesenlutte.wordpress.com/2009/11/30/
la-bpi-en-greve), kas publicēts Francijas Nacionālās
bibliotēkas���������������������������������������������
arodbiedrības blogā, izskan retorisks jautājums: “Vai ar mazāku personālu var nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu?”
Publiskā sektora reforma apdraud centra pieejamību. Paužot protestu pret reformu, centrs tika slēgts jau
2009.gada 23.novembrī un darbu pilnībā atjaunoja tikai 18.decembrī.
Francijas valdība ir sarežģīta uzdevuma priekšā. Redzamāko Francijas kultūras iestāžu streiki valstij izmaksā ļoti dārgi. Laikraksts “Figaro” aprēķinājis, ka Pompi-

1916–1996) bija ierosinājis jaunās Francijas Nacionālās
bibliotēkas būvniecību. Jāpiebilst, ka jau iepriekšējā
Francijas prezidenta Žaka Šīraka prezidentūras laikā
(2002–2007) kultūras nozarē tika likvidētas 1000 darba
vietas, bet tagad N.Sarkozī iecerējis likvidēt vēl 2000.
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Francijas izdevniecība uzvar tiesas
prāvā pret ASV korporāciju “Google”
2009.gada 18.decembrī Ervē de la Martinjēra
(Hervé de la Martinière) dibinātā Francijas izdevniecību grupa “La Martinière” guvusi uzvaru divarpus gadu ilgajā tiesas prāvā pret ASV korporāciju “Google”. Parīzes tiesa par autortiesību pārkāpumiem korporācijai piesprieda 300 000 eiro lielu
soda naudu. Tā ir “simboliska summa”, salīdzinot
ar izdevniecības prasītajiem 15 miljoniem eiro.

Katia Wolek un Anne Sorin
sagatavotais klasiskās
pasakas “Aladina burvju
lampa” pārveidojums
ar disleksiju sirgstošiem
bērniem — “La Martinière”
2006.gada izdevums

“La Martinière” izdevniecību grupa, kurā ietilpst arī
franču zinātniskās un daiļliteratūras izdevniecība “Le
Seuil”, norāda, ka “Google” digitalizējusi 4000–9000
autortiesiski aizsargātu izdevniecības grāmatu. To citāti rodami interneta bibliotēkā “Google Book”. Kaut
gan tiesībsargājošajām iestādēm izdevies konstatēt
tajā tikai 300 izdevniecības grāmatu citātu, “Google”
nav varējusi izvairīties�������������������������������
no naudassoda�����������������
. Turklāt 30 dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas “Google” no
tīkla bija jāizņem visas izdevniecību grupas autortiesiski aizsargātās grāmatas. Ja tas netiktu izdarīts, ik
dienas “Google” �����������������������������������
nāktos�����������������������������
maksāt 10 000 eiro lielu sodanaudu. Diemžēl nedz “La Martinière”, nedz “Goog-

Francijas Nacionālās bibliotēkas prezidents Bruno
Rasins — arī NATO eksperts. Foto no NATO arhīva

le” ���������������������������������������������������
neuzņēmās������������������������������������������
tik operatīvu digitalizēto nelegālo kopiju identifikāciju. “La Martinière” pauda cerību, ka tādēļ
“Google” būs spiests pārtraukt bibliotēku resursu masveida digitalizāciju. “La Martinière” advokāts ir pārliecināts, ka tiesas spriedums atturēs “Google” arī no citu Francijas apgādu grāmatu nelikumīgas izplatīšanas.
Tiesa piespriedusi “Google” samaksāt simbolisku summu — vienu eiro — arī Francijas Izdevēju apvienībai (Le

Syndicat National de l’Edition, SNE) un Francijas Rakstnieku biedrībai (Société des Gens de lettres), kas bija “La
Martinière” prasību atbalstījušas. Tiesa neņēma vērā
“Google” argumentu, ka citātu izplatīšana no autortiesiski aizsargātajām grāmatām atbilst gan ASV, gan Francijas ������������������������������������������������
likumiem����������������������������������������
— tam pretrunā esot citātu gadījumatlase bez skaidri noteikta informācijas izplatīšanas nolūka.
Turklāt tiesa aizliegusi “Google” masveida grāmatu digitalizāciju. Tas atbilst izdevniecības interesēm, jo 2009.
gada martā tā ar diviem citiem apgādiem “Gallimard”
un “Flammarion” uzsākusi savu digitalizācijas programmu. Tās ietvaros ciparots tūkstotis grāmatu, kas grāmattirgotājiem tiek izplatītas ar interneta platformas
“Eden” starpniecību. ���������������������������������
Digitalizētās��������������������
grāmatas varētu iegūt arī korporācija “Google”, ja vien tās megabibliotēka
“Google Books” pārtaps par interneta grāmatveikalu.
Korporācija “Google” nolēmusi spriedumu pārsūdzēt, taču “La Martinière” advokāts brīdina, ka “nākamajā tiesu instancē “Google” varētu klāties vēl sliktāk”.
“La Martinière” ir celmlauzis Eiropas izdevēju cīņā
pret korporāciju “Google”. Eiropas apgādi neatbalsta
“Google” un ASV izdevēju vienošanos (“Google Settlement”), jo tajā respektētas tikai ASV un citu angliski runājošo valstu izdevēju intereses. Jāpiebilst, ka vienošanos joprojām nav apstiprinājusi arī ASV federālā tiesa.
Kopš 2004.gada “Google” sadarbībā ar ASV un Eiropas zinātniskajām bibliotēkām digitalizējusi vairāk nekā 10 miljonus grāmatu. “Google” partneru skaitā ir arī
Francijas — Lionas pilsētas bibliotēka, kas ļaus ciparot
līdz pat 500 000 grāmatu no sava krājuma. Arī Francijas
Nacionālās bibliotēkas (Bibliothèque Nationale de France, FNB) direktors Bruno Rasins (Bruno Racine, 1951) uzsācis sarunas ar “Google” par iespējamo sadarbību, jo,
viņaprāt, digitālās bibliotēkas veidošanas finansējums
no valsts bija nepietiekams. Sarunas izraisīja lielu neapmierinātību Francijas sabiedrībā, tajā skaitā valsts augstākajās amatpersonās. B.Rasins saņēma pārmetumu,
ka FNB resursu digitalizācija ritot pārāk gausi. Izplatījās runas, ka B.Rasina darbības termiņš augstajā amatā (bibliotēkas direktora darbības termiņš ir trīs gadi)
2010.gada aprīlī vairs netikšot pagarināts un viņa vietā
stāšoties bijusī Francijas kultūras ministre Kristīne Albanela (Christine Albanela). Taču 2009.gada decembrī pasauli pāršalca vēsts, ka Francijas valdība piešķirs FNB
150 miljonus eiro masveida digitalizācijas turpināšanai.
Kaut arī bibliotēkas vadītājs plašsaziņas medijiem paziņojis, ka FNB resursu ciparošanai vajag vienu miljardu
eiro, arī 150 miljoni eiro ir ievērojama summa — lauvas
tiesa no 750 miljoniem eiro, ko valsts atvēlējusi informācijas resursu digitalizācijai kopumā. Ciparotās vienības būšot pieejamas arī Eiropas digitālajā bibliotēkā
“Europeana”.

Izmantotā informācija

Prioul, Sylvie. Condamné à payer 300.000 euros à La Martinière,
Google va faire appel. Le Nouvel Observateur [tiešsaiste]. 18 décembre,
2009 [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams : http://bibliobs.nouvelobs.
com/20091218/16612/condamne-a-payer-300000-euros-a-la-martinieregoogle-va-faire-appel.
Casassus, Barbara. French publisher demands damages from
Google. The Bookseller [tiešsaiste]. 28 september, 2009 [skatīts 2010.
gada 1.martā]. Pieejams : http://www.thebookseller.com/news/98050french-publisher-sues-google.html.rss.
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Viesnīca
“Bibliotēka”
Ņujorkā
400.003, 800.006 vai 1200.001 —
garo skaitļu virtenes liek domāt, ka
“Bibliotēka” ir gigantisks labirints. Taču
patiesībā tā ir neliela un eleganta viesnīca
izsmalcinātiem kultūras gardēžiem.
Grāmatlasītāju paradīze pašā Ņujorkas
centrā.

Viesnīcas “Bibliotēka” fasāde

“Rakstnieku istaba”

Lasītava
Vestibils

atrast pat fiziskas literatūras pēdas — izlasīt trotuārā iemūžinātus slavenu autoru citātus.
Ekskluzīvā viesnīca ir 1912.gadā celta divpadsmitstāvu ēka ar elegantu sarkanbrūnu ķieģeļu fasādi. Tās
otrajā stāvā iekārtota lasītava, kurā izvietots imitēts kartīšu katalogs. Te pie rīta kafijas tases un brokastīm viesi
var pāršķirstīt jaunākos laikrakstus un žurnālus.
Viesi tiek izmitināti desmit augšstāvos, kas iekārtoti atbilstoši bibliotekāriem labi zināmajai decimālajai

Viesnīca meklējama Manhetenā — vienas, divu minūšu gājienā no pilsētas centrālās stacijas, dažu korpusu attālumā no Ņujorkas Publiskās bibliotēkas un slavenā finansista, mākslas priekšmetu un grāmatu kolekcionāra Pīrponta Morgana (Pierpont Morgan, 1837–1913)
bibliotēkas-muzeja. Pavisam netālu no viesnīcas atrodas arī tūristu iecienītais Taimskvērs — teātra kvartāls,
kā arī dzejnieka un žurnālista Viljama K. Braianta vārdā
nosauktais parks. Pie “Bibliotēkas” grāmatmīļotāji var
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“Dzejas dārza” terase

klasifikācijai. 19.gadsimta 70.gados to izgudroja amerikāņu bibliotēkzinātnieks Melvils Djūijs (1851–1931),
visu zinātņu kopumu sadalīdams desmit pamatklasēs un katru nozari tālāk — desmit apakšklasēs. Katrai M.Djūija Decimālās klasifikācijas pamatklasei viesnīcā atvēlēts savs stāvs. Piemēram, trešais stāvs — sociālajām zinātnēm, ceturtais — valodniecībai, piektais — matemātikai, sestais — tehnoloģijām, septītais
— mākslai, astotais — daiļliteratūrai, devītais — vēsturei. Vispārīgajai nodaļai, kas ietver žurnālistiku, bibliotēku un muzeju nozares, veltīts 10., bet filozofijai —
11.stāvs. No 12.stāva terasēm un istabu logiem var vērties gan augšup — bezgalīgajā debesjumā, gan lejup
— drudžainas steigas pārpildītajās pilsētas ielās, tādēļ
šeit ir īstā vieta pārlaicīgā, reliģiskā piepildījuma meklētājiem.
Katrā viesu istabā (kopā to ir 60) atrodama atšķirīgas tematikas grāmatu un filmu kolekcija. Tai atbilstoši
noteikts istabas numurs — decimālās klasifikācijas indekss. Piemēram, 300.006. istabā var studēt juridisko
literatūru, 400.003. — ģermānistiku, 1200.001. — Tālo austrumu reliģiju, bet 900.003. — okeānu dzīļu noslēpumus. Bezbailīgajiem pilsētas viesiem tiek piedāvāta 1100.005. istaba, kur apkopota literatūra par paranormālajām parādībām. Nav zināms, vai tajā mīt spoki,
taču viesu nostādne ir “drošs paliek nedrošs”, tādēļ istaba tiekot rezervēta reti. Īpaši iecienīta esot 800.001.
— erotiskās literatūras un 1100.006. — mīlestības istaba. 800.001. istabas iemītniekiem tiek piedāvāts īpašs
komplekts, kas ietver duci sarkanu rožu un “Kamasūtras” miniatūrizdevumu. Kopumā viesnīcā izvietots vairāk nekā 6000 grāmatu. Kā jau modernā “Bibliotēkā”,
visiem klientiem pieejams bezvadu internets.
Ņemot vērā viesnīcas atrašanās vietu — pašā pilsētas centrā, par uzturēšanos tajā diennakti jāšķiras

vismaz no 245 ASV dolāriem. Tomēr atsauksmes internetā liecina, ka viesnīcā pavadītais laiks ir cenas vērts
— 95% atsauksmju rakstītāju to silti iesaka izmantot arī
citiem pilsētas viesiem.
“Bibliotēkas” īpašnieks ir slovāku izcelsmes ieceļotājs Henrijs Kallans (Henry Imrich Kallan), kurš var lepoties ar leģendāru biogrāfiju, “amerikāņu sapņa” piepildījumu. 1968.gadā viņš pameta komunistisko Čehoslovākiju un ieradās Ņujorkā bez angļu valodas zināšanām un graša kabatā. Ar čehu emigrantu palīdzību sācis karjeru kā viesmīļa palīgs kādas viesnīcas restorānā, H.Kallans tagad ir vairāku luksusa viesnīcu īpašnieks Manhetenā un Prāgā. H.Kallans stāsta, ka ideju
par viesnīcu-bibliotēku smēlies no tuvējās apkārtnes:
“Kad devos vienā virzienā, pretim slējās Ņujorkas Publiskā
bibliotēka, kad devos otrā virzienā — mani sagaidīja Pīrponta Morgana bibliotēka”. Kālab lai starp tām neatrastos vēl viena lasītāju paradīze?
Diemžēl viesnīcas slava gan ASV, gan ārzemēs (arī
Latvijas interneta žurnālā neatkarīgajiem ceļotājiem
publicēta neliela informācija, sk. http://www.anothertravelguide.lv/lat/ziemelamerika/amerikas_savienotas_
valstis/nujorka/galamerki_/viesnicas/library_hotel) tās
īpašniekam sagādājusi arī nepatīkamus brīžus. 2003.
gada septembrī, trīs gadus pēc viesnīcas atvēršanas,
Tiešsaistes datorbibliotēku centrs (Online Computer Library Center, OCLC) H.Kellanu iesūdzēja tiesā par tā preču zīmes “Djūija Decimālā klasifikācija” nelikumīgu izmantošanu un negodīgu konkurenci. Izrādījās, ka OCLC
1988.gadā iegādājusies Djūija Decimālās klasifikācijas
izdevniecību “Forest Press” un tādējādi kļuvusi par vienīgo “Djūija Decimālās klasifikācijas” prečuzīmes īpašnieci. Neuzklausīts palika bibliotekāru viedoklis, ka klasifikāciju bez maksas izmanto lielākā daļa ASV un citvalstu publisko bibliotēku — pretstatā viesnīcai tās ir
nekomerciālas institūcijas. Nelīdzēja arguments, ka ikviena lasīšanu, grāmatas un bibliotēkas popularizējoša institūcija ir slavējama, nevis tiesājama. Prāvas iznākums būtu grūti prognozējams, ja abas iesaistītās puses paliktu nepiekāpīgas. Taču nepilnus divus mēnešus
pēc tiesas procesa sākuma OCLC paziņoja, ka H.Kallans
piekritis centra prasībām: jebkādā viesnīcas mārketinga
informācijā norādīt preču zīmes “Djūija decimālā klasifikācija” vienīgo īpašnieku un ziedot naudu OCLC bērnu lasīšanas veicināšanas programmai.
Vai kāds Latvijas bibliotekārs nav viesojies šajā vai
kādā citā “bibliotēkas stilā” iekārtotā viesnīcā? Aicinām
par saviem iespaidiem pastāstīt žurnālā “Bibliotēku Pasaule”!

Izmantotā informācija

Viesnīcas “Bibliotēka” mājaslapa: http://www.libraryhotel.com.
Luo, Michael. Where Did Dewey File Those Law Books? The New
York Times [tiešsaiste]. September 23, 2003 [skatīts 2010.gada 1.martā].
Pieejams: http://www.nytimes.com/2003/09/23/nyregion/23DEWE.html.
OCLC, Library Hotel Settle Suit. Library Journal [tiešsaiste]. December
1, 2003 [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams: http://www.libraryjournal.
com/article/CA338581.html
OCLC Sues New York Library-Themed Hotel. Library Journal
[tiešsaiste]. September 29, 2003 [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams:
http://www.libraryjournal.com/article/CA325514.html.

68
Bibliotēku Pasaule Nr.49/2010

Elzas Stērstes
dzejas
cenzūra:
triju kritiķu
viedoklis

A.Žīgures apcere
un E.Stērstes
dzeja vienā
grāmatā (Rīga :
Jumava, 2005).
Uz vāka —
vecmāmuļa un
mazmeita

Rakstniece, dzejniece un tulkotāja Elza Stērste
(1885–1976) būdama cieši saistīta ar sabiedrības
aprindām, kam draudēja visnežēlīgākās
padomju varas represijas, tomēr palika
dzimtenē, un, protams, neizbēga soda. Par
uzdrīkstēšanos palikt mājās viņai nācās bargi
samaksāt gan morāli, gan fiziski. Visvairāk
dzejniecei sāpēja viņas dzejas cenzūra.

Nezināma autora
zīmēts 19.gadsimta
aktrises,
dziedātājas
un dzejnieces
Marselīnes
Deboras-Valmoras
(Marceline
DesbordesValmore, 1786–
1859) portrets

Elza Stērste dzimusi sabiedriskā darbinieka un jurista Stērstu Andreja (1853–1921) ģimenē, ieguvusi labu izglītību: studējusi klavierspēli Pēterburgas konservatorijā
(1906–1910) un franču literatūru Sorbonnas Universitātē
(1911–1913). Sorbonnas Universitātē arī sākas viņas aizraušanās ar franču kultūru un literatūru, kas turpinās visu mūžu un ir dzejniecei nežēlīgi liktenīga. Sorbonnas Univeristātes diplomdarba temats — franču dzejnieka Šarla
Bodlēra (Charles Baudelaire, 1821–1867) estētika. Elza jūt,
ka daudzas Bodlēra domas un izjūtas sasaucas ar viņas
pašas iekšējo pasauli. Slavenā dzejnieka vadīta, E.Stērste
iepazīst Bodlēra Parīzi: izstaigā viņa izpriecu vietas, kafejnīcas, parkus, bagātnieku rajonus, nabago ļaužu drūmos pagalmus. Pabeigusi studijas, Elza atgriežas Jelgavā
un, lai palīdzētu vecākiem, sāk mūzikas pedagoģes darbu. Savu pirmo dzejoļu krājumu “Prelūdijas” E.Stērste izdod 1913.gadā ar pseidonīmu Naurēnu Elza. Īsi pēc Pirmā
pasaules kara Elza iepazīstas ar dzejnieku Edvartu Virzu
(1883–1940), kurš, jau bildinot, viņu nodēvē skaistā franču
sievietes vārdā “Marselīne”, kas viņu pavada visu atlikušo
dzīvi. Abu dzejnieku kopdzīve nav viegla. Kad 1921.gadā
piedzimst meita, vecāki tai dod neparastu vārdu — Amarillis, saistot to ar grieķu mitoloģijas mantojumu.
Savas dzīves laikā dzejniece izdevusi sešas dzejoļgrāmatas un vairākas izlases. Sarakstīti arī stāsti bērniem, dažas lugas un romāns “Andreja Zīles dzīve” (1937), kas ir beletrizēts tēva Stērstu Andreja dzīvesstāsts. E.Stērste ir arī
tulkojusi no franču valodas. Viņas atdzejota 1931.gadā iznāk latviešu dzejas antoloģija franciski “Poemes lettons”.

Franču
fotogrāfa
Fēliksa Nadara
(Félix Nadar,
1820–1910)
1855.gadā
uzņemtā
Šarla Bodlēra
fotogrāfija
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1940.gads E.Stērstes dzīvē bija smagu zaudējumu
gads — martā aizsaulē aizgāja vīrs, jūnijā tika okupēta
neatkarīgā Latvija. 1951.gadā par darbību franču literātu grupā E.Stērsti arestēja, dzejnieces grēku sarakstā tika iekļauts arī patriotiskais dzejolis “Latvija” (1941)
un lūgums viltot pasi māsasdēlam Andrejam Spekkem
(1915–1984). Tiesas izvirzītajā apsūdzībā teikts: “Liekna
Virza Stērste, būdama buržuāziskā nacionāliste, palika
vācu uz laiku okupētā pilsētā Rīgā, rakstīja pretpadomju
nacionālistiskus dzejoļus, kurus ievietoja fašistiskos laikrakstos un žurnālos. Par dzejoļu krājumu (“Mezgloti pavedieni”, 1934) okupācijas varas piešķīra prēmiju 1500 markas un Kultūras fonda laureāta nosaukumu. Pēc vācu kapitulācijas turpināja savu pretpadomju darbību. 1946.gadā vairākkārtīgi piedalījās nacionālistu sapulcēs, kurās ar
literāro vakaru aizsegu lasīja Rietumu buržuāzisko rakst1
nieku darbus un notika pretpadomju propaganda.” Apsūdzību turpināja jautājums: “Vai Jūs saprotat apsūdzību?” — “Saprotu un atzīstu sevi par vainīgu, ka 1941.gada
jūlija sākumā nacionālistiskā pārliecībā, ienākot okupācijas varām, uzrakstīju pretpadomju dzejoli “Latvija”, ko nodrukāja laikraksts “Tēvija”” 2.
E.Stērstes dzejolim “Latvija” pratināšanas gaitā tika pievērsta īpaša uzmanība. Pratinātājs Zūzēns zināja,
ka E.Stērste sarakstījusi Latvijai veltītu dzejoli, kurš pirmo reizi bija publicēts žurnāla “Hallo Latvija” 1941.gada
3.numurā. Taču tā nebija pirmā reize, kad pratināšanā
tika skarts šis dzejolis, kura nosaukums un pēdējās rindas dzejoļu krājumā “Dzintara ceļš” (1941) tika ievērojami mainītas. Galu galā E.Stērstei nekas cits neatlika, kā
teikt: “Atzīstos, ka mans dzejolis “Latvija” saturiski ir buržuāziski nacionālistisks, ar pretpadomju izteicieniem.”
Pratināšanā tika uzdoti arī citi kutelīgi jautājumi,
piemēram: “Jūs arestējot, izņemta grāmatiņa “Straumēni”, kuras autors ir Edvarts Virza, pēc satura pretpadomju.
Kādam nolūkam jūs šo grāmatu turējāt pie sevis?”
“Tā ir piemiņa no vīra. Tā nav pretpadomju grāmata,
tur stāstīts par vienu Zemgales saimniecību pagātnē.” 3
Jāpiebilst, ka 1951.gada 1.augustā Kara tribunāls
pieņēma lēmumu notiesātajiem atņemto literatūru iznīcināt. 4.augustā tika izdots dokuments, ka pretpadomju literatūra ir iznīcināta, to sadedzinot. Arī pilsones Stērstes istabā atrastā grāmatiņa “Straumēni” sadedzināta.
E.Stērste atzina, ka kopumā nopratināšanas protokols ir pareizs, taču lūdza papildināt savu liecību ar vismaz dažiem piemēriem, ko labu viņa izdarījusi padomju varai: “1940.–1941.gadā no krievu valodas latviski pārtulkojusi padomju komjauniešu un sarkanarmiešu dziesmas, bez tam 1948.–1950.gadā uzrakstījusi četras lugas
4
Leļļu teātrim, kas bija repertuārā”.
E.Stērsti notiesāja un piesprieda 25 gadus spaidu
darbos Sibīrijā. Padomju represijas skāra arī Jāni Žīguru (1915–1988) — viņš kā “tautas nodevējas” E.Stērstes
un “buržuāziskās Latvijas ideologa un prezidenta Kārļa
Ulmaņa slavinātāja” E.Virzas meitas vīrs tika atlaists no
darba Leļļu teātrī.
1956.gada pavasarī E.Stērste no nepamatotā izsūtījuma atgriezās fiziski sadragāta — ar paralizētu kreiso kāju un roku, taču viņas gars bija možs. Grāmatā “Es
stāstu par Latviju” (2000) rakstniece un tulkotāja, bijusī Latvijas vēstniece Somijā un Igaunijā, Triju Zvaigžņu

ordeņa kavaliere Anna Žīgure (1948) par E.Stērstes toreizējo stāvokli raksta: “Nevaru aizsiet kurpju auklas. Ikdienišķo darbu, kurus nav iespējams paveikt tikai ar vienu
roku un kāju, ir neiedomājami daudz. Bet vairāk par visu
sāp, ka nevaru vairs spēlēt klavieres. Esmu spiesta nodot
savu uzticamo draugu, kas mani pavadījis kopš bērnības.
Jelgavā, Pēterburgas konservatorijā, Parīzes studiju laikā,
5
visos kara gados, arī Jelgavai degot”.
E.Stērste nekad nav bijusi skaļi populāra. Draugi viņu iesaukuši par kluso dzejnieci. 1928.gadā rakstnieks
Aleksandrs Grīns (1895–1941) rakstīja: “Elzas Stērstes
dzeja ir saulains rāmums, klusa skaidrība, vecās kultūras
6
vītuma smarža un gracioza elegance.”
Taču A.Grīna uzsvērtās E.Stērstes dzejas kvalitātes
savu spožumu krietni zaudēja, kad tika izmaltas padomju literatūrkritikas dzirnavās. Bargākie E.Stērstes
dzejas soģi — M.Losberga un Arvīds Grigulis (1906–
1989) neskopojās ar noniecinājumiem un padomiem
E.Stērstes dzejas pielāgošanā padomju estētikai.
1966.gada martā dzejas kritiķe Milda Losberga
(1923) izdevniecības “Liesma” Oriģinālās daiļliteratūras redakcijai iesniedza atsauksmi par Elzas Stērstes
dzejoļkrājuma “Atspīdumi” manuskriptu. Pēc ilgstošas,

E.Stērstes dzejoļu
krājuma “Atstari”
vāks

mokošas un sarežģītas cenzēšanas krājums nāca klajā
7
1967.gadā ar nosaukumu “Atstari”.
M.Losberga savā recenzijā informēja, ka E.Stērstes
dzejas manuskripts “Atstari” veidots pēc izlases principa, hronoloģiski atlasot dzejoļus no viņas daudzajiem
krājumiem. Manuskriptā atspoguļots dzejnieces daiļrades ceļš no 1903. līdz 1965.gadam. Recenzente raksturoja E.Stērstes dzeju, atzīmējot, ka tās īpatnība ir apcerošs romantisms, zināms estētisms, caur intelekta un
grāmatu poēzijas pasauli sniegts dzīves vērojums. Taču šajā — it kā vēsajā un neitrālajā — E.Stērstes dzejas
vērtējumā tomēr asi ieskanējās kritiskas, pat noliedzošas notis, kas patiesībā norādīja uz nežēlīgu cenzūru:
daiļliteratūra tika vērtēta, izmantojot īpašu mērauklu,
kas nepieļāva brīvu domas plūdumu un atgādināja, ka
sociālisma rāmju nosacītai daiļradei jāpakļaujas visstingrākajiem padomju estētikas iegrožojumiem. Kritiķi tos
maskēja ar izplūdušiem jēdzieniem: laikmetīgums, padomju lasītāju gaume utt. Šie trafareti tika izmantoti,
arī vērtējot E.Stērstes daiļradi, piemēram, M.Losberga
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izlasē “Atstari” atstarojas E.Stērstes klusais darba mūžs.
A.Grigulis M.Ķempes paveikto vērtēja kritiski, brīžiem
pat iznīcinoši. Viņš rakstīja, ka krājums neatbilst savam
uzdevumam — pareizi un pieņemami parādīt E.Stērsti
padomju lasītājam. Tālāk A.Grigulis uzsvēra, ka krājums
neatspoguļo E.Stērstes personību un tās vietu latviešu lirikas vēsturē, tas sastādīts “(..) neatsedzot kļūmes un
pretišķības Elzas Stērstes dzejā, kas ir raksturīgas gandrīz
visiem antagonistiskā šķiru sabiedrībā dzīvojošiem rakstniekiem, Ķempe nespēj atklāt un neatklāj arī to nozīmī8
go un iespējami paliekošo, kas ir Elzas Stērstes dzejā”.
M.Ķempes ievadu A.Grigulis novērtēja kā pilnīgi nepieņemamu, jo tas rādot E.Stērsti aplamā izgaismojumā
— neesot atklātas E.Stērstes dzejas pretrunas, kas ievada autorei radījušas lielas grūtības sastādīt pilnvērtīgu
E.Stērstes dzejas izlasi. Tās ir: E.Stērstei raksturīgā mistika, estētisms, tīksmināšanās par klasisko literatūru un
antīko mitoloģiju, mākslas vēstures terminoloģiju utt.
Atbilstoši A.Griguļa asajai kritikai, M.Ķempes uzrakstītais dzejoļkrājuma ievads netika publicēts. Krājums nāca klajā ar literatūrzinātnieka I.Bērsona ievadu. Laižot
klajā dzejoļkrājumu, pilnībā tika ignorēts M.Ķempes
veikums: izdevēji ne tikai nepublicēja viņas sarakstīto
ievadu, bet arī izņēma sastādītājas vārdu — šķiet, ka
tieši A.Griguļa asā kritika liedza tam izskanēt. A.Grigulis
M.Ķempi uzskatīja par pārlieku tolerantu vērtētāju. Kritiķim bija pilnīgi nepieņemami, ka M.Ķempe E.Stērstes
ģimeni ierindojusi progresīvo ģimeņu lokā.
Kļūmes un neskaidrības krājuma klajā laišanas darbā lielā mērā radušās no tā, ka E.Stērste visu mūžu bijusi saistīta ar konservatīvām, “buržuāziskām” aprindām,
rakstīja A.Grigulis. Par savu sabiedrisko nostāju savulaik izteikusies dzejniece pati. Kādā intervijā viņa sacīja: “Aktīvu dalību sabiedriskā dzīvē neņemu, neiznāk un

E.Stērste 1963.gada vasarā

jas uztverei tāli poētiskie priekšstati (piemēram, senlatviešu dievība Māra), kā arī dzejoļi ar poētiskām neskaidrībām, pārlieku estetizēšanu, skaužams salonu dzejas
stils. Saskaņā ar iepriekš teikto izlasē nebūtu ievietojami, piemēram, dzejoļi “Krusts”, “Parkā” un “Tēvam”, jo
lasītājam nebūšot skaidrs dzejoļu idejiskais mērķis. Par
idejiski neskaidru tika atzīts arī dzejolis “Kur ir cīruļi”.
Ap publicējamo dzejoļkrājumu savērpās ass kritikas
virpulis. Sadūrās triju kritiķu: Mirdzas Ķempes (1907–
1974), A.Griguļa un Ilgoņa Bērsona (1931) viedokļi. Krājuma sastādītāja M.Ķempe ievadā rakstīja, ka dzejoļu

E.Stērste ar mazbērniem Annu Žīguri un Eduardu Lieknu 1956.gada pavasarī
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uzsvēra: izlasi klajā laižot, jārēķinās ar mūsdienu lasītāja gaumi un laikmetam raksturīgu dzejas izjūtu, tāpēc
veicama pamatīgāka dzejoļu atlase. Uzskaitot atlases
principus, recenzente skaidri atklāja cenzūras funkcijas:
izņemami dzejoļi, kuru dzejiskā forma novecojusi, tāpat jāizslēdz dzejas darbi, kuros rodami mūsdienu dze-
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E.Stērste ar
grāmatu savā
istabā 1956.gada
martā. Pie sienas
— Valdemāra
Tones (1892–1958)
gleznotais Edvarta
Virzas portrets

nav arī manā dabā, bet pasīvi visam ar lielu interesi seko9
ju.” A.Grigulis skāra arī E.Stērstes biogrāfijas faktus, minēja dzejnieces sākotnējo garīgo tuvību ar Raini (1865–
1929): “Bet jau deviņdesmitajos gados Raiņa un Stērstes
ceļi krasi dalās. Rainis top marksists, bet Stērste arvien
vairāk un vairāk ieslīgst reakcionārās buržuāzijas sabiedrībā un mietpilsonībā. Elzas Stērstes autobiogrāfijā pat tas
10
esot lasāms starp rindām.” A.Grigulis M.Ķempei pārmeta tendenciozu E.Stērstes personības atveidu. Fakti esot savākti tā, lai E.Stērsti raksturotu kā erudītu un
darbīgu dzejnieci, kas cēlusies no progresīvas un pazīstamas ģimenes. M.Ķempes radītais E.Stērstes portrets esot aptuveni pareizs, taču vienpusīgs un tādēļ aplams. A.Grigulis iebilda pret tematisko dzejoļu kārtojumu krājumā, jo tas “pretendē pasniegt lasītājam Stērstes
dzeju kā tagadnīgu, viscaur pieņemamu dzeju, kā dzeju,
kas piedalās tagadnes estētiskajā dzīvē, kā tagadnes vērtību, vēl vairāk, tas pretendē arī parādīt, kā dzejniece ie11
aug šīsdienas dzīvē.” Tālāk viņš uzsvēra, ka E.Stērstes
dzejai šodien [1966.gadā — A.Š.] ir galvenokārt vēsturiska nozīme un, kaut gan dzejniecei ir sava noteikta,

neliela vieta latviešu dzejas attīstībā, mūsdienu lasītāju tā var interesēt tikai latviešu lirikas vēstures aspektā.
Tikai no vēsturiskā viedokļa raugoties, E.Stērstes dzejas
izdošana esot attaisnojama, taču dzejnieces padomju
laikā radītie dzejoļi neko vairāk kā labu gribu neuzrāda,
jo savas neskaidrības dēļ neesot uzskatāmi par sociālistiskā reālisma paraugiem.
Par dzejoli “Jelgavas vīzijas” A.Grigulis rakstīja: “Nopostītās Jelgavas pieminēšana virsrakstā nevar neko mainīt pesimistiskajā dzejoļa noskaņā, tas pauž izjūtas, ka dzīve ir mirusi, viss ir pelnu klusumā”. A.Grigulis E.Stērstei
pārmeta, ka viņas dzejā neesot sabiedriskas nostājas,
notikumu sniegums abstrakts, bez konkretizācijas. Tāda veida rakstība neatbilst sociālistiskās dzejas principiem, un tieši tā ir uzrakstīti gandrīz visi E.Stērstes padomju laika dzejoļi, uzsvēra A.Grigulis.
Atbilstoši sociālistiskā reālisma nostādnēm, viņš
vērsās pret visu intīmo dzejā, arī pret atmiņām: “Tātad
tikai atmiņas vairs spēj dzejnieci mierināt. Bijušais skaistums un sēras pēc tā ir tik dominējošas Jelgavas ciklā, pasniegts tas tik abstrakti un atrauti no konkrētām padomju
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rakstītais šodien izklausās pretrunīgi, un nepārprotami jūtams, ka arī viņam — lirikas pazinējam un vienlaikus padomju dzejas izpratnes propagandētājam — ir
bijis grūti iekļauties sarežģītajā situācijā. Acīmredzams,
ka A.Grigulis meklēja kompromisu: “Ja vēlas izdot Stērstes dzejoļu izlasi, tad tā jāsastāda hronoloģiskā secībā, lai
parādītos viņas vēsturiskais dzejnieces gājiens un tās labākās tradīcijas, kuras viņa iedibina latviešu liriskās dzejas vēsturē. Virkne dzejoļu jāatmet, izlase var tikt sareducēta no 700 līdz 1000 rindām, kas esot pilnīgi pietiekoši uzdevuma izpildīšanai. M.Ķempes ievads atmetams un tajā vietā dodams ievads, kas atklāj Stērstes dzeju, vispusīgi atsedz viņas daiļrades pretišķības. Tikai tad parādīsies
arī tā pozitīvā deva, kas vērojama Stērstes daiļradē. Šķiet,
M.Ķempei tāds uzdevums nav pa spēkam.”
Tā E.Stērstes dzejoļu krājums saruka no 1500–2000
rindām līdz A.Griguļa ieteiktajām 700–1000 rindām. Dzejas krājums “Atstari” tomēr iznāca, bet, kā savā iepriekš
minētajā apcerē raksta S.Viese, krietni vien apcirpts.
Kritiķu ideoloģiski noliedzošais un brīžiem slēpti atbalstošais riņķa dancis ap talantīgās dzejnieces daiļradi atklāj tās apakšzemes straumes, kas kā nedziestošas zemdegas gruzdēja un neļāva atņemt tautai mīlēto
dzejnieci — Elzu Stērsti.
1
Žīgure, Anna. Enģeļa lēciens. No: Žīgure, Anna. Marselīne.
Stērste, Elza. Dzīves dzeja. Rīga : Jumava, 2005. 182.–183.lpp.
2
Turpat, 183.lpp.
3
Turpat.
4
Turpat.
5
Žīgure, Anna. Marselīne : mirkļi no kādas dzīves turpat gadsimta
garumā (1885–1976). Karogs, Nr.12, 2001, 44.–51.lpp.
6
Turpat.
7
Stērste, Elza. Atstari : izlase, 1903–1966. Rīga : Liesma, 1967. 63
lpp.
8
LVA, 478.f., 10.apr., 423.l., 79.lp.
9
Bērsons, Ilgonis. Noskaņu dzeja. No: Stērste, Elza. Atstari : izlase,
1903–1966. Rīga : Liesma, 1967. 5.lpp.
10
Turpat.
11
LVA, 478.f., 10.apr., 423.l., 80.lp.
12
Turpat, 82.lp.
13
LVA, 478.f., 10.apr., 423.l., 80.lp.
14
Žīgure, Anna. Enģeļa lēciens. No: Žīgure, Anna. Marselīne.
Stērste, Elza. Dzīves dzeja. Rīga : Jumava, 2005. 176.–184.lpp.
15
Luginska, Rita, Viese, Saulcerīte. Grāmatas aizkulises : apceres,
dokumenti, intervijas, atmiņas. Rīga : SolVita, 2002. 57.–73.lpp.
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cilvēka izjūtām, kas rodas skatot vācu fašistu postījumus,
ka pat Jelgava un viss konkrētais, kas ar to saistās, nevar
izraisīties asociācijās. Tikai pāris padomju laikā rakstītu
12
dzejoļu ir ar konkrētu saturu”. A.Grigulis uzskatīja, ka
M.Ķempes sastādītā E.Stērstes dzejas izlase nav izdodama, jo nevar apmierināt padomju lasītāju.
E.Stērstes sabiedrisko nostāju A.Grigulis raksturoja,
uzsverot, ka jau “buržuāziskās” Latvijas pastāvēšanas
sākotnējā periodā dzejniece apprecējās ar “fašistisko”
dzejnieku E.Virzu. E.Stērstes sabiedriskā pasivitāte pasargāja viņu no sekošanas E.Virzas politiskajām un literārajām avantūrām. Ierāvusies sevī, saistīta tikai ar šaurām konservatīvām aprindām, viņa nepiedalījās pat literāros pasākumos — rakstnieku vakaros, disputos
u.tml. Atturēšanās no iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē
un konservatīvisms uzspieda savu zīmogu arī dzejnieces daiļradei.
Interesantas ir A.Griguļa atziņas par E.Stērstes radošo aktivitāti padomju periodā. Kritiķim šķiet, ka padomju laikā tā ir pat vēl lielāka nekā agrāk. A.Grigulis
apgalvo, ka viņas centieni darboties padomju literatūrā ir godīgi, kaut arī dzejas būtība, protams, stāv tālu
no sociālistiskā reālisma principiem. Domājams, ka šīs
aktivitātes ir saistītas ar to, ka viņa redz savu jauno paaudzi — meitas ģimeni — aktīvi darbojamies padomju dzīvē un “pa šo ceļu daži padomju dzīves pulsi aiziet
13
līdz viņai”.
Vispieņemamākais kritikai galu galā izrādījās
I.Bērsona ievads. Viņam izdevās veiksmīgi pielāgoties
sociālistiskās kritikas prasībām — izcelt to, ar ko spēja samierināties padomju kritika. I.Bērsons rakstīja, ka
dzejnieces vienatnības un inertības pozīcija pasargāja viņu no kalpošanas reakcijai laikā, kad tautas ekonomisko un kultūras dzīvi pārvaldīja “buržuāzija”. Viņš uzsvēra E.Stērstes emocionālo pasaules uztveri un spēju saglabāt skaidru un jūtīgu sirdi, kad “šaurā vide tiecās sašaurināt viņas redzesloku, radīt maldīgas ilūzijas”.
E.Stērste saglabāja patstāvīgu laikmeta politisko kolīziju vērtējumu, kad 1944.gada rudenī daudzi rakstnieki
un mākslinieki pameta savu dzimteni. Viņa kā viena no
pirmajām starp vecās paaudzes rakstniekiem jau 1945.
gadā atnesa dzejoļus žurnālam “Karogs”, tātad vēlējās
iekļauties padomju Latvijas literārajā dzīvē.
Latviešu padomju dzejas kritika, vērtējot represētos
autorus (E.Stērstes pārciestās padomju režīma represijas detalizēti dokumentētas A.Žīgures stāstā “Marselī14
ne” ) un vārda meistarus, kas sabiedrības atzinību bija
iemantojuši ar publikācijām pirmās Latvijas brīvvalsts
periodā, dažkārt pielietoja laipošanas taktiku. Padomju
laika dzejas kritika nevēlējās pilnībā atteikties no šiem
autoriem, visbiežāk aizbildinoties ar viņu radošā devuma vēsturisko nozīmi. Jautāts, vai E.Stērstes dzeja izdodama padomju periodā, A.Grigulis neteica ne skaidru
“jā”, ne “nē”. Uz paša izvirzīto jautājumu: “Vai Elzas Stērstes dzeja vispār izdodama, vai tā vajadzīga latviešu padomju lasītājam?”, kritiķis atbildēja izvairīgi: “Uz šo jautājumu var atbildēt tikai tad, ja pareizi izprotam Stērstes
personību un viņas vietu latviešu dzejas vēsturē”.
A.Griguļa E.Stērstes dzejas vērtējuma noliedzošo nostāju savā literatūrvēsturisko apceru, dokumentu un atmiņu krājumā “Grāmatas aizkulises” lieliski
15
raksturojusi Saulcerīte Viese (1932–2004). A.Griguļa

DAŽĀDA INFORMĀCIJA • VECĀ UN JAUNĀ GRĀMATNIECĪBA • ĀRZEMĒS • BĒRNI UN JAUNIEŠI BIBLIOTĒKĀS • KONFERENCES, SEMINĀRI, SANĀKSMES • DATORIZĀCIJA, DIGITALIZĀCIJA, INTERNETIZĀCIJA • CILVĒKI, NOTIKUMI, PROBLĒMAS • BIBLIOTEKĀRI LATVIJĀ UN PASAULĒ

Standartu lasītavā (K.Valdemāra ielā 157), LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavā (Tērbatas
ielā 75), kurās apkopoti informācijas un dokumentācijas standarti. Šajā un LNB Elektronisko resursu lasītavā (K.Barona ielā 14) nodrošināta piekļuve kopš 2006.
gada 20.jūnija izdoto Latvijas standartu elektroniskajām versijām.
Spēkā esošo nozaru standartu un normatīvdokumentu saraksts publicēts LNB mājaslapā: http://www.
lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/latvijas-standarti;
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/vadlinijas.
Pārskati par MABSTK darbību sniegti nacionālajos
semināros “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbība digitālā vidē” (2004., 2005., 2006.g.), kā arī vairākos starptautiskos saietos. Par “Arhīvu, bibliotēku, muzeju sadarbības iniciatīvām Latvijā” (Cross-sectoral initiatives
of archives, libraries and museums (ALM) in Latvia) 2006.
gada 25.aprīlī projekta “TEL-ME-MOR” reģionālo darba grupu sanāksmē Varšavā ziņoja LNB Bibliogrāfijas
institūta direktore, MABSTK vadītāja Anita Goldberga.
Atmiņas institūciju sadarbību digitālās bibliotēkas “Letonica” veidošanā viņa analizēja arī 74. IFLA konferencē Kvebekā, Kanādā 2008.gada augustā (http://archive.
ifla.org/IV/ifla74/papers/156-Goldberga-en.pdf).
2007.gada 20.aprīlī Rīgā norisinājās starptautiskais
seminārs “Informācijas un resursu koplietošana: muzeju, arhīvu un bibliotēku sadarbība standartizācijā”.
Atmiņas institūciju darbinieki ne vien no Latvijas, bet
arī Igaunijas, Itālijas, Lietuvas, Slovākijas un Zviedrijas pārrunāja procesu un pakalpojumu standartizācijas problēmas un attīstības iespējas, lai veicinātu kultūras mantojuma piekļuvi. Semināra atziņas izlasāmas
žurnālā “Latvijas Arhīvi” (Goldberga, Anita. Starptautiskais seminārs “Informācijas un resursu koplietošana:
muzeju, arhīvu un bibliotēku sadarbība standartizācijā”
[tiešsaiste]. 2008, Nr.2. Pieejams: http://www.arhivi.lv/
sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/10-11.-ARHIVI-ieivads.
pdf).
Jau MABSTK darbības sākumā tika panākta vienošanās ar galveno Latvijas standartu izdevēju un izplatītāju SIA “Latvijas standarts”, ka MABSTK izstrādātos un
apstiprinātos standartus drukātā formā arhīvi, bibliotēkas un muzeji varēs iegādāties ar 75% atlaidi no noteiktās standarta pamatcenas.

Inta Virbule

Ieskats Muzeju,
arhīvu un
bibliotēku darba
standartizācijas
tehniskās
komitejas darba
virzienos (2003–
2009)
MABSTK jeb SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” 22 Standartizācijas
tehniskā komiteja (LVS STK 22) ir valsts standartizācijas sistēmas daļa, kas līdztekus citu nozaru standartizācijas tehniskajām komitejām darbojas SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” Standartizācijas biroja metodiskajā pakļautībā. MABSTK ir pārstāvēta Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA), Latvijas Arhīvistu biedrība, Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Muzeju padome, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija,
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
informācijas un bibliotēku studiju programmu
nodaļa, Muzeju Valsts pārvalde, SIA “TietoEnator Alise” un valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”.

Nozīmīgākie MABSTK apstiprinātie
normatīvdokumenti un standarti
2006.–2009.gadā

Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas
tehniskā komiteja (MABSTK) aizvadījusi radoša darba
pilnus pirmos 7 gadus. Šajā
��������������������������������
laikā adaptēti 34 Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (International Organization for Standardization, ISO) un Eiropas Standartizācijas komitejas (European Committee for Standardization, CEN) izsludinātie nozares standarti. Tulkoti un pārstrādāti 30 Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) un citu institūciju normatīvdokumenti.
Standarti pieejami SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas biroja

“GARR: Vadlīnijas autoritatīvajiem ierakstiem un
norādēm” (http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/
publikacijas/GARR.pdf, Guidelines for Authority Records
and References, 2.izdevums). Dokumentā fiksētas informācijas uzrādīšanas prasības autorizētajām aprakstgalvām un norādēm iespiestā, mikroiespieduma un mašīnlasāmā formā autoritatīvajos sarakstos, katalogos,
bibliogrāfijās u.tml. Vadlīnijas aptver personu, institūciju, darbu/izteiksmju autorizētās aprakstgalvas un norādes; norāžu ierakstu, vispārīgo skaidrojošo ierakstu, kā
arī autoritatīvo ierakstu uzrādīšanas nosacījumus, kas
ietver pilnīgu informāciju par autorizētās aprakstgalvas
izveidi un ar to saistīto norāžu formulēšanu.
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“ISBD: Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts: apvienotais izdevums” (http://
www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/isbd.pdf, International Standard Bibliographic Description (ISBD): consolidated edition, 2007). Apvienotajā izdevumā ņemti vērā
jaunākie ISBD pārstrādājumi, kā arī 2006.gadā pārstrādātais Starptautiskais standartizētais monogrāfisko seniespiedumu bibliogrāfiskais apraksts (ISBD(A)). Tā mērķis — atjaunināt ISBD izdevumu atbilstoši kataloģizētāju un citu bibliogrāfiskās informācijas lietotāju vajadzībām un nodrošināt konsekventus, iespējami vienveidīgus visu veidu resursu apraksta noteikumus, kā arī konkrētus noteikumus īpašu resursu veidu aprakstam.
Jaunais apvienotais ISBD izdevums aizstāj un atceļ
iepriekšpublicētos ISBD standartus.

2008.gadā nākuši klajā jauni bibliotēku snieguma
rādītāju standarti, kas ietver resursu un pakalpojumu
rezultatīvos rādītājus un to tehniskos atjauninājumus.
Standarta “LVS ISO 11620:2008: Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji” pamatā
ir starptautiskais standarts ISO 11620:2008: Information
and documentation — Library performance indicators.
Pārstrādātais izdevums vienkopus ietver snieguma
rādītājus un tehniskos jauninājumus, kas attiecas gan
uz bibliotēku elektroniskajiem un tradicionālajiem pakalpojumiem, gan resursiem.
Standarta galvenais mērķis ir sniegt ziņas par snieguma rādītāju izmantošanu bibliotēkās un izplatīt zināšanas, kā veikt bibliotēku snieguma vērtējumus.
Jaunais, pārstrādātais standarts atceļ un aizstāj:
yy “LVS ISO 11620:2001: Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji”.
yy “LVS ISO 11620:2001/A1:2005: Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji. 1. labojums:
Papildu darbības rādītāji bibliotēkām”.
yy “LVS ISO/TR 20983:2006: Informācija un dokumentācija. Bibliotēku elektronisko pakalpojumu snieguma rādītāji.”

Trešais pārstrādātais izdevums “Latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu īsināšana bibliogrāfisko datu apstrādē”” (http://www.lnb.lv/lv/
bibliotekariem/standarti/latv-val-saisin-bibliogr-datuapstrade.pdf). Tie nosaka latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu īsināšanu aprakstošajā kataloģizācijā,
bibliogrāfiskajā aprakstīšanā un bibliogrāfisko norāžu
veidošanā.
Saīsinājumu saraksts ir rediģēts — tas ietver tikai tos
vārdus un vārdu savienojumus, kuru īsināšana netraucē informācijas izguvi elektroniskajās datubāzēs.
Noteikumiem ir divi pielikumi:
yy “Latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu saīsinājumu saraksts” ;
yy “Kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību”.
Pielikumos iekļautie saraksti ir papildināmi un maināmi. Ieteikumus par nepieciešamajām izmaiņām abos
pielikumos lūdzam sūtīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Standartizācijas nodaļai.

Bibliotēku darbības rādītāju standartu izmantošana
ir cieši saistīta ar bibliotēku statistikas standartu. Jaunā
standarta “LVS ISO 2789:2007: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika” ceturtais izdevums atceļ un aizstāj trešo izdevumu “ISO
2789:2003” un ir tā pārstrādātais variants. Tajā novērstas “ISO 2789:2003” lietišķās izmantošanas problēmas,
kā arī ņemtas vērā straujās elektronisko pakalpojumu
attīstības tendences bibliotēkās. Starptautiskajā standartā iekļautas bibliotēku elektronisko resursu un pakalpojumu definīcijas un to uzskaites metodes. A pielikumā “Bibliotēkas elektronisko pakalpojumu izmantojuma vērtēšana” izklāstītas bibliotēku elektronisko pakalpojumu uzskaites metodes un problēmas. B pielikumā “Ieteikumi pilnīgākai statistiskai analīzei” ietverti papildrādītāji specifiskiem bibliotēku veidiem. Apkopojot statistikas datus, svarīgi izmantot vienas un tās
pašas definīcijas un metodes. C pielikums “Datu koprezultāta ieguve” ir nozīmīgs jauninājums nacionālās statistikas apkopošanā un publicēšanā. Tas dod iespēju
salīdzināt dažādu valstu rādītājus dažādos laikposmos.
Visi šī standarta pielikumi ir normatīvi.
Jaunā statistikas standarta prasības iestrādātas
ik gadus aizpildāmajā bibliotēku statistikas veidlapā
“1-Bibliotēka. Pārskats par bibliotēkas darbību”,
ko bibliotēkas iesūta LNB.

ASV Kongresa bibliotēkas “Priekšmetošanas rokasgrāmata: Priekšmetu saraksts” 4 sējumos +
Priekšmetu rādītājs” (Library of Congress Publishes
Subject cataloging Manual: Subject Headings 5th edition).
1.sējums:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/
standarti/publikacijas/PRPS-1-sejums.pdf
2.sējums:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/
standarti/publikacijas/PRPS-2-sejums.pdf
3.sējums:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/
standarti/publikacijas/PRPS-3-sejums.pdf
4.sējums:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/
standarti/publikacijas/PRPS-4-sejums.pdf
Priekšmetu
rādītājs:
http://www.lnb.lv/lv/
bibliotekariem/standarti/publikacijas/PRPS-5-sejums-raditajs.pdf
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Tulkojumu papildina dokumenta “Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: Alfabētiskais rādītājs” atjauninājums, kas aizstāj 2006.gada izdevumu (http://www.lnb.lv/
lv/bibliotekariem/standarti/publikacijas/BPA2_2009.pdf).
Šie dokumenti atspoguļo ASV Kongresa bibliotēkas
priekšmetošanas metodiku un politiku, kas ir arī LNB
priekšmetu sistēmas bāze. Tie paredzēti indeksētājiem
un autoritatīvo ierakstu veidotājiem, kā arī visiem bibliotēku speciālistiem informācijas tematiskajai organizācijai.

Vadlīnijās izklāstīti personvārdu/institūciju nosaukumu un darbu unificēto nosaukumu autoritatīvie un
norāžu ieraksti, kas paredzēti datu apmaiņai iespiestā,
mikroiespieduma un mašīnlasāmā formā. Vadlīnijas regulē katalogos ietverto materiālu veidu autoritatīvās
informācijas un norāžu demonstrāciju.
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Veicot bibliotēku darba procesu statistisko uzskaiti
un aizpildot gada statistikas veidlapas, bibliotekāriem
nereti rodas jautājumi. LNB Bibliotēku Attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs, pamatojoties uz jaunajiem statistikas un bibliotēku darba rādītāju standartiem, sastādījis metodiskos norādījumus “Statistiskā
uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām”. Tajos pamatota statistiskās uzskaites nepieciešamība un sniegti praktiski ieteikumi statistikas gada atskaites aizpildīšanā. Metodiskie norādījumi ir elektronisks izdevums,
kas pieejams LNB mājaslapā: http://dev.lndb.lv/lnb/
Statistiska-uzskaite-vadlinijas.pdf.
2009.gada nogalē MABSTK apstiprināja un iesniedza LVS izsludināšanai Latvijas nozares standartu “LVS
ISO 21127:2009 Informācija un dokumentācija. Norāžu ontoloģija informācijas apmaiņai kultūras
mantojuma nozarē”. Šis starptautiskais standarts ir
vairāk nekā desmit gadus ilga Starptautiskās Muzeju
padomes (The International Council of Museums, ICOM)
Starptautiskās Dokumentācijas komitejas (The International Committee for Documentation of the International Council of Museums, CIDOC) darba rezultāts. Starptautiskais standarts “ISO 21127” ir kultūras mantojuma
informācijas nozīmīgāko jēdzienu ontoloģija — tās jēdzienu shēmas jeb “pasaules skatījuma” formāls attēlojums, kas izmantojamas kultūras mantojuma institūciju
dokumentācijas sistēmu un datubāzu veidošanā. Standarta uzdevums ir veicināt kultūras mantojuma institūciju informācijas apmaiņu un integrāciju. Tas nosaka
semantiskās definīcijas un dokumentu apstrādes principus, lai būtiski atšķirīgus, lokāla rakstura informācijas
avotus pārveidotu viendabīgā globālā resursā neatkarīgi no informācijas atrašanās vietas.
Konceptuālā norāžu modeļa (Conceptual Reference
Model, CRM) ontoloģija ir veidota kā savstarpēji saistītu
jēdzienu un definīciju virkne. Tomēr ontoloģija nav terminoloģijas standarts, kura nolūks būtu terminu precīzs definējums. Tas ir koncentrēts ontoloģijā minēto
80 kategoriju un 130 pamatpazīmju apraksts, kurā nav
skaidri formulēta apakšklašu pazīmju mantošana visai
klašu hierarhijai — tad būtu nepieciešamas nevis 130,
bet vairāku tūkstošu pazīmju deklarācijas. Tomēr tas ietver visu informāciju, kas vajadzīga visu pazīmju, tajā
skaitā mantoto, pilnu deklarāciju ģenerēšanai.

Nr.41, 2008, 77.–78.lpp.). 2010.gadā to testēs vairākas
Amerikas Savienoto Valstu bibliotēkas, Kanādas Nacionālā bibliotēka un arhīvs, Austrālijas Nacionālā bibliotēka un Britu bibliotēka. Tiek veidoti arī standarta mācību materiāli, lai kataloģizētājiem atvieglotu jaunā standarta izmantošanu.
MABSTK turpinās sekot līdz jaunumiem standartu
un normatīvdokumentu jomā, lai par tiem informētu
bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistus. Plānota atsevišķu nozīmīgu dokumentu apstiprināšana ar titullapas metodi bez tulkojuma latviešu valodā. Tie tiks
iekļauti SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” Standartizācijas biroja standartu katalogā.
Aicinu bibliotēku un saskarnozaru speciālistus regulāri ieskatīties LNB Standartizācijas nodaļas sadaļā
LNB tīmekļa vietnē http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/
standarti/par-standartizacijas-darbu, kā arī Latvijas
bibliotēku portālā jaunāko ziņu sadaļā http://www.
biblioteka.lv/Pages/default.aspx.
Standartizācijas jomā vienmēr daudz darāmā, tādēļ
svarīgi noteikt prioritātes. Būsim pateicīgi par ierosinājumiem!
LNB Standartizācijas nodaļa
Tērbatas ielā 75-411
Rīga LV 1001
Tālr.: +371 67312796
E-pasts: standarti@lnb.lv

Par uzdevumiem 2010.gadā
Arī MABSTK un LNB Standartizācijas nodaļu ietekmējusi ekonomiskā recesija. Ierobežotais finansējums
un darbinieku skaita samazinājums liek noteikt prioritāros, kā arī pagaidām pārtraucamos procesus. Iecerēts pabeigt IFLA dokumenta “Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā: ieteikumi un jauni virzieni”
(National Bibliographies in the Digital Age: Quidance and
New Directions) tulkošanu, jo tas nepieciešams nacionālo bibliogrāfijas pakalpojumu pilnveidei.
Iecerēta arī starptautiskā standarta “Resursu apraksts un piekļuve” (Resource description and Access, RDA) adaptācija. Standarta veidošana uzsākta jau
pirms vairākiem gadiem (skat. Indaberga, Māra. Top
jauni bibliotēku nozares standarti. Bibliotēku Pasaule,
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Latvijas
bibliotēku
notikumu
apskats

(2009.gada oktobris –
decembris)
Četrpadsmito reizi pasniedz Pastariņa
prēmiju bērnu literatūrā
6.oktobrī Rojas kultūras centrā notika svinīga
Pastariņa prēmijas pasniegšanas ceremonija. Pastariņa
prēmija tiek piešķirta reizi divos gados par nozīmīgāko
literāro (kopš 1982.gada) un māksliniecisko (kopš 1992.
gada) devumu bērnu literatūrā.
Jau otro reizi godalgu saņēma
rakstnieks Juris Zvirgzdiņš, šoreiz — par grāmatām “Mūsu Latvija”, “Knorke jeb Tobiass un Fufū
meklē Mocartu” un “Konteineru meitenīte Rudīte”. Par ilustrācijām Ojāra Vācieša dzejoļu krājumam “Mēnesim robs”, Vizmas
Belševicas bērnu lugai “Patiess
stāsts par Čingo Babu, Lielo GlieRakstnieks
J.Zvirgzdiņš saņem mezi un Jūras Karaļa bēdām” un
sirsnīgus sveicienus Džeimsa Stīvena stāstam “Zelta
no savu grāmatu
pods” tika prēmēts mākslinieks
lasītājām
Reinis Pētersons — viens no talantīgākajiem jaunās paaudzes māksliniekiem.
Tradicionālo godalgu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansiālu atbalstu atvēlēja Rojas novads.
(Informāciju sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova)

Arī Ventspils bibliotēkā ievieš
pašapkalpošanās sistēmu
Ventspils Galvenajā bibliotēkā oktobra sākumā ieviesta pašapkalpošanās iekārta izdevumu saņemšanai
un atdošanai, kā arī atdošanas termiņa pagarināšanai.
Ārvalstu bibliotēkās šādas iekārtas ir ierastas, taču Latvijā līdz šim tāda bija tikai Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Vidzeme”.
Viens no galvenajiem pašapkalpošanās iekārtas ieviešanas iemesliem ir bibliotēkas noslodzes pieaugums
— lasītāju, apmeklējumu un izsniegumu skaits visās
Ventspils publiskajās bibliotēkās turpina palielināties.
Pēdējā laikā arvien biežāk grāmatu izsniegšanas un saņemšanas punktā veidojusies lasītāju drūzma.
Jaunievedums bibliotēkas apmeklētājiem sniedz iespēju izvēlēties — reģistrēt grāmatas pie bibliotekāra
vai izdarīt to pašam, izmantojot pašapkalpošanās iekārtu. Savukārt bibliotēkas darbinieki, pateicoties pašapkalpošanās iekārtai, kas atslogos tos no rutinētā darba, vairāk laika un zināšanu varēs veltīt lasītāju konsultēšanai, kā arī tematisku pasākumu organizēšanai — izstādēm, literatūras apskatiem, uzziņu darbam.
Pirms iekārtas iegādes tai tika izvirzītas sarežģītas
ar bibliotēkas krājuma drošības sistēmas darbību saistītas funkcionālās prasības. Bez tā, ka lasītāji var patstāvīgi reģistrēt izdevumu saņemšanu vai atdošanu, iekārta automatizēti veic arī grāmatās ievietotās magnētiskās lentas aktivizāciju vai deaktivizāciju.
(Kārlis Lithens, LETA, 09.10.2009.)

Gūtenberga galaktika
“Bibliotēkas rada nākotni, balstoties
uz kultūras mantojumu”
2009.gada 23.–27.augustā Milānā (Itālija) notika
Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations
and Institutions, IFLA) 75.ģenerālkonference. Tā pulcēja
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vairāk nekā 4000 dalībnieku.
Atklāšanas pasākumā IFLA prezidente (2007–2009)
Klaudija Luksa (Claudia Lux) uzsvēra bibliotēku īpašo
lomu mūsdienu sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos.
Primāras ir nevis modernās tehnoloģijas, automatizētās sistēmas un katalogi, bet gan bibliotekāru radošie
prāti, profesionālā kompetence. Sabiedrībai jābūt informētai par bibliotēku nozīmīgo devumu industriālajā, ekonomiskajā, sociālajā, kultūras sfērā.
Latviju IFLA 2009.gada forumā pārstāvēja Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors Andris Vilks,
Restaurācijas nodaļas vadītāja Rudīte Kalniņa, Bibliogrāfijas institūta direktore Anita Goldberga, Rīgas
Centrālās bibliotēkas direktora vietniece bibliotekārajā
darbā Doloresa Veilande, valsts aģentūras “Kultūras
informācijas sistēmas” projektu administratore Kristīne Pabērza, kā arī erudīcijas konkursa “Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto” uzvarētājas — Madonas rajona Liezeres pagasta Mēdzūlas bibliotēkas vadītāja Indra Goba un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Pakalpojumu nodaļas vadītāja Sanita Tilgale.
Latvijas ifliešu Itālijas iespaidus un stāstījumu par
norisēm pasaules bibliotēku dzīvē varēja noklausīties
8.oktobrī bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba “Gūtenberga galaktika” sanāksmē
“Bibliotēkas rada nākotni, balstoties uz kultūras mantojumu” (Libraries create futures: Building on cultural heritage), kas notika LNB Baltajā zālē.
(Informāciju sagatavoja LNB Bibliotēku pētniecības
un informācijas nodaļa)
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Akcijas “Es par kultūru” laikā
kultūras atbalstam parakstījās
42 564 Latvijas iedzīvotāju.
Parakstīšanās pie Latvijas
Nacionālās bibliotēkas

Bez kultūras — iztukšotas dvēseles
16.oktobrī ar pasākumiem kultūras iestādēs visā Latvijā noslēdzās Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) aizsāktā akcija “Es par kultūru”, kuras laikā
iedzīvotāji tika aicināti ar saviem parakstiem apliecināt, ka kultūra viņu dzīvē ir svarīga. Ieskats plašajā pasākumu programmā: LRSP tīmekļa vietnē www.makslinieki.lv sadaļā “Aktualitātes” (http://www.makslinieki.lv/
aktualitates/111/).
Akcijā “Es par kultūru” muzejos, teātros, kultūras namos, mūzikas un mākslas skolās, kinoteātros, bibliotēkās,
grāmatnīcās un internetā kopā parakstījās 42 564 Latvijas iedzīvotāju. Apkopotie paraksti 20.oktobrī tika nogādāti Ministru kabinetā valdībai un premjeram Valdim
Dombrovskim, lai sabiedrības viedoklis tiktu ņemts vērā,
lemjot par 2010.gada budžetu un Latvijas nākotni.
Akcija rosināja arī plašas diskusijas par kultūras nozīmīgumu. J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore
Sandra Vorkale: “Skumji, sāpīgi, izmisīgi un bezcerīgi apzināties, ka mazākā, toties ietekmīgākā Latvijas sabiedrības daļa, kurai deleģētas likumdošanas funkcijas, “dalot” zelta monētiņas 2010.gada budžetam, plāno lielā mērā atstāt atmatā kultūras lauciņu. Zeltābelei cērtot vienu
zaru pēc otra, netiek atklāts, kas ir tas lauks, kurā tiks sētas
sēklas, kas nesīs Latvijas zemei un tautai labklājību, nevis
ripos pirtnieku anšu mantrausīgajās kabatās. Bez kultūras
— iztukšotas dvēseles. Vēlos papildināt — arī aklas. Latvijas politiķiem, iesoļojot 21.gadsimta otrajā desmitgadē,

tā ir teorēma, kas jāpierāda, nevis aksioma kā tas bija pirmās un otrās atmodas laikā. Kad, neskatoties uz daudziem nezināmajiem, bija skaidrība — kultūra ir pamatu pamats.
Ceļš, pa kuru neiet, aizaug. Cilvēks, kas savas dzīves
pamatu veido tikai materiālās vērtības balstītu, tukšām
acīm skatās pasaulē.”
LRSP uzsvēra, ka “valsts pastāvēšanu nākotnē
nenodrošinās starptautiskie aizdevumi un zelta rezerves Latvijas bankā, ja tiks izsaimniekots patiesais valsts
pamatkapitāls — Latvijas kultūra, kas prasa nemitīgu
kopšanu un atjaunošanu. (..) Valsts ir kā piramīda, kur
smaile ir tās kultūra. Tā aizņem samērā nelielu platību
un arī tās uzturēšana prasa daudz mazāk nekā visas
pārējās vajadzības, bet piešķir šai piramīdai pilnību un
vērtību. (..) Raugoties uz kultūrai ierādīto vietu Latvijas
iekšzemes kopproduktā un valsts budžetā, ir redzams, ka
piramīdas smaile tiek mērķtiecīgi drupināta. Neaptverot,
ka tad tā vairs nebūs piramīda, bet gan nožēlojama parodija — valsts, kas zaudējusi savu pašapziņu un
identitāti. Iespējams, kādu laiku šo iztrūkumu nejutīs ne
vara, ne arī daļa sabiedrības. Iespējams, līdz brīdim, kad
muzejus nāksies pārtaisīt par cietumiem, jo sabiedrībai tie
būs daudz nepieciešamāki.”
Viedokli pauda arī Latvijas Kultūras darbinieku
arodbiedrību federācija (LKDAF): “Pat krīzes laikā nav
pieļaujama kultūras institūciju un kultūras izglītības iestāžu slēgšana, kas finanšu trūkuma dēļ varētu dot ekonomiju šobrīd, bet ilgtermiņā būs nopietns apdraudējums
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(noritēja kultūras institūcijās visā Latvijā no 2009.gada 29.septembra līdz 16.oktobrim) laikā un kontekstā.
Akcijas vadītājs dramaturgs, LDĢ valdes priekšsēdētājs
Dainis Grīnvalds: “Tas, kas notiek un vēl notiks ar kultūru,
ir un paliks Latvijas valsts un katra latvieša reālās pašapziņas spogulis, un kultūras cilvēkiem ir visai ierobežotas
iespējas te kaut ko vērst par labu (tikai laiks parādīs, tās
lietas ripos uz izaugsmi jebšu iznīcību). Ko var un par ko
katrs, kas tajā spēlē reiz ieķēpājies un jūtas personīgi atbildīgs, ir uzturēt pie dzīvības vērtīborientējošu mākslu — tai
nepārtraukti jātop un to var padarīt pieejamu bez maksas, neatkarīgi no tā, kas katru brīdi mūsu valstī un ar mūsu valsti notiek. Ja atvērtā kultūra var pastāvēt tikai akciju
veidā, jo kultūra pēc definīcijas nevar būt bezmaksas, tad
atvērtā māksla (iespējams viņai pašai par nelaimi) tāda
var būt arī ilglaicīgi, jo nesošais spēks te ir nevis izmaksas,
bet katra mākslinieka personīga, sociāli atbildīga rīcība.”
16.oktobrī savus darbus bibliotēkā lasīja 33 15−21
gadus veci prozas, dzejas, lugu un eseju autori, kuru
darbi ievietoti topošajās grāmatās “Jaunie nāk un runā. 2009. Proza. Esejas. Lugas” un “Jaunie nāk un runā.

Dramaturgs D.Grīnvalds atklāj akciju
filiālbibliotēkā “Vidzeme”

RCB filiālbibliotēkā “Vidzeme” —
atvērtās literatūras akcija “Rakstnieki
lasa savus darbus bibliotēkā”
Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) filiālbibliotēkā “Vidzeme” 16.oktobrī ar jauno dzejnieku, prozaiķu un dramaturgu darbu autorlasījumiem visas dienas garumā
aizsākās atvērtās literatūras akcija “Rakstnieki lasa savus
darbus bibliotēkā”, kas ilgs līdz 2010.gada 18.novembrim
ar mēneša pārtraukumu vasarā. Akciju ar Rīgas domes
atbalstu rīko Latvijas Dramaturgu ģilde (LDĢ) sadarbībā
ar RCB, grāmatnīcu “Satori”, Latvijas Rakstnieku savienību un Rakstniecības un mūzikas muzeju.
Pasākuma ideja dzimusi Latvijas Radošo savienību padomes iniciētās akcijas “Es par kultūru”

Savu dzeju lasa Henriks Eliass Zēgners
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gan kultūras nozarei, gan visai Latvijas tautai. Civilizētā
sabiedrībā, par kādu mēs sevi tomēr uzskatām, kultūra
nav greznība, bet katra sabiedrības indivīda ikdienas nepieciešamība.” LKDAF padomes 7.oktobrī Ministru prezidentam nosūtītajā vēstulē nosodīts valdības plānotais finansējuma samazinājums kultūras nozarei 2010.
gadā, kā arī izteiktas nozares prasības valdībai: aicinājums vērtēt kultūras nozari un tautas mākslu kā līdzvērtīgu izglītībai, sabiedriskajai kārtībai un drošībai
un budžeta samazinājumu veikt solidārā apjomā; krīzes laika budžeta problēmas risināt bez kultūras iestāžu likvidācijas; saglabāt Kultūras un Izglītības un zinātnes ministrijas kā patstāvīgas ministrijas; aizbildinoties
ar Latvijas augstākās izglītības reformas nepieciešamību, neveikt Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
apvienošanu vai pievienošanu vēl kādai citai augstskolai vai augstskolu apvienībai; saglabāt budžeta dotāciju mākslas un mūzikas skolu, teātru, sabiedrisko raidorganizāciju “Latvijas Radio” un “Latvijas Televīzijas”
darbības, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba
samaksas nodrošināšanai 2009.gada līmenī. Kā vairāku starptautisko arodbiedrību organizāciju dalīborganizācija LKDAF aicināja kolēģus no Vispasaules kultūras, masu mediju un izklaides industrijas arodbiedrību
centrāles (Union Network International – Media & Entertainment International, UNI-MEI), Starptautiskās Mūziķu federācijas (Fédération Internationale des Musiciens,
FIM) un Starptautiskās Aktieru federācijas (Fédération
Internationale des Acteurs, FIA) paust atbalstu šīm prasībām. Atbalsta vēstules, adresētas Latvijas Prezidentam
Valdim Zatleram, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Jānim Strazdiņam, Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, finanšu ministram Einaram Repšem un kultūras ministram Intam
Dālderim, tika saņemtas no daudzu valstu arodbiedrību apvienībām, tajā skaitā Lielbritānijas arodbiedrību
apvienības Equity, Itālijas arodbiedrību apvienības SAI,
Spānijas mediju, mākslas un kultūras arodbiedrību apvienības CCOO u.c. Tajās izteikts aicinājums neiznīcināt
Latvijas kultūras nozari un atrast citus veidus, kā pārvarēt krīzi.
(Emīlija Kozule, LETA, 04.11.2009.; Aldis Misēvičs, LETA,
16.10.2009.; http://www.makslinieki.lv/aktualitates/114/;
http://www.ludzaszeme.lv/news/Bezkulturas;
Ligitas Ieviņas foto).
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2010. Dzeja. Esejas. Lugas”.
Plānots, ka sākot ar 23.oktobri filiālbibliotēkā “Vidzeme” katru piektdienu no plkst. 17.00 savus nule uzrakstītos darbus lasīs jaunie autori, bet no plkst. 18.00
līdz plkst. 20.00 ar lugu, dzejas, prozas, publicistikas autorlasījumiem latviešu un krievu valodā uzstāsies pieredzējuši autori. Mūsdienu dramaturģijas festivāla “Ieskats 2009” ietvaros tiks piedāvāti jaunāko Latvijas,
Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas lugu lasījumi.
Visi akcijas pasākumi ir bez maksas.
(Informāciju sagatavoja LDĢ valdes priekšsēdētājs
Dainis Grīnvalds; Dainas Ģeibakas foto)

Latvijas pasaku portāls gūst gan
vietēju, gan starptautisku atzinību
Biedrības “Ideju Forums” pasaku portāls www.
pasakas.net Eiropas lielākajā televīzijas, radio un jauno mediju festivālā Prix Europa ieguvis festivāla žūrijas
Simpātiju balvu. Festivāls notika Vācijas galvaspilsētā
Berlīnē no 17. līdz 24.oktobrim. Tajā piedalījās apmēram tūkstotis profesionāļu no vairāk nekā 40 valstīm.
Portāls www.pasakas.net bija viens no 25 projektiem,
kas tika izvirzīti festivāla nominācijas “Jaunie mediji” finālā. Tas ir augsts vērtējums paveiktajam vien divarpus
gadu laikā kopš portāla izveides. Kopā 2009.gadā festivālam tika pieteikti 665 projekti no 40 valstīm.
“Daudziem festivāla organizētājiem un dalībniekiem
ļoti interesants bija mūsu mērķis tautas kultūru, tradīcijas
un vērtības pasniegt modernā un interaktīvā formātā visiem brīvi pieejamā veidā. Festivāla laikā no vairākiem citu valstu kolēģiem dzirdēju ierosinājumus, lai www.pasakas.net būtu klausāms arī citās valodās, ne tikai latviešu
un krievu” atklājusi biedrības “Ideju Forums” projektu
direktore Liene Jackeviča.
Savukārt 25.novembrī portāla krieviskā versija
www.skazki.com Krievijas organizētajā starptautiskajā konkursā Премия Рунета® kļuva par laureātu nominācijā “Labākais interneta portāls krievu valodā ārpus
Krievijas” (Рунет за пределами.ru).
Ar to balvu birums neapsīka. 27.novembrī biedrības “Ideju forums” elektroniskā bibliotēka www.
e-biblioteka.lv ieguva Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) balvu “Platīna pele 2009” nominācijā par pakalpojumiem sabiedrībai.
Pasaku portāla izveide aizsākās 2007.gada vasarā, kad biedrība “Ideju forums” aicināja sociāli aktīvus
un radošus cilvēkus veltīt laiku un balsi, ieskaņojot pasakas un dziesmas, kas bez maksas klausīšanai un lejuplādēšanai būs pieejamas jaunveidojamā portāla tīmekļa vietnē www.pasakas.net. Aicinājumam atsaucās
simtiem cilvēku, “Ideju Foruma” studijā tika ierakstītas
vairāk nekā trīs simti pasakas un tā paša gada novembrī Pasaku portāls sāka darbību. Gūstot aizvien lielāku
mazo lasītāju un viņu vecāku uzmanību, Pasaku portāls pamazām no pasaku kolekcijas ir pārtapis par ievērojamu bērnu literatūras un izglītojošu materiālu krātuvi. Lielu atsaucību portālā guvušas animācijas filmu
studijas “Dauka” filmas, interaktīvās spēles, zīmēšanas
spēle, mīklas un audiogrāmatas. Atklāta arī sadaļa “Šūpuļdziesmas”. Portāla veidotājiem izdevies apvienot

izklaidējošo ar izglītojošo, vienlaikus veicinot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Portālam ir 15 000 reģistrēto lietotāju, vidēji dienā
ir 3000–5000, bet mēnesī — 90 000 unikālo apmeklētāju.
Portāls jau saņēmis Nevalstisko organizāciju institūta apbalvojumu par 2007.gada labāko inovāciju, atzinību Starptautiskajā reklāmas festivālā Golden Hammer
2008 un ieguvis komunikācijas tehnoloģiju gada balvu
“Platīna pele 2008”.
(Aila Ādamsone, LETA, 26.10.2009., 30.11.2009.; Lāsma Grundule, LETA, 27.11.2009.; Alvils Zauers, LETA,
30.11.2009.; http://www.idejuforums.lv/)

Cēsīs notiek konference bērnu un
skolu bibliotēku darbiniekiem
21.oktobrī Cēsīs notika 9.Vidzemes novadu bērnu
un skolu bibliotēku darbinieku konference “Bērni savu
nākotni zina, viņi izaugs...” (plašāk lasiet 56.–57.lpp.).

Izglītojošs seminārs par brīvpieejas
zinātniskajiem resursiem internetā
22.oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Mazajā Aulā notika seminārs par brīvpieejas elektroniskajiem resursiem “Open Access: pētījumu kvalitātes un ietekmes
maksimāla palielināšana”. To organizēja LU sadarbībā
ar starptautisko organizāciju Electronic Information for
Libraries (eIFL.net), un eIFL.net pārstāvi Latvijā — valsts
aģentūru “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS).
Seminārs notika pirmās starptautiskās Open Access
nedēļas ietvaros, kuras mērķis — popularizēt brīvpieejas ideju, paplašināt izpratni par tās lomu izglītībā un
pētniecībā, piesaistīt politiķu, finansētāju un resursu
lietotāju uzmanību.
Semināra mērķis — sniegt zināšanas, kā paaugstināt zinātnisko publikāciju pieejamību, sekmēt to atpazīstamību starptautiskajā apritē, uzlabot to kvalitāti, kā
arī novērtēt brīvpieejas ietekmi izglītībā un pētniecības procesā. Seminārs palīdzēja rast atbildes uz jautājumiem: kā visefektīvāk izplatīt pētniecības rezultātus?
Kā universitātēm un pētniecības institūcijām popularizēt kvalitatīvus pētniecības darbus? Kā panākt augstākās izglītības iestāžu līdzekļu ekonomiju un gūt vislielāko atdevi no ieguldītā? Kādas ir zinātnisko bibliotēku
galvenās funkcijas?
“Open Access” (brīvpieeja) ir viena no eIFL.net pamatprogrammām, un tās uzdevums ir nodrošināt informāciju izglītībai jaunattīstības un pārejas perioda
valstu bibliotēku lietotājiem. Programma atbalsta un
veicina brīvpieeju zinātniskajai literatūrai šajās valstīs,
tādējādi sekmējot to zinātnisko un akadēmisko darbību, kā arī ekonomisko attīstību. “Open Access” ietvaros
tiek veidots atvērtais repozitārijs un brīvpieejas žurnālu globālais tīkls.
Brīvpieeja, kas sniedz iespēju bez finanšu, juridiskiem un tehniskiem šķēršļiem piekļūt milzīgam elektronisko resursu krājumam, ir risinājums izglītības
un akadēmisko resursu pieejamības problēmām. Tā
sniedz vērā ņemamu ieguvumu ekonomikā, sociālajās nozarēs un izglītībā, tādēļ par šo iespēju maksimālu
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Diskusijas dalībnieki. Priekšplānā: (no kreisās)
Latvijas televīzijas Ziņu dienesta raidījuma
“Panorāma” diktors, žurnālists Arnis Krauze un
portāla “Politika.lv” galvenais redaktors, žurnālists,
mediju un cilvēktiesību eksperts Dmitrijs Petrenko

Pasākuma
dalībnieku
vidū arī
Latvijas
jaunākās
paaudzes
aplādētāju
(podcaster)
pārstāvis Krišs
Kupruks

Diskusijā
iesaistās radio
“SWH” dīdžejs
un mūzikas
žurnālists Toms
Grēviņš

seminar. ScieCom Info [tiešsaiste]. Vol.5, No.4, 2009 [skatīts 2010. g. 7.janv.]. Pieejams: http://www.sciecom.org/
ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/1815/1410.
ISSN: 1652-3202.
(Informāciju sagatavoja v/a KIS sabiedrisko attiecību
speciāliste Ilma Elsberga)

izmantošanu daudz diskutē visā pasaulē.
Open Access kustība aizsākās 1991.gadā, kad tika izveidots pirmais zinātniskais tiešsaistes arhīvs fizikā. Tā
mērķis bija nodrošināt bezmaksas pieeju sistematizētiem nozares zinātniskajiem darbiem interneta vidē.
Mūsdienās Open Access resursu krājumi aptver daudzas zinātņu nozares, to kvalitāte pilnveidojusies, tādēļ
tie vērtējami kā nozīmīgs informācijas avots sabiedrības izglītošanā un attīstībā.
Ieskats seminārā, fotogalerija, referātu prezentācijas pieejamas: Šķēle, Uģis. Noritējis seminārs “Open
Access: pētījumu kvalitātes un ietekmes maksimāla palielināšana”. Latvijas Universitātes portāls [tiešsaiste]. 2009, 28.okt. [skatīts 2010. g. 7.janv.]. Pieejams:
http://www.lu.lv/zinas/t/751/, kā arī: Kuchma, Iryna.
Open Access: Maximising Research Quality and Impact

Diskusija par mikroblogošanu un
“Twitter”
22.oktobrī Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar bloga “Bibliotēka 2.0” (http://www.b20.lv/)
autoru Jāni Ziediņu aicināja uz diskusiju jeb TweetUp
par mikroblogošanu, it īpaši — sociālās saziņas tīklu
“Twitter”, kas pēdējā gada laikā Latvijā kļūst arvien populārāks ne vien mediju, bet arī biznesa, kultūras un
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Signe Valtiņa
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nevalstisko organizāciju vidū. Pirmie ledlauži “Twitter” no Latvijas bibliotēkām ir Ogres Centrālā bibliotēka (http://twitter.com/ogrescb), Rēzeknes Centrālā bibliotēka (http://twitter.com/rezcb), kā arī LNB, kas “Twitter” sākusi “čivināt” 2009.gada martā. Tagad tām jau
pievienojušās arī Viļakas bibliotēka (http://twitter.com/
vilakabiblio), Patentu tehniskā bibliotēka (http://twitter.
com/Patbib) un citas. Citviet pasaulē bibliotēkas “Twitter” izmanto ļoti aktīvi, piemēram, ASV Kongresa bibliotēka (http://twitter.com/librarycongress).
Diskusija ir turpinājums LNB aizsāktajam diskusiju
ciklam par jaunajiem medijiem, tehnoloģijām un komunikācijas pavērsieniem 21.gadsimtā (diskusijas “Blogi: sērga vai jaunas iespējas?” un “Grāmata 2.0: paradigmas maiņa”).
Ko kultūras organizācijas dara “Twitter”? Kādēļ arī
bibliotēkai tur jābūt? Diskusijas pieturas punkti: mikroblogošanas fenomens, korporatīvie un individuālie
“Twitter” profili, “Twitter” netiķete, labā un sliktā pieredze ar “Twitter”, sociālās saziņas tīkla “Twitter” ietekme uz dažādiem kultūras, sociālajiem un politiskajiem
procesiem.
(Informāciju sagatavoja LNB sabiedrisko attiecību
speciāliste Signe Valtiņa; Ligitas Ieviņas foto)

Turpinās bibliotēku tiesiskās
aizsardzības vājināšana
27.oktobrī LR Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izstrādātais grozījums “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumos” (MK noteikumi Nr.1244 “Grozījums Ministru kabineta 2001.gada
7.augusta noteikumos Nr.355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”, http://www.likumi.lv/
doc.php?id=200413). Tajā paredzēts, ka līdz 2012. gada
31. decembrim “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumu” 3.punkts piemērojams atbilstoši pašvaldību budžetos paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Grozījums noteikumos stājās spēkā ar 2009.gada 12.novembri.
Līdz šim bija stingri noteikts, ka vietējas nozīmes
bibliotēkas dibinātājam bibliotēka jānodrošina ar atbilstošu izdevumu krājumu: minimālajam izdevumu
skaitam pašvaldību bibliotēkās bija jābūt ne mazākam par trim izdevumiem vidēji uz vienu pašvaldības teritorijas iedzīvotāju, bet pašvaldības pārziņā
esošas izglītības iestāžu bibliotēkās — ne mazākam
par trim izdevumiem (izņemot mācību grāmatas) vidēji uz vienu attiecīgās pašvaldības pārziņā esošās izglītības iestādes izglītojamo un pedagogu. Minimālais pasūtāmo periodisko izdevumu skaits pašvaldību bibliotēkās bija noteikts ne mazāks par 10 avīžu
un žurnālu nosaukumiem uz katriem 2000 pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem; ja iedzīvotāju skaits pārsniedz 2000, papildus bija pasūtāmi ne mazāk kā pieci periodiskie izdevumi uz katriem nākamajiem 2000
iedzīvotāju. Pašvaldību pārziņā esošo izglītības iestāžu bibliotēkās minimālais pasūtāmo periodisko izdevumu skaits — ne mazāks par 10 avīžu un žurnālu nosaukumiem uz katriem 800 attiecīgās izglītības
iestādes izglītojamiem un pedagogiem. Pašvaldības

bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam nepieciešamo enciklopēdiju, rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu
uzziņu un bibliogrāfisko izdevumu skaits nedrīkstēja būt mazāks par 5% no kopējā bibliotēkas krājuma
apjoma. Pašvaldību bibliotēkās, kurās 25% lietotāju ir
bērni vecumā līdz 15 gadiem, bērnu izdevumu skaits
nedrīkstēja būt mazāks par 20% no kopējā bibliotēkas krājuma. Minimālais jaunieguvumu skaits pašvaldību bibliotēkās bija noteikts ne mazāks par 180 izdevumiem gadā uz katriem 1000 pašvaldības teritorijas
iedzīvotājiem, bet pašvaldību pārziņā esošo izglītības
iestāžu bibliotēkās — ne mazāks par 180 izdevumiem
gadā uz katriem 800 attiecīgās izglītības iestādes izglītojamiem un pedagogiem.
Pašvaldību bibliotēku darba laikam bija jāsasniedz
vismaz 35 stundas nedēļā. Tajās bija jānodrošina datortehnika, programmatūra un komunikācijas universālā
informācijas pakalpojuma sniegšanai, kā arī jāgarantē bibliotēkas darbība vienotajā bibliotēku informācijas
tīklā, pieeja internetam un publiskajām datubāzēm.
Skaidrots, ka grozījums izstrādāts, lai pašvaldības
spētu samērot to rīcībā esošos finanšu līdzekļus ar tiesību aktos pašvaldībām noteiktajām funkcijām.
Kā zināms, 2009.gada 12.maijā tāds pats grozījums
tika izdarīts MK 2001.gada 25.septembra noteikumos
Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma
normatīvi” (MK noteikumi Nr.423 “Grozījumi Ministru
kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415
“Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”, http://www.likumi.lv/doc.php?id=191913). Plašāk:
Latvijas bibliotēku notikumu apskats. Pēc LPS iniciatīvas likumu normas no imperatīvām pārveido par ieteicošām. Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste]. Nr.47, 2009 [skatīts 2010.g. 7.janv.], 86.−87.lpp. Pieejams: http://www.
lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bibliotekupasaule/BP_47.pdf. ISSN 1691-5631.
Pret šī grozījuma pieņemšanu asi iebilda Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), kas nāca klajā ar paziņojumu “Neļausim sagraut Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas!” (Par spīti grūtiem laikiem! [tiešsaiste] / sagat. Silvija Tretjakova. Rīga: Latvijas Bibliotekāru biedrība, 2009. [skatīts 2009.g. 10.janv.]. Pieejams:
ht t p: // w w w. l n b. l v/ l v/ b i b l i o te ka r i e m / l a t v i j a sbibliotekaru-biedriba/par-spiti-grutiem-laikiem.) LBB atgādināja, ka bibliotēkām ir nepārvērtējama nozīme cilvēku potenciāla attīstībā, kas savukārt ir izšķirošais faktors, lai pārvarētu krīzi. Paziņojumā LBB izteica bažas,
ka bibliotēku darbības minimālo normatīvu atcelšana
var novest pie tā, ka bibliotēku darbībai nepieciešamos
finanšu līdzekļus piešķirs pēc atlikuma principa, pieņemot lēmumus subjektīvi. Tas apdraudētu gan Valsts
vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta, Bila un Melindas Geitsu fonda u.c. projektu daudzmiljonu ieguldījumu bibliotēku attīstībā pilnvērtīgu izmantošanu.

Notiek bibliotēku direktoru 2009.
gada rudens sanāksme
28.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku
direktoru 2009.gada rudens sanāksme, kuru organizēja
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Sanāksmes dalībnieki

V/a “Kultūras
informācijas
sistēmas” direktors Armands Magone pauž viedokli,
ka iecere par interneta izmantošanu
bibliotēkā no
lasītājiem pieprasīt
samaksu var
izrādīties drauds
pašai bibliotēkai

LNB Digitālās
attīstības
departamenta
Digitalizācijas
nodaļas vadītājs
Uldis Zariņš ir
optimistiski
noskaņots: lai
vai kāda krīze, ar
katalogu kastēm
uz Gaismaspili
pārvākties
nenākšoties

LNB BAI Mācību centra vadītāja
Dženija Dzirkale- Maļavkina uzsver,
ka aktualizējusies 160 stundu
profesionālās pamatizglītības
programmas projekta izstrāde, jo
Latvijā šobrīd bibliotekāro izglītību
iespējams iegūt vienīgi pilna laika
klātienes studijās
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Ventspils bibliotēkas
Galvenās bibliotēkas
direktore Margarita Marcinkeviča
bibliotekārus aicina
neieslīgt apātijā, bet
meklēt konstruktīvus
risinājumus
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LNB izpilddirektore Dzintra Mukāne
ziņo, ka Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā
dramatiskā
finansējuma
samazinājuma dēļ
2009.gadā nācies
atbrīvot 130 darbiniekus ar augstu profesionālo
kvalifikāciju un lielu
darba pieredzi
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LNB Bibliotēku attīstības institūts.
Galvenie sanāksmes temati: bibliotēku izdzīvošanas stratēģija ekonomiskās recesijas laikā; novadu
bibliotēku sadarbības modelējums ar reģionu galvenajām bibliotēkām: reālā prakse, problēmas un risinājumi; LNB piedāvājums bibliotēku nozarei: bibliotekāru tālākizglītība, korporatīvā sadarbība, Latvijas Bibliotēku portāls, Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka;
Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts 2010.gadā; bibliotēku informācijas sistēmas “Alise” ieviešana skolu bibliotēkās.
Ar sanāksmes referātu prezentācijām var iepazīties
LNB mājaslapā sadaļā “Bibliotekāriem” , “Konferenču,
semināru, sanāksmju materiāli” (http://www.lnb.lv/lv/
bibliotekariem/konferencu-materiali/20091028/latvijaszinatnisko-specialo-un-publisko-biblioteku-direktoru2009-gada-rudens-sanaksme).
(Ligitas Ieviņas foto)

Datorspēle “Uzcel Gaismas pili!”
iekļūst Japan Prize 2009 finālā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības
(LNB AB) radītā datorspēle bērniem “Uzcel Gaismas
pili!” septembrī sīvā konkurencē iekļuva starptautiskā izglītojošo mediju konkursa Japan Prize 2009 finālā.
Konkursu kopš 1965.gada organizē Japānas Nacionālā sabiedrisko raidorganizāciju padome (Japan Broadcasting Corporation). Konkursa žūrijā ir pasaules vadošie audiovizuālā satura mediju producenti un programmētāji. 2009.gadā 196 organizācijas no 65 valstīm un
reģioniem Japan Prize 2009 iesniedza 324 darbus.
Par Japan Prize 2009 galveno balvu cīnījās arī Dānijas, Vācijas, Itālijas, Japānas, Nīderlandes, Norvēģijas, Filipīnu, Spānijas, Taivānas, Lielbritānijas, ASV u.c. radītās
izglītojošās datorspēles, TV programmas, filmas, tīmekļa vietnes bērnu un jauniešu auditorijai. Lai arī 28.oktobrī kļuva zināms, ka līdz uzvarai Latvijā radītajai datorspēlei nedaudz pietrūcis, iekļūšana šāda mēroga
starptautiska konkursa finālā vien ir liels panākums.
Līdz šim lielākā Latvijā veidotā izglītojošā datorspēle bērniem “Uzcel Gaismas pili!” pieejama latviešu,
krievu un angļu valodā, kas dod iespēju iepazīt latviešu kultūru arī citu tautību bērniem. Spēle pieejama LNB
AB tīmekļa vietnēs www.gaisma.lv, www.light.lv.
Vairāk par Japan Prize 2009 konkursa tīmekļa vietnē:
http://www.nhk.or.jp/jp-prize/english/index.html.
(Informāciju sagatavoja LNB AB)

Bibliotēku lietotāju veiksmes stāsti
Kopš oktobra beigām publisko bibliotēku attīstības
projekta “Trešais tēva dēls” (3td) ietvaros mēneša
garumā norisinājās bibliotēku lietotāju pieredzes stāstu
dokumentēšana, intervējot un filmējot apmeklētājus
Latvijas publiskajās bibliotēkās.
Projekta 3td ietvaros bibliotekāri ir palīdzējuši daudziem Latvijas iedzīvotājiem apgūt līdz šim
nepazīstamas lietas — datoru un internetu, kā arī, izmantojot jaunās prasmes, sasniegt sākumā šķietami
neaizsniedzamas personīgās virsotnes. Pozitīvie

līdzcilvēku veiksmes stāsti tiks izmantoti kā piemēri, lai
motivētu un pārliecinātu arī citus izmantot bibliotēku
piedāvātās daudzveidīgās iespējas apmierināt savas
informācijas, izglītības, socializēšanās, sadzīves vai citas vajadzības, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.
Stāstu varoņi dokumentēšanai atlasīti, pamatojoties uz pašvaldību publiskajās bibliotēkās novērotiem
patiesiem veiksmes stāstiem, kurus pēc 3td lūguma
iesūtīja bibliotekāri. �����������������������������������
Bibliotēkās filmētie materiāli pārtaps nelielos video sižetos un būs pieejami plašai auditorijai dažādos medijos. Par dažiem stāstu varoņiem iespējams lasīt reģionālajos medijos, kā arī 3td emuārā –
dienasgrāmatā (www.tresaistevadels.blogspot.com). Lai
pēc iespējas ātrāk saņemtu informāciju par jauniem ierakstiem dienasgrāmatā, iespējams kļūt par 3td profila (http://twitter.com/3td_biblio) sekotāju sociālās saziņas tīklā “Twitter”.
Bibliotēku lietotāju veiksmes stāsti vēlreiz apliecināja, ka ceļš uz bibliotēku var būt ceļš uz labāku, piepildītāku dzīvi. Apstiprinājās, ka bibliotēkām ir liela nozīme dažādu vecumu un paaudžu, kā arī dažādām sociālajām grupām piederošu iedzīvotāju vidū. Turklāt
interešu un vajadzību amplitūda, kuras iespējams apmierināt, izmantojot bibliotēku pakalpojumus, arī ir ļoti daudzveidīga.
(Informāciju sagatavoja 3td komunikācijas vadītāja
Sandra Vīgante)

Patentu tehniskajai bibliotēkai — 60
31.oktobrī LR Patentu valdes departaments “Patentu tehniskā bibliotēka” (PTB) atzīmēja 60.gadskārtu.
PTB dibināta 1949.gada 31.oktobrī kā PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Zinātniskās bibliotēkas Rīgas filiāle. Jaundibinātā bibliotēka,
kuras krājumā bija 5000 iespieddarbu, lasītājus sāka
apkalpot 1950.gada 2.janvārī.
Sešdesmit gadu laikā PTB no nelielas grāmatu krātuves kļuvusi par akreditētu valsts nozīmes speciālo bibliotēku. Par speciālo bibliotēku tā sāka veidoties 1961.
gada maijā, kad tika atvērts Patentu literatūras kabinets. Gadu gaitā, atbilstoši valsts ekonomiskajai situācijai un tautsaimniecības attīstībai, mainījusies bibliotēkas pakļautība, tās struktūra un sniegtie pakalpojumi.
1992.gadā PTB pēc Latvijas Republikas Patentu valdes darbības atjaunošanas ieguva pašreizējo nosaukumu, bet kopš 2005.gada bibliotēka ir valdes struktūrvienība. PTB mērķis ir informatīvi nodrošināt rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un atbalstīt inovatīvās darbības
attīstību.
PTB ir nozīmīgs zinātniskās un tehniskās informācijas apgādes centrs un valsts patentu informācijas krātuve, viens no 320 Eiropas Patentu organizācijas patentu informācijas centriem. PTB krājuma apjoms pašreiz ir 37,4 miljoni eksemplāru. Krājums pieejams ikvienam lietotājam valstī un ārpus tās. Latvijā PTB ir vienīgā
bibliotēka, kas lasītājus konsultē patentu informācijas
meklēšanā un patentu informācijas datubāzu lietošanā, veic sistemātiskos, tematiskos un personu patentu
informācijas, kā arī patentu tiesību literatūras un informācijas meklējumus, sniedz informāciju par izmaiņām
rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijā, preču zīmēm
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Tieslietu ministrijas apbalvojums Dacei Bušai,
Maijai Gailītei, Jeļenai Pavlovai un Allai
Pasičņikai

Bibliotēkas notikumu
attēlu galerija

Jubilejas kliņģeris

Bibliotēkas lasītava
80.gadu sākumā

Periodikas
abonements
70.gadu sākumā

Bibliotēkas lasītava 70.gadu sākumā
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Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa
No 9. līdz 15.novembrim norisinājās Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļa, kurā Latvija piedalījās divpadsmito
reizi. Projektā iesaistījās jau 320 bibliotēkas no visiem
Latvijas novadiem.
2009.gada Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma
“Karš un miers Ziemeļvalstīs” bija veltīta Somijas un
Zviedrijas vēsturiskajām attiecībām — Ziemeļvalstīs
plaši tika atzīmēta 200 gadu jubileja kopš Somijas atdalīšanās no Zviedrijas. Sākot no 13.gadsimta līdz pat
1809.gadam Somija atradās Zviedrijas pārvaldībā, taču Zviedrijas un Krievijas kara rezultātā radās divas atsevišķas valstis — Somija un Zviedrija. Bibliotēkas tika
rosinātas veidot pasākumus, sasaistot “Kara un miera”
tēmu ar Latvijai nozīmīgo Lāčplēša dienu 11.novembrī,

RTU studenti dubultaktīvi izmanto
elektroniskās datubāzes
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti
2009./2010. akadēmiskā gada pirmajos divos mēnešos (septembrī un oktobrī), salīdzinot ar šo pašu posmu pagājušajā gadā, dubultaktīvi izmantojuši elektroniskās datubāzes un citus e-resursus: starptautisku mācību un zinātnisko literatūru un periodiku, recenzētos
zinātniskos rakstus, konferenču materiālus.
Statistika liecina, ka kopējais veikto e-resursu datu
pieprasījumu skaits no 232,9 tūkstošiem 2008.gada pirmajos divos studiju mēnešos pieaudzis līdz 500,1 tūkstošiem šajā pašā laika posmā 2009.gadā.
Ievērojami palielinājies tādu starptautiska mēroga
datubāzu kā Science Direct, EBSCO, Ebrary, Springer Link,
Engineering Village, RUBRICON u.c. lietojums.
“Starptautiskas nozīmes datubāzu lietojuma aktivitātes pieaugums ir būtisks signāls tam, ka RTU uzlabojas
studiju un pētniecības kvalitāte. To ietekmē pakāpeniska
universitātes iekļaušanās Boloņas procesā. Aizvien aktīvāk iesaistoties starptautiskajos projektos zinātnieki, mācībspēki un studenti nonāk pie atziņas, ka viņi darbojas
pasaules arēnā un konkurē globālajā tirgū, tāpēc aktīvi
meklē pasaulē atzītas zinātniskās idejas un studiju materiālus” stāsta RTU Zinātniskās bibliotēkas direktore Aija Janbicka.
“Vēl viens būtisks aspekts, kura ietekmē RTU studentu
un pētnieku interese par elektroniskajiem resursiem ir palielinājusies, ir jaunizveidotais intranet portāls “ORTUS”,
kurā integrētās apakšsistēmas piedāvā lietotājiem draudzīgu vidi un mudina studiju un pētniecības procesā izmantot datubāzes” atzinis RTU rektora vietnieks informācijas tehnoloģijas jautājumos Zigmunds Zitmanis.
RTU 2009.gadā ir abonētas 10 specializētas e-resursu datubāzes. E-resursu datubāzu abonementus RTU
nodrošina gan RTU Zinātniskā bibliotēka, gan Izglītības un zinātnes ministrija, gan Kultūras ministrijas pakļautībā esošā valsts aģentūra “Kultūras informācijas
sistēmas”. Datubāzēm var piekļūt RTU studenti un darbinieki, izmantojot autorizētu pieeju RTU intranet portālā ”ORTUS”. Lietotājus darbā ar datubāzēm apmāca
RTU Zinātniskās bibliotēkas darbinieki.
(Informāciju sagatavoja RTU Informācijas centra korespondente Egita Kancāne)

Nordisk biblioteksuge
Põhjamaade raamatukogunädal
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

9.–15.11
2009
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un dizainparaugiem.
PTB veic nozīmīgu darbu sabiedrības informēšanā
par rūpnieciskā īpašuma objektu tiesību aizsardzību, rīkojot atvērto durvju dienas, lasītāju apmācības, izstādes, konferences un seminārus, katru gadu 26.aprīlī atzīmējot un popularizējot Pasaules Intelektuālā īpašuma dienu.
PTB sniedz iespēju ikvienam radošam izgudrotājam, uzņēmējam, zinātniekam, dizainerim, interesentam iegūt informāciju, kas nepieciešama inovāciju radīšanā.
Sakarā ar PTB 60. gadskārtu 4 bibliotēkas darbinieki
saņēma Tieslietu ministrijas apbalvojumus un 25 darbinieki — Patentu valdes atzinības rakstus un pateicības.
(Informāciju sagatavoja PTB direktore Agnese Buholte)

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

•
•
•
•

Krig og fred i Norden
Sõda ja rahu Põhjalas
Karš un miers Ziemeļvalstīs
Karas ir taika Šiaurės šalyse

www.bibliotek.org
FNF

2009.gada Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļas plakāta autore ir zviedru
māksliniece Mona Reningena

kā arī rīkot diskusijas par miera jēdzienu mūsdienu pasaulē.
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa tika atklāta
9.novembrī ar Rītausmas stundas pasākumiem skolās un bērnu bibliotēkās, kuros bērni tika iepazīstināti
ar latviešu tautas pasaku “Zvēru karš” un Astrīdas Lindgrēnes romānu “Brāļi Lauvassirdis”. Savukārt pievakarē, Krēslas stundā, izskanēja Somijas zviedru rakstnieka
Ludviga Runeberga varoņsāga par Leitnantu Stolu, ko
īpaši šim nolūkam atdzejoja Juris Kronbergs un Gundars Godiņš.
Lai godinātu norvēģu raksnieku Knutu Hamsunu,
kam šogad tiek atzīmēta 150 gadu jubileja, bibliotēkas
tika aicinātas rīkot pasākumus ar K.Hamsuna darba lasījumiem.
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Daugavpils Universitātes
pasniedzējas Maijas
Burimas lekcija “Knuts
Hamsuns un Latvija.
Klātbūtne.” Liepājas
Centrālajā Zinātniskajā
bibliotēkā (Foto: Marlēna
Kapitonova)

Skrundas bērnu bibliotēkā pēc
pasakas “Zvēru karš” kopīgas
izlasīšanas 3.klases skolēni (attēlā:
Elīna Cērmane) izsaka savas izjūtas
par karu un mieru, pievienojot
raudošajam vai smaidošajam
bērnam uz plakāta miera dūju vai
asaru. (Foto: Ligita Danenberga)

Viļakas pamatskolas bibliotekāre Rutta Jeromāne
un Viļakas bibliotēkas vadītāja Vija Circāne kopā ar
Viļakas pamatskolas 2.klases skolēniem pasākuma
“Rītausmas stundā” noslēgumā (Foto: A.Lesniece)

Rēzeknes bērnu
bibliotēkā top vēlējums
Latvijai (Foto: Tatjana
Mihailova )

Tikšanās ar mākslas
zinātnieku, profesoru, grāmatas “Latvija ar Knutu Hamsunu un Kārli Padegu” autoru Dr.
art. Jāni Kalnaču
un diskusija par
tēmu “Karš un miers
literatūrā, dzīvē un
personībās” Valmieras integrētajā
bibliotēkā (vada
Vineta Vintere) (Foto: Anda Kurzemniece)
Krēslas stunda Rēzeknes Bērnu bibliotēkā (Foto: Tatjana
Mihailova )
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Astrīdas Lindgrēnas grāmatas “Brāļi Lauvassirdis”
fragmentu “Notikumi Ērkšķrožu ielejā” lasa Grāmatu
karalis (Foto: Tatjana Mihailova )
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Latvijā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu koordinē
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar
biedrību “Norden Latvijā” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru.
(Informāciju sagatavoja Ziemeļu Ministru padomes
biroja Latvijā pārstāve Ieva Hermansone)

Grāmatizdevēji sašutuši par
izdevumu publicēšanu internetā
Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas (LGA) izpilddirektore Dace Pugača biznesa informācijas portālu
“Nozare.lv” informējusi par grāmatu izdevēju lēmumu
prasīt atlīdzību saistībā ar biedrības “Ideju Forums”
digitālās bibliotēkas izveidi. LGA gan atturējusies paust
savu nostāju par tālāko iespējamo risinājumu, vien
norādot, ka pie šī jautājuma atrisināšanas strādājot juristi. Kā zināms, septembra nogalē biedrība “Ideju Forums” testa režīmā atklāja digitālo bibliotēku, kur pieejams plašs grāmatu klāsts, audiogrāmatas, videoieraksti un attēli.
Grāmatu izdevēji un biedrība “Ideju Forums��������
��������������
” tikšanās laikā nav nonākuši pie kompromisa par iespējamo
atlīdzību grāmatu izdevējiem par izdevumu publicēšanu internetā. “Izdevēji nebaidās no konkurences, jo tā ir
neizbēgama un normāla lieta, bet gan no negodīgas konkurences. “Ideju Forums”, iespējams, neiedomājas, ka izdota grāmata ir ne tikai autora, bet arī izdevēja intelektuālais un finansiālais ieguldījums, jo savu artavu devis redaktors, korektors, maketētājs, mākslinieks u.tml., to apliecina arī autora un izdevēja līgums, kas šajā gadījumā
tiek pārkāpts,” akcentējusi D.Pugača.
LGA izpilddirektore uzsvērusi, ka gadījumā, ja “Ideju
forums” vienotos ar autoru par darba publicēšanu, pats
uzņemoties rūpes par redakcionālo darbu vai iztiekot
bez tā, un publicētu neapstrādātu vai pašu sagatavotu
manuskriptu, tad tās būtu tikai “Ideju Foruma” un autora attiecības. Turpretī tagad digitālā bibliotēka publicē
jau izdotas grāmatas, to nesaskaņojot ar izdevēju. Turklāt tiek publicētas arī pavisam nesen izdotas grāmatas.
D.Pugača norādījusi, ka “Ideju �����������������������
Forums�����������������
” grāmatu izdevējiem solījis no digitālās bibliotēkas izņemt jaunākos grāmatu izdevumus, taču, pēc viņu domām, jaunākie izdevumi esot tie, kas izdoti pēdējā gada laikā. Taču grāmatas
komercaprites laiks varot būt līdz pat desmit gadiem.
Autortiesību eksperte, biznesa augstskolas “Turība”
Juridiskās fakultātes prodekāne Ingrīda Veikša, komentējot biedrības “Ideju Forums���������������������������
���������������������������������
” digitālās bibliotēkas izveidi, norādījusi: “Autortiesību likums nosaka, ka par autortiesību pārkāpumu uzskatāma darbu publicēšana,
publiskošana, reproducēšana un izplatīšana jebkādā veidā bez autora piekrišanas.” I.Veikša uzsvērusi, ka gadījumā, ja šī bibliotēka vēlas reproducēt darbus, lai tos ievietotu savā virtuālajā “grāmatu plauktā”, ir jābūt darbu autoru atļaujai. Savukārt autors šādu atļauju var dot
tikai tādā gadījumā, ja savas tiesības jau nav nodevis citai personai, piemēram, izdevniecībai.
Savukārt mediju aģentūras “Media House” valdes
loceklis Juris Liepiņš paudis pretēju viedokli: “Pusēm
nāksies vienoties, jo ne viena, ne otra vairs nevar dzīvot
pa vecam, izmainījusies ir visa publiskās informācijas vide, internets pieprasa jaunus risinājumus autortiesību

piemērošanai.”
(Sandra Stepe, LETA, Nozare.lv, 04.11.2009., 05.11.2009.)

Diskusija par literatūras nākotni
digitālajā laikmetā
11.novembrī Satori grāmatnīcā, Lāčplēša ielā 31
“Ideju Foruma bibliotēka” (www.e-biblioteka.lv) organizēja diskusiju par digitālā laikmeta un interneta attīstības ietekmi uz literāro darbu apriti un rakstniecību.
Diskusiju aizsāka “Ideju Foruma bibliotēkas” vadītājs Edmunds Vanags, sniedzot ieskatu jaunizveidotajā e-bibliotēkā. Pasākumā piedalījās arī rakstnieks Pauls Bankovskis, kurš dalījās pārdomās par
autora lomu digitālajā sabiedrībā un autora un lasītāja jaunajām attiecībām. Savukārt aģentūras
“BBDO Domino” līdzdibinātājs un stratēģiskās plānošanas direktors Zigurds Zaķis stāstīja par sociālo tīklu ekspansiju un to lomu literāro darbu apritē.
Literatūrzinātnieks Guntis Berelis atklāja savu pieredzi
digitālo tekstu lasīšanā un pauda viedokli par tehnoloģijām, kas to nodrošina. Dalīties pārdomās par literatūras un rakstniecības nākotni laipni aicināti bija arī visi diskusijā klātesošie.
Diskusijas videoieraksts pieejams “Ideju Foruma
bibliotēkā” www.e-biblioteka.lv sadaļā “Video”
“Videolekcija” Diskusija — Literatūras nākotne digitālajā
laikmetā (http://www.e-biblioteka.lv/lv/video/diskusijaliteraturas-nakotne-digitalaja-laikmeta/8924/).
(Informāciju sagatavoja “Satori“ grāmatnīcas
direktors Reinis Tukišs)

Konference “Valstiski nozīmīgas
zinātnes, izglītības, tautsaimniecības
un kultūras institūcijas Latvijai”
24.novembrī LU Mazajā aulā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo operu, Latvijas Nacionālo teātri, Latvijas Valsts vēstures arhīvu, Latvijas Universitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Nacionālo ziņu aģentūru LETA un Latvijas Dzelzceļu organizētā konference “Valstiski nozīmīgas zinātnes, izglītības,
tautsaimniecības un kultūras institūcijas Latvijai” (plašāk lasiet 48.–53. lpp.).

LATABA 15 gadu jubilejas konference
24.novembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē notika Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) jubilejas konference (plašāk lasiet 22.–26. lpp.).

Gūtenberga galaktika
Autortiesības un digitālās bibliotēkas
Kopš 20.gadsimta beigām līdzās fiziskajām bibliotēkām, kas bijušas civilizētās sabiedrības pavadones jau
piectūkstoš gadu, arvien uzstājīgāk sevi piesaka digitālās bibliotēkas. Šie virtuālie informācijas krājumi ietver gan rokrakstus, iespieddarbus un audiovizuālos
materiālus, gan “digitāli dzimušos” resursus. Pasaulē
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veida bojājumus, apkārtējās vides ietekmi uz tiem un
cilvēkfaktora lomu to saglabāšanā.
LU AB speciālists Valdis Mazulis lekcijā “Latvijas
Akadēmiskās bibliotēkas krājuma raksturojums un digitalizācijas nozīme tā saglabāšanā” digitalizāciju skatīja informācijas saglabāšanas un pieejamības nodrošināšanas aspektā. Viņš uzsvēra, ka digitalizācija ļauj
pasargāt oriģinālos materiālus, vienlaikus nodrošinot
tiem plašu pieejamību virtuālajā vidē.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris
Vilks informēja klausītājus par UNESCO dokumentārā
mantojuma saglabāšanas programmu “Pasaules atmiņa”. Šī programma izveidota 1992.gadā ar mērķi apzināt pasaules vēsturei nozīmīgu dokumentāro mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, veicināt tā pieejamību un izpēti neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa — dokumenti, kas pierakstīti, zīmēti, gravēti vai citādi fiksēti
uz kāda informācijas nesēja un ataino pasaules vēsturi. Šī ir trausla un izzūdoša pasaules atmiņas daļa, tās
bojāeja nozīmētu arī nozīmīgu cilvēces atmiņas avotu
zaudējumu. 1995.gadā dibināts UNESCO programmas
“Pasaules atmiņa” starptautiskais reģistrs. 2001.gadā
starptautiskajā reģistrā tika iekļauts arī Krišjāņa Barona izveidotais “Dainu skapis”. 2009.gadā starptautiskajā reģistrā tika iekļauta Latvijas, Igaunijas un Lietuvas
kopīgi sagatavotā nominācija “Baltijas Ceļš”. 2009.gadā ar mērķi apzināt Latvijas vēsturei nozīmīgu dokumentāro mantojumu un veicināt tā saglabāšanu, pieejamību, pētniecību un atpazīstamību tika izveidots
UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs.
Inženierzinātņu maģistre Māra Sprūdža sniedza
pārskatu par pirmo Eiropas valstu arhīvu saglabāšanas
un konservācijas speciālistu sanāksmi Helsinkos, kur tika apskatīta dokumentārā mantojuma saglabāšana Somijā, Igaunijā, Ungārijā, Slovākijā un citās valstīs, kā arī
akcentēta aktuālā tēma par speciālistu rīcību ārkārtas
situācijās.
Noslēdzot 2009.gada lekciju ciklu, tā organizatori
pateicās auditorijai par atsaucību — apmeklētāju skaits
2009.gadā vidēji bija 45 cilvēki — , un izteica cerību, ka
šādas tikšanās notiks arī turpmāk.
(Informāciju sagatavoja LU AB Krājuma saglabāšanas
nodaļas vadītāja Inta Rudzīte)

Noslēdzies 2009.gada semināru
cikls “No pagātnes uz nākotni:
krājuma daudzveidība, preventīvā
saglabāšana, informācija visiem”
2009.gadā LU Akadēmiskajā bibliotēkā (LU AB) turpinājās semināri arhīvu, bibliotēku un muzeju restauratoriem un citiem saglabāšanas darba speciālistiem, kuros tika apskatītas preventīvās saglabāšanas problēmas
un aktualitātes. 26.novembrī LU AB un Valsts arhīvu
sistēmas centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu
restaurācijas laboratorija organizēja pēdējo 2009.gada
semināru šajā ciklā.
2009.gada semināra tēmu klāsts bija daudzveidīgs
un saistošs. Piemēram, interesanta bija ķīmijas zinātņu
doktores Irēnas Lūses lekcija par ķirmjiem.
Inženierzinātņu doktors Mārcis Dzenis lekcijās izsmeļoši stāstīja par papīra, pergamenta un ādas izgatavošanas un apstrādes tehnoloģiskajiem procesiem,
iedziļinoties to ķīmiskajā sastāvā. Profesors akcentēja
šo materiālu īpašības, faktorus, kas tajos izraisa dažāda

Kurzemes bibliotekāru konference
Atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
(LCZB) dzimšanas dienu, 2.decembrī Liepājas CZB filiālē — bērnu bibliotēkā “Vecliepājas Rūķis” notika Kurzemes bibliotekāru konference “Bibliotēka mūsdienu vērtību sistēmā” (plašāk lasiet 44.–47. lpp.).
Konferencē LCZB jau trešo reizi pasniedza Voldemāra Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. Šo balvu 2007.gadā nodibināja
LCZB, atzīmējot savu 230.gadskārtu, bērnu bibliotēkas
60.gadskārtu un godinot V.Caunes ieguldījumu tās dibināšanā. V.Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919.gada līdz 1923.gadam strādāja par pārzini
Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919.gada 16.decembrī
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pazīstamākās ir “Google grāmatu bibliotēka”” (http://
books.google.com), kurā apkopoti jau 7 miljoni iespieddarbu, galvenokārt no ASV bibliotēkām, kā arī Eiropas
digitālā bibliotēka Europeana (http://www.europeana.
eu), kurā ir pieci miljoni digitālo objektu.
Mūsu valstī lielākais digitālās informācijas masīvs
rodams Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) digitālajā bibliotēkā “Letonica” (http://www.lnb.lv/lv/digitalabiblioteka). Tās 21 kolekcijā ietverts 1 miljons lappušu,
no tām 400 000 ar atpazītu tekstu, 20 000 attēlizdevumu, 1000 mūzikas datņu, 500 000 digitalizētu bibliogrāfisko ierakstu, 1500 Latvijas interneta vietņu, ko nodrošina LNB tehnoloģiskā infrastruktūra: 42 serveri, 28
TB disku masīvs, 4 profesionāli skeneri, audio digitalizācijas studija. LNB digitālā bibliotēka ir brīvi pieejama
un izmantojama.
Lielākais izaicinājums digitālo bibliotēku attīstībā ir
autortiesiski aizsargātas informācijas piekļuves un izmantošanas ierobežojumi. Informācijas tehnoloģijas
piedāvā inovatīvas piekļuves iespējas, autortiesību regulējumi atpaliek. Pasaulē un Latvijā ir aktuāls jautājums par neierobežotu piekļuvi digitalizētajai periodikai, kā tas šobrīd ir Somijā un Norvēģijā. Kāda būs digitālās bibliotēkas nākotne? Kā tā iekļausies Eiropas digitālajā bibliotēkā Europeana? Vai autortiesības kapitulēs informācijas tehnoloģiju priekšā? Vai būs kompromisa risinājums?
Uz šiem jautājumiem bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba “Gūtenberga galaktika”
sanāksmē 26.novembrī atbildēja Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru
apvienības (AKKA/LAA) izpilddirektores vietniece Anita Sosnovska. Par “Letonica” sasniegumiem un problēmām sanāksmē stāstīja LNB Digitālās attīstības departamenta Digitalizācijas nodaļas vadītājs Uldis Zariņš un
citi digitālās bibliotēkas veidotāji.
(Informāciju sagatavoja LNB Bibliotēku attīstības
institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas
vadītāja Jana Dreimane)
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atklāja pirmo bērnu literatūras nodaļu. Viņš uzsvēra nepieciešamību piesaistīt bibliotēkas lasītāju pulkam tieši bērnus, jo tajā saskatīja bibliotēku nākotni. Bibliotekāriem, kuri strādā ar jauno paaudzi, viņš izvirzīja īpaši
augstas prasības.
Balvu piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicinājuši jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. 2009.gada Voldemāra Caunes balvu ieguva Preiļu galvenās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova un Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja Gunta Grandāne.
(Informāciju sagatavoja LCZB Reģionālā mācību
centra vadītāja Gita Švarce)

LSBB konference “Skolu bibliotēka —
savā vietā”
4.decembrī Ziemeļvalstu ģimnāzijā notika Latvijas
Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB) konference “Skolu bibliotēka — savā vietā”. Neliels ieskats pasākumā
un konferences referātu prezentācijas pieejamas jaunajā LSBB tīmekļa vietnē: www.lsbb.lv/ sadaļā “Semināri, konferences, projekti”. Plašāka informācija žurnāla
“Bibliotēku Pasaule” nākamajā, 50.numurā!

Rīgā atklāj pirmo bērnu grāmatnīcu
“Grāmatu karuselis”
4.decembrī Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 32 atklāta
pirmā specializētā grāmatnīca bērniem “Grāmatu karuselis”. Tajā ar plašu grāmatu klāsta piedāvājumu, grāmatu lasījumiem, interaktīvām spēlēm, iespēju iegādāties grāmatu varoņiem raksturīgas lietas (piemēram,
kristāla kurpīti, Aladina lampu, feju putekļus), kā arī nelielu kafejnīcu tiks veidota īpaša pasaule, kas radošā
veidā veicinās mūsdienu bērnu interesi par grāmatu.
Lai attīstu bērnos iztēli un veicinātu intelektuālo attīstību, grāmatnīcā bērniem tiks piedāvāta interaktīva
darbošanās ar grāmatu. Paredzētas arī radošas nodarbības kopā ar aktieriem, māksliniekiem, mūziķiem un
valodniekiem.
(Aila Ādamsone, LETA, 04.12.2009.)

Tukumā — konkursa “Lielā lasītāju
balva” noslēgums
4.decembrī Tukuma pilsētas kultūras namā norisinājās Birutas Eglītes vadītās “Lauku bibliotēku atbalsta
biedrības” rīkotā konkursa “Lielā lasītāju balva 2009”
noslēguma pasākums. Konkurss, kurā tiek noteiktas
gada laikā Latvijas bibliotēkās lasītākās grāmatas, tiek
rīkots kopš 2004.gada.
Lasītākās 2008.gadā izdotās grāmatas tika vērtētas
septiņās nominācijās. Lielo lasītāju balvu oriģinālprozas
nominācijā saņēma Egila Lukjanska “Mīlestības neredzamā puse”, oriģināldzejā — Maijas Laukmanes “Sarkans magoņu lauks”, tulkotajā daiļliteratūrā — Stefanijas Meieres “Krēsla”, bērnu oriģinālliteratūrā — Annas
Skaidrītes Gailītes “Patrīcijas dienasgrāmata”, tulkotajā

bērnu literatūrā — Džoannas Roulingas “Harijs Poters
un nāves dāvesti”, dokumentālajā un zinātniski populārajā oriģinālliteratūrā — Laimas Muktupāvelas “Brālibrāli: balsu burvji brāļi Kokari”, tulkotajā dokumentālajā
literatūrā — Alana Čumaka “Tiem, kuri tic brīnumam”.
Ar piecām lasītākajām grāmatām katrā nominācijā var
iepazīties Valmieras integrētās bibliotēkas tīmekļa vietnē http://www.biblioteka.valmiera.lv/lat/jaunumi/689.
2009.gadā konkursā piedalījušās vairāk bibliotēku
nekā jebkad agrāk — 544.
(LETA, 04.12.2009.; Linda Kusiņa, Latvijas Avīze Iel.
“Kultūrzīmes”, Nr.311, 2009, 5.dec., 14.lpp.)

Latvijā veidos valodu intelekta
tehnoloģiju centru
8.decembrī Ministru kabineta (MK) sēdē tika skatīts
informatīvais ziņojums “Par valodu intelekta tehnoloģiju centru”. MK nolēma uzdot Kultūras ministrijai (KM)
izstrādāt un kultūras ministram līdz 2010.gada 15.janvārim iesniegt rīkojuma projektu par valodu intelekta
tehnoloģiju centra projekta vadības grupas izveidi.
Projekts paredz izveidot Latvijā īpašu struktūru,
kas apvienotu un koordinētu starptautisku pētniecības
un izglītības iestāžu, digitālā satura organizāciju un
tehnoloģiju uzņēmumu darbu valodas tehnoloģiju
jomā.
Šobrīd gan Eiropā, gan visā pasaulē arvien pieaug nepieciešamība pēc valodas un satura apstrādes
tehnoloģiju programmām tulkošanas, informācijas
meklēšanas un ar to saistītajās jomās. Īpaši tas attiecas
uz mazāk izmantotajām valodām. Piemēram, Eiropas
Savienība katru gadu tērē ievērojamas summas, izmantojot cilvēkresursus tulkošanas pakalpojumiem. Tomēr
pagaidām tirgus niša mazo valodu apstrādes tehnoloģiju jomā ir relatīvi brīva — trūkst vienota centra, kas
veicinātu, attīstītu un koordinētu šādu tehnoloģiju izstrādi un ražošanu starpvalstu mērogā.
Valodu intelekta tehnoloģiju centra izveide, kurā
sadarbotos dažādu valstu izglītības, akadēmiskā un uzņēmējdarbības sektora profesionāļi, dotu iespēju Latvijai piesaistīt ievērojamas investīcijas, līdz ar to veicināt ekonomisko atlabšanu un nodrošināt tautsaimniecības attīstību.
Tiek uzskatīts, ka Latvijai ir vairākas būtiskas priekšrocības, lai īstenotu vērienīgo projektu. Pirmkārt, valstī
ir vēsturiski nosacīta valodu daudzveidības nozīmes un
valodas vērtības izpratne. Latviešiem ļoti būtiska ir savas
valodas saglabāšana, un viņi izprot, ka tehnoloģiju laikmetā mazas valodas turpmākas pastāvēšanas priekšnosacījums ir valodas ieviešana un nostiprināšana tehnoloģijās. Turklāt Latvija ieņem vadošās pozīcijas Baltijas valstīs lokalizācijas pakalpojumu sniegšanā, un tai ir starptautiski atzīti panākumi valodas tehnoloģiju programmatūras jomā, kā arī veiksmīga sadarbība ar vadošajiem
valodas tehnoloģiju centriem. Latvijai ir modernas tehnoloģiskās un fiziskās infrastruktūras bāze (Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas “Letonika” izveides projekti, valsts vienotais publisko bibliotēku tīkls).
Šobrīd trīs aktuālie un globāli konkurētspējīgie darbības virzieni valodas apstrādes tehnoloģiju jomā, kurus veicinātu valodu intelekta tehnoloģiju centrs, ir:
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turpina izglītoties mūža garumā — tieši šīm lasītāju
grupām papildus Latvijas publikācijām ir nepieciešama kvalitatīva nozaru literatūra svešvalodās gan studijām, gan pētniecībai.
Dāvinājumā plaši pārstāvētas tēmas, kas kļuvušas
aktuālas un sabiedriski nozīmīgas pēdējos gados pasaulē un Latvijā: globalizācija, vide un ekoloģija,
inovācijas un radošums, ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība.
Ekoloģijā īpaši nozīmīgi ir trīs pētījumi par Baltijas
jūru, plašākā un autoritatīvākā ekoloģijas enciklopēdija, enciklopēdiskie izdevumi par klimata izmaiņām, kā
arī vairāk kā 30 grāmatas par zaļo būvniecību, ekoloģisko dizainu, dažādiem alternatīvās enerģijas veidiem.
Inovatīvās stratēģijas maza uzņēmuma un valsts
politikas līmenī, jauni uzņēmējdarbības aspekti, biznesa ētika ir tikai daži piemēri no iegādātās literatūras
ekonomikā.
Pedagoģija un psiholoģija ir vienas no pieprasītākajām nozarēm LNB lasītāju vidū, tādēļ arī šīs nozares ir
pārstāvētas ar jauniem, aktuāliem izdevumiem — rokasgrāmatu par mācību motivāciju starpkultūru psiholoģijā, enciklopēdiju par apdāvinātību un radošumu u.c.
Divas apjomīgas, šogad izdotas enciklopēdijas —
par cilvēktiesībām un likumdošanas vēsturi —, kā
arī vairāki aktuāli izdevumi par autortiesībām, vides likumdošanu, diplomātisko praksi, Eiropas kriminālajām
tiesībām turpmāk būs pieejami LNB Juridiskās literatūras un likumdošanas lasītavā.
Pateicoties ziedojumam, iegādāti vairāki nozīmīgi
fundamentāli izdevumi vēsturē, filozofijā, valodniecībā: Cambridge University Press 2009.gadā izdotā 9 sējumu kristietības vēsture, daudzsējumu filozofijas vēsture vācu valodā Grundriss der Geschichte der Philosophie, vairāki sējumi no autoritatīvās valodniecības un komunikāciju zinātnes rokasgrāmatu sērijas (HSK) — datorlingvistikā, semiotikā, valodniecības vēsturē.
Dārgākā grāmata, ko par anonīmā mecenāta ziedojumu iegādājusies LNB, ir piecos sējumos izdotā ekoloģijas enciklopēdija Encyclopedia of Ecology. 2008.gada jūlijā iznākusī izdevniecības Elsevier Science grāmata bibliotēkai izmaksājusi aptuveni 1800 Lielbritānijas
mārciņu (1396 latu). Izdevums uzskatāms par vienu no
jaunās grāmatu kolekcijas pērlēm, jo pie katra enciklopēdijas šķirkļa sagatavošanas strādājuši vairāki pasaules klases zinātnieki.
Tomēr arī citi LNB jaunieguvumi, kas pirkti par ziedotajiem līdzekļiem, nav lēti. Tas nozīmē, ka šo grāmatu
pamatā ir nopietni pētījumi, kuros ieguldīti lieli līdzekļi.
Neraugoties uz dārgajām cenām, dažādu valūtas
kursu svārstību rezultātā, kā arī, izmantojot atlaides,
LNB radusies iespēja iegādāties vēl papildus 20 jaunas
grāmatas.
Par mecenāta ziedojumu iegādāto grāmatu saraksts
apskatāms LNB tīmekļa vietnē http://www.lnb.lv/lv/
visparigi/aktualitates/pielikumi/09-12-2009-mecenats.
pdf.
Savu vārdu mecenāts LNB Atbalsta biedrībai lūdzis
neizpaust.
LNB publiski izteikusi sirsnīgu pateicību arī pārējiem atbalstītājiem (http://www.lnb.lv/lv/visparigi/
aktualitates/23-12-2009-pateiciba-par-davinajumiem-

Anonīms mecenāts ziedo LNB gandrīz
100 000 eiro
10.decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Jaunākās literatūras izstādē-lasītavā notika preses konference par godu mecenāta ziedojumam gandrīz 100 000
eiro apmērā, ko saņēmusi LNB Atbalsta biedrība LNB
krājuma papildināšanai — kvalitatīvas nozaru literatūras
svešvalodās iepirkumiem. Tas ir pirmais tik liela apjoma
privātpersonas ziedojums LNB krājumam un īpaši nozīmīgs atbalsts recesijas laikā, kad bibliotēkas budžets ir
ievērojami samazināts. Ziedotie līdzekļi tiks izlietoti trīs
gadu laikā, iepērkot aktuālu nozaru literatūru.
Preses konferencē piedalījās LNB direktors Andris
Vilks un LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde.
Preses konferences laikā tika atvērta iepirkto izdevumu izstāde. Mecenāta ziedojums ir ļāvis LNB turpināt jau iepriekšējos gados aizsākto mērķtiecīgo darbu
— kvalitatīvas nozaru literatūras komplektēšanu. Iegādāti nopietni zinātniski pētījumi, rokasgrāmatas, enciklopēdijas — vērtīgi un dārgi izdevumi, kurus bez ziedotāja atbalsta LNB nespētu iegādāties. LNB nav tikai
nacionālā krājuma glabātāja, tā ir viena no lielākajām
zinātniskajām bibliotēkām valstī un nopietns atbalsts
augstākajai izglītībai un pētniecībai. Lielākā daļa LNB
lasītāju ir studenti, zinātnieki un nozaru speciālisti, kas
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yy Terminoloģijas programmatūra — valstu nacionālo terminu un starptautisko terminu datubāzu integrācija vienotā tīklā un daudzvalodu terminoloģijas integrēšana tulkošanas vidēs un sistēmās;
yy Lokalizācija — programmatūra dažādu tehnoloģisko produktu pielāgošana mazo valodu lietotāju vajadzībām (datorprogrammas; mobilie telefoni u.c.);
yy Automātiskā tulkošana un tiešsaistes pakalpojumi — tulkošanas un inteliģentās meklēšanas sistēmas internetā, tulkojot vienlaikus dažādās valodās
un locījumos, atlasot informāciju pēc jēgas, attēlu
analīzes un dažādiem citiem parametriem.
Centrs strādātu šajos virzienos, veicot lietišķos pētījumus, attīstot starptautisku sadarbību valodu tehnoloģiju jomā un starptautiski popularizējot izstrādātās tehnoloģijas, kā arī ieviešot pētniecības rezultātus
praksē kopā ar sadarbības partneriem un globāliem
klientiem.
Šāda projekta īstenošanai Latvijā ir Eiropas Savienības finansējuma piesaistes iespējas, ņemot vērā, ka valodas tehnoloģiju attīstība ir viena no prioritātēm ES
Pētniecības un tehnoloģiskās attīstības programmā.
Latvijai ir arī veiksmīga pieredze liela apjoma finansējuma piesaistē un informācijas tehnoloģiju ieviešanas
projekta īstenošanā, ar Bila un Melindas Geitsu fonda
atbalstu realizējot publisko bibliotēku attīstības projektu “Trešais tēva dēls”.
Informatīvais ziņojums “Par valodu intelekta tehnoloģiju centru” pieejams KM tīmekļa vietnē http://www.
km.gov.lv/lv/doc/jaunumi/Info_zinojums_valodu_krasts.
doc.
(Informāciju sagatavoja KM sabiedrisko attiecību
speciāliste Dace Vizule)
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lnb-krajumam-2009-gada). Dāvinājumus LNB 2009.gadā
saņēmusi gan no privātpersonām, gan jauniem sadarbības partneriem, sabiedriskajām organizācijām Latvijā
un ārpus Latvijas, vēstniecībām, izdevējiem, pētniecības
centriem, starptautiskām organizācijām un fondiem, arī
pašu autoru sarakstītus vai sacerētus darbus. Pēc provizoriskiem aprēķiniem tās ir vairāk kā 5000 vienības —
grāmatas, skaņu ieraksti, notis, attēlizdevumi, kā arī materiāli Reto grāmatu un rokrakstu krājumam.
(Informāciju sagatavoja LNB Atbalsta biedrības
direktore Olita Pričina-Voitika; Katrīna Slišāne, LETA,
10.12.2009.)

Sākas sociālās kustības “Pieslēdzies,
Latvija!” otrā sezona
10.decembrī aizsākusies SIA “Lattelecom” sociālās
kustības “Pieslēdzies, Latvija!” otrā sezona, kas turpināsies visu 2010 gadu. Tās mērķis ir veicināt datora prasmju apgūšanu un interneta pieejamību, parādot plašākai sabiedrībai ieguvumus no mūsdienu tehnoloģiju
izmantošanas ikdienas dzīvē. Šī gada moto ir “Maināmies prasmēm!” — Latvijas iedzīvotāji aicināti tīmekļa vietnē www.piesledzieslatvija.lv iesūtīt stāstus par
tiem cilvēkiem, kuriem ir interesantas prasmes un iemaņas un kas apmaiņā pret datora lietošanas zināšanām savas prasmes nodotu tālāk. Labākos stāstus izvērtēs gan “Lattelecom” izveidota žūrija, gan visa Latvijas sabiedrība. Pirmais stāstu iesūtīšanas posms ir no
10.12.2009. līdz 10.01.2010., savukārt rezultāti tiks paziņoti 29.janvārī. Pārējie posmi ir paredzēti martā, jūnijā
un septembrī.
Katra posma labākie stāstu varoņi tiks iekļauti “Lattelecom” darbinieku Agneses un Arvila komandējumu
sarakstā. Viņi ceļos pa Latviju, lai iemācītos jaunas prasmes, apmaiņā sniedzot savas zināšanas par datora un
interneta lietošanu, kā arī dāvanā pasniedzot datoru.
Projekta “Pieslēdzies, Latvija!” tīmekļa vietnē www.
piesledzieslatvija.lv varēs ne vien iesūtīt stāstus, balsot
par tiem un uzzināt uzvarētājus, bet arī sekot līdzi Agneses un Arvila komandējumu gaitām, apgūt dažādas
informācijas komunikāciju tehnoloģijas un to sniegtās
iespējas.
“Lattelecom” sadarbībā ar Baltijas Datoru Akadēmiju un valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistēmas”
(v/a KIS) apmācīs arī 1800 Latvijas bibliotekārus par informācijas tehnoloģiju sniegtajām iespējām, kā arī par
“Lattelecom” pakalpojumiem.
Projekta mērķis ir sniegt sociālu atbalstu iedzīvotājiem, veicinot datoru un interneta lietošanu, mazinot
iekļaušanās barjeras datorizētajā sabiedrībā, kā arī izglītot par “Lattelecom” sniegtajiem pakalpojumiem.
“Bibliotekāriem mūsdienās ir svarīga loma ne tikai bibliotēkas pamatpakalpojumu sniegšanā, bet arī sabiedrības
izglītošanā un socializācijā. Bibliotekāri ir eksperti arī par
jaunākajām informācijas komunikāciju tehnoloģijām”
norādījis v/a KIS direktors Armands Magone.
2008.gadā “Lattelecom” aicināja iedzīvotājus pastāstīt par kādu cilvēku, kura dzīve būtiski mainītos, ja
viņam būtu pieejams dators un internets. Kopumā tika iesūtīti 1560 stāsti. 90 interesantāko stāstu varoņi,
kurus izvēlēja gan “Lattelecom” izveidota žūrija, gan

visa Latvijas sabiedrība, no “Lattelecom” dāvanā saņēma datoru.
(Informāciju sagatavoja “Lattelecom” Komunikācijas
daļas projektu vadītāja Līga Bite)

Izdevniecība “Valters un Rapa”
atklāj jaunu tirdzniecības nišu —
e-grāmatas
Decembrī izdevniecība “Valters un Rapa” atklājusi
Latvijā jaunu grāmatu tirdzniecības nišu — elektroniskās jeb e-grāmatas.
“Esam savās grāmatnīcās sākuši piedāvāt šo produktu, jo esam pārliecināti, ka šīs tehnoloģijas agri vai vēlu
līdz Latvijai atnāks. Tad labāk būt pirmajiem,” uzsvērusi grāmatu nama valdes locekle Iveta Ozola. Viņa gan
atzina, ka pagaidām nav pārāk daudz grāmatu latviešu
valodā, kuras būtu iespējams ielādēt elektroniski, taču
pie tā tiekot strādāts un tagad visām jaunajām grāmatām izdevniecība
pieprasa arī elektronisko versiju.
“Ectaco” firmas
200 gramus smagajā e-grāmatā iespējams ielādēt ap
10 000 lapaspušu
un bez uzlādes grāmatu var lasīt 20-22
stundas. “Ectaco”
e-lasītājiem jau pievienota 100 grāmatu bibliotēka angļu
un krievu valodās
— gan pašas ierīces atmiņā, gan uz
papildus CD diska. Tās cena “Valters un Rapa” veikalos
ir tuvu 200 latiem. Pārdošanā ir arī citi elektronisko grāmatu modeļi, piemēram, “PocketBook 301” un “Pocketbook 360”.
Plašāk lasiet izdevniecības “Valters un Rapa” izveidotajā tīmekļa vietnē: http://elasitajs.lv/.
(LETA, Nozare.lv, 11.12.2009.)

Iznākusi “Rīgas Centrālās bibliotēkas
Gadagrāmata 2008”
15.decembrī Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) Brīvības ielā 49/53 tika atvērta “Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmata 2008”.
Šī ir jau sestā RCB gadagrāmata — izdevums, kas informē sabiedrību par Latvijas lielākās pašvaldības bibliotēkas gada veikumu, kā arī apkopo pasaules profesionāļu saietos un pašmāju pieredzē gūtās atziņas par
publiskās bibliotēkas misiju, stratēģiju, taktiku un ikdienas darba pieredzi.
Krājuma pirmā nodaļa “Pašu mājās” ietver gan RCB
2008.gada darba pārskatu, gan izvērstāku informāciju
par tiem bibliotēkas pasākumiem, kuros tikuši iesaistīti visas institūcijas profesionālie un intelektuālie resursi. Grāmatā lasāmas arī pārdomas par RCB filiālbibliotēku renovācijas procesiem un rezultātiem.
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darbiniekiem un Latvijas bibliotēkām —, kā arī dāvināts RCB darbiniekiem un viesiem.
(Informāciju sagatavoja RCB Publicitātes nodaļas
vadītāja Daina Ģeibaka; D.Ģeibakas foto)

RCB direktore Dzidra Šmita un izdevuma
sastādītāja, RCB Bibliotēku dienesta
galvenā bibliotekāre Inta Sallinene

Sadaļā “Rīgas bibliotekāri ārzemēs” apkopota aizrobežu profesionālajā vidē gūtā pieredze. Tās ir gan
starptautiskas bibliotekāru konferences, tādas kā IFLA
Metropoļu bibliotēku sekcijas konference un starptautiskā konference “Krima 2008”, gan Eiropas valstu publiskās bibliotēkas. Savukārt sadaļa “Mūsu viesi” atspoguļo citu valstu un pilsētu bibliotekāru iespaidus par
redzēto RCB.
Īpaša krājuma sadaļa veltīta mūžizglītības un tālākizglītības jautājumiem un atspoguļo kā “Trešā tēva dēla” projektā gūtās zināšanas, tā arī Šveices bibliotekāru
pārdomas par bibliotēku optimizāciju un krājuma veidošanu, Ukrainas bibliotekāru pieredzi novadpētniecības darbā un RCB Bibliotēku dienesta darbinieku ieteikumus darbam ar materiālu ekspozīciju.
Viena no interesantākajām nodaļām grāmatā tradicionāli ir intervijas ar RCB darbiniekiem.
Krājumā ietverta arī RCB veltīto publikāciju bibliogrāfija. To noslēdz kopsavilkums angļu valodā.
RCB direktore Dzidra Šmita, raksturojot gadagrāmatas misiju, atzīst, ka šodien tā ir rokasgrāmata un vērtīgu padomu krājums bibliotēkas ikdienas darbā, bet rīt
jau būs nozīmīga bibliotēku vēstures sastāvdaļa.
Gadagrāmata pieejama RCB un visās tās filiālbibliotēkās. Tas ir publicitātes izdevums, kurš tiek izplatīts RCB sadarbības partneriem — Rīgas pašvaldības

LU piedāvā jaunu studiju programmu
dokumentu un arhīvu pārvaldībā
14.decembrī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte izsludinājusi jaunu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu
“Dokumentu un arhīvu pārvaldība”, kas sniedz iespēju
vienlaicīgi iegūt maģistra grādu un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Dokumentu sistēmu vadītājs” ar atbilstošu sertifikātu. Latvijas Universitāte šobrīd ir vienīgā Latvijā, kas piedāvā šādu iespēju.
Jaunā studiju programma ir paredzēta visiem, kuri strādā ar dokumentiem — ne tikai lietvedības un arhīvu darbiniekiem, bet arī ikvienam, kurš saistīts ar informācijas pārvaldību, tai skaitā informācijas tehnoloģiju speciālistiem. Programma ir starpdisciplināra, tā ir
atvērta arī interesentiem, kuri pašlaik nav informācijas
un dokumentu pārvaldības speciālisti.
Plašāk par jauno programmu lasiet: Krūmiņa, Līga. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Dokumentu un arhīvu pārvaldība” Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Latvijas Arhīvi [tiešsaiste]. Nr.4, 2009 [skatīts 2010. g.
27.febr.], 156.−161.lpp. Pieejams: http://www.arhivi.lv/
index.php?&198.
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”Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmatas 2008”
atvēršanas svētki: gadagrāmatas autori lepojas ar
paveikto
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Gūtenberga galaktika
Rīgas Centrālā bibliotēka pārmaiņu
vējos
Pirms gandrīz astoņdesmit gadiem izcilais indiešu
bibliotēkzinātnieks Šiali Ranganatans formulēja piecus
bibliotēku nozares likumus. Viens no tiem vēsta — bibliotēka ir augošs organisms, kas pilnveidojas, pielāgojas
ārējās vides izaicinājumiem un kļūst par tālākas attīstības virzītājspēku. Dinamika ir izšķirošais bibliotēku pastāvēšanas nosacījums.
Dinamiskāko Latvijas bibliotēku kopumā Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) ir celmlauze daudzās jomās. Tā
ir viena no valsts vecākajām publiskajām bibliotēkām,
kas atvērta pirms vairāk nekā 100 gadiem (1906.gadā).
Pirmā bibliotēka Latvijā, kas eksperimentālā kārtā iedibināja centralizētu bibliotēku modeli (1968.gadā) un,
atzīstot tā tautsaimniecisko efektivitāti, pamatos saglabājusi to līdz mūsdienām. 2009.gada jūlijā RCB kļuva par pirmo bibliotēku Latvijā, kas lasītājiem piedāvāja pašapkalpošanās sistēmu, kas ļāva bez bibliotekāra
starpniecības noformēt bibliotēkā saņemto izdevumu
izsniegšanu un nodošanu, pagarināt to izmantošanas
termiņu.
RCB ir Latvijas lielākā publiskā bibliotēka, kas aptver centrālo bibliotēku līdz ar 29 filiālbibliotēkām un
diviem izsniegšanas punktiem. Tajā strādā apmēram
300 darbinieki, kuru pārziņā ir milzīga informācijas bagātība — miljons iespieddarbu, audiovizuālo un elektronisko izdevumu. RCB allaž bijusi iecienīta izglītības,
kultūras un izklaides vieta. 2008.gadā to apmeklējuši
vairāk nekā miljons cilvēku, kam izsniegti turpat 3 miljoni informācijas vienību. Statistiski katrs Rīgas iedzīvotājs ir vismaz reizi pabijis RCB, saņemot un izlasot gandrīz četras informācijas vienības.

2009.gada decembrī RCB izdevusi jau sesto gadagrāmatu, kurā atspoguļoti iepriekšējā gada sasniegumi un problēmas, atziņas par bibliotēkas misiju un stratēģiju, kā arī devumu Latvijas tautsaimniecībai. RCB ir
vienīgā Latvijas bibliotēka, kas izdod gadagrāmatas,
turklāt nepārtraukti kopš 2003.gada.
Kā Latvijas lielāko publisko bibliotēku ietekmējusi
globālā un nacionālā finanšu krīze? Kā mainījusies darba stratēģija, turpmākie plāni, ekonomiskās recesijas risinājumi? Par šiem un citiem jautājumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) diskusijkluba “Gūtenberga
galaktika” 2009.gada pēdējā sanāksmē 22.decembrī
stāstīja RCB direktore Dzidra Šmita.
(Informāciju sagatavoja LNB Bibliotēku pētniecības
un informācijas nodaļas vadītāja Jana Dreimane)

Ziemassvētku mūzika — dāvana
likteņa pabērniem
16.decembra pēcpusdienā Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) izsniegšanas punktā Dienas aprūpes centrā
bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem tika iesvētīti Ziemassvētki. Uz RCB filiālbibliotēkas
“Rēzna” darbinieku organizēto svētku koncertu pulcējās vismaz simts Dienas centra apmeklētāju.

RCB izsniegšanas
punkta Dienas aprūpes
centrā ikdiena

Uz Ziemassvētku
pasākumu pulcējās vismaz
simts Dienas aprūpes
centra apmeklētāju
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varam uzdāvināt gabaliņu savas pasaules, ielikt tajā savu labo nodomu un varbūt gabaliņu savas sirds siltuma. Un, protams, rūpēties par to, lai mūsu profesionālais sniegums būtu vienlīdz labs neatkarīgi no tā, kuru
pasauli apdzīvo klients, kurš tikko ienācis pa mūsu iestādes durvīm.
(Informāciju sagatavoja RCB Publicitātes nodaļas
vadītāja Daina Ģeibaka; D.Ģeibakas foto)

Ieklausies ar sirdi, saredzi ar dvēseli!
Ziemas saulgrieži ir laiks, kad notiek pārmaiņas ne
tikai dabā, bet arī cilvēkos. Ikviens no mums kļūst gaišāks, sirsnīgāks, atsaucīgāks.
Neskatoties uz to, ka visapkārt cīnāmies ar ekonomisko lejupslīdi, tomēr pastāv iespēja neļauties drūmumam un sniegt gaišu noskaņu un pozitīvas domas sa-

Uzstājas V/A
LNerB darbinieku ansamblis “Šeit
un Tagad”:
(no labās)
A.Zariņa,
M.Vīksne,
A.Jākobsone
un ģitārists
A.Poplavskis

konvencionalitātes līmeni. Un varbūt būs kāds, kas šo
vēstījumu uztvers kā uzaicinājumu tajā atgriezties. No
otras puses, priekšstats par tumsas un gaismas robežām ir dziļi subjektīva kategorija.
Taču viena no lietām, ko bibliotēka kā sociāli integrējoša struktūra var darīt līdztekus lasāmvielas, informācijas, interneta un televīzijas pārraižu piedāvājumam, ir — sarīkot cilvēkiem svētku koncertu. Koncerts
bija košs, labi noorganizēts. Mūsu cilvēki bija lieliski pastrādājuši un, iecerot šo programmu un koordinējot tās
norisi, darījuši visu, lai šīs divas pasaules satiktos. Bērni savu uzstāšanos bija novērtējuši kā labdarības mācībstundu. Es redzēju, ka daudziem cilvēkiem koncerts
patika.
Dienas centrs darbojas līdz pieciem. Kad izgāju uz
ielas, bija tumšs, mīnus desmit grādus harmoniski papildināja svilinošs austrenis, un es laimīga varēju doties
uz mājām, nedaudz domājot par to, kur palikuši koncerta klausītāji. Katoļu iela bija tukša, un arī tuvākajā
apkārtnē nemanīja neviena cilvēka. Atlika vienīgi mierināt sevi ar domu, ka mēs nevienu nevaram glābt, bet

viem līdzcilvēkiem, tajā skaitā arī cilvēkiem ar redzes
traucējumiem.
2009.gada sniegiem bagātie Ziemassvētki pie redzes invalīdiem atnāca priecīgi, sirdssilti un dvēseliski.
Lai radītu cilvēkos šādas sajūtas, nebūt nav nepieciešama liela nauda. Vien sapratne un dāvināšanas prieks.
Dāvanai ne vienmēr jābūt ieliktai kastē un pārsietai ar
krāšņu lenti. Tā var būt arī mūzika, dziesma vai pat deja.
22.decembrī V/A “Latvijas Neredzīgo bibliotēkas”
(V/A LNerB) kolektīvs dāvināja saviem lasītājiem — redzes invalīdiem dāvanu, kuru nevar nopirkt par naudu — Ziemassvētku koncertu “Ieklausies ar sirdi, saredzi ar dvēseli”.
V/A LNerB kolektīvā un draugu lokā ir cilvēki, kuri
spēlē ģitāru, klavieres, dzied un deklamē. Bibliotēkas rīkotajos pasākumos tiek uzaicināts arī kāds īpašais viesis. Pagājušo reizi tā bija folkmūziķe Anta Eņģele, kura
dāvāja skatītājiem trīs savas burvīgās dziesmas. Šoreiz
uz Ziemassvētku koncertu bija aicināta latvju tautā iemīļota, cienījama un dvēseliska mūziķe Ieva Akuratere
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Koncertā piedalījās internātvidusskolas “Lastādija”,
Rīgas 1.valsts ģimnāzijas, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas un Rīgas 75.vidusskolas dziedātāji un dejotāji, kā arī trīs krāšņi tērptu dejotāju grupas no bērnu un
jauniešu centra “Laimīte”.
Telpas rotāja Dienas centra sociālo darbinieku un ārstu darinātie svētku rotājumi un kartītes, bet noslēgumā katrs klausītājs saņēma pa paciņai to pašu ārstu un
sociālo darbinieku cepto piparkūku. Ziemassvētku idillisko stāstu par koncertu grūtdieņiem filmēja trīs Latvijas televīzijas kompānijas.
Vērojot pasākumu pašā sociālās plaisas viducī, nācās atzīt, ka būtu liekulīgi apgalvot, ka šie sarīkojumi ir
gaismas stars Dienas centra pastāvīgo apmeklētāju eksistences tumsā. Un tomēr tie ir vēstījumi par to, ka aiz
šīs tumsas robežām pastāv cita pasaule ar citām vērtībām un nosacījumiem, citu sakārtotības struktūru un
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Pasākuma īpašie viesi: Ieva Akuratere un Ilze Grunte

Jauniešu
priekšnesums: (no
labās) E.Strazdiņa,
E.Fuksis un
J.Ugodņikovs

ar Ilzi Grunti.
Koncertu mākslinieces iesāka ar “Klusa nakts, svēta
nakts”, aicinot dziedāt līdzi arī skatītājus. Zālē sēdošie
bija sajūsmināti par iespēju dzirdēt, daļa — arī redzēt
— Ievu Akurateri savās “mājās” — Juglā, baudīt viņas
dzidro dziedājumu. Lielu ievērību izpelnījās Ilzes Gruntes divpadsmitstīgu ģitārspēle.
Vēlāk uz skatuves kāpa bibliotēkas darbinieki, kuri
tieši uz šo Ziemassvētku koncertu bija izveidojuši ansambli “Šeit un Tagad”. Dziedāja Saimniecības daļas vadītāja Andra Jākobsone, vecākā grāmatvede Maija Vīksne un lasītavas bibliotekāre Alda Zariņa. Mūzikas pavadījumu uz ģitāras spēlēja neredzīgs jaunietis Aleksejs Poplavskis, kurš ģitāru spēlēt iemācījies pašmācības ceļā un spēlē to jau 11 gadus.
Nākošo priekšnesumu bija sagatavojuši jaunieši:
bibliotēkas Braila raksta jaunākais redaktors Edijs Fuksis (neredzīgs) ar saviem draugiem no Strazdumuižas
internātvidusskolas — Jāni Ugodņikovu (vājredzīgs) un
Elīzi Strazdiņu (neredzīga). Viņu izvēlētās dziesmas bija
ļoti emocionālas: “Divi eņģeļi”, “Baltā dziesma” u.c.

Pasākuma vadītāja G.Bite
ikvienam dalībniekam
pateicībā par piedalīšanos
pasniedz bērnu rokām
darinātas apsveikuma
kartītes

Koncerts ilga pusotru stundu, taču gribējās, lai tas
turpinātos vēl un vēl. Zāle bija pildīta ar egles skuju
smaržu, aizdegto sveču aromātu un pozitīvām emocijām. Koncerta noslēgumā katram klausītājam rokās bija aizdegta Ziemassvētku svecīte un visi atkal vienojās
“Klusas nakts, svētas nakts” dziedājumā.
Ziemassvētku koncerta burvība vēl ilgi bija jaušama
LNerB lasītāju un darbinieku acīs un sirdīs. Tas deva bagātīgu emocionālo un garīgo pacēlumu. Bibliotēka pateicas visiem māksliniekiem, kuri piedalījās šajā koncertā un cer uz turpmāko sadarbību kultūras pasaules bagātināšanā.
(Informāciju sagatavoja V/A LNerB Braila raksta
nodaļas vadītāja Gunta Bite)
Sastādījusi Marlēna Krasovska
Lūdzam informēt par svarīgiem notikumiem
Jūsu bibliotēkā!
Tālr.: 67312807
E-pasts: Biblioteku.Pasaule@lnb.lv
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Elita Vīksna

Ieteicamie
jaunieguvumi
bibliotēku
nozarē

(2009.gada novembris–
2010.gada aprīlis)

Evans, Woody. Building library
3.0 : issues in creating a culture of participation / Woody Evans. — Oxford :
Chandos Publishing, 2009. — xxi, 188
p. — ISBN 978-1-84334-497-1. —
(Chandos information professional
series). (Z 02:62)
Izdevums paredzēts informācijas profesionāļiem un bibliotekāriem, kas ievieš un pārvalda bibliotēku 2.0. Autors detalizēti apraksta bibliotēkas 2.0 pamatkoncepciju un jauno tehnoloģiju izmantojamību
bibliotēkās. Autors analizē sociālo tīklu nozīmi mūsu
sabiedrībā, uzsverot to lomu un potenciālu atgriezeniskās saiknes veidošanā starp bibliotēku un tās lietotājiem. Izdevumu papildina pielikumi, kuros ietvertas intervijas ar nozares profesionāļiem un ierosinājumi darbam digitālajā vidē, bibliogrāfiskas atsauces un priekšmetu rādītājs.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku
attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes
literatūras lasītava aicina iepazīties ar jaunāko
1
profesionālo literatūru!
Digital library economics : an
academic perspective / edited by David Baker and Wendy Evans. — Oxford : Chandos Publishing, 2009. —
xivi, 315 p. — ISBN 978-1-84334-4032. — (Chandos information professional series). — (Z 025.11)
Populāru bibliotēkzinātnes teorētiķu sastādītajā rakstu krājumā
aplūkoti galvenie digitālo bibliotēku pārvaldības un attīstības ekonomiskie aspekti. Atsevišķās nodaļās analizēts hibrīdbibliotēku menedžments, kā arī vairāku valstu un reģionu — Austrālijas,
Vācijas un Dānijas — pieredze un nākotnes prognozes
digitālo bibliotēku tālākattīstībā. Aplūkotas arī vairākas
specifiskas darba jomas: elektronisko publikāciju veidošana, retrokonversijas un autortiesību ekonomiskie nosacījumi, elektroniskā dokumentpiegāde. Autori piedāvā atskatu pagātnē, pašreizējās prakses labākos piemērus un ieskatu nākotnes tendencēs. Izdevums adresēts
nozares speciālistiem, mācībspēkiem un studentiem,
citiem interesentiem.

Fraser, Robert. Book history
through postcolonial eyes : rewriting
the script / Robert Fraser. — London :
Routledge, 2008. — xii, 210 p. — ISBN
978-0-415-40294-1. (Z 002.2(09))
Izdevuma autors piedāvā ieskatu
postkoloniālo valstu grāmatniecības
vēsturē, ilustrācijai izmantojot piemērus no Dienvidāzijas un Āfrikas reģioniem. Autors analizē mutiskās un rakstveida saziņas,
lasīšanas tradīciju un grāmatrūpniecības attīstību Bengālijā, Radžastānā, Madagaskarā, Sjerraleonē, Nigērijā,
Dienvidāfrikā u.c., vienlaikus sniedzot ieskatu jaunattīstības valstu un to nāciju tapšanas vēsturē.

Evaluation of digital libraries : an insight into useful applications and methods / edited by
Giannis Tsakonas and Christos Papatheodorou. — Oxford : Chandos Publishing, 2009. — xxiv, 275
p. — ISBN 978-1-84334-484-1. —
(Chandos information professional series). (Z 02:62)
Rakstu krājumā sniegts ieskats digitālo bibliotēku praksē.

George, Mary W. The elements
of library research : what every student needs to know / Mary W. George.
— Princeton, N.J.; Oxford : Princeton
University Press, xiv, 2008. — 201 p. —
ISBN 978-0-691-13857-2. (Z 02:001)
Praktiskas ievirzes izdevums iepazīstina studentus ar būtiskiem informācijas meklēšanas aspektiem
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Tā sastādītāji — pieredzējuši informācijas zinātnes un
datoru zinātnes speciālisti — kā vienu no izdevuma
centrālajām tēmām akcentējuši digitālo bibliotēku lietderības izvērtēšanu. Kā būtiskākie kritēriji minēti digitālo objektu pieejamība, nozīmīgums un atbilstība, metadatu precizitāte un pilnīgums, kā arī pakalpojumu efektivitāte. Autoru komanda dalās ar grāmatas lasītājiem
zināšanās par digitālo bibliotēku snieguma rādītāju infrastruktūru, informācijas izguves problēmām, digitālo
bibliotēku attīstības plānošanu un pakalpojumu kvalitātes kontroli.
Izdevumā rodamas atbildes uz aktuāliem jautājumiem par digitālo bibliotēku tālākvirzību un izmantojamību gan teorētiskā, gan praktiskā aspektā. Atspoguļoti bibliotekāru, informācijas speciālistu un datorspeciālistu viedokļi, sniegts ieskats digitālo bibliotēku attīstības vēsturē un iezīmētas to nākotnes perspektīvas.
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— stratēģijām, instrumentiem, taktiku, kas izmantojami bibliotēkzinātnes pētniecībā. Izdevumā skaidrotas
kritiskas domāšanas iemaņas un pētniecības darba metodes, paņēmieni informācijas izguvei no tiešsaistes resursiem, sniegti padomi, kā izvērtēt primāros un sekundāros informācijas avotus un zināt, kad un kā konsultēties ar bibliotekāru, kā izvairīties no plaģiātisma. Pievienota neliela bieži izmantoto bibliotēkzinātnes terminu
vārdnīca un ieteicamās literatūras saraksts.
Global library and information
science : a textbook for students and
educators : with contributions from
Africa, Asia, Australia, New Zealand,
Europe, Latin America and the Caribbean, the Middle East, and North America / edited by Ismail Abdullahi. — München : K.G. Saur, 2009.
— 592 p. — (IFLA publications, ISSN
0344-6891; 136-137). — ISBN 978-3-

598-22042-5. (Z 02)
Izdevums veidots kā mācību līdzeklis studentiem
par dažādu tipu bibliotēkām, bibliotekāro un informācijas speciālistu izglītību, kā arī starptautiskajām bibliotekārajām organizācijām 7 pasaules reģionos. Publikāciju autori ir šo reģionu nozares eksperti un teorētiķi. Akcentēta starptautiskās sadarbības nozīme globalizācijas
apstākļos. Rakstos ietvertā informācija palīdz izprast attiecīgo reģionu bibliotēku specifiku un aktuālās problēmas. Izdevums paredzēts visiem interesentiem, kas iesaistīti starptautiskajās programmās un vēlas mācīties
no citu valstu kolēģu pieredzes.

un zinātnisko institūciju sadarbības iespējas. Bibliotēku
pamatfunkcija vienmēr ir bijusi nodrošināt pieeju informācijai, taču tagad to uzdevums ir sarežģītāks — aktīvi un radoši darbojoties, veicināt dinamiskāku informācijas apriti. Izdevuma autore analizē bibliotēku un citu
institūciju savstarpējo komunikāciju, īpašu uzmanību
veltot krājumu brīvpieejai, kā arī tiešsaistes resursu izmantošanai, pētījumiem, izdevējdarbībai, autortiesību
aspektiem un nekonferencēm. Grāmata paredzēta nozares speciālistiem un studentiem, kā arī zinātniekiem
un izdevējiem. Pievienots priekšmetu rādītājs un interneta vietņu adreses.
Seattle Public Library, OMA/
LMN. — Barcelona : Actar, 2005. —
162 p. — ISBN 84-95951-63-0. (Z 022)
Monogrāfijā analizēta jaunā Sietlas Publiskās bibliotēkas ēka, kas uzskatāma par vienu no veiksmīgākajiem OMA (Office for Metropolitan
Architecture) projektiem. OMA ir viena no vadošajām mūsdienu arhitektūras kompānijām, kas popularizē urbānisma kultūras
tradīcijas. Jaunā bibliotēkas ēka ir veidota kā informācijas centrs, nevis tradicionālā grāmatu krātuve. Izdevumu papildina bagātīgs ilustratīvais materiāls, raksti no
periodikas, kā arī projekta tehnisko parametru uzskaitījums.

Matthews, Graham. Disaster management in archives, libraries and
museums / Graham Matthews, Yvonne
Smith, Gemma Knowles. — Farnham :
Ashgate, 2009. — xiv, 229 p. — ISBN
978-0-7546-7273-9. (Z 025)
Izdevuma autori izvērtē pašreizējo
drošības situāciju arhīvos, bibliotēkās
un muzejos Lielbritānijā un citur pasaulē. Autori piedāvā īsu vēsturisku pārskatu par drošības pasākumiem kultūras mantojuma aizsargāšanā,
aplūko dažādu institūciju pieredzi, kā arī iesaka iespējamos risinājumus efektīvākai rīcībai nākotnē. Izdevumā
izmantoti 2005.–2006.gada projekta Safeguarding heritage at risk: disaster management in UK archives, libraries and museums materiāli, kas papildināti ar jaunākajiem datiem.
Izdevums paredzēts muzeju, arhīvu un bibliotēku
speciālistiem, mācībspēkiem un studentiem.

The innovative school librarian : thinking outside the box / ed.
by Sharon Markless. — London : Facet Publishing, 2009. — xii, 202 p. —
ISBN 978-1-85604-653-4. (Z 027.8)
Izdevuma mērķis ir rosināt skolu bibliotekārus izvērtēt savu lomu
mācību procesā un attīstīt stratēģisko domāšanu. Tā autori — pieci nozares profesionāļi, kas pārstāv dažādu mācību iestāžu tipu bibliotēkas — meklē atbildes
uz jautājumiem: kas ir bibliotekārs? kādu to redz lietotāji? kādai jābūt skolas bibliotēkai 21.gadsimtā? Izdevuma galvenās tēmas: mācību iestādes bibliotekāra profesionālās vērtības un nākotnes redzējums; lasītāju mērķgrupu identificēšana un izpēte; lietotāju vēlmes; inovāciju ieviešana; bibliotēkas integrācija mācību procesā
u.c. Autori nepiedāvā gatavas receptes problēmu novēršanai, bet gan rosina lasītājus meklēt radošus risinājumus.
Grāmatai pievienoti dokumentu un anketu paraugi
mācību iestādes bibliotēkas un nozares speciālistu novērtēšanai.

Morrison, Heather. Scholarly communication for librarians / Heather Morrison. — Oxford : Chandos
Publishing, 2009. — xviii, 245 p. —
ISBN 978-1-84334-488-9. — (Chandos information professional series).
(Z 02)
Mūsdienu tehnoloģiju attīstība piedāvā arvien jaunas bibliotēku

Dienstleistungen Őffentlicher
Bibliotheken: IFLA / UNESCO Richtlinien fűr die Weiterentwicklung. —
Műnchen : Saur, 2005. — 100 S. —
ISBN 3-598-21167-8. Z (027.5)
Z lasītavas krājumā saņemts
2001. gadā sastādītā IFLA izdevuma
“Publisko bibliotēku pakalpojumi:
IFLA / UNESCO vadlīnijas attīstībai”
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noderēs arī visiem interesentiem patstāvīgā informācijas meklēšanā.
Суслова И. М., Клюев В. К.
Менеджмент библиотечноинформационной деятельности / И. М. Суслова, В. К.
Клюев. — Санкт-Петербург:
Профессия, 2009. — 600 c. —
ISBN 978-5-93913-181-0. (Z 025)
Pirmais mācību izdevums,
kurā vienkopus sistematizēti
bibliotēku un informācijas darba pārvaldības aspekti. Skaidroti bibliotēku pārvaldības, kā
arī bibliotēku tiesību un tirgvedības teorētiskie, organizatoriskie un psiholoģiskie jautājumi. Atsevišķas nodaļas veltītas bibliotēku vispārējai attīstības stratēģijai,
kvalitātes vadībai, bibliotēku tirgvedībai, komunikāciju
un personāla pārvaldībai. Aktuālās bibliotēku nozares
problēmas autori aplūkojuši bibliotēku potenciāla efektīvas izmantošanas kontekstā.
Grāmata adresēta studentiem, bibliotēku nozares
tālākizglītības kursu apmeklētājiem, kā arī dažādu līmeņu vadītājiem.

Liebling, Arnulf. Handbuch fűr
den Buch- und Grafiksammler / Arnulf Liebling. — Wűrzburg : Königshausen & Neumann, 2008. — 168
S. — ISBN 978-3-8260-3751-1. —
(Mit 16 Farbtafeln und CD). (Z 09)
Grāmatas autors ir pieredzējis
grāmatu un grafiku kolekcionārs,
kā arī bukinists. Viena no galvenajām grāmatā paustajām atziņām ir: elektroniskās informācijas
straujais pieaugums un dominante, piemēram, lielāko bibliotēku elektroniskie uzziņu izdevumi un grāmatu tirgotāju tiešsaistes piedāvājumi
būtiski iespaidojuši arī kolekcionāru pasauli. Interneta
izplatība ietekmējusi arī antikvariātu tīkla darbību.
Balstoties uz bagāto darba pieredzi, autors apkopojis mūsdienu inovāciju radītos ieguvumus un zaudējumus grāmattirdzniecībā un kolekcionāru pasaulē. Autors analizē savu kolēģu — kolekcionāru — darbu, parāda viņu kolekciju vērtības, atspoguļo seno grāmatu
un grafiku kolekcijas filozofiskā un estētiskā aspektā.
Grāmatai pievienots CD-ROM ar praksē noderīgiem
drukātā teksta papildinājumiem.

1

Pilnu lasītavas 2009.gada novembra–decembra jaunieguvumu
sarakstu 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/lasitavas-jaunieguvumu-apskati.

Информационное обслуживание в библиотеках��: ������
электронные библиографические ресурсы: научно – методическое
пособие. — Санкт-Петербург:
РНБ, 2009. — 200 c. — ISBN 978-58192-0357-6. — (�����������������
Российская Национальная библиотека). (Z 025.5)
Metodiskas ievirzes izdevumā
apkopoti teorētiski un praktiski materiāli, kuru mērķis — atvieglot profesionālās bibliogrāfiskās informācijas meklēšanu un
atlasi. Īpaša uzmanība veltīta elektronisko bibliogrāfisko resursu izmantošanas iespējām lasītāju informacionālajā apkalpošanā. Bibliogrāfisko uzziņu meklēšanas
procesu datubāzēs ilustrē praktiski piemēri no visu veidu uzziņu (tematisko, adresālo, faktogrāfisko, precizējošo) sagatavošanas prakses. Izdevums adresēts ne tikai nozares speciālistiem, lektoriem un studentiem; tas
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tulkojums vācu valodā. Grupa IFLA vadošo speciālistu
Filipa Gila vadībā piedāvā publisko bibliotēku darbiniekiem rekomendējoša rakstura ieteikumus par visiem
nozīmīgākajiem darba virzieniem:
Bibliotēku mērķi un pamatfunkcijas,
Finansējums un normatīvie akti,
Klientu apkalpošana,
Krājumu veidošana,
Personāls,
Pārvaldība,
Tirgvedība.
Z lasītavas krājumā šīs vadlīnijas līdz šim bija pieejamas angļu, krievu un lietuviešu valodās. Tulkojums
latviešu valodā kopš 2008.gada izlasāms elektroniski
LNB tīmekļa vietnē, publikāciju sadaļā http://www.lnb.
lv/lv/bibliotekariem/standarti/publikacijas/ifla-unescopublisko-biblioteku-vadlinijas.pdf.
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and LibQUAL+®. Interesting conclusions have been
reached by researching how the image has changed in
the national and regional press from the 1980s to the
end of the 1990s. There were papers on how librarians
have been shown in literature and art. At the end of
the conference participants were able to enjoy the film
“The Hollywood Librarian”.

Summary
In her Editor’s Column “Paying for borrowing
library books: will this paltry income recompense
the financial censorship?”, the journal’s main editor
Anna Mauliņa draws the attention of readers to a first
precedent resulting from the economic recession in
Latvia. A library, looking for a way out of its financial dead
end, has started charging for borrowing recreational
literature. A.Mauliņa emphasizes that the introduction
of such a service charge is contrary to the principles of
free access to information and explains how charging
for borrowing may become a threat to the library. As
an alternative to charging for basic services in libraries,
the author suggests involving sponsors, promoting
interlibrary loans, getting materials from the reserve
collections of the National Library of Latvia, donations,
taking advantage of electronic document supply,
exchanges, book clubs and the like.
“World of Libraries” no.49 introduces a new section
called “Librarians in Latvia and the World”. It will
familiarize readers with outstanding practitioners,
who have given a significantly contribution to the
development of librarianship as well as with librarians
with enthusiastic, colourful and creative personalities.
There will also be discussion of other professions that
are linked to librarianship.
This issue acquaints readers with a colleague
whose destiny has led him far from his native Latvia. In
“The legendary Jānis Krēsliņš from the city on the
shores of the Hudson River”, Anna Mauliņa’s article
introduces this well-known literary and publishing
trade historian, librarian, poet and translator, who has
lived as an exile in New York since World War Two. She
describes his professional activities and non-traditional
view of his nation’s history and identity.
Love of books, concern about the preservation of
Latvian identity, the dissemination of Latvian cultural
values in the global cultural space are glimpses of
Jānis Krēsliņš’s personality and work activities that are
revealed in his article ““Draudzīgais aicinājums”,
New York Public Library and Latvian Society”.
What are the stereotypes of libraries and librarians
in today’s society? How are they produced? Does
substituting “information officer” for the traditional
professional word “librarian” make it possible to avoid
the stereotypes and myths that have been linked
to it for generations? Proceedings of “The image
of libraries and librarians in society”, the Library
Science Section of the 68th research conference of
the University of Latvia (Riga, 05.02.10) were devoted
to these questions and a summary is produced by
Jana Dreimane. One of the most important elements
in forming the image of a library is the quality of user
services, so there was great attention paid to quality
measurement programmes, especially SERVQUAL

The section “People, events, problems” starts
with the IFLA guidelines “Continuing professional
development: principles and best practices”,
which were prepared by Jana Varlejs, who is Associate
Professor, Rutgers, the State University of New
Jersey, School of Communication and Information,
and Treasurer of IFLA Continuing Professional
Development and Workplace Learning Section
(CPDWL). Developments in IT and changes in the
needs of society make it vitally necessary that library
workers continually upgrade their professional skills.
The IFLA CPDWL Section’s principles guarantee
high quality professional continuing education.
They say, for example, that it is recommended to
have regular training needs appraisals related to the
employing institution’s aims and objectives; personnel
development should have 0.5–1% of an institutions’
budget; about 10% or work time should be prescribed
for attendance at seminars, conferences, continuing
education activities and training, as well as informal
educational projects. Institutions should periodically
evaluate the effectiveness of their internal continuing
development programmes as well as how resources
spent on them have impacted on resulting evaluations
of the institution.
With the rapid development of social networks,
information on the World Wide Web is becoming
ever more boundless. In order to organize the chaos
on the web, it has been suggested that use be made
of the Universal Decimal Classification (UDC), wellknown to librarians, and with an excellent structure
and a hierarchical system. Elita Eglīte’s article on
the international seminar “Classification at the
crossroads: multiple directions to usability”
(The Hague, 29–30.10.09) discusses the optimal
developments for UDC (creation of a UDC thesaurus,
changes in content and structure, etc.), as well as
practical experience from different countries in using
the UDC.
Established in 1994, the Latvian Academic Library
Association (LATABA) organized its 15th anniversary
conference on 24 November 2009. Marlēna Krasovska
gives an overview of its proceedings in “Latvian
academic libraries through innovations and
reforms”. One of the most important questions in
the conference was the role of education and science
in the country’s longterm development growth and
renewal. It was repeatedly emphasized that access
to information and knowledge is considered as
significant in many national development plans and
work programmes. However, when drawing up policies
and distributing financial resources, libraries are often
forgotten. It was warned that the radical decrease
of finances for libraries can have a negative impact
on education, science and the economy, as well as
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The UNESCO Latvian National Committee (LNC)
project “Storytime in Libraries” held its closing
seminar “The storytelling tradition in libraries” in Riga
(03.12.09). Māra Jēkabsone summarizes the seminar
papers, discusses the importance and meaning of
stories in people’s lives, and gives an overview of
organizing storytelling events in libraries in the article
called “Storytime in libraries”, which also provides
background on the project. At the beginning of 2009,
to mark the International Literacy Decade (2003–2012),
the UNESCO LNC started the project being described.
It was included in the work plan of the UNESCO
collaborative programme “Integration of Intangible
Cultural Heritage into Formal and Informal Education”.
The aim of the programme was to unite people of
different generations, revive the storytelling tradition,
and develop language and social skills, making use
of telling and listening. Throughout Latvia in March
2009, UNESCO LNC organized seminars on facilitation
of storytelling traditions in libraries, and making
use of seminar materials, there were 43 storytelling
events in 42 libraries. In the second half of 2009, as a
way of popularizing storytelling as an important part
of intangible cultural heritage, a network of “Story
libraries” was created.
International White Cane Day has been observed
worldwide since 15 October 1980 and in Latvia since
1991. Its purpose is to inform society about the needs
and problems of blind and visually impaired people.
Gunta Bite describes one of the events from the day,
which was organized by the Latvian Library for the
Blind. Called “The Song of the White Cane”, the main
theme of this info-musical production was physical
access and safety for people with visual impairments.
The section “Computerization, digitization,
internetization” has an article by Sigita Brice on “Blogs
— a new information resource”, in which she
provides an insight into the development of library
blogs in Latvia and analyzes the themes they cover.
As the popularity of blogs increases, it is predicted
that their number will continue to increase. Therefore,
it is important to define what is a good blog and how
to ensure the development of useful blogs. Based
on local experience and international research, the
author suggests an extensive list of quality evaluation
criteria for blogs.
Concerns about digital publication of information
that is protected by copyright have recently been
active in Latvia as well as elsewhere. In “The battle

for rights of e-books”, Jana Dreimane discusses the
conflict relating to publication of e-versions of literary
works as perceived by traditional publishers, e-book
publishers and authors. New guidance on e-books
from the UK Society of Authors, published in “The
Author” are appended to the article. These emphasize
that authors should: consider granting publishers
a license for 10 to 20 years, rather than for the full
duration of copyright; limit any grant of e-book rights
to the verbatim text; royalties on e-books should be
much higher than they are.
The section finishes with “Use of the internet in
US libraries”. The information proves that for many
people, especially those with low incomes, public
libraries are the only places where they can access
computers and the internet. Therefore, policy makers
should take note of the contribution made by libraries
to the development of the labour market, education,
health and welfare. The report “Opportunity for All:
How the American Public Benefits from Internet Access
at U.S. Libraries” was published 25.03.10 and is based
on the first large-scale research study on free access
to computers and the internet in US public libraries. It
was found that almost 1/3 of adult Americans (about
77 million people) use public library computers or
wireless networks to access the internet. Computers
and the internet have been used at their closest
public library by 44% of people, who live below the
government defined poverty level.
The “Conferences, seminars, meetings” section
starts with Anitas Zuna’s “Libraries in today’s
system of values”, an overview of the Kurzeme
Librarians’ Conference (Liepāja, 02.12.09). The first
such conference organized in Liepāja, its aim was to
accent the role of libraries in culture, education and
the economy. Participants discussed and analyzed:
the values of today’s society and prevalent attitudes
to culture; the economic significance of libraries; the
facilitation of collaboration between librarians and
other information providers; cooperation between
librarians in Kurzeme. The “Children’s and Young
People’s Librarian of the Year” award was presented
for the third time. This award was created in memory
of Voldemārs Caune (1890–1944), who was a librarian,
bibliographer, journalist and head of the Liepāja City
Library.
The article “Institutions of national importance
at 90” by Jana Dreimane gives a summary of the
proceedings of the conference “Scientific, educational,
economic and cultural institutions of national
significance in Latvia” (Riga, 24.11.09). The conference
was organised on the 90th anniversary of the
establishment of these institutions by the National
Library of Latvia in cooperation with the University
of Latvia, the Latvian National Opera, the Latvian
National Theatre, the State History Archive of Latvia,
the Latvian Art Academy, the Jāzeps Vītols Latvian
Musical Academy, the national news agency “LETA”,
and the Latvian Railway (Latvijas Dzelzceļš).
In her article “A new look at libraries”, Silvija
Tretjakova describes the 98th German Librarians’
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endanger the existence of a civil society in Latvia. There
were papers on: the development of “Letonica”, the
National Digital Library of Latvia; the implementation
of an academic network for Latvia; the contribution of
academic libraries to national research programmes.
Wideranging discussions on authors’ rights in the
digital environment were stimulated by an ambitious
project from a project of the “Ideju Forums” society.
At the end of 2009 this society, ignoring authors’
and copyright administrators’ protests and threats of
lawsuits, created a free access internet ebrary, which
contains a large range of copyright protected works.
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Days (Erfurt, 02-05.06.09). This is the largest forum
for German librarians and the author draws particular
attention to best practice regarding library services to
children and young people and advocacy of libraries.
The conference emphasized the role of libraries as
educational institutions and as centres for social life in
a time of economic recession.
Under the heading “Children and young people
in libraries”, Ilze Karsa gives a glimpse of activities at
the 9th Vidzeme Region Conference of Children’s and
School Librarians (21.10.09) with the title “Children
know their future, they will grow up...”. The keynote
speaker was Marian Koren from the Netherlands
Public Library Association, who invited participants to
consider whether librarians are familiar with children’s
information needs and respect their interests. Other
issues discussed were: children’s and school libraries
at a time of economic crisis; the quality of children’s
reading materials; the role of books in children’s lives;
the significance of art in the formation of children’s
intellectual lives and self-knowledge. An urgent topic
for discussion was protection of children’s rights,
considered so important during a recession that the
conference ended with the adoption of a resolution:
“Libraries belong to and serve people, especially
children and young people!”. It asks for provision of
worthwhile school libraries, children’s books and
information resources suitable for children’s education,
so that contravention of the UN Convention on the
Rights of the Child can be averted. It also demands
finances for; literacy facilitation, competencies in new
media, cultural integration; initiatives and programmes
for protection of children’s rights; renewal of the state
programme for integrating pre-school children and
those of young families into use of library services.
The section “Abroad” starts with Ineses Kazāka’s
article “Library Renaissance in North America”, in
which she discusses public libraries in Canada. These
are becoming popular and much used educational,
cultural and recreational centres. Visitors are entices
by the modern library infrastructure and innovative
services, the internet and electronic resources.
They also provide opportunities for entertainment,
meetings with famous people and discussions.
Libraries have become more hospitable by opening
coffee shops, children’s corners and providing corners
for informal chats. By responding to new challenges,
Canadian libraries have achieved a significant increase
in productivity statistics in 2009.
Jana Dreimane’s “Overview of overseas library
events (October–December 2009)” concentrates
on the class action lawsuit against Google filed by the
Authors Guild, the Association of American Publishers
on the matter of copyright infringements in the
creation of the digital library “Google Books”. Even
though all parties have agreed on the conditions (set
out in the Google Book Settlement), the court has not
yet accepted the legality of the document because of
numerous challenges in the US and worldwide. The
article summarizes the basic points of agreement and
gives the main objections to it by the US Department
of Justice, and foreign governments and organizations.

It also mentions the main alternatives to “Google
Books”: changing the Google digital database into a
public access free library, compensating Google for its
investment in digitization; or, financing the formation
of a national digital library from charity. The agreement
does not have the support of European publishers
either. The French publishing group “La Martinière”
won its lawsuit in Paris after a 2.5 year court battle
against Google. The article also mentions protests
against government policies by French librarians and
the names of the libraries that have been included in
the list of the “World’s Top 10 Ugliest Buildings and
Monuments”.
In “Library Hotel, New York” Jana Dreimane
invites readers on a virtual visit to an unusual hotel,
which is like a reader’s paradise in the very centre
of New York City. In order to choose a room with a
particular theme, visitors must be familiar with the
Dewey Decimal Classification system. For example, in
room 300.006, a visitor can read legal literature, and in
room 900.003 about secrets of the ocean depths. Very
rarely do people reserve room 1100.005, because that
has a collection on the paranormal, rooms 300.006
(erotica) and 1100.006 (love) are especially popular.
Ainas Štrāle’s research on “Censorship of Elza
Stērste’s poetry: the views of three critics” is
presented under the heading “Past times and
reflections”. Elza Stērste was a talented writer, poet
and translator, who suffered not only personally
from repression by the Soviet regime, but her literary
works were also ruthlessly censored. Ainas Štrāle
discusses the censorship process of a collection of
poems “Atspīdumi” (published in 1967 under the title
“Atstari”), in which a number of critics were involved:
Mildas Losberga, Mirdza Ķempe, Arvīds Grigulis and
Ilgonis Bērsons. Even though the work was belittled
and scathingly criticized, it is obvious that the literary
specialists and censors, who were obliged to comply
with the Soviet ideological dictates of the time, did not
have an easy time of conforming with the requirements
of socialistic critique. In the very complicated situation,
they adapted and compromised, so that the talented
author could be published, even though the final
work was within the framework of Soviety aesthetic
requirements and had lost some of its original quality.
Nevertheless, it was able to reach its readers.
The section “Miscellaneous information” has “An
overview of the work of the Museum, Archive
and Library Standardization Technical Committee
(2003–2009) by Inta Virbule. This includes information
about the most important guidelines and standards
approved by the committee during the five-year term
and outlines those intended for publication in 2010.
As always, this issue ends with Marlēna Krasovska’s
“A review of library events in Latvia (October–
December 2009)”, followed by Elita Vīksna’s list of
“Selected new acquisitions in the LIS Reading Room
of the NLL Library Development Institute” (October
2009–April 2010).
Prepared by Marlēna Krasovska
Translated by Inese Auziņa-Smith
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2010.gada 5.maija diskusijā

Par bibliotēku nozares
profesionālās izglītības kvalitātes
un tālākas attīstības jautājumiem,
kurā piedalījās Latvijas Bibliotēku padomes, Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas,
Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas, Latvijas Kultūras koledžas,
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes, Rīgas Centrālās bibliotēkas speciālisti, konceptuāli nolemts:

•

atzīt, pilnveidot un paplašināt neformālo izglītību (kursi, mācībsemināri, konferences, pieredzes apmaiņas pasākumi, formālas un neformālas diskusijas, prāta vētras, seminārnometnes utt.)
bibliotēku nozarē atbilstoši Grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, kas nosaka jaunu neformālās izglītības atzīšanas kārtību, īsā laikā ļaujot
koncentrēti apgūt un/vai pilnveidot profesionālās iemaņas un prasmes. Tas izvirza jaunus uzdevumus bibliotēku nozares Mācību centriem

•

izstrādāt neformālās izglītības ieguves sistēmu
bibliotēku nozarē, ietverot to Bibliotēku attīstības
pamatnostādnēs 2011.–2015. gadam 

•

dibināt neformālās izglītības pārvaldības apvienību, kas aptvertu bibliotēku nozari, dokumentāciju,
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ne tikai
bibliotēkās.

Lasīšanas veicināšanas
programmas “Bērnu
žūrija” dalībnieki —
Rīgas Teikas vidusskolas
3.klases skolēni —
Gaismaspils būvlaukumā
2009.gada 9.oktobrī
Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu
literatūras centra
vadītājas Silvijas
Tretjakovas un Kultūras
ministrijas Latvijas
Nacionālās bibliotēkas
projekta īstenošanas
nodaļas vecākā referenta
Jura Ozola pavadībā.

Aleksandra Mariņina un latviešu lasītājs
Rakstniece A.Mariņina ir pārliecināta, ka detektīvžanra sacerējumus mīl visi, tikai vieni to atklāti atzīst, bet
citi, vēlēdamies izlikties intelektuāli, slēpj. Lasītājus visos laikos un visā pasaulē ir interesējusi intriga.
E-grāmata — iespiestās grāmatas turpinājums vai gals?
Arvien plašāka e-grāmatu pieejamība liks pārskatīt un mainīt līdzšinējo krājuma komplektēšanas un
uzturēšanas praksi bibliotēkās. Britu bibliotēkas vadītāja Linna Brindlija (Lynne Brindley) atzinusi, ka ap
2020.gadu 40% no visām Lielbritānijas zinātniskajām monogrāfijām tiks publicētas tikai elektroniski, 50%
— gan iespiestā, gan elektroniskā veidā, un tikai 10% jaunizdevumu būs pieejami vienīgi tipogrāfiski.
Bibliotēkas rada nākotni, balstoties kultūras mantojumā
Digitalizācija neglābs no pētniecības panīkuma un nekonsekvences, tāpat kā kolektivizācija neglāba
lauksaimniecību. Kamēr pētniecība bibliotēkā tiks uzskatīta par lieku greznību un par prioritāti
izvirzītas garderobista un apsarga līmeņa funkcijas, bibliotēku krājumi būs miruši krājumi, nevis vitāla
nepieciešamība zinātniekiem un dārgs mantojums nācijai.

