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Anna Mauliņa

No 2010.gada 13. līdz 18.aprīlim Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un firmu “Rīgas 
tūristi” Latvijas bibliotekāriem organizēja braucienu uz Vāci-
jas lielāko pavalsti — brīvvalsti Bavāriju. Galvenais mērķis bi-
ja iepazīt Bavārijas bibliotēku sistēmu, bibliotēku tīkla pārval-
dības modeli, apmeklēt Bavārijas Valsts bibliotēku un Starptau-
tisko jauniešu bibliotēku, muzejus, koncertus, mākslas galerijas. 
Vienlaikus kolēģi plānoja ieskatīties Minhenes un tās apkārtnes 
skaistajā dabā, vēsturē, sadzīvē, kultūras mantojumā, ieklausī-
ties mūzikas skaņās, pakavēties slavenajā bavāriešu alus kro-
dziņā, padziedāt līdz ar vāciešiem un saklausīt viņu dziesmu mo-
difikācijas Latvijas šlāgeros.

Bavārijas zeme ir lielākā starp visām 16 Vācijas zemēm. Tajā 
ietilpst 71 rajons un 25 brīvpilsētas. Bavārijā kopumā dzīvo 12,5 
miljoni iedzīvotāju.

Bavārijas bibliotēkas — 
Vācijas bibliotēku sirds

Neušvānšteinas pils

Bavārijas kalnu un 
parku burvība
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Sabanci Universitātes Informācijas centrs

Minhene — pilsēta ar visaugstāko 
dzīves līmeni pasaulē

Bavārijas galvaspilsēta Minhene dibināta 1158.
gadā. Pēc vairāk nekā 300 gadiem, 1503.gadā, tā kļuva 
par Bavārijas karalistes galvaspilsētu. Arī šodien Min-
hene ir Bavārijas zemes galvaspilsēta.

Minhene ir viens no Vācijas ekonomikas centriem. 
Simtiem latviešu brauc ar Bavārijas mašīnbūves rūpnīcā 
ražotajiem BMW markas automobiļiem, izmanto pasau-
lē lielākās elektrotehnikas un elektronikas kompānijas 
“Siemens” produkciju. Un kurš gan nav dzēris slaveno 
Minhenes alu! Gadskārtējie alus svētki Oktoberfest, kas 
Minhenē notiek kopš 1810.gada, katru gadu pulcē ap-
mēram 6 miljonus cilvēku no visas pasaules.

Minhene lepojas ar tādiem pasaulslaveniem cilvē-
kiem kā komponists Rihards Štrauss (1864–1949) un 
rakstnieki Lions Feihtvangers (1884–1958) un Klauss 
Manns (1906–1949). Minhene ir visu 
Gētes institūtu galvenā mītne.

Vienlaikus tā ir pilsēta, kas starp 
abiem pasaules kariem veidoju-
sies par nacionālsociālisma atbalsta 
centru. Jau 1923.gadā Ādolfs Hitlers 
(1889–1945) kopā ar piekritējiem, 
organizējot Alus puču, neveiksmīgi 
mēģināja gāzt Veimāras republiku. 
Minhenē dzimis nacistiskās armijas 
speciālās vienības SS (Schutzstaffeln) 
vadītājs Heinrihs Himlers (1900–
1945), Trešā reiha slepenpolicijas  
(Gestapo) pārvaldes vadītājs Heinrihs 
Millers (1900–1945) un Ā.Hitlera līdz-
gaitniece Eva Brauna (1912–1945).

Iedzīvotāju skaita ziņā Minhene ir 
trešā lielākā Vācijas pilsēta aiz Berlī-
nes un Hamburgas. Gadā to apmek-
lē 3,2 miljoni tūristu (http://www. 

sindimesse.lv/?ko=latBap=5).
Minhene ir parku, strūklaku, zie-

du un muzeju pilsēta, kas 2010.gadā 
atzīta par pilsētu ar visaugstāko dzī-
ves līmeni pasaulē. Otrajā vietā pali-
kusi Kopenhāgena, kam seko Cīrihe, Tokija un Helsinki 
(http://news.frut.lv/lv/polit/105217).

Ieskats Vācijas bibliotēku sistēmā

Vācijas bibliotēkām ir gara un bagāta attīstības vēs-
ture, kas sākusies 6.gadsimta klosteros, turpinājusies 
muižās, pilīs, universitātēs. Šobrīd Vācijā ir apmēram 
10 200 publisko un 4000 zinātnisko bibliotēku. Vācija ir 
arī termina “bibliotēkzinātne” izvirzītāja un ieviesēja.

Bibliotēku sistēma Vācijā pieskaņota valsts politis-
kajai struktūrai — katrā no 16 federālajām zemēm ir 
patstāvīga pārvaldība. Bibliotēkas galvenokārt ir pa-
kļautas un tiek &nansētas no zemju budžetiem. Katrai 
Vācijas zemei ir kulturālā autonomija. Individuālu ide-
ju un radošu metožu bibliotēku darbā ir daudz un tās 

ir dažādas. 20.gadsimtā radīts liels skaits profesionālu 
organizāciju: kā nevalstiskās, tā institucionālās profe-
sionālās organizācijas. Sadarbība nav valsts regulēts 
process. Nesekmīgi beigušies mēģinājumi savienot 
profesionālās bibliotekāru biedrības ar institucionāla-
jām asociācijām, lai veidotu vienotu Vācijas bibliotēku 
nozares nevalstisku apvienību. Tas acīmredzot ir ilgter-
miņa uzdevums. Vācu bibliotekāri ir racionāli un cer, ka 
dzīve tomēr aizvien vairāk piespiedīs sadarboties un 
ka 1989.gadā dibinātā un 2004.gadā par Vācijas biblio-
tēku un informācijas asociāciju federālo savienību (Bib-

liothek und Information Deutschland, BID) pārsauktā or-
ganizācija sekmēs ne vien starptautisko, bet aktivizēs 
arī iekšējo — starpzemju — sadarbību.

Vācijas bibliotēku sistēmā ietilpst dažādi bibliotē-
ku veidi. Tās tiek klasi&cētas pēc atšķirīgām pazīmēm, 

 

Linderhofas pils pagalms

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

 
 

Brīvdabas muzejs Bavārijā
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piemēram, &nansējuma avo-
ta — publiskas vai privātas. 
Bibliotēku &nansētāji galve-
nokārt ir federālā valdība, fe-
derālās zemes, municipalitā-
tes, sabiedriskie un privātie 
fondi, reliģiskās organizāci-
jas. Bibliotēkas tiek šķirtas arī 
pēc to vēsturiskās attīstības, 
krājumu lieluma un struktū-
ras, pakalpojumu piedāvāju-
ma, mērķiem un funkcijām.

Visas Vācijas bibliotēkas 
iedalāmas 4 līmeņos:

1.līmenī iekļautas visma-
zākās publiskās bibliotēkas 
nelielās apdzīvotās vietās un 
mazās pilsētiņās; pie šī iedalī-
juma pieder arī vienpersonas 
bibliotēkas, nelielas &liālbib-
liotēkas un bibliobusi;

2.līmeni pārstāv biblio-
tēkas, kas spēj apmierināt 
sabiedrības prasības pēc dzi-

ļākas informācijas, ko sniedz lielāku pilsētu bibliotēkas 
un centrālās bibliotēkas;

3.līmenī ietilpst lielpilsētu bibliotēkas, reģionu spe-
ciālās un universitāšu bibliotēkas;

4.līmeņa bibliotēkas kopdarbībā ar citām informā-
cijas institūcijām spēj apmierināt sabiedrības prasības 

pēc vissarežģītākās informācijas; šajā līmenī ietilpst lie-
lu universitāšu bibliotēkas ar specializētiem krājumiem, 
trīs centrālās speciālās bibliotēkas, kā arī bibliotēkas ar 
nacionālas nozīmes krājumiem un pakalpojumiem.

Centrālās nozaru bibliotēkas (Zentrale Fachbiblio-

theken

informācijas nodrošinājumu lietišķajās zinātnēs.
Zemes bibliotēkas un citas reģionālās informācijas 

krātuves, ko mēdz dēvēt par zemes vai valsts bibliotē-
kām (Landesbibliothek/Staatliche Bibliothek), vāc, ar-
hivē, kataloģizē un indeksē attiecīgajā reģionā radīto 
informāciju un nodrošina tai pieejamību. Galvenā in-
formācijas nodrošinājuma bāze ir obligātais eksemp-

Minhenes Starptautiskās jauniešu bibliotēkas (Inter-
nationale Jugendbibliothek München) Bērnu biblio-
tēkā
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lārs. Vācijā gadā izdod apmēram 100 000 nosaukumu 
izdevumus.

Augstākās izglītības institūciju bibliotēkas, tāpat kā 
augstāko izglītību, &nansē no federālā budžeta. Vācijā 
ir apmēram 3600 augstskolu bibliotēku, kas pieder 250 
izglītības institūcijām. Tās sniedz pakalpojumus apmē-
ram 2 miljoniem studentu. Vācijā ir apmēram 80 uni-
versitātes. (Seefeldt, Jürgen, Syre, Ludger. Portals to 

the Past and to the Future : Libraries in Germany. 2nd rev. 
ed. Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2007. P.45.)

Speciālās un tehniskās bibliotēkas (kopumā 2700) 
ietilpst akadēmisko bibliotēku kategorijā, kur iekļautas 
arī parlamentu, administratīvās un tieslietu bibliotēkas. 
Vācijas valdība &nansē samērā daudz speciālo biblio-
tēku, kas atrodas ārzemēs: Atēnās, Bagdādē, Stambulā, 
Kairā, Lisabonā, Madridē, Romā un Teherānā. Šai grupā 
ietilpināmas arī 142 Gētes institūtu bibliotēkas 81 val-
stī, tai skaitā Latvijā.

Publiskās bibliotēkas

160 gadus garajā vēsturē Vācijas pub-
liskās bibliotēkas piedzīvojušas drama-
tiskas izmaiņas. Pirmā īstā, kā paši vācie-
ši saka, publiskā bibliotēka tika atvērta 
1828.gada 24.oktobrī Saksijas pilsētiņā 
Grosenhainā (Grossenhain). Kopš 1995.
gada 24.oktobris ir Vācijas bibliotekāru 
diena.

Demokrātiskas izmaiņas bibliotēku 
pieejamībā ienesa 1893.gads, kad vācu 
bibliotekārs Konstantīns Norenbergs 
(Constantin Norrenberg, 1862–1937) at-
griezās no bibliotekāru konferences Čikā-
gā un pastāstīja kolēģiem par bibliotēku 
darbu ASV. Jaunās pasaules brīvās idejas 
burtiski pārņēma pedantisko Vāciju, pa-
stiprināti tika dibinātas jaunas publiskās 

bibliotēkas un lasītavas. Savukārt ASV ar vairāk nekā 50 
gadu novēlojumu pārņēma Vācijā radīto terminu “bib-
liotēkzinātne”.

Publiskās bibliotēkas lielākoties ietilpst 1. un 2.lī-
menī. Vācijā ir stingri darba normatīvi. Piemēram, 2.lī-
meņa publiskās bibliotēkas krājumā jābūt vismaz 2 
grāmatām uz vienu reģiona rezidentu, 20% krājuma 

jāsastāda negrāmatu materiāliem, piemēram, CD un 
DVD, 5% jābūt uzziņu izdevumiem, jānodrošina pie-
kļuve dažādām datubāzēm. Bibliotēkai jābūt atvērtai 
lasītājiem vismaz 35 stundas nedēļā. Bez tam bibliotē-
kai jāiesaistās kopkataloga veidošanā un starpbiblio-
tēku abonementa (SBA) sistēmā. Vienam bibliobusam 
jāapkalpo apmēram 25 000 iedzīvotāju.

Vislielākā publisko bibliotēku sistēma ir Minhenē, 
kas ietver lielu centrālo bibliotēku un daudzas atšķi-
rīgas &liālbibliotēkas. Lielpilsētas bibliotēka Minhenē 
pirmā sāka lietot radio frekvences identi&kācijas teh-
noloģiju (Radio frequency identification, RFID).

Vācija viena no pirmajām ieviesa integrētās bib-
liotēkas — vienā institūcijā apvienotas zinātniskās un 
publiskās bibliotēkas. Šo praksi pārņēma ne vien Eiro-
pa, bet arī citas pasaules valstis. Kā uzskatāms piemērs 
minama Centrālā un zemes bibliotēka Berlīnē (Zent-

ral- und Landesbibliothek Berlin), kura vienlaikus veic 
valsts bibliotēkas, publiskās bibliotēkas un depozītbib-
liotēkas funkcijas. Apvienotajā bibliotēkā glabājas 3,2 

miljoni informācijas vienību. Jāpiebilst gan, ka šobrīd 
pasaulē novērojama apvienoto bibliotēku dalīšanās 
tendence.

Apmēram 6500 publiskās bibliotēkas atbild arī par 
2500 skolu bibliotēkām. Turpat 4800 publisko bibliotē-
ku ir katoļu un luterāņu baznīcu pārziņā.

Pirms dažiem gadiem Vācijā strādāja apmēram 
20 000 augstas kvali&kācijas bibliotēku nozares spe-
ciālistu. Interesanti atzīmēt, ka bibliotēku darbā valstī 
iesaistīti 40 000 brīvprātīgie, kas strādā bez samaksas 
galvenokārt skolu, baznīcu un mazajās publiskajās 
bibliotēkās.

Skolu bibliotēkas

Neticami, bet fakts — tikai 5% publisko skolu ir bib-
liotēkas. (Lux, Claudia. Germany : Libraries, Archives 
and Museums. No: Encyclopedia of Library and Informa-

tion Sciences. Vol.3. New York : CRC Press, 2010. P.1970.) 

Bavārijas 
Valsts bib-
liotēkas 
Vispārīga-
jā lasītavā

Bavārijas Valsts bibliotēkā lasītājus 
sagaida bibliotekārs vīrietis
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Dažās skolu bibliotēkās ir bagāti grāmatu krājumi un 
piekļuve ātrgaitas internetam, citās bibliotēku resursus 
veido tikai labvēļu vai skolēnu vecāku dāvinājumi. Bib-
liotekāriem un skolotājiem ir atšķirīgi hierarhiskie statu-
si, tāpēc skolas nav ieinteresētas algot bibliotekārus.

Speciālās bibliotēkas

Vācijā ir apmēram 
1000 speciālo bibliotēku, 
kas ir dažādu institūci-
ju struktūrvienības. Šīs 
bibliotēkas galvenokārt 
nodrošina elektronisko 
informāciju, kā arī pelē-
ko literatūru pētniecībai 
un profesionālajai iz-
augsmei. Šo bibliotēku 
darbinieki parasti ir ļoti 
augstas kvali&kācijas 
speciālisti sarežģītu un 
šauri specializētu uzziņu 

sniegšanā. Speciālajām bibliotēkām krājumu komp-
lektēšanā parasti nav &nansiālu ierobežojumu. Tomēr 
jāatzīst, ka vairumā gadījumu šīs bibliotēkas ir viena 
darbinieka bibliotēkas, kam lielās noslodzes dēļ grūti 
iekļauties kopējā sistēmā.

Vecā dāma — Bavārijas Valsts 
bibliotēka — 452 gados kļūst aizvien 
spriganāka

Bavārijas Valsts bibliotēka (Bayerische Staatsbiblio-

thek, BVB) Minhenē, kas 2008.gadā svināja 450.gads-
kārtu, ir otrā lielākā informācijas krātuve Eiropā aiz Britu 
bibliotēkas. Tā dibināta 1558.gadā un ir 24 gadus jaunā-

ka par Rīgas pilsētas bibliotēku Bib-

liotheca Rigensis, kas šobrīd iekļauta 
Latvijas Universitātes Akadēmiskās 
bibliotēkas juridikcijā.

BVB vienlaikus ir nacionāla un re-
ģionāla bibliotēka Bavārijas brīvze-
mei. Tā nodrošina pakalpojumus ne 
vien sabiedrībai, bet arī citām Bavā-
rijas bibliotēkām, bibliotēku sistēmai 
un visai nozarei. 347 gadus, t.i., kopš 
1663.gada, tā saņem Bavārijā izdo-
to publikāciju obligāto eksemplāru. 
Pirms dažiem gadiem šajā bibliotēkā 
ietilpa vairāk nekā 47 000 žurnālu un 
laikrakstu, kas nodrošināja otrās lie-
lākās periodisko izdevumu krātuves 
statusu Eiropā aiz Britu bibliotēkas. 
(Seefeldt, Jürgen, Syre, Ludger. Por-

tals to the Past and to the Future : Lib-

raries in Germany. 2nd rev. ed. Hildes-
heim : Georg Olms Verlag, 2007. P.47.)

BVB manuskriptu krājums — vairāk nekā 93 000 
eksemplāru — ir lielākais pasaulē. Bibliotēkā kopumā 
glabājas apmēram 10 miljoni grāmatu, 8500 licencēto 
elektronisko žurnālu. Tā lepojas ar bagātāko inkunābu-
lu krājumu pasaulē — 19 900 eksemplāru, to vidū arī 
Johana Gūtenberga 1455.gadā iespiestā Bībele.

Šo izcilo bibliotēku vidēji apmeklē 3000 lasītāju 
dienā. Lasītavas atvērtas no 8 rītā līdz 12 vakarā. Brīv-
pieejā ir apmēram 130 000 grāmatu un 18 000 perio-
disko izdevumu.

Otrā pasaules kara laikā BVB zaudēja turpat pusmil-
jonu sējumu. Neskartie krājumi tika evakuēti, jo apmē-
ram 85% ēkas bija drupās. Ēkas rekonstrukciju uzsāka 
tūlīt pēc kara beigām, 1946.gadā. Krājumi auga, telpas 

Bavārijas Valsts 
bibliotēkā la-
sītājiem atvē-
lēts pulka infor-
mācijas tehno-
loģiju

Uz Bavārijas Valsts 
bibliotēkas lasītavām 
ved “iemīts ceļš”

Uzraksts “Lūdzu pārvie-
toties klusām. Jūs atroda-
ties bibliotēkā!” Bavārijas 
Valsts bibliotēkā
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to izvietošanai aizvien sašaurinājās. Jauna piebūve tika 
uzcelta 1970.gadā, bet pēc 10 gadiem — 1988.gadā — 
durvis vēra mazpieprasītās literatūras repozitārijs.

Digitālā revolūcija turpinās — BVB un 
Minhenes digitalizācijas centrs

BVB izceļas ar plašām digitalizācijas programmām. 
Šobrīd ciparoti 190 000 sējumi. Poligrā&skā krājuma 
ciparošana īpaši izvērsta pēc 2007.gada, kad BVB ie-
saistījās digitalizācijas megaprojektā “Google Book  
Search”. O&ciāli Vācijā ir trīs digitalizācijas centri: Vāci-
jas Nacionālās bibliotēkas digitalizācijas centrs, Getin-
genas Universitātes bibliotēkas digitalizācijas centrs 
un “Google” bibliotēku digitalizācijas projekts BVB. 
Vācijas Nacionālā bibliotēka, Getingenas Universitā-
tes bibliotēka, kā arī vairums citu digitalizētāju gal-
venokārt pievēršas speciālo kolekciju, inkunābulu un 

pirmais masveida digitalizācijas projekts Vācijā. Tā uz-
stādījums: ciparot visas 18. un 19.gadsimta kolekcijas 
Bavārijā. Digitalizācijas projektus, to tehnoloģisko no-
drošinājumu, kā arī zinātnisko pētniecību Vācijā līdz&-
nansē Vācu zinātnes fonds. (Lux, Claudia. Germany : 
Libraries, Archives and Museums. No: Encyclopedia of 

Library and Information Sciences. Vol.3. New York : CRC 
Press, 2010. P.1970.) BVB, kā brīvā sarunā apgalvoja 
paši darbinieki, &nanšu krīzi nav piedzīvojusi.

Procesuālās ciparošanas galvenais veicējs Bavārijā 
ir Minhenes digitalizācijas centrs (Münchener Digitali-

sierungszentrum), kas ciparo ne vien BVB, bet arī citās 
Bavārijas institūcijās glabāto nācijas kultūras manto-
jumu. 2011.gada jūnijā kopumā digitalizētas un bez 
maksas interneta vidē pieejamas bija 500 411 informā-
cijas vienības, precīzāk, to nosaukumi.

Digitalizētie materiāli informē par aizvēsturi un 
Vācijas vēsturi, klasisko arheololoģiju un &loloģiju, 
Austrumeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas 
jautājumiem, Austrijas, Šveices, Francijas un Itālijas 
vēsturi, muzikoloģiju, bibliotēkzinātni, grāmatniecību 
un informācijas zinātni, aptverot rokrakstus, seniespie-
dumus, mūsdienu grāmatas, kartes, fotokolekcijas, kā 
arī žurnālus un laikrakstus. Izveidots elektroniskais in-
kunābulu katalogs. Kartīšu katalogi lielākoties konver-
tēti. Jāatzīmē, ka izvērstā bibliotēku nozares materiālu 
digitalizācija būtiski sekmē vācu bibliotekārās skolas 
attīstību un mūsdienu problemātikas apriti ne vien Vā-
cijā, bet arī citur pasaulē. Vācu sasniegumi bibliotēku 
darbā tiek popularizēti, izmantojot plašo Gētes institū-
tu pārstāvniecību.

Digitalizēti arī vairāki latviešu seniespiedumi, pie-
mēram, Gotthelf, Jeremias: Mahrtinsch, tas bandineeks, 

Jelgawâ (Mitau), Fr. Gust. Lukas, 1853 un Masais Kur-

semmes Sirdsinhch, jeb, Grahmatina par Sirgu Lohpeem, 

Jelgawâ (Mitau), G.A.Reyher, 1860, un senizdevumi, kas 
vairāk vai mazāk attiecināmi uz Latvijas un Baltijas teri-
toriju: Luther, Martin: Den auserwählten lieben Freunden 

Gottis, allen Christen zu Righe, Revell, und Tarbthe ynn 

Lieffland, meinen lieben Herren und Brudern ynn Christo, 

[Wittemberg], [Lufft], 1523; Lu-

ther, Martin: Der hundert unnd 

sybenund zwentzigst Psalm 

ußgelegt an die Christen zu 

Rigen yn Liffland, [Straßburg], 

[Schwan], 1524; Gretser, Jacob: Historische Erzehlung. 

Von dem Jungkfrawkloster S. Benedictordens zu Rigen, 

wie wunderbarlich dasselbig von der Zeit an, als sich die 

Lutherische Ketzerey erhebt, so lang erhalten, biß es den 

Patribus der Societet Iesu, eyngeantwort und ubergeben 

worden, Ingolstatt, Eder, 1614.
BVB Digitālās bibliotēkas departaments kā Minhe-

nes digitalizācijas centra galvenais partneris nodroši-
na piekļuvi ciparotajai kolekcijai, atbild par priekšmetu 
portāla darbību un ilglaicīgu bibliotēku digitalizēto 
krājumu saglabāšanu (http://www.digital-collections.

de/index.html?c=startseite&l=en).

Bavārijas Valsts bibliotēka — Bavārijas 
zemes ekselences centrs bibliotēku 
nozarē

Kopš 1999.gada BVB atbild par bibliotēku sistēmu 
un tīklu savā zemē, veic konsultatīvā, koordinatīvā un 

Sekojot šai norādei, ikviens 
Bavārijas Valsts bibliotēkas 
apmeklētājs atradīs Mediju re-
sursu centru, kas piedāvā vis-
dažādākos pakalpojumus: ko-
pēšanu, skenēšanu, drukāša-
nu, iesiešanu u.c.
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plānošanas centra funkcijas. Bibliotēka pārvalda Ba-
vārijas zemes vēstures, kultūras un mākslas portālu, 
koordinē elektronisko žurnālu licencēšanu, priekšme-
tu datubāzes un universitāšu un koledžu bibliotēku 
e-grāmatas.

Bavārijas zemes bibliotēku tīklu pārvalda īpašs BVB 
Tīkla departaments, kas vienlaikus ir arī informatīvais, 
metodiskais, konsultatīvais un koordinatīvais centrs ne 
vien bibliotēku darba, bet arī informācijas tehnoloģiju 
jautājumos. Tas administrē tīkla bibliotēku kopkata-
logu, Bavārijas virtuālo bibliotēku, attīsta inovatīvus 
projektus, nodrošina informētību bibliotēku nozarē. 
Publiskajām bibliotēkām BVB ir atsevišķs speciāls kon-
sultatīvais centrs.

Bavārijas bibliotekāri 
profesionālo izglītību iegūst 
īpašā Bibliotekāru skolā, kas 
vienlaikus ir arī nacionālais 
mācību centrs zinātnisko 
bibliotēku darbiniekiem.

Bavārijas bibliotēku tīkla 
sistēma ir izteikti atšķirīga 
no citām Vācijas zemēm. Tīk-
lā iekļautas vairāk nekā 100 
dažāda lieluma bibliotēkas, 
tai skaitā pati BVB, universi-
tāšu, koledžu un reģionālās 
zemes bibliotēkas. Tīkla de-
partaments nodrošina pie-
kļuvi 18 miljoniem katalog-
ierakstu, sniedz konsultācijas 
kopkatalogu organizācijā, 
pārvalda tīkla portālu, vada 
tiešsaistes starpbibliotēku 
abonementu, administrē lokālās bibliotēku sistēmas, 
dažādas datubāzes.

Latvija Bavārijas Valsts bibliotēkā

Pēc BVB speciālista Norberta Kunca (Norbert Kunz) 
sniegtās informācijas, BVB komplektēšanas pro&lā ie-
kļauta arī Latvijas vēsture, literatūra, valoda, etnolo-
ģija, reģionālā ģeogrā&ja, kā arī valsts pārvaldība un 
žurnālistika. Īpaši izdalītas šādas tēmas:

1998);
 Latvija kā Baltijas valsts (no 1998.gada);

gadam).
Bibliotēkā glabājas mikro&lmēti ASV Valsts depar-

tamenta ieraksti par Latvijas iekšlietām no 1910. līdz 
1944.gadam.

Kopumā BVB gadā vidēji tiek iegādātas 120–140 ie-
spiestās grāmatas latviešu valodā un par Latviju. BVB 
bibliotekāri uzskata, ka viņiem ir bagātākā kolekcija 
par Latviju visā Vācijā. Piemēram, &skālā gada laikā no 
2009.gada aprīļa līdz 2010.gada martam iegādāta 631 
informācijas vienība par Baltiju, to skaitā 132 vienības 
par Latviju.

Bibliotēku nākotne un nākotnes 
bibliotēka

BVB ir nozīmīga kultūras institūcija ar garu un bagā-
tu vēsturi un skaidru nākotni par savu misiju un devumu 
valsts tautsaimniecībai un sabiedrībai. Tomēr arī  Vāci-
jas bibliotekāri jautā: kāda tad būs bibliotēku virzība 
nākotnē? Vai tās, tādas kā zinām un pazīstam, eksistēs 

arī pēc 30 vai 50 gadiem? 
Vai digitālā revolūcija, 
kas, lai gan cietusi smagu 
sakāvi cīņā ar autortiesī-
bu administrētājiem, tikai 
pieņemas spēkā, pilnībā 
mainīs veco labo bibliotē-
ku? Par to runā un raksta 

jautājumi joprojām ir bez 
atbildes.

21.gadsimta izaicinā-
jumi, strauji mainīgās in-
formācijas un komunikā-
cijas tehnoloģiju iespējas 
maina visu un galveno-

vai tāpat nebija arī  senās 
Aleksandrijas bibliotēkas 
ziedu laikos?

(Annas Mauliņas un 

Baibas Biernes foto)

Bavārijas Valsts bibliotēkas 
lasītāji var atlaisties arī ēr-
tos zviļņos

Grāmatas no krātuves uz lasītavām pārvietojas pa 
mehānisku leti
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