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Ārzemju 
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notikumu 
apskats
(2008.gada 
jūlijs–septembris)

Restaurēta pasaules lielākā klostera 
bibliotēka

Pēc publikācijas “Baroka zināšanu katedrāle” (“La 
cathédrale baroque du savoir”) Francijas tiešsaistes 
laikrakstā “Le Monde” 2008.gada 20.augustā plašāku 
sabiedrību sasniedza vēsts — pirmējā skaistumā inte-
resentiem atkal atvērta Admontas (Austrija, Štīrijas fe-
derālā zeme) abatijas bibliotēka.
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1074.gadā dibinātā klostera (Benedikterstift Admont, 
http://www.stiftadmont.at) grāmatu krātuves restaurā-
cija ilga nepilnus piecus gadus. Tika atjaunotas griestu 
freskas, visi metāla, akmens un koka priekšmeti. No pu-
tekļiem un kaitīgu vielu nosēdumiem attīrīti vairāk ne-
kā 70 000 iespieddarbu, restaurētas vairāk nekā 5000 
grāmatas. Bibliotēkas sākotnējo spožumu atjaunoja 15 
speciālisti no Vīnes, Grācas, kā arī citām Austrijas pilsē-
tām. Deviņi darbinieki restaurēja grāmatas.

Admontas abatijas bibliotēka ir viens no nozīmīgā-
kajiem Austrijas kultūrvēstures un tūrisma objektiem, 
tādēļ tās atjaunošanu uzraudzīja Federālā pieminek-
ļu valde (Bundesdenkmalamt). Restaurācijas kopējās iz-
maksas bija 5 miljoni eiro, no tiem 2 miljonus piešķīra 

-
nātnes un kultūras ministrija, vēl 600 000 — Štīrijas val-
dība. Nozīmīgu līdzfinansējumu (1,4 miljonus eiro) at-
vēlēja pati abatija.

Bibliotēkas atjaunošana bija steidzama. Pēc tās uz-
celšanas 1776.gadā remonti nebija veikti, kaut jumtu 
un griestu freskas krietni bija postījis abatijas uguns-
grēks 1865.gadā un spridzināšanas darbi klostera pa-
kājē 1938.gadā.

Klosteris bez bibliotēkas — kā cietoksnis bez 

ieroču noliktavas

Admontas abatijas bibliotēka ir vesels mākslas dar-
bu kopums, kurā izpaužas arhitektūras, glezniecības, 
grāmatmākslas un tēlniecības sasniegumi. Tās krājums, 
kur rodami gan krāšņi ilustrēti viduslaiku rokraksti, gan 
pirmie iespieddarbi — inkunābulas —, gan mūsdienu 
masu produkcijas eksemplāri, ir grāmatniecības vēstu-
res liecība.

Admontas 
abatijas 
bibliotēkas 
centrālā zāle
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Grāmatas allaž bijušas svarīgs klostera pārvaldes un 
tradīciju saglabāšanas instruments, tās vāktas un rūpī-
gi glabātas kopš abatijas izveides. Viens no senākajiem 
ieguvumiem ir trīssējumu lielformāta Bībele, kas tapusi 
11.gadsimta otrajā pusē. Zināms, ka 12.gadsimtā kloste-
rī bijusi rokrakstu pārrakstīšanas darbnīca — skriptorijs, 
kur pārrakstītas grāmatas ne vien pašu, bet arī citu klos-
teru vajadzībām. Bija izveidots standartizēts juridiskās 
literatūras krājums, kur nozīmīgākais darbs — Boloņas 
mūka Graciāna sastādītais kanonisko tiesību kodekss 
“Concordia discordantium canonum” (saīsināti “Decre-
tum Gratiani”). Taču sevišķi strauji krājums pieauga pēc 
grāmatiespiešanas izgudrojuma — 16.gadsimta beigās 
tajā jau bija vairāk nekā 3000 iespieddarbu.

Patlaban bibliotēkā ir 200 000 vienību, to skaitā at-
sevišķa orientālistikas rokrakstu kolekcija. Starp grāma-
tām ir daudz protestantu darbu iespiedumu, ko abatija 
ieguva pēcreformācijas laikā. Bibliotēkas vērtīgākā da-
ļa ir vairāk nekā 1400 rokrakstu (sākot no 8.gadsimta), 
530 inkunābulu, to vidū pat Johana Gūtenberga Bībe-

les fragments. Bibliotēkā ir vairāk nekā 400 postinkunā-
bulu — iespieddarbu, kas radušies 16.gadsimta pirmajā 
pusē. Jāpiebilst, ka rokraksti līdz ar agrīnajiem iespied-
darbiem vairs neatrodas bibliotēkas zālē, bet citā telpā, 
atsevišķā seifā, kur nodrošināta klimata kontrole.

Bibliotēka — mākslas ansamblis

Jau 18.gadsimta 30.gados netālās Štīras (Steyr) pilsē-
tas arhitekts abatijas uzdevumā izveidoja reprezentatī-
vu bibliotēkas projektu. Visai īsā laikā tika uzcelta gran-
dioza, divstāvīga ēka, taču būtisku arhitektonisku prob-
lēmu dēļ to nācās nojaukt.

Pēc tam bibliotēkas celtniecību uzticēja Grācas ar-
hitektam Jozefam Hūberam (Josef Hueber, 1715–1787). 
Būvniecība ilga aptuveni sešus gadus un noslēdzās 
1776.gadā.

Vēlīnā baroka stilā veidotās bibliotēkas arhitekts 
J.Hūbers bija dedzīgs apgaismības piekritējs. Tas jau-
šams zāles veidolā — 70 metrus garā, 14 metrus pla-

Bibliotēkas griestu fragments Bibliotēkas grāmatas pirms restaurācijas

Jozefa Štammela skulptūras, kas atspoguļo nāvi, elli un pastaro tiesu
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tā un 11 metrus augstā (centrā, kupola daļā tā sasniedz 
pat 12,7 metrus) telpa, kurā ir 48 lielizmēra logi, jopro-
jām ir pasaulē lielākā klostera bibliotēka. Tās arhitekto-
niskais paraugs ir tagadējā Austrijas Nacionālā bibliotē-
ka Vīnē. Grīdu klāj marmora plāksnes, garensienās ie-
būvēti baltzeltīti koka grāmatplaukti.

Apgaismības ietekme jūtama arī septiņās griestu 
freskās, ko 1775.–1776.gada vasarā uzgleznoja tolaik 
vairāk nekā 80 gadus vecais gleznotājs Bartolomeo Al-
tomonte (Bartolomeo Altomonte, 1694–1783). Freskas 
atspoguļo cilvēciskās izziņas ceļu, kas sākas no zināt-
nēm un vainagojas ar Dieva atklāsmi — tā attēlota zā-
les centrā, kupolā.

Grāmatplauktos zāles centrā glabājas Bībeles un 
garīgo tēvu darbu izdevumi, zāles ziemeļu daļā — teo-
loģiskā literatūra, bet dienviddaļā — visu citu zinātņu 
sacerējumi. Viens no redzamākajiem Austrijas baroka 
tēlniekiem — Jozefs Štammels (Josef Stammel, 1695–
1765) — veidojis skulptūras. Īpašu atzinību guvis viņa 
darbs “Četras pēdējās lietas” (“Vier letzten Dinge”), kas 
atspoguļo nāvi, pastaro tiesu, debesis un elli.

-
tim bibliotēkai iekārtota rokrakstu izstāžu telpa, kas at-
bilst visstingrākajām drošības prasībām.

Pēc bibliotēkas atjaunošanas klostera apmeklētāju 
skaits krietni pieaudzis. Pirms restaurācijas Admontas 
klosteri ik gadu apmeklēja 60 000 cilvēku, taču 2008.
gadā šo Štīrijas pērli bija aplūkojuši jau 70 000 ļaužu.

Admontas abatija izvērsusi plašu darbību arī laicīga-
jā pasaulē, ārpus klostera sienām. Tās 37 mūku pārziņā 
ir 26 draudzes. Abatija vada arī aprūpes namu, ģimnāzi-
ju un daudzus tautsaimniecības uzņēmumus, kuros ie-
saistīti 500 darbinieki.

Visi, kas vēlas aplūkot krāšņo klosteri, tā bibliotēku 
un muzeju, gaidīti Admontā ik dienas no plkst. 9.00 līdz 
17.00! Tiek solīts, ka 2009.gada 10.maijā — Mātes dienā 
— visām māmiņām ieeja būšot bez maksas.

Izmantotā informācija
Ein historischer Moment [tiešsaiste] : Admonter Stiftsbibliothek 

wurde wieder eröffnet. Benedikterstift Admont, 2008 [skatīts 
2009.g. 2.febr.]. Pieejams: http://www.stiftadmont.at/deutsch/presse/

Stiftsbibliothek_eroeffnet.pdf

60.000ste Besucherin im Stift Admont! [tiešsaiste]. Benedikterstift 
Admont, 2008 [skatīts 2009.g. 2.febr.]. Pieejams: http://www.stiftadmont.

at/deutsch/presse/60.000-Besucher-im-Stift-Admont.pdf

Unterberger, Gerald. Das museale Universum im Benediktinerstift 

Admont. Teil 2 [tiešsaiste] : Generalrestaurierung der barocken 
Stiftsbibliothek. Benedikterstift Admont, 2008 [skatīts 2009.g. 2.febr.]. 
Pieejams: http://www.stiftadmont.at/_images/presse/Restaurierung.pdf

Iedzīvotāji aptur Kārdifas bibliotēkas 
retumu pārdošanu

2008.gada 1.septembrī nonāca atklātībā Kārdifas 
(Velsa, Lielbritānija) municipalitātes plāns par pilsētas 
Centrālās bibliotēkas (Cardiff Central Library, CCL) vēr-
tību pārdošanu, lai iegūtu līdzekļus modernas tehno-
loģiju infrastruktūras izveidei jaunuzceltajā bibliotēkas 
namā. 2006.gada janvārī izstrādātais dokuments ar vi-
sai zīmīgu nosaukumu “Atbrīvošanās no liekā bibliotē-
kas krājuma” (Disposal of Surplus Library Stock) paredz 

pakāpenisku specializēto fondu realizāciju ar Bonhe-
mu izsoļu nama (Bonhams, http://www.bonhams.com) 

-
ja konsultējusies nedz ar Kārdifas Universitātes akadē-
misko personālu, nedz citām ieinteresētajām iedzīvotā-
ju grupām. Sabiedrības asās pretdarbības dēļ krājuma 
pārdošana pagaidām atlikta.

Kārdifas Universitātes (Cardiff University) profesors, 
viens no aktīvākajiem protesta organizācijas “Kārdi-
fas mantojuma draugu biedrība” (The Cardiff Herita-
ge Friends Group, http://www.cardiffheritagefriends.
org) E.Wyn James) uz-
sver: “Kārdifa ir vienīgā galvaspilsēta Britu salās, kurā 
nav akadēmiskajai pētniecībai un ekonomiskās attīstī-
bas vērtējumam nepieciešamo pamatinstitūciju — Na-
cionālās bibliotēkas vai Nacionālā arhīva. Tomēr atzīts, 
ka Kārdifas publiskās bibliotēkas humanitāro zinātņu li-
teratūras kolekcija ir starptautiski nozīmīga. To izpārdo-
dot, tiks nodarīts neatgūstams kaitējums.”

1863.gadā dibinātā CCL ir viena no vecākajām Lielbri-
tānijas pašvaldības publiskajām bibliotēkām. Tā allaž cen-
tusies komplektēt nozīmīgāko velsiešu literatūru. 19.gad-
simta otrajā pusē un 20.gadsimta sākumā kā dāvinājumi, 
deponējumi vai atsevišķi pirkumi bibliotēkā nonāca dau-
dzi tūkstoši vērtīgu rokrakstu un iespieddarbu. Bija no-
doms to pārveidot par Velsas Nacionālo bibliotēku, pa-
pildinot krājumu ar citām bibliofilu kolekcijām. Taču Na-
cionālās bibliotēkas mecenāts, ārsts Džons Viljamss (John 
Williams) uzskatīja, ka pilsētas bibliotēkā ir neapmierinoši 
rokrakstu glabāšanas apstākļi, tādēļ atteicās tai atdot savu 
privātkolekciju. Nacionālā bibliotēka tika izveidota aptu-
veni 180 kilometru attālajā Aberistvitā (Aberystwuth). To-
mēr liela daļa Nacionālajai bibliotēkai paredzētā krājuma 
palika Kārdifā, to skaitā seni velsiešu rokraksti, agrīni Bī-
beles un velsiešu gramatikas iespiedumi, privātspiestuv-
ju darbi, Anglijas pilsoņu kara laika politiskie traktāti (agrī-
nas propagandas liecības) un reti atlanti.

Municipalitāte apgalvo, ka CCL nav bijis šo vērtī-
bu pārvaldībai nepieciešamo resursu. Taču tas ir ap-
šaubāms, jo pēc Velsas Nacionālās bibliotēkas izvei-
des pilsētas bibliotēka turpināja mērķtiecīgu nozīmī-
gākās velsiešu literatūras komplektēšanu. 20.gadsimta 
20.gados krājumu papildināja vairākas inkunābulas, kā 
arī 16.−18.gadsimta iespiedumi. Tika iegūtas daudzas 
interesantas kolekcijas, to skaitā izcila 19.gadsimta an-
gļu mākslinieka Džordža Krokshanka (George Cruiks-
hank, 1792−1878) ilustrētie izdevumi, angļu agrīnā bēr-
nu un mācību literatūra, 17.gadsimta vidū Anglijā dibi-
nātās evaņģēliskās kvēkeru brālības izdevumi, 17.−18.
gadsimta muzikālijas u.c. 1923.gadā CCL tika atklāta at-
sevišķa lasītava pētniekiem, 1925.gadā — rokrakstu un 
reto grāmatu restaurācijas darbnīca. 1932.gadā CCL tika 
atzīta par vienu no 5 lielākajām municipālajām uzziņu 
izdevumu bibliotēkām Lielbritānijā, kurā bija jau 160 000 
sējumu. Kā dārgakmeņi kronī specializētie vēsturiskie 
krājumi izcēla CCL citu, apjomā lielāku bibliotēku vidū. 
Tagad tos nolemts pārdot kā bibliotēkas balastu.

Municipalitāte uzsver, ka pēdējos divdesmit gados 
specializētie krājumi tiek reti izmantoti. Taču tie nav nedz 
kataloģizēti, nedz popularizēti.

Kad pagājušā gadsimta 80.gadu beigās bibliotēku 
pārvietoja uz citu namu, jo līdzšinējās telpās bija kļu-
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vis par šauru, tika pieņemts lēmums atbrīvoties no kar-
tīšu kataloga. Bija iecere to pilnībā aizstāt ar elektronis-
ko katalogu. Tomēr visai liela krājuma daļa netika re-
kataloģizēta un atspoguļota e-katalogā. Daļu krājuma 
deponēja uz citām bibliotēkām un iespieddarbi slepus 
nonāca apķērīgu grāmattirgoņu rokās. Vairums vērtī-
bu gan palika Centrālajā bibliotēkā. Specializētajos vēs-
turiskajos krājumos ir 18 000 vienību, taču uzziņu in-
formācija rodama tikai par 180 — Britu bibliotēkas vei-
dotajā tiešsaistes “Angļu īso nosaukumu katalogā” (En-
glish Short Title Catalogue), kurā apkopotas ziņas par 
grāmatām, kas publicētas pirms 1801.gada.

“Kārdifas mantojuma draugu biedrība” norāda: rok-
rakstus un retas grāmatas bibliotēkas neglabā tālab, ka 
tā būtu vispārējās publikas iecienīta brīvdienu lasām-
viela. Gluži pretēji: šo vērtību izmantošana tiek stingri 
limitēta un rūpīgi uzraudzīta, lai tās netiktu sabojātas 
vai nepazustu.

Rokraksti un retās grāmatas ir nozīmīgs izglītojošs 
potenciāls, ko varētu izmantot Kārdifas Universitāte. 
Tām ir arī nozīmīgs tautsaimniecisks efekts, jo tās vai-
ro bibliotēkas un pilsētas prestižu, kalpo tūristu piesais-
tei.

Rokrakstu un reto grāmatu pārdošana ierosinā-
ta arī tādēļ, ka “netīro un nožēlojamā stāvoklī” eso-
šo grāmatu pārvietošana, kā arī pienācīga glabāša-
na nav ekonomiski izdevīga — izmaksas būtu tik-
pat lielas, cik šo resursu komerciālā vērtība. Kārdifas 
Universitātes bibliotēka pauž gatavību pārņemt krā-
jumus un nodrošināt tiem atbilstošus apstākļus, ta-
ču pašvaldība tai negrasās vērtības atdot, norādot, 
ka universitāte tās varēs iegādāties izsolē parastajā 
kārtībā. Augstskolas speciālo krājumu un arhīva pār-
zinātājs Pīters Kīlans (Peter Keelan) ir nobažījies, ka 
vērtīgāko grāmatu cenas izsolē būs  nesasniedzami 
augstas.

Pirmā izsole bija paredzēta jau 2008.gada novem-
brī. Respektējot iedzīvotāju protestus, kas ieguva 
starptautisku rezonansi, vērtību izsole pagaidām atlik-
ta. Pēc Velsas Nacionālās asamblejas [kultūras] manto-

juma ministra (The Welsh Assembly Government herita-
ge minister) Aluna Freda Džounsa (Alun Ffred Jones) ie-
teikuma izveidota speciālo krājumu vērtēšanas komi-
sija, kur iesaistīti pilsētas municipalitātes, Kārdifas Uni-
versitātes, kā arī Velsas Nacionālās bibliotēkas un Glam-
organa Valsts arhīva (Glamorgan Record Office) pārstāv-
ji. Tiks noteikti nozīmīgākie, nepārdodamie informāci-
jas resursi. Pašlaik panākta vienošanās, ka no ūtrupes 
tiks pasargāti velsiešu rokraksti.

Izmantotā informācija
‘Way ahead’ agreed on books sale. BBC News [tiešsaiste], 8 October 

2008 [skatīts 2009.g. 2.febr.]. Pieejams: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_

news/wales/south_east/7659957.stm

Fight to stop rare books sell-off. BBC News [tiešsaiste], 2 September 
2008 [skatīts 2009.g. 2.febr.]. Pieejams: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_

news/wales/south_east/7593883.stm

Eiropas Parlaments paplašinās 
elektronisko komunikāciju lietotāju 
tiesības

-
jā lasījumā akceptēja 155 grozījumus “Universālā pakal-

privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju” (2002/58/

Grozījumi paplašinās elektronisko komunikāciju lie-
totāju tiesības. Tie paredz, ka dalībvalstīm iedzīvotāji 
būs jānodrošina ar salīdzināmu informāciju par elektro-
nisko komunikāciju pakalpojumiem un to tarifiem — 
vai nu par samērīgu cenu vai bez maksas. Tādējādi būs 
vieglāk izvēlēties pakalpojuma sniedzēju. Uzsvērts, ka 
lietotāja un pakalpojuma sniedzēja līguma termiņš ne-
drīkst pārsniegt 24 mēnešus.

Lai nodrošinātu pienācīgu elektronisko pakalpoju-
mu un datu plūsmu kvalitāti, katras dalībvalsts regu-
latīvajām iestādēm būs tiesības noteikt pakalpojumu 
kvalitātes standartus.

Grozījumos pieprasīta kvalitatīvu elektronisko saka-
ru pieejamība personām ar invaliditāti. Vismaz vienam 

Kārdifas 
Centrālā 
bibliotēka
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uzņēmumam būtu jāsniedz tām nepieciešamos pakal-
pojumus.

Pakalpojuma sniedzējiem jārespektē personu 
pamattiesības (īpaši privātās dzīves neaizskara-
mība) elektroniskās komunikācijas vidē. Dalībval-
stīs organizējamas informatīvas kampaņas par elektro-
nisko sakaru iekārtu aizsardzības līdzekļiem pret vīru-
siem un spiegošanas programmām. Valsts regulatīva-
jām iestādēm un pakalpojuma sniedzējiem jānodroši-
na persondatu aizsardzība pret nejaušu vai nelikumīgu 
iznīcināšanu, pazaudēšanu vai izmainīšanu, kā arī ne-
atļautu vai nelikumīgu glabāšanu, apstrādi, pieejamī-
bu vai izpaušanu. Pakalpojuma sniedzēja un lietotāja 
līgumā precīzi norādāma pakalpojuma sniedzēja rīcī-
ba, kā arī kompensācijas, ja tiek konstatētas nepilnības 
aizsardzības sistēmā vai apdraudēta persondatu neaiz-
skaramība.

Dalībvalstīm un pakalpojuma sniedzējiem jāgādā, 
lai persondatiem varētu piekļūt tikai pilnvaroti darbi-
nieki likumīgā nolūkā.

Grozījumos uzsvērts: “Ja uz drošības pārkāpu-
miem nereaģē pienācīgi un savlaicīgi, tie var radīt 
būtisku kaitējumu, piemēram, ekonomiskos zaudē-
jumus, sociālo kaitējumu vai identitātes zādzību. Tā-
pēc attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam drošības 
pārkāpuma skartie abonenti jābrīdina bez kavēša-
nās, lai tie spētu veikt nepieciešamos drošības pasā-
kumus.” Abonentiem adresētajā paziņojumā izklās-
tāma vismaz pārkāpuma būtība, norādāmi kontakt-
punkti, kur iespējams iegūt plašāku informāciju, un 
iesakāmi pasākumi pārkāpuma iespējamās negatī-
vās ietekmes mazināšanai.

Lietotāji tomēr nebūs jāinformē par drošības pār-
kāpumiem, ja pakalpojuma sniedzējs kompetentajai 
iestādei būs uzskatāmi pierādījis, ka īstenoti atbilsto-
ši tehniski aizsardzības pasākumi, kas tikuši piemēroti 
datiem, ko skāris drošības pārkāpums.

-
pas elektroniskās komunikācijas regulatora izveidi. 
Regulators būs specializēta un neatkarīga padom-
devējinstitūcija, kas apvienos 27 dalībvalstu elek-
troniskās komunikācijas pakalpojumu regulatorus. 
Tās uzdevums — veidot vienoto kopienas tirgu, no-
drošināt vienmērīgu pakalpojumu kvalitāti un pie-

-
vienība un nacionālie regulatori, taču nav precizēts, 
cik lielu finansiālo ieguldījumu sniegs katra iesais-
tītā puse.

Izmantotā informācija
Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi un privātās dzīves un 

patērētāju tiesību aizsardzība 

24.sept. [skatīts 2009.g. 5.janv.]. Pieejams: http://www.europarl.

europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// TEX T+TA+P6-TA-2008-

0452+0+DOC+XML+V0//LV

Aizliegto grāmatu nedēļa ASV

No 2008.gada 27.septembra līdz 4.oktobrim ASV 
bibliotēkās un grāmatnīcās noritēja gadskārtējā Aizlieg-
to grāmatu nedēļa (Banned Books Week, http://www.
ala.org/ala/aboutala/offices/oif/bannedbooksweek/
challengedbanned/frequentlychallengedbooks.cfm), 

ko allaž izsludina Amerikas Bibliotēku asociācija (Ame-
rican Library Association, ALA).

Aizliegto grāmatu nedēļa ir lasīšanas brīvības svētki, 
kas kopš 1982.gada notiek pēdējā septembra nedēļā.

Svētku laikā bibliotekāri, grāmattirgotāji un citi grā-
matu draugi, organizējot aizliegtās literatūras izstādes 
un lasījumus, diskusijas un intervijas par cenzūru, mēģi-
na pievērst sabiedrības uzmanību centieniem ierobe-
žot informācijas apriti.

Kopš 1982.gada mēģināts limitēt vairāk nekā 1000 
grāmatu pieejamību (no 1990. līdz 2000.gadam 100 
visbiežāk apstrīdēto grāmatu saraksts rodams ALA tī-
mekļa vietnē http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/
oif/bannedbooksweek/bbwlists/top100.pdf.

-
nā pavalstī. Cilvēki vēlas aizliegt, viņuprāt, seksa vai ag-
resijas pārsātinātu literatūru. Viņi protestē pret profanā-
ciju, vulgāru leksiku, aizvainojošu rasu vai konfesiju at-
spoguļojumu, homoseksuālisma propagandu kā mūs-
dienu darbos, tā klasiskajā literatūrā. Aizliedzamo dar-
bu sarakstā rodami pat plaši pazīstamu un literatūrkri-
tikā augsti vērtētu autoru (Viljama Goldinga, Džeroma 
Deivida Selindžera, Džona Steinbeka, Marka Tvena, Kur-
ta Vonnegūta) darbi, kas tulkoti arī latviešu valodā. Pa-
rasti aizlieguma prasību pamato ar vēlmi pasargāt bēr-
nus no vardarbības un viņu vecumam neatbilstošas sek-
sualitātes.

Visvairāk vārda brīvības cīņās tiek iesaistītas sko-
las (2000.−2005.gadā — 926), skolu bibliotēkas 
(2000.−2005.gadā — 1363) un publiskās bibliotēkas 
(2000.−2005.gadā — 531). Galvenie aizlieguma iero-
sinātāji ir vecāki (no 2000. līdz 2005.gadam — 1824 
prasības). Viņus neapmierina vai nu skolotāju ieteik-
tā literatūra, vai bērnu izvēlētā lasāmviela bibliotēku 
plauktos.

“Bibliotēku tiesību aktā” (Library Bill of Rights), kas ie-
tver ALA pamatnostādnes par vārda brīvību, uzsvērts — 
“bibliotekāriem un pārvaldes institūcijām jāpatur prātā, 
ka vecāki — vienīgi vecāki — ir tiesīgi ierobežot biblio-
tēku resursu pieejamību saviem bērniem — vienīgi sa-
viem bērniem.” Bibliotekāri nedrīkst uzņemties cenzora 
lomu, jo tādējādi viņi pārkāpj ASV Konstitūcijā fiksētās 
tiesības uz izpausmes brīvību (First Amendment).

Pēc ALA datiem 2007.gadā mēģināts aizliegt vairāk 
nekā 400 grāmatu. Desmit 2007.gadā visbiežāk apstrī-
dētās grāmatas:

Richardson, Justin, Parnell, Peter. And tango ma-
kes three. New York : Simon & Schuster Books for Young 
Readers, 2005. 1 vol. (unpaged). Aizlieguma pamato-

Aizliegto grāmatu nedēļas logo
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jums: homoseksuālisma propaganda — grāmatā stāstīts 
par pingvīnu geju pāri, kas audzina mazuli.

Cormier, Robert. The chocolate war. 30th anniver-
sary ed. New York : Knopf, 2004. 253 p. Aizlieguma pa-
matojums: romānā atainoto katoļu skolas jauniešu vi-
dū valda fiziska un garīga varmācība. Grāmatas varoņu 
valoda ir ļoti vulgāra, Dievu zaimojoša un seksa terminu 
pārsātināta. Romāns ekranizēts 1988.gadā.

Henkes, Kevin. Olive’s ocean. 1st ed. New York : 
Greenwillow Books, 2003. 217 p. Aizlieguma pamato-
jums: svētuma zaimošana (profanācija), dzimumdzīves 
ainas. Kā norāda grāmatas aizstāvji, darbā parādītas gal-
venās varones — pusaugu meitenes — vecāku mīlestības 
pilnās intīmās attiecības, tādēļ to atspoguļojums nebūtu 
nosodāms. 2004.gadā Kevins Henks par šo darbu saņē-
ma Amerikas Bibliotēku asociācijas Bibliotēku pakalpo-
jumu bērniem nodaļas godalgu.

Pullman, Philip. The golden compass. New York : Year-
ling, [2007?]. 399 p. Pirmizdevums ar nosaukumu “Northern 

valodā: Pulmans, Filips. Ziemeļblāzma : [triloģijas “Tumšās 

Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. 438 lpp. (Lasītprieks!). Aizliegu-
ma pamatojums: ateisma propaganda. 1996.gadā ieguvusi 

Andrew Carnegie) medaļu 

Tvens, Marks. The adventures of Huckleberry Finn. 1st 
ed. Cape Cod : Peninsula Press, 1996. 258 p. Jaunākais iz-
devums latviešu valodā: Tvens, Marks. Haklberija Fina 
piedzīvojumi : [stāsts]. No angļu val. tulk. Mirdza Ķempe. 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. 375, [1] lpp. : il. (Lasītprieks!). 
Aizlieguma vēsture un pamatojums. Grāmatas oriģināliz-
devums nāca klajā 1884.gadā ASV. Jau 1885.gadā no krāju-
ma to “vulgārās valodas” dēļ kā “lubu literatūras darbu, kas 
piemērots vien padibenēm, ne inteliģentiem, cienījamiem 
ļaudīm”, izņēma Konkordas publiskā bibliotēka (Masačū-
setsa), bet 1905.gadā to par lasītājiem nepiemērotu atzina 
arī Bruklinas publiskā bibliotēka. Marks Tvens dedzīgi pro-
testēja pret grāmatas aizliegumu, dzēlīgi rakstīdams: “Cen-
zūra māca — pieaugušais nedrīkst ēst bifšteku, jo bērns to 
nespēj sakošļāt.” Joprojām manāmi centieni grāmatu aiz-
liegt — tā propagandējot rasismu, jo daudzviet izmantots 
nievājošs afrikāņu apzīmējums “nēģeris” (nigger). 1998.ga-
dā kādas Arizonas skolas audzēkņu vecāki iesūdzēja iestā-
des vadību tiesā par grāmatas iekļaušanu obligātās lasām-
vielas sarakstā. Taču federālā tiesa atzina vecāku sūdzību 
par nepamatotu.

Justīnes 
Ričardsones un 
Pētera Pernela 
grāmatiņa 
“And tango 
makes three”

Filipa Pulmana 
“Ziemeļblāzmas” 
izdevums latviski

Amerikāņu 
portretista 
Džeimsa 
Kerola Bekvita 
(James Carroll 
Beckwith, 1852–
1917) 1890.
gadā gleznotais 
rakstnieka 
Marka Tvena 
(Mark Twain, 
1835–1910) 
portrets

Marka 
Tvena darba 
“Haklberija 
Fina 
piedzīvojumi” 
latviešu 
izdevums

Marks 
Tvens un 
viņa darbu 
varoņi

“Zelta 
kompasa” 
ekranizējums 
ir populārs arī 
Latvijā

Kevina 
Henka 
grāmata 
“Olive’s 
ocean”
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Meijas Angelouas 
darbs “I know why 
the caged bird 
sings”

Lorēnas 
Mirakles 
“Ttyl”

Stefana 
Čboska 
“The perks 
of being a 
wallflower”

Elisas 
Volkeres 
grāmata 
“The color 
purple”

Robija Herisa 

nepiedienīgi 

izglītojošais 

izdevums 
“It’s perfectly 

normal”

Walker, Alice. The color purple. 1st harvest ed. Or-
lando : Harcourt, 2003. 288 p. Pirmoreiz romāns izdots 
1982.gadā. Par šo darbu autore saņēma Pulicera prē-
miju literatūrā. Aizlieguma pamatojums: varmācības un 
seksa ainu atspoguļojums.

Myracle, Lauren. Ttyl. New York : Amulet Books, 
2004. 209 p. Trīs pusaudžu meiteņu sarakste tūlītēju zi-
ņojumu (instant message) formā. Aizlieguma pamato-
jums: vulgāra leksika, nosodāmas uzvedības slavinājums, 
pastiprinātas seksualitātes atspoguļojums.

Angelou, Maya. I know why the caged bird sings. 
New York : Random House, 2002. 281 p. Aizlieguma pa-
matojums: izteikti vulgāra leksika, varmācības un sek-
sa ainu atspoguļojums. Saskaņā ar ALA datiem tā ir vis-
vairāk apstrīdētā grāmata 20.gadsimta 90.gados ASV. 
Pret to protestējusi arī organizācija “Parent Against Bad 

-
lās”, http://www.pabbis.com).

Harris, Robie H. It’s perfectly normal : a book about 
changing bodies, growing up, sex, and sexual health. 1st 
ed. Cambridge : Candlewick Press, 1994. 89 p. Aizlie-
guma pamatojums: bērniem un pusaudžiem nepiemē-
rots, amorāls seksualitātes, homoseksualitātes, nūdisma, 
abortu apraksts. Grāmatas aizstāvji uzsver: daļai sabied-
rības nav pieņemama autora atklātā valoda par cilvēka 
seksualitāti, intīmās dzīves norisēm. Tā vēlētos, lai grāma-
tām par seksualitāti būtu didaktiskāks raksturs.

Chbosky, Stephen. The perks of being a wallflower. 
New York : Pocket Books, 1999. 213 p. Aizlieguma pama-
tojums: aizvainojoša, agresīva leksika, seksa, homoseksu-
alitātes, atspoguļojums.

Mūsdienās cenzoru un vārda brīvības aizstāvju sa-
dursmēs vienmēr uzvar pilsoņu tiesības gūt un izpaust 
informāciju bez ierobežojumiem, uzsver laikraksts 
“The New York Times”. Turklāt ALA -
bas biroja (Office for Intellectual Freedom) vadītāja Džū-
dita Krūga (Judith Krug) norāda, ka apstrīdēto grāmatu 
skaits kopš 1982.gada, kad pirmoreiz notika Aizliegto 
grāmatu nedēļa, ir samazinājies uz pusi. Viņa to skaid-
ro ar sabiedrības un bibliotekāru zināšanu līmeņa cel-
šanos vārda brīvības jomā, kā arī vispārēju interešu pār-
virzi uz globālā tīmekļa problemātiku.

Izmantotā informācija
Banned Books Week [tiešsaiste] : Celebrating the Freedom to Read. 

American Library Association, 2008 [skatīts 2009.g. 5.janv.]. Pieejams: 
http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/oif/bannedbooksweek /

bannedbooksweek.cfm

Gewen, Barry. What Are You Doing for Banned Books Week? The 

New York Times [tiešsaiste], 1 October 2008 [skatīts 2009.g. 5.janv.]. 
Pieejams: http://papercuts.blogs.nytimes.com/2008/10/01/what-are-you-

doing-for-banned-books-week/
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