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No 2011.gada 14.novembra līdz 

2.decembrim man bija iespēja sta-

žēties Parīzē, Francijā programmā 

“Audiovizuālie resursi bibliotēkās”. 

Par šo iespēju uzzināju 2011.gada 

pavasarī Latvijas Nacionālās bib-

liotēkas intranetā, kur bija ievietots 

Francijas institūta Latvijā aicinā-

jums. Jāpiebilst, ka stažēšanās ie-

spēja tika piedāvāta franču valodas 

pratējiem. Pirms vairākiem gadiem 

biju mācījusies franču valodu un, ie-

kams doties uz Parīzi, zināšanas in-

tensīvi papildināju. Kursu tēma ļoti 

precīzi atbilda manai specializācijai 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tā-

pēc nolēmu pieteikties.

Kursu galvenā rīkotāja ir Franci-
jas organizācija “Maison des Cultures 
du Monde”, kura ik gadu sadarbībā ar 
partneriem sniedz stažēšanās iespējas 
ārzemju kultūras darbiniekiem. Organi-
zatori apmaksā mācības, uzturēšanos, 
piešķir nelielu dienas naudu, kuras pie-
tiek transportam un vienkāršai iztikai. 
Ap 100 dažādu valstu kultūras jomas 
profesionāļu tiek izvēlēti 4 tematiskām 
programmām, organizētas arī indivi-
duālas programmas, piemēram, arhīvu 
un muzeju speciālistiem. Starp citu, no 
Latvijas bija vēl viena dalībniece, kas 
piedalījās kultūrpolitikas un kultūras 
plānošanas programmā.

Ieskats Francijas lielāko 
bibliotēku audiovizuālo 
resursu kolekcijās

Zane Grosa

Autore pie 
Francijas 
Nacionālās 
bibliotēkas
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Kursu sākumā un noslēgumā pāris dienas notika 
kopīgas lekcijas un pasākumi visiem programmas da-
lībniekiem. Tajās uzzinājām par vispārējo Francijas kul-
tūrpolitiku, Francijas institūta darbību pasaulē. Notika 
arī dažādas apaļā galda diskusijas ar žurnālistu, kultū-
ras institūciju pārstāvju un valsts ierēdņu piedalīšanos. 
Vienā no diskusijām dzirdēju, ka Francijas Nacionālā 
bibliotēka ir lielākā publiskā iestāde Francijā.

Programmā “Audiovizuālie (turpmāk AV) resursi 
bibliotēkās” bijām pavisam 10 dalībnieki no ļoti atšķi-
rīgiem pasaules reģioniem un valstīm — 
Rumānijas, Krievijas, Brazīlijas, dažādām 
Āfrikas valstīm. No Latvijas biju vienīgā. 
Atkarībā no pārstāvētās bibliotēkas veida 
(nacionālā, akadēmiskā vai publiskā biblio-
tēka) tikām dalīti vēl 2 apakšgrupās. Pirmā 
grupa, kurā biju arī es, padziļināti iepazina 
Francijas Nacionālās bibliotēkas darbu, bet 
otrā — pilsētas bibliotēku aktivitātes. Prog-
rammu “AV resursi bibliotēkās” organizēja 
un nodrošināja Francijas Nacionālā biblio-
tēka un Pompidū centra publiskā bibliotē-
ka — divas ļoti atšķirīgas bibliotēkas.

Pompidū centra bibliotēka

Pompidū centra bibliotēka (Bibliothèque 

publique d’information Centre Pompidou, 
turpmāk — Bpi) ir daļa no Pompidū moder-
nās mākslas centra. Tā ir unikāla bibliotēka 
gan vizuāli, gan pēc darbības principiem. 
Bpi ir pieejama visiem par brīvu, tajā netiek 
lietotas lasītāju kartes, taču visus resursus 
var izmantot tikai uz vietas. Šajā bibliotē-
kā var iegūt vispārīga rakstura visjaunāko 
informāciju, un tajā ir plašs dažnedažādu 
enciklopēdiju, kā arī audiovizuālo resursu 
klāsts.

Bibliotēka ir atvērta 62 stundas nedēļā, 
arī sestdienās un svētdienās, toties slēgta 
otrdienās, tad notiek darbinieku sanāks-
mes, tiek kārtota kolekcija un veikti citi 
bibliotēkas iekšējie darbi. Arī mūsu stažie-
ru grupai bibliotēku izrādīja otrdienā. Bpi ir 
ārkārtīgi populāra — lai tajā tiktu iekšā, pie 
durvīm stāv garas rindas, sevišķi sestdienās 
un svētdienās.

Nedaudz statistikas:
vidējais apmeklējums dienā — 4500 (!) cilvēku,
sēdvietas — 2134,
multimediju vietas — 400.
Izsniegums dienā:
grāmatas un periodika — 8500,
=lmas un diski — 500,
mācību līdzekļi — 800,
tiek izmantoti 2600 digitālie resursi un 600 datori ar 

interneta pieslēgumu.
Kaut arī Bpi vairāk līdzinās publiskajai bibliotēkai, tā 

saņem valsts, nevis pašvaldību =nansējumu. Bpi ir arī 

inovatora loma — kopš 1977.gada tā ir galvenais 
atbalsta centrs pārējām Francijas publiskajām bib-
liotēkām, Bpi ved sarunas ar elektronisko resursu 
piedāvātājiem, no kuriem tiek pirkti resursi visām 
publiskajām bibliotēkām. Tā veido nacionālo do-
kumentālo =lmu katalogu, 2800 dokumentālo un 
animācijas =lmu ir digitalizētas. Dažās multimedi-
ju darbstacijās ir pieejama speciāla =lmu datubā-
ze — video uz pieprasījumu, kur =lmu vienlaicīgi 
var noskatīties 2 cilvēki.

Bpi īpaša ir t.s. “pašizglītības” zona, kur ir spe-
ciāli aprīkotas lasītāju vietas, pārsvarā valodu un 
datorzinību apguvei. Šī ir tiešām unikāla iespēja, 

Pompidū centra bibliotēkas lasītava

Pompidū centrs
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jo ir pieejami 220 valodu (to skaitā latviešu valodas) 
un dialektu mācību materiāli, tie ir dažādiem līme-
ņiem un dažādos formātos — grāmatas, audio, video 
un interneta resursi. Lai nostiprinātu valodas zināša-
nas, turpat blakus ir iespēja skatīties apmēram 11 TV 
kanālus dažādās valodās (šeit gan ir tikai plašāk iz-
mantotās valodas).

Sevišķi ir domāts arī par cilvēkiem ar speciālām va-
jadzībām — kabīnes bibliotēkas pirmajā stāvā ir aprī-
kotas ar dažādu tehniku un programmām, kas padara 
iespējamu bibliotēkas materiālu lietošanu arī neredzī-
giem un nedzirdīgiem cilvēkiem.

Pie Bpi ieejas ir vārti, kas reģistrē bibliotēkas ap-
meklētāju skaitu. Kad sasniegts noteikts limits, ap-
meklētājus vairs neielaiž, līdz kāda vieta nav atbrīvo-
jusies.

Bibliotēka ir vizuāli krāsaina, atraktīva un tās dizains 
ir ļoti smalki izplānots. Tomēr franču kolēģi žēlojās, ka 
nevarot pie sienas likt pazi-
ņojumus vai informāciju la-
sītājiem, jo, piemēram, visu 
stāvu apjož sarkana svītra uz 
sienas, kas ir daļa no moder-
nās mākslas, ko nedrīkst ‘pie-
sārņot’.

Francijas Nacionālā 
bibliotēka

Kā jau iepriekš minēju, 
Francijas Nacionālā bibliotē-
ka (Bibliothèque nationale de 

France, turpmāk BnF) ir lielā-
kā publiskā iestāde Francijā. 
BnF mērogu ļauj apjaust daži 
skaitliskie parametri:

• Grāmatas un iespied-
darbi — apmēram 14 
miljoni vienību;

• Rokraksti — 250 000 
vienību;

• Periodika — 360 000 
nosaukumu (t.sk. avī-
ze “Diena”);

• Estampi, fotogrā=jas, a=šas —12 miljoni vienī-
bu;

• Kartes un plāni — 800 000 vienību;
• Skaņu un audiovizuālie dokumenti — 1,2 mil-

joni vienību;
• Notis jeb muzikāli darbi — 2 miljoni vienību;
• Interneta vietņu arhīvs — 12,4 miljardi datņu;
• Monētas, medaļas, teātra dekorāciju maketi, 

u.c.
Jāatzīmē, ka ar obligāto eksemplāru vien krājums 

papildinās par vidēji 4 plauktkilometriem gadā. Ie-
spaidīgs ir arī iestādes gada budžets — 265 miljoni 
eiro, un darbinieku skaits sasniedz ap 2 tūkstošiem.

BnF jaunā ēka tika atvērta publikai 1996.gadā. 
1988.gadā toreizējais Francijas prezidents Fransuā 

Latviešu valodas mācību līdzekļi Pompidū 
centra bibliotēkā

Plaukti Francijas Nacionālajā bibliotēkā

Lasītava Francijas Nacionālajā bibliotēkā
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Miterāns izlēma, ka jāceļ “ļoti liela, pilnīgi jauna veida 
bibliotēka”, kas būtu brīvi pieejama jebkuram intere-
sentam.

Ēkas redzamāko daļu veido 4 torņi, kur katram ir 
savs nosaukums. Torņiem ir 18 stāvi, un pirmos 10 stā-
vus aizņem biroji, bet augstākos stāvos ir krātuves. Tas, 
šķiet, ir nedaudz nepraktiski, un arī paši francūži atzīst, 
ka tas ir īpatnēji un varbūt ne gluži praktiski.

Lasītavas izvietotas divos apakšējos stāvos, milzīga 
taisnstūra perimetrā, kas aptver visus 4 torņus. Augšē-
jā stāvā (Haut-de-jardin) atrodas t.s. bibliotēka studi-
jām, bet apakšējā (Rez-de-jardin) 
— bibliotēka pētniecībai. Abu 
stāvu lasītavas ir ļoti atšķirīgas 
pieejamības un resursu klāsta 
ziņā. Apakšējā stāva lasītavās tiek 
ielaisti vienīgi pētnieki ar speciā-
lām atļaujām. Par augšstāva la-
sītavas lietotāju var kļūt ikviens, 
kas vecāks par 16 gadiem. Par 
lasītāja karti ir jāmaksā, to cenas 
atkarīgas no izmantošanas ter-
miņa un sociālā stāvokļa.

Apakšējā līmenī pieejami 
praktiski visi bibliotēkas materiā-
li, ieskaitot obligātā eksemplāra 
kārtā saņemtos. Augšstāva lasī-
tavu piedāvājums arī ir apjomīgs, 
taču ne pilnīgs — pārsvarā tie 
ir uzziņu materiāli, pamatteksti 
katrā disciplīnā, digitalizētie au-
dio un video resursi, jaunākā pe-
riodika, kā arī dažādas datubāzes. 
Viss nemitīgi plūst un mainās, un 
arī augšstāva lasītavās tiek ne-
pārtraukti ieviestas inovācijas, piemēram, plānots at-
vērt grupu nodarbību kabīnes audiovizuālajā lasītavā, 
valodu mācību ‘laboratoriju’, u.c.

Līdzīgi kā pašlaik Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, 
BnF kolekcijas izvietotas 5 dažādās vietās. Jaunajā BnF 

ēkā atrodas iespieddarbi un audiovizu-
ālie materiāli; Richelieu-Louvois, Arsenal, 

Opéra un Avignon glabājas dažādi spe-
ciālie krājumi. Bez šīm ēkām bibliotēkai 
vēl ir divi t.s. tehniskie centri ārpus Parī-
zes, kuri kalpo dažādām funkcijām — tur 
glabājas dažādu izdevumu veidu arhīva 
eksemplāri, kā arī datu serveri, atrodas 
dažādu materiālu digitalizācijas studijas, 
restauratoru darbnīcas, papīra atskābē-
šanas laboratorija.

Mēs apmeklējām centru, kurā bija ļoti 
iespaidīgas audiovizuālo materiālu digi-
talizācijas studijas. Katram materiāla vei-
dam — magnetofona lentēm, šellaka pla-
tēm, videokasetēm, u.t.t — ir sava studija, 
kura ir aprīkota ar augstas klases aparatū-
ru, un tajā darbojas attiecīgā medija digi-
talizēšanas un apstrādes speciālisti.

Interesanti, ka, neskatoties uz savām izcilajām teh-
niskajām iespējām, kompaktdisku (CD) krājuma digita-
lizācijai BnF tomēr izvēlas ārpakalpojumu...

Audiovizuālais departaments un 
lasītavas

Tā kā mūsu kursu tematika bija veltīta AV resursu 
kolekcijām, visas nodarbības un prezentācijas notika 
BnF Audiovizuālajā departamentā, kas atrodas jaunajā 
ēkā.

Francijas Nacionālās 
bibliotēkas tehniskajā centrā

Audiovizuālo resursu 
lasītava Francijas 
Nacionālajā 
bibliotēkā

BnF AV departamenta krājumam ir 3 izteiktas daļas: 
skaņu ieraksti, videoieraksti un multimediju kolekcija. 
Vislielākā ir skaņu ierakstu kolekcija, kurai seko video 
resursu krājums un visbeidzot multimediji. Visi doku-
mentu veidi ir iekļauti Francijas Obligāto eksemplāru 
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likumā, un izdevējiem ir jāpiegādā ne tikai Francijā 

publicētie izdevumi, bet arī tie, kas Francijā tiek iz-

platīti. Tādējādi gada laikā krājums tiek papildināts ar 
26 500 obligātā eksemplāra kārtā ienākušiem izdevu-
miem. Atšķirībā no Latvijas, Francijā kā obligātais ek-
semplārs ienāk arī visdažādākā satura un formāta mul-
timediji — datorprogrammas, datorspēles un video 
spēles, u.tml. Protams, visus šos materiālus pēc tam ir 
jākataloģizē, un, šķiet, ka tas nebūt nav vienkārši!

Augšstāva AV lasītavā ir pieejama plaša audiovizu-
ālo materiālu izlase — ap 11 000 ska-
ņu ierakstu, 3000 dokumentālo =lmu, 
arī mākslas un muzikālo =lmu. Visi šie 
materiāli ir digitalizēti un apskatāmi 
speciāli šim nolūkam uzstādītos dato-
ros. AV materiālus iespējams sameklēt 
un iepazīt trejādi: 1) uzklikšķinot saiti 
kataloga ierakstā; 2) klikšķinot tema-
tiskajos un aktualitāšu sarakstos; 3) 
apskatei ir pieejami CD un DVD vāciņi, 
kas izlikti brīvpieejā.

Turklāt lasītavā atrodami ap 170 
multimediju CD un DVD, 10 000 grā-
matu, 165 žurnālu nosaukumi un 2500 
nošu izdevumu. Lasītavas darbinieki 
stāstīja, ka ievērojams apmeklētāju 
skaita pieaugums bija vērojams no 
2005.gada, kad tika palielināta digita-
lizēto mākslas =lmu kolekcija.

Apakšstāva pētniecības līmeņa AV 
lasītava piedāvā patiešām iespaidīgu 
AV materiālu izvēli. Šeit pieejamas 3 lielu institūciju ko-
lekcijas: pašas BnF krājums, Francijas TV un Radio arhī-
vi, kā arī TV un Radio obligātā eksemplāra materiāli, ko 
piegādā Nacionālais Audiovizuālais institūts (INA), kā 
arī Nacionālā Kinematogrā=jas centra (CNC) digitalizē-
tās =lmas.

Šeit lasītāju vietas pielāgotas materiāla veidam, 
kuru nepieciešams iepazīt, vai nu tie būtu skaņu ierak-
sti (skaņuplate, CD, audiokasete, magnētiskā lente), 
vai DVD, vai Blu-ray, vai multimediju izdevums — pie-
ejami dažādu veidu datori, kuros instalēta nepiecieša-
mā programmatūra. Atsevišķas lasītāju vietas ir TV un 
radio arhīvu izmantošanai. Apmeklētājiem pieejamas 
arī individuālas kabīnes, kas mazliet atgādināja mūku 
celles — tās paredzētas ierobežotas pieejamības (piem. 
pornogrā=ska satura) materiālu apskatei, un kabīnēs 
nedrīkst ienest iespieddarbus.

AV lasītāju vietas ir iepriekš rezervējamas, pārsvarā 
tas tiek darīts attālināti ar lasītāja kartes numura starp-
niecību. Rezervējot vietu, precīzi jānorāda, kādi AV izde-
vumi tiks izmantoti.

Zālē izvietoti arī vairāki kartīšu katalogu skapji, jo arī 
BnF notiek aktīva rekataloģizācija — ļoti daudz izdevu-
mu joprojām nav atspoguļoti elektroniskajā katalogā.

Nobeigumā jāteic, ka laiks Parīzē bija tiešām vērtīgs 
un piepildīts gan profesionālajā ziņā, gan personīgi. 
Brīvajā laikā nedēļas nogalēs apskatīju Parīzi, cik vien 

iespējams, un dienas beigās burtiski kritu nost no kā-

jām, bet tas bija tā vērts. Lai atgūtu spēkus, izmantoju 
netālu no viesnīcas esošo tradicionālo Parīzes ‘boulan-
gerie’ jeb maiznīcu, kurā cepa visgaršīgākās bagetes un 
kūciņas. Par slaido līniju varēja pilnīgi aizmirst... Starp 
citu, arī kursu laikā katru dienu 2 stundas tika atvēlētas 
pusdienām — tik svarīgu lietu taču nevar sasteigt!

Pēc iespējas izmantoju arī bagātīgo koncertu pie-
dāvājumu. Parīze un francūži uz mani atstāja vislabāko 
iespaidu. Piemēram, apbrīnoju laipno izturēšanos Pa-

rīzes metro — kaut arī vilcieni bieži bija ļoti pilni, ne-
viens nebārās un negrūstījās, bet cilvēki vienmēr drau-
dzīgi sabīdījās, lai pieturvietās ļautu iekāpt un izkāpt. 
Brīnišķīgi bija redzēt to, ka francūži tiešām atbalsta 
savu kultūru valstiskā līmenī, ir lepni ar to un līdzekļus 
tai nežēlo. Vēlētos, lai arī Latvijā tas tā būtu!

Vēlos izteikt pateicību Francijas institūtam Latvijā 
un Ditai Podskočijai personīgi, kā arī Valsts kultūrkapi-
tāla fondam! 

Pompidū centra bibliotēkas tīmekļa vietne:: www.bpi.fr

Francijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietne: www.bnf.fr

Audiovizuālo resursu lasītava Francijas 
Nacionālajā bibliotēkā


