
Vai bibliotēkām ir vērtība?

Mūsdienu pasaulē gandrīz visas garīgās vērtības tiek apšau-
bītas un pakļautas nesaudzīgai kritikai. Arī bibliotēka netiek 
uzskatīta par pašsaprotamu vērtību. Pragmatiķu skatījumā bib-
liotēkas nozīme izriet no reāla vai potenciāla labuma, ko cilvēks 
var iegūt bibliotēkā. Tā var būt jauna pieredze, zināšanas, idejas, 
sociālie kontakti — jebkas, kas izraisa pozitīvas pārmaiņas viņa 
dzīvē. Tādējādi bibliotēkas vairs nevar aprobežoties ar pasīvu 
resursu vākšanu, saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu 
sabiedrībai. Tām tiklab jārūpējas, lai šiem resursiem būtu ietek-
me uz indivīdu vai sociālo grupu dzīvi. Ne mazāk svarīgi ir no-
teikt un dokumentēt šo ietekmi — ne tādēļ vien, lai saprastu, 
vai bibliotēkas attīstības virziens ir pareizs, bet arī, lai pierādītu 
sabiedrībai un jo īpaši �nansētājiem, ka viņu investīcijas biblio-
tēkā nesušas bagātīgus augļus.

Latvijas publisko bibliotēku gada pārskatos detalizēti at-
spoguļots neatlaidīgais ikdienas darbs, lai sagādātu lasītājiem 
nepieciešamos resursus. Var tikai apbrīnot Latvijas bibliotekāru 
sīkstumu, kuri par spīti zemajam atalgojumam un ierobežota-
jiem naudas līdzekļiem pūlas sekot līdzi jaunākajām nostād-
nēm nozarē, izveidot pievilcīgu, modernu vidi bērniem un jau-
niešiem, senioriem un ļaudīm ar īpašām vajadzībām, gādāt par 
lasītāju atpūtu, izglītību, prasmju pilnveidi. Tomēr pārskatos vēl 
aizvien dominē lineārā statistiskā informācija, kurā bibliotēku 
lietotāji tiek atspoguļoti galvenokārt kā plašā pakalpojumu 
spektra un resursu patērētāji (arī semantiski termins “lietotājs” 
asociējas galvenokārt ar pasīvu patēriņu, nevis jēgpilnu, radošu 
resursu izmantošanu un līdzdalību to veidošanā). Pēdējā laikā 
vai ikkatra bibliotēka rīko lasītājiem dažādus mācībseminārus 
un kursus, taču nenoskaidro, kā tie ietekmējuši apmācīto pras-
mes, dzīves kvalitāti un turpmāko bibliotēkas izmantojumu.

Pirms kāda laika Latvijas Televīzija demonstrēja dokumen-
tālo �lmu par afrikāņu puisi, kuram nebija naudas mācībām 
skolā. Tā vietā viņš gāja uz bibliotēku, kur reiz atrada grāma-
tu par elektrības ražošanu. Izmantodams atkritumos izmestas 
plastmasas caurules, viņš patstāvīgi izgatavoja strāvas ģene-
ratoru, kas apgādāja viņa ģimeni ar elektrību. Pašizgatavotā 
ģeneratora sekmīgā darbība ciemā izraisīja īstu revolūciju, jo 
līdz tam tur elektrības nebija bijis, cilvēkiem nebija arī priekš-
stata par ieguvumiem no tās. Puisis šādus ģeneratorus izga-
tavoja arī citiem ciema iedzīvotājiem, kļuva slavens un ieguva 
stipendiju skolas gaitām. Tagad viņa formālās izglītības ceļš jau 
noslēdzies, taču viņš ar īstu degsmi panācis bezmaksas skolas 
atvēršanu arī savā ciemā. Šis piemērs spilgti demonstrē biblio-
tēkas ietekmi un vērtību, taču bibliotēkas veiksmes stāstā ne 
vienmēr jābūt tik radikālam pozitīvam pavērsienam (lai gan uz 
tiem mēs ceram).

Domāju, ka arī Latvijas bibliotēku veiksmes stāstu ir krietni 
vairāk, nekā rodams bibliotēku gada pārskatos vai citos pub-
licētajos avotos. Atliek tos apzināt, dokumentēt un izpaust — 
ne tikai nozares speciālistiem, bet arī plašākai sabiedrībai. Būtu 
jā�ksē iedzīvotāju/lasītāju viedoklis par bibliotēku un konkrē-
tiem pakalpojumiem. Tā bibliotēkas vērtība iegūs precīzākas 
kontūras, bet mēs — stiprākus pierādījumus bibliotēku nepie-
ciešamībai.
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Uz 1.vāka: Starptautiskās bērnu literatūras un bibliotekārā darba konferences 
“Literatūra, teātris un mūzika bērniem” ietvaros organizētās teātra darbnīcas – 
radošā semināra “Lasīšanas veicināšana ar rokas lellēm” dalībnieces Gētes institūtā 
Rīgā (Foto: Ligita Ieviņa); grāmatizdevējs, rakstnieks Vladislavs Lōcis 1936.gada 
23.februārī Ludzā; dzejnieks Imants Auziņš Herberta Dorbes memoriālajā muzejā 
2012.gada 18.maijā (Foto: Oskars Jūra); Antuļu bibliotēkas vadītājas Sandras 
Balceres organizētais “Dziesmu duelis” Jaunmuižā (Foto: Aija Gerkena). 

NACIO

Datordizains: Gatis Buravcovs

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz Bibliotēku Pasauli 
obligāta. 

ZIŅAS PAR AUTORIEM:  

Inese Auziņa–Smita I.A.Smith@lboro.ac.uk

Latviešu dokumentācijas centra un arhīva (Lielbritānija) vadītāja

Jana Dreimane Jana.Dreimane@lnb.lv Tālr.: 67312776

LNB BAI Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas vadītāja

Valda Dzelzkalēja biblioteka@pure.lv Tālr.: 63191209

Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra vadītāja

Mērija Vilkinsa Džordana mary.wilkinsjordan@simmons.edu

Simonsa koledžas (ASV) docētāja

Zane Grosa Zane.Grosa@lnb.lv  Tālr: 67282690

LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Audiovizuālās lasītavas vadītāja

Dens Gutmens dangut@comcast.net

rakstnieks

Lidija Igaune ezerbiblio@inbox.lv Tālr.: 65653127

Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja 

Māra Jēkabsone Mara.Jekabsone@lnb.lv Tālr.: 67969132

LNB BAI Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre

Inese Kazāka Inese.Kazaka@lnb.lv Tālr.: 67969132

LNB BAI Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre

Marlēna Krasovska Marlena.Krasovska@lnb.lv Tālr.: 67969132

LNB BAI Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre

Līga Krūmiņa Liga.Krumina@lu.lv Tālr.: 67140522

LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente

Ineta Kuzņecova inetazandecka@inbox.lv Tālr.: 26105701

Rīgas 7.pamatskolas angļu valodas skolotāja, bibliotekāre

Mārtiņš Lagzdons bibl.kursisi@saldus.lv  Tālr.: 63846680

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs

Vineta Ločmele Vineta.Locmele@lu.lv Tālr.: 67551933

LU bibliotēkas bibliotekāre 

Inese Rumpa ugalebibl@gmail.com Tālr.: 63662669

Ugāles pagasta bibliotēkas vadītāja

Aina Štrāle Aina.Strale@lnb.lv tālr.: 67969132

LNB BAI Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre

Gita Švarce Gita.Svarce@inbox.lv Tālr.: 63422049

Liepājas CZB Reģionālā mācību centra vadītāja

Helga Tormane Helga.Tormane@lnb.lv Tālr.: 67969132

LNB BAI Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre


