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Pētījumi par dažādu informācijas 
nesēju izmantošanu

63.Frankfurtes grāmattirgū, kas notika no 2011.gada 
12. līdz 16.oktobrim, tika publiskoti vairāki pētījumi par 
e-lasīšanas ierīču izmantošanu.

“Dažādi mediji, atšķirīga lasīšana?”

Vai informācijas apguve no ekrāna atšķiras no ie-
spieddarbu lasīšanas? Uz šo jautājumu atbildi meklēja 

-
Forschungsschwerpunkt 

Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz) sadarbībā ar grāmatniecības izdevumu apgādu 

veicot salīdzinošu pētījumu par dažādu informācijas ne-
sēju lasāmību.

Pētījumā piedalījās 30 dalībnieki. 2/3 bija Johana Gū-
tenberga Universitātes studenti, kuru vidējais vecums 
bija 26 gadi, bet 1/3 — seniori vecumā ap 64 gadiem. 
Katra dalībnieka uzdevums bija apgūt trīs veida teks-
tus (eksperimentāli lingvistisku, populārzinātnisku un 
zinātnisku) uz trim atšķirīgiem informācijas nesējiem: 
papīra, planšetdatora, kā arī e-tintes lasīšanas ierīces. 
Pētnieki #ksēja gan lasītāju acu kustību, gan smadzeņu 
aktivitāti. Ar jautājumiem tika noskaidrota izlasītā teksta 
sapratne. Katrs dalībnieks tika iztaujāts arī par lasīšanas 
paradumiem.

Pārsteidzošā kārtā izrādījās, ka lasīšana no e-tintes 
displeja un papīra neatšķiras, bet datorekrānā lasāmā 
teksta apguve prasījusi pat mazāku intelektuālo piepū-
li. Tiesa, precīzākās atbildes pētnieki saņēma par teks-
tu, kas bija drukāts uz papīra, bet viskļūdainākās — par 

informāciju datorekrānā. Atšķirība gan bija neievēro-
jama. Tomēr vairākums dalībnieku atzina, ka ikdienā 
dod priekšroku lasīšanai no papīra, sevišķi, ja apgūs-
tams garāks teksts. E-lasīšanas ierīces viņi  uzskata par 
neparocīgām.

Salīdzinājumā ar iespieddarbu apguvi lasīšanai no 
ekrāna nav izteiktu trūkumu, uzsver Universitātes Grā-

-
cības centra vadītājs Stefans Fisels (Stephan Füssel). 
Viņaprāt, e-teksta un iespiesto grāmatu izmantošana 
nebūtu jāpretstata, jo galvenais, ka “lasīšana joprojām 
ir visnozīmīgākā kultūras tehnoloģija”.

E-grāmatu lasīšanas ierīces

Konferences “Pārmaiņu rīki” (Tools of Change) re-
ferenti bija vienisprātis, ka e-piezīmju grāmatiņas, 
viedtālruņi un monofunkcionālās e-grāmatu lasīša-
nas ierīces vēl kādu laiku turpinās pastāvēt vienlaicīgi 
un tādēļ itin visas grāmatizdevējiem būs jārespektē. 
E-grāmatu lasīšanas ierīču cenas turpina kristies un 
pircēju interesi notur, vien pateicoties “pievienotajai 
vērtībai“ — saturam, kas tiek piedāvāts līdz ar pašu 
aparātu. Savukārt viedtālruņu pieprasījums progresē, 
neraugoties uz augsto cenu. E-grāmatu lasīšanas ie-
rīču pircējs, salīdzinot ar viedtālruņu pircēju, ir gados 

uzņēmuma “Nielsen” pārstāvis Deivids Gosens (David 

Gosen). E-grāmatu lasīšanas ierīces pārsvarā iegādā-
jas sievietes, kas ir arī galvenās “tradicionālo“ grāma-
tu pircējas. Noskaidrots arī, ka e-grāmatu lasīšanas 
ierīces retumis tiek aizdotas citiem interesentiem, tās 
ir gandrīz tikpat privātas kā dienasgrāmatas un itin 
bieži kalpo lasīšanai pirms naktsmiera. Savukārt vied-
tālruņu lietotāji nereti izmanto vairākus medijus vien-
laicīgi, piemēram, apgūstot informāciju viedtālrunī, 
skatās televīzijas pārraides.

Informācijas ieguvei cilvēki aizvien biežāk izman-
to veselu mediju buķeti. Katram ceturtajam e-lasīša-
nas ierīces īpašniekam pieder arī viedtālrunis. Atklāts 
arī, ka cilvēki kļūst aizvien nepacietīgāki: ilgstoša datu 
lejupielāde vairs nevienu neapmierina, klienti vēlas 
saņemt un lasīt digitālo informāciju bez kavēšanās.

Izmantotā informācija
Unterschiedliche Lesegeräte, unterschiedliches Lesen? Forsc-

24.febr.] Pieejams: http://www.medienkonvergenz.uni-mainz.de/forsc-
hung/forschungsfragen

Zukunftskongress TOC: Lesen wird sozial und vernetzt, Heise On-
line [tiešsaiste]. 11 Oktober 2011 [skatīts 2012.g. 24.febr.] Pieejams: 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zukunftskongress-TOC-Lesen-
wird-sozial-und-vernetzt-1359174.html

Top Amerikas Digitālā publiskā 
bibliotēka

2011.gada 21.oktobrī ASV Nacionālajā arhīvā 
Vašingtonā pulcējās vairāk nekā 300 digitālo projektu 
veidotāju un atmiņas institūciju vadītāju, lai pārrunātu 
nepilnu gadu vecās Amerikas Digitālās publiskās bib-Amerikas Digitālās publiskās bib-
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liotēkas (The Digital Public Library of America, DPLA) 
nākotnes ieceres. Sanāksmes dalībnieki tika informēti 
par diviem nozīmīgiem jaunumiem.

DPLA noslēgusi vienošanos ar Eiropas lielāko 
digitālo bibliotēku “Europeana” par pasaules kultūras 
mantojuma pieejamības veicināšanu. DPLA nodrošinās 
piekļuvi ASV bibliotēku, muzeju, arhīvu digitālajām 
kolekcijām. Tās tehnoloģiskā struktūra tiks veidota 
tā, lai būtu sadarbspēja ar “Europeana”, kas piedāvā 
vienotu vārteju Eiropas bibliotēku, muzeju un arhīvu 
ciparoto materiālu kolekcijām.

DPLA vadības pārstāvis, Hārvarda Universitātes 
bibliotēkas direktors Roberts Darntons, uzsvēra: “DPLA 

un “Europeana” sadarbība nozīmē, ka eventuāli ikvie-
nam interneta lietotājiem ar vienu klikšķi būs pieeja 
abu bibliotēku resursiem. Apvienotās datubāzes iet-
vers miljoniem grāmatu, brošūru, laikrakstu, attēlu, 
audio, videoierakstu un citu materiālu.”

Savukārt “Europeana” izpildirektore Džila Kazin-Džila Kazin-
sa (Jill Cousins), norādīja, ka “Europeana ir atvērta 
un sadarbspējīga. Vienlaikus šī ir divu kontinentu 
sadarbība, mēģinājums izveidot globālu partneru tīklu 
visā pasaulē.” Kopējā ADPB un “Europeana” paziņojumā 
teikts, ka abām bibliotēkām ir viens mērķis: padarīt 
ikvienam interesentam brīvi pieejamas bibliotēku, 
muzeju un arhīvu bagātības.

Viens no sadarbības pirmajiem soļiem ir pilot-
projekts — virtuāla izstāde par eiropiešu migrāciju 
uz Ameriku. Tajā būs atspoguļota tūkstošiem ļaužu 
pieredze, atstājot savas mājas Eiropā un dodoties 
labākas dzīves meklējumos uz Ameriku. Izstādē būs 
parādītas imigrantu pirmās grūtības, iedzīvojoties 
jaunajā vidē.

Pasākumā tika arī ziņots, ka Alfrēda Slouna fonds 
(Alfred P. Sloan Foundation) un “Arkadia” fonds (Arcadia 

Fund) piešķīris 5 miljonus dolāru DPLA darbības plā-
na, tehnoloģiskā prototipa, kā arī satura digitalizāci-
jas stratēģijas izstrādei. Nepilnu gadu iepriekš Slouna 
fonds atvēlēja vairāk nekā 100 000 dolāru DPLA biroja 
izveidei Berkmana centrā (Hārvarda Universitātē), kā 
arī DPLA autortiesību ekspertu grupas darbībai.

Ideja par DPLA izskanēja 2010.gada oktobrī Rad-
klifa Augstāko studiju institūtā (Radcli"e Institute for 

Advanced Study, Hārvarda Universitāte), kur uz konfe-
renci bija sapulcējušies vairāk nekā 40 pārstāvju no da-
žādiem pētniecības institūtiem, bibliotēkām un citām 
kultūras institūcijām, ASV valdības un privātfondiem. 
Viņi vienojās par nekomerciālas nacionālas digitālās 
bibliotēkas nepieciešamību. DPLA nodibināja 2010.
gada decembrī. 2011.gada martā DPLA rīcības komite-
ja publiskoja koncepcijas projektu un izveidoja sešas 
tematiskas darba grupas (workstream), kā arī e-pasta 
listi publiskām diskusijām.

DPLA galvenais iniciators R.Darntons uzver, ka ASV 
vadošo bibliotēku un bezpeļņas organizāciju, piemē-
ram, “Internet Archive” (http://www.archive.org) vai 
konsorcija “HathiTrust” (http://www.hathitrust.org), rī-
cībā jau ir iespaidīgas digitālo resursu kolekcijas, kas ar 
DPLA starpniecību kļūs ērti pieejamas ikvienam zināt-

kāram interneta lietotājam. Līdz 2012.gada aprīlim būs 
pabeigts DPLA tehnoloģiski funkcionālais prototips, 
bet gadu vēlāk — 2013.gada aprīlī — DPLA tiks atvērta 
lietotājiem.

Tā kā DPLA ne tikai nodrošinās piekļuvi digitalizē-
tajiem atmiņas institūciju resursiem, bet arī #nansēs 
“analogā” satura ciparošanu, Amerikas Izdevēju asoci-
ācija (Association of American Publishers) jau paudusi 
bažas par jaunās bibliotēkas satura leģitimitāti un aici-
nājusi tajā iekļaut tikai tos materiālus, kuru e-publicē-
šanai saņemta autortiesību īpašnieku atļauja. Asociāci-
jas prezidents Toms Allens uzsver, ka izdevēji “mīl bib-
liotekārus, jo tie dara visu grāmatniecības atbalstam”, 
taču esot svarīgi saglabāt radošo ekosistēmu, kas no-
zīmē — autoram un izdevējam par savu intelektuālo 
ieguldījumu jāsaņem pienācīgs atalgojums. DPLA tiks 
iekļauti arī bāriņdarbi (neidenti#cējamu autoru darbi), 
kas sastāda būtisku bibliotēku krājumu daļu. Arī to 
pieejamības nodrošināšana, visticamāk, prasīs papil-
dus #nansējumu. Autortiesību eksperti mudina DPLA 

veidotājus iegādāties paplašinātās kolektīvās licences, 
par bāriņdarbu izmantošanu maksājot autortiesību 
kolektīvajiem pārvaldītājiem, kas šo naudu sadalītu vi-
siem zināmajiem autoriem.

Izmantotā informācija
Hill, Nate. First thoughts after the DPLA launch and workstream 

meetings. Public Library Association: a Divisions of the American Lib-
rary Association. October 22, 2011 [skatīts 2012.g. 23.martā]. Pieejams: 
http://plablog.org/2011/10/#rst-thoughts-after-the-dpla-launch-and-
workstream-meetings.html

Digital Public Library of America [tiešsaiste] [skatīts 2012.g. 15.mar-
tā]. Pieejams: http://blogs.law.harvard.edu/dplaalpha/about

Maincas vēsturiskā bibliotēka — 
taupības dzirnās

-
denī pilsētas vadība paziņoja par plānu likvidēt pilsētas 
zinātnisko bibliotēku (Wissenschaftliche Stadtbibliothek 

Mainz, www.bibliothek.mainz.de). Tās 100 gadus veco 
jūgendstila ēku bija paredzēts pārdot, bet bibliotēkas 
krājumu sadalīt citām pilsētas zinātniskajām iestādēm. 
Rokraksti un inkunābulas nonāktu Johana Gūtenberga 
muzejā, bet pārējā krājuma daļa — J.Gūtenberga Uni-
versitātes bibliotēkā (UB).

-
rēķinājusi vienīgi momentāno ekonomisko ietaupīju-
mu, bet nebija ņēmusi vērā iestādes likvidācijas sekas. 
Pilsētas zinātniskā bibliotēka gadsimtu gaitā ieguvusi 
lielu krājumu — 675 000 vienību. Apjomīgo fondu vai 
tā daļu nevarētu pārņemt nedz UB, nedz J.Gūtenberga 
muzeja bibliotēka, jo abu institūciju telpas jau ir pār-
pildītas. Turklāt tās nespētu nekavējoties uzņemties 
pilsētas zinātniskās bibliotēkas unikālās funkcijas, pie-

Tas ir lielākais speciālais fonds, kurā dominē vēstures, 
dzejas, daiļliteratūras un valodniecības publikācijas, 
ap 10 000 nosaukumu. Turklāt jau kopš 19.gadsimta 
bibliotēka ir Reinas-Hesenes apgabala arhīvbibliotēka, 
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kas saņem, glabā visu tajā iznākušo izdevumu obligāto 
eksemplāru un veido reģiona publikāciju bibliogrā#ju 
(“Rheno-Hassiaca”).

Protestējot pret pārsteidzīgo pilsētas vadības lēmu-
-

ba (Mainzer Bibliotheksgesellschaft) publicēja vēstuli, 
kurā pilsētas vadībai pieprasīja saglabāt bibliotēku tās 
veselumā un ļaut tai darboties vēsturiskajā ēkā (http://

openpetition.de/petition/online/der-bestand-der-wis-

senschaftlichen-stadtbibliothek-mainz-darf-nicht-zer-

schlagen-werden), kas bibliotēkai speciāli celta 1912.
gadā un savulaik bija viena no modernākajām Vācijā. 
Tagad tā ir kultūras piemineklis, kurā nevar veikt būtis-
kus pārveidojumus.

Līdz 2011.gada 14.decembrim Bibliotēkas biedrība 
bija savākusi 5538 atbalstītāju parakstus, kas līdz ar vēs-

tuli tika iesniegti pilsētas domē. Piekāpjoties sabiedrī-
bas spiedienam, dome apsolījās bibliotēku saglabāt 
un no vēsturiskās ēkas neizlikt. Tomēr bez taupības pa-
sākumiem neiztikt. Līdz 2024.gadam pakāpeniski tiks 
reducēts bibliotēkas personāls — no pašreizējām 40 
pilnas slodzes darba vietām tiks saglabātas tikai 20 — 
pensionējušos darbinieku štata vietas tiks likvidētas. 
Uz pusi samazināts budžets jaunieguvumu iegādei, kā 
arī citām bibliotēkas funkcijām. No 2012.gada 5.marta 
saīsināts bibliotēkas atvērtības laiks — ceturtdienās un 
svētdienās bibliotēka ir slēgta, bet pārējās darbdienās 

-
nansējums arī citām pilsētas kultūras institūcijām, tajā 

-
ra Kornēlija (Cornelius, 1824–1874) vārdā nosauktajai 
Konservatorijai.

zinātnes iestādēm, arī bibliotēkām, kuru pilnvērtīgu 
darbību pašvaldībai aizvien grūtāk nodrošināt. Tomēr 
nav skaidrs, kādēļ #nansistu un politiķu nežēlīgākais 
cirtiens skāra izcilu, vērtībām bagātu, starptautiski 
pazīstamu iestādi. Varbūt vēsture atkārtojas? Biblio-
tēkas situācija ilglaicīgā perspektīvā nav bijusi stabila, 
īsie ziedu laiki mijušies ar garu stagnāciju, ko izraisījusi 
augstākstāvošo amatpersonu vienaldzība.

-
jām un vecākajām Vācijas komunālajām bibliotēkām 
ar senu vēsturi. Dibināta 1477.gadā kā kūr#rsta UB. 
Augstskola sākotnēji atradās kādreizējās pirmā grā-
matiespiedēja Johanna Gūtenberga (ap 1400–1468) 
dzīvesvietās: vienā namā tipogrāfs bija dzimis, bet otrā 
— aizgājis mūžībā. Vienā no ēkām bija izvietots arī pie-
ticīgais universitātes grāmatu krājums, kas — tolaik 
raksturīgi — veidojās no pirmā rektora un citu mācīb-
spēku dāvinājumiem. 1631.gadā to iekāroja Zviedrijas 
karalis Gustavs Otrais Ādolfs, kura karaspēks bija oku-
pējis pilsētu. Pussimts nozīmīgāko vērtību nekavējoties 
aizceļoja uz Upsalas Universitātes bibliotēku. Atlikusī 
daļa tika vesta vēlāk ar kuģi, kas nogrima Baltijas jūrā, 
nesasniedzot Zviedrijas krastus. Pēc zviedru laiku bei-
gām 30.gadu vidū universitātes bibliotēkas veidošana 

Maincas pilsētas zi-
nātniskās bibliotē-
kas ēka, kas uzcelta 
pirms simts gadiem

Maincas pilsētas zinātniskās bibliotēkas 
foajē 1991.gadā
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sākās no jauna, taču veselu gadsimtu tai netika veltīta 
pienācīga uzmanība. 1773.gadā tā ieguva likvidētās 

Vācijas teritorijā — apjomīgo, sistemātiski komplektē-
to un rūpīgi sakārtoto bibliotēku. Diemžēl jezuītu garī-
gās bagātības jaunos īpašniekus atstāja vienaldzīgus, 
tādēļ bibliotēka tika pamesta kādreizējās 
jezuītu kolēģijas telpās, kur par to interesi 
izrādīja vien žurkas un peles. Neilgi pēc tam 

-
dēto klosteru bibliotēkas. Šis solis beidzot at-
modināja no miega augstskolas vadību un tā 
izšķīrās par algota bibliotekāra pieņemšanu 
darbā, drīz viņam norīkojot arī palīgu. Taču 
pirmie bibliotekāri bija augstskolas profeso-
ri, kuriem zinātnieka karjera bija svarīgāka 
par bibliotekāra pienākumiem. Bibliotēka 
viņus interesēja tikai tiktāl, ciktāl tā sniedza 
pieeju vērtīgām grāmatām. Kad 1793.gadā 

-
tīgākajām trofejām bija uz pergamenta ie-
spiestā J. Gūtenberga 42 rindu Bībele no UB. 
Ar laipnu bibliotekāra atļauju uz Franciju tika 
pārvesti arī daudzi citi retumi, kas nonāca 
Francijas Nacionālajā bibliotēkā. Izmanto-
jot juku laikus, bibliotekāri nekautrējās gūt 
labumu no sava necilā, vāji atalgotā amata. 
Vairāki bibliotēkas pārziņi savām privātajām 
kolekcijām pievienoja bibliotēkas grāmatas, 
bet viens ateistiski noskaņots bibliotekārs 
kurināja kamīnu ar jezuītu sakrātajiem teo-
loģijas kodeksiem, kuru bijis itin daudz un 
kurus viņš neturējis nekādā vērtē. Bēdīgi sla-

Jozefs Bodmans (1754–1820), kura mājās tika 
atrasti vairāki tūkstoši bibliotēkas sējumu, kā 
arī no bibliotēkas grāmatām izgrieztas vara 
grebuma ilustrācijas. Franču okupācijas lai-
kā 1798.gadā univer-
sitāte tika likvidēta, 
proti, pārveidota par 
centrālskolu. Likteņa 
ironija — pēc gandrīz 
150 gadiem, 1946.gadā 
universitāti ar franču 
okupācijas varas svētī-
bu dibināja no jauna. 
1803.gadā bibliotēka 
līdz tās paspārnē eso-
šo dokumentu arhīvu 
(atdalīts no bibliotēkas 
tikai 1980.gadā), glez-
nu kolekciju un numis-
mātikas kabinetu nonāca pilsētas īpašumā. Tolaik bib-
liotēka ar 85 000 sējumu, to skaitā nepilna puse bija 
disertācijas, bija ceturtā lielākā Francijā. Pilsētai atbrī-
vojoties no franču kundzības 1814.gadā, uzlabojās arī 
bibliotēkas stāvoklis, jo tajā darbu uzsāka profesionāli 
bibliotekāri. Tika izveidots priekšmetu un alfabētiskais 

katalogs, sastādīti bibliotēkas izmantošanas noteiku-
mi. Bibliotēku pārcēla uz kādreizējo, skaisti renovēto 
kūr#rsta pili. 19.gadsimtā — 20.gadsimta sākumā bib-
liotēka regulāri saņēma vērtīgus un apjomīgus pilsē-
tas inteliģences dāvinājumus. 1901.gadā tai pievieno-
ja nule nodibināto Gūtenberga muzeju (kā atsevišķa 

Maincas kūrfirsta pils, kur 
19.gadsimtā un 20.gadsimta sā-
kumā atradās pilsētas zinātniskā 
bibliotēka līdz ar dokumentu ar-
hīvu un J.Gūtenberga muzeju

Maincas pilsētas zinātniskās 
bibliotēkas lasītava

vienība kopš 1934.gada). 1912.gadā bibliotēkai uzcēla 
atsevišķu ēku, kurā bija iebūvēts gan lifts, gan pneima-
tiskais pasts, gan īpaša plauktu sistēma. Bibliotekāri ar 
entuziasmu veidoja jaunus kartīšu katalogus, sastādīja 
oriģinālu iespieddarbu klasi#kāciju, kas ir starptautiski 
pazīstama un nodēvēta tās izgudrotāja H.V. Epelshei-
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mera vārdā. Bibliotēka bija viena no lielākajām un ap-
meklētākajām bibliotēkām Vācijā. Otrais Pasaules karš 
lielus zaudējumus krājumam neradīja, jo vērtīgākais 
bija no pilsētas evakuēts. Dibinot no jauna universitāti 
1946.gadā, tika diskutēts par pilsētas zinātniskās bib-
liotēkas pievienošanu augstskolai, pilsētas un universi-
tātes bibliotēkas funkciju apvienošanu, taču galu galā 
tika pieņemts lēmums par jaunas UB izveidi. Pēc kara 
pilsētā tika paplašināts publisko bibliotēku tīkls, kurā 
centrālā loma tika atvēlēta pilsētas zinātniskajai biblio-
tēkai. 1962.gadā Gūtenberga muzejam pārvācoties uz 
renovēto ķeizara namu, tam līdzi tika iedots bibliotēkas 
grāmatniecības nodaļas krājums. Gūtenberga muzejā 
deponēta arī lielākā daļa inkunābulu, kas joprojām ir 
pilsētas zinātniskās bibliotēkas īpašums. Piebildīsim, 
ka bibliotēka glabā arī Pētera Kornēlija arhīvu un pilsē-
tas teātra 10 000 vienību lielo muzikāliju krājumu. Kā 
pilsētas bibliotēka, tā ir vispārpieejama.

Cerams, ka 535 gadus senā bibliotēka pārcietīs 
ekonomisko krīzi bez būtiskiem zaudējumiem un pēc 
dažiem gadiem spēs atplaukt pienācīgā krāšņumā, kas 
slēpjas vēl modernās sabiedrības neapjaustā vēsturis-
kā krājuma un bibliotēkas pieredzes potenciālā.

Izmantotā informācija
Der Bestand der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz darf nicht 

zerschlagen werden! Unterschriftenaktionen Bürgerinitiativen Petitio-
nen, 2011–2012 [skatīts 2012.g. 1.martā]. Pieejams: http://openpetition.

de/petition/online/der-bestand-der-wissenschaftlichen-stadtbibliothek-

mainz-darf-nicht-zerschlagen-werden

Bibliothek donnerstags geschlossen. Allgemeine Zeitung [tiešsaiste]. 
29.02.2012 [skatīts 2012.g. 1.martā]. Pieejams: http://www.allgemeine-

zeitung.de/region/kultur/literatur/11713823.htm

Ēģiptes nemieros sagrauta un 
nodegusi Zinātnes centra bibliotēka

2011.gada 17. decembrī vardarbīgu sadursmju vil-

galvaspilsētā Kairā izdzēsa 17 cilvēku dzīvības un iz-
nīcināja 1798.gadā, Napoleona Bonaparta valdīšanas 

bojā arī lielākā daļa institūta bibliotēkas — tūkstošiem 
vērtīgu rokrakstu un iespieddarbu (kopējais krājuma 
apjoms pirms nelaimes bija 192 000 grāmatu, žurnālu 
un rokrakstu).

Nav skaidrības par postošā ugunsgrēka izcelšanos. 
Pēc ASV ziņu kanāla “CNN” versijas ducis vīriešu militā-
rās uniformās stāvējuši uz bibliotēkas jumta un apmē-
tājuši protestētājus ar akmeņiem un cementa blokiem, 
aplējuši viņus ar ūdeni. Protestētāji akmeņus svieduši 

-
ļus” (degmaisījuma pildītas pudeles, kurām piesietas 
degošas lupatas). Visbeidzot ēkas iekšienē atskanējis 
sprādziens un drīz namu ieskāvuši melni dūmi. Diem-
žēl ugunsdzēsēji bijuši aizņemti kādas citas ēkas glāb-
šanā un atsteigušies tikai tad, kad ugunsliesmas vairs 
nebija kontrolējamas.

Protestētāji notikušajā vaino militāristus, bet militā-
risti — protestētājus, kas pārsvarā ir jaunieši. Bibliotē-
kas pārzinis El-Hady, kurš ieradies savā darbavietā tūlīt 
pēc liesmu izcelšanās, redzējis pulciņu ielas bērnu, ko 
kūdījuši trīs vīrieši armijas ķiverēs. “Notikušajā jūtama 

-

iespējams paēdināt izsalkušās mutes, tad varētu runāt 
arī par kultūru”, skumji atzīst bibliotekārs.

-
liekamo palīdzību “Tahrir” laukuma rajonā, publiski ai-
cināja protestētājus atdot ikkatru grāmatu un rokraks-
tu, ko bija iespējams iznest no degošās bibliotēkas. Lai 
gan pirmajās dienās pēc ugunsgrēka tika apgalvots, 
ka Zinātnes institūta bibliotēka aizgājusi bojā, vēlākās 
ziņas, kā arī dokumentālās liecības rāda, ka tā nav pa-
tiesība. Daudzi protestētāji, un pat viens otrs militārists 
lūkoja glābt vērtības no uguns pārņemtā nama un aiz-
nest tās uz savākšanas punktu. 16 auto, pilni piekrauti 
ar slapjām, apdegušām grāmatām un rokrakstiem no 

brūkošās bibliotēkas 

Nacionālo bibliotēku, 
kur sākta to restaurā-
cija. Kopumā izglābti 
30 000 sējumu, kuru 
atjaunošanā iesaistī-
jusies Kairas Universi-
tātes bibliotēka, Alek-
sandrijas bibliotēka, kā 
arī brīvprātīgie biblio-
tekāri.

bibliotēkas direktors 
Zein Abdul Hadi norā-
da, ka ugunsgrēkā cie-
ta vai gāja bojā daudz 
vērtīgu 19.gadsimta 

Ēģiptes Zinātnes institūta ēka 2011.gada 18.decembrī, dienu pēc ugunsgrēka
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izdevumu un rokrakstu, ko citur vairs neat-

kultūras pieminekļu aprakstu pirmizdevu-
ma “Description de l’Egypte” komplekti, 
kurus mediji sākumā pasludināja par nozī-
mīgākajām zudušajām vērtībām, glabājas 
arī Aleksandrijas bibliotēkā un Kairas Uni-
versitātes bibliotēkā. Pirmizdevums ir digitalizēts, pil-
nībā izšķirstāms un izlasāms tiešsaistē (http://descegy.

bibalex.org). Jāpiebilst, ka grāmatas otrais izdevums 
aplūkojams arī pie mums — Latvijas Universitātes bib-
liotēkā.

Nelaime aizkustinājusi citas Tuvo austrumu valstis. 
Apvienoto Arābu Emirātu konservatīvākās valsts Šar-

Al-Qassimi piedāvāja 
zudumus kompensēt ar savas privātbibliotēkas dārgu-

un solījies #nansēt nodegušās ēkas renovāciju.
-

dītājs bija Napoleons Bonaparts. Tā bija pirmā modernā 
zinātņu akadēmija ārpus Eiropas, kuras galvenais uz-

un kultūras pieminekļu aprakstus. Šajā darbā tika ie-
saistīti 150 franču un ēģiptiešu zinātnieki, bet, kad tika 
nolemts aprakstus izdot grāmatā, līdzstrādnieku skaits 
pieauga līdz 2000. Pirmizdevuma sagatavošana prasī-
ja gandrīz 20 gadu (1809–1828). Francijas Karaliskajā 
spiestuvē tika pavairoti 9 kvarta formāta teksta sējumi, 
bet slavenā enciklopēdiju un žurnālu izdevēja Pankuka 
(Panckoucke) apgādībā iznāca 11 folio formāta sējumi 
ar vairāk nekā 3000 vara grebuma ilustrācijām.

no valdības ēkas, akmens sviediena attālumā no “Ta-
hrir” laukuma, kur parasti pulcējas demonstranti. Var-
darbība izcēlās 17.decembra rītā, kad simtiem armijas 
karavīru tika sūtīti reidā ap valdības ēku. Viņi iekaustīja 
un arestēja ļaudis, kas protestēja pret armijas ģenerā-
ļa iecelšanu valdības vadītāja amatā. Skaļš sprādziens 

bija dzirdams Transporta ministrijā, kur izcēlās uguns-
grēks; itin drīz tie uzliesmoja arī citos namos.

Izmantotā informācija
What’s happening after burning the Egyptian Scienti$c Insti-

tute. Cybrarians: the arabic portal for librarianship & information 
science [tiešsaiste]. December 21, 2011 [skatīts 2012.g. 15.mar-
tā]. Pieejams: http://en.cybrarians.info/index.php?option=com_

content&view=article&id=336:esi-burn&catid=76:news&Itemid=118

Egypt Protest Photos December 2011

institūta un tā bibliotēkas grāmatu attēli]. Public Intelligence, 2011[tieš-
saiste] [skatīts 2012.g. 15.martā]. Pieejams:http://publicintelligence.net/

egypt-protest-photos-december-2011

Fadel Fahmy, Mohamed. Library #re in Egypt clashes destroys 
‘irreplaceable’ 200-year-old documents. Cable News Network, 2011 
[tiešsaiste]. December 18, 2011 [skatīts 2012.g. 15.martā]. Pieejams: 
http://edition.cnn.com/2011/12/17/world/africa/egypt-unrest/index.

html?iref=allsearch

Dramaturga Jūdžina O`Nīla 
“Eksorcisma” atgriešanās

2011.gada nogalē Jeila Universitātes Beinekes Reto 
grāmatu un rokrakstu bibliotēka iegādājās amerikāņu 
dramaturga Jūdžina O’Nīla (Eugene O’Neill, 1888–1953) 
viencēliena lugu “Eksorcisms”, kas vairākus gadu des-
mitus tika uzskatīta par pilnībā iznīcinātu. Lugas ma-
nuskriptu kāds pētnieks nejauši atrada scenārista un 
#lmu producenta Filipa Jordana (Philip Yordan, 1914–
2003) atstātajos materiālos Kalifornijā. Kopijai bija pie-
vienota O’Nīla šķirtās sievas Agneses Boltonas (Agnes 

Boulton, 1894–1968) zīmīte ar tekstu “Kādreiz bijāt tei-
cis, ka labprāt to iegūtu savā īpašumā”. Jeila bibliotēkai 
lugu pārdeva F.Jordana atraitne.

Izglābtās grāmatas un rokraksti 
no Ēģiptes Zinātnes institūta 
bibliotēkas.
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Luga “Eksorcisms” uzrakstīta 1919.gadā. Tās sižets ir 
daļēji autobiogrā#sks, tāpat kā daudziem citiem O’Nīla 

-
ja (Ned Malloy) pašnāvības mēģinājumu kādā nolaistā 

-
sīties no neveiksmīgas laulības važām, Neds ielaižas 
gadījuma sakaros ar prosti-
tūtu, taču pēc tam jūtas vēl 
nelaimīgāks. Puisis nolemj 
mirt, pārdozējot mor#ju. “Tas 
ir viss”, viņš nodomā, laizda-
mies nāves miegā, taču pēc 
diennakts pamostas, iedzēru-
ša drauga pamodināts. Brīnu-
mainā kārtā viņš jūtas kā no 
jauna piedzimis, atbrīvots no 
paša dēmoniem un nolemj 
savu dzīvi ziedot mākslai. 
Luga noslēdzas ar Neda iz-
saucienu: “Beidzot pagātne ir 
pārvērtusies pelnos, es jūtos 
atdzimis!” Zināms, ka 1912.
gadā, nepanesamo ģimenes 
attiecību un alkohola atkarī-
bas nomākts, J.O’Nīls mēģi-
nāja aiziet viņsaulē, taču tika 
izglābts un atrada patvērumu 
teātra mākslā, gan rakstīdams 
lugas, gan darbodamies kā 
aktieris un režisors.

Lugas “Eksorcisms” pirm-
izrāde notika 1920.gada 

26.martā Provinstaunas eksperimentālajā amatierteātrī, 
kur O`Nīls pats vadīja iestudējumus. Pēc dažām izrādēm 
O’Nīls liedza lugas tālāku demonstrēšanu un iznīcināja 
gandrīz visas manuskripta kopijas. Daļa O’Nīla biogrāfu 
domā, ka sacerējums nolemts bojāejai tādēļ, ka autors 
vēlējās uzlabot attiecības ar trieku pārcietušo, mirsto-
šo tēvu, kurš bija pārliecināts katolis un viņa skatījumā 
pašnāvība bija lielākais grēks. Citi to skaidro ar drama-
turga vēlmi aizmirst nelāgo notikumu paša dzīvē.

Beinekes bibliotēka ir lielākā 
O’Nīla arhīva īpašniece. O’Nīla 
arhīvs ietver četras apvienotas 
kolekcijas, kurās rodami vairāki 
simti kastu ar dramaturga un 
viņu tuvinieku personīgajiem 
dokumentiem un pierakstiem, 
O’Nīla sacerējumiem, kores-
pondenci, fotogrā#jām, kā arī 
sadzīves priekšmetiem un pat 
ģimenes rotaslietām. Daļa fo-
togrā#ju ir digitalizētas un brī-
vi pieejamas internetā (http://
beinecke.library.yale.edu/di-
gitalguides/oneill.html Eugene 

O’Neill Papers Image Guide). 
Vairums J.O Nīla un viņa jau-
nākā dēla Jūdžina (neilgu laiku 
bija Jeila Universitātes klasiskās 
#loloģijas profesors) materiālu ir ģimenes un draugu 
dāvinājums, taču arhīvs tiek sistemātiski papildināts arī 
ar vērtīgiem pirkumiem. Izmantojot bagātīgo materiā-
lu klāstu, Jeila Universitātes izdevniecība laidusi klajā 
samērā daudz biogrā#sku, kā arī pētnieciska satura 

Dramaturgs ar ģimeni 20.gadsimta 20.gados

J.O’Nīls 1922.gadā
J.O’Nīla dzīvesbiedre Agnese Boltona.
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likteņa pabērniem” (1952) — viena no visvairāk rādīta-
jām lugām Dailes teātrī (iestudēta 1983.gadā).

Dažas O’Nīla dzīves epizodes un Provinstaunas te-
ātri var iepazīt Vorena Bītija (Warren Beatty) mākslas 
#lmā “Sarkanie” (Reds, 1981), kur dramaturgu atveido 
Džeks Nikolsons.

Izmantotā informācija
Melia, Michael. Yale Library Acquires ‘Lost’ Eugene O’Neill Script. 

The Hu@ngton Post [tiešsaiste]. October 19, 2011 [ skatīts 2012.g. 
24.februārī]. Pieejams:

http://www.huffingtonpost.com/2011/10/19/yale-library-acquires-

los_n_1020037.html

Eugene O’Neill: a Documentary Film. Public Broadcasting Service 
(PBS) [tiešsaiste].[skatīts 2012.g. 24.februārī]. Pieejams: http://www.pbs.

org/wgbh/amex/oneill/peopleevents/e_audience.html 

darbu par ievērojamo dramaturgu. 2012.gadā februārī 
iznāca arī lugas “Eksorcisms” faksimilizdevums līdz ar 
amerikāņu dramaturga Edvarda Albija (Edward Albee) 
komentāriem. Oriģinālu digitalizēja un e-izdevumu ar 
komentāru publicēja laikraksts “The New Yorker”. Frag-
mentu no lugas galvenā varoņa monologa ierunājis 
aktieris Tomijs Šraiders (Tommy Schrider) – tas skatāms 
“The New Yorker” tīmekļa vietnē, kā arī sociālajā tīklā 
“youtube”.

O’Nīls piepulcējams ievērojamākiem 20.gadsimta 
amerikāņu rakstniekiem (dēvēts gan par amerikāņu 
Šekspīru, gan amerikāņu drāmas tēvu). Sarakstījis vai-
rākus desmitus lugu. Viens no retajiem dramaturgiem, 
kas ieguvis Nobela prēmiju literatūrā (1936.gadā), tur-
klāt četras reizes saņēmis prestižo Pulicera balvu.

O`Nīls dzimis kā otrais dēls īru izcelsmes ameri-
kāņu aktiera Džeimsa O’Nīla (James O’Neill) ģimenē. 
Džeimsam O’Nīlam jaunībā prognozēja spožu karjeru, 
tā kā viņam izcili padevās galvenā varoņa lomas tēlo-
jums Aleksandra Dimā (tēva) (1802–1870) lugā “Grāfs 

-
lākais sasniegums. O’Nīla māte, klosterskolās uzaugu-
si turīga īru tirgotāja atvase, kopš Jūdžina dzimšanas 
kļuva atkarīga no mor#ja. Ģimene allaž sekoja tēvam 
līdzi uz viesizrādēm, pavadot laiku  viesnīcu numuros 
un teātra zālēs. Var teikt, ka Jūdžins O`Nīls izaudzis un 
skolojies teātrī, jo viņa formālās izglītības ceļš bija īss 
un neregulārs. Bērnībā apmeklējis katoļu skolas, pēc 
tam sācis mācības Prinstonas Universitātē, taču pēc 
nepilna gada tās pametis. Īslaicīgi studējis dramatur-
ģijas pamatus Hārvarda Universitātē, taču kursu netika 
absolvējis. Tāpat kā pārējo dzimtu viņu visu mūžu vajā-

ja alkohola atkarība, kas veicināja arī abu dramaturga 
dēlu pāragru aiziešanu viņsaulē un sagandēja meitas 
Ūnas Čaplinas visnotaļ veiksmīgā mūža novakari.

Latviešu teātra skatītājam pazīstamākās O’Nīla lu-

(1931), “Garas dienas ceļš uz nakti” (publicēta pēc auto-
ra nāves 1956.gadā), kas joprojām tiek izrādīta Latvijas 
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Rakstnieks 1953.gadā

J.O’Nīls 1946.gadā


