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Izdota grāmata “Plakāts Latvijā”

9.oktobrī LR Kultūras ministrijas (LR KM) Lielajā zālē 
notika izdevuma “Plakāts Latvijā” prezentācija.

Mākslas zinātnieces Ramonas Umblijas sastādī-
tā grāmata “Plakāts Latvijā” ir unikāls kultūrvēsturis-
kas nozīmes pētījums, kurā aptverta 135 gadus ilgusī 
plakātmākslas evolūcija Latvijā, analizējot to vēsturis-
kā, semiotiskā un salīdzinošā aspektā. Izdevuma teks-

Tišheizere.
R.Umblija sniedz vēsturisku diskursu, kurā ieski-

cēti mutvārdu, rakstītās un drukātās reklāmas raša-
nās priekšnoteikumi pasaulē un analizētas plakāt-
mākslas attīstības likumsakarības Latvijā. Plakātu 
kultūras attīstība grāmatā skatīta sešos secīgos lai-
ka posmos, piemeklējot katram no tiem raksturīgā-

Latvijas 
bibliotēku 
notikumu 
apskats
(2008.gada 
oktobris–decembris)

ko dokumentālo fotoattēlu un plakātu reprodukci-
ju klāstu.

J.Kursīte pētījumā “Latvijas plakāts un tā simbolika” 
tulko plakātos lietoto kultūrzīmju valodu un analizē tās 
ietekmi uz skatītājiem, īpaši uzsverot politiskā plakāta 
semiotiku trīs autoritāro varu posmos Latvijā. Autore 
rosina pievērst lielāku uzmanību drukātās reklāmas zī-
mēm, kuras ikdienā uztveram kā pašsaprotamas: orna-
mentiem, žestu un apģērba valodai, binārajiem pret-
statiem, un to iedarbībai uz skatītāja zemapziņu. 

Par atsevišķu un zināmā mērā no iepriekšminēta-
jām — sociālā un politiskā — plakāta jomām neatka-

raksts “Latviešu teātra plakāts un pārvarētā realitāte”.
Grāmatas sagatavošanu un izdošanu finansējusi LR 

KM un LR Ārlietu ministrija.
(Informāciju sagatavoja LR KM sabiedrisko 

attiecību speciāliste Dace Vizule)

Iznācis unikāls Livonijas piļu albums

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka (LAB) sadarbībā ar 
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu (LU LVI) 
sagatavojusi un Latvijas vēstures institūta apgāds izde-
vis grāmatu “Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči al-
buma”. Izdevumu sakārtojusi un tā ievadu, tulkojumu 
un komentārus sarakstījusi LU LVI vadošā pētniece vēs-
tures doktore Ieva Ose.

LAB glabātais t.s. marķīza Pauluči albums ir viens no 
apjomīgākajiem Latvijas un Igaunijas viduslaiku piļu 
skatu un plānu krājumiem — tas ir manuskripts trīs sē-
jumos, kas izgatavots 19.gadsimta 20.gadu otrajā pusē 
pēc toreizējo guberņas iestāžu pasūtījuma. Tā kā tolaik 
Baltijas provinču ģenerālgubernators bija marķīzs Fili-
po Pauluči, vēlāk albums nosaukts viņa vārdā. Lai gan-
drīz divsimt gadus senos attēlus darītu pieejamus pla-
šākam interesentu lokam, vienkopus grāmatā ir publi-
cētas visas Pauluči albuma ilustrācijas — 44 Latvijas pi-
ļu, pilsdrupu un baznīcu attēli un plāni, kā arī 22 Igau-
nijas senceltņu dokumentējumi. Latviski tulkoti un ko-
mentēti albumā lasāmie Kurzemes un Zemgales piemi-
nekļu apraksti.

Albumam bijis lemts savāds liktenis: 19.gadsimtā 
tas nonācis Polijā un Rīgas pilsētas bibliotēkai atdāvi-
nāts tikai gadsimta pašās beigās. Bijis tā īpašnieks ma-
zāk godprātīgs vai vienkārši paviršāks, šo unikālo vēs-
tures liecību Latvijas pētniekiem tagad nāktos meklēt 
Polijas arhīvos, bet varbūt tā pat būtu gājusi bojā kara 
laikā. Starp citu, kādu laiku tika uzskatīts, ka albums tie-
šām gājis bojā ugunsgrēkā, un vēl pagājušā gadsimta 
50.gados emigrējušie Latvijas vēsturnieki to apraudā-
juši avīžrakstos.

I.Ose atzīst, ka visaktīvāk albumu izmantojis un pār-
zīmējis baltvācu muižnieks fon Leviss of Menars, kas 
aizrāvies ar Baltijas vēstures pētniecību. Arī padomju 
laikā zīmējumi izmantoti arheoloģiskos izrakumos un 
publikācijās.

13.oktobrī LAB notika grāmatas atvēršanas svētki, 
kuros piedalījās I.Ose, LAB direktore Venta Kocere, aka-
dēmiķis Andris Caune, Latvijas vēstures institūta apgā-
da vadītāja Līga Lapa, Itālijas vēstnieks Latvijā Frančes-
ko Pučio un Igaunijas vēsturnieks profesors Raimo Pul-
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lats, kā arī zinātnieki, kultūras darbinieki un diplomātis-
kā korpusa pārstāvji.

(Informāciju sagatavoja Lauris Romislovs; Linda 
Kusiņa, Latvijas Avīze, Nr.287, 2008, 20.okt., 14.lpp.)

Konference “Virtuālās un reālās 
pasaules tikšanās bibliotēkā”

15.oktobrī Cēsīs vairāk nekā 100 dalībnieku pulcē-
ja Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku darbi-
nieku 8.konference “Virtuālās un reālās pasaules tikša-
nās bibliotēkā”. To organizēja Cēsu Centrālās bibliotē-
kas Bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar Latvijas Bib-
liotekāru biedrības Vidzemes nodaļu.

Konferences atklāšanā dalībniekus sveica Cēsu Tau-
tas teātra aktieri ar fragmentu no literātei Ainai Karelei 
veltītā uzveduma “Tā pati saule”.

-
meres veiktajā pētījumā “Pamatskolas vecuma bērni 
un internets bibliotēkās”, kurā aptaujāti Cēsu Centrā-
lās bibliotēkas, Cēsu rajona Priekuļu bibliotēkas, Cēsu 
rajona Skujenes pagasta Sērmūkšu bibliotēkas, Valkas 
pilsētas galvenās un Valkas rajona Smiltenes bibliotē-
kas interneta lasītavu lietotāji, noskaidrojies, ka ap 70% 
respondentu neatzīst, ka internets varētu izraisīt kādus 
draudus. Taču pedagogu, vecāku un bibliotekāru pie-
redze rāda pretējo. Tātad, lai arī izveidoti un pastāv in-
terneta portāli, kuru mērķis ir izglītošana drošā virtuā-
lās vides izmantošanā, vairums bērnu iespējamos drau-
dus vēl arvien neapzinās. Pasargāt bērnus no apdrau-
dējuma, ko sevī slēpj interneta vide, ir arī bibliotēku 
darbinieku uzdevums.

Par to, kas apdraud bērnus internetā un kā no tā iz-
vairīties, stāstīja konferencē uzaicinātie speciālisti: Rī-
gas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas psi-
holoģe Dace Bērziņa, Valsts policijas Kibernoziegu-
mu apkarošanas nodaļas priekšnieks Aleksandrs Buko, 

Informācijas tehnoloģijas — globālais tīmeklis, vi-
deofilmas, datorspēles... Vai bērna smadzenēm tās pa-
vērs vēl nezināmus apvāršņus? Vai arī no tām pāri pa-
liks vien “pelniem klāts izdedžu lauks”? Viennozīmī-
gas atbildes nav. Informācijas tehnoloģijas var bēr-
nam sniegt informāciju, prasmes un iemaņas, kas dzī-
vē noderēs, bet var arī piesārņot bērna prātu ar neva-
jadzīgām lietām, pat degradēt to. Nav tik viegli izšķirt, 

kas bērnam kaitē. Pat vardarbīgo spēļu, kurās sastopa-
mas nežēlīgas un asiņainas cīņas ar virtuāliem ienaid-
niekiem, fantāziju tēliem, nereāliem briesmoņiem un 
kas sabiedrībā izraisījušas lielu satraukumu, ietekme uz 
bērnu nav viennozīmīgi vērtējama. Pēc D.Bērziņas teik-
tā, virtuālā vardarbība nereti pasargā bērnu no vardar-
bības dzīvē, jo, neatrodot to tīmeklī, bērns, iespējams, 
to meklēs reālajā dzīvē.

Aizliegumu un ierobežojumu vietā bibliotekāru uz-
devums ir izprast informācijas tehnoloģiju plusus un 
mīnusus, neuzbāzīgi piedāvāt bērniem vērtīgo, ko tās 
sniedz. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 
cenra vadītāja Silvija Tretjakova savukārt iepazīstināja 
ar jauno tehnoloģiju izmantojumu populārajā lasīša-
nas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija” — vērtēša-
nas anketas par izlasītām grāmatām aizpildāmas elek-
troniski.

Noslēgumā konferences dalībniekus priecēja Rokiš-
ķu Centrālās bibliotēkas (Lietuva) Bērnu literatūras no-
daļas bibliotekāru bagātīgās, dažādi vadāmās leļļu ko-
lekcijas demonstrējums, kas parādīja, kā, atpūšoties no 
jaunajām tehnoloģijām, atraktīvi un emocionāli bērnus 
piesaistīt bibliotēkai, radošai darbībai un lasīšanai.

(Informāciju sagatavoja Valmieras bibliotēkas Bērnu 
apkalpošanas nodaļas abonementa vadītāja 

Lolita Dreimane)

Seminārs “Augstskolas bibliotēkas 
mārketings — kam, kāpēc un kādā 
formā?”

20.oktobrī Latvijas Universitātes bibliotēka (LUB) 
saviem nodaļu vadītājiem un galvenajiem speciālis-
tiem rīkoja semināru “Augstskolas bibliotēkas mārke-
tings — kam, kāpēc un kādā formā?”. Semināru vadī-
ja Tartu Universitātes bibliotēkas Lasītāju apkalpoša-

-
lībniekiem bija iespēja uzzināt daudz jauna par mārke-
tinga mērķiem un uzdevumiem, mārketinga plānošanu 
bibliotēkā, mērķauditoriju noteikšanu, mārketinga ana-
līzes metodēm, bibliotēkas tēla uzlabošanu.

Lektore uzsvēra, ka bibliotekāriem nereti rodas grū-
tības bibliotekārā mārketinga izpratnē, jo nav skaidrs, 
kā mārketinga principus, kas komerciālajā pakalpoju-
mu jomā mēdz būt uzbrūkoši un uzbāzīgi, attiecināt uz 
bibliotēku.

“partizānu” jeb “vīrusu” mārketingam, kas neētiskā un 
netaisnīgā veidā iestāsta, ka konkrētā prece ir nepiecie-
šama, bibliotēkā nav vietas. Bibliotēkām mārketings jā-
pieņem kā filozofija, kurā svarīga ir organizācijas kultū-
ra un klients, jo bibliotēkas darba pamatā ir rūpes par 
lasītājiem. Galvenie bibliotēku mārketinga mērķi ir pie-
dāvāt nepieciešamus pakalpojumus īstajā vietā un lai-
kā īstajam lasītājam. Tie ietver kvalitatīvu bibliotēkas 
pakalpojumu sistēmas izveidi, to popularizēšanu, la-
sītāju intereses rosināšanu par bibliotēkas pakalpoju-
miem un pozitīva viedokļa par bibliotēku radīšanu. La-
sītāju vajadzību veiksmīgākai apmierināšanai jāizpēta 
un jāapzinās, kā arī jāpilnveido bibliotēkas tēls un re-
putācija.
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Auditorijai tika uzdots jautājums — vai bibliotēkai 
vajag sevi pārdot? Atbilde ir pozitīva, ja ar “pārdot” sa-
prot “reklamēt un parādīt savu svarīgumu un nozīmī-
gumu”.

Mārketings bibliotēkā jāplāno, izvirzot mērķus, vei-
dojot stratēģiju un plānu, kā arī jāanalizē, izmantojot 
SWOT analīzi, tirgus un konkurences izpēti un citas me-
todes. Lektore iepazīstināja ar komplekso mārketinga 
analīzes metodi “marketing mix” jeb 4P (Product, Price, 
Place, Promotion).

uzsvēra stereotipisko attieksmi pret bibliotēkām, pla-
šas sabiedrības neinformētību par 21.gadsimta biblio-
tēku transformāciju. Mārketings palīdz bibliotēkas un 
bibliotekāra tēlu padarīt pievilcīgu un saistošu. Biblio-
tēku darbiniekiem japaskatās uz sevi no malas, jāana-
lizē gan profesija, gan bibliotēku darbs kopumā, lai va-
rētu vērtēt un uzlabot ikdienas darbu.

Līdzās mārketinga teorijas izklāstam lektore minē-
ja lietišķus piemērus no Tartu Universitātes bibliotēkas 
pieredzes.

Semināra dalībnieki veica praktiskus uzdevumus, 
veidojot mārketingu jaunam pakalpojumam, kā arī 
analizēja konkurences iespējas.

(Informāciju sagatavoja LUB Informācijas un 
bibliogrāfijas nodaļas vadītāja Ruta Garklāva un LUB 

Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas galvenais 
speciālists Uģis Šķēle)

Cēsu Centrālajā bibliotēkā — 
miniatūrgrāmatu izstāde

21.oktobrī notika Cēsu Centrālās bibliotēkas (CCB) 
Miniatūrgrāmatu kolekcijas, kas ir lielākā Latvijas pub-
liskajās bibliotēkās, atklāšana. Notikums ievadīja biblio-
tēkas 90 gadu jubilejas pasākumu ciklu, kas tiks atzīmē-
ta 2009.gada oktobrī.

CCB Miniatūrgrāmatu kolekcija ietver aptuveni 500 
izdevumus, kas nav augstāki par 10 centimetriem. Vēr-
tīgākā kolekcijas daļa ir 20.gadsimta 40.gados trimdā 
nelielā metienā izdotās miniatūrgrāmatas latviešu va-
lodā, Latvijā un ar Latviju saistītās citās valstīs izdotās 
miniatūrgrāmatas. Viens no kolekcijas vecākajiem izde-
vumiem ir 1861.gadā Florencē izdotais Džovanni Boka-
čo “Dekamerons”.

Publiskajās bibliotēkās miniatūrgrāmatas parasti 
netiek komplektētas, jo tās grūti izmantojamas — bie-
ži pazūd starp parasta izmēra grāmatām. Savukārt pri-
vātajās kolekcijās tās nav pieejamas plašākai sabiedrī-
bai. Miniatūrgrāmatas ir ne tikai vizuāli, poligrāfiski un 
mākslinieciski interesanti izdevumi, tajās var atrast arī 
noderīgu informāciju. CCB šos izdevumus var iepazīt 
ikviens: kolekcijai atvēlēta atsevišķa telpa, Cēsu Profe-
sionālās vidusskolas audzēkņi tām izgatavojuši speciā-
lu sekciju, izmantojot īpašu datortenniku, tās var izla-
sīt cilvēki ar vāju redzi. Kolekcija ir interesants apskates 
objekts gan cēsniekiem, gan Cēsu viesiem.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas galvenā 
bibliogrāfe Lilija Limane, miniatūrgrāmatu kolekcionāre 
Velta Riekstiņa, ieskatu CCB miniatūrgrāmatu kolekcijā 
sniedza CCB direktores vietniece Gunta Romanovska.

Pasākuma noslēgumā klātesošie tika aicināti uz mi-
niatūrām vakariņām un draudzīgām sarunām.

(Informāciju sagatavoja CCB direktores vietniece 
Gunta Romanovska un Cēsu pilsētas domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste Laura Zauere)

Klajā nākuši pirmie sērijas 
“Klausāmgrāmata” diski

21.oktobrī Rīgas Centrālās bibliotēkas Bērnu lite-
ratūras nodaļā tika prezentēti divi pirmie sērijas “Klau-
sāmgrāmata” diski — rakstnieces Māras Cielēnas pasa-
kas “Pulksteņu nakts gaitas”, kuras ierunājusi leģendā-
rā aktrise Vera Singajevska, un amerikāņu rakstnieces 
Džīnas Vebsteres (1876–1916) romāns vēstulēs “Garkāj-
tētiņš” aktrises un tulkotājas Aijas Uzulēnas izpildījumā. 
Audiogrāmatas ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu 
izdevusi izdevniecība “Apostrofs”, kas dibināta ar no-
lūku popularizēt literatūru, to piedāvājot audioformā-
tā. Klausāmgrāmatu dizainu veidojusi māksliniece Ieva 
Dzintare, skaņu ierakstu režisors — Olivers Tarvids.

Sērijas “Klausāmgrāmata” sauklis ir “Lasi ar ausīm!”. 
Audiogrāmatas sniedz papildu iespēju iepazīt literatū-
ru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tomēr nebūt nav 
paredzētas tikai viņiem. Ir daudz situāciju (gari pārbrau-
cieni, monotoni mājas darbi u.tml.), kurās klausāmgrā-
mata var kļūt par glābiņu no garlaicības ikvienam. “Ār-
valstīs tā ir plaši izplatīta prakse — klausīties augstvērtīgu 
literatūru. To iespējams darīt gan mājās un auto, gan sa-
biedriskajā transportā, sporta klubā un citur. Diemžēl lai-
ka lasīšanai cilvēkiem paliek arvien mazāk. Veicot aptau-
ju, secinājām, ka daudzi labprāt klausītos jau pazīstamus 
sacerējumus un iepazītos ar jauniem literatūras darbiem,” 
informēja izdevniecības “Apostrofs” pārstāve dzejnie-
ce Liāna Langa.

Decembrī izdevniecība “Apostrofs” klajā laidusi tre-
šo sērijas “Klausāmgrāmata” disku — latviešu bērnu 
grāmatu un zīmējumu autores Margaritas Stārastes pa-
saku “Pintiķu ciems”. Jaunais izdevums domāts pirms-
skolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecā-
kiem. “Pintiķu ciemu” ierunājusi Valda Liepiņa un ie-
raksts tapis Austrālijas Radio 1991.gadā.

Seminārs “Jaunākais bibliotēku 
renovācijā”

23.oktobrī Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) filiāl-
bibliotēkā “Vidzeme” notika RCB un Latvijas Bibliote-
kāru biedrības (LBB) Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un 
būvniecības sekcijas organizēts seminārs “Jaunākais 
bibliotēku renovācijā”.

RCB direktore Dzidra Šmita pauda pārliecību, ka 
mūsdienās lasītāji uz bibliotēkām, kas atrodas sliktās tel-
pās, nenāks, lai kādas saturiskās bagātības tur arī ne-
piedāvātu. RCB esošā situācija telpu jomā analizēta Rī-
gas domes Kultūras departamenta sagatavotajā “Rīgas 
Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku tīkla optimi-
zācijas koncepcijā 2007.−2010.” (publicēta Rīgas pašval-
dības portālā www.riga.lv sadaļā “Rīgas pašvaldība” → 

“Normatīvie akti” (  
Document.aspx?documentGUID=e50e7cdd-1693-46fc-
b775-2057188fb537). Koncepcijā atzīts, ka RCB un tās 44 



Bibliotēku Pasaule Nr.46/2009

96

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

filiālbibliotēku telpu pašreizējais stāvoklis prasa neatlie-
kamu attīstības stratēģijas izstrādi un problēmu risināju-
mu, kā arī noteikts, ka publisko bibliotēku attīstības 
garants ir to atrašanās pašvaldības īpašumā esošās 
telpās. Diemžēl vairāku RCB filiālbibliotēku telpas tiek īrē-
tas gan no valsts, gan privātīpašniekiem. Tikai 7 bibliotē-
kas atrodas tieši bibliotēkām projektētās ēkās. Rīgā trūkst 
mūsdienu publiskās bibliotēkas funkcijām atbilstošu tel-
pu, kuru renovācijā būtu vērts investēt pilsētas līdzekļus. 
Dz.Šmita uzsvēra, ka Rīgas pilsētai nepieciešama publisko 
bibliotēku celtniecības un attīstības programma.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar jaunāka-
jām RCB renovētajām filiālbibliotēkām un klātienē va-
rēja apskatīt filiālbibliotēkas “Vidzeme” renovētās un 
jaunaprīkotās telpas.

LBB Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecī-
bas sekcijas vadītāja, Limbažu Galvenās bibliotēkas 
direktore Dzintra Justa apskatīja jaunākās renovē-
tās publiskās bibliotēkas Latvijā. Bibliotēku telpu re-
novāciju un sakārtošanu veicinājis gan Valsts vieno-
tās bibliotēku informācijas sistēmas projekts, gan Bi-
la & Melindas Geitsu fonda projekts, gan bibliotēku 
akreditācija un citi faktori. Diemžēl iegūt precīzu un 
pilnīgu informāciju par to, cik bibliotēkas Latvijā re-
novētas vai uzceltas, nav iespējams, jo dati par bib-
liotēku ēkām un telpām netiek vākti un apkopoti. 
(Dz.Justas prezentācija ievietota Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas tīmekļa vietnē www.lnb.lv sadaļā “Biblio-
tekāriem” → “Latvijas Bibliotekāru biedrība” → “Sek-
cijas” → “Bliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības 
sekcija” (http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/latvijas-
bibliotekaru-biedriba/buvniecibas-sekcija)).

LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs 
Jānis Turlajs izteica ideju par vienotas bibliotēku ēku 
datubāzes izveides nepieciešamību. Tajā varētu tikt ie-
tverta informācija par Latvijas bibliotēku ēkām, telpu 
platību, remontiem u.c. Tā kā lēmumu pieņemšana bie-
ži balstās uz salīdzinājumu, šāda datubāze noderētu arī 

bibliotēku aizstāvībai, jo sniegtu iespēju parādīt, ka ci-
tās pašvaldībās bibliotēku telpu jautājumi tiek aktīvi ri-

-
ku datubāzes nepieciešamību un demonstrēja dažādu 

(Informāciju sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku pētniecības 
un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre Marlēna 

Krasovska, M.Krasovskas foto)

Vairāk nekā 160 ziņojumi par 
nelikumīgu interneta saturu

Gada laikā, kopš Īpašu uzdevumu ministra elektronis-
www.

drossinternets.lv projekta “Net-Safe Latvia” ietvaros nodro-
šinājis iespēju tiešsaistē ziņot par nelikumīgām darbībām 
vai nevēlamu saturu internetā, saņemts vairāk nekā 160 
ziņojumu. Ikvienu saņemto ziņojumu, balstoties uz Lat-
vijas Republikas normatīvajiem aktiem, izvērtē speciālis-
ti. Gadījumos, kad tiek ziņots par pārkāpumu vai pretliku-
mīgām darbībām, informācija tiek nosūtīta Valsts policijas 
Kibernoziegumu apkarošanas nodaļai un Organizētās no-
ziedzības apkarošanas pārvaldei turpmākai izmeklēšanai. 
Šobrīd ierosinātas jau piecas krimināllietas.

Sekretariāts aicina interneta lietotājus, ja viņi inter-
netā saskaras ar nevēlamu vai nelikumīgu informāciju, 
ziņot par to portālā www.drossinternets.lv, tādējādi ie-
saistoties interneta vides uzlabošanā. Portālā publicē-
tas arī vadlīnijas nelikumīga satura un nevēlamu aktivi-
tāšu internetā noteikšanai.

(Informāciju sagatavoja ĪUMEPL sekretariāta 
Komunikācijas nodaļas vadītāja Elita Cepurīte)

Atklāts projekts “Collective Memory”

Sveicot iedzīvotājus Latvijas 90.gadadienā, 24.ok-
tobrī Rīgas pils Ģerboņu zālē tika atklāts starptautisks 

Semināra dalībnieki iedziļinās bibliotēku renovācijas aktualitātēs. 

Priekšplānā — Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dz. Justa

J.Turlajs aktualizē vienotas 
bibliotēku ēku datubāzes izveides nepieciešamību
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projekts “Collective Memory” jeb “Dzīvā vēsture”, kas 
turpmāk ļaus fiksēt, glabāt, sistematizēt un ar mūsdie-
nu tehnoloģiju palīdzību plašākai sabiedrībai padarīt 
pieejamu dzīvās vēstures liecību krājumu.

“Latvijas valsts vēsture ir aprakstīta grāmatās un do-
kumentēta arhīvos. Taču tā ir mūsu vēstures mazākā da-
ļa. Īstā Latvijas vēsture dzīvo mūsu vecāku un vecvecāku 
atmiņās, aculiecinieku stāstos par piedzīvoto un izjusto,” 
uzskata Latvijas Valsts prezidents un projekta patrons 
Valdis Zatlers.

Projekts ļauj video formātā apkopot un uzglabāt 
miljoniem aculiecinieku stāstus par gadu gaitā pie-
dzīvoto — gan vēsturiskus notikumus, gan personis-
ko pieredzi un atmiņas, ko interesenti varēs atrast pēc 
valsts, vietas, valodas vai konkrēta atslēgvārda.

Projekts “Collective Memory” aizsākts Latvijā, taču 
turpināsies starptautiskā līmenī — savu dalību projek-
tā jau apstiprinājušas 12 valstis, tajā skaitā Igaunija, Lie-
tuva, ASV, Čehija, Brazīlija, Gruzija, Libāna, Vācija, Ungā-
rija un Rumānija.

Projekta idejas autors ir reklāmas aģentūras 
“MOOZ!” radošais direktors Ēriks Stendzenieks: “Nav 
svarīgi, vai stāsts ir par globālo vai mazo, mīlestību vai at-
gadījumu, faktu vai pieredzi. Svarīgi, lai stāstītājs to uz-
skatītu par nozīmīgu vai interesantu notikumu savā mū-
žā. Vērtu, lai to atstātu nākotnei.” Ē.Stendzenieks norā-
dīja, ka vēstures grāmatas “runā” lielā mērogā un vis-
pārīgi, bieži vien aizmirstot cilvēku individuālo piere-
dzi, kas vēsturi padara tuvu, saprotamu un interesan-
tu. “Es atklāju, ka mazie stāsti ir vismaz tikpat interesan-
ti kā lielie stāsti.”

Ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts veidot un pa-
pildināt tautas dzīvo vēsturi, kas savā pilnīgākajā formā 
sastopama vien mūsu vecāku un vecvecāku individu-
ālajā pieredzē un atmiņās, kura līdz šim nekad nav bi-
jusi dokumentēta.

Latvijā projektu tehniski realizē portāls www.draugiem.lv.
“Collective Memory” pieejams, reģistrējoties www.

collectivememory.tv vai izmantojot savu profilu portālā 
www.draugiem.lv.

(Informāciju sagatavoja projekta
 “Collective Memory” veidotāji)

Baložu pilsētas bibliotēkas 50 gadu 
jubileja

Rudenīgā dienā, 24.oktobrī, Baložu pilsētas biblio-
tēka aicināja lasītājus, rajona bibliotekārus, sadarbības 
partnerus un atbalstītājus uz bibliotēkas piecdesmitga-
des svinībām.

Kultūras nama foajē apmeklētāji varēja aplūkot at-
tēlus, kas atspoguļo bibliotēkas dzīvi: fotoalbumus, afi-
šas, kā arī bibliotēkas viesu — pazīstamu cilvēku — au-
togrāfus. Bibliotēkā bija iespējams apskatīt un novēr-
tēt Mazās mākslas studijas audzēkņu darbu izstādes 

-
liotēkā”.

Jubilejas vakarā tika sniegts neliels ieskats bibliotē-
kas nesenajā pagātnē un nākotnes iecerēs. Par krasa-
jām pārmaiņām bibliotēkā pēdējā desmitgadē tika vēs-
tīts krāsainā un izsmeļošā prezentācijā. Bibliotēka mai-
nījusies gan iekšēji, gan ārēji. Vairākus gadus īstenots 

97
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Baložu bibliotēkas kolektīvs kopā ar Rūdolfu Plēpi (no kreisās) un Valdi Zilveri. No labās: Zane Cīrule, Jadivga Brokāne, 

Lija Siliņa, Dainuvīte Markelova, Ieva Eglīte, Anna Lemeševska, Rasma Dombrovska

Baložu bibliotēkas abonements

Ar skaistu koncertu, balstītu latviešu rakstnieku 

darbos, visus iepriecināja aktieris Rūdolfs Plēpis un 

komponists Valdis Zilveris

Jubilejas vakara saviesīgā daļa. Kad viesi iejutušies, sākas dziesmas un dejas

Baložu bibliotēkas ārskats (Kultūras nama otrajā stāvā)
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arhitekta Laimoņa Šmita izstrādātais bibliotēkas re-
konstrukcijas projekts. Nojaucot starpsienas, izveidota 
plaša bibliotēkas telpa, ierīkota interneta lasītava, arhī-
vā uzstādīti mobilie plaukti. Dizainere Līga Bojāre pa-
līdzējusi izveidot interesantu bērnu nodaļu, kur roda-
mas dažādas saistošas lietas: tuneļtelts, bērnu paklājs, 
dekori, spēles.

2000.gadā bibliotēkā ieviesta bibliotēku informāci-
-

došana, kurā šobrīd ievadīta informācija par gandrīz vi-
sām bibliotēkas grāmatām. Izveidota Novada datubā-
ze, kas aptver informāciju par Baložiem, sākot no 1960.
gada, lasītāju datubāze.

Darbu pilnībā pārvērtusi informācijas tehnoloģiju 
straujā ienākšana bibliotēkā. Ja pirms 10 gadiem bib-
liotēkā bija viens dators, tad šobrīd, pateicoties sa-
biedrisko fondu un valsts atbalstam, bibliotēka ir pil-
nībā datorizēta — tajā ir 16 datori. Bibliotēkā ir arī cita 
nepieciešamā tehnika: kopētāji, printeri, skeneri; tā kļu-
vusi par modernu informācijas ieguves vietu, kas seviš-
ķi piesaista jaunatni.

Vairākus gadus (2002−2007), kamēr Rīgas rajonam 
nebija savas rajona galvenās bibliotēkas, Baložu pilsē-
tas bibliotēka veidoja Rīgas rajona bibliotēku elektro-
nisko kopkatalogu.

Baložu pilsētas bibliotēka ir pirmā Rīgas rajona 
publiskā bibliotēka, kas uzsākusi lasītāju automati-
zētu apkalpošanu. Turklāt uz jauno darba režīmu ir 
pārgājušas visas bibliotēkas nodaļas — abonements, 
bērnu nodaļa, lasītava. Pateicoties automatizācijai, ie-
spējami operatīvāki un kvalitatīvāki bibliotēkas pakal-
pojumi, bibliotekāri var atteikties no daudziem rutī-

http://
balozi.biblioteka.lv/alise/ vai www.balozi.lv bibliotē-
kas sadaļā.

Augstu vērtējot bibliotēkas sniegumu, Rīgas rajona 
padomes Izglītības un kultūras pārvalde un Baložu pil-
sētas dome tai piešķīra atzinības rakstu. Sveicēju pulkā 
ar oriģinalitāti un izdomu pārsteidza grāmatu apgāda 

“Likteņstāsti” vadītāja Anita Mellupe, uzdāvinot biblio-
tēkai lielu grāmatu koku.

Ar skaistu koncertu visus iepriecināja aktieris Rū-
dolfs Plēpis un komponists Valdis Zilveris. Jubilejas va-
kara saviesīgajā daļā bija iespējams brīvā gaisotnē pa-
tērzēt ar kolēģiem un sveicējiem.

Raugoties uz 50 darba gadiem, var teikt: esam gan-
darīti par sasniegto. Taču nedrīkstam apstāties attīstī-
bā, pēc iespējas pilnīgāk īstenojot bibliotēkas lasītāju 
vēlmes.

Vairāk foto no jubilejas pasākuma aplūkojams Ba-
ložu pilsētas portāla www.balozi.lv galerijā “Balo-
žu pilsētas bibliotēkai 50” (http://www.balozi.lv/
public/?id=212&ln=lv).

(Informāciju sagatavoja Baložu pilsētas bibliotēkas 
vadītāja Dainuvīte Markelova, Ulda Veisbuka foto)

Latvijas zinātnisko, speciālo un 
publisko bibliotēku direktoru 2008.
gada rudens sanāksme

28. un 29.oktobrī Valmieras integrētajā bibliotēkā 
Valmierā notika Latvijas zinātnisko, speciālo un publis-
ko bibliotēku direktoru 2008.gada rudens sanāksme 
(plašāk lasiet 28.–33.lpp.).

Ogres Centrālajai bibliotēkai — 80

30.oktobrī kolēģu, draugu, sadarbības partneru un 
bijušo darbinieku vidū Ogres Centrālā bibliotēka (OCB) 
svinēja 80.dzimšanas dienu. Sveicēju pulkā bija LR Kul-
tūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Kul-
tūras ministrijas kultūras eksperte Ogres rajonā Velta Pē-
tersone, valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” 
pārstāves, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Vita Pūķe, Finanšu nodaļas vadītāja Silvija Velberga, pār-
stāvji no “Unibankas” un bērnudārza “Sprīdītis”, grāmat-

-

Baložu 
bibliotēka 
jubilejas 
svētku rotā
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Jubilejas 

kliņģeris

Viesus ar spēka maizi sagaida viens no 

Ogres simboliem — lācītis Ēriks

Fragments 
no 
bibliogrāfes 
Līksmas 
Dzelmes 
veidotās 
izstādes par 
bibliotēkas 
vēsturi

Bibliotēkas 
direktore 
Maruta 
Jēkabsone

Jubilejas viesi
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Viesus sagaidot: galvenā bibliotekāre Sarmīte Lāce 

(no kreisās), direktores vietniece Jautrīte Mežjāne un 

direktore Maruta Jēkabsone

Žurnālu piedāvājums lasītavā

Ceļš uz bibliotēku

Bibliotēkas kolektīvs 2009.gadu uzsākot

Mūsu mīlulis — bibliobuss
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ģi no Rīgas Centrālās bibliotēkas, Bauskas, Madonas, Sa-
laspils, Valmieras, kā arī daudzām rajona bibliotēkām.

Pie bibliotēkas ieejas viesus sagaidīja lācītis Ēriks 
ar cienastu — medus maizītēm, tīkamu gaisotni radī-
ja saksofona skaņas. Svinīgo pasākumu atklāja biblio-
tēkas direktore Maruta Jēkabsone, aicinādama kopī-
gi pārlapot bibliotēkas vēstures 8 desmitgades. (Par 
OCB vēsturi sk. OCB tīmekļa vietnē www.ocb.lv sada-
ļā “Sākums” → “Arhīvs” → ”2008” → ”Bibliotēka svin 
80 gadu jubileju” (http://www.ocb.lv/aktualitates/28-
2008/148-20081104-biblioteka-svin-80-gadu-jubileju). 
M.Jēkabsone citēja Zentas Mauriņas vārdus: “No iece-
rēm un sapņiem viss dzīves skaistums rodas...” un at-
zina, ka visos laikos OCB bibliotēkas darbinieki bijuši 
drosmīgi sapņotāji un idejām bagāti cilvēki.

Ogres rajona pašvaldības speciāliste kultūras darba 
jautājumos Velta Pētersone bibliotēku raksturoja trīs 
vārdiem — profesionalitāte, izglītība, izaugsme. Viņa 
atgādināja, ka bibliotēka darbu sāka ar mazumiņu, ta-
ču šobrīd ir izaugusi par vienu no labākajām bibliotē-
kām Latvijā. Bibliotēkas sākotnējo “mazumiņu” un lie-
lo izaugsmi vēlāk apstiprināja arī kādreizējā bibliotēkas 
vadītāja Aina Kunga: “Manā laikā bibliotēkā esošā lielā-
kā tehnoloģija bija radioaparāts.” Viņa atklāja, ka mūs-

dienu bibliotēkas darba vidi apzīmējot ar vārdiem “ci-
ta planēta”.

Sirsnīgi vārdi, labas atmiņas un vēlējumi bibliotēkā 
nerima ne no rajona bibliotēku, ne tuvāko kaimiņu — 

bibliotēkas aktīvāko apmeklētāju puses.
Jautrību un omulību pasākumā ienesa aktiera Pēte-

ra Liepiņa atraktīvā uzstāšanās, patīkamu pēcpusdie-
nas noskaņu radīja aktrises Kristīnes Klētnieces dzies-
mas ģitāras pavadījumā.

Jaukā atmosfērā bijušie un esošie kolēģi un domu-
biedri kavējās atmiņās pie svētku galda.

OCB 80 gadu jubilejas dienā tika atklāta arī bibliotē-
kas jaunā tīmekļa vietne www.ocb.lv.

(Foto no OCB arhīva)

Latvijas skolām dāvina spēles 
“Play_shakespeare” diskus

Laikā, kad pasaule atzīmē Viljama Šekspīra 444 ga-
du jubileju, biedrība “Dd laboratory” un SIA “Dd stu-
dio” sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju dā-
vinājusi Latvijas skolām 700 spēles “Play_shakespeare” 
diskus.

Jubilejas pasākumā — 

LNB direktors Andris 

Vilks un OCB kolektīvs

Bibliotēkas 
ēka

Svētku noskaņai
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“Play_shakespeare” ir sešu V.Šekspīra lugu interpre-
tācija virtuālu spēļu veidā, kurās tiek atveidotas slave-
nā rakstnieka zināmākās komēdijas un traģēdijas — 
“Hamlets”, “Vētra”, “Sapnis vasaras naktī”, “Karalis Līrs”, 
“Otello” un “Spītnieces savaldīšana”.

Projekta mērķis ir piesaistīt skolēnus klasiskām vēr-
tībām, izmantojot mūsdienīgu pieeju, dinamisku vei-
du un spēļu formātu. Pie spēļu radīšanas strādāja pla-
ša mākslinieku un programmētāju komanda un literā-
rā konsultante Guna Zeltiņa.

Spēles pieejamas arī tīmekļa vietnē www.dd.lv/ 
shakespeare.

(Informāciju sagatavoja “Dd studio” projektu 
vadītāja Sanita Kossoviča)

CLARIN un Nacionālā korpusa 
seminārs

3.novembrī Latvijas Universitātes (LU) Maza-
jā aulā notika starptautiskā Vienotas valodas resur-
su un tehnoloģiju infrastruktūras projekta (Common 
Language Resources and Technology Infrastructure,  
CLARIN) un Nacionālā korpusa seminārs, ko organizē-
ja LU Matemātikas un informātikas institūts (LU MII), 
Valsts valodas komisija (VVK) un Latvijas Nacionālā 
bibliotēka (LNB).

Semināra mērķis bija iepazīstināt Latvijas humani-

CLARIN projektu. Tā mērķis ir izveidot vie-
notu platformu, kas sniegtu iespēju ne tikai valodnie-
kiem, bet arī vēsturniekiem, sociologiem, kā arī arhīvu 

-
siem (valodu korpusiem, vārdnīcām, digitālajām biblio-
tēkām u.c.) un izmantot dažādus valodas apstrādes rī-
kus. LU MII ir sagatavojis anketu, lai noskaidrotu, kādas 
ir Latvijas pētnieku intereses un kādus elektroniskos re-
sursus un valodas apstrādes rīkus viņi varētu pievienot 

Turpinot pavasarī aizsākto publisko apspriedi par 
latviešu valodas korpusa nepieciešamību, šajā seminā-
rā sabiedrība tika iepazīstināta ar Latviešu valodas na-
cionālā korpusa iniciatīvas grupu, kas apvienojusi LNB, 
LU un vairāku pētniecības institūtu, kā arī reģionālo 
augstskolu pārstāvjus.

Īpašie semināra viesi bija CLARIN projekta koordi-
nators Stīvens Krauvers, kurš klātesošos iepazīstināja 
ar CLARIN projekta darbību, un Čehu nacionālā korpu-
sa institūta direktors Františeks Čermaks, kurš stāstī-
ja par čehu pieredzi, veidojot nacionālo valodas kor-
pusu.

-
rita Andronova (LU MII), bet Inga Grīnfelde (LNB) pa-
stāstīja par Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas ie-
strādēm un iecerēm. VVK pārstāvis, SIA “Tilde” prog-
rammu izstrādes direktors Andrejs Vasiļjevs aicināja 
klātesošos apvienot zināšanas un spēkus Latvijas Na-
cionālā korpusa izveidē, kas ne tikai nodrošinātu pil-
nīgu valodas izpēti mūsdienās, bet arī garantētu piln-
vērtīgu pastāvēšanu nākotnē.

Semināra materiāli pieejami CLARIN projekta tīmek-
ļa vietnē www.clarin.lv sadaļā “Materiāli” (http://www.
clarin.lv/clarin_seminars.htm).

Liepājas Olimpiskajā centrā atklāj 
bibliotēku “Varavīksne”

4.novembrī Liepājas Olimpiskā centra multifunk-
cionālajā hallē svinīgi atklāja bibliotēkas “Varavīksne” 
jaunās telpas.

“Valsts svētku priekšvakarā man ir patiess prieks par 
to, ka liepājniekiem turpmāk būs iespēja apmeklēt šo jau-
no bibliotēku. Bibliotēka “Varavīksne” ir jau otrā bibliotēka 
pilsētā, kuru esam pārvietojuši uz jaunām, modernām un 
pievilcīgām telpām. Pirms diviem gadiem atklājām biblio-
tēkas “Vecliepājas Rūķis” jaunās telpas”, norādīja Liepājas 
domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde.

Bibliotēkas 
“Varavīksne” 
jaunās telpas
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Bibliotēka atrodas Liepājas Olimpiskā centra trešajā 
stāvā. Tās 17 000 grāmatu un periodikas krājums izvie-
tots abonementā un lasītavā, kur vajadzīgu un intere-
santu literatūru atradīs kā pieaugušie lasītāji, tā jaunieši 
un bērni. Bibliotēkā ir 15 datori. Pavisam mazajiem bib-
liotēkas apmeklētājiem iekārtota atsevišķa nodarbību 
telpa ar interaktīvām jaunrades spēlēm.

Bibliotēka “Varavīksne” tapusi, apvienojot Jaunlie-
pājas bibliotēku un bērnu bibliotēku “Varavīksne”.

(Informāciju sagatavoja Liepājas domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste Evita Enģele)

Nekonference par IKT lomu 
bibliotēkās “BibCamp2”

5.novembrī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fa-
-

jas Nacionālo bibliotēku, LU SZF un valsts aģentūru “Kultū-
ras informācijas sistēmas” organizēja jau otro nekonferenci 
bibliotekāriem “BibCamp2” (plašāk lasiet 20.–22.lpp.).

E-grāmatas: kvalitatīva nozaru 
literatūra elektroniskā vidē

Pateicoties a/s “Swedbank” dāvinājumam, Latvi-
jas Nacionālā bibliotēka (LNB) sākusi veidot e-grāma-
tu krājumu. Iegādātas 117 e-grāmatas par vadībzinī-
bām (kvalitātes, projektu, zināšanu pārvaldības u.c. 
jomām), tirgvedību, ilgtspējīgu attīstību, vidi, ekolo-
ģiju, sociālo psiholoģiju, radošajām industrijām un 
biznesa etiķeti.

-
tronisko resursu, Letonikas, Periodikas, Sociālo zināt-
ņu literatūras, Humanitāro zinātņu literatūras, Biblio-
tēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras, Jaunā-
kās literatūras lasītavā un Bibliogrāfisko uzziņu centrā).  

www.
lnb.lv/swedbank/e-gramatas.pdf.

-
dē nodrošina īpaša e-grāmatu pieejas platforma “Daw-
sonera”.

Ņemams vērā, ka e-grāmatu īpašumtiesības aiz-
sargā Autortiesību likums. Drukāt vai kopēt no katras  
e-grāmatas drīkst tikai noteiktu lappušu skaitu (ne vai-
rāk kā 5% no vienas e-grāmatas teksta) personīgām va-
jadzībām izglītības un pētnieciskiem mērķiem.

Ar “Swedbank” atbalstu LNB iegādājusies arī vai-
rāk nekā 150 grāmatu par pieprasītām un aktuālām 
tēmām: izglītība un radošums, ekonomika, inovā-
cijas un ilgtspējīga attīstība, vide, ekoloģija un za-
ļā domāšana. Iegādātas gan vērtīgas enciklopēdi-
jas un rokasgrāmatas, gan akadēmiskas monogrāfi-
jas profesionālajai auditorijai, gan arī grāmatas pla-
šam lasītāju lokam. Iegādātie izdevumi ir angļu valo-
dā, kas šobrīd ir pieprasītākā svešvaloda LNB lasītā-
ju vidū. Lielākā daļa grāmatu izdotas prestižās izdev-
niecībās: “Cambridge University Press“, “Oxford Uni-
versity Press“, “Wiley“, “ “, “Harvard Universi-
ty Press“, “Yale University Press“, “Princenton Univer-
sity Press“, “Sage“, “Springer“ u.c. Iegādātas arī vai-
rākas laikraksta “Financial Times” 2007.gada atzītā-
kās grāmatas.

LNB direktors Andris Vilks uzsver: ““Swedbank” at-
balsts ir ļoti svarīgs tieši šobrīd, kad ekonomiskās lejupslī-
des periodā līdzekļu trūkuma dēļ var apstāties pēdējos ga-
dos veiksmīgi uzsāktā LNB krājuma attīstība. Pateicoties 
“Swedbank“, vismaz šogad attīstības līmenis vēl ir sagla-
bāts.”

10.novembrī par godu “Swedbank“ dāvinājumam 
LNB Jaunieguvumu lasītavā notika preses konference. 
Tur no 10.novembra līdz 8.decembrim bija apskatāmas 
arī “Swedbank“ dāvinātās grāmatas LNB lasītājiem.

(Informāciju sagatavoja LNB Atbalsta biedrības 
sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Kitajeva)

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Latvijā

No 10. līdz 16.novembrim Latvijā norisinājās div-
padsmitā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kas apvieno-
ja Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkas, skolas un 
biedrības.

Ziemeļvalstīs tradīcija sanākt uz kopīgiem lasīju-
miem bibliotēkās rīta un vakara stundās, ik gadu izvē-
loties vairāku ziemeļvalstu autoru konkrētus darbus 
dažādām vecuma grupām, sākās 1997.gadā. Ideja guva 
popularitāti, un jau gadu vēlāk kaimiņvalstu ierosmei 
pievienojās arī Baltijas valstis. Latvijā ideja, īpaši bērnu 
bibliotēkās, guvusi lielu atsaucību. Pērn Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas pasākumos iesaistījās 2600 institūci-
jas no 5 Ziemeļvalstīm un 3 Baltijas valstīm. Šogad Zie-
meļvalstu bibliotēku nedēļā piedalījās vairāk nekā 350 
bibliotēkas no visiem Latvijas novadiem.

2008.gada tēma — “Mīlot Ziemeļvalstis”, ar literatū-
ras starpniecību atklājot šo zemju iedzīvotāju attieksmi 
pret savu valsti un ziemeļvalstīm pasaules kontekstā.

Šogad kopīgai lasīšanai pieaugušo auditorijai tika 
izvēlēta somu autores Ēvas Kilpi (Eeva Kilpi) eseja, ku-
rā apcerēta laikmeta steidzīgā iedaba (latviešu valodā 

“Kāpēc laiks skrien tik ātri? Kāpēc 
mēs vairs neko nepaspējam? Kāpēc allaž steidzamies? Kā-
pēc paātrinājums — ātrāka satiksme, virtuālās saskars-
mes iespējas, efektīvāki satiksmes līdzekļi, elektroniskie 
pakalpojumi un digitālie līmeņi — nevairo laiku, ko pava-
dām kopā? Jo tieši pēc tā mēs tiecamies, par to esam pār-
liecinājušies kā par vērtīgāko, ko varam dot viens otram 
— un paši sev. Un ka ātrākā saikne cilvēku starpā jopro-
jām ir doma un pieskāriens. (..) Kas paliek pēc šīm pārdo-
mām? Tas, ka mēs esam. Tas, ka mums ir mūsu pašu grūt-
sirdība un nopietnība, kas ir īpašības, kuras mūsu vēstu-
re un daba mūsos radījusi un ko pārējās pasaules Bābele 
(Babbele, teica mans tēvs) nekad nevarēs mums atņemt. 
Mūsu daba ir mūsu bagātība, tas ir pats vērtīgākais, kas 
mums pieder. Tā mūs iedvesmo tieši mūsu labākajās rak-
stura īpašībās — mūsu izturībā, neatlaidībā un oriģinali-
tātē, kas ir kā mūsu neskartā daba, meži, purvi un ezeri. 
Mums nav atļauts tos pakļaut bojāejai, ārēju varu alka-
tībai, aklas konkurences ambīcijām, pasaules ārprātam. 
Mēs esam sākotnēji lepni un noslēgti mežu ļaudis, kas vis-
labprātāk iztiek saviem līdzekļiem. Lai to neaizmirstam!” 
(Šis un citi lasītie teksti pieejami Ziemeļu Ministru pa-
domes biroja Latvijā tīmekļa vietnē www.norden.lv sa-
daļā “Bibliotēka” → “Ziņas” → “Ziemeļvalstu bibliotē-
ku nedēļa” (http://www.norden.lv/lv/library/library_
news/35).)
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Mazākie bērni iepazinās ar varoņiem no dāņu rakst-
nieces Vitas Andersenas (Vita Andersen) grāmatas “Pet-
rīnes lakkurpes”, bet pusaudži atklāja dāņu rakstnieka 
Ūles Lunda Kirkegora (Ole Lund Kirkegaard) grāmatas 
“Gumijas tarzāns” piedzīvojumus.

Ik gadu Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai tiek vei-
dots īpašs plakāts, šogad par tā autori izvēlēta latvie-
šiem pazīstamā grenlandiešu māksliniece Aka Hēge — 
mūsu tautieša, talantīgā fotogrāfa un stāstnieka, kas ta-
gad dzīvo Grenlandē, bet bieži rīko izstādes Latvijā, Iv-
ara Sīļa dzīvesbiedre.

Latvijā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu koordinē 
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar 
biedrību “Norden Latvijā” un Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras centru.

(Informāciju sagatavoja Ziemeļu Ministru 
padomes birojs Latvijā)

Gūtenberga galaktika
LNB Reto grāmatu un rokrakstu 
nodaļas pētnieciskās aktivitātes

Miniatūrgrāmatas ir mazformāta izdevumi, kuru iz-
mēri (augstums, platums) nepārsniedz 10 centimetrus 
(100x100 mm pēc padomju standartiem, 76,2x76,2 mm 
pēc starptautiskajiem standartiem). Tādus “mazuļus” ir 
gan sarežģīti izgatavot (filigrāno salikumu pavairo gal-
venokārt fotomehāniski), gan grūti lasīt (mazizmēra 
burti). Tādēļ šos nelielā metienā izdotos “retumus” ie-
cienījuši galvenokārt kolekcionāri un grāmatu mīļotāji, 
un bibliotēku krājumos to nav daudz.

Mazformāta rokraksta grāmatas minētas jau romie-
ša Plīnija rakstos mūsu ēras pirmajā gadsimtā. Pirmā ie-
spiestā miniatūrgrāmata “Diurnalium” (reliģisku tekstu 
kopojums, 65x94 mm) tapusi Maincā 1492.gadā. Holan-
dieša C. van Langes dzejolis satilpis pat 12x8 mm for-
mātā (1674, Amsterdama). Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā (LNB) vismazākā grāmatiņa ir “The Lord’s Prayer” 
(tēvreize septiņās valodās, 5x5 mm, izdošanas vieta un 
laiks nav zināms ). Bet “pasaules rekordists” šobrīd ir lī-
dzīga satura darba 1981.gada Tokijas izdevums (1,4x1,4 
mm).

Tādēļ īpaši uzteicama ir Cēsu Centrālās bibliotēkas 
iniciatīva — miniatūrgrāmatu kolekcijas izveide un pie-
ejamības nodrošināšana ar speciālu datortehniku ap-
rīkotā telpā (palielināts teksts lasāms uz ekrāna). Inte-
resentus Cēsīs gaida vairāk nekā 560 mazo grāmatiņu: 
pirktu un dāvinātu. Viena no vecākajām — Džovan-
ni Bokačo “Dekamerons” (izdota 1861.gadā Florencē), 

(32x24 mm), starp vērtīgākajām — 20.gadsimta 40.ga-
du trimdas izdevumi latviešu valodā.

12.novembrī bibliotēkzinātnes un grāmatniecības 
vēstures diskusijkluba “Gūtenberga galaktika” sanāk-
smē par miniatūrizdevumu vēsturisko attīstību, teh-
niskajiem un estētiskajiem eksperimentiem to izveidē, 
kā arī pieejamību Latvijas bibliotēkās stāstīja LNB Reto 
grāmatu un rokrakstu nodaļas galvenā bibliogrāfe Lili-
ja Limane.

Zviedru laiku sākumā, 1631.gadā, Rīgā tika nodibi-
nāta akadēmiskā ģimnāzija — trīsgadīga mācību iestā-
de (būtībā Domskolas augstākās klases), kas darbojās 

līdz 1710.gadam (ar pārtraukumu no 1656. līdz 1678.ga-
dam). Tajā dominēja teoloģija, daļēji jurisprudence, bei-
gu posmā arī eksaktās zinātnes, strādāja vairāki kom-
petenti profesori. Pēc Rietumeiropas parauga Rīgas 
akadēmiskajā ģimnāzijā tika rīkoti publiski disputi, pro-
fesoru un skolnieku priekšlasījumi, kas iespiestā veidā 
diezgan lielā skaitā saglabājušies līdz mūsdienām: ap-
mēram 90 vienības ir LNB, 40 vienības — Latvijas Aka-
dēmiskajā bibliotēkā.

Šīs disputācijas — mācību noslēguma darbi, ko skol-
nieki rakstīja kopā ar kādu no profesoriem un pirms 
priekšāstādīšanas izdalīja klausītājiem —, tapušas latī-
ņu vai vācu valodā, iespiestas quarto formātā uz 4–15 
lapām (parasti 18x14 cm). Ģimnāzijas sākumposma dis-
putācijas grāmatā sakopojis profesors Johans Brēvers 
(izdota Frankfurtē 1655.gadā).

LNB nesen sākta šo vērtīgo kultūrvēsturisko darbu 
padziļināta pētniecība. Tie sniedz ieskatu ne vien Rīgas 
akadēmiskās ģimnāzijas zinātniskajās ievirzēs (teolo-
ģija, filozofija, ētika, loģika, dabaszinātnes u.c.), bet arī 
audzēkņos — 17.gadsimta vidus līdz 18.gadsimta sāku-

-
telektuālās domas vēsturē.

Par šiem unikālajiem materiāliem 12.novembra “Gū-
tenberga galaktikā” stāstīja LNB Reto grāmatu un rok-
rakstu nodaļas galvenā bibliogrāfe Renāte Berga.

(Informāciju sagatavoja LNB Bibliotēku attīstības 
institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa)

LNB atklāj digitālo kolekciju 
“Periodika.lv 2.0”

12.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
Jaunākās periodikas lasītavā tika atklāta digitālā ko-
lekcija “Periodika.lv 2.0”. (Par kolekciju plašāk lasiet: 
Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija “Periodika”. 
Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste], Nr.45, 2009, 16.–18.lpp. 
Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/
pielikumi/biblioteku-pasaule/BP_45.pdf.)

Valsts augstākais apbalvojums — 
bibliotēku nozares pārstāvim

18.novembra priekšvakarā 
tradicionāli svinīgā ceremoni-
jā Rīgas pilī tika pasniegti valsts 
augstākie apbalvojumi. V šķiras 
Atzinības krusts par nopelniem 
Latvijas valsts labā piešķirts arī 
Balvu rajona Upītes bibliotē-
kas bibliotekāram — dzejnie-
kam, sabiedriskajam un kul-
tūras darbiniekam Antonam 
Slišānam.

A.Slišāns, kurš 28.decembrī svinēja 60.jubileju, 
saņēmis arī Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendi-
ju. Apsveicam!

Top Latvijas Kultūras kanons

26.novembrī LR Kultūras ministrijā notika preses 
konference, kurā tika prezentēti Latvijas Kultūras ka-
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nona nozaru ekspertu sagatavotie kultūras vērtību sa-
raksti, Kultūras kanona tīmekļa vietne un logo.

-
stīs tiek veidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas 
darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nā-
cijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūras no-
zarē. Kultūras kanonā tiks iekļautas Latvijas kultūru rak-
sturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām 
lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas 
iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot pie-
derības izjūtu Latvijai.

Kultūras kanona veidošana tika uzsākta 2007.gada 
nogalē. Tika izveidotas ekspertu darba grupas septiņās 
nozarēs (Arhitektūra un dizains, Kino, Literatūra, Mūzi-
ka, Skatuves māksla, Tautas tradīcijas, Vizuālā māks-
la). Šobrīd noslēdzies Kultūras kanona izstrādes otrais 
posms, kurā eksperti sabiedrības diskusijai piedāvā sa-
rakstus ar 30 katras nozares kultūras vērtībām.

Latvijas Kultūras kanona patronese, Latvijas Nacio-
nālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce: “Es Kultūras 
kanonu izjūtu kā pieturzīmes, kas plašajā kultūras laukā 
identificē un iezīmē noteiktas vērtības. Tas nenozīmē, ka 
jebkurš sabiedrības pārstāvis nevarētu veidot savu kano-
nu. Šis ir katras nozares ekspertu redzējums, kas uzrāda 
atsevišķas kvalitātes. Tieši kvalitātes jēdziens man šķiet 
kā viens no visbūtiskākajiem rādītājiem kanona izpratnē, 
kas neapšaubāmi skatāms kontekstā ar unikalitāti, tautas 
mentālo redzējumu un mūsu ilgākā laika posmā raduša-
mies priekšstatiem. Šo Kultūras kanonu nevajadzētu uz-
tvert kā sastingušu un nemainīgu dogmu. Tas ir process, 
kam vajadzētu atrasties mainībā un attīstībā. Ļoti ceru, ka 
sabiedrībā raisīsies aktīvas diskusijas. Eksperti tās labprāt 
uzklausīs un tālāk, veidojot Kanona galīgos sarakstus, iz-
diskutēs savā starpā. Man šķiet, ka kultūras vērtību identi-
fikācija var aizraut visplašāko sabiedrību.”

Kultūras kanona grafiskā dizaina zīmes autors ir Ki-
rils Kirasirovs. Tā veidota kā karodziņš — pieturzīme, 
kas norāda īpaši atzīmējamas vietas Latvijas kultūrvi-
dē.

Informācija par Kultūras kanonu, tā nozaru saraks-
tiem, atlases kritērijiem un sarakstos iekļauto vērtību 
skaidrojumiem skatāma Kultūras kanona tīmekļa viet-
nē www.kulturaskanons.lv.

(Informāciju sagatavoja Latvijas Kultūras kanona 
Publicitātes kampaņas koordinatore Mairita Brice)

Latvija — grāmatām nedraudzīgākā 
valsts Eiropā

Jau kopš novembra beigām kā viens no instrumen-
tiem finanšu krīzes glābšanai tika minēta pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) likmes paaugstināšana un at-
vieglojumu samazināšana tām nozarēm, kuru produk-
ti vai pakalpojumi līdz šim tika aplikti ar pazemināto lik-
mi.

Grāmatniecības nozare bija viena no tām, kam kopš 
2004.gada beidzot bija izdevies panākt pazemināto 
PVN likmi, tādējādi sekmējot šīs jomas attīstību un pa-
darot iespējamu daudzu vērtīgu izdevumu tapšanu. 

-
šanu veicinoši pasākumi, lai šodienas tehnoloģiju laik-
metā rosinātu cilvēkus lasīt, Latvijas valdība nāca klajā 
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ar nodomu pievienot latviešu grāmatām otro augstāko 

Uzzinot par valdības plāniem, Latvijas grāmatniecī-
bas nozares profesionālo asociāciju (Starptautiskā grā-
mattirgotāju federācija, Latvijas Grāmattirgotāju asoci-
ācija, Latvijas Grāmatnieku ģilde, Latvijas Grāmatizde-
vēju asociācija, Latvijas Mācību grāmatu izdevēju aso-
ciācija, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija) pār-
stāvji 2.decembrī atbildīgajiem ministriem valdībā ad-
resētā atklātā vēstulē “Par PVN likmi grāmatniecības no-
zarē” (diena.lv/upload/manual/gramatnieki_par_pvn.
doc) lūdza rūpīgi apsvērt postošās sekas, kādas PVN 
likmes paaugstināšana (četrkāršošana!) atstās uz Lat-
vijas kultūru un izglītību, un izvērtēt, vai nelielais po-
tenciālais ieguvums nodokļu iekasēšanas rezultātā at-
svērs sekas, kādas radīs cenu kāpums šajā nacionālās 
identitātes saglabāšanai un zināšanu ekonomikas at-
tīstībai tik svarīgajā radošajā industrijā. Vēstulē izklās-
tīti argumenti, kāpēc PVN likmi nevajadzētu paaugsti-
nāt, un atgādināts, ka  direktī-
va 112/2006 iesaka dalībvalstīm piemērot pazeminā-

-
mot Dāniju, kur PVN piemērošanai nav ne izņēmumu, 
ne atvieglojumu, grāmatām tiek piemērota vai nu 0% 
likme (Lielbritānija, Īrija) vai valstī zemākā likme, kas vi-
dēji nav lielāka par 4 līdz 6%. (Dānijā gan 2008.gadā sā-
kusies aktīva diskusija par likmes samazināšanu, jo ar-
vien vairāk dāņu izvēlas lasīt angliski vai zviedriski, kas 
rada draudus dāņu valodas pastāvēšanai.)

Ar vēstuli (http://culturelablv.files.wordpress.
com /2008/12/ebf-atbalsta-vestule-par-pvn.pdf) pie 

-
pas Grāmattirgotāju federācija (European Booksellers 
Federation, EBF), pievēršot uzmanību tam, cik liela lo-
ma grāmatām ir jebkuras nacionālas valsts, arī Latvi-
jas, attīstībā, un norādot, ka Latvijai nevajadzētu at-

-
sakot pārskatīt ministra nostāju un piemērot grāmat-
niecības nozarei zemāko iespējamo PVN likmi. EBF 
brīdināja, ka nodokļu paaugstināšana grāmatām va-
rētu atstāt postošu iespaidu uz izglītību un kultūru, 
jo grāmatas ir būtiskākais līdzeklis lasītprasmes apgū-
šanai, visu veidu izglītības un zināšanu izplatīšanai un 

-

identitātes pamatā.”
Nesaņemot atbildi ne no viena valdības pārstāvja, 

kam tā tika nosūtīta, 9.decembrī grāmatniecības jo-
mas profesionālās asociācijas centās atbildīgās insti-
tūcijas uzrunāt atkārtoti atklātā vēstulē “Nepieļausim 
prāta devalvāciju!” (http://culturelablv.files.wordpress.
com/2008/12/par-pvn-gramatam-09122008.pdf). Ta-
jā norādīts, ka, paaugstinot PVN likmi, valstij ieguvu-
ma nebūs nekāda (līdz ar grāmatu cenu celšanos sa-
ruks to pārdošanas apjomi, tātad PVN ieņēmumi ne-
pieaugs), savukārt zaudējumu saraksts būs garš. Pirm-
kārt, cenu sadārdzinājums ietekmēs gan apgrozījumu 
grāmatnīcās, gan bibliotēku un mācību iestāžu iespē-
jas iegādāties grāmatas, ierobežojot grāmatu, tātad in-
formācijas un kultūras vērtību pieejamību. To lietotā-
ju loks sašaurināsies un kritīsies kopējais izglītības un 
kultūras līmenis. Ilgtermiņa sekas šai situācijai naudā ir 
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grūti aprēķināmas. Otrkārt, tā kā grāmatas ir viens no 
latviešu literārās valodas kopšanas un saglabāšanas 
stūrakmeņiem, krīze grāmatniecībā nozīmē arī triecie-
nu valodai kā nacionālās identitātes pamatam. Tiks no-
gremdēta nacionālās literatūras — lielākoties komer-
ciāli neienesīgu, bet Latvijas kultūrai svarīgu grāmatu 
— izdošana. Lielākā daļa izdevumu vairs netiks tulko-
ti latviešu valodā, kas radīs jaunus draudus valodas pa-
stāvēšanai globālajā telpā. Treškārt, izdevēji būs spies-
ti samazināt izdodamo nosaukumu skaitu un metienu, 
līdz ar to sašaurināsies piedāvājums un lasītāju iespē-
jas izvēlēties, bet grāmatas attiecīgi atkal sadārdzinā-
sies. Tā kā pirmām kārtām nāksies atteikties no izdevu-
miem ar salīdzinoši nelieliem metieniem, vispirms sa-
mazināsies tieši specializēto vai konkrētām mērķaudi-
torijām paredzēto grāmatu izdošana, kas ietekmēs zi-
nāšanu līmeni un informācijas apriti sabiedrībā. Izde-
vēji arī nespēs plānotajā laikā realizēt jau saražotās grā-
matas, tāpēc nevarēs norēķināties ar līgumdarbu veicē-
jiem, saviem darbiniekiem, tipogrāfijām, līdz ar to tie, 
savukārt, nevarēs veikt savus maksājumus (tajā skaitā 
arī valsts budžetam). Samazinoties iznākošo grāmatu 
skaitam, mazāk pasūtījumu (tātad — mazākas nodokļu 
iemaksas valsts budžetā) saņems radošo profesiju pār-
stāvji, līgumdarbinieki un tipogrāfijas. Daudzi mazie iz-
devēji nespēs izdzīvot un pārtrauks darbību, papildinot 
darba meklētāju rindas un radot papildu slodzi valsts 
sociālajam budžetam.

17.decembrī dzejniece un izdevniecības “Liels un 
mazs” galvenā redaktore Inese Zandere atklātā vēstu-
lē par bērnu literatūru, kuras nākotni apdraud valdī-
bas un Saeimas lēmums grāmatām piemērot 21% PVN 
likmi līdzšinējo 5% vietā, aicināja iestāties Valsts pre-
zidentu Valdi Zatleru (http://www.diena.lv/lat/tautas_
balss/lasitaji_raksta/ineses-zanderes-atklata-vestu-
le-valsts-prezidentam): “Lai mūsu bērniem būtu intere-
se par lasīšanu, lai vairotu un uzturētu šo interesi, lai iz-
veidotu lasīšanas ieradumu, bez kura nav iespējama laba 
izglītība, ir vajadzīgas jaunas, interesantas, mūsu laikam 
un vajadzībām atbilstošas grāmatas. (..) Laba oriģinālgrā-
mata bērniem ir viens no pašiem darbietilpīgākajiem un 
dārgākajiem grāmatniecības produktiem. Ar PVN nodok-
ļa četrkāršošanu grāmatizdevējiem tiek uzlikta tik augsta 
latiņa, ka to var pārvarēt tikai kārtslēcējs, un vienlaikus iz-
rauta no rokām kārts — Valsts kultūrkapitāla fonda at-
balsts, kura apjoms nu jau būs tikai tāds spieķītis vai stibi-
ņa. Arī tās bērnu grāmatas, kam brīnumainā kārtā izdo-
sies tikt pāri augsto tapšanas izmaksu barjerai, pakāpjo-
ties uz nedaudzo mecenātu pleciem, tur augšā gaida grā-
mattirgotāju izdzīvošanas centienu noteiktās augstās ce-
nas, bet lejā — cieta atsišanās pret tukšu vietu — ģimeņu 
un bibliotēku pirktspēju.

Valdība ir aizmirsusi to, ka latviešu literatūra un lat-
viešu oriģinālgrāmata var rasties tikai Latvijā, ka to nevar 
importēt. Un arī to, ka šprotes, baļķus, dizaina idejas un 
zāles pret vēzi var eksportēt uz citām valstīm, citās valo-
dās runājošiem cilvēkiem, bet latviešu grāmatu tirgus ir 
tieši tik liels, cik liela ir mūsu latviski lasošā tauta.

(..) patiesībā tagad ir tā, it kā vīri ar bisēm būtu sāku-
ši medīt perēšanas laikā. Tā ir rīkojusies mūsu valdība un 
parlaments — viņi ir malumednieki, kas šauj pa māti un 
pusperētiem cāļiem. (..)

Pirms vairākiem gadiem, uzsākot jaunu, mērķtiecīgu 
bērnu kultūras attīstības plānu, es runāju par drosmi un 
lielu attieksmi pret mazu literatūru — bērnu literatūrā jā-
iet kā strēlniekos; kur mēs paši nospraudīsim robežas, tur 
tās arī būs. Tagad — ja oficiālā vara ir pret bērnu grāma-
tām un lasīšanu, mums jau ir jāiet bērnu literatūrā kā par-
tizānos, kā pagrīdē, kā tumsonības okupācijas apstāk-
ļos. Cenšoties apvienot tos, kas saprot, kāpēc Latvijas bēr-
niem ir vajadzīgas jaunas grāmatas un kultūrai — attīs-
tība.” I.Zandere atzīst: “Nelasošā sabiedrībā valda prāta 
paviršība, jūtu seklums un tā pašapmierinātā nekompe-
tence, kura liek domāt, ka arī cilvēki, kas Latvijā pieņem 
lēmumus, nav lasītāji.”

Tā kā grāmatnieki netika uzklausīti ne valdībā, ne 
parlamentā, nācās spert izmisuma soli — izrādot savu 
protestu pret lēmumu paaugstināt PVN likmi grāma-
tām un valdības nevēlēšanos uzklausīt nekādus pretar-
gumentus, 18.decembrī Latvijas Grāmatnieku ģilde 
sadarbībā ar Latvijas bibliotekāriem, Latvijas Lasīšanas 
asociāciju, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras pa-
domi, Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju, Latvijas Mācī-
bu apgādu asociāciju, Latvijas Grāmattirgotāju asociā-
ciju un Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju rīkoja 
akciju, kuras laikā pie Saeimas tika sakrauts simbolisks 
grāmatu sārts, paužot pārliecību — ja likums par PVN 
likmes četrkāršošanu grāmatām tiešām stāsies spēkā, 
valdības un parlamenta attieksme pret grāmatām Lat-
vijā būs līdzvērtīga Hitlera inspirētajiem grāmatu sār-
tiem Vācijā 1933.gadā. Uzsverot, ka PVN paaugstināša-
na ir nopietns šķērslis bibliotēku krājumu veidošanā un 
apdraud bibliotekāru gadiem koptās lasīšanas tradīci-
jas un ieguldīto darbu bibliotēku pakalpojumu pilnvei-
došanā, ar grāmatniekiem solidarizējās arī Latvijas Bib-
liotekāru biedrība.

Iecerētā PVN paaugstināšana uzjundīja plašas dis-
kusijas arī medijos. Latvijas Grāmatnieku ģildes valdes 
locekle, LR Kultūras ministrijas Grāmatniecības konsul-
tatīvās padomes priekšsēdētāja un SIA “Jāņa Rozes ap-
gāds” direktore Renāte Punka atgādina lasīšanas eko-
nomisko lietderību: starptautiskos pētījumos pierādīts, 
ka cilvēki, kuri regulāri lasa grāmatas un analītiskus 
rakstus presē, spēj daudz ātrāk apstrādāt informāciju, 
izvērtēt faktus un pieņemt saprātīgus lēmumus, palie-
linās viņu konkurētspēja.

Kā allaž, izplatīts mīts arī šajā gadījumā ir “grāmatas 
nav jēgas pirkt, jo visu tāpat var bez maksas uzzināt in-
ternetā”. Šie ļaudis neaptver, ka ne viss internetā ir pie-
ejams bez maksas, par tiešām vērtīgu informāciju vis-
biežāk ir jāmaksā. Savukārt, informācija, kas pieejama 
bez maksas, ne vienmēr ir pārbaudīta, ticama, precīza. 
Turklāt internetā pieejamā informācija nereti ir pavirša, 
fragmentāra, apjomīgus tekstus ir grūti uztvert, tāpēc 
tiem, kas lasa tikai internetā, bieži vien ir grūtāk uztvert 
lietu kopsakarības.

Vai drukātās grāmatas ir pagātne un vai daudz izde-
vīgāk un lētāk nebūtu pāriet uz e-grāmatām? “(..) e-grā-
matas nebūt nav lētākas par drukātajām. Tikko Rīgā ar lek-
ciju viesojās Eiropas Grāmattirgotāju federācijas prezidents 
Džons Maknamē no Īrijas, un viņš minēja šādu proporciju 
šobrīd Eiropas tirgū: ja drukātās grāmatas cena nosacīti bū-
tu pieci lati, audiogrāmata maksātu Ls 5,90, bet e-grāma-
ta — Ls 6,80. Tehnoloģijas e-grāmatu izgatavošanai pagai-
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dām ir ļoti dārgas, turklāt to pārdošanas apjomi arī vēl nav 
lieli, līdz ar to arī viena eksemplāra cena ir salīdzinoši aug-
sta. Latvijā šie skaitļi varētu būt vēl lielāki, ņemot vērā lat-
viski lasošo cilvēku skaitu. Turklāt ir jomas — bērnu litera-
tūra, mākslas grāmatas —, kur šāda elektronizācija īsti nav 
iespējama”, argumentē R.Punka. (Renāte Punka, Neatkarī-
gā Rīta Avīze Latvijai, Nr.297, 2008, 20.dec.)

Jelgavas tipogrāfijas valdes loceklis un pārdošanas 
vadītājs Māris Matrevics rakstā “Jaunais PVN grāmatām 
cirtīs saknes latviešu valodai” brīdina par negatīvo nā-
kotnes scenāriju: “Grāmatu izdošana samazinās. Izde-
vēji, korektori un latviešu valodas redaktori spiesti mai-
nīt nodarbošanos. Arvien retāk kāds saņem drosmi lat-
viešu valodā uzrakstīt grāmatu. (..) Valodu apgūstam 
no dzeltenās preses, skatoties filmas un lasot interne-
tā (tai skaitā, slavenajos Delfi komentāros). (..) Uz ielas 
un sadzīvē lietotā valoda atšķiras no skolā mācītās un 
izveidojas krievu-angļu-latviešu valodas kokteilis, kas 
lēnām pārņem latviešu valodu. Valoda lēnām izmirst, 
un to atceramies tikai Dziesmu svētkos” (http://www. 
diena.lv/lat/tautas_balss/lasitaji_raksta/jauna-pvn- 
likme-gramatam-cirtis-saknes-latviesu-valodai).

Neskatoties uz nozares pārstāvju protestiem, ar-
gumentāciju un aicinājumiem, no 2009.gada 1.janvā-
ra grāmatām tiek piemērota parastā PVN likme, kas šo-
brīd jau ir 21%.

(Informāciju sagatavoja Latvijas Nacionālās  
bibliotēkas Bibliotēku attīstības 

institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas 
nodaļas galvenā bibliotekāre Marlēna Krasovska)

Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības 
konference

5.decembrī Rīgā notika Latvijas Skolu bibliotekāru 
biedrības (LSBB) konference “Skolu bibliotēkas valsts 
vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā”. Tajā tika vē-
tīts iepriekšējos divos gados paveiktais, apskatīti aktuā-
li problēmjautājumi (valsts reģionālās reformas ietek-
me uz skolu bibliotēkām; bibliotēku informācijas sistē-

-
ku iekļaušanās valsts vienotajā bibliotēku informācijas 
sistēmā u.c.), kā arī spriests par LSBB turpmākajiem dar-
bības virzieniem.

Konferences dalībniekus uzrunāja Latvijas Bibliotekāru 
biedrības (LBB) prezidente Silvija Tretjakova, aicinot LS-
BB pievienoties LBB, lai konsolidētu abu biedrību spēkus. 
Viņa uzsvēra, ka saspringtie apstākļi, kādos šobrīd darbo-
jas kultūras un izglītības sistēmas, liek izvērtēt līdzšinējo 
sadarbību un meklēt jaunus modeļus kopējam darbam.

Notika arī jaunas valdes vēlēšanas. Par LSBB val-
des priekšsēdētāju tika ievēlēta Ziemeļvalstu ģimnā-
zijas bibliotekāre Inita Lūka. Valdē ievēlētas: Valmieras 
Pārgaujas ģimnāzijas bibliotekāre Sarmīte Rozenbaha, 

-
lijas Draudziņas ģimnāzijas bibliotekāre Inita Bertma-
ne, Grobiņas vidusskolas bibliotekāre Vineta Lagzdi-
ņa, Valkas rajona Izglītības pārvaldes bibliotēkas vadī-

bibliotēkas vadītāja Jeļena Stankeviča, Jelgavas Mūzi-
kas vidusskolas bibliotekāre Inese Sīle, Friča Brīvzem-
nieka pamatskolas bibliotekāre Laimdota Lāce.

Semināru cikls “Preventīvā 
konservācija — 21.gadsimta prioritāte 
krājuma saglabāšanas darbā”

Preventīvā jeb saudzējošā saglabāšana ir procesu 
kopums, kas nodrošina kultūras mantojuma glabāšanu, 
izmantošanu, eksponēšanu un uzturēšanu tā, lai netik-
tu radīti bojājumi un nerastos nepieciešamība pēc kon-
servācijas. Preventīvā saglabāšana vērtējama kā krāju-
ma apdrošināšana pret izdevumiem nākotnē, jo tās 
galvenais uzdevums ir novērst dārgās un kompleksās 
restaurācijas nepieciešamību.

Apzinoties šī darba svarīgumu un sekojot preventī-
-

ku un arhīvu darba praksē, Latvijas Akadēmiskās bib-
liotēkas (LAB) un Valsts arhīvu sistēmas Centrālās mik-
rokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
speciālisti jau otro gadu muzeju, bibliotēku, arhīvu res-
tauratoriem un krājuma saglabāšanas darba speciālis-
tiem organizēja semināru ciklu “Preventīvā konservāci-
ja — 21.gadsimta prioritāte krājuma saglabāšanas dar-
bā”. Visi 2008.gada semināri tika organizēti LAB. Piedā-
vātā tēma guva atsaucību un interesi, ik reizi lekcijas 
noklausījās vidēji piecdesmit speciālistu.

Semināra lekcijas iedalāmas trīs tematiskajos blo-
kos. Pirmais — materiālu (papīrs, pergaments, āda u.c.) 
izcelsme, struktūra, novecošanas procesi; otrais — pre-
ventīvās saglabāšanas galvenie principi; trešais — pre-
ventīvās saglabāšanas darba prakse un pieredze Latvi-
jas lielākajos muzejos, bibliotēkās un arhīvos.

Zināšanās un darba pieredzē dalījās pieredzes ba-
gātākie restaurācijas darbnīcu vadītāji, kā arī citi augsti 
kvalificēti speciālisti.

Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors, 
inženierzinātņu doktors Mārcis Dzenis lasīja lekci-
jas par materiālu dabu un to novecošanas iekšējiem 
un ārējiem faktoriem; Koksnes Ķīmijas institūta vado-
šā pētniece, ķīmijas zinātņu doktore Ļubova Beļko-
va iepazīstināja ar pētījumu par desmit vecāko latvie-
šu grāmatu papīra šķiedrām; Centrālās mikrokopēša-
nas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direkto-
ra vietniece, inženierzinātņu maģistre Māra Sprūdža 
apskatīja preventīvās saglabāšanas galvenos principus 
un politiskās vadlīnijas, glābšanas plānu izstrādi ārkār-
tas situācijām, riska faktoru apzināšanu un novēršanu, 
kā arī Nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāša-
nas praksi valsts arhīvos. Bioloģijas zinātņu maģistre 
Renāte Daukste pastāstīja par pelējuma sēnēm, to ie-
tekmi uz darbiniekiem un materiāliem, kā arī profilak-
ses pasākumiem. Inženierzinātņu maģistre Inga Štein-
golde bija sagatavojusi lekciju par papīra izgatavoša-
nā un restaurācijā lietojamām līmēm. Restauratore Inta 
Rudzīte iepazīstināja klausītājus ar restauratoru apmā-
cību un kvalifikācijas vērtēšanas sistēmu Latvijā. Krāju-
ma saglabāšanas lietišķajā pieredzē dalījās vadošie mu-
zeju, bibliotēku un arhīvu speciālisti: Latvijas Nacionā-
lā vēstures muzeja direktora vietniece saglabāšanas 
darbā Sarmīte Gaismiņa, Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja restaurācijas daļas vadītāja, restauratore Velga 
Opule, Latvijas Nacionālās bibliotēkas restaurācijas un 
digatilizācijas nodaļas vadītāja, ķīmijas zinātņu dokto-
re Rudīte Kalniņa.
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Ņemot vērā to, ka mūsdienās visā pasaulē visdažādā-
ko profilu un lielumu kultūras institūcijās kapitālieguldījumi 
preventīvajā saglabāšanā tiek uztverti kā viena no prioritā-
tēm, organizatori plāno lekciju ciklu turpināt arī 2009.gadā, 
pievēršoties informācijas saglabāšanas tehnoloģijām (mik-
rofilmēšana, digitalizācija) sasaistē ar tradicionālām krāju-
ma saglabāšanas metodēm. Kapitālieguldījumi vērtējami 
ne tikai finansiālajā, bet arī preventīvās saglabāšanas nozī-
mības izpratnes un zināšanu un prasmju ieguves aspektā.

(Informāciju sagatavoja LAB Krājuma saglabāšanas 
nodaļas speciāliste Ieva Cesberga)

Apbalvo konkursa “Ģimenes 
e-pasaule” laureātus

12.decembrī Jelgavā notika konkursa “Ģimenes  
e-pasaule” noslēguma seminārs, kurā tika paziņoti kon-
kursa uzvarētāji. Konkursu organizēja Latvijas Informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) 
sadarbībā ar Microsoft Latvia un reģionālajiem mācību 
centriem mācību projekta “Virtuālais ceļvedis ģimenei” 
ietvaros, kas savukārt ietilpst projektā Latvija@Pasau-
le. Konkursa mērķis — veicināt jaunu zināšanu un pras-
mju apguvi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
jomā, ģimenes radošā potenciāla un sadarbības pras-
mju attīstību un popularizēt kopīgu laika pavadīšanu 
ģimenē, iesaistoties izglītojošās aktivitātēs, kas apvie-
no dažādu paaudžu ģimenes locekļus.

Konkursam tika pieteikti 25 interesanti un oriģināli darbi.
“Virtuālais ceļvedis ģimenei” ir unikāla e-prasmju mā-

cību programma ģimenēm. LIKTA eksperti ar Microsoft 
Latvia atbalstu ir izstrādājuši inovatīvu mācību program-
mu un materiālus, kas aprobēti pilotapmācībās 12 Latvi-
jas reģionos, iesaistot 300 cilvēkus no dažādām ģimenēm 
visā Latvijā. Mācību projekta “Virtuālais ceļvedis ģimenei” 
ietvaros datorprasmes kopīgi mācās dažādu paaudžu ģi-
menes locekļi, tādējādi ne tikai tiek apgūtas mūsdienās 
tik nepieciešamās datorprasmes, bet arī stiprinātas Latvi-
jas ģimeniskās tradīcijas un uzlabota sapratne kā ģimenēs 
starp dažādām paaudzēm, tā starp ģimenēm un pat da-
žādiem Latvijas novadiem. Pēc mācību beigšanas ģime-
nes saņēma sertifikātu “eApmācīta ģimene”.

Sekmīgām mācībām uz Microsoft Unlimited Poten-
tial mācību programmu bāzes tika izveidots jauns mā-
cību materiāls “Virtuālais ceļvedis ģimenei”. Grāma-
tā ģimenes locekļi var izlasīt un praktiski izmēģināt, kā 
mājās izmantot datoru saziņai, ģimenes izklaidēm, kā 
arī lai apstrādātu un veidotu attēlus, kontrolētu perso-
nīgās finanses utt. Ceļvedis pieejams LIKTA iniciatīvas 
Latvija@Pasaule tīmekļa vietnē www.latvijapasaule.lv 
sadaļā “Mācību materiāli” (http://www.latvijapasaule.
lv/uploads//GjimenuModulis.pdf).

(Informāciju sagatavoja LIKTA Latvija@Pasaule 
mācību centra direktora p.i. Zane Pīzele)

Tapusi animācijas filma “Māsa un 
brālis”

13.decembrī kinoteātra “Rīga” Jaunajā zālē notika 
animācijas filmas “Māsa un brālis” un dzejnieces Ine-
ses Zanderes 12 dzejoļu cikla “Dzejoļi māsai un brālim” 
prezentācija.

Animācijas filma tapusi studijā “Dauka”, piedaloties 
izdevniecības “Liels un mazs” un “Swedbank” kopīga-
jā bērnu kultūras attīstības projektā “Mazais būs liels”. 
Tas vieno domubiedrus, kuri strādā bērnu labā, veicinot 
daudzveidīgu oriģināldarbu tapšanu latviešu bērnu lite-
ratūrā, mākslā, animācijā, mūzikā un citās nozarēs.

Filmas “Māsa un brālis” pamatā ir I.Zanderes un Jura 
Petraškeviča bilžu pasaka par diviem bērniem, kas sap-
nī dodas tālā ceļojumā, cenšoties sasniegt vietu, pēc 
kuras ilgojas. Daudzkārt atzinību guvušo darbu animē-
jusi Roze Stiebra un animācijas studija “Dauka”. Pasaka 
ieguvusi patstāvīgu dzīvi, jaunus tēlus un Gunāra Kal-
niņa mūziku. Filma izdota arī DVD.

I.Zandere “Māsu un brāli” raksturojusi kā “iedētu 
olu, no kuras izšķiļas vairāki cālēni”. “Māsa un brālis” 
līdz šim jau tapusi par bilžu pasaku, dzejas kalendāru 
un veiksmīgi iekļāvusies “Jaunā Rīgas teātra” izrādē “Ja 
tu esi sivēns”.

Izdevniecība sagatavojusi diskam “māsiņu” — grā-
matiņu ar I.Zanderes 12 dzejoļu ciklu “Dzejoļi māsai un 
brālim”. Tajā dzejoļus ilustrē J.Petraškeviča zīmējumi, 
bet kadri no filmas veido savu, komiksam līdzīgu, stās-
tu.

Daļa ienākumu gan no pasākuma biļetēm, gan DVD 
un grāmatām, ko varēja iegādāties grāmatu galdā, tika 
nodota labdarības projektam “Mazās sirsniņas”. Vairāk 
par šo projektu var uzzināt www.ziedot.lv.

(Emīlija Kozule, LETA, 13.12.2008.; Zane Radzobe, 
Diena, Nr.289, 2008, 11.dec., 20.lpp.)

Iemūrēts jaunās Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas pamatakmens

16.decembrī tika iemūrēts jaunās Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas (LNB) pamatakmens.

Svinīgi uzsākot LNB būvniecību, 2008.gada 20.jūnijā 
notika pamatakmens simboliska izveidošana ar kapsu-
las iemūrēšanu. Kapsulā tika ievietotas mūsu laika liecī-
bas: 20.jūnija laikraksts “Latvijas Avīze”, laikraksts “Die-
na”, LNB monēta, viena lata monētas, piecu latu bank-
note, Ausekļa un Jāzepa Vītola “Gaismas pils” notis un 
“Vēstījums nākotnes lasītājiem”, kura autore ir dzejnie-
ce Inese Zandere.

Gūtenberga galaktika
Grāmatizdevēju Miķeli Gopperu 
simtgadē pieminot

Novembrī–janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) Izstāžu zālē bija aplūkojama ekspozīcija “Gop-
peru dzimta”. Tā veltīta galvenokārt diviem šīs dzimtas 
pārstāvjiem: Latvijas armijas ģenerālim Kārlim Goppe-
ram (1876–1941) un viņa dēlam grāmatizdevējam Miķe-
lim Gopperam, kuram šovasar apritēja 100 gadu.

M.Goppers dzimis 1908.gada 13.jūnijā Varšavā, bei-
dzis Rīgas 1.pilsētas ģimnāziju, strādājis vairākās ban-
kās, iestājies Latvijas Universitātes Tautsaimniecības fa-
kultātē. Tomēr viņu vairāk vilināja grāmatu pasaule, ko 
bija iepazinis un iemīlējis jau skolas laikā.

1935.gada vasaras beigās M.Goppers nodibināja iz-
devniecību, kam deva simbolisku, latviešu folklorā sak-
ņotu nosaukumu — “Zelta ābele”.D
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Diemžēl apgāda, izdevēja un viņa ģimenes likte-
ni smagi skāra padomju un nacistiskā okupācija, Ot-
rais pasaules karš. 1945.gadā M.Goppers emigrēja uz 
Zviedriju. Arī “Zelta ābeles” mājvieta no 1945. līdz 1985.
gadam bija Stokholma.

Pavisam izdevniecībā “Zelta ābele” gan dzimtenē, 
gan trimdā iznāca 184 grāmatas: vairums filigrānā, māks-
linieciski un poligrāfiski augstvērtīgā apdarē, ar Oļģerta 
Ābelītes, Aleksandra Junkera, Voldemāra Krastiņa (apgā-
da grafiskās zīmes autors), Oskara Norīša, Jāņa Plēpja un 
citu ievērojamu latviešu mākslinieku ilustrācijām. 

M.Goppers izdeva gan oriģinālliteratūru, gan tulko-
jumus, grāmatas par Latvijas vēsturi, kartogrāfisku iz-
devumu par Baltijas jūru senajās kartēs, memuārlite-
ratūru, fotouzņēmumu krājumu “Baigais gads” (1942), 
ilustrētas monogrāfijas par latviešu kultūru. Izcilāko 

-
varta Virzas “Straumēni” (1942), Kārļa Skalbes pasakas 
(arī angļu, vācu, franču valodā), rakstu krājums māks-
linieka Oskara Norīša piemiņai (1952), Arnolda Spek-
kes “Senie dzintara ceļi un Austrumbaltijas ģeogrāfis-
kā atklāšana” (1956), Pāvela Šadurska monogrāfija “Plē-
pis un viņa gravīra kokā” (1980), kā arī greznie maztirā-
žas miniatūrizdevumi ar autoru autogrāfiem.

M.Goppera dzīves ceļš noslēdzās 1996.gadā Stok-
holmā. Viņa izdevumi dzīvos mūžīgi — aizvien jaunas 
un jaunas latviešu lasītāju paaudzes baudīs “Zelta ābe-
les” izsmalcinātos augļus.

16.decembra “Gūtenberga galaktikas” sanāksmē 
ievadvārdus dižajam simtgadniekam veltīja LNB direk-
tors Andris Vilks. Par M.Goppera personību, izdevnie-
cisko darbību un apgāda saikni ar autoriem stāstīja un 
ieskatu izdevēja arhīva materiālos, ko bibliotēkai nesen 
dāvinājis dēls Kārlis Goppers, sniedza Latvijas Univer-
sitātes asociētais profesors Viesturs Zanders. Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesors Valdis Villerušs rakstu-
roja “Zelta ābeles” izdevumu dizainu un vietu latviešu 
grāmatu mākslas kopainā.

(Informāciju sagatavoja LNB Bibliotēku attīstības 
institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa)

Prezentē audiožurnālu neredzīgajiem

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar neredzīgu cilvēku ik-
dienu un aktualizētu informācijas pieejamības problē-
mas redzes invalīdiem, 2008.gada septembrī Latvijas 
Zvērinātu notāru padome un biedrības “Ideju Forums” 
bibliotēka uzsāka atbalsta projektu neredzīgiem cilvē-
kiem “Dia:logs”.

Pateicoties iedzīvotāju atbalstam visā Latvijā, pro-
jekta iniciatoriem izdevās īstenot savu galveno mērķi 
un izdot jaunu audiožurnālu neredzīgo iedzīvotāju in-
formatīvajām vajadzībām. Kopumā audiožurnāla izdo-
šanai tika saziedoti vairāk kā 13 000 latu.

17.decembrī Latvijas Radio 1.studijā Rīgā notika 
jaunā audiožurnāla prezentācija, kurā tika stāstīts par 
tā izveidi un satura atlasi, kā arī neredzīgo cilvēku at-
balsta programmas turpmākajiem plāniem un aktivi-
tātēm.

“No visa ikdienā pieejamā informācijas apjoma ne-
redzīgie saņem aptuveni 0,1%. Uzskatāms piemērs ir Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka, kurā atrodas vairāk nekā čet-

ri miljoni rakstīto darbu, bet Latvijas Neredzīgo bibliotēkā 
to ir tikai četri tūkstoši. Turklāt liela daļa no tiem ir padom-
ju gadu izdevumi, kuri mūsdienu cilvēkam nav aktuāli,” 
projekta nozīmību skaidro “Ideju Foruma” bibliotēkas 

Jaunais audiožurnāls ir pieejams ikvienam neredzī-
gajam cilvēkam — to var lejupielādēt tīmekļa vietnēs 
www.idejuforums.lv, www.latvijasnotars.lv un neredzī-
go cilvēku biedrībās visā Latvijā, kā arī pēc pieprasīju-
ma saņemt pa pastu.

(Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību 
aģentūras “Deep White” projektu vadītāja Ginta Bormane)

Paziņo par jaunajiem “Europe Direct” 
informācijas centriem

22.decembrī -

2008.gada nogalē. Jaunā tīkla mērķis ir paplašināt ģeo-
grāfisko pārklājumu un nodrošināt informācijas snieg-

un iedzīvotāju iespējām, tiesībām un pienākumiem tu-
-
-

votāju uzdotajiem jautājumiem, veicināt diskusijas un 

nodrošināt ātru un kompetentu informāciju par Latvi-

un pienākumiem pēc iespējas tuvāk cilvēku dzīves vie-
tām. Vienlaikus informācijas punkti sniedz atgriezenis-

-
jas centru uzturēšanu 2009.–2012.gadā tika saņem-
ti 17 pieteikumi. Līgumi parakstīti ar Gulbenes bib-
liotēku, Valmieras bibliotēku, Jelgavas rajona pado-
mi un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru 

-
jas, Ventspils, Rēzeknes un Jēkabpils informācijas sa-
darbības birojos.

no 14 000 līdz 25 000 eiro katram punktam. Kopumā vi-

eiro apmērā, bet četros gados kopā — turpat 700 tūk-
-

nansējumu no citiem avotiem.
(Informāciju sagatavoja EK pārstāvniecības Latvijā 

preses sekretārs Ivars Bušmanis)

Atklāta jaunā Taurenes pagasta 
bibliotēka

Pirmssvētku noskaņā 23.decembrī, kad teju klāt jau 
Ziemassvētki, tika atklāta Taurenes pagasta bibliotēka. 
1857.gadā celtā Nēķena muižas vēsturiskā zirgu staļļa 
ēka pagasta centrā pārtapusi skaistā un mūsdienīgā 
kultūras iestādē. Ēka renovēta, ieguldot daļu (30 900) 
no novadu reformai piešķirtajiem 200 tūkstošiem latu. 
Bibliotēka iekārtota par pašvaldības līdzekļiem. D
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Svinīgais 
atklāšanas 
brīdis: lenti griež 

Taurenes pagasta 

priekšsēdētājs 
Jānis Vīlips un 
Taurenes pagasta 

bibliotēkas 
vadītāja Ineta 
Rūnika

Jaunās bibliotēkas telpas aplūkot ieradušies gan tuvīni, gan tālīni viesi

Bibliotēkas jaunais interjers

Sveicieni no 
Cēsu Centrālās 
bibliotēkas 
kolēģēm: 
bibliotēkas 
direktores 
Natālijas 
Kramas 
(kreisajā pusē 
pirmā no labās), 
direktores 
vietnieces 
metodiskajā 
darbā Zaigas 
Eglītes un 
direktores 
vietnieces 
darbā ar 
bērniem Ineses 
Majores
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Kaimiņu dzērbeniešu priekšnesums. Raganas 
lomā — Dzērbenes pagasta bibliotēkas 
vadītāja Inese Gusmane

Datorlasītavā visas vietas allaž aizņemtas

Taurenes pagasta bibliotekāres kopā ar zirdziņu — 

bibliotēkas ēkas kādreizējo iemītnieku no zirgu staļļa — 

un viņa pavadoņiem Princesīti un Rūķu puiku

Bērnu stūrītis veidots saulainās un košās krāsās
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Bibliotēka ieguvusi plašas telpas — ja agrāk tā bija 
izvietota 44 kvadrātmetros, tad jaunās bibliotēkas tel-
pas aizņem 158 kvadrātmetrus. Turklāt vecā bibliotēka 
atradās ēkas otrajā stāvā, kas kavēja tajā nokļūt cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem. Jaunajai bibliotēkai pie-
kļuve ir ērta, izveidota arī uzbrauktuve.

Jaunajās bibliotēkas telpās ir datorlasītava, bērnu 
stūrītis un plaša lasītava. Kopumā tajā ir 29 lasītāju dar-
ba vietas. Bibliotēka veidota krāsaina un spilgta, telpu 
vizuālo noformējumu papildina jaunas, gaišas mēbeles 
ar dekoratīvām apdarēm.

Bibliotēkā no 2008.gada jūnija strādā divi bibliote-
kārie darbinieki.

(Informāciju sagatavoja Taurenes pagasta 
bibliotēkas vadītāja Ineta Rūnika)

Sastādījusi Marlēna Krasovska

Lūdzam informēt par svarīgiem notikumiem  
Jūsu bibliotēkā!

Tālr.: 67969132
E-pasts: Biblioteku.Pasaule@lnb.lv
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Pirmo ierakstu jaunajā bibliotēkas viesu grāmatā veic 
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore Natālija Krama

Lasītājus apkalpo bibliotekāre Vija Rožlapa

Zinātkārie bērni ir visaktīvākie bibliotēkas izmantotāji

Bibliotēkas 
ārskats


