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Inese Kazāka

Bibliotēku 
renesanses 
vilnis 
Ziemeļamerikā

Kultūras un literatūras salons Toronto 
Publiskajā bibliotēkā

2009.gada 23.septembrī Toronto Uzziņu bibliotē-
kā (Toronto Reference Library) notika svinīga Brama un 
Blūmas Epelu salona (The Bram&Bluma Appel Salon) 
atklāšana. Jaunais salons vienlaikus var uzņemt 460 ap-
meklētāju, tas kļuvis par vērienīgu izglītības, kultūras 
un izklaides centru pašā pilsētas sirdī. Bibliotēka tajā 
organizēs tikšanās ar ievērojamiem Kanādas un ārzem-
ju rakstniekiem, filozofiem un žurnālistiem.

Publiskās bibliotēkas vienmēr atbalstījušas izglītību 
un jaunu zināšanu ieguvi. Jaunajā salonā vēl pārlieci-
nošāk varēs organizēt ideju apmaiņu, sarunas un de-
bates, uzsvērusi Toronto Publiskās bibliotēkas direkto-
re Džeina Paipere (Jane Pyper).

Jaunais 1488 kvadrātmetru plašais salons ietver trīs 
greznas, dabiskās saules gaismas caurstrāvotas zāles 
un divas āra terases. Tajā atvērta bufete, kurā var iegā-
dāties dzērienus un uzkožamos nesteidzīgākām saru-
nām, ērti iekārtojoties pie galdiņiem.

Laikā, kad telpas netiks izmantotas bibliotēkas prog-
rammām, tās būs atvērtas laulību ceremonijām un lielu 
uzņēmumu pasākumiem.

Savu vārdu salons ieguvis par godu ievērojamajiem 
Kanādas mākslas un kultūras mecenātiem Bramam un 
Blūmai Epeliem. B.Epelas dibinātā organizācija Bluma 
Appel Community Trust Toronto publisko bibliotēku sis-
tēmai ziedoja 3 miljonus Kanādas dolāru. Tas ir lielākais 
privātais piešķīrums, ko jebkad saņēmis Toronto Publis-
kās bibliotēkas attīstības fonds.

Toronto Uzziņu bibliotēka, kas atvērta 1977.gada 
2.novembrī, ir viena no 99 Toronto Publiskās bibliotē-
kas filiālēm. Tā ir vienīgā specializētā publiskā uzziņu 
bibliotēka Kanādā. Gadā bibliotēku apmeklē vairāk ne-
kā miljons cilvēku.

Toronto Uzziņu bibliotēkas renovācija ilgst jau vai-
rākus gadus un noslēgsies 2012.gadā. Atjaunotā biblio-
tēka varēs lepoties ar kubveida stikla ieeju, paplašinātu 
izstāžu galeriju — divstāvīgu apļveida telpu, kuras vitrī-
nās tiks izvietoti speciālo kolekciju dārgumi —, plašām 
lasītavām pētniekiem un 140 papildus ātrgaitas inter-
neta darbstacijām.

Bibliotēku popularitātes pieaugums 
Ziemeļamerikā

“Pāri Ziemeļamerikai veļas bibliotēku renesanses vil-
nis”, atzīst Toronto Universitātes Informācijas fakultā-
tes pasniedzēja Vendija Ņūmena (Wendy Newman).

Lai gan bibliotēku krājumu izmantojamība pēdē-
jos gados palielinājusies ekonomiskās lejupslīdes dēļ, 
tiek prognozēts, ka modernā infrastruktūra un inovatī-
vie pakalpojumi nodrošinās bibliotēku popularitāti arī 
pēc ekonomikas atveseļošanās.

Bibliotēku renesanse aizsākās kaimiņos — ASV. 
1998.gadā Sietlas pašvaldība uzsāka plašu celtniecības 
programmu “Bibliotēkas visiem” (Libraries for all), kuras 
gaitā tika renovētas 22 Sietlas publiskās bibliotēkas fi-
liāles, kā arī atvērtas 4 jaunas. Šīs 196,4 miljonus ASV 
dolāru vērtās programmas ietvaros uzcelta holandie-
šu arhitekta Rema Kolhāsa (Rem Koolhaas) projektētā 
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Pēdējā laikā Kanādas publiskajās bibliotēkās 
sākusies  rosība, tās kļuvušas par sabiedriskiem 
komunikācijas centriem ar modernu tehnoloģis-
ko infrastruktūru, kuru apmeklētība aizvien 
pieaug.

Toronto 
Publiskā 
bibliotēka
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Centrālā bibliotēka, kas lasītājiem kļuva pieejama 2004.
gada maijā. Jaunā ēka ir viens no iecienītākajiem tūris-
ma objektiem pilsētā.

Internets un e-grāmatas, ko pavisam nesen uzskatī-
ja par iespiestā vārda “slepkavām”, faktiski palīdz atjau-
not bibliotēku popularitāti, jo cilvēki plūst uz filiālēm, 
kurās pieejams bezmaksas bezvadu internets, audio-
grāmatas un e-grāmatas.

“Organizācijas, kuru pamatmērķis ir palīdzēt cilvē-
kiem apgūt dažādas prasmes un sniegt zināšanas, nevar 
ignorēt jauno pasauli”, uzsver Dž.Paipere. Visās Toronto 
Publiskās bibliotēkas filiālēs brīvi pieejams bezvadu in-
ternets. Statistika liecina, ka strauji pieaug e-resursu iz-
sniegums — 2009.gadā tas palielinājies par 88%, salī-
dzinot ar iepriekšējo gadu. Iepriecinoši ir arī citi rezulta-
tīvie rādītāji: kopējais izsniegums pieaudzis par 5%, ap-
meklējums — par 8,5%, bet stacionāro datoru izman-
tojums — par 11,5%.

Lai arī Kanādas bibliotēku 2009.gada statistika vēl 
nav pilnībā apkopota, zināms, ka visi nozīmīgākie dar-
ba rādītāji ir pieauguši.

Otavas Publiskajā bibliotēkā izsniegums palielinā-
jies par 2%, apmeklētība — par 4%. Edmontonā vēro-
jams izteikts skaitlisko rādītāju “lēciens”: izsniegums 
audzis par 23%, apmeklējums — par 19%. Tas tādēļ, ka 
Edmontonas Publiskā bibliotēka pieņēmusi jaunos teh-
noloģiskos izaicinājumus. Piemēram, bibliotēkas abo-
nementā lasītājiem tiek piedāvāta populārā datorspēle 
Grand Theft Auto. Bibliotēkā Stanley A. Milner iekārtots 

bērnu centrs ar iebūvētu akvāriju, atvērta Kanādas lie-
lākā kafejnīcu tīkla Second Cup filiāle. CD un DVD krāju-
mam atvēlēta atsevišķa telpa, kas iekārtojuma ziņā lī-
dzinās populārajiem mūzikas preču veikaliem HMV.

Daudzas bibliotēkas aicināt aicina izmantot jaunās 
tehnoloģijas, vienlaikus neļaujot lasītājiem iegrimt tikai 
datoru pasaulē. Toronto Publiskās bibliotēkas struktūr-
vienības funkcionē kā sabiedriskie centri, īpaši pilsētas 
nabadzīgākajās daļās, kurās nereti bibliotēkas ir vienī-
gās publiskās institūcijas, kas pieejamas bez maksas. Tās 
piedāvā imigrantiem informāciju par darba un apmeša-
nās iespējām, kā arī lasāmvielu viņu dzimtajā valodā.

Toronto Publiskā bibliotēka un citas Kanādas biblio-
tēkas kļuvušas viesmīlīgākas, piedāvājot iegādāties pat 
ēdienus un dzērienus — šāds pakalpojums, iespējams, 
šokē daudzus vecā kaluma bibliotekārus, taču dau-
dziem apmeklētājiem, sevišķi studentiem, dod iespēju 
nodoties mācībām bibliotēkā augu dienu.

“Ēdieni un dzērieni nav sabojājuši bibliotēkas krāju-
mus vai datorus, kā varētu likties konservatīviem biblio-
tēkas lasītājiem. Mēs vēl neesam zaudējuši nevienu dato-
ru kafijas tases dēļ”, uzsvērusi Otavas Publiskās bibliotē-
kas direktore Barbara Klaba (Barbara Clubb). 

Sietlas Centrālā 
bibliotēka

Izmantotā informācija
Grant, Kelly. The new library: ‘not just about books anymore. The 

Globe and Mail [tiešsaiste]. January 19, 2010 [skatīts 2010.gada 30.aprīlī].  
Pieejams: http://www.theglobeandmail.com/news/national/toronto/the-new-
library-not-just-about-books-anymore/article1436999.


