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Jana Dreimane

Ārzemju 
bibliotēku 
notikumu 
apskats
(2009.gada oktobris–
decembris)

ASV federālā tiesa neakceptē 
“Google” vienošanos ar autoriem un 
izdevējiem

2009.gada 9.novembrī korporācijai “Google”, 
Amerikas Izdevēju asociācijai (Association of Ame-
rican Publishers) un Autoru ģildei (Authors Guild) 
bija jāiesniedz Ņujorkas Dienvidu apgabala ties-
nesim Denijam Činam (Denny Chin) kopēja vieno-
šanās (Google Book Settlement), kas nodrošinātu li-
kumīgu korporācijas digitālās bibliotēkas “Goog-
le Books” tālākattīstību un izmantošanu. 2005.ga-
da rudenī Amerikas Izdevēju asociācija un Auto-
ru ģilde iesūdzēja korporāciju tiesā par autortie-
sību pārkāpumiem digitālās bibliotēkas “Google 
Books” veidošanā.

Pēdējā brīdī korporācija “Google” un prasītā-
ji lūdza D.Činam pagarināt vienošanās iesniegša-
nas termiņu. Viņš atvēlēja vēl četras papildus die-
nas, par dokumenta iesniegšanas datumu nosakot 
2009.gada 13.novembri. Taču arī šajā dienā tiesne-
sis neatzina trīspusējās vienošanās likumību.

Korporācija “Google” kopš 2004.gada decembra 
veic masveida grāmatu digitalizāciju, lielāko daļu cipa-
rojamā materiāla iegūstot no 19 partnerbibliotēkām. 
“Google books” projekta ietvaros digitalizēti desmit 
miljoni grāmatu. Lielākā daļa (7 miljoni) ciparoto grā-
matu ir autortiesiski aizsargājamas, taču vairs nav ko-
merciālā apritē. To skaitā ir daudz sacerējumu, kuru au-
tortiesību īpašnieki nav identificēti (orphan works, lat-
viski — bāriņdarbi). Galvenie jautājumi, kas satrauc gan 
amerikāņu, gan citvalstu iedzīvotāju prātus — vai digi-
tālajā bibliotēkā joprojām tiks iekļauti darbi bez autor-
tiesību īpašnieku atļaujas; kādi būs piekļuves nosacīju-
mi individuālajiem lietotājiem un organizācijām; kādas 
būs korporācijas tiesības bāriņdarbu izmantošanā; kāds 

būs atlīdzības lielums autortiesību turētājiem; “Goog-
le” peļņa.

2008.gada oktobrī korporācija “Google”, Amerikas 
Izdevēju asociācija un Autoru ģilde sastādīja vienoša-
nos par digitālās bibliotēkas veidošanas un izmantoša-
nas nosacījumiem. Diemžēl gan ASV, gan arī citur pa-
saulē bija tik daudz vienošanās apstrīdētāju, ka tiesa 
nevarēja to akceptēt. Turklāt tiesas process tiek uzska-
tīts par autortiesību turētāju un digitālo resursu veido-
tāju paraugprāvu, kas lielā mērā noteiks grāmatindus-
trijas nākotni. Tādēļ tiesneša lēmumam jābūt ļoti pār-
domātam un objektīvam.

“Google” vienošanās pamatnostādnes

“Google” vienošanās ir daudzkārt pārstrādāts un ļo-
ti apjomīgs dokuments (2009.gada nogalē tas pārsnie-
dza vairāk nekā 200 lappušu), taču pamatnostādnes 
palikušas nemainīgas.

“Google” nodrošinās neierobežotu informācijas 1. 
meklēšanu visā datubāzē.
Bez maksas lietotājiem būs pieejami ne vairāk kā 2. 
20% teksta no autortiesiski aizsargātiem darbiem, 
kas nav komercapritē; lietotājiem pieejamais in-
formācijas apjoms būs atkarīgs gan no literatūras 
žanra, gan izdevuma veida. Piemēram, no dzejas 
un lugu antoloģijām nebūs pieejami pat nelieli iz-
vilkumi.
“Google” peļņa veidosies no reklāmas un grāma-3. 
tu pilntekstu pārdošanas. Korporācija paturēs 37% 
peļņas, bet pārējo daļu (63%) saņems pārdoto grā-
matu autortiesību turētāji. Autoratlīdzības lielu-
mu noteiks Grāmatu tiesību reģistra birojs (Books 
Rights Registry, BRR). Jau tagad tam korporācija pie-
šķīrusi 45 miljonus ASV dolāru pirmajos darbības 
gados ieskenēto un publicēto darbu autoru atlī-
dzībai.

Harija Elkinsa Vaidenera 
memoriālā bibliotēka 
(Harry Elkins Widener 
Memorial Library) — 
Hārvarda Universitātes 
bibliotēkas struktūrvienība. 
Universitātes bibliotēka 
bija viena no pirmajām 
piecām ASV zinātniskajām 
bibliotēkām, kas iesaistījās 
digitālās bibliotēkas “Google 
Books” veidošanā jau kopš 
2004.gada rudens, taču pēc 
četriem gadiem sadarbību 
pārtrauca
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Individuālie lietotāji varēs iegādāties tiešsaistes 4. 
pieeju digitālajām kopijām; cenu noteiks vai nu 
autortiesību īpašnieks vai korporācija (bāriņdar-
biem).
Individuālie lietotāji ar vienu klikšķi varēs nokopēt 5. 
līdz 4 lpp. un izdrukāt līdz 20 lpp. Taču viņiem būs 
iespējams grāmatu nokopēt un izdrukāt arī pilnībā, 
atkārtojot komandu skaitu pēc nepieciešamības.
Pēc pieprasījuma ikvienai publiskai bibliotēkai vai 6. 
bezpeļņas augstākās izglītības institūcijai būs ie-
spēja saņemt brīvas publiskas piekļuves pakalpo-
jumu (Free Public Access Service); publiskas pieejas 
pakalpojuma darba stacijas lietotājs varēs piekļūt 
visām grāmatām, kas būs apkopotas Institucionālo 
abonentu datubāzē (Institutional Subscription Da-
tabase) — pārsvarā tie būs autortiesiski aizsargāti 
izdevumi, kuru vairs nav komerciālajā apritē.
Publiskas pieejas pakalpojuma darba stacijas lieto-7. 
tājs varēs izdrukāt lappuses tikai par samaksu, ko 
noteiks Grāmatu tiesību reģistra birojs. Grāmatu 
pārkopēšana pat nelielā apjomā būs liegta.
“Google” nosaka četras partnerbibliotēku (kas pie-8. 
gādā digitalizējamo saturu) kategorijas; katrai ir at-
šķirīgas tiesības un pienākumi.
Maksu par piekļuvi Institucionālo abonentu datu-9. 
bāzei noteiks korporācija un Grāmatu tiesību re-
ģistra birojs (tā būs atkarīga no lietotāju skaita), 
piekļuve tai tiks nodrošināta tikai abonēšanas ter-
miņa laikā, datubāzes autorizētajiem lietotājiem 
būs tādas pašas tiesības kā individuālajiem e-grā-
matu pircējiem (sk.5.punktu). Korporācijai būs tie-
sības subsidēt partnerbibliotēku piekļuvi datubā-
zei, kā arī sniegt atlaides abonentiem.
 “Google” neierobežo partnerbibliotēku tiesības 10. 
iesaistīties citos digitalizācijas projektos.
“Google” apņēmusies piecu gadu laikā kopš 2008.11. 
gada rudens, kad tika panākta vienošanās, nodro-
šināt brīvu informācijas meklēšanu, kā arī publisku 
piekļuvi un institucionālo abonementu 85% ske-
nēto, autortiesiski aizsargāto grāmatu, kas vairs 
nav komercapritē.
Vienošanās neattiecas uz grāmatām, kas iznākušas 12. 
pēc 2009.gada 5.janvāra.

Autoriem un izdevējiem ir tiesības pieprasīt savu 
darbu izslēgšanu no datubāzes.

Korporācijas “Google” pārstāvji apgalvo, ka bibliotē-
kas, universitātes, pētniecības institūcijas licenci varēs 
iegādāties par mērenu cenu. Taču Hārvarda Universitā-
tes bibliotēkas (viena no pirmajām partnerēm “Google 
Books” projektā, pagaidām sadarbību pārtraukusi) di-
rektors Roberts Darntons uzsver — nav garantijas, ka 
licences cena būs mērena. Pastāv iespēja, ka monopols 
prasīs monopolistiskas cenas, jo “Google” kā komerci-
āla uzņēmuma galvenais mērķis ir pelnīt.

Ārvalstu valdību un organizāciju 
iebildumi

-
cija, kas norūpējušās par savu valstu autortiesību īpaš-
nieku interesēm, jo “Google” vienošanās dokumentos 

-
sniegušas tiesai memorandus, kuros aicina tiesu vie-
nošanos pilnībā noraidīt, jo tā sankcionē informācijas 
nekontrolētu un neierobežotu koncentrāciju vienā, ļo-
ti bagātā korporatīvā organizācijā (2009.gadā “Goog-
le” kopējā peļņa bija 23,7 miljardi ASV dolāru, peļņai ir 
tendence pieaugt).

Vācijas valdība uzsver, ka “Google” vienošanās ir 
“komercializēta”, turklāt tā sastādīta “slepenībā, aiz 
slēgtām durvīm ar trīs ieinteresēto pušu — Autoru 
Ģildes, Amerikas Izdevēju Asociācijas un korporācijas 
“Google” — piedalīšanos.”

Abu valstu valdību skatījumā “Google” vienošanās 
apdraud, nevis atvieglo informācijas pieejamību un 
piekļuvi Eiropas zinātnes un literatūras vērtībām, jo: 

vienošanās nodrošina “Google” virtuālu monopo- ó
lu pār bāriņdarbiem, uz kuru autortiesībām neviens 
nepretendē;
vienošanās nosaka, ka autors piekrīt vienošanās  ó
dokumentam tikmēr, kamēr neiesniedz korporāci-
jai sūdzību par autortiesību pārkāpumu;
vienošanās aizsargā “Google” pret potenciālajiem  ó
konkurentiem, liedzot tiem tiesības komerciāli iz-
mantot “Google” digitalizēto informāciju. Uzņēmē-
ju tiesības ierobežojošs ir Grāmatu tiesību reģistrs, 
ko veidos īpaši izraudzīti autori un izdevēji. Reģis-
trā tiks glabāta informācija par autortiesību subjek-
tiem, ko izmantos autoratlīdzības noteikšanā;
“Google” būšot tiesības revidēt datubāzi, izslēdzot  ó
no tās līdz pat 15% digitalizēto darbu;
atlīdzības lielums atbildīs “Google” komerciālajām  ó
interesēm, jo tiks noteikts saskaņā ar “Google” al-
goritmu, kas ir visai komplicēta  informācijas ap-
strādes metode;
vienošanās vērsta uz slepenību, jo tajā netiek atklā- ó
tas Grāmatu tiesību reģistra biroja audita procedū-
ras. Sabiedrības pārstāvji  nevarēs piedalīties sapul-
cēs, kur “Google” ar Grāmatu tiesību reģistra veido-
tājiem izlems problēmas, kas attiecas arī uz biblio-
tēkām. Publiski nebūs pieejami autoru un izdevēju 
līgumi ar “Google”. 
Tādi paši iebildumi izskanēja lietas izskatīšanā Ei-

ropas komisijā 2009.gada 7. septembrī. Tos pauda trīs 
nozīmīgākās bibliotēku nozares organizācijas: Starp-
tautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija  
(International Federation of Library Associations, IFLA), 
Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju 
Eiropas birojs EBLIDA un Eiropas Zinātnisko bibliotēku 
apvienība LIBER. Tās ir satrauktas par to, ka liela daļa 
pasaules grāmatu mantojuma digitālā formātā nonāks 
viena korporatīvā uzņēmuma kontrolē.

ASV Tieslietu ministrijas kritika

Par “Google” monopolstāvokli nobažījusies arī ASV 
Tieslietu ministrija (U.S.Department of Justice, DOJ), kas 
iesniegusi tiesnesim memorandu, kurā brīdina par kon-
kurences likumu pārkāpšanas varbūtību. Tā norāda, ka 
“Google” ekskluzīvās tiesības uz bāriņdarbu digitali-
zāciju un izplatīšanu ierobežo konkurenci un apdraud 
brīva tirgus darbību. ASV Tieslietu ministrijas ierosinā-
jumi:
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Korporācijai “Google”1.  būtu jāslēdz līgumi ar ko-
mercapritē neesošu, bet autortiesiski aizsargātu 
darbu īpašniekiem, atsakoties no nosacījuma, ka 
tie piekrituši savu darbu iekļaušanai digitālajā bib-
liotēkā tikmēr, kamēr nepierāda pretējo.

-2. 
drīkstētu gūt neviens no “Google” vienošanās da-
lībniekiem, iegūtā peļņa izmantojama bāriņdarbu 
autoru meklēšanai, pagarinot meklēšanas termiņu.
Nodrošināt bāriņdarbu autoru interešu aizsardzī-3. 
bu, izveidojot atsevišķu bāriņdarbu reģistru.
Nodrošināt potenciālo “Google” konkurentu tiesī-4. 
bas uz bāriņdarbu izmantošanu bez iesaistīšanās 
tiesas prāvā ar korporāciju par autortiesību pārkā-
pumiem. Nepieciešams īpašs federāls likums.
Neļaut “Google” izmantot autortiesiski aizsargātus 5. 
darbus jaunu komerciālu produktu veidošanā bez 
autortiesību īpašnieku atļaujas.

ASV Tieslietu ministrija turpinās noskaidrot iespēja-
mos konkurences likuma pārkāpumus. Diemžēl tā nav 
uzsvērusi cenu monitoringa, privātuma aizsardzības, 
cenzūras novēršanas pasākumu nepieciešamību, nav 
pieprasījusi “Google” slepeno datu publiskošanu.

ASV Tieslietu ministrija nav pievērsusi uzmanību, ka 
“Google” dominante pār grāmatu pieejamību var pa-
stiprināt korporācijas varu pār citiem informācijas ne-
sējiem, apdraudēt lietotāju privātās dzīves neaizska-
ramību. “Google” var apkopot datus par cilvēka lasīša-
nas interesēm, e-pasta korespondenci, sadzīvi, ceļoju-
miem, nodarbinātību un citām aktivitātēm.

Atbildot uz ministrijas kritiku, “Google” piekritusi, 
ka ienākumi no bāriņdarbu pārdošanas netiks sada-
līti starp “Google” un prasītājiem, bet tiks tērēti auto-
ru meklēšanai. Taču pēc 10 gadiem atlikusī peļņas da-
ļa tiks nodota labdarības organizācijām pēc atsevišķa 
tiesas lēmuma.

“Google Books” bibliotēkas 
alternatīvas

R.Hārvarda Universitātes bibliotēkas direktors Ro-
berts Darntons uzskata, ka vislabākais risinājums būtu 
“Google Books” datubāzi pārvērst par publiski pieeja-
mu bezmaksas digitālo bibliotēku. ASV Kongress varē-
tu pieņemt nepieciešamos likumus par autortiesībām, 
bāriņdarbu izmantošanu; noteikt kompensāciju korpo-
rācijai “Google” par investīcijām digitalizācijā.

Cits risinājums būtu nacionālās digitālās bibliotēkas 
veidošana, kas tiktu finansēta no vairākiem labdarības 
fondiem. Bāriņdarbu ciparošana, saglabāšana un pie-
ejamības nodrošināšana tiktu uzticēta bezpeļņas orga-
nizācijai, piemēram, Interneta arhīvam (Internet Archi-
ve, http://www.archive.org). Lai izvairītos no tiesas pro-
cesiem, šajā datubāzē iekļautu tikai grāmatas, kuru au-
tortiesību aizsardzības termiņš noslēdzies, kā arī bāriņ-
darbus. Precīzus metadatus sastādītu bibliotekāri, kas 
pagaidām “Google” datubāzes tapšanā nav iesaistīti.

Digitalizācijas finansējums varētu būt arī valsts eko-
nomiskās atlabšanas stimula programmas daļa. Nacio-
nālo digitālo krājumu veidotu ASV Kongresa biblio-
tēkas, kā arī citu zinātnisko bibliotēku, kas šobrīd nav 
“Google” partneres, informācijas resursi.

Jau piecus gadus ilgusī bagātās korporācijas “Goog-
le” un autoru, izdevēju tiesas prāva apstiprina, ka sauk-
lis “visu digitalizēsim, publicēsim internetā un ekono-
miski neizdevīgās bibliotēkas vairs nebūs jāuztur” izrā-
dījies neīstenojams mīts. Digitālo bibliotēku veidoša-
na, uzturēšana un attīstība izmaksā ļoti dārgi. Arī digi-
tālo bibliotēku veidotājiem pārvarami arvien jauni, bie-
ži vien iepriekš neprognozējami izaicinājumi, ko rada 
dinamiskā informācijas tehnoloģiju attīstība.

Izmantotā informācija
Darnton, Robert The New 

York Review of Books [tiešssaiste]. December 17, 2009 [skatīts 2010.gada 
1.martā]. Pieejams: http://www.nybooks.com/articles/23518.

Google Book Settlement: An informational site for the library com-
munity. American Library Association Office for Information Techno-
logy Policy [tiešsaiste] [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams: http://

wo.ala.org/gbs.

Pasaules neglītāko ēku skaitā — 
bibliotēkas

Tīmekļa vietnes “Virtualtourist.com” redakto-
ri un apmeklētāji jau otro gadu veido “Pasaules 
10 atbaidošāko ēku un pieminekļu sarakstu” (The 
World’s Top 10 Ugliest Buildings and Monument, 
http://members.virtualtourist.com/vt/t/354), kurā 
diemžēl iekļautas arī bibliotēkas.

2009.gada novembrī internetā publicētajā sarakstā 
9.vieta piešķirta Kosovas Nacionālajai un universitā-
tes bibliotēkai (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e 
Kosovës, http://www.biblioteka-ks.org, KNUB), kas pērn 
svinēja 65.gadskārtu. Bibliotēka ir metāla režģa apjozts 
stikla un dzelzsbetona cietoksnis ar gandrīz simts islā-
mam raksturīgiem (Kosovas lielākā etniskā grupa ir al-
bāņi, vairums — islāmticīgie) balta stikla kupoliem — 
tie simbolizējot tradicionālās albāņu cepurītes. Horvā-
tu arhitekts Andrija Muntjakovičs (Mutnjakovic), projek-
tēdams bibliotēku pirms vairāk nekā 30 gadiem, šķiet, 
nojautis briestošās dramatiskās vēstures kolīzijas, kas 
Kosovā sākās 1990.gadā. Izvērsās nežēlīgs serbu un al-
bāņu karš, ko izdevās apturēt tikai pēc desmit gadiem, 
iejaucoties starptautiskajiem bruņotajiem spēkiem. Ka-
rā tika iznīcināta trešdaļa Albānijas publisko bibliotē-
ku, zaudēta puse to grāmatu krājuma. Metāla režģa ie-
skautā KNUB palika neskarta. Tās zaudējumi kvantitīvā 
izteiksmē gan bija lieli (100 000 sējumu), taču saturiski 
maznozīmīgi, jo vērtīgākās kolekcijas, piemēram, sen-
iespiedumi, tika saglabātas.

KNUB ēkas celtniecība Prištinas (Prishtina, 2008.
gadā proklamētās Kosovas republikas galvaspilsēta) 

Grāmatzinātnieks, franču 
kultūras eksperts Roberts 
Darntons vada Hārvarda 
Universitātes bibliotēku 
kopš 2007.gada
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centrā uzsākta 1974.gadā un pabeigta 1982.gadā, kad 
Kosovas autonomais novads vēl bija komunistiskās 
Dienvidslāvijas sastāvdaļa. Septiņstāvīgajā ēkā ir divas 
milzīgas lasītavas 400 lasītājiem. Atsevišķa telpa atvēlē-
ta periodisko izdevumu lasīšanai. Bibliotēkā ir arī amfi-
teātris 150 skatītājiem, kā arī konferenču zāle vairākiem 
desmitiem apmeklētāju. Ēkas ietilpība — 2 miljoni sē-
jumu.

2008.gada atbaidošāko ēku sarakstā (http://www.
reuters.com/article/idUSTRE4AF1IN20081116) bija ierin-
dota viena no lielākajām un aktīvākajām Lielbritāni-
jas publiskajām bibliotēkām — Birmingemas Centrā-
lā bibliotēka (Birmingham Central Library). Tās ēka cel-
ta 20.gadsimta 70.gados, tolaik iecienītajā brutālisma 
stilā, kam raksturīgas smagnējas betona konstrukcijas. 
Bibliotēkas arhitektoniskais veidols daudzkārt izpelnī-
jies asu nopēlumu. Slavenākais ir Velsas prinča Čārl-
za izteikums, ka Birmingemas bibliotēka drīzāk atgā-
dinot grāmatu kurtuvi, ne glabātavu. Masīvā ēka at-
rodas pilsētas centrā — Čemberlena skvērā, kur līdzās 
cita citai ir gan senas vēsturiskas celtnes, piemēram, 
19.gadsimtā celtais rātsnams, gan 21.gadsimta būves ar 
necilāku fasādi, piemēram, tirdzniecības centrs “Para-

komersants, jo skvērā ir izcila transporta infrastruktū-
ra, kā ar roku sasniedzama Birmingemas konservato-
rija, muzejs un mākslas galerija, kā arī pašvaldības ie- 
stādes. Aizbildinoties ar bibliotēkas neveiksmīgo un 
novecojušo ārējo veidolu, kā arī pilsētas rekonstrukcijas 

plānu, Birmingemas pašvaldība jau pirms desmit ga-
diem nolēma bibliotēkas namu nojaukt. Vairākkārt ti-
ka izsludināti jaunās ēkas projekta konkursi, taču ne-
viens pretendents uzvaru neguva. Tikai 2008.gada pa-
vasarī, kad pilsētas pašvaldība pieņēma galīgo lēmumu 
par ēkas koncepciju un celtniecības finansējumu, tika 
noteikts Birmingemas Centrālās bibliotēkas projektē-
tājs. Par to kļuva Nīderlandes arhitektu birojs “Meca-
noo” (http://www.mecanoo.com). Tam raksturīgi avan-
gardistiski, dārgi un daļai sabiedrības nepieņemami ar-
hitektoniskie risinājumi. Tiesa, bibliotēku projektēšanā 
uzņēmums nav iesācējs: biroja mājaslapā aplūkojama 
1997.gadā uzceltā Delftas (Nīderlande) Tehniskās uni-
versitātes bibliotēka, kas atgādina no metāla un stik-
la veidotu futūristisku kosmosa kuģi, kas teju pacelsies 

Kosovas Nacionālā un 
universitātes bibliotēka

Birmingemas 
Centrālās 
bibliotēkas 
vecā ēka, ko 
paredzēts 
nojaukt

Birmingemas 
Centrālās 
bibliotēkas 
jaunās ēkas 
skices
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gaisā un aizlidos. Tādā pašā stilā ieturēts arī Lozannas 
Ecole Polytech-

nique Fédérale de Lausanne) studiju centra projekts, kas 
izstrādāts 2004.gadā.

Birmingemas Centrālās bibliotēkas jaunā ēka būs 
pamatīga dzelzs un stikla konstrukcija, ko no ārpuses 
apņems smalks metāla režģis. Tādējādi tā būs mazliet 
līdzīga Kosovas Nacionālajai un universitātes bibliotē-
kai, ko arī apjož metāla pinums. Bibliotēka tiks telpiski 
apvienota ar Birmingemas Repertuāra teātri (Birming-
ham Repertory Theatre) — abām institūcijām būs kopējs 
vestibils un skatītāju zāle. Jaunā celtne aizņems 31 000 
kvadrātmetru un vienlaikus varēs uzņemt 10 000 ap-
meklētāju. Bibliotēkas kapacitāte būs par 20% lielāka 
nekā vecajā ēkā. Pašvaldībai tā izmaksās 193 miljonus 
angļu sterliņu mārciņu. 

Bibliotēka atradīsies pilsētas lielākajā — Sentineri 
(Centenary) skvērā, līdzās 20.gadsimta 30.gados uzcel-
tajam reprezentatīvajam, slavenā angļu uzņēmēja, ti-
pogrāfa Džona Bāskervila (John Barkerville, 1706–1775) 
vārdā nosauktajam namam. 

Bibliotēkas celtniecības darbi sākušies 2010.gada 
janvārī, bet noslēgsies 2013.gadā.

Daļa Birmingemas sabiedrības nav apmierināta ar 
jaunbūvējamās ēkas arhitektonisko veidolu, jo metāla 
režģis ap pamatkonstrukciju to padarīšot tikpat smag-
nēju kā veco bibliotēkas namu, kas nolemts nojaukša-
nai. Taču tā būs lielākā publiskā bibliotēka Lielbritānijā, 
kuru kvadratūras ziņā pārspēs vienīgi Britu bibliotēka.

Izmantotā informācija
Birmingham Library by Mecanoo : Architecture News. World Archi-

tecture [tiešssaiste]. 26 Nov 2009 [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams:   
http://www.e-architect.co.uk/birmingham/birmingham_library.htm.

Booth, Robert. Library of Birmingham plans unveiled as recession 
opens a new chapter for civic buildings. The Guardian [tiešsaiste]. 3 April 
2009 [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams: http://www.guardian.co.uk/

books/2009/apr/03/libraries-architecture-birmingham.

Francijas bibliotekāri protestē pret 
valdības politiku

2009.gada novembra beigās septiņas Franci-
jas kultūras darbinieku arodbiedrības vienojās 
par kultūras institūciju ģenerālstreiku, protestē-
jot pret Francijas prezidenta Nikolā Sarkozī 2007.
gadā izsludināto publiskā sektora reformu (Ré-
vision générale des politiques publiques, RGPP,  
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr). Tās oficiā-
lais mērķis ir valsts pārvaldes optimizācija, pada-
rot to atbilstošāku iedzīvotāju vajadzībām un re-
ducējot tās uzturēšanas izmaksas. Faktiski reforma 
izpaužas tikai finansējuma samazināšanā un dar-
binieku atlaišanā gan ministrijās, gan citās valsts 
un pašvaldību iestādēs, tostarp bibliotēkās, arhī-
vos un muzejos. Reforma sākusies 2008.gadā, tai 
jānoslēdzas 2012.gadā.

Pirmos atklātos protestus pret reformu, kā arī jaun-
izstrādāto “Universitāšu autonomijas un atbildības liku-
mu” (Libertés et Responsabilités des Universités), kas pa-
redz vairāku līdz šim valsts finansētu universitāšu funk-
ciju nodošanu privātajam sektoram, 2009.gada pavasa-
rī pauda Parīzes universitāšu (Université Paris-Est Marne-

la-Vallée un Paris 8 Université de Vincennes-Saint-Denis) 
bibliotēkas.

Bibliotekāri un arhivāri sūdzas par vienotas kultūr-
politikas neesamību. Kultūras un komunikāciju minis-
trija noteikusi jaunu nozares pārvaldības struktūru, no 
desmit departamentiem atstājot tikai četrus. Vairākas 
funkcijas ministrija deleģējusi citām ministrijām, veici-
not kultūras pārvaldes sadrumstalotību.

Arhīvu, bibliotēku un muzeju speciālisti uzsver, ka 

saņem pārāk maz informācijas par reformu, turklāt ne-
tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, lai gan valdības mā-
jaslapā deklarēts reformas demokrātiskais raksturs un 
pārredzamība.

Visvairāk tiek apstrīdēts teju aritmētiskais reformas 
princips: divu pensionējušos darbinieku vietā drīkst 
pieņemt tikai vienu.

Bibliotekārā sabiedrība ir neapmierināta arī ar bib-
liotekāru jaunajām amatu atalgojuma kategorijām. Pie-
mēram, bibliotēku krātuvju personāls un bibliotekāru 
palīgi pielīdzināti tehniskajiem asistentiem un pētnie-
cības tehniskajam personālam. Tādējādi tiek ignorēta 
bibliotekārā darba specifika un ierobežotas bibliotekā-
ru mobilitātes iespējas nozares ietvaros.

2009.gada novembrī un decembrī streikoja Luv- un decembrī streikoja Luv-decembrī streikoja Luv-
ras muzeja, Versaļas pils, Orsē muzeja, Rodēna muzeja, 

darbinieki (par to vēsta  
arodbiedrības blogs “Bibliothéques en lutte” (“Bibliotē-
kas cīņā!”)). Ironiskā kārtā par taupības politiku bibliotē-
kās un citās “atmiņas” institūcijās atbildīgs Kultūras un 

Frédéric Mit-
terand

Francois Mitterrand, 

Francijas brīvības un demokrātijas simbols 
Marianna dzer no “publiskā sektora reformas” 
pudeles. Vai dzēriens viņai nebūs nāvējošs?
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1916–1996) bija ierosinājis 
bibliotēkas būvniecību. Jāpiebilst, ka jau iepriekšējā 

prezidentūras laikā 
(2002–2007) kultūras nozarē tika likvidētas 1000 darba 
vietas, bet tagad N.Sarkozī iecerējis likvidēt vēl 2000.

Parīzes publisko bibliotēku darbinieku 
prasības 

2009.gada 25.novembrī streikoja 58 Parīzes publis-
ko bibliotēku darbinieki. Viņi iebilda pret paredzamo 
Vaugirard bibliotēkas slēgšanu, kas tika ieplānota jau 
pirms diviem gadiem. Šī bibliotēka ir vienīgā bezmak-
sas kultūras iestāde savā rajonā, kas piedāvā daiļlitera-piedāvā daiļlitera- daiļlitera-
tūru arī imigrantu valodās, kā arī franču valodas mācī-arī imigrantu valodās, kā arī franču valodas mācī-imigrantu valodās, kā arī franču valodas mācī-
bu resursus. Pēc sabiedrības skaļajiem protestiem paš-resursus. Pēc sabiedrības skaļajiem protestiem paš- Pēc sabiedrības skaļajiem protestiem paš-
valdība apsolīja bibliotēku nelikvidēt, vien pievienot to 
citai bibliotēkai. Tādējādi darbu zaudētu 9 darbinieki. 

tika izveidota Vaugirard bib-
liotēkas atbalsta grupa, kurai jāpievērš sabiedrības uz-
manība bibliotēkas liktenim un jānovērš tās “lēnā mir-
šana”. 15.decembrī Parīzes pašvaldībai tika iesniegta 
petīcija par bibliotēkas saglabāšanas nepieciešamību, 
bet 17.decembrī tika organizēts arodbiedrības streiks. 
Bibliotēka joprojām darbojas.

Parīzes publisko bibliotēku darbinieki iebilst arī pret 
bibliotēku tīkla reorganizāciju. Parīzes pašvaldības kul-
tūras pārzinis Kristofs Žirārs (Christophe Girard) iecerējis, 
ka grāmatas varēs nodot pēc izvēles divās dažādās bib-
liotēkās, turklāt tās būs atvērtas arī svētdienās (tagad 
lielākā daļa bibliotēku svētdienās un pirmdienās ir slēg-bibliotēku svētdienās un pirmdienās ir slēg-svētdienās un pirmdienās ir slēg-
tas). Parīzes publiskās bibliotēkas paredzēts strukturēt 
četros sektoros, katram ieceļot savu administrētāju. Šī 
bibliotēku reforma gan ir tikai iedīgļa stadijā.

Pompidū centra aktivitātes

Visaktīvāk pret publiskā sektora reformu protestē 
Pompidū centrs — viens no iecienītākajiem tūrisma ob-

un kultūras institūcija (Centre national d’art et de culture 
Georges Pompidou) ir 60.gadu beigu paaudzes sapņa ie-
miesojums par zināšanu un informācijas brīvpieejamību, 
senās Aleksandrijas bibliotēkas projekcija Parīzes centrā. 
Centrs apvieno muzeju, publisko bibliotēku, mūzikas un 
akustikas pētniecības un koordinācijas institūtu. Centra 
mērķis ir rosināt radošās aktivitātes, veicināt mākslas at-
tīstību. Pompidū centrs tika atvērts 1977.gadā. Centrs 
kļuva ārkārtīgi populārs — ik gadu to apmeklēja apmē-
ram 7 miljoni cilvēku. 1997.–1999.gadā milzīgā 70 000 m2 
centra ēka tika renovēta, tai uzcēla piebūvi, paplašinot 
muzeja un pasākumu telpas par 8000 m2.

Patlaban Pompidū centrā strādā 1100 darbinieku, 
no tiem 44% ir vecāki par 50 gadiem. Turpmākajos 10 
gados viņiem aizejot pensijā, centrs var zaudēt pat vai-
rākus simtus darbinieku, jo puse no pensionējušos dar-
binieku amatiem štatu sarakstā tiks dzēsti. Jau 2010.ga-
dā centrs zaudēs 26, bet 2011.gadā — 23 amatvietas.

Viena no apdraudētākajām Pompidū centra struk-
tūrvienībām ir publiskā bibliotēka, kuras krājumā ir 
vairāk nekā 400 000 informācijas resursu. 2009.gada 
30.novembrī bibliotēkā strādāja 254 darbinieki (pēc 

citām ziņām 247), no viņiem 82 bija vecāki par 55 ga-
diem. Viņiem aizejot pensijā, 41 štata vieta tiks likvidē-
ta, bet vēl 90 pakāpeniski pārveidotas par daļslodzes 
darba vietām. Streikotāju paziņojumā (La BPI en grève, 
http://bibliothequesenlutte.wordpress.com/2009/11/30/
la-bpi-en-greve), kas publicēts 
bibliotēkas arodbiedrības blogā, izskan retorisks jautā- arodbiedrības blogā, izskan retorisks jautā-
jums: “Vai ar mazāku personālu var nodrošināt kvalita-
tīvāku pakalpojumu?”

Publiskā sektora reforma apdraud centra pieejamī-
bu. Paužot protestu pret reformu, centrs tika slēgts jau 
2009.gada 23.novembrī un darbu pilnībā atjaunoja ti-
kai 18.decembrī.

-
-
-

dū centra streiks dienā rada 300 000 eiro lielus zaudēju-
mus. Taču galvenais jautājums: vai publiskā sektora re-
forma nesagraus galveno demokrātiskas valsts funda-
mentu — kultūras, zinātnes un izglītības pieejamību?

Izmantotā informācija
Kaiser, Wolfgang. Kulturstreiks auch in den Bibliotheken von Paris. 

Bibliothekarisch.de [tiešsaiste]. 21.12.2009 [skatīts 2010.gada 1.martā]. 
Pieejams : http://bibliothekarisch.de/blog/2009/12/21/aus-aktuellem- 

anlass-kulturstreiks-auch-in-den-bibliotheken-von-paris.
Motion des personnels de bibliothèque de l’Universite Paris-est Marne-

La-Vallee. Les invisibles de l’UMLV [tiešsaiste]. 2009.gada 13.maijā [ska-
tīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams : http://invisiblesumlv.canalblog.com/

archives/2009/05/13/13721358.html.
Noce, Vincent, Launet, Edouard. Le service public de la Cultu-

re ouvre le conflit. Libération.fr [tiešsaiste]. 27.11.2009 [skatīts 2010.ga-
da 1.martā]. Pieejams : http://www.liberation.fr/culture/0101605350-le- 

service-public-de-la-culture-ouvre-le-conflit.
Texier Bruno, Brébion Patrick. La révision générale des politiqu-

Archimag [tiešsaiste]. 2009.ga-
da februāris [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams :  http://archimag.com/

fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n221/actualites/rgpp-et-les- 

archives-de-france.html.

Pompidū 

centrs naktī
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Francijas izdevniecība uzvar tiesas 
prāvā pret ASV korporāciju “Google”

2009.gada 18.decembrī Ervē de la Martinjēra 
(Hervé de la Martinière) dibinātā Francijas izdev-
niecību grupa “La Martinière” guvusi uzvaru div-
arpus gadu ilgajā tiesas prāvā pret ASV korporāci-
ju “Google”. Parīzes tiesa par autortiesību pārkā-
pumiem korporācijai piesprieda 300 000 eiro lielu 
soda naudu. Tā ir “simboliska summa”, salīdzinot 
ar izdevniecības prasītajiem 15 miljoniem eiro.

“La Martinière” izdevniecību grupa, kurā ietilpst arī 
franču zinātniskās un daiļliteratūras izdevniecība “Le 
Seuil”, norāda, ka “Google” digitalizējusi 4000–9000 
autortiesiski aizsargātu izdevniecības grāmatu. To ci-
tāti rodami interneta bibliotēkā “Google Book”. Kaut 
gan tiesībsargājošajām iestādēm izdevies konstatēt 
tajā tikai 300 izdevniecības grāmatu citātu, “Google” 
nav varējusi izvairīties no naudassoda. Turklāt 30 die- no naudassoda. Turklāt 30 die-. Turklāt 30 die-
nu laikā pēc sprieduma pasludināšanas “Google” no 
tīkla bija jāizņem visas izdevniecību grupas autortie-
siski aizsargātās grāmatas. Ja tas netiktu izdarīts, ik 
dienas “Google” nāktos maksāt 10 000 eiro lielu so-nāktos maksāt 10 000 eiro lielu so- maksāt 10 000 eiro lielu so-
danaudu. Diemžēl nedz “La Martinière”, nedz “Goog-

le” neuzņēmās tik operatīvu digitalizēto nelegālo kopi-neuzņēmās tik operatīvu digitalizēto nelegālo kopi- tik operatīvu digitalizēto nelegālo kopi-
ju identifikāciju. “La Martinière” pauda cerību, ka tādēļ 
“Google” būs spiests pārtraukt bibliotēku resursu mas-
veida digitalizāciju. “La Martinière” advokāts ir pārlie-
cināts, ka tiesas spriedums atturēs “Google” arī no ci-

Tiesa piespriedusi “Google” samaksāt simbolisku sum-
Le 

Francijas Nacionālās bibliotēkas prezidents Bruno 
Rasins — arī NATO eksperts. Foto no NATO arhīva

Syndicat National de l’Edition, SNE -
nieku biedrībai (Société des Gens de lettres), kas bija “La 
Martinière” prasību atbalstījušas. Tiesa neņēma vērā 
“Google” argumentu, ka citātu izplatīšana no autortie-

-
cijas likumiem — tam pretrunā esot citātu gadījumatla-likumiem — tam pretrunā esot citātu gadījumatla- — tam pretrunā esot citātu gadījumatla-
se bez skaidri noteikta informācijas izplatīšanas nolūka. 
Turklāt tiesa aizliegusi “Google” masveida grāmatu di-
gitalizāciju. Tas atbilst izdevniecības interesēm, jo 2009.
gada martā tā ar diviem citiem apgādiem “Gallimard” 

-
mu. Tās ietvaros ciparots tūkstotis grāmatu, kas grā-
mattirgotājiem tiek izplatītas ar interneta platformas 
“Eden” starpniecību. Digitalizētās grāmatas varētu ie-Digitalizētās grāmatas varētu ie- grāmatas varētu ie-
gūt arī korporācija “Google”, ja vien tās megabibliotēka 
“Google Books” pārtaps par interneta grāmatveikalu.

Korporācija “Google” nolēmusi spriedumu pārsū-
dzēt, taču “La Martinière” advokāts brīdina, ka “nāka-
majā tiesu instancē “Google” varētu klāties vēl sliktāk”.

“La Martinière” ir celmlauzis Eiropas izdevēju cīņā 
pret korporāciju “Google”. Eiropas apgādi neatbalsta 
“Google” un ASV izdevēju vienošanos (“Google Settle-
ment”), jo tajā respektētas tikai ASV un citu angliski ru-
nājošo valstu izdevēju intereses. Jāpiebilst, ka vienoša-
nos joprojām nav apstiprinājusi arī ASV federālā tiesa.

Kopš 2004.gada “Google” sadarbībā ar ASV un Eiro-
pas zinātniskajām bibliotēkām digitalizējusi vairāk ne-
kā 10 miljonus grāmatu. “Google” partneru skaitā ir arī 

Nacionālās bibliotēkas (Bibliothèque Nationale de Fran-
ce -
sācis sarunas ar “Google” par iespējamo sadarbību, jo, 
viņaprāt, digitālās bibliotēkas veidošanas finansējums 
no valsts bija nepietiekams. Sarunas izraisīja lielu neap-

-
stākajās amatpersonās. B.Rasins saņēma pārmetumu, 

-
jās runas, ka B.Rasina darbības termiņš augstajā ama-
tā (bibliotēkas direktora darbības termiņš ir trīs gadi) 
2010.gada aprīlī vairs netikšot pagarināts un viņa vietā 

-
nela (Christine Albanela). Taču 2009.gada decembrī pa-

150 miljonus eiro masveida digitalizācijas turpināšanai. 
Kaut arī bibliotēkas vadītājs plašsaziņas medijiem pazi-

eiro, arī 150 miljoni eiro ir ievērojama summa — lauvas 
tiesa no 750 miljoniem eiro, ko valsts atvēlējusi infor-
mācijas resursu digitalizācijai kopumā. Ciparotās vie-
nības būšot pieejamas arī Eiropas digitālajā bibliotēkā 
“Europeana”.

Izmantotā informācija
Prioul, Sylvie. Condamné à payer 300.000 euros à La Martinière, 

Google va faire appel. Le Nouvel Observateur [tiešsaiste]. 18 décembre, 
2009 [skatīts 2010.gada 1.martā]. Pieejams : http://bibliobs.nouvelobs.

com/20091218/16612/condamne-a-payer-300000-euros-a-la-martiniere-

google-va-faire-appel.

Casassus, Barbara. 
Google. The Bookseller [tiešsaiste].  28 september,  2009 [skatīts 2010.
gada 1.martā]. Pieejams : http://www.thebookseller.com/news/98050- 

french-publisher-sues-google.html.rss. 

Katia Wolek un Anne Sorin 
sagatavotais klasiskās 
pasakas “Aladina burvju 
lampa” pārveidojums 
ar disleksiju sirgstošiem 
bērniem — “La Martinière” 
2006.gada izdevums


