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

Četrpadsmito reizi pasniedz Pastariņa 
prēmiju bērnu literatūrā

6.oktobrī Rojas kultūras centrā notika svinīga 
Pastariņa prēmijas pasniegšanas ceremonija. Pastariņa 
prēmija tiek piešķirta reizi divos gados par nozīmīgāko 
literāro (kopš 1982.gada) un māksliniecisko (kopš 1992.
gada) devumu bērnu literatūrā. 

Jau otro reizi godalgu saņēma 
rakstnieks Juris Zvirgzdiņš, šo-
reiz — par grāmatām “Mūsu Lat-

meklē Mocartu” un “Konteine-
ru meitenīte Rudīte”. Par ilustrā-
cijām Ojāra Vācieša dzejoļu krā-
jumam “Mēnesim robs”, Vizmas 
Belševicas bērnu lugai “Patiess 
stāsts par Čingo Babu, Lielo Glie-
mezi un Jūras Karaļa bēdām” un 
Džeimsa Stīvena stāstam “Zelta 
pods” tika prēmēts mākslinieks 
Reinis Pētersons — viens no ta-

lantīgākajiem jaunās paaudzes māksliniekiem.
 Tradicionālo godalgu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 

finansiālu atbalstu atvēlēja Rojas novads.
(Informāciju sagatavoja Latvijas Nacionālās bibliotē-

kas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova)

Gūtenberga galaktika
“Bibliotēkas rada nākotni, balstoties 
uz kultūras mantojumu”

2009.gada 23.–27.augustā Milānā (Itālija) notika 
Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju fede-
rācijas (International Federation of Library Associations 
and Institutions, IFLA) 75.ģenerālkonference. Tā pulcēja 

vairāk nekā 4000 dalībnieku.
Atklāšanas pasākumā IFLA prezidente (2007–2009) 

Klaudija Luksa (Claudia Lux) uzsvēra bibliotēku īpašo 
lomu mūsdienu sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos. 
Primāras ir nevis modernās tehnoloģijas, automatizē-
tās sistēmas un katalogi, bet gan bibliotekāru radošie 
prāti, profesionālā kompetence. Sabiedrībai jābūt in-
formētai par bibliotēku nozīmīgo devumu industriāla-
jā, ekonomiskajā, sociālajā, kultūras sfērā.

Latviju IFLA 2009.gada forumā pārstāvēja Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors Andris Vilks, 
Restaurācijas nodaļas vadītāja Rudīte Kalniņa, Bib-
liogrāfijas institūta direktore Anita Goldberga, Rīgas 
Centrālās bibliotēkas direktora vietniece bibliotekārajā 
darbā Doloresa Veilande, valsts aģentūras “Kultūras 
informācijas sistēmas” projektu administratore Kristī-
ne Pabērza, kā arī erudīcijas konkursa “Nāc uz biblio-
tēku un atrodi meklēto” uzvarētājas — Madonas rajo-
na Liezeres pagasta Mēdzūlas bibliotēkas vadītāja Ind-
ra Goba un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Pakalpoju-
mu nodaļas vadītāja Sanita Tilgale.

Latvijas ifliešu Itālijas iespaidus un stāstījumu par 
norisēm pasaules bibliotēku dzīvē varēja noklausīties 
8.oktobrī bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēs-
tures diskusijkluba “Gūtenberga galaktika” sanāksmē 
“Bibliotēkas rada nākotni, balstoties uz kultūras man-
tojumu” (Libraries create futures: Building on cultural he-
ritage), kas notika LNB Baltajā zālē.

(Informāciju sagatavoja LNB Bibliotēku pētniecības 
un informācijas nodaļa)

Arī Ventspils bibliotēkā ievieš 
pašapkalpošanās sistēmu

Ventspils Galvenajā bibliotēkā oktobra sākumā ie-
viesta pašapkalpošanās iekārta izdevumu saņemšanai 
un atdošanai, kā arī atdošanas termiņa pagarināšanai. 
Ārvalstu bibliotēkās šādas iekārtas ir ierastas, taču Lat-
vijā līdz šim tāda bija tikai Rīgas Centrālās bibliotēkas fi-
liālbibliotēkā “Vidzeme”.

Viens no galvenajiem pašapkalpošanās iekārtas ie-
viešanas iemesliem ir bibliotēkas noslodzes pieaugums 
— lasītāju, apmeklējumu un izsniegumu skaits visās 
Ventspils publiskajās bibliotēkās turpina palielināties. 
Pēdējā laikā arvien biežāk grāmatu izsniegšanas un sa-
ņemšanas punktā veidojusies lasītāju drūzma.

Jaunievedums bibliotēkas apmeklētājiem sniedz ie-
spēju izvēlēties — reģistrēt grāmatas pie bibliotekāra 
vai izdarīt to pašam, izmantojot pašapkalpošanās ie-
kārtu. Savukārt bibliotēkas darbinieki, pateicoties paš-
apkalpošanās iekārtai, kas atslogos tos no rutinētā dar-
ba, vairāk laika un zināšanu varēs veltīt lasītāju konsul-
tēšanai, kā arī tematisku pasākumu organizēšanai — iz-
stādēm, literatūras apskatiem, uzziņu darbam.

Pirms iekārtas iegādes tai tika izvirzītas sarežģītas 
ar bibliotēkas krājuma drošības sistēmas darbību sais-
tītas funkcionālās prasības. Bez tā, ka lasītāji var patstā-
vīgi reģistrēt izdevumu saņemšanu vai atdošanu, iekār-
ta automatizēti veic arī grāmatās ievietotās magnētis-
kās lentas aktivizāciju vai deaktivizāciju.

(Kārlis Lithens, LETA, 09.10.2009.)

Rakstnieks 
J.Zvirgzdiņš saņem 
sirsnīgus sveicienus 
no savu grāmatu 
lasītājām
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Bez kultūras — iztukšotas dvēseles

16.oktobrī ar pasākumiem kultūras iestādēs vi-
sā Latvijā noslēdzās Latvijas Radošo savienību pado-
mes (LRSP) aizsāktā akcija “Es par kultūru”, kuras laikā 
iedzīvotāji tika aicināti ar saviem parakstiem aplieci-
nāt, ka kultūra viņu dzīvē ir svarīga. Ieskats plašajā pa-
sākumu programmā: LRSP tīmekļa vietnē www.maksli-
nieki.lv sadaļā “Aktualitātes” (http://www.makslinieki.lv/ 
aktualitates/111/).

Akcijā “Es par kultūru” muzejos, teātros, kultūras na-
mos, mūzikas un mākslas skolās, kinoteātros, bibliotēkās, 
grāmatnīcās un internetā kopā parakstījās 42 564 Latvi-
jas iedzīvotāju. Apkopotie paraksti 20.oktobrī tika no-
gādāti Ministru kabinetā valdībai un premjeram Valdim 
Dombrovskim, lai sabiedrības viedoklis tiktu ņemts vērā, 
lemjot par 2010.gada budžetu un Latvijas nākotni.

Akcija rosināja arī plašas diskusijas par kultūras no-
zīmīgumu.  J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore 
Sandra Vorkale: “Skumji, sāpīgi, izmisīgi un bezcerīgi ap-
zināties, ka mazākā, toties ietekmīgākā Latvijas sabied-
rības daļa, kurai deleģētas likumdošanas funkcijas, “da-
lot” zelta monētiņas 2010.gada budžetam, plāno lielā mē-
rā atstāt atmatā kultūras lauciņu. Zeltābelei cērtot vienu 
zaru pēc otra, netiek atklāts, kas ir tas lauks, kurā tiks sētas 
sēklas, kas nesīs Latvijas zemei un tautai labklājību, nevis 
ripos pirtnieku anšu mantrausīgajās kabatās. Bez kultūras 
— iztukšotas dvēseles. Vēlos papildināt — arī aklas. Lat-
vijas politiķiem, iesoļojot 21.gadsimta otrajā desmitgadē, 

tā ir teorēma, kas jāpierāda, nevis aksioma kā tas bija pir-
mās un otrās atmodas laikā. Kad, neskatoties uz dau-
dziem nezināmajiem, bija skaidrība — kultūra ir pama-
tu pamats.

Ceļš, pa kuru neiet, aizaug. Cilvēks, kas savas dzīves 
pamatu veido tikai materiālās vērtības balstītu, tukšām 
acīm skatās pasaulē.”

LRSP uzsvēra, ka “valsts pastāvēšanu nākotnē 
nenodrošinās starptautiskie aizdevumi un zelta rezer-
ves Latvijas bankā, ja tiks izsaimniekots patiesais valsts 
pamatkapitāls — Latvijas kultūra, kas prasa nemitīgu 
kopšanu un atjaunošanu. (..) Valsts ir kā piramīda, kur 
smaile ir tās kultūra. Tā aizņem samērā nelielu platību 
un arī tās uzturēšana prasa daudz mazāk nekā visas 
pārējās vajadzības, bet piešķir šai piramīdai pilnību un 
vērtību. (..) Raugoties uz kultūrai ierādīto vietu Latvijas 
iekšzemes kopproduktā un valsts budžetā, ir redzams, ka 
piramīdas smaile tiek mērķtiecīgi drupināta. Neaptverot, 
ka tad tā vairs nebūs piramīda, bet gan nožēlojama pa- 
rodija — valsts, kas zaudējusi savu pašapziņu un 
identitāti. Iespējams, kādu laiku šo iztrūkumu nejutīs ne 
vara, ne arī daļa sabiedrības. Iespējams, līdz brīdim, kad 
muzejus nāksies pārtaisīt par cietumiem, jo sabiedrībai tie 
būs daudz nepieciešamāki.”

Viedokli pauda arī Latvijas Kultūras darbinieku 
“Pat krīzes laikā nav 

pieļaujama kultūras institūciju un kultūras izglītības ies-
tāžu slēgšana, kas finanšu trūkuma dēļ varētu dot ekono-
miju šobrīd, bet ilgtermiņā būs nopietns apdraudējums 

Akcijas “Es par kultūru” laikā 
kultūras atbalstam parakstījās 
42 564 Latvijas iedzīvotāju. 
Parakstīšanās pie Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas
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gan kultūras nozarei, gan visai Latvijas tautai. Civilizētā 
sabiedrībā, par kādu mēs sevi tomēr uzskatām, kultūra 
nav greznība, bet katra sabiedrības indivīda ikdienas ne-
pieciešamība.” -
zidentam nosūtītajā vēstulē nosodīts valdības plāno-
tais finansējuma samazinājums kultūras nozarei 2010.
gadā, kā arī izteiktas nozares prasības valdībai: aicinā-
jums vērtēt kultūras nozari un tautas mākslu kā līdz-
vērtīgu izglītībai, sabiedriskajai kārtībai un drošībai 
un budžeta samazinājumu veikt solidārā apjomā; krī-
zes laika budžeta problēmas risināt bez kultūras iestā-
žu likvidācijas; saglabāt Kultūras un Izglītības un zināt-
nes ministrijas kā patstāvīgas ministrijas;  aizbildinoties 
ar Latvijas augstākās izglītības reformas nepieciešamī-
bu, neveikt Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultū-
ras akadēmijas un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
apvienošanu vai pievienošanu vēl kādai citai augstsko-
lai vai augstskolu apvienībai; saglabāt budžeta dotāci-
ju mākslas un mūzikas skolu, teātru,  sabiedrisko rai-
dorganizāciju “Latvijas Radio” un “Latvijas Televīzijas” 
darbības, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba 
samaksas nodrošināšanai 2009.gada līmenī. Kā vairā-
ku starptautisko arodbiedrību organizāciju dalīborga-

-
ras, masu mediju un izklaides industrijas arodbiedrību 
centrāles (Union Network International – Media & Enter-
tainment International, UNI-MEI), Starptautiskās Mūzi-
ķu federācijas (Fédération Internationale des Musiciens, 
FIM) un Starptautiskās Aktieru federācijas (Fédération 
Internationale des Acteurs, FIA) paust atbalstu šīm prasī-
bām. Atbalsta vēstules, adresētas Latvijas Prezidentam 
Valdim Zatleram, Saeimas Izglītības, kultūras un zināt-
nes komisijas priekšsēdētājam Jānim Strazdiņam, Mi-
nistru prezidentam Valdim Dombrovskim, finanšu mi-
nistram Einaram Repšem un kultūras ministram Intam 
Dālderim, tika saņemtas no daudzu valstu  arodbiedrī-
bu apvienībām, tajā skaitā  Lielbritānijas arodbiedrību 
apvienības Equity,  Itālijas arodbiedrību apvienības SAI, 
Spānijas mediju, mākslas un kultūras arodbiedrību ap-
vienības CCOO u.c. Tajās izteikts aicinājums neiznīcināt 
Latvijas kultūras nozari un atrast citus veidus, kā pār-
varēt krīzi.

(Emīlija Kozule, LETA, 04.11.2009.; Aldis Misēvičs, LETA, 
16.10.2009.; http://www.makslinieki.lv/aktualitates/114/; 

http://www.ludzaszeme.lv/news/Bezkulturas; 
Ligitas Ieviņas foto).

RCB filiālbibliotēkā “Vidzeme” — 
atvērtās literatūras akcija “Rakstnieki 
lasa savus darbus bibliotēkā”

Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) filiālbibliotēkā “Vi-
dzeme” 16.oktobrī ar jauno dzejnieku, prozaiķu un dra-
maturgu darbu autorlasījumiem visas dienas garumā 
aizsākās atvērtās literatūras akcija “Rakstnieki lasa savus 
darbus bibliotēkā”, kas ilgs līdz 2010.gada 18.novembrim 
ar mēneša pārtraukumu vasarā. Akciju ar Rīgas domes 
atbalstu rīko Latvijas Dramaturgu ģilde (LDĢ) sadarbībā 
ar RCB, grāmatnīcu “Satori”, Latvijas Rakstnieku savienī-
bu un Rakstniecības un mūzikas muzeju.

Pasākuma ideja dzimusi Latvijas Radošo sa-
vienību padomes iniciētās akcijas “Es par kultūru” 

(noritēja kultūras institūcijās visā Latvijā no 2009.ga-
da 29.septembra līdz 16.oktobrim) laikā un kontekstā. 
Akcijas vadītājs dramaturgs, LDĢ valdes priekšsēdētājs 
Dainis Grīnvalds: “Tas, kas notiek un vēl notiks ar kultūru, 
ir un paliks Latvijas valsts un katra latvieša reālās pašap-
ziņas spogulis, un kultūras cilvēkiem ir visai ierobežotas 
iespējas te kaut ko vērst par labu (tikai laiks parādīs, tās 
lietas ripos uz izaugsmi jebšu iznīcību). Ko var un par ko 
katrs, kas tajā spēlē reiz ieķēpājies un jūtas personīgi atbil-
dīgs, ir uzturēt pie dzīvības vērtīborientējošu mākslu — tai 
nepārtraukti jātop un to var padarīt pieejamu bez mak-
sas, neatkarīgi no tā, kas katru brīdi mūsu valstī un ar mū-
su valsti notiek. Ja atvērtā kultūra var pastāvēt tikai akciju 
veidā, jo kultūra pēc definīcijas nevar būt bezmaksas, tad 
atvērtā māksla (iespējams viņai pašai par nelaimi) tāda 
var būt arī ilglaicīgi, jo nesošais spēks te ir nevis izmaksas, 
bet katra mākslinieka personīga, sociāli atbildīga rīcība.”

16.oktobrī savus darbus bibliotēkā lasīja 33 15−21 
gadus veci prozas, dzejas, lugu un eseju autori, kuru 
darbi ievietoti topošajās grāmatās “Jaunie nāk un ru-
nā. 2009. Proza. Esejas. Lugas” un “Jaunie nāk un runā. 

Dramaturgs D.Grīnvalds atklāj akciju 
filiālbibliotēkā “Vidzeme” 

Savu dzeju lasa Henriks Eliass Zēgners
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2010. Dzeja. Esejas. Lugas”.
Plānots, ka sākot ar 23.oktobri filiālbibliotēkā “Vid-

zeme” katru piektdienu no plkst. 17.00 savus nule uz-
rakstītos darbus lasīs jaunie autori, bet no plkst. 18.00 
līdz plkst. 20.00 ar lugu, dzejas, prozas, publicistikas au-
torlasījumiem latviešu un krievu valodā uzstāsies pie-
redzējuši autori. Mūsdienu dramaturģijas festivāla “Ie-
skats 2009” ietvaros tiks piedāvāti jaunāko Latvijas, 
Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas lugu lasījumi.

Visi akcijas pasākumi ir bez maksas.
(Informāciju sagatavoja LDĢ valdes priekšsēdētājs 

Dainis Grīnvalds; Dainas Ģeibakas foto)

Latvijas pasaku portāls gūst gan 
vietēju, gan starptautisku atzinību

www. 
pasakas.net Eiropas lielākajā televīzijas, radio un jau-
no mediju festivālā Prix Europa ieguvis festivāla žūrijas 

Berlīnē no 17. līdz 24.oktobrim. Tajā piedalījās apmē-
ram tūkstotis profesionāļu no vairāk nekā 40 valstīm. 
Portāls www.pasakas.net bija viens no 25 projektiem, 
kas tika izvirzīti festivāla nominācijas “Jaunie mediji” fi-
nālā. Tas  ir augsts vērtējums paveiktajam vien divarpus 
gadu laikā kopš portāla izveides. Kopā 2009.gadā festi-
vālam tika pieteikti 665 projekti no 40 valstīm.

“Daudziem festivāla organizētājiem un dalībniekiem 
ļoti interesants bija mūsu mērķis tautas kultūru, tradīcijas 
un vērtības pasniegt modernā un interaktīvā formātā vi-
siem brīvi pieejamā veidā. Festivāla laikā no vairākiem ci-
tu valstu kolēģiem dzirdēju ierosinājumus, lai www.pasa-
kas.net būtu klausāms arī citās valodās, ne tikai latviešu 
un krievu”
direktore Liene Jackeviča.

Savukārt 25.novembrī portāla krieviskā versija 
www.skazki.com Krievijas organizētajā starptautiska-
jā konkursā Премия Рунета® kļuva par laureātu nomi-
nācijā “Labākais interneta portāls krievu valodā ārpus 
Krievijas” (Рунет за пределами.ru).

Ar to balvu birums neapsīka. 27.novembrī bied-
rības “Ideju forums” elektroniskā bibliotēka www. 
e-biblioteka.lv ieguva Latvijas Informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) balvu “Platī-
na pele 2009” nominācijā par pakalpojumiem sabied-
rībai.

Pasaku portāla izveide aizsākās 2007.gada vasa-
rā, kad biedrība “Ideju forums”  aicināja sociāli aktīvus 
un radošus cilvēkus veltīt laiku un balsi, ieskaņojot pa-
sakas un dziesmas, kas bez maksas klausīšanai un le-
juplādēšanai būs pieejamas jaunveidojamā portāla tī-
mekļa vietnē www.pasakas.net. Aicinājumam atsaucās 

vairāk nekā trīs simti pasakas un tā paša gada novem-
brī Pasaku portāls sāka darbību. Gūstot aizvien lielāku 
mazo lasītāju un viņu vecāku uzmanību, Pasaku por-
tāls pamazām no pasaku kolekcijas ir pārtapis par ievē-
rojamu bērnu literatūras un izglītojošu materiālu krā-
tuvi. Lielu atsaucību portālā guvušas animācijas filmu 
studijas “Dauka” filmas, interaktīvās spēles, zīmēšanas 
spēle, mīklas un audiogrāmatas. Atklāta arī sadaļa “Šū-
puļdziesmas”. Portāla veidotājiem izdevies apvienot 

izklaidējošo ar izglītojošo, vienlaikus veicinot kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 

Portālam ir 15 000 reģistrēto lietotāju, vidēji dienā 
ir 3000–5000, bet mēnesī — 90 000 unikālo apmeklē-
tāju.

Portāls jau saņēmis Nevalstisko organizāciju institū-
ta apbalvojumu par 2007.gada labāko inovāciju, atzinī-
bu Starptautiskajā reklāmas festivālā Golden Hammer 
2008 un ieguvis komunikācijas tehnoloģiju gada balvu 
“Platīna pele 2008”. 

(Aila Ādamsone, LETA, 26.10.2009., 30.11.2009.; Lās-
ma Grundule, LETA, 27.11.2009.; Alvils Zauers, LETA, 

30.11.2009.; http://www.idejuforums.lv/)

Cēsīs notiek konference bērnu un 
skolu bibliotēku darbiniekiem 

21.oktobrī Cēsīs notika 9.Vidzemes novadu bērnu 
un skolu bibliotēku darbinieku konference “Bērni savu 
nākotni zina, viņi izaugs...” (plašāk lasiet 56.–57.lpp.).

Izglītojošs seminārs par brīvpieejas 
zinātniskajiem resursiem internetā

22.oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Mazajā Au-
lā notika seminārs par brīvpieejas elektroniskajiem re-
sursiem “Open Access: pētījumu kvalitātes un ietekmes 
maksimāla palielināšana”. To organizēja LU sadarbībā 
ar starptautisko organizāciju Electronic Information for 
Libraries
aģentūru “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS).

Seminārs notika pirmās starptautiskās Open Access 
nedēļas ietvaros, kuras mērķis — popularizēt brīvpie-
ejas ideju, paplašināt izpratni par tās lomu izglītībā un 
pētniecībā, piesaistīt politiķu, finansētāju un resursu 
lietotāju uzmanību.

Semināra mērķis — sniegt zināšanas, kā paaugsti-
nāt zinātnisko publikāciju pieejamību, sekmēt to atpa-
zīstamību starptautiskajā apritē, uzlabot to kvalitāti, kā 
arī novērtēt brīvpieejas ietekmi izglītībā un pētniecī-
bas procesā. Seminārs palīdzēja rast atbildes uz jautā-
jumiem: kā visefektīvāk izplatīt pētniecības rezultātus? 
Kā universitātēm un pētniecības institūcijām populari-
zēt kvalitatīvus pētniecības darbus? Kā panākt augstā-
kās izglītības iestāžu līdzekļu ekonomiju un gūt vislie-
lāko atdevi no ieguldītā? Kādas ir zinātnisko bibliotēku 
galvenās funkcijas?

“Open Access” (brīvpieeja) ir viena no eIFL.net pa-
matprogrammām, un tās uzdevums ir nodrošināt in-
formāciju izglītībai jaunattīstības un pārejas perioda 
valstu bibliotēku lietotājiem. Programma atbalsta un 
veicina brīvpieeju zinātniskajai literatūrai šajās valstīs, 
tādējādi sekmējot to zinātnisko un akadēmisko darbī-
bu, kā arī ekonomisko attīstību. “Open Access” ietvaros 
tiek veidots atvērtais repozitārijs un brīvpieejas žurnā-
lu globālais tīkls.

Brīvpieeja, kas sniedz iespēju bez finanšu, juridis-
kiem un tehniskiem šķēršļiem piekļūt milzīgam elek-
tronisko resursu krājumam, ir risinājums izglītības 
un akadēmisko resursu pieejamības problēmām. Tā 
sniedz vērā ņemamu ieguvumu ekonomikā, sociāla-
jās nozarēs un izglītībā, tādēļ par šo iespēju maksimālu 
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izmantošanu daudz diskutē visā pasaulē.
Open Access kustība aizsākās 1991.gadā, kad tika iz-

veidots pirmais zinātniskais tiešsaistes arhīvs fizikā. Tā 
mērķis bija nodrošināt bezmaksas pieeju sistematizē-
tiem nozares zinātniskajiem darbiem interneta vidē. 
Mūsdienās Open Access resursu krājumi aptver dau-
dzas zinātņu nozares, to kvalitāte pilnveidojusies, tādēļ 
tie vērtējami kā nozīmīgs informācijas avots sabiedrī-
bas izglītošanā un attīstībā.

Ieskats seminārā, fotogalerija, referātu prezentāci-
jas pieejamas: Šķēle, Uģis. Noritējis seminārs “Open  
Access: pētījumu kvalitātes un ietekmes maksimā-
la palielināšana”. Latvijas Universitātes portāls [tieš-
saiste]. 2009, 28.okt. [skatīts 2010. g. 7.janv.]. Pieejams:  
http://www.lu.lv/zinas/t/751/, kā arī: Kuchma, Iryna. 
Open Access: Maximising Research Quality and Impact 

seminar. ScieCom Info [tiešsaiste]. Vol.5, No.4, 2009 [ska-
tīts 2010. g. 7.janv.]. Pieejams: http://www.sciecom.org/
ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/1815/1410.  
ISSN: 1652-3202.

(Informāciju sagatavoja v/a KIS sabiedrisko attiecību 
speciāliste Ilma Elsberga)

Diskusija par mikroblogošanu un 
“Twitter”

22.oktobrī Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sa-
darbībā ar bloga “Bibliotēka 2.0” (http://www.b20.lv/) 
autoru Jāni Ziediņu aicināja uz diskusiju jeb TweetUp 
par mikroblogošanu, it īpaši — sociālās saziņas tīklu 
“Twitter”, kas pēdējā gada laikā Latvijā kļūst arvien po-
pulārāks ne vien mediju, bet arī biznesa, kultūras un 

Diskusijas dalībnieki. Priekšplānā: (no kreisās) 
Latvijas televīzijas Ziņu dienesta raidījuma 
“Panorāma” diktors, žurnālists Arnis Krauze un 
portāla “Politika.lv” galvenais redaktors, žurnālists, 
mediju un cilvēktiesību eksperts Dmitrijs Petrenko

LNB 
sabiedrisko 
attiecību 
speciāliste 
Signe Valtiņa

Pasākuma 
dalībnieku 
vidū arī 
Latvijas 
jaunākās 
paaudzes 
aplādētāju 
(podcaster) 
pārstāvis Krišs 
Kupruks

Diskusijā 
iesaistās radio 
“SWH” dīdžejs 
un mūzikas 
žurnālists Toms 
Grēviņš
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nevalstisko organizāciju vidū. Pirmie ledlauži “Twit-
ter” no Latvijas bibliotēkām ir Ogres Centrālā bibliotē-
ka (http://twitter.com/ogrescb), Rēzeknes Centrālā bib-
liotēka (http://twitter.com/rezcb), kā arī LNB, kas  “Twit-
ter” sākusi “čivināt” 2009.gada martā. Tagad tām jau 
pievienojušās arī Viļakas bibliotēka (http://twitter.com/ 
vilakabiblio), Patentu tehniskā bibliotēka (http://twitter.
com/Patbib) un citas. Citviet pasaulē bibliotēkas “Twit-
ter” izmanto ļoti aktīvi, piemēram, ASV Kongresa bib-
liotēka (http://twitter.com/librarycongress).

Diskusija ir turpinājums LNB aizsāktajam diskusiju 
ciklam par jaunajiem medijiem, tehnoloģijām un ko-
munikācijas pavērsieniem 21.gadsimtā (diskusijas “Blo-
gi: sērga vai jaunas iespējas?” un “Grāmata 2.0: para-
digmas maiņa”). 

Ko kultūras organizācijas dara “Twitter”? Kādēļ arī 
bibliotēkai tur jābūt? Diskusijas pieturas punkti: mik-
roblogošanas fenomens, korporatīvie un individuālie 
“Twitter” profili, “Twitter” netiķete, labā un sliktā pie-
redze ar “Twitter”, sociālās saziņas tīkla “Twitter” ietek-
me uz dažādiem kultūras, sociālajiem un politiskajiem 
procesiem.

(Informāciju sagatavoja LNB sabiedrisko attiecību 
speciāliste Signe Valtiņa; Ligitas Ieviņas foto) 

Turpinās bibliotēku tiesiskās 
aizsardzības vājināšana

27.oktobrī LR Ministru kabinetā (MK) apstipri-
nāts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu minis-
trijas (RAPLM) izstrādātais grozījums “Vietējas nozī-
mes bibliotēku tīkla darbības noteikumos” (MK notei-
kumi Nr.1244 “Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 
7.augusta noteikumos Nr.355 “Vietējas nozīmes bib-
liotēku tīkla darbības noteikumi”, http://www.likumi.lv/
doc.php?id=200413). Tajā paredzēts, ka līdz 2012. gada 
31. decembrim “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbī-
bas noteikumu” 3.punkts piemērojams atbilstoši paš-
valdību budžetos paredzētajiem finanšu līdzek-
ļiem. Grozījums noteikumos stājās spēkā ar 2009.ga-
da 12.novembri.

Līdz šim bija stingri noteikts, ka vietējas nozīmes 
bibliotēkas dibinātājam bibliotēka jānodrošina ar at-
bilstošu izdevumu krājumu: minimālajam izdevumu 
skaitam pašvaldību bibliotēkās bija jābūt ne mazā-
kam par trim izdevumiem vidēji uz vienu pašvaldī-
bas teritorijas iedzīvotāju, bet pašvaldības pārziņā 
esošas izglītības iestāžu bibliotēkās — ne mazākam 
par trim izdevumiem (izņemot mācību grāmatas) vi-
dēji uz vienu attiecīgās pašvaldības pārziņā esošās iz-
glītības iestādes izglītojamo un pedagogu. Minimā-
lais pasūtāmo periodisko izdevumu skaits pašvaldī-
bu bibliotēkās bija noteikts ne mazāks par 10 avīžu 
un žurnālu nosaukumiem uz katriem 2000 pašvaldī-
bas teritorijas iedzīvotājiem; ja iedzīvotāju skaits pār-
sniedz 2000, papildus bija pasūtāmi ne mazāk kā pie-
ci periodiskie izdevumi uz katriem nākamajiem 2000 
iedzīvotāju. Pašvaldību pārziņā esošo izglītības ie- 
stāžu bibliotēkās minimālais pasūtāmo periodisko iz-
devumu skaits — ne mazāks par 10 avīžu un žurnā-
lu nosaukumiem uz katriem 800 attiecīgās izglītības 
iestādes izglītojamiem un pedagogiem. Pašvaldības 

bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam nepiecie-
šamo enciklopēdiju, rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu 
uzziņu un bibliogrāfisko izdevumu skaits nedrīkstē-
ja būt mazāks par 5% no kopējā bibliotēkas krājuma 
apjoma. Pašvaldību bibliotēkās, kurās 25% lietotāju ir 
bērni vecumā līdz 15 gadiem, bērnu izdevumu skaits 
nedrīkstēja būt mazāks par 20% no kopējā bibliotē-
kas krājuma. Minimālais jaunieguvumu skaits pašval-
dību bibliotēkās bija noteikts ne mazāks par 180 izde-
vumiem gadā uz katriem 1000 pašvaldības teritorijas 
iedzīvotājiem, bet pašvaldību pārziņā esošo izglītības 
iestāžu bibliotēkās — ne mazāks par 180 izdevumiem 
gadā uz katriem 800 attiecīgās izglītības iestādes iz-
glītojamiem un pedagogiem.

Pašvaldību bibliotēku darba laikam bija jāsasniedz 
vismaz 35 stundas nedēļā. Tajās bija jānodrošina dator-
tehnika, programmatūra un komunikācijas universālā 
informācijas pakalpojuma sniegšanai, kā arī  jāgaran-
tē bibliotēkas darbība vienotajā bibliotēku informācijas 
tīklā, pieeja internetam un publiskajām datubāzēm.

Skaidrots, ka grozījums izstrādāts, lai pašvaldības 
spētu samērot to rīcībā esošos finanšu līdzekļus ar tie-
sību aktos pašvaldībām noteiktajām funkcijām.

Kā zināms, 2009.gada 12.maijā tāds pats grozījums 
tika izdarīts MK 2001.gada 25.septembra noteikumos 
Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma 
normatīvi” (MK noteikumi Nr.423 “Grozījumi Ministru 
kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 
“Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma nor-
matīvi”, http://www.likumi.lv/doc.php?id=191913). Plašāk: 
Latvijas bibliotēku notikumu apskats. Pēc LPS iniciatī-
vas likumu normas no imperatīvām pārveido par ietei-
cošām.  Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste]. Nr.47, 2009 [ska-
tīts 2010.g. 7.janv.], 86.−87.lpp. Pieejams: http://www.
lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-
pasaule/BP_47.pdf. ISSN 1691-5631.

Pret šī grozījuma pieņemšanu asi iebilda Latvi-
jas Bibliotekāru biedrība (LBB), kas nāca klajā ar pazi-
ņojumu “Neļausim sagraut Latvijas pašvaldību pub-
liskās bibliotēkas!” (Par spīti grūtiem laikiem! [tiešsais-
te] / sagat. Silvija Tretjakova. Rīga: Latvijas Bibliotekā-
ru biedrība, 2009. [skatīts 2009.g. 10.janv.]. Pieejams:  
h t t p : // w w w. l n b . l v/ l v/ b i b l i o t e k a r i e m / l a t v i j a s- 
bibliotekaru-biedriba/par-spiti-grutiem-laikiem.) LBB at-
gādināja, ka bibliotēkām ir nepārvērtējama nozīme cil-
vēku potenciāla attīstībā, kas savukārt ir izšķirošais fak-
tors, lai pārvarētu krīzi. Paziņojumā LBB izteica bažas, 
ka bibliotēku darbības minimālo normatīvu atcelšana 
var novest pie tā, ka bibliotēku darbībai nepieciešamos 
finanšu līdzekļus piešķirs pēc atlikuma principa, pieņe-
mot lēmumus subjektīvi. Tas apdraudētu gan Valsts 
vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta, Bi-
la un Melindas Geitsu fonda u.c. projektu daudzmiljo-
nu ieguldījumu bibliotēku attīstībā pilnvērtīgu izman-
tošanu.

Notiek bibliotēku direktoru 2009. 
gada rudens sanāksme

28.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) no-
tika Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku 
direktoru 2009.gada rudens sanāksme, kuru organizēja 
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Ventspils bibliotēkas 
Galvenās bibliotēkas 
direktore Marga-
rita Marcinkeviča 
bibliotekārus aicina 
neieslīgt apātijā, bet 
meklēt konstruktīvus 
risinājumus 

Sanāksmes dalībnieki
 

LNB BAI Mācību centra vadītāja 
Dženija Dzirkale- Maļavkina uzsver, 
ka aktualizējusies 160 stundu 
profesionālās pamatizglītības 
programmas projekta izstrāde, jo 
Latvijā šobrīd bibliotekāro izglītību 
iespējams iegūt vienīgi pilna laika 
klātienes studijās

LNB izpilddirek-
tore Dzintra Mukāne 
ziņo, ka Latvi-
jas Nacionālajā 
bibliotēkā 
dramatiskā 
finansējuma 
samazinājuma dēļ 
2009.gadā nācies 
atbrīvot 130 dar-
biniekus ar aug-
stu profesionālo 
kvalifikāciju un lielu 
darba pieredzi

V/a “Kultūras 
informācijas 

sistēmas” direk-
tors Armands Ma-

gone pauž viedokli, 
ka iecere par inter-
neta izmantošanu 

bibliotēkā no 
lasītājiem pieprasīt 

samaksu var 
izrādīties drauds 
pašai bibliotēkai

LNB Digitālās 
attīstības 
departamenta 
Digitalizācijas 
nodaļas vadītājs 
Uldis Zariņš ir 
optimistiski 
noskaņots: lai 
vai kāda krīze, ar 
katalogu kastēm 
uz Gaismaspili 
pārvākties 
nenākšoties
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LNB Bibliotēku attīstības institūts.
Galvenie sanāksmes temati:  bibliotēku izdzīvo-

šanas stratēģija ekonomiskās recesijas laikā; novadu 
bibliotēku sadarbības modelējums ar reģionu galve-
najām bibliotēkām: reālā prakse, problēmas un risinā-
jumi; LNB piedāvājums bibliotēku nozarei: bibliotekā-
ru tālākizglītība, korporatīvā sadarbība, Latvijas Bib-
liotēku portāls, Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka; 
Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publis-
ko bibliotēku attīstības projekts 2010.gadā; bibliotē-
ku informācijas sistēmas “Alise” ieviešana skolu bib-
liotēkās.

Ar sanāksmes referātu prezentācijām var iepazīties 
LNB mājaslapā  sadaļā “Bibliotekāriem” , “Konferenču, 
semināru, sanāksmju materiāli” (http://www.lnb.lv/lv/
bibliotekariem/konferencu-materiali/20091028/latvijas-
zinatnisko-specialo-un-publisko-biblioteku-direktoru-
2009-gada-rudens-sanaksme).

(Ligitas Ieviņas foto)

Datorspēle “Uzcel Gaismas pili!” 
iekļūst Japan Prize 2009 finālā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības 
(LNB AB) radītā datorspēle bērniem “Uzcel Gaismas 
pili!” septembrī sīvā konkurencē iekļuva starptautis-
kā izglītojošo mediju konkursa Japan Prize 2009 finālā. 
Konkursu kopš 1965.gada organizē Japānas Nacionā-
lā sabiedrisko raidorganizāciju padome (Japan Broad-
casting Corporation). Konkursa žūrijā ir pasaules vado-
šie audiovizuālā satura mediju producenti un program-
mētāji. 2009.gadā 196 organizācijas no 65 valstīm un 
reģioniem Japan Prize 2009 iesniedza 324 darbus.

Par Japan Prize 2009 galveno balvu cīnījās arī Dāni-
-

lipīnu, Spānijas, Taivānas, Lielbritānijas, ASV u.c. radītās 
izglītojošās datorspēles, TV programmas, filmas, tīmek-
ļa vietnes bērnu un jauniešu auditorijai. Lai arī 28.ok-
tobrī kļuva zināms, ka līdz uzvarai Latvijā radītajai da-
torspēlei nedaudz pietrūcis, iekļūšana šāda mēroga 
starptautiska konkursa finālā vien ir liels panākums.

Līdz šim lielākā Latvijā veidotā izglītojošā dator-
spēle bērniem “Uzcel Gaismas pili!” pieejama latviešu, 
krievu un angļu valodā, kas dod iespēju iepazīt latvie-
šu kultūru arī citu tautību bērniem. Spēle pieejama LNB 
AB tīmekļa vietnēs www.gaisma.lv, www.light.lv.

Vairāk par Japan Prize 2009 konkursa tīmekļa vietnē: 
http://www.nhk.or.jp/jp-prize/english/index.html.

(Informāciju sagatavoja LNB AB)

Bibliotēku lietotāju veiksmes stāsti

Kopš oktobra beigām publisko bibliotēku attīstības 
projekta “Trešais tēva dēls” (3td) ietvaros mēneša 
garumā norisinājās bibliotēku lietotāju pieredzes stāstu 
dokumentēšana, intervējot un filmējot apmeklētājus 
Latvijas publiskajās bibliotēkās. 

Projekta 3td ietvaros bibliotekāri ir palīdzējuši dau- 
dziem Latvijas iedzīvotājiem apgūt līdz šim 
nepazīstamas lietas — datoru un internetu, kā arī, iz-
mantojot jaunās prasmes, sasniegt sākumā šķietami 
neaizsniedzamas personīgās virsotnes. Pozitīvie 

līdzcilvēku veiksmes stāsti tiks izmantoti kā piemēri, lai 
motivētu un pārliecinātu arī citus izmantot bibliotēku 
piedāvātās daudzveidīgās iespējas apmierināt savas 
informācijas, izglītības, socializēšanās, sadzīves vai ci-
tas vajadzības, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.

Stāstu varoņi dokumentēšanai atlasīti, pamatojo-
ties uz pašvaldību publiskajās bibliotēkās novērotiem 
patiesiem veiksmes stāstiem, kurus pēc 3td lūguma 
iesūtīja bibliotekāri. Bibliotēkās filmētie materiāli pār-Bibliotēkās filmētie materiāli pār-
taps nelielos video sižetos un būs pieejami plašai audi-
torijai dažādos medijos. Par dažiem stāstu varoņiem ie-
spējams lasīt reģionālajos medijos, kā arī 3td emuārā – 
dienasgrāmatā (www.tresaistevadels.blogspot.com). Lai 
pēc iespējas ātrāk saņemtu informāciju par jauniem ie-
rakstiem dienasgrāmatā, iespējams kļūt par 3td profi-
la (http://twitter.com/3td_biblio) sekotāju sociālās sazi-
ņas tīklā “Twitter”.

Bibliotēku lietotāju veiksmes stāsti vēlreiz aplieci-
nāja, ka ceļš uz bibliotēku var būt ceļš uz labāku, pie-
pildītāku dzīvi. Apstiprinājās, ka bibliotēkām ir liela no-
zīme dažādu vecumu un paaudžu, kā arī dažādām so-
ciālajām grupām piederošu iedzīvotāju vidū. Turklāt 
interešu un vajadzību amplitūda, kuras iespējams ap-
mierināt, izmantojot bibliotēku pakalpojumus, arī ir ļo-
ti daudzveidīga.

(Informāciju sagatavoja 3td komunikācijas vadītāja 
Sandra Vīgante)

Patentu tehniskajai bibliotēkai — 60

31.oktobrī LR Patentu valdes departaments “Paten-
tu tehniskā bibliotēka” (PTB) atzīmēja 60.gadskārtu.

PTB dibināta 1949.gada 31.oktobrī kā PSRS Augstā-
kās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Zinātnis-
kās bibliotēkas Rīgas filiāle. Jaundibinātā bibliotēka, 
kuras krājumā bija 5000 iespieddarbu, lasītājus sāka 
apkalpot 1950.gada 2.janvārī.

Sešdesmit gadu laikā PTB no nelielas grāmatu krātu-
ves kļuvusi par akreditētu valsts nozīmes speciālo bib-
liotēku. Par speciālo bibliotēku tā sāka veidoties 1961.
gada maijā, kad tika atvērts Patentu literatūras kabi-
nets. Gadu gaitā, atbilstoši valsts ekonomiskajai situā-
cijai un tautsaimniecības attīstībai, mainījusies bibliotē-
kas pakļautība, tās struktūra un sniegtie pakalpojumi.

1992.gadā PTB pēc Latvijas Republikas Patentu val-
des darbības atjaunošanas ieguva pašreizējo nosauku-
mu, bet kopš 2005.gada bibliotēka ir valdes struktūr-
vienība. PTB mērķis ir informatīvi nodrošināt rūpniecis-
kā īpašuma aizsardzību un atbalstīt inovatīvās darbības 
attīstību.

PTB ir nozīmīgs zinātniskās un tehniskās informāci-
jas apgādes centrs un valsts patentu informācijas krā-
tuve, viens no 320 Eiropas Patentu organizācijas pa-
tentu informācijas centriem. PTB krājuma apjoms paš-
reiz ir 37,4 miljoni eksemplāru. Krājums pieejams ikvie-
nam lietotājam valstī un ārpus tās. Latvijā PTB ir vienīgā 
bibliotēka, kas lasītājus konsultē patentu informācijas 
meklēšanā un patentu informācijas datubāzu lietoša-
nā, veic sistemātiskos, tematiskos un personu patentu 
informācijas, kā arī patentu tiesību literatūras un infor-
mācijas meklējumus, sniedz informāciju par izmaiņām 
rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijā, preču zīmēm 
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Bibliotēkas lasītava 70.gadu sākumā

Periodikas 
abonements 
70.gadu sākumā

Bibliotēkas lasītava 
80.gadu sākumā

Bibliotēkas notikumu 
attēlu galerija

Tieslietu ministrijas apbalvojums Dacei Bušai, 
Maijai Gailītei, Jeļenai Pavlovai un Allai 
Pasičņikai

Patentu 
Informācijas 

nodaļas 
darbinieces

Jubilejas svinības

Ierodas pirmie 
apsveicēji — LR 
Patentu valdes 
kolēģi

Jubilejas kliņģeris
 



86

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

 
 

un dizainparaugiem.
PTB veic nozīmīgu darbu sabiedrības informēšanā 

par rūpnieciskā īpašuma objektu tiesību aizsardzību, rī-
kojot atvērto durvju dienas, lasītāju apmācības, izstā-
des, konferences un seminārus, katru gadu 26.aprīlī at-
zīmējot un popularizējot Pasaules Intelektuālā īpašu-
ma dienu.

PTB sniedz iespēju ikvienam radošam izgudrotā-
jam, uzņēmējam, zinātniekam, dizainerim, interesen-
tam iegūt informāciju, kas nepieciešama inovāciju ra-
dīšanā.

Sakarā ar PTB 60. gadskārtu 4 bibliotēkas darbinieki 
saņēma Tieslietu ministrijas apbalvojumus un 25 dar-
binieki — Patentu valdes atzinības rakstus un pateicī-
bas.

(Informāciju sagatavoja PTB direktore Agnese Buholte)

RTU studenti dubultaktīvi izmanto 
elektroniskās datubāzes 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti 
2009./2010. akadēmiskā gada pirmajos divos mēne-
šos (septembrī un oktobrī), salīdzinot ar šo pašu pos-
mu pagājušajā gadā, dubultaktīvi izmantojuši elektro-
niskās datubāzes un citus e-resursus: starptautisku mā-
cību un zinātnisko literatūru un periodiku, recenzētos 
zinātniskos rakstus, konferenču materiālus.

Statistika liecina, ka kopējais veikto e-resursu datu 
pieprasījumu skaits no 232,9 tūkstošiem 2008.gada pir-
majos divos studiju mēnešos pieaudzis līdz 500,1 tūk-
stošiem šajā pašā laika posmā 2009.gadā. 

Ievērojami palielinājies tādu starptautiska mēroga 
datubāzu kā Science Direct, EBSCO, Ebrary, Springer Link, 
Engineering Village, RUBRICON u.c. lietojums.

“Starptautiskas nozīmes datubāzu lietojuma aktivi-
tātes pieaugums ir būtisks signāls tam, ka RTU uzlabojas 
studiju un pētniecības kvalitāte. To ietekmē pakāpeniska 
universitātes iekļaušanās Boloņas procesā. Aizvien aktī-
vāk iesaistoties starptautiskajos projektos zinātnieki, mā-
cībspēki un studenti nonāk pie atziņas, ka viņi darbojas 
pasaules arēnā un konkurē globālajā tirgū, tāpēc aktīvi 
meklē pasaulē atzītas zinātniskās idejas un studiju mate-
riālus” stāsta RTU Zinātniskās bibliotēkas direktore Ai-
ja Janbicka.

“Vēl viens būtisks aspekts, kura ietekmē RTU studentu 
un pētnieku interese par elektroniskajiem resursiem ir pa-
lielinājusies, ir jaunizveidotais intranet portāls “ORTUS”, 
kurā integrētās apakšsistēmas piedāvā lietotājiem drau-
dzīgu vidi un mudina studiju un pētniecības procesā iz-
mantot datubāzes” atzinis RTU rektora vietnieks infor-
mācijas tehnoloģijas jautājumos Zigmunds Zitmanis.

RTU 2009.gadā ir abonētas 10 specializētas e-resur-
su datubāzes. E-resursu datubāzu abonementus RTU 
nodrošina gan RTU Zinātniskā bibliotēka, gan Izglītī-
bas un zinātnes ministrija, gan Kultūras ministrijas pa-
kļautībā esošā valsts aģentūra “Kultūras informācijas 
sistēmas”. Datubāzēm var piekļūt RTU studenti un dar-
binieki, izmantojot autorizētu pieeju RTU intranet por-
tālā ”ORTUS”. Lietotājus darbā ar datubāzēm apmāca 
RTU Zinātniskās bibliotēkas darbinieki.

(Informāciju sagatavoja RTU Informācijas centra ko-
respondente Egita Kancāne)

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa

No 9. līdz 15.novembrim norisinājās Ziemeļvalstu 
Bibliotēku nedēļa, kurā Latvija piedalījās divpadsmito 
reizi. Projektā iesaistījās jau 320 bibliotēkas no visiem 
Latvijas novadiem.

2009.gada Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma 
“Karš un miers Ziemeļvalstīs” bija veltīta Somijas un 
Zviedrijas vēsturiskajām attiecībām — Ziemeļvalstīs 
plaši tika atzīmēta 200 gadu jubileja kopš Somijas at-
dalīšanās no Zviedrijas. Sākot no 13.gadsimta līdz pat 
1809.gadam Somija atradās Zviedrijas pārvaldībā, ta-
ču Zviedrijas un Krievijas kara rezultātā radās divas at-
sevišķas valstis — Somija un Zviedrija. Bibliotēkas tika 
rosinātas veidot pasākumus, sasaistot “Kara un miera” 
tēmu ar Latvijai nozīmīgo Lāčplēša dienu 11.novembrī, 

kā arī rīkot diskusijas par miera jēdzienu mūsdienu pa-
saulē.

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa tika atklāta 
9.novembrī ar Rītausmas stundas pasākumiem sko-
lās un bērnu bibliotēkās, kuros bērni tika iepazīstināti 
ar latviešu tautas pasaku “Zvēru karš” un Astrīdas Lin-
dgrēnes romānu “Brāļi Lauvassirdis”. Savukārt pievaka-
rē, Krēslas stundā, izskanēja Somijas zviedru rakstnieka 
Ludviga Runeberga varoņsāga par Leitnantu Stolu, ko 
īpaši šim nolūkam atdzejoja Juris Kronbergs un Gun-
dars Godiņš.

Lai godinātu norvēģu raksnieku Knutu Hamsunu, 
kam šogad tiek atzīmēta 150 gadu jubileja, bibliotēkas 
tika aicinātas rīkot pasākumus ar K.Hamsuna darba la-
sījumiem.

Nordisk biblioteksuge 

Põhjamaade raamatukogunädal 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 

9.Ð15.11
2009

www.bibliotek.org 
FNF

2009.gada Ziemeļvalstu Bibliotēku 
nedēļas plakāta autore ir zviedru 
māksliniece Mona Reningena
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Viļakas pamatskolas bibliotekāre Rutta Jeromāne  
un Viļakas bibliotēkas vadītāja Vija Circāne kopā ar 
Viļakas  pamatskolas 2.klases skolēniem pasākuma 
“Rītausmas stundā” noslēgumā (Foto: A.Lesniece)

Daugavpils Universitātes 
pasniedzējas Maijas 
Burimas lekcija “Knuts 
Hamsuns un Latvija. 
Klātbūtne.” Liepājas 
Centrālajā Zinātniskajā 
bibliotēkā (Foto: Marlēna 
Kapitonova)

Rēzeknes bērnu 
bibliotēkā top vēlējums 
Latvijai (Foto: Tatjana 
Mihailova )

Skrundas bērnu bibliotēkā  pēc 
pasakas “Zvēru karš” kopīgas 
izlasīšanas 3.klases skolēni (attēlā: 
Elīna Cērmane) izsaka savas izjūtas 
par karu un mieru, pievienojot 
raudošajam vai smaidošajam 
bērnam uz plakāta miera dūju vai 
asaru. (Foto: Ligita Danenberga)

Astrīdas Lindgrēnas grāmatas “Brāļi Lauvassirdis” 
fragmentu “Notikumi Ērkšķrožu ielejā” lasa Grāmatu 
karalis (Foto: Tatjana Mihailova )

Tikšanās ar mākslas 
zinātnieku, profeso-
ru, grāmatas “Lat-
vija ar Knutu Ham-
sunu un Kārli Pa-
degu” autoru Dr. 
art. Jāni Kalnaču 
un diskusija par 
tēmu “Karš un miers 
literatūrā, dzīvē un 
personībās” Val-
mieras integrētajā 
bibliotēkā (vada 
Vineta Vintere) (Fo-
to: Anda Kurzem-
niece)

Krēslas stunda Rēzeknes Bērnu bibliotēkā (Foto: Tatjana 
Mihailova )
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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 
biroja Latvijā pārstāve Ieva Hermansone)

Grāmatizdevēji sašutuši par  
izdevumu publicēšanu internetā

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas (LGA) izpild-
direktore Dace Pugača biznesa informācijas portālu 
“Nozare.lv” informējusi par grāmatu izdevēju lēmumu 

digitālās bibliotēkas izveidi. LGA gan atturējusies paust 
savu nostāju par tālāko iespējamo risinājumu, vien 
norādot, ka pie šī jautājuma atrisināšanas strādājot ju-

-
rums” testa režīmā atklāja digitālo bibliotēku, kur pie-
ejams plašs grāmatu klāsts, audiogrāmatas, videoierak-
sti un attēli.

” tikša-
nās laikā nav nonākuši pie kompromisa par iespējamo 
atlīdzību grāmatu izdevējiem par izdevumu publicēša-
nu internetā. “Izdevēji nebaidās no konkurences, jo tā ir 
neizbēgama un normāla lieta, bet gan no negodīgas kon-
kurences. “Ideju Forums”, iespējams, neiedomājas, ka iz-
dota grāmata ir ne tikai autora, bet arī izdevēja intelektu-
ālais un finansiālais ieguldījums, jo savu artavu devis re-
daktors, korektors, maketētājs, mākslinieks u.tml., to ap-
liecina arī autora un izdevēja līgums, kas šajā gadījumā 
tiek pārkāpts,” akcentējusi D.Pugača.

LGA izpilddirektore uzsvērusi, ka gadījumā, ja “Ideju 
forums” vienotos ar autoru par darba publicēšanu, pats 
uzņemoties rūpes par redakcionālo darbu vai iztiekot 
bez tā, un publicētu neapstrādātu vai pašu sagatavotu 

-
ra attiecības. Turpretī tagad digitālā bibliotēka publicē 
jau izdotas grāmatas, to nesaskaņojot ar izdevēju. Tur-
klāt tiek publicētas arī pavisam nesen izdotas grāmatas. 

” grāmatu izdevē-
jiem solījis no digitālās bibliotēkas izņemt jaunākos grā-
matu izdevumus, taču, pēc viņu domām, jaunākie izde-
vumi esot tie, kas izdoti pēdējā gada laikā. Taču grāmatas 
komercaprites laiks varot būt līdz pat desmit gadiem.

Autortiesību eksperte, biznesa augstskolas “Turība” 
Juridiskās fakultātes prodekāne Ingrīda Veikša, komen-

” digitālās bibliotēkas iz-
veidi, norādījusi: “Autortiesību likums nosaka, ka par au-
tortiesību pārkāpumu uzskatāma darbu publicēšana, 
publiskošana, reproducēšana un izplatīšana jebkādā vei-
dā bez autora piekrišanas.” I.Veikša uzsvērusi, ka gadīju-
mā, ja šī bibliotēka vēlas reproducēt darbus, lai tos ie-
vietotu savā virtuālajā “grāmatu plauktā”, ir jābūt dar-
bu autoru atļaujai. Savukārt autors šādu atļauju var dot 
tikai tādā gadījumā, ja savas tiesības jau nav nodevis ci-
tai personai, piemēram, izdevniecībai.

Savukārt mediju aģentūras “Media House” valdes 
loceklis Juris Liepiņš paudis pretēju viedokli: “Pusēm 
nāksies vienoties, jo ne viena, ne otra vairs nevar dzīvot 
pa vecam, izmainījusies ir visa publiskās informācijas vi-
de, internets pieprasa jaunus risinājumus autortiesību 

piemērošanai.” 
(Sandra Stepe, LETA, Nozare.lv, 04.11.2009., 05.11.2009.)

Diskusija par literatūras nākotni 
digitālajā laikmetā

11.novembrī Satori grāmatnīcā, Lāčplēša ielā 31 
www.e-biblioteka.lv) organi-

zēja diskusiju par digitālā laikmeta un interneta attīstī-
bas ietekmi uz literāro darbu apriti un rakstniecību.

-
dītājs Edmunds Vanags, sniedzot ieskatu jaunizvei-
dotajā e-bibliotēkā. Pasākumā piedalījās arī rakst-
nieks Pauls Bankovskis, kurš dalījās pārdomās par 
autora lomu digitālajā sabiedrībā un autora un la-
sītāja jaunajām attiecībām. Savukārt aģentūras 
“BBDO Domino” līdzdibinātājs un stratēģiskās plā-
nošanas direktors Zigurds Zaķis stāstīja par soci-
ālo tīklu ekspansiju un to lomu literāro darbu apritē. 
Literatūrzinātnieks Guntis Berelis atklāja savu pieredzi 
digitālo tekstu lasīšanā un pauda viedokli par tehnolo-
ģijām, kas to nodrošina.  Dalīties pārdomās par litera-
tūras un rakstniecības nākotni laipni aicināti bija arī vi-
si diskusijā klātesošie.

bibliotēkā” www.e-biblioteka.lv sadaļā “Video”  “Vi-
deolekcija”  Diskusija — Literatūras nākotne digitālajā 
laikmetā (http://www.e-biblioteka.lv/lv/video/diskusija- 
 literaturas-nakotne-digitalaja-laikmeta/8924/).

(Informāciju sagatavoja “Satori“ grāmatnīcas 
direktors Reinis Tukišs)

Konference “Valstiski nozīmīgas 
zinātnes, izglītības, tautsaimniecības 
un kultūras institūcijas Latvijai”

24.novembrī LU Mazajā aulā notika Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo ope-
ru, Latvijas Nacionālo teātri, Latvijas Valsts vēstures ar-
hīvu, Latvijas Universitāti, Latvijas Mākslas akadēmi-
ju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Nacionā-
lo ziņu aģentūru LETA un Latvijas Dzelzceļu organizē-
tā konference “Valstiski nozīmīgas zinātnes, izglītības, 
tautsaimniecības un kultūras institūcijas Latvijai” (pla-
šāk lasiet 48.–53. lpp.).

LATABA 15 gadu jubilejas konference

24.novembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas Ērģeļu zālē notika Latvijas Akadēmisko bibliotē-
ku asociācijas (LATABA) jubilejas konference (plašāk la-
siet 22.–26. lpp.).

Gūtenberga galaktika
Autortiesības un digitālās bibliotēkas

Kopš 20.gadsimta beigām līdzās fiziskajām bibliotē-
kām, kas bijušas civilizētās sabiedrības pavadones jau 
piectūkstoš gadu, arvien uzstājīgāk sevi piesaka digi-
tālās bibliotēkas. Šie virtuālie informācijas krājumi ie-
tver gan rokrakstus, iespieddarbus un audiovizuālos 
materiālus, gan “digitāli dzimušos” resursus. Pasaulē 
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pazīstamākās ir “Google grāmatu bibliotēka”” (http://
books.google.com), kurā apkopoti jau 7 miljoni iespied-
darbu, galvenokārt no ASV bibliotēkām, kā arī Eiropas 
digitālā bibliotēka Europeana (http://www.europeana.
eu), kurā ir pieci miljoni digitālo objektu.

Mūsu valstī lielākais digitālās informācijas masīvs 
rodams Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) digitāla-
jā bibliotēkā “Letonica” (http://www.lnb.lv/lv/digitala- 
biblioteka). Tās 21 kolekcijā ietverts 1 miljons lappušu, 
no tām 400 000 ar atpazītu tekstu, 20 000 attēlizdevu-
mu, 1000 mūzikas datņu, 500 000 digitalizētu biblio-
grāfisko ierakstu, 1500 Latvijas interneta vietņu, ko no-
drošina LNB tehnoloģiskā infrastruktūra: 42 serveri, 28 
TB disku masīvs, 4 profesionāli skeneri, audio digitali-
zācijas studija. LNB digitālā bibliotēka ir brīvi pieejama 
un izmantojama.

Lielākais izaicinājums digitālo bibliotēku attīstībā ir 
autortiesiski aizsargātas informācijas piekļuves un iz-
mantošanas ierobežojumi. Informācijas tehnoloģijas 
piedāvā inovatīvas piekļuves iespējas, autortiesību re-
gulējumi atpaliek. Pasaulē un Latvijā ir aktuāls jautā-
jums par neierobežotu piekļuvi digitalizētajai periodi-
kai, kā tas šobrīd ir Somijā un Norvēģijā. Kāda būs di-
gitālās bibliotēkas nākotne? Kā tā iekļausies Eiropas di-
gitālajā bibliotēkā Europeana? Vai autortiesības kapitu-
lēs informācijas tehnoloģiju priekšā? Vai būs kompro-
misa risinājums?

Uz šiem jautājumiem bibliotēkzinātnes un grāmat-
niecības vēstures diskusijkluba “Gūtenberga galaktika” 
sanāksmē 26.novembrī atbildēja Autortiesību un ko-
municēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru 
apvienības (AKKA/LAA) izpilddirektores vietniece Ani-
ta Sosnovska. Par “Letonica” sasniegumiem un problē-
mām sanāksmē stāstīja LNB Digitālās attīstības depar-
tamenta Digitalizācijas nodaļas vadītājs Uldis Zariņš un 
citi digitālās bibliotēkas veidotāji.

(Informāciju sagatavoja LNB Bibliotēku attīstības  
institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas 

vadītāja Jana Dreimane)

Noslēdzies 2009.gada semināru 
cikls “No pagātnes uz nākotni: 
krājuma daudzveidība, preventīvā 
saglabāšana, informācija visiem”

2009.gadā LU Akadēmiskajā bibliotēkā (LU AB) tur-
pinājās semināri arhīvu, bibliotēku un muzeju restaura-
toriem un citiem saglabāšanas darba speciālistiem, ku-
ros tika apskatītas preventīvās saglabāšanas problēmas 
un aktualitātes. 26.novembrī LU AB un Valsts arhīvu 
sistēmas centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu 
restaurācijas laboratorija organizēja pēdējo 2009.gada 
semināru šajā ciklā. 

2009.gada semināra tēmu klāsts bija daudzveidīgs 
un saistošs. Piemēram, interesanta bija ķīmijas zinātņu 
doktores Irēnas Lūses lekcija par ķirmjiem.

Inženierzinātņu doktors Mārcis Dzenis lekcijās iz-
smeļoši stāstīja par papīra, pergamenta un ādas izga-
tavošanas un apstrādes tehnoloģiskajiem procesiem, 
iedziļinoties to ķīmiskajā sastāvā. Profesors akcentēja 
šo materiālu īpašības, faktorus, kas tajos izraisa dažāda 

veida bojājumus, apkārtējās vides ietekmi uz tiem un 
cilvēkfaktora lomu to saglabāšanā.

LU AB speciālists Valdis Mazulis lekcijā “Latvijas 
Akadēmiskās bibliotēkas krājuma raksturojums un di-
gitalizācijas nozīme tā saglabāšanā” digitalizāciju ska-
tīja informācijas saglabāšanas un pieejamības nodro-
šināšanas aspektā. Viņš uzsvēra, ka digitalizācija ļauj 
pasargāt oriģinālos materiālus, vienlaikus nodrošinot 
tiem plašu pieejamību virtuālajā vidē.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris 
Vilks informēja klausītājus par UNESCO dokumentārā 
mantojuma saglabāšanas programmu “Pasaules atmi-
ņa”. Šī programma izveidota 1992.gadā ar mērķi apzi-
nāt pasaules vēsturei nozīmīgu dokumentāro manto-
jumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, vei-
cināt tā pieejamību un izpēti neatkarīgi no konkrē-
tā dokumenta izcelsmes vietas. Dokumentārais man-
tojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa — doku-
menti, kas pierakstīti, zīmēti, gravēti vai citādi fiksēti 
uz kāda informācijas nesēja un ataino pasaules vēstu-
ri. Šī ir trausla un izzūdoša pasaules atmiņas daļa, tās 
bojāeja nozīmētu arī nozīmīgu cilvēces atmiņas avotu 
zaudējumu. 1995.gadā dibināts UNESCO programmas 
“Pasaules atmiņa” starptautiskais reģistrs. 2001.gadā 
starptautiskajā reģistrā tika iekļauts arī Krišjāņa Baro-
na izveidotais “Dainu skapis”. 2009.gadā starptautiska-
jā reģistrā tika iekļauta Latvijas, Igaunijas un Lietuvas 
kopīgi sagatavotā nominācija “Baltijas Ceļš”. 2009.ga-
dā ar mērķi apzināt Latvijas vēsturei nozīmīgu doku-
mentāro mantojumu un veicināt tā saglabāšanu, pie-
ejamību, pētniecību un atpazīstamību tika izveidots 
UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas na-
cionālais reģistrs.

Inženierzinātņu maģistre Māra Sprūdža sniedza 
pārskatu par pirmo Eiropas valstu arhīvu saglabāšanas 
un konservācijas speciālistu sanāksmi Helsinkos, kur ti-
ka apskatīta dokumentārā mantojuma saglabāšana So-
mijā, Igaunijā, Ungārijā, Slovākijā un citās valstīs, kā arī 
akcentēta aktuālā tēma par speciālistu rīcību ārkārtas 
situācijās.

Noslēdzot 2009.gada lekciju ciklu, tā organizatori 
pateicās auditorijai par atsaucību — apmeklētāju skaits 
2009.gadā vidēji bija 45 cilvēki — , un izteica cerību, ka 
šādas tikšanās notiks arī turpmāk.

(Informāciju sagatavoja LU AB Krājuma saglabāšanas 
nodaļas vadītāja Inta Rudzīte)

Kurzemes bibliotekāru konference

Atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 
(LCZB) dzimšanas dienu, 2.decembrī Liepājas CZB filiā-
lē — bērnu bibliotēkā “Vecliepājas Rūķis” notika Kurze-
mes bibliotekāru konference “Bibliotēka mūsdienu vēr-
tību sistēmā” (plašāk lasiet 44.–47. lpp.).

Konferencē LCZB jau trešo reizi pasniedza Volde-
māra Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā ar bēr-
niem un jauniešiem”. Šo balvu 2007.gadā nodibināja 
LCZB, atzīmējot savu 230.gadskārtu, bērnu bibliotēkas 
60.gadskārtu un godinot V.Caunes ieguldījumu tās di-
bināšanā. V.Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnā-
lists, no 1919.gada līdz 1923.gadam strādāja par pārzini 
Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919.gada 16.decembrī 
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atklāja pirmo bērnu literatūras nodaļu. Viņš uzsvēra ne-
pieciešamību piesaistīt bibliotēkas lasītāju pulkam tie-
ši bērnus, jo tajā saskatīja bibliotēku nākotni. Bibliote-
kāriem, kuri strādā ar jauno paaudzi, viņš izvirzīja īpaši 
augstas prasības.

Balvu piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispār-
liecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicinājuši jaunās pa-
audzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmanto-
šanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācī-
ties un attīstīt savas radošās spējas. 2009.gada Volde-
māra Caunes balvu ieguva Preiļu galvenās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimo-
va un Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja Gun-
ta Grandāne.

(Informāciju sagatavoja LCZB Reģionālā mācību  
centra vadītāja Gita Švarce)

LSBB konference “Skolu bibliotēka — 
savā vietā”

4.decembrī Ziemeļvalstu ģimnāzijā notika Latvijas 
Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB) konference “Sko-
lu bibliotēka — savā vietā”. Neliels ieskats pasākumā 
un konferences referātu prezentācijas pieejamas jau-
najā LSBB tīmekļa vietnē: www.lsbb.lv/ sadaļā “Seminā-
ri, konferences, projekti”. Plašāka informācija žurnāla 
“Bibliotēku Pasaule” nākamajā, 50.numurā!

Rīgā atklāj pirmo bērnu grāmatnīcu 
“Grāmatu karuselis”

4.decembrī Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 32 atklāta 
pirmā specializētā grāmatnīca bērniem “Grāmatu ka-
ruselis”. Tajā ar plašu grāmatu klāsta piedāvājumu, grā-
matu lasījumiem, interaktīvām spēlēm, iespēju iegādā-
ties grāmatu varoņiem raksturīgas lietas (piemēram, 
kristāla kurpīti, Aladina lampu, feju putekļus), kā arī ne-
lielu kafejnīcu tiks veidota īpaša pasaule, kas radošā 
veidā veicinās mūsdienu bērnu interesi par grāmatu.

Lai attīstu bērnos iztēli un veicinātu intelektuālo at-
tīstību, grāmatnīcā bērniem tiks piedāvāta interaktīva 
darbošanās ar grāmatu. Paredzētas arī radošas nodar-
bības kopā ar aktieriem, māksliniekiem, mūziķiem un 
valodniekiem.

(Aila Ādamsone, LETA, 04.12.2009.)

Tukumā — konkursa “Lielā lasītāju 
balva” noslēgums

4.decembrī Tukuma pilsētas kultūras namā norisi-
nājās Birutas Eglītes vadītās “Lauku bibliotēku atbalsta 
biedrības” rīkotā konkursa “Lielā lasītāju balva 2009” 
noslēguma pasākums. Konkurss, kurā tiek noteiktas 
gada laikā Latvijas bibliotēkās lasītākās grāmatas, tiek 
rīkots kopš 2004.gada.

Lasītākās 2008.gadā izdotās grāmatas tika vērtētas 
septiņās nominācijās. Lielo lasītāju balvu oriģinālprozas 
nominācijā saņēma Egila Lukjanska “Mīlestības nere-
dzamā puse”, oriģināldzejā — Maijas Laukmanes “Sar-
kans magoņu lauks”, tulkotajā daiļliteratūrā — Stefani-
jas Meieres “Krēsla”, bērnu oriģinālliteratūrā — Annas 
Skaidrītes Gailītes “Patrīcijas dienasgrāmata”, tulkotajā 

bērnu literatūrā — Džoannas Roulingas “Harijs Poters 
un nāves dāvesti”, dokumentālajā un zinātniski popu-
lārajā oriģinālliteratūrā — Laimas Muktupāvelas “Brāli-
brāli: balsu burvji brāļi Kokari”, tulkotajā dokumentālajā 
literatūrā — Alana Čumaka “Tiem, kuri tic brīnumam”. 
Ar piecām lasītākajām grāmatām katrā nominācijā var 
iepazīties Valmieras integrētās bibliotēkas tīmekļa viet-
nē http://www.biblioteka.valmiera.lv/lat/jaunumi/689.

2009.gadā konkursā piedalījušās vairāk bibliotēku 
nekā jebkad agrāk — 544.

(LETA, 04.12.2009.; Linda Kusiņa, Latvijas Avīze Iel. 
“Kultūrzīmes”, Nr.311, 2009, 5.dec., 14.lpp.)

Latvijā veidos valodu intelekta 
tehnoloģiju centru

8.decembrī Ministru kabineta (MK) sēdē tika skatīts 
informatīvais ziņojums “Par valodu intelekta tehnolo-
ģiju centru”. MK nolēma uzdot Kultūras ministrijai (KM) 
izstrādāt un kultūras ministram līdz 2010.gada 15.jan-
vārim iesniegt rīkojuma projektu par valodu intelekta 
tehnoloģiju centra projekta vadības grupas izveidi.

Projekts paredz izveidot Latvijā  īpašu struktūru, 
kas apvienotu un koordinētu starptautisku pētniecības 
un izglītības iestāžu, digitālā satura organizāciju un 
tehnoloģiju uzņēmumu darbu valodas tehnoloģiju 
jomā.

Šobrīd gan Eiropā, gan visā pasaulē arvien pie-
aug nepieciešamība pēc valodas un satura apstrādes 
tehnoloģiju programmām tulkošanas, informācijas 
meklēšanas un ar to saistītajās jomās. Īpaši tas attiecas 
uz mazāk izmantotajām valodām. Piemēram, Eiropas 
Savienība katru gadu tērē ievērojamas summas, izman-
tojot cilvēkresursus tulkošanas pakalpojumiem. Tomēr 
pagaidām tirgus niša mazo valodu apstrādes tehnolo-
ģiju jomā ir relatīvi brīva — trūkst vienota centra, kas 
veicinātu, attīstītu un koordinētu šādu tehnoloģiju  iz-
strādi un ražošanu starpvalstu mērogā.

Valodu intelekta tehnoloģiju centra izveide, kurā 
sadarbotos dažādu valstu izglītības, akadēmiskā un uz-
ņēmējdarbības sektora profesionāļi, dotu iespēju Lat-
vijai piesaistīt ievērojamas investīcijas, līdz ar to veici-
nāt ekonomisko atlabšanu un nodrošināt tautsaimnie-
cības attīstību.

Tiek uzskatīts, ka Latvijai ir vairākas būtiskas priekš-
rocības, lai īstenotu vērienīgo projektu. Pirmkārt, valstī 
ir vēsturiski nosacīta valodu daudzveidības nozīmes un 
valodas vērtības izpratne. Latviešiem ļoti būtiska ir savas 
valodas saglabāšana, un viņi izprot, ka tehnoloģiju laik-
metā mazas valodas turpmākas pastāvēšanas priekšno-
sacījums ir valodas ieviešana un nostiprināšana tehnolo-
ģijās. Turklāt Latvija ieņem vadošās pozīcijas Baltijas val-
stīs lokalizācijas pakalpojumu sniegšanā, un tai ir starp-
tautiski atzīti panākumi valodas tehnoloģiju program-
matūras jomā, kā arī veiksmīga sadarbība ar vadošajiem 
valodas tehnoloģiju centriem. Latvijai ir modernas teh-
noloģiskās un fiziskās infrastruktūras bāze (Latvijas Na-
cionālās digitālās bibliotēkas “Letonika” izveides projek-
ti, valsts vienotais publisko bibliotēku tīkls).

Šobrīd trīs aktuālie un globāli konkurētspējīgie dar-
bības virzieni valodas apstrādes tehnoloģiju jomā, ku-
rus veicinātu valodu intelekta tehnoloģiju centrs, ir:
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Terminoloģijas programmatūra — valstu nacionā- ó
lo terminu un starptautisko terminu datubāzu in-
tegrācija vienotā tīklā un daudzvalodu terminolo-
ģijas integrēšana tulkošanas vidēs un sistēmās;
Lokalizācija — programmatūra dažādu tehnolo- ó
ģisko produktu pielāgošana mazo valodu lietotā-
ju vajadzībām (datorprogrammas; mobilie telefo-
ni u.c.);
Automātiskā tulkošana un tiešsaistes pakalpoju- ó
mi — tulkošanas un inteliģentās meklēšanas sistē-
mas internetā, tulkojot vienlaikus dažādās valodās 
un locījumos, atlasot informāciju pēc jēgas, attēlu 
analīzes un dažādiem citiem parametriem.

Centrs strādātu šajos virzienos, veicot lietišķos pē-
tījumus, attīstot starptautisku sadarbību valodu teh-
noloģiju jomā un starptautiski popularizējot izstrādā-
tās tehnoloģijas, kā arī ieviešot pētniecības rezultātus 
praksē kopā ar sadarbības partneriem un globāliem 
klientiem.

Šāda projekta īstenošanai Latvijā ir Eiropas Savienī-
bas finansējuma piesaistes iespējas, ņemot vērā, ka va-
lodas tehnoloģiju attīstība ir viena no prioritātēm ES 
Pētniecības un tehnoloģiskās attīstības programmā. 
Latvijai ir arī veiksmīga pieredze liela apjoma finansē-
juma piesaistē un informācijas tehnoloģiju ieviešanas 
projekta īstenošanā, ar Bila un Melindas Geitsu fonda 
atbalstu realizējot publisko bibliotēku attīstības projek-
tu “Trešais tēva dēls”.

Informatīvais ziņojums “Par valodu intelekta tehno-
loģiju centru” pieejams KM tīmekļa vietnē http://www.
km.gov.lv/lv/doc/jaunumi/Info_zinojums_valodu_krasts.
doc.

(Informāciju sagatavoja KM sabiedrisko attiecību 
speciāliste Dace Vizule)

Anonīms mecenāts ziedo LNB gandrīz 
100 000 eiro

10.decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
Jaunākās literatūras izstādē-lasītavā notika preses konfe-
rence par godu mecenāta ziedojumam gandrīz 100 000 
eiro apmērā, ko saņēmusi LNB Atbalsta biedrība LNB 
krājuma papildināšanai — kvalitatīvas nozaru literatūras 
svešvalodās iepirkumiem. Tas ir pirmais tik liela apjoma 
privātpersonas ziedojums LNB krājumam un īpaši nozī-
mīgs atbalsts recesijas laikā, kad bibliotēkas budžets ir 
ievērojami samazināts. Ziedotie līdzekļi tiks izlietoti trīs 
gadu laikā, iepērkot aktuālu nozaru literatūru.

Preses konferencē piedalījās LNB direktors Andris 
Vilks un LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētā-
ja Undīne Būde.

Preses konferences laikā tika atvērta iepirkto izde-
vumu izstāde. Mecenāta ziedojums ir ļāvis LNB turpi-
nāt jau iepriekšējos gados aizsākto mērķtiecīgo darbu 
— kvalitatīvas nozaru literatūras komplektēšanu. Iegā-
dāti nopietni zinātniski pētījumi, rokasgrāmatas, encik-
lopēdijas — vērtīgi un dārgi izdevumi, kurus bez zie-
dotāja atbalsta LNB nespētu iegādāties. LNB nav tikai 
nacionālā krājuma glabātāja, tā ir viena no lielākajām 
zinātniskajām bibliotēkām valstī un nopietns atbalsts 
augstākajai izglītībai un pētniecībai. Lielākā daļa LNB 
lasītāju ir studenti, zinātnieki un nozaru speciālisti, kas 

turpina izglītoties mūža garumā — tieši šīm lasītāju 
grupām papildus Latvijas publikācijām ir nepiecieša-
ma kvalitatīva nozaru literatūra svešvalodās gan studi-
jām, gan pētniecībai.

Dāvinājumā plaši pārstāvētas tēmas, kas kļuvušas 
aktuālas un sabiedriski nozīmīgas pēdējos gados pa-
saulē un Latvijā: globalizācija, vide un ekoloģija, 
inovācijas un radošums, ekonomikas un sabiedrī-
bas ilgtspējīga attīstība.

Ekoloģijā īpaši nozīmīgi ir trīs pētījumi par Baltijas 
jūru, plašākā un autoritatīvākā ekoloģijas enciklopēdi-
ja, enciklopēdiskie izdevumi par klimata izmaiņām, kā 
arī vairāk kā 30 grāmatas par zaļo būvniecību, ekoloģis-
ko dizainu, dažādiem alternatīvās enerģijas veidiem.

Inovatīvās stratēģijas maza uzņēmuma un valsts 
politikas līmenī, jauni uzņēmējdarbības aspekti, biz-
nesa ētika ir tikai daži piemēri no iegādātās literatūras 
ekonomikā.

Pedagoģija un psiholoģija ir vienas no pieprasītā-
kajām nozarēm LNB lasītāju vidū, tādēļ arī šīs nozares ir 
pārstāvētas ar jauniem, aktuāliem izdevumiem — rokas-
grāmatu par mācību motivāciju starpkultūru psiholoģi-
jā, enciklopēdiju par apdāvinātību un radošumu u.c.

Divas apjomīgas, šogad izdotas enciklopēdijas — 
par cilvēktiesībām un likumdošanas vēsturi —, kā 
arī vairāki aktuāli izdevumi par autortiesībām, vides li-
kumdošanu, diplomātisko praksi, Eiropas kriminālajām 
tiesībām turpmāk būs pieejami LNB Juridiskās literatū-
ras un likumdošanas lasītavā.

Pateicoties ziedojumam, iegādāti vairāki nozīmīgi 
fundamentāli izdevumi vēsturē, filozofijā, valodnie-
cībā: Cambridge University Press 2009.gadā izdotā 9 sē-
jumu kristietības vēsture, daudzsējumu filozofijas vēs-
ture vācu valodā Grundriss der Geschichte der Philosop-
hie, vairāki sējumi no autoritatīvās valodniecības un ko-
munikāciju zinātnes rokasgrāmatu sērijas (HSK) — da-
torlingvistikā, semiotikā, valodniecības vēsturē.

Dārgākā grāmata, ko par anonīmā mecenāta ziedo-
jumu iegādājusies LNB, ir piecos sējumos izdotā eko-
loģijas enciklopēdija Encyclopedia of Ecology. 2008.ga-
da jūlijā iznākusī izdevniecības Elsevier Science grāma-
ta bibliotēkai izmaksājusi aptuveni 1800 Lielbritānijas 
mārciņu (1396 latu). Izdevums uzskatāms par vienu no 
jaunās grāmatu kolekcijas pērlēm, jo pie katra enciklo-
pēdijas šķirkļa sagatavošanas strādājuši vairāki pasau-
les klases zinātnieki.

Tomēr arī citi LNB jaunieguvumi, kas pirkti par zie-
dotajiem līdzekļiem, nav lēti. Tas nozīmē, ka šo grāmatu 
pamatā ir nopietni pētījumi, kuros ieguldīti lieli līdzekļi.

Neraugoties uz dārgajām cenām, dažādu valūtas 
kursu svārstību rezultātā, kā arī, izmantojot atlaides, 
LNB radusies iespēja iegādāties vēl papildus 20 jaunas 
grāmatas.

Par mecenāta ziedojumu iegādāto grāmatu saraksts 
apskatāms LNB tīmekļa vietnē http://www.lnb.lv/lv/ 
visparigi/aktualitates/pielikumi/09-12-2009-mecenats.
pdf.

Savu vārdu mecenāts LNB Atbalsta biedrībai lūdzis 
neizpaust.

LNB publiski izteikusi sirsnīgu pateicību arī pā-
rējiem atbalstītājiem (http://www.lnb.lv/lv/visparigi/
aktualitates/23-12-2009-pateiciba-par-davinajumiem-
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lnb-krajumam-2009-gada). Dāvinājumus LNB 2009.gadā 
saņēmusi gan no privātpersonām, gan jauniem sadar-
bības partneriem, sabiedriskajām organizācijām Latvijā 
un ārpus Latvijas, vēstniecībām, izdevējiem, pētniecības 
centriem, starptautiskām organizācijām un fondiem, arī 
pašu autoru sarakstītus vai sacerētus darbus. Pēc provi-
zoriskiem aprēķiniem tās ir vairāk kā 5000 vienības — 
grāmatas, skaņu ieraksti, notis, attēlizdevumi, kā arī ma-
teriāli Reto grāmatu un rokrakstu krājumam.

(Informāciju sagatavoja LNB Atbalsta biedrības  
direktore Olita Pričina-Voitika; Katrīna Slišāne, LETA, 

10.12.2009.)

Sākas sociālās kustības “Pieslēdzies, 
Latvija!” otrā sezona

10.decembrī aizsākusies SIA “Lattelecom” sociālās 
kustības “Pieslēdzies, Latvija!” otrā sezona, kas turpinā-
sies visu 2010 gadu. Tās mērķis ir veicināt datora pras-
mju apgūšanu un interneta pieejamību, parādot pla-
šākai sabiedrībai ieguvumus no mūsdienu tehnoloģiju 
izmantošanas ikdienas dzīvē. Šī gada moto ir “Mainā-
mies prasmēm!” — Latvijas iedzīvotāji aicināti tīmek-
ļa vietnē www.piesledzieslatvija.lv iesūtīt stāstus par 
tiem cilvēkiem, kuriem ir interesantas prasmes un ie-
maņas un kas apmaiņā pret datora lietošanas zināša-
nām savas prasmes nodotu tālāk. Labākos stāstus iz-
vērtēs gan “Lattelecom” izveidota žūrija, gan visa Lat-
vijas sabiedrība. Pirmais stāstu iesūtīšanas posms ir no 
10.12.2009. līdz 10.01.2010., savukārt rezultāti tiks pazi-
ņoti 29.janvārī. Pārējie posmi ir paredzēti martā, jūnijā 
un septembrī.

Katra posma labākie stāstu varoņi tiks iekļauti “Lat-
telecom” darbinieku Agneses un Arvila komandējumu 
sarakstā. Viņi ceļos pa Latviju, lai iemācītos jaunas pras-
mes, apmaiņā sniedzot savas zināšanas par datora un 
interneta lietošanu, kā arī dāvanā pasniedzot datoru.

Projekta “Pieslēdzies, Latvija!” tīmekļa vietnē www.
piesledzieslatvija.lv varēs ne vien iesūtīt stāstus, balsot 
par tiem un uzzināt uzvarētājus, bet arī sekot līdzi Ag-
neses un Arvila komandējumu gaitām, apgūt dažādas 
informācijas komunikāciju tehnoloģijas un to sniegtās 
iespējas.

“Lattelecom” sadarbībā ar Baltijas Datoru Akadēmi-
ju un valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistēmas” 
(v/a KIS) apmācīs arī 1800 Latvijas bibliotekārus par in-
formācijas tehnoloģiju sniegtajām iespējām, kā arī par 
“Lattelecom” pakalpojumiem.

Projekta mērķis ir sniegt sociālu atbalstu iedzīvotā-
jiem, veicinot datoru un interneta lietošanu, mazinot 
iekļaušanās barjeras datorizētajā sabiedrībā, kā arī iz-
glītot par “Lattelecom” sniegtajiem pakalpojumiem. 
“Bibliotekāriem mūsdienās ir svarīga loma ne tikai biblio-
tēkas pamatpakalpojumu sniegšanā, bet arī sabiedrības 
izglītošanā un socializācijā. Bibliotekāri ir eksperti arī par 
jaunākajām informācijas komunikāciju tehnoloģijām” 
norādījis v/a KIS direktors Armands Magone.

2008.gadā “Lattelecom” aicināja iedzīvotājus pa-
stāstīt par kādu cilvēku, kura dzīve būtiski mainītos, ja 
viņam būtu pieejams dators un internets. Kopumā ti-
ka iesūtīti 1560 stāsti. 90 interesantāko stāstu varoņi, 
kurus izvēlēja gan “Lattelecom” izveidota žūrija, gan 

visa Latvijas sabiedrība, no “Lattelecom” dāvanā saņē-
ma datoru.

(Informāciju sagatavoja “Lattelecom” Komunikācijas 
daļas projektu vadītāja Līga Bite)

Izdevniecība “Valters un Rapa” 
atklāj jaunu tirdzniecības nišu — 
e-grāmatas

Decembrī izdevniecība “Valters un Rapa” atklājusi 
Latvijā jaunu grāmatu tirdzniecības nišu — elektronis-
kās jeb e-grāmatas.

“Esam savās grāmatnīcās sākuši piedāvāt šo produk-
tu, jo esam pārliecināti, ka šīs tehnoloģijas agri vai vēlu 
līdz Latvijai atnāks. Tad labāk būt pirmajiem,” uzsvēru-
si grāmatu nama valdes locekle Iveta Ozola. Viņa gan 
atzina, ka pagaidām nav pārāk daudz grāmatu latviešu 
valodā, kuras būtu iespējams ielādēt elektroniski, taču 
pie tā tiekot strādāts un tagad visām jaunajām grāma-
tām izdevniecība 
pieprasa arī elek-
tronisko versiju.

“Ectaco” firmas 
200 gramus sma-
gajā e-grāmatā ie-
spējams ielādēt ap 
10 000 lapaspušu 
un bez uzlādes grā-
matu var lasīt 20-22 
stundas. “Ectaco”  
e-lasītājiem jau pie-
vienota 100 grāma-
tu bibliotēka angļu 
un krievu valodās 
— gan pašas ierī-
ces atmiņā, gan uz 
papildus CD diska. Tās cena “Valters un Rapa” veikalos 
ir tuvu 200 latiem. Pārdošanā ir arī citi elektronisko grā-
matu modeļi, piemēram, “PocketBook 301” un “Pocket-
book 360”.

Plašāk lasiet izdevniecības “Valters un Rapa” izvei-
dotajā tīmekļa vietnē: http://elasitajs.lv/.

(LETA, Nozare.lv, 11.12.2009.)

Iznākusi “Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Gadagrāmata 2008”

15.decembrī Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) Brī-
vības ielā 49/53 tika atvērta “Rīgas Centrālās bibliotē-
kas Gadagrāmata 2008”.

Šī ir jau sestā RCB gadagrāmata — izdevums, kas in-
formē sabiedrību par Latvijas lielākās pašvaldības bib-
liotēkas gada veikumu, kā arī apkopo pasaules profe-
sionāļu saietos un pašmāju pieredzē gūtās atziņas par 
publiskās bibliotēkas misiju, stratēģiju, taktiku un ikdie-
nas darba pieredzi.

Krājuma pirmā nodaļa “Pašu mājās” ietver gan RCB 
2008.gada darba pārskatu, gan izvērstāku informāciju 
par tiem bibliotēkas pasākumiem, kuros tikuši iesaistī-
ti visas institūcijas profesionālie un intelektuālie resur-
si. Grāmatā lasāmas arī pārdomas par RCB filiālbibliotē-
ku  renovācijas procesiem un rezultātiem.
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Sadaļā “Rīgas bibliotekāri ārzemēs” apkopota aiz-
robežu profesionālajā vidē gūtā pieredze. Tās ir gan 
starptautiskas bibliotekāru konferences, tādas kā IFLA 
Metropoļu bibliotēku sekcijas konference un starptau-
tiskā konference “Krima 2008”, gan Eiropas valstu pub-
liskās bibliotēkas. Savukārt sadaļa “Mūsu viesi” atspo-
guļo citu valstu un pilsētu bibliotekāru iespaidus par 
redzēto RCB.

Īpaša krājuma sadaļa veltīta mūžizglītības un tālāk-
izglītības jautājumiem un atspoguļo kā “Trešā tēva dē-
la” projektā gūtās zināšanas, tā arī Šveices bibliotekāru 
pārdomas par bibliotēku optimizāciju un krājuma vei-
došanu, Ukrainas bibliotekāru pieredzi novadpētniecī-
bas darbā un RCB Bibliotēku dienesta darbinieku ietei-
kumus darbam ar materiālu ekspozīciju.

Viena no interesantākajām nodaļām grāmatā tradi-
cionāli ir intervijas ar RCB darbiniekiem.

Krājumā ietverta arī RCB veltīto publikāciju biblio-
grāfija. To noslēdz kopsavilkums angļu valodā.

RCB direktore Dzidra Šmita, raksturojot gadagrāma-
tas misiju, atzīst, ka šodien tā ir rokasgrāmata un vērtī-
gu padomu krājums bibliotēkas ikdienas darbā, bet rīt 
jau būs nozīmīga bibliotēku vēstures sastāvdaļa.

Gadagrāmata pieejama RCB un visās tās filiālbib-
liotēkās. Tas ir publicitātes izdevums, kurš tiek izpla-
tīts RCB sadarbības partneriem — Rīgas pašvaldības 

darbiniekiem un Latvijas bibliotēkām —, kā arī dāvi-
nāts RCB darbiniekiem un viesiem.

(Informāciju sagatavoja RCB Publicitātes nodaļas  
vadītāja Daina Ģeibaka; D.Ģeibakas foto) 

LU piedāvā jaunu studiju programmu 
dokumentu un arhīvu pārvaldībā

14.decembrī Latvijas Universitātes Sociālo zināt-
ņu fakultāte izsludinājusi jaunu otrā līmeņa profesio-
nālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu 
“Dokumentu un arhīvu pārvaldība”, kas sniedz iespēju 
vienlaicīgi iegūt maģistra grādu un 5.līmeņa profesio-
nālo kvalifikāciju “Dokumentu sistēmu vadītājs” ar at-
bilstošu sertifikātu. Latvijas Universitāte šobrīd ir vienī-
gā Latvijā, kas piedāvā šādu iespēju.

Jaunā studiju programma ir paredzēta visiem, ku-
ri strādā ar dokumentiem — ne tikai lietvedības un ar-
hīvu darbiniekiem, bet arī ikvienam, kurš saistīts ar in-
formācijas pārvaldību, tai skaitā informācijas tehnolo-
ģiju speciālistiem. Programma ir starpdisciplināra, tā ir 
atvērta arī interesentiem, kuri pašlaik nav informācijas 
un dokumentu pārvaldības speciālisti.

Plašāk par jauno programmu lasiet: Krūmiņa, Lī-
ga. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ma-
ģistra studiju programma “Dokumentu un arhīvu pār-
valdība” Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultā-
tē. Latvijas Arhīvi [tiešsaiste]. Nr.4, 2009 [skatīts 2010. g. 
27.febr.], 156.−161.lpp. Pieejams: http://www.arhivi.lv/ 
index.php?&198.

”Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmatas 2008” 
atvēršanas svētki: gadagrāmatas autori lepojas ar 
paveikto

RCB direktore Dzidra Šmita un izdevuma 
sastādītāja, RCB Bibliotēku dienesta 
galvenā bibliotekāre Inta Sallinene
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Gūtenberga galaktika
Rīgas Centrālā bibliotēka pārmaiņu 
vējos

Pirms gandrīz astoņdesmit gadiem izcilais indiešu 
bibliotēkzinātnieks Šiali Ranganatans formulēja piecus 
bibliotēku nozares likumus. Viens no tiem vēsta — bib-
liotēka ir augošs organisms, kas pilnveidojas, pielāgojas 
ārējās vides izaicinājumiem un kļūst par tālākas attīstī-
bas virzītājspēku. Dinamika ir izšķirošais bibliotēku pa-
stāvēšanas nosacījums.

Dinamiskāko Latvijas bibliotēku kopumā Rīgas Cen-
trālā bibliotēka (RCB) ir celmlauze daudzās jomās. Tā 
ir viena no valsts vecākajām publiskajām bibliotēkām, 
kas atvērta pirms vairāk nekā 100 gadiem (1906.gadā). 
Pirmā bibliotēka Latvijā, kas eksperimentālā kārtā ie-
dibināja centralizētu bibliotēku modeli (1968.gadā) un, 
atzīstot tā tautsaimniecisko efektivitāti, pamatos sa-
glabājusi to līdz mūsdienām. 2009.gada jūlijā RCB kļu-
va par pirmo bibliotēku Latvijā, kas lasītājiem piedāvā-
ja pašapkalpošanās sistēmu, kas ļāva bez bibliotekāra 
starpniecības noformēt bibliotēkā saņemto izdevumu 
izsniegšanu un nodošanu, pagarināt to izmantošanas 
termiņu.

RCB ir Latvijas lielākā publiskā bibliotēka, kas ap-
tver centrālo bibliotēku līdz ar 29 filiālbibliotēkām un 
diviem izsniegšanas punktiem. Tajā strādā apmēram 
300 darbinieki, kuru pārziņā ir milzīga informācijas ba-
gātība — miljons iespieddarbu, audiovizuālo un elek-
tronisko izdevumu. RCB allaž bijusi iecienīta izglītības, 
kultūras un izklaides vieta. 2008.gadā to apmeklējuši 
vairāk nekā miljons cilvēku, kam izsniegti turpat 3 mil-
joni informācijas vienību. Statistiski katrs Rīgas iedzīvo-
tājs ir vismaz reizi pabijis RCB, saņemot un izlasot gan-
drīz četras informācijas vienības.

2009.gada decembrī RCB izdevusi jau sesto gada-
grāmatu, kurā atspoguļoti iepriekšējā gada sasniegu-
mi un problēmas, atziņas par bibliotēkas misiju un stra-
tēģiju, kā arī devumu Latvijas tautsaimniecībai. RCB ir 
vienīgā Latvijas bibliotēka, kas izdod gadagrāmatas, 
turklāt nepārtraukti kopš 2003.gada.

Kā Latvijas lielāko publisko bibliotēku ietekmējusi 
globālā un nacionālā finanšu krīze? Kā mainījusies dar-
ba stratēģija, turpmākie plāni, ekonomiskās recesijas ri-
sinājumi? Par šiem un citiem jautājumiem Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas (LNB) diskusijkluba “Gūtenberga 
galaktika” 2009.gada pēdējā sanāksmē 22.decembrī 
stāstīja RCB direktore Dzidra Šmita.

(Informāciju sagatavoja LNB Bibliotēku pētniecības 
un informācijas nodaļas vadītāja Jana Dreimane)

Ziemassvētku mūzika — dāvana 
likteņa pabērniem

16.decembra pēcpusdienā Rīgas Centrālās biblio-
tēkas (RCB) izsniegšanas punktā Dienas aprūpes centrā 
bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem iedzīvotā-
jiem tika iesvētīti Ziemassvētki. Uz RCB filiālbibliotēkas 
“Rēzna” darbinieku organizēto svētku koncertu pulcē-
jās vismaz simts Dienas centra apmeklētāju.

Uz Ziemassvētku 
pasākumu pulcējās vismaz 
simts Dienas aprūpes 
centra apmeklētāju

RCB izsniegšanas 
punkta Dienas aprūpes 
centrā ikdiena
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Koncertā piedalījās internātvidusskolas “Lastādija”, 
Rīgas 1.valsts ģimnāzijas, Rīgas Dizaina un mākslas vi-
dusskolas un Rīgas 75.vidusskolas dziedātāji un dejotā-
ji, kā arī trīs krāšņi tērptu dejotāju grupas no bērnu un 
jauniešu centra “Laimīte”.

Telpas rotāja Dienas centra sociālo darbinieku un ār-
stu darinātie svētku rotājumi un kartītes, bet noslēgu-
mā katrs klausītājs saņēma pa paciņai to pašu ārstu un 
sociālo darbinieku cepto piparkūku. Ziemassvētku idil-
lisko stāstu par koncertu grūtdieņiem filmēja trīs Latvi-
jas televīzijas kompānijas.

Vērojot pasākumu pašā sociālās plaisas viducī, nā-
cās atzīt, ka būtu liekulīgi apgalvot, ka šie sarīkojumi ir 
gaismas stars Dienas centra pastāvīgo apmeklētāju ek-
sistences tumsā. Un tomēr tie ir vēstījumi par to, ka aiz 
šīs tumsas robežām pastāv cita pasaule ar citām vērtī-
bām un nosacījumiem, citu sakārtotības struktūru un 

konvencionalitātes līmeni. Un varbūt būs kāds, kas šo 
vēstījumu uztvers kā uzaicinājumu tajā atgriezties. No 
otras puses, priekšstats par tumsas un gaismas robe-
žām ir dziļi subjektīva kategorija.

Taču viena no lietām, ko bibliotēka kā sociāli integ-
rējoša struktūra var darīt līdztekus lasāmvielas, infor-
mācijas, interneta un televīzijas pārraižu piedāvāju-
mam, ir — sarīkot cilvēkiem svētku koncertu. Koncerts 
bija košs, labi noorganizēts. Mūsu cilvēki bija lieliski pa-
strādājuši un, iecerot šo programmu un koordinējot tās 
norisi, darījuši visu, lai šīs divas pasaules satiktos. Bēr-
ni savu uzstāšanos bija novērtējuši kā labdarības mā-
cībstundu. Es redzēju, ka daudziem cilvēkiem koncerts 
patika.

Dienas centrs darbojas līdz pieciem. Kad izgāju uz 
ielas, bija tumšs, mīnus desmit grādus harmoniski pa-
pildināja svilinošs austrenis, un es laimīga varēju doties 
uz mājām, nedaudz domājot par to, kur palikuši kon-
certa klausītāji. Katoļu iela bija tukša, un arī tuvākajā 
apkārtnē nemanīja neviena cilvēka. Atlika vienīgi mie-
rināt sevi ar domu, ka mēs nevienu nevaram glābt, bet 
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varam uzdāvināt gabaliņu savas pasaules, ielikt tajā sa-
vu labo nodomu un varbūt gabaliņu savas sirds siltu-
ma. Un, protams, rūpēties par to, lai mūsu profesionā-
lais sniegums būtu vienlīdz labs neatkarīgi no tā, kuru 
pasauli apdzīvo klients, kurš tikko ienācis pa mūsu ie-
stādes durvīm.

(Informāciju sagatavoja RCB Publicitātes nodaļas  
vadītāja Daina Ģeibaka; D.Ģeibakas foto)

Ieklausies ar sirdi, saredzi ar dvēseli! 
Ziemas saulgrieži ir laiks, kad notiek pārmaiņas ne 

tikai dabā, bet arī cilvēkos. Ikviens no mums kļūst gai-
šāks, sirsnīgāks, atsaucīgāks.

Neskatoties uz to, ka visapkārt cīnāmies ar ekono-
misko lejupslīdi, tomēr pastāv iespēja neļauties drūmu-
mam un sniegt gaišu noskaņu un pozitīvas domas sa-

viem līdzcilvēkiem, tajā skaitā arī cilvēkiem ar redzes 
traucējumiem.

2009.gada sniegiem bagātie Ziemassvētki pie re-
dzes invalīdiem atnāca priecīgi, sirdssilti un dvēseliski. 
Lai radītu cilvēkos šādas sajūtas, nebūt nav nepiecieša-
ma liela nauda. Vien sapratne un dāvināšanas prieks. 
Dāvanai ne vienmēr jābūt ieliktai kastē un pārsietai ar 
krāšņu lenti. Tā var būt arī mūzika, dziesma vai pat de-
ja.

22.decembrī V/A “Latvijas Neredzīgo bibliotēkas” 
(V/A LNerB) kolektīvs dāvināja saviem lasītājiem — re-
dzes invalīdiem dāvanu, kuru nevar nopirkt par nau-
du — Ziemassvētku koncertu “Ieklausies ar sirdi, sare-
dzi ar dvēseli”.

V/A LNerB kolektīvā un draugu lokā ir cilvēki, kuri 
spēlē ģitāru, klavieres, dzied un deklamē. Bibliotēkas rī-
kotajos pasākumos tiek uzaicināts arī kāds īpašais vie-
sis. Pagājušo reizi tā bija folkmūziķe Anta Eņģele, kura 
dāvāja skatītājiem trīs savas burvīgās dziesmas. Šoreiz 
uz Ziemassvētku koncertu bija aicināta latvju tautā ie-
mīļota, cienījama un dvēseliska mūziķe Ieva Akuratere 

Uzstājas V/A 
LNerB dar-

binieku ansam-
blis “Šeit 

un Tagad”: 
(no labās) 
A.Zariņa, 

M.Vīksne, 
A.Jākobsone 

un ģitārists 
A.Poplavskis
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ar Ilzi Grunti.
Koncertu mākslinieces iesāka ar “Klusa nakts, svēta 

nakts”, aicinot dziedāt līdzi arī skatītājus. Zālē sēdošie 
bija sajūsmināti par iespēju dzirdēt, daļa — arī redzēt 
— Ievu Akurateri savās “mājās” — Juglā, baudīt viņas 
dzidro dziedājumu. Lielu ievērību izpelnījās Ilzes Grun-
tes divpadsmitstīgu ģitārspēle.

Vēlāk uz skatuves kāpa bibliotēkas darbinieki, kuri 
tieši uz šo Ziemassvētku koncertu bija izveidojuši an-
sambli “Šeit un Tagad”. Dziedāja Saimniecības daļas va-
dītāja Andra Jākobsone, vecākā grāmatvede Maija Vīk-
sne un lasītavas bibliotekāre Alda Zariņa. Mūzikas pa-
vadījumu uz ģitāras spēlēja neredzīgs jaunietis Alek-
sejs Poplavskis, kurš ģitāru spēlēt iemācījies pašmācī-
bas ceļā un spēlē to jau 11 gadus.

Nākošo priekšnesumu bija sagatavojuši jaunieši: 
-

sis (neredzīgs) ar saviem draugiem no Strazdumuižas 
internātvidusskolas — Jāni Ugodņikovu (vājredzīgs) un 
Elīzi Strazdiņu (neredzīga). Viņu izvēlētās dziesmas bija 
ļoti emocionālas: “Divi eņģeļi”, “Baltā dziesma” u.c. 

Koncerts ilga pusotru stundu, taču gribējās, lai tas 
turpinātos vēl un vēl. Zāle bija pildīta ar egles skuju 
smaržu, aizdegto sveču aromātu un pozitīvām emoci-
jām. Koncerta noslēgumā katram klausītājam rokās bi-
ja aizdegta Ziemassvētku svecīte un visi atkal vienojās 
“Klusas nakts, svētas nakts” dziedājumā.

Ziemassvētku koncerta burvība vēl ilgi bija jaušama 
LNerB lasītāju un darbinieku acīs un sirdīs. Tas deva ba-
gātīgu emocionālo un garīgo pacēlumu. Bibliotēka pa-
teicas visiem māksliniekiem, kuri piedalījās šajā koncer-
tā un cer uz turpmāko sadarbību kultūras pasaules ba-
gātināšanā.

(Informāciju sagatavoja V/A LNerB Braila raksta  
nodaļas vadītāja Gunta Bite)

Sastādījusi Marlēna Krasovska
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