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Anna Mauliņa

Ēģiptes rota 

         Alexandrina

Ēģiptes arābu republika ir divējāda: no vienas pu-
ses ir tikai smilts, smilts, smilts, kas dun zem sma-
giem zābakiem, piramīdas, ko grasās aprīt lielā 
Kaira, vēji, kas nes svelmainu karstumu no tuksne-
šiem, no otras — zaļas oāzes, ziedoši koki un krū-
mi, šalcošas palmas, zilā, pasaulē visgarākā upe 
Nīla un maigi glāstošā Sarkanā jūra, koraļļi, krā-
sainas zivis un kamieļi, un vēl Vidusjūras pērle un 
Ēģiptes līgava — Alexandria. Liecības par ietekmi 
Ēģiptē atstājuši senie grieķi, romieši, briti un fran-
cūži. Ēģipte ir 38.lielākā valsts pasaulē. Nīlas del-
ta ir vecākās civilizācijas un kultūras mājvieta, grā-
matu un rakstības ieleja. Šodien tā nav līdzīga ne 
Rietumiem, ne Austrumiem, taču tajā integrētas 
abu kultūru iezīmes, tā ir paradoksu un divkāršu 
standartu valsts visās dzīves jomās.
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 Latvijas bibliotekāres Ēģiptē

Aleksandrijas biblikotēkā
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Ēģipte atrodas divos kontinentos — Āfrikā un Eirāzijā. 
Āfrikas  ziemeļaustrumu daļu un Sinaja pussa-

lu . Ziemeļos valsti apskalo teiksmai-
nā Vidusjūra, bet austrumos — Sarkanā jūra, kurā neie-
tek neviena upe, tāpēc tā atzīta par tīrāko jūru pasaulē. 
Ēģipte robežojas ar Izraēlu,  Sudānu un Lībiju.

Pēc 2009.gada datiem valstī dzīvo 83 miljoni iedzī-
votāju. Kad Napoleons iebruka Ēģiptē, tur dzīvoja tikai 
3 miljoni (http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt#Etymology). 
Kontrastu pilsētā Kairā, kurā nav luksoforu, katrs taurē un 
brauc kā grib, tomēr galā tiek un avāriju arī nav, dienā uz-
turas 20 miljoni iedzīvotāju, pēc saules rieta paliek tikai 
17 miljonu. 90% ēģiptiešu ir musulmaņi (sunnīti). Islams 

p.Kr. Ēģiptes iedzīvotāji sevi sauc tikai par ēģiptiešiem. 
Liktenīga kļūda, kas netiekot piedota, esot nosaukt viņus 
par arābiem, ko ēģiptieši joprojām uzskata par neattapī-

-
jumā ar ēģiptiešiem ir mazāk izglītoti, strādā galvenokārt 
mazkvali+cētus palīgdarbus. Viņu valkātā galvassega, 

alias

būtu kārtība, arābiem esot nepieciešams stingrs sausais 
likums, īsi sakot, viņi esot apmēram tas pats, kas čukči 

bērni, taču ļoti labi skaitoties 7–8–9, pat 10 bērni. Pie-
ļaujamas četras sievas ar nosacījumu, ja vīrs spēj visas 
uzturēt. Ja bērnu esot mazāk, tad valdot uzskats, ka tas 
vīrietis neesot vīrietis un nepavisam — īsts musulmanis. 

prasot izpirkumu jeb kalimu atkarībā no rajona, kurā lī-
gava dzīvo. Jo labāks rajons, jo augstāka cena. Ļoti laba 
līgava maksājot 250 kamieļus, pavisam vāju (kas ir vāja?!) 
varot nopirkt par 5 auniem. Vīrieši neprecas jauni. Ne-
viens neizdod meitu par sievu vīrietim, kam nav dzīvokļa 
vai jumta virs galvas. Bez tam saderināšanās laikā, kas var 
ilgt vairākus gadus, vīrietim jādod iecerētajai dāvanas, arī 

neliels — tikai virtuves piederumi un gultas veļa.
Kā uzskatāmāk redzams Ēģiptes senpilsētā Luksorā, 

dzīvojamās mājas ēģiptieši nereti ceļ bez jumta, tur nav 

privātīpašums. Luksorā personas gada ienākumi sastāda 

mēnesī), tas nozīmē, ka jāstrādā 80 gadus, lai nopirktu 
dzīvokli. Banku kredīti nav modē, nabagiem un bezdarb-
niekiem tos nedod. Vienīgais glābiņš — daudzās pašpa-
līdzības kases, vecāku un radu atbalsts. Vecāki parasti 
uzceļot mājas pirmo stāvu, pieaugot dēli ceļot otro u.t.t.

Dzīve ir grūta, tāpēc īsti musulmaņi ticot aizkapa dzī-
vei, kas sākas pēc nāves. Šīs zemes dzīve ir īsa. Cilvēks 

-
sies un beigsies. Cilvēks nomirst un pāriet citā vidē, dvē-
sele atbrīvojas. Ēģiptieši saka, jo vairāk zelta atdosi šajā 
dzīvē, jo ātrāk tā beigsies. Dzīve šai saulē tiek saistīta ar 
saules ciklu: cilvēks piedzimst — saule uzlec, kad tā riet, 
nāk nakts, kam seko cilvēka nāve, aiz kuras savukārt nāk 
laimīga dzīve mūžam ziedošā paradīzes ielejā.

Korāns sievietēm nepieprasa, tikai iesaka valkāt la-
katus vai parandžas. Precētās lēdijas Ēģiptē tinas mel-
nos zīdos, neprecētās — visbiežāk — spilgti sarkanos. 
Sievietes algotu darbu praktiski nestrādā, taču mājās 
tieši sieviete esot naudas maka turētāja un noteicēja, 
tomēr aiziet uz veikalu un kaut ko nopirkt viņai vienai 
bez vīra, brāļa, tēva vai kāda cita vīrieša klātbūtnes nav 
ļauts. Latviešu sievietes varēja iepirkties uz nebēdu, taču 
neskaitāmi komplimenti un aizdomīgi priekšlikumi tika 

žigolo pakalpojumi. 
žigolo ņemt līdzi uz Latviju. Viņus 

tomēr baidīja Latvijas zaļā un jo īpaši baltā ziema.
Ēģiptē ir bagāti dabas resursi: zelts, urāns, dzelzsrūda, 

nafta un dabasgāze. Ļaudis audzē cukurniedres, klimats 
ir sauss, karsts, ar lielām temperatūras svārstībām dienā 
un naktī. Ēģiptē ir 360 saulainas dienas gadā. Ēģiptiešiem 
ir labi zobi, jo viņi nelieto cukuru, bet grauž un sūkā cu-
kurniedru stublājus. Viņi ir veseli, jo valkā tikai kokvilnas 
drēbes, ēd kartupeļus (raža ienākas četras reizes gadā), 

tēja pazemina asinspiedienu, karsta — paaugstina.
Ēģiptiešus apbēdina un aizvaino tas, ka ļaudis, dzir-

dot vārdu islams, parasti redz bumbas, teroristus, sprā-
dzienus, varmācību. Viņi uzskata, ka problēmas nav reli-
ģijā, bet varās un valdniekos, atgādinot, ka pēc Muhame-

da praviešu nav.

Ēģipte — grāmatu ieleja

Ja senais grāmatu pārrakstītājs, kas dzīvoja Nefe-

rirkara

mirstīgajām atliekām pievienot uzrakstu grāmatu krāju-

mu pārrakstītājs, pasaules sabiedrība, iespējams, nekad 
neuzzinātu, ka senajiem faraoniem bija bibliotēkas un 

kas apmeklēja Ēģipti daudz vēlāk, tikai 6.gadsimtā pirms 
Kristus, par to klusēja. Senajā pasaulē savukārt cirkulēja 

vēlāk nosaukti par Iliādu un Odiseju.

Literatūra, rakstīšana, iespējams, bija seno ēģiptiešu 
dzīvesveids, katru svarīgo jaunatklājumu centās pierak-
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stīt. Vēstures avoti liecina, ka senajos tempļos bija īpašas 
grāmatu zāles, bet senās bibliotēkas sauca par rūpju mā-

jām par dvēseli.

Ēģipte neapšaubāmi bija grāmatu ieleja, vieta, kur 
radās elitāras un anonīmas bibliotēkas. Grāmatas deva 

senajās apbedījumu vietās. Paradoksāli, ka Ēģiptē dzima 

arī grāmatu iznīcināšanas māksla. Rakstu 
materiāli un veselas to krātuves nereti tika 
apglabātas kapenēs kopā ar to īpašnieku.

Kad māls runāja

-

plāksnītes, uz kurām atstāja savas rakstzīmes. Plāksnītes 

-
dedzināta māla plāksnītes izmantoja darījumu un diplo-
mātiskajā sarakstē, daiļliteratūras un reliģisko tekstu pie-
rakstam. Zinātnieki savus atklājumus māliem neuzticēja.

Papiruss — Nīlas dāvana

-
gums  — papiruss nācis no Nīlas. Bez Nīlas Ēģipte būtu 
tuksnesis.

Valstī glabājas 50 gadsimtus sens papirusa gabals, 
kas ir izcili balts un labi saglabājies. Vecākais fragments, 

uz kura rakstīti hierogli-

p.Kr. Uz aizvēsturiska-
jiem papirusa tīstokļiem 
rodami dažādi admi-
nistratīvi dokumenti: 
dekrēti, reliģiskie teksti, 
bēru organizēšanas ce-
remoniālie materiāli, zi-
nātniski un medicīniski 

-
ņas apliecinājumi raks-

tītajam vārdam un lasīšanai, uzsvērts, ka gudrs neviens 
nepiedzimst, ka rakstītais dokuments ir nesalīdzināmi 
vērtīgāks nekā uzcelta akmens māja.

Pirms Kristus avoti rāda, kā pakāpeniski radās un 
nostiprinājās arī populārā un mākslinieciskā literatūra. 
Īpaši augstu tika vērtētas pasakas un romāni. Ēģipto-
logi uzskata, ka teksti glabājušies vai nu grāmatu skolā, 
kas atradusies templī, vai arī tā saucamajā dzīves mājā, 
kurā skolota jaunā paaudze. Grāmata tajos tālajos lai-
kos bija papirusa tīstoklis, kas tika glabāts šaurās sienu 

Brīvpieejas krājums

Skats uz Aleksandrijas bibliotēku

Rinda, lai bibliotēkā tiktu
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nišās, koka lādēs. Rakstītie teksti vēstures gaitā tika ne 
vien krāti, pirkti, pārrakstīti un citādi loloti, bet arī nežē-
līgi iznīcināti nereti pēc priekšraksta: mana ienaidnieka 
grāmatas ir mani ienaidnieki
ienaidnieki, piemēram, persieši 525.gadā p.Kr. Iekarotā-
ji dauzīja skulptūras, nojauca un dedzināja tempļus ar 
visiem rakstības avotiem. Iznīcināja visu, izņemot zeltu, 
kam nebija nekādas atmiņas.

Septiņi pasaules brīnumi 

brīnumi — Gīzas piramīdas, 

Babilonas gaisa dārzi, Arte-

mīdas templis Efesā, Zeva sta-

tuja Olimpijā, Halikarnasas 

mauzolejs, Rodas koloss un 

Aleksandrijas bāka — jopro-
jām saista sabiedrības uzma-
nību visās pasaules malās. 

Hēro-
dots
5.gadsimtā g.p.Kr., un dzejnieks un zi-

3.gadsimtā p.Kr. sastādījuši šo brīnumu 
sarakstus, taču līdz mūsdienām sa-
glabājies tikai viens brīnums — Gīzas 

karsējusi tuksneša saule un pulējušas 
nebeidzamās smilšu vētras.

Alexandria — Atēnu rene-
sanses pilsēta

-

renesanses atspulgs, pilsēta, kuras taisnās un platās ie-
las naktīs tika izgaismotas, un ik dienas balti mazgātas, 
darbojās ūdensvads un kanalizācija, bija skaisti tilti, plaši 
parki. Pilsētā dzīvoja apmēram miljons cilvēku.

Pirms 22 gadsimtiem, runājot mūsdienu valodā, tū-
-
-

lā (356.–326.g.p.Kr.) kapa, iegriezieties Museionā un tā 
slavenajā bibliotēkā. Šodien no senās pirms Kristus go-
dības praktiski nekā nav. Skan pat ultimatīvi neatbildēti 

-
ne maz bija? Vai tā ietilpa septiņos pasaules brīnumos? 
Varbūt tā tikai skaista leģenda?

Antīkās pasaules godība — Bibliotheca 
Alexandrina

g.p.Kr.) pasludināja sevi par caru un pavēlēja uzcelt to, 
ko vēlāk nosauca par septīto pasaules brīnumu — bāku 
un zināšanu paradīzi — Museionu jeb mūzu templi, kurā 
atradās arī senā bibliotēka. Termina bibliotēka tā laika 

pamatā bija grieķu vārds biblion, kas apzīmēja papi-
rusa tīstokli, kas tajā laikmetā bija mūsdienu grāma-
tas formāts.

Museions bija elitāra celtne, tā laika universitāte bez 
studentiem, senās civilizācijas pētniecības centrs, kas 

-

pazīstami zinātnieki. Bibliotēkā bija plašas krājumu zā-
les un galerijas, kurās varēja izklāt papirusu tīstokļus un 
rīkot publiskas diskusijas. Museionā ietilpa ziedoši dārzi, 
klosteri, ēdnīcas, dzīvojamās telpas.

Bibliotēkā darbojās plaša grāmatu pār-
rakstīšanas, arī kritiskās rediģēšanas sistēma. 

-
lāko antīkās pasaules izdevniecību, bet pati 

-
rijas +lozo+ iestrādāja grāmatās antīko litera-

tūru. Bibliotēkā parādījās arī budisma teksti, Babilonijas 
vēsture, Bībeles tulkojumi, Homēra un Hipokrāta teksti 

Toras ori-
ģināls u.t.t.

Kad bibliotēkas ideologs un balstītājs cars Ptolemajs 
jautājis: cik tad tīstokļu bibliotēkā īsti ir, atbilde bijusi: ap-
mēram 20 tūkstoši, taču solīts darīt visu, lai būtu 500 tūk-
stoši. -
mit. Ja pieņem, ka vidēji viena senā autora darbi iekļāvās 

mūsdienu grāmatu.
Lai sagādātu rakstu avotus, bija izstrādāta interesan-

ta bibliotēkas krājuma papildināšanas stratēģija. Patiesī-
bā, lai iegūtu grāmatas, visi līdzekļi un visi ceļi bija labi 
un pieņemami. Citvalstu vēstniekiem bija obligāts no-
sacījums dāvināt grāmatas, o+ciālā sarakstē, kas stiepās 
līdz Indijai un tālāk, tika paģērēts sūtīt visu veidu tekstus 
gan pārrakstīšanai, gan pirkšanai par pasakainām ce-

galiņu, kuru momentā atņēma, izpētīja un pārrakstīja. 

tīstokļiem bibliotēkas katalogā bija īpaša atzīme kuģu 

fonds. -

Ir tikai smiltis un svelmaina  saule
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-
rot neatdot. Ptolemaja deklarētais mērķis bija savākt 
visus esošos grieķu zinātnes un literatūras materiā-
lus, ieskaitot antīkajā pasaulē pazīstamās Aristoteļa 
(384.–322. g.p.Kr.) bibliotēkas fragmentus. No visām 
malām plūda tīstokļu saiņi uz Aleksandrijas jeb pa-
saules pirmo un galveno bibliotēku. Visi ceļi tolaik 

-
tu kārtošanas sistēmas. Līdz mūsdienām pazīstama šīs 
bibliotēkas jeb Kallimaha klasi+kācija, kurā grāmatas 
grupētas pēc žanriem, bet žanru ietvaros autoru alfabē-
tiskā secībā. Daiļliteratūra, piemēram, tika dalīta sešās 
nodaļās: eposi, elēģijas, jambi, melika, traģēdijas un ko-
mēdijas, zinātniskā literatūra — piecās nodaļās: vēsture, 
retorika, +lozo+ja, medicīna, likumdošana. Kallimahs bija 
ne vien viens no pirmajiem zināmajiem bibliogrā+em un 

dzejnieks. Viņam pieder teiciens “liela grāmata — liels 
ļaunums” (“mega biblion, mega kakon”). 
Dzīves laikā viņš uzrakstījis apmēram 800 
sacerējumu par vēsturi, gramatiku, dzeju. 
Kallimaha Autoru katalogs, kuri pierādījuši 

sevi visos zināšanu formātos un uzrakstītajos 

sacerējumos aizņem 120 sējumus. Bibliotēku 
zinātnē viņš tiek uzskatīts par bibliogrā+jas 
pirmtēvu.

Kad pēc dažiem gadsimtiem tika nodibi-
nāta konkurējoša bibliotēka Pergamā, tajā 

-

viens žanrs, kura ietvaros darbi kārtoti auto-
ru alfabētā. Katrai krātuvei bija izeja uz gaišu 
kolonādi, ko varētu nosaukt par mūsdienu 
lasītavu, kurā izklāt apjomīgos tīstokļus. 

Lielās Aleksandrijas bibliotēkas 
bojāeja

-
žumu bija zaudējusi. Museionā vairs nebija stipendiātu. 
Bez līdzekļiem zinātniskā pētniecība apsīka. Ēģipti sāka 
pārvaldīt romiešu tikumi.

-

sasaiņota vešanai uz Romu, lai to uzdāvinātu mīļotajai 
Kleopatrai (69.–30. g.p.Kr.). Cēzara valdīšanas laikā Kleo-

gaistošo spozmi. Savukārt senie avoti stāsta, ka arī Jūliju 

plānojis izveidot tai līdzīgu bibliotēku Romā.
-

vārdu, bija drupās. Iespējams, ka Cēzars ar uguni gribē-
ja iznīcināt tikai ienaidnieka >oti ostā nevis fantastisko 
pilsētu un pasaules slavu guvušo bibliotēku. Kas to šo-

no ostas akvatorija, kurā sadega ne vien ienaidnieka, bet 
arī paša Cēzara kuģi, pārsviedās uz tai piegulošo pilsētu. 

-
tībai. Ostas mājas uzliesmoja, stiprais jūras vējš nesa 
liesmas pāri jumtiem meteorīta ātrumā... un nopos-
tīja deviņu paaudžu krāto grieķu, ebreju, mezopo-
tāmiešu, helēnisma garīgo mantojumu, ko apvija 
senās leģendas un mīti.

-
nību pazuda nebūtībā. Ja šī bibliotēka būtu izdzīvojusi, 
iespējams, cilvēces tumsas laikmeti būtu gaišāki.

Par slaveno bibliotēku, senajiem rakstu avotiem un 
to krātuvēm, kā arī bojāeju ir daudz pretrunīgu ziņu un 
leģendu. Ir liecības, ka ugunsgrēka neskartas palika bib-
liotēkas dubletes un daļa citu senatnes materiālu, kas 
glabāti citā vietā, ka bibliotēka sekmīgi darbojās līdz 
398.gadam p.Kr, kad to galīgi iznīcināja pēc kristiešu pat-

-

tur nodibināta universitāte (Володин Б.Ф. Всемирная 
история библиотек. 2-е изд., доп. Спб.: Профессия, 

-
vilizāciju, liecina tikai viens vēstures avotu pārstāsts par 
kāda veca ēģiptiešu zintnieka sarunu ar iekarotāju ģe-
nerāli par zinātniskām grāmatām. Ēģiptiešu gudrais pie-
sardzīgi teicis ģenerālim, ka neprasa no viņa neko tādu, 
kas viņiem (iekarotājiem) derīgs, taču, ja tomēr ir tādas 
grāmatas, kas viņiem nav vajadzīgas, tās varētu node-
rēt ēģiptiešiem. Vecais aizrautīgi stāsta ģenerālim par 

bagātībām. Ģenerālis noklausās, ir  aizkustināts un pat 
sajūsmināts, taču atzīstas, ka pats neko izlemt nevar, un 

Aleksandrijas bibliotekāre 
lepojas ar plašo digitālo 
kolekciju, kas sasaista pagātni, 
tagadni un nākotni



48

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

-

apmēram šādi: “Ja tajās (grāmatās) rakstīts tas pats, kas 

Pravieša grāmatā (Korānā), tad Pravieša grāmata ļauj bez 

tām iztikt; ja tajās ir kaut kas tāds, kas ir pretrunā ar to, — 

tās ir kaitīgas. Sāc tās iznīcināt...” Ģenerālis apjuka, taču 
nespēja pretoties valdnieka pavēlei. Viņš lika senos fo-
liantus izmantot par kurināmo. Pagāja seši mēneši līdz 

pasaules vēsturē kā pirmais musulmanis — intelekta iz-
nīcinātājs.

Bibliotheca Alexandrina 
atdzimšana  

Ideja par Lielās bibliotēkas atdzemdināšanu 

pasaules sabiedrība, gan ievērojami cilvēki to ar 

UNESCO. Sā-
kotnēji aicinājumam pievienojās Vidusjūras reģio-
na valstis, pēc tam visa pārējā pasaule.

1988.gadā UNESCO izsludināja starptautisku 
-

vājumu konkurencē uzvarēja mazpazīstams norvēģu 
arhitektu birojs Snøhetta (http://www.snoarc.no). 1990.

arābu valstīm. Būvniecība sākās pēc pieciem gadiem, 
1995.gadā. Pēc septiņiem gadiem — 2002.gadā apjomī-
gā bibliotēka tika uzcelta. Būve izmaksāja trīs reizes vai-

atklāšana notika 2002.gada 16.oktobrī. 2000.gadus pēc 

Jaunā bibliotēka 

Jaunās bibliotēkas misija ir godāt pagātni, cildi-
tilts starp 

pagātni un nākotni. Bibliotēkas  pirmā prioritāte ir 
-

dusjūras problemātika un arābu pasaule, tad Āfrika 
un pārējā pasaule.

-
tēka. Kā daudzfunkcionāla 21.gadsimta hibrīdinstitūcija 

-
jumu ar specializētu rakstu avotu un rokrakstu kopumu, 
tā respektē tagadni, ko apstiprina atbilstoša krājumu 
stratēģija, un orientējas uz nākotni, nostiprinot pasaules 

-

2002, — p. 9–22).
Galvenā lasītāju zāle aizņem 70 000 kvadrātmetru 

un ir izvietota septiņos līmeņos. Bibliotēkas kompleksā 
iekļauts konferenču centrs (vairākas zāles ar 3000 vie-
tām), specializētas telpas un multimediāls aprīkojums 
neredzīgajiem, īpašas lasītavas jauniešiem un bērniem. 

studiju un programmu centri, Starptautiskās zinātnis-
kās skolas, Rokrakstu, dokumentālās kultūras un dabas 
mantojuma (CultNat) un Hellēnisma studiju institūcijas) 
aicina pētniekus no visas plašās pasaules.

Bibliotēkas ietvaros darbojas trīs muzeji, četras māks-
las galerijas, planetārijs, seno manuskriptu restaurācijas 
laboratorija, interesentiem pieejama plaša multimediā-
la informācija par Ēģiptes mantojumu 5000 gadu ilgajā 
vēsturē, fragmenti no senās Ēģiptes dzīves, musulma-
niskais kultūras mantojums. Bibliotēkā ir deviņas pastā-
vīgas izstādes, darbojas dialogu forums, kas nodrošina 
iespēju tikties un diskutēt ar pasaulē atzītiem cilvēkiem: 
+lozo+em, domātājiem, autoriem un rakstniekiem.

Galvenās lasītavas 32 metrus augstais stikla jumts 
160 metru diametrā ļauj iespīdēt dienas gaismai visos 

iegravētas 120 dažādas rakstības.

Aleksandrijas bibliotēkas gide 
Heidi el Shafei

Jauniešu 
bibliotēka
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Bibliotēku apmeklē apmēram 800 000 interesentu 
-

tajiem, kam bija iespēja ieskatīties tās ikdienā.
Daudzus gadus bibliotēkas direktors ir Izmails Sera-

geldins (Ismail Serageldin), kas ir arī Ēģiptes senāta locek-
lis. Viņš beidzis Kairas universitāti, maģistra un doktora 
grādu ieguvis Harvardā, izdevis apmēram 50 monogrā-
+jas, uzrakstījis vairāk nekā 200 rakstus par biotehnolo-
ģiskiem, lauku attīstības un citiem jautājumiem. Lielās 
bibliotēkas direktors tiek uzskatīts par visinteliģentāko 
vīru Ēģiptē un arābu pasaulē. Viņš runā arābu, franču un 
angļu valodā.

Krājumi

Unikālā celtne paredzēta 8 miljonu grāmatu glabā-
šanai. Universālais krājums aptver visas zinātņu noza-
res  — no advokatūras līdz žurnālistikai. Pēc projekta 
500 000 vienību paredzēts izvietot brīvpieejā galvenajā 
lasītavā, bet 7 500 000 — glabāt slēgtajās krātuvēs. Gan 
brīvpieejas, gan slēgtais grāmatu krājums kārtots zināt-

(DDC21), autorzīmes tiek noteiktas pēc Katera-Sanbor-
na (Cutter-Sanborn) autoru tabulām. Vispārīgais krājums 
aptver visu veidu iespiestos izdevumus — grāmatas, 
seriālizdevumus, uzziņu un konferenču materiālus. Spe-
ciālajos krājumos tiek glabāti multimediālie un depozi-
tārie dokumenti, zinātnisko pētījumu disertācijas, citas 

-
rijas bibliotēka īpašu uzmanību velta elektroniskajiem 
resursiem — pašu digitalizējumiem un globālā tīmekļa 
arhivējumiem.

Slēgtajos krājumos glabā arī grāmatas, kam pievie-
noti pavadmateriāli (kompaktdiski, kartes utt.), limitē-
tus izdevumus, dublikātus, greznus izdevumus, dārgas 
mākslas grāmatas, izcilas disertācijas, izdevumus, kuros 
ietverta sabiedrību dezinformējoša informācija, kas var 

piemēram, pēc lasītāju diferenciācijas (vecuma, ieņema-

kritērijiem (izdevuma retuma, dārdzības, saglabātības 
līmeņa) vai citiem īpašiem noteikumiem, ko izvirzījusi 
bibliotēkas vadība. Informāciju no slēgtajiem krājumiem 
var pasūtīt katrā izsniegšanas punktā.

Speciāli izdalītas ir depozitārās kolekcijas, kas aptver 
-

zīmīgus depozītus.

Kataloģizācijas standarti

Visi bibliotēkas materiāli ir ietverti tiešsaistes katalo-
gā, vadoties pēc starptautiski akceptētiem standartiem. 

-

-
cijā tiek izmantots MARC21 formāts.

-

valodas priekšmetu iedaļu veidošanā bibliotēka vadās 
pēc BN-OPALE PLUS  

valodas materiālus priekšmetizē, pamatojoties uz šīs va-
lodas priekšmetošanas standartiem, kas speciāli izstrā-
dāti bibliotēkām, informācijas centriem un datubāzēm.

-
ku sistēmu VTLS / VIRTUA.

Taha Huseina bibliotēka

raksta krājumi. Īpaši izcelti tehnoloģiskie pakalpojumi 
neredzīgajiem un vājredzīgajiem, kas nodrošina pieeju 
gan bibliotēkas krājumiem, gan globālā tīmekļa resur-
siem. Speciālas program-
matūras ļauj izmantot 
gan elektronisko katalo-
gu, datubāzes, gan citus 
tīkla resursus.

Bērnu bibliotēka

Ēģiptē, kā jau iepriekš 
teikts, nopietna ir anal-
fabētisma problēma. 

nav. Lasīšanas veicināša-
nai, bērnu izglītībai un 
garīgai attīstībai te tiek 
veltīta īpaša uzmanība. 

veidots informācijas krājums bērniem vecumā no 6 līdz 

Ēģiptes bērniem logu uz pasauli un veidot paaudzi, kura 
spētu pārvarēt digitālā gadsimta izaicinājumus. Biblio-
tēkā izvērstas daudzas programmas, kas attīsta bērnu 

un spilgtais noformējums, pasaku un stāstu stāstīšanas 
istabas, kinozālītes, datornodrošinājums un internetslē-
gums katru dienu piesaista plašu bērnu uzmanību.

Jaunatnes bibliotēka
 

Jauniešu kategorijā Ēģiptē tiek ieskaitīti cilvēki vecu-
mā no 12 līdz 16 gadiem. Jaunajiem pieaugušajiem, kā 
viņi prestiža paaugstināšanai tiek saukti, bibliotēka pie-
dāvā ne vien plašu viņiem adresētu poligrā+sko izdevu-
mu klāstu, bet arī brīvu piekļuvi elektroniskajiem resur-

un skolu jaunatni saistošiem atklājumiem, sensacionā-
lām atziņām par pagātni un mūsdienām, kas var piesais-
tīt jauno paaudzi zināšanām, interesantajai informācijas 
meklēšanas un izmantošanas maģijai, vēlēšanos iepazīt 
pasauli, studēt un gūt labumu sev un savai valstij.

Jaunā bibliotekāre 
laipni uzsmaida 
ikvienam lasītājam
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Tēlotājmākslas un multimediālā 
bibliotēka

-
noti tēlotājmākslas, izklaides un multimediālie resursi. 
Bibliotēka radīta kā inovatīvs un saistošs piedāvājums 

viena bibliotēka bibliotēkā, kas transformēta kā jauna 
pieredze, sakausēta ar bagāto vēsturi, izmantojot jaunās 
mākslas elementus saistījumā ar interaktīvajām tehno-
loģiskajām iespējām — vizuālajiem un skaņu efektiem, 
demo versijām.

Aleksandrijas bibliotēkas Nobela sekcija

garu ielika norvēģi. Nobela sekcija bibliotēkas struktū-
-

nātniekiem un pētniekiem. Sekcijā ietverti gan Nobela 
prēmijas laureātu darbi, gan informācija par viņiem no 
1901.gada līdz mūsdienām. Sekcijā ietilpst vēsturiskā 

Nobela istaba, auditorija un Soderberg Lounge.

Nobela lasītavu, reto grāmatu, rokrakstu un mikrofor-
mu nodaļas, speciālos krājumus ļauts apmeklēt tikai zi-
nātniekiem. Nobela lasītavā norvēģi mēģinājuši sasaistīt 
antīko pasauli ar Nobela laika un mūsdienu realitāti.

Digitālā bibliotēka un interneta arhīvs 

-
lekciju un interneta arhīvu. Īpaši izvērsta ir seno avotu 
digitalizācija. Sasaistīti tiek antīko ģeogrā+sko vietu, vēs-
tures pieminekļu, celtņu, citu vēsturisku liecību attēli un 
aprakstījumi.

Īpašu uzmanību bibliotēkas vadība pievērš interne-
ta resursu arhivēšanai. Globālā tīmekļa lapu rasmošana 
uzsākta 1996.gadā un aktīvi turpinās līdz mūsdienām. 

-
mekļa vietnes dzīves laiks ir ne vairāk kā simts dienas, tās 
mainās vidēji reizi divos mēnešos.

-
terneta arhīvu dāvinājumus, piemēram Sanfrancisko 
interneta arhīvu. Sadarbībā ar Sanfrancisko datorspe-
ciālistiem (http://www.petabox.org) izveidots apjomīgā 
interneta arhīva (1996–2006) glabāšanas un meklēšanas 
tehnoloģiskais risinājums. Web kolekcijas, kas arhivēta 

-
sandrijas bibliotēkas radītie produkti: elektronisko krā-
tuvju kapacitāte sasniedz 2,2 petabaitus.

glabāti 70 miljardi web

televīzijas programmu, 1000 kino+lmu un 25 000 digita-
lizētu grāmatu (http://archive.bibalex.org)

Digitālā bibliotēka dod ieskatu pa-
saulē gadsimtu gaitā, aptverot rakstus 
senēģiptiešu, arābu, turku, persiešu, 

(Musnad, Nabatean, 

Thamodic) valodās. Digitalizējumiem 
-

saista pagātni un tagadni un apliecina, 
ka katrai  pagātnei ir nākotne.

Pašu acīm

Skatot 21.gadsimta bibliotēku pašu 

zudis. Datori izskatās krietni novecojuši. 

pārāk daudz. Un iespējams, ka šodienu 
aizēno kādreiz tik slavenā pagātne.

bija tikai 500 000 glabāšanas vienību. 

paiet apmēram 80 gadiem, lai izveido-
tu izvirzītajai misijai relevantu krājumu.

Krājumu galvenais papildināšanas avots ir dāvināju-
-

jusi lielu informācijas masīvu par mauru valdīšanas laiku 
-

formāciju par Suecas kanāla celtniecību un problēmām. 

uzmanību Vidējiem austrumiem, 2009.gadā dāvināja 

bibliotēkai) pusmiljonu grāmatu. Līdz ar dāvinājuma 
saņemšanu tā kļuvusi par sesto bibliotēku pasaulē, kas 

Nacionālā bibliotēka ir dāvinājusi Latvijā izdotas bērnu 
grāmatas angļu valodā.
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Bibliotēkā ir plaši izvērsti maksas pakalpojumi. Ska-

dažu pastāvīgo izstāžu, piemēram, Rokrakstu un reto 
grāmatu izstādes, antikvārā muzeja, planetārija +lmu 
programmu, Culturama multimediālo šovu apmeklē-

arhitektūras viedokļa un bibliotekārā darba skatījuma. 
Bibliotēkas informācijā uzsvērts, ka pamatpakalpojumi 
ir bez maksas, izņemot fotokopēšanu, skenēšanu un iz-

karti. Bibliotēkā aizliegts ienest pārtiku, mobilie telefoni 
lietojami tikai klusuma režīmā.

Plašajā brīvpieejas zonā, kura, kā jau teikts, paredzēta 
500 000 vienībām, tiek glabātas apmēram 350 000 infor-

mācijas vienības. Lasītāji te paši izvēlas grāmatas, taču 
pēc izmantošanas tās nav ļauts nolikt atpakaļ plauktā. 
Promejot visas izmantotās grāmatas atstājamas uz gal-

nodrošināta uzskaite. Jāpiebilst, ka detalizētu statistisko 
informāciju tomēr neizdevās atrast.

Lai kļūtu par bib-
liotēkas lasītāju, ne-
pieciešama pase vai 
identi+kācijas karte, 
fotogrā+ja, pastāvīgās 
dzīves vietas adrese. 
Bibliotēkas izmantoša-

ēģiptiešiem un cit-
valstu interesentiem. 
Ēģiptietim mēneša 
maksa ir 20, citvalst-
niekiem — 110, gada 
maksa ēģiptiešiem 60, 
citiem — 330 EGP (6 
EGP=1USD).

Ēģiptes bibliotēku sistēma

Kopumā Ēģiptē ir 2 222 bibliotēkas. 152 bibliotēkām 
nav kataloga. Kopskaitā ietilpst 2 nacionālās bibliotēkas. 
Nacionālā bibliotēka Kairā ir galvenā bibliotēka valstī, 

bibliotēkām ir savi tīkli: Assuit Universitātes tīklā, piemē-
ram, ietilpst 30 +liālbibliotēkas, Kairas universitātē — 5, 

Daļu publisko bibliotēku vieno valsts prezidenta Hos-
 (www.mpl.org.eg). Šīs bibliotēkas tiek 

elektroniskie katalogi, notiek aktīva resursu digitalizācija. 
-

tas. Publiskajā telpā pieejami 120 000 grāmatu pilnteksti, 
uz kuriem neattiecas autortiesību ierobežojumi. 35 000 
grāmatu pilntekstu izlasāmi angļu valodā (onlinebooks.

library.upenn.edu).

Publisko bibliotēku izmantošana ir par maksu, kas 
diferencēta pēc apmeklētāju vecuma: 
no 3 līdz 20 gadiem jāmaksā 15, no 
20 līdz 30 gadiem — 25 EGP. Visvairāk 
jāmaksā lasītājiem vecumā no 30 līdz 
60 gadiem — 35 EGP. Bibliotēku iz-
mantošanas maksa samazinās pēc 60 
gadu sasniegšanas un sastāda 20 EGP.

Ēģiptes bibliotēkas galvenokārt iz-
-

kāciju (http://www.mpl.org.eg).

120 Latvijas bibliotekāri Ēģipti un 

Domāju, ka visām atmiņā pa-
liks skaistās, laipnās un zinošās 

viņu interesantie detaļstāsti par 
slaveno pilsētas un bibliotēkas 
pagātni, bibliotēkas atdzimša-
nu, digitalizācijas neapturamo 

virzību un globālās krīzes draudiem. Domāju, ka Latvijas 
bibliotekāres nekad neaizmirsīs arī ēģiptiešu vīriešu ne-
beidzamo komplimentu straumi, kas visām lika justies 

taču vajag tik maz — tikai dzirdēt dažus nebūtībā gais-
tošus vārdus.

(Dzintras Justas, Evas Ernštreites, 

Annas Mauliņas, Ditas Leitānes foto)

Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra 
Justa Aleksandrijas bibliotēkas lasītāju pulciņā

Ēģiptieši 
patīk 
visām


