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Janas Dreimanes 
intervija ar Maincas 
Grāmatzinātnes 
institūta maģistranti, 
Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas praktikanti 
Katarīnu Baumani

No 2010.gada marta līdz jūnija beigām Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā praktizējās Johana Gūtenberga Uni-
versitātes Grāmatzinātnes institūta (Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Institut für Buchwissenschaft, Vācija) 
maģistrante Katarīna Baumane (Katharina Baumann). 
Viņas galvenais uzdevums bija rokrakstu apstrāde Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) Reto grāmatu un rokrakstu 
nodaļā.

K.Baumane dzimusi 1985.gada vasarā. Uzaugusi 
laukos, netālu no vācu kultūras pilsētas Drēzdenes. Jau 
kopš bērnības kļuvusi par pastāvīgu tuvējās mazpilsē-
tas bibliotēkas apmeklētāju. Skolas gados izvēlējusies tā 
saukto mākslas virzienu, pastiprināti apgūstot mākslas 
vēsturi, mūziku un teātra mākslu. Pēc ģimnāzijas absol-
vēšanas uzsākusi studijas Johana Gūtenberga Univer-
sitātē. Studiju ietvaros apguvusi poļu valodu, tādēļ li-
kumsakarīgs bija ceļš uz Krakovas Universitāti, kur viņa 
aizvadījusi vienu “skarbu, bet pamācošu” dzīves gadu. 
Darbojusies praksē arī Vācijas Poļu institūtā Darmšta-
tē, Lasīšanas veicināšanas fondā Maincā, kā arī lielākā 
Vācijas grāmatniecības uzņēmuma “Bertelsmann AG” 
sistēmā.

Būdama LNB praktikante, K.Baumane aktīvi iesais-
tījās bibliotēkas pasākumos, kas bija veltīti grāmatnie-
cības vēsturei. 2010.gada 5.maijā diskusijklubā “Gūten-
berga galaktika” viņa iepazīstināja ar grāmatniecības 
pētniecības un studiju iespējām Vācijā, pastāstīja par 
Maincas Grāmatzinātnes institūtu, dalījās iespaidos par 
Latviju un latviešiem.

Šāda veida ārzemju studenta prakse ir unikāls (iespē-
jams, pirmais) gadījums Latvijas bibliotēku vēsturē. Vairs 
nepārsteidz Latvijas studentu sakāpinātā interese par Va-
kareiropas augstskolām un uzņēmumiem, turpretī labklā-
jīgas rietumvalsts, augsta līmeņa universitātes studentes 
interese par Latviju, Rīgu, šķiet neparasta. Tādēļ aicināju 
K.Baumani uz sarunu par studentu dzīvi Vācijā, kā arī prak-
ses laikā Latvijā gūtajām atziņām.
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Publicējam arī K.Baumanes rakstu par Maincas Grā-
matzinātnes institūtu, kurā raksturota no Latvijas visai at-
šķirīgā vēsturiskā studiju sistēma un infrastruktūra.

J.Dreimane. Kā Jūs domājat — no kā esat mantoju-

si mīlestību uz grāmatām?

K.Baumane. Manu vecāku mājās allaž tika daudz lasīts. 
Jau diezgan agrīnā bērnībā sapratu, ka lasot var iepazīt 

J.Dreimane. Jūs esat uzaugusi Austrumvācijā, bet 

studējat Rietumvācijā. Vai starp abām Vācijas da-

ļām joprojām pastāv ekonomiskas, sociālas un kul-

tūras atšķirības?

K.Baumane. Uz šo jautājumu nav iespējams atbildēt 
īsumā, būtu nepieciešams detalizēts izklāsts. Domāju, 

-
rāk. Drīzāk būtu jārunā par ziemeļvācu un dienvidvācu 
mentalitātes dažādību, kas ne vienmēr skaidrojama ar 

daudzi Austrumvācijas jaunieši dodas studēt uz valsts 
rietumu augstskolām, kamēr pretējs process vērojams 
ļoti reti. Daļēji tas ir abpusējas izpratnes un ieinteresē-
tības trūkums.

J.Dreimane. Kāpēc izvēlējāties studijas tieši Main-

cas Grāmatzinātnes institūtā?

K.Baumane. Mazliet tas bija lēciens aukstā ūdenī, jo 
nedz Maincu, nedz tās universitāti agrāk nebiju iepa-

kombinācijas iespējas: grāmatzinātne, literatūrzinātne 
un teātra zinātne. Tas nebūtu iespējams nevienā citā 
Vācijas augstskolā. Turklāt pēc ģimnāzijas absolvēša-
nas vēlējos iepazīt neredzētu Vācijas apvidu, jaunu pil-
sētu. Un Mainca — skan labi!

J.Dreimane. Kāds ir Johana Gūtenberga Universi-

tātes students? Vai Grāmatzinātnes institūta stu-

denti ir tipiski vai atšķirīgi augstskolā studējošās 
jaunatnes kopainā?

K.Baumane. Johana Gūtenberga Universitāte ir kla-
siska universitāte, kas piedāvā studijas visos zinātņu 
virzienos. Arī Grāmatzinātnes institūtā var sastapt vis-
dažādākā “tipa” studentus. Daži vairāk sliecas uz noza-
res ekonomisko pamatu izpēti, citi izvēlas humanitāro 
virzienu, vēl citi labāk pievēršas vēsturei un sociālajām 
zinātnēm. Tādējādi institūta studenti labi iekļaujas 
diferencētajā augstskolas vidē. Grāmatzinātnes insti-
tūts ir vidēja lieluma struktūrvienība, kuras studentu 
sabiedrība ir labi pārskatāma. Mūs visus saista viens 
hobijs: lasīšana un interese par grāmatām. Esam sav-
starpēji labi pazīstami, kas, protams, var izrādīties no-
derīgi turpmākajā grāmatnieka karjerā. Jo grāmatnie-
cība Vācijā ir salīdzinoši neliela nozare. Tās speciālisti 
regulāri tiekas grāmatu mesās, izstrādā kopprojektus, 

dalās pieredzē. Tādēļ ir nepieciešams iegūt un uzturēt 
kontaktus. Esmu pārliecināta, ka daudzus studiju bied-
rus atkal sastapšu tālākajā darba dzīvē.

J.Dreimane. Vai  un ko vācu studējošā jaunatne lab-

prāt lasa?

K.Baumane. Man ir daudz kontaktu ar +loloģijas stu-
dentiem, kam ļoti daudz jāapgūst studiju ietvaros. Bieži 
nepietiek brīvbrīžu pašu izvēlētajai lasāmvielai. Studenti 
— tāpat kā pārējā sabiedrība, tomēr nelasa īpaši daudz, 
jo nav nedz laika, nedz iekšējas vajadzības. Domāju, ka 
studenti dod priekšroku laikmetīgajai literatūrai.

J.Dreimane. Kāda ir Johana Gūtenberga Universitā-

tes studentu nodrošinātība? Latvijā valsts stipendi-

jas pietiek niecīgai studentu daļai, arī valsts %nan-

sēto studiju vietu visiem nepietiek. Vairums spiesti 

ņemt studiju kredītu. Tādēļ lielākā daļa studējošās 

jaunatnes uzsāk darba gaitas jau 2., 3.kursā.

K.Baumane. Reinzemes-Pfalcas pavalstī, kur atrodas 
Mainca, nav studiju maksas, tādēļ te studijas parasti 
pārsniedz mācību programmā paredzēto laiku. Turpre-
tī citās Vācijas pavalstīs ieviesta studiju maksa. Lielais 
ik semestra maksājums, kam pieskaitāmi vēl ikdienas 
dzīves tēriņi, protams, ir nozīmīgs +nansiāls apgrūti-
nājums. Students var saņemt arī valsts atbalstu, taču 
tā ieguve un apjoms atkarīgs no vairākiem faktoriem, 
piemēram, vecāku ienākumiem. Tādēļ daudzi studenti 
līdztekus studijām spiesti strādāt. Neliels skaits saņem 
stipendijas no fondiem vai citām institūcijām.

J.Dreimane. Kādi studiju kursi, mācībspēki Jums 
visvairāk palikuši atmiņā?

K.Baumane. Esmu apmeklējusi daudzus profesores 
Utes Šneideres (Ute Schneider) kursus, jo man patīk vi-
ņas mācīšanas stils. Viņa studentiem uzdod ļoti labus 
jautājumus, ļauj patstāvīgi apgūt uzdoto tematu. Tur-
klāt viņa sniedz daudz svarīgu pamatzināšanu. Viņas 
grāmatzinātnieces entuziasms pārņēmis arī studentus. 

-
mināru tematiskajai ievirzei: fokusēšanās uz grāmatas 
sociālajām funkcijām. Mani visvairāk interesē mediju 
un sabiedrības mijiedarbe.

J.Dreimane. Vai Rīgā esat pirmoreiz?

K.Baumane. Šeit pirmoreiz biju 16 gadu vecumā. Ce-
ļojums bija atstājis labas atmiņas, dzīvīgā un skaistā 
pilsēta man bija ļoti patikusi. Allaž domāju: vajadzētu 
tajā atgriezties!

J.Dreimane. Jūs esat LNB praktikante. Kādi ir Jūsu 

pienākumi?

 
K.Baumane. Tiku iesaistīta divos projektos. Meklēju 
informāciju izstādei “Grāmatas Eiropā 1514.gadā”. Tā 
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paredzēta 2014.gadā, kad Rīga būs Eiropas kultūras 
galvaspilsēta. Izstāde jaunajā LNB ēkā, domājams, pie-
saistīs daudz apmeklētāju. Turklāt Reto grāmatu un 
rokrakstu nodaļā rekataloģizēju 18.–20.gadsimta rok-
rakstus. Vairums dokumentu bija vācu valodā. Darba 
gaitā atkal un atkal uzdūros aizraujošām un kuriozām 
tā laika sadzīves detaļām. Fascinējoši, cik gan daudzvei-
dīgi var būt bibliotēkā glabātie dārgumi! Sākot no poļu 
klosteru skolēnu teoloģiskajiem pierakstiem, 18.gad-
simta tirgotāju vēstulēm līdz 19.gadsimta lasāmvielas 
pasūtījumiem, piemēram, Jelgavas grāmattirgotājam 
Ferdinandam Besthornam (Ferdinand Besthorn) — tā-
dējādi var paplašināt savu zināšanu horizontu, gūt aiz-
raujošu ieskatu vēsturē.

J.Dreimane. Vai ir kāda latviešu īpašība, kas Jūs ir pār-

steigusi un dara viņus  ļoti atšķirīgus no vāciešiem?

 

K.Baumane. Man tūlīt iekrita acīs augstie papēži, uz 
kuriem latviešu sievietes staigā ikdienā. Turklāt mani ie-
spaidojusi tautas kultūra, ko ar mīlestību kopj amatieru 
dejkolektīvi un kori. Kaut ko tādu Vācijā jūs neatradīsiet. 

J.Dreimane. Vai ikdienā, strādājot LNB, izjūtat lat-

viešu un vācu kultūras vēsturisko saikni?

K.Baumane. Manuprāt, Rīgas ainavā un latviešu valo-
dā ir daudz vācu ietekmes liecību. Ja ar šo jautājumu 
nodarbotos padziļināti, varētu konstatēt ļoti daudz 
saikņu. Domāju, ka šejienes sabiedrība ir tik mūsdie-
nīga un atvērta, ka te var dzīvot tikpat labi kā Vācijā.

J.Dreimane. Vai esat viesojusies arī citās Latvijas 

bibliotēkās?

K.Baumane. Līdz šim esmu iepazinusi vēl tikai Val-
mieras bibliotēku. Man patika jaunā augstskolas ēka. 
Diemžēl laika trūkuma dēļ nav iznācis iepazīt citas Lat-
vijas bibliotēkas.

J.Dreimane. Vai Latvijas bibliotēkās ir vācu zināt-

niekiem un studentiem īpaši noderīgi krājumi, kas 

būtu steidzami digitalizējami un publicējami tieš-

saistē?

K.Baumane. Esmu pārliecināta, ka šeit ir daudz intere-
santu materiālu vācu zinātniekiem un studentiem. Kuri 

no tādiem varētu būt vācu grāmattirgotāja Ferdinan-
da Besthorna arhīvs, kura zinātniskā apstrāde man tika 
uzticēta. Arī 18.–19.gadsimta vācbaltu avīzes varētu in-
teresēt daudzus speciālistus. Iepriecinoši, ka jau tagad 
daļa LNB vēsturisko krājumu ir plaši atspoguļoti elek-
troniskajā katalogā.

J.Dreimane. Vai savu brīvo laiku arī pavadāt pie 

grāmatām?

K.Baumane. Ļoti labprāt lasu, diemžēl nepietieka-
mo latviešu valodas zināšanu dēļ nevaru pilnvērtīgi 
izmantot šejienes bibliotēku krājumus. Tādēļ regulāri 
apmeklēju Gētes institūta Rīgā bibliotēku, kur daudz 
skaistu grāmatu. Pamatvajadzības ir nodrošinātas. Tur-
klāt esmu liela teātra un kino cienītāja. Latviešu teātros 
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gan neesmu bijusi (to pašu trūcīgo latviešu valodas zi-
nāšanu dēļ), toties esmu apmeklējusi vairākus koncer-
tus, jo mūzikai, par laimi, visā pasaulē ir viena valoda. 

alternatīvais kino. Tiekos ar draugiem, tagad pārsvarā 
virtuāli. Bieži gatavoju ēst, kad vien ie-
spējams.

J.Dreimane. Vai Jums ir profesionā-

lais ideāls, kam Jūs vēlētos līdzinā-

ties?

K.Baumane. No manas kā bibliotēku 
lasītājas un LNB praktikantes pieredzes 
varu secināt: ir svarīgi, lai bibliotekārs 
rastu prieku darbā ar grāmatām un spē-
tu to rosināt arī citos. Labs bibliotekārs 
ir draudzīgs un izpalīdzīgs. Tā kā infor-
mācija ir daudzveidīga, arī bibliotekāra 
interesēm jābūt daudzpusīgām. Prak-
ses laikā sapratu, ka ārkārtīgi svarīgas ir 
svešvalodu zināšanas, jo nācās apstrā-
dāt tekstus ne vien vācu, bet arī poļu, 
latīņu un holandiešu valodā. Digitalizā-
cijas un tīmekļa tehnoloģiju attīstības 
laikmetā būtiski ir saglabāt elastību, 
spēju apgūt un izmantot jaunos risinā-
jumus.

J.Dreimane. Vai Jums bijusi iespēja 

pabūt ārpus Rīgas?

K.Baumane. Jā. Man bijušas dažas iespējas izrauties 
ārpus galvaspilsētas un ceru, būs vēl. Esmu sajūsmā 
par Latviju!  Man ļoti patīk Baltijas jūra, tādēļ priecā-

lauku ainavas ar daudzajiem mežiem, ezeriem un brī-
numskaistajām ielejām. Bez Valmieras man īpaši patika 
Kuldīga. Biju pārsteigta par Rundāli — tik greznu pili 
nebiju gaidījusi! Tomēr vislielākais iepriecinājums, ka 

daudzviet satiku atklātus un jaukus cilvēkus. 
Pirms atgriešanās Vācijā esmu iecerējusi ap-
meklēt arī Viļņu.

J.Dreimane. Vai Jūs vēlētos strādāt bib-

liotēkā pēc maģistra diploma iegūšanas? 

Vai Jums ir sava sapņu bibliotēka vai cita 

institūcija, kurā Jūs vēlētos strādāt?

K.Baumane. Jo vairāk tuvojas augstskolas 
absolvēšanas brīdis, jo grūtāk atbildēt uz šo 
jautājumu. Varu sevi iedomāties strādājam 
bibliotēkā, jo tajā ir daudz atraktīvu darba 
virzienu. Esmu domājusi arī par citām iespē-
jām, piemēram, karjeru izdevniecībā. Pagai-

darbs būtu daudzveidīgs un ietvertu plašas 
komunikācijas iespējas.

J.Dreimane. Ko Jūs novēlētu Latvijas bibliotekāriem?

 

K.Baumane. Lai viņiem būtu iespēja strādāt ar prieku 
un rūpību, iegūstot atzinību un augstu vērtējumu. Lat-

vijas Nacionālajai bibliotēkai vēlu jaunu, skaistu ēku, 
kas tiktu jo drīzāk uzcelta. Lai bibliotēkās būtu jaunu 
grāmatu pilni plaukti un daudz interesantu lasītāju!

Paldies par sarunu!

(Foto no Katarīnas Baumanes personīgā arhīva)
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Grāmatu pārvietošanas talkā 2010.gada 22.jūnijā kopā ar LNB 
kolēģēm

Rīgā uz Akmens 
tilta 2010.gada 
pavasarī. Fonā 
— LNB jaunā 
ēka


