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PRIEKŠVĀRDI

Latvijas PSR masu bibliotēku darba virzienu 1968.gadā noteloa

lielSs vēsturiskas jubileja*, ko atzīmēja padomju tauta. Biblio-

tēkas rūpīgi gatavojušās V.I. Ļeņina 100.dzimšanas dienas atzīmē-

šanai, N.Krupskajas 100.gadadienai, VLKJS 50.gadskārtai. Ļeņina

komjaunatnes 50 gadu jubileja izraisīja bibliotēku aktivitāti darbā

ar jaunatni. To sekmēja piedalīšanās Vissavienības jauno lasītāju

konferencē "Komjaunatnes biedra karte, tu uz varoņdarbiem sauc."

Latvijas PSR masu bibliotēku 1968. gada darba pārskata mate-

riāls izkārtots četrās galvenajās nodaļās:

I. Masu bibliotēku darba vispārīgs raksturojums.

11. Rajonu, pilsētu un pilsētciematu bibliotēkas.

111. Ciemu bibliotēkas.

IV. Bērnu bibliotēkas.

Pielikuma Latvijas PSR Kultūras ministrijas masu bibliotē-

ku darba rādītāji.

Pārskatu sastādījušas M.Dimenšteine (I. Masu bibliotēku

darba vispārīgs raksturojums), Dz.Dimperāne (11. Rajonu, pilaētu

un pilsētciematu bibliotēkas), M.Pūriņa (111. Ciānu bibliotēkas),

R.Vlgante (IV. Bērnu bibliotēkas).
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I. MASU BIBLIOTĒKU DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1. Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana

Bibliotēku tikls. 1968. gadā turpinājās bibliotēku tikla

nokārtošana. Laukos šis darbs visumā pabeigts. Rezultāti

apspriesti LPSR Kultūras ministrijas kolēģijā 1968.g. L2.augustā.

Republikas pakļautības pilsētas tikla nokārtošanu turpina.

Kultūras ministrijas sistēmas bibliotēku skaits pieaudzis

par 41. 1969. gada 1. janvāri bija 1002 bibliotēkas, no tām 26

rajonu, 112 pilsētu un pilsētciematu, 772 ciemu un 92 bērnu bib-

liotēkas. Ciemu bibliotēku skaits palielinājies par 36, bet pil-

sētu uu pilsētciematu - par 3. 552 bibliotēkām ir 3237 pārvie-

tojamās bibliotēkas, bet 38 bibliotēkām- 54 filiāles. Salīdzi-

not ar 1967. gadu, pārvietojamo bibliotēku skaits samazinājies par

1B?, kas daļēji izskaidrojams ar bibliotēku tikla pārkārtošanu.

1968.gada beigās izveidots jauns posms republikas iedzīvotā-

ju bibliotekārajā apkalpošanā: pilsētu zinātniskajām bibliotē-

kām Daugavpili, Jelgavā, Liepājā un Ventspili uzdota vairāku ra-

jonu (zonas) bibliotekārā apkalpošana.

1968. gadā iesākts Kultūras miristrijas masu bibliotēku tikla

centralizācijas eksperiments Rīgas pilsētas Oktobra rajonā. Iz-

veidota rajona centrālā bibliotēka (bij. Rīgas pilsētas 6. biblio-

tēka) ar 6 filiālēm. Pirmais darba gads liecina, ka šajā sistēmā

iespējams uzlabot lasītāju apkalpošanu un palielināt fondu apgro-

zību. Centralizēts komplektēšanas un grāmatu apstrādes darbs:

bibliotēkas filiāles saņem pilnīgi apstrādātas grāmatas kopā

ar katalogu kartītēm. Sevišķa uzmanība bija veltīta lasītāju

apkalpošanai, literatūras pieprasījumu maksimālai apmieri-
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nāšanai, izmantojot visas centralizētas sistēmas fondus, kā

ari zinātnisko bibliotēku starpbibliotēku abonementu.

2. Lasītāju un apmeklējumu skaits. Literatū-

ras izsniegums. Masu darbs

Lasītāju kopējais skaits Kultūras ministrijas bibliotēkas

1968.gadā 539.0 tūkstoši, par 3t7 tūkstošiem vairāk nekā 1967.

gadā\ ——

Lasītāju skaits (tūkstošos)

1967.g. 1968.g. Izmaiņas
1968.

Rajonu bibliotēkās . 42,2 42,7 + 0,5

Pilsētu un pilsētciematu bibliotē-

kās 205,8 200,9 - 4,9

Ciemu bibliotēkās 208,9 + 3.3

Bērnu bibliotēkās 81,8 +4.7

levērojams lasītāju skaita pieaugums ir ciemu un

bibliotēkās. Turpretim pilsētu un pilsētciematu bibliotēJ

zaudējušas 4900 lasītāju.

Vidējais lasītāju skaits (tūkstošos)

Vienā rajona bibliotēka 1.6

" pilsētas un pilsētoiemata bibliotēkā 1,8

" ciema bibliotēkā 0,3

" bērnu bibliotēkā 0,9

Lai gan lasītāju skaits masu bibliotēkās audzis, bibliotēku

apmeklējumu skaits nedaudz samazinājies - par 2,3 tūkstošiem;

1968.gadā to bija 4.666,6.Viens lasītājs apmeklējis masu biblio-

tēku caurmērā 8,6 reizes.
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Viena lasītāja vidējais apmeklējumu skaits

1968.gada

rajonu bibliotēkas - 10,4

pilsētu un pilsētciematu
bibliotēkās - 9,5

ciemu bibliotēkās - 6,2

bērnu bibliotēkSs - 11,8

Salīdzinot ar 196?.gadu, vidējais apmeklējumu skaits pālie

linājiea rajonu bibliotēkas.

izsniegums 1968. gada bija 15.000,0 tūkstoši

vienību, kas ir par 417,5 tūkstošiem lielēks neka 1967. gada.

IzsniegumspalielinSjies visās bibliotēkās:

rajonu blM4otēkSf par 12.6 tūkst.

pilsētu un pilsētciematu bibliotēkai^a^-T^T^čukst.

ciemu bibliotēkās par 121,7 tūkst.

bērnu bibliotēkās par 202,3 tūkst.

Vidējais izsniegums (tūkstošoe)

vienā rajona bibliotēkā 55.0

" pilsētas un pilsētciemata
bibliotēkā 59.0

"
ciema bibliotēkā 4,8

" bērnu bibliotēkā 35.4

Literatūras izsniegums (tūkstošos) 1968.gadā

Lasāmība Apgrozība

Rajonu bibliotēkas 1.430,1 33.5 1.6

Pilsētu un pilsētele-
matu bibliotēkās 6.616,5 32,9 1.8

Ciemu bibliotēkSs 3-694,5 17,6 0,8

Bērnu bibliotēkās 3-258,9 37,6 1,8
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Literatūras izsniegums pa nozarēm (tūkstošos)

1967.g. 1968.g. Izmainās 1968._.

Sabiedriski politiskā
literatūra 1626,5 1708,8 +82,3

Dabas zinātņu, medicīnas

literatūra 640,2 662,1 +21,9

Tehnikas literatūra 777,6 774,4 - 3,2

Lauksaimniecības literatūra
.. 296,2 300,1 + 3,9

Daiļliteratūra 6611,3 6952,7 +341,4

Mākslas literatūra 911,7 905,4 - 6,3

Bērnu literatūra 1576,3 1602,2 +25,9

Pārējā literatūra 2142,7 2094,3 - 48,4

Nozīmīgs ir sabiedriski politiskās literatūras izsnieguma

kāpinājums - 82.300. Tas izskaidrojams ar bibliotēku aktivitāti

sabiedriski politiskās literatūras propagandā sakarā ar ievērojamām

jubilejām, kam tās rūpīgi gatavojušās: V.l.Ļeņina 100. dzimšanas

dienu, N.Krupskajas 100 gadu jubileju, VĻKJS 50. gadadienu v.c.

Darbs ar sabiedriski politisko literatūru sevišķi uzlabojies

pilsētu un pilsētciematu bibliotēkās, kur tās izsniegums palielinā-

jies par 39,4 tūkstošiem. Šis nozares literatūras izsnieguma kāpi-

nājums vērojams ari bērnu bibliotēkās - par 28,1 tūkstoti.

Literatūras izsnieguma kāpinājumu veicinājis gan individuālais,

gan masu darbs, kas aktivizējās sakarā ar minētajām jubilejām.

1968.gadā sarīkoti 23.098 masu pasākumi, pārsvarā par sabied-

riski politiskiem tematiem. Lauksaimniecības ražošanas veicināšanai

organizēti 3094 pasākumi. Literatūras izstāšu skaits 1968.gadā-

37.529.

Individuālais un masu darbs sīkāk analizēts turpmākajās nodalās

šeit atzīmēsim tikai interesantākās un jaunākās darba formas. Rak-

sturīgi kļuvuši pasākumu kompleksi, kam liela nozīme literatūras pro



pagaridā.

Tā sakarā ar Vissavienības jauno lasītāju konferenci "Kom-

jaunatnes biedra karte, tu uz varoņdarbiem sauc" vērojama ciešā-

ka bibliotēku sadarbība ar komjaunatnes organizācijām: kopīgi

masu pasākumi un kopīga lasīšanas vadība. Gatavojoties V.l.Ļeņi-

na 100. gadadienai, daudzos rajonos organizētas grāmatu skates ar

bibliogrāfiskiem apskatiem pie izßtādēm, vietējā presē, pa radio.

Gatavojoties atzīmēt 50 gadus kopš padomju varas nodibināšanas

Latvijā, aktivizējies novadpētniecības darbs, daudzās bibliotēkās

iekārtoti novadpētniecības stūrīši.

Tāpat kā iepriekšējos gados bibliotēkas rīkojušas izstāšu

ciklus, lasītāju un skatītāju konferences, derīgo padomu stundas,

neklātienes konferences, skaņu šurnēlus.

3. Fondi

1968.gada masu bibliotēku fonds bija 11.225,3 tūkstoši vie-

nību. Tas papildinājies ar 1017,5 tūkstošiem vienību, bet izslēg

ti 507,2 tūkstoši vienību.

Tātad fonda pieaugums ir 510,3 tūkst, vienību.

Grāmatu skaita (tūkstošos)

Rajonu bibliotēkās 894,8

Pilsētu un pilsētciematu bibliotēkās 3731,1

Ciemu bibliotēkas 4805,8

Bērnu bibliotēkās 1793,6

Grāmatu fonds pa nozarēm (tūkstošos)

1967.g. 1968.g. Izmainās

1968.g.

Sabiedriski politiskā literatūra 1756,7 1805,4 + 48,7

Dabas zinātņu -"- 586,1 617,5 + 31,4

Tehnikas -"- 509,4 524,4 + 15,0

Lauksaimniecības -"- 461,3 456,2 - 5,1

8
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Daiļliteratūra 4969,7 5295,5 +325,8
Mākslas literatūra 566,9 600,6 + 33,7
Bērnu -"- 992,1 + 41,4

Pārējā -"- 914,2 „33,6 + 19,4

Turpmākajās nodaļās fonda saatāvs analizēts sīkāk.

4. Bibliogrāfiskais un metodiskais

darbs

1968. gadā vērojama bibliogrāfiskā darba padziļināšanās

masu bibliotēkās. Dažādākas kļuvušas arī tā formas un metodes.

Rajonu un pilsētu bibliotēku atbildes uz aptaujas jautājumiem

liecina par bibliogrāfisko materiālu nopietnu, pārdomātu izman-

tošanu masu pasākumos un, kas sevišķi atzīmējams, ari individuāla

jā darbā ar lasītājiem.

Daudzas rajonu, pilsētu un ciemu bibliotēkas sastādījušas

literatūras sarakstus un individuālus lasīšanas plānus saviem la-

sītājiem, sevišķi jaunatnei.

Literatūras propagandai plaši izmantoti vietējie radiomezgli

rīkojot bibliogrāfiskos apskatus, rajonu un pilsētu laikr

ievietojot tajos anotētus literatūras sarakstus, informācijas par

jaunākajām grāmatām, apskatus.

Uzlabojusies speciālistu, sevišķi lauksaimniecības darbinie-

ku, informācija par jaunāko literatūru, izmantojot Viļa Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas informācijas biļetenu "Jaunākā

lauksaimniecības literatūra". Par to liecina lauksaimniecības

literatūras izsniegums Viļā Lāča LPSR Valsts bibliotēkā starpbib-

liotēku abonementa kārtā (399 vienības) un neklātienes abonemen-

tā (257).



1967. nada iesāktais darbs bibliogrāfisko un metodisko mate-

riālu analītiskās kartotēkas veidošanā tagad noris visās masu

bibliotēkās. Sakarā ar novadpētniecības darba aktivizēšanos

daudzās bibliotēkās organizētas novadpētniecības kartotēkas, at-

sevišķi rajoni rīko ciemu bibliotēku konkursu par labāko novadpēt-

niecības kartotēku.

Mērķtiecīgāka kļuvusi bibliogrāfisko zināšanu propaganda.

Bibliogrāfiskos materiālus plaši popularizē tematiskajās un jaunumu

izstādēs, ietver literatūras apskatos, ieteic lasītājiem individuā-

lajā darbā un lasīšanas vadības procesā.

Pilsētu zinātniskās bibliotēkas Daugavpili, Jel *avā, Liepā-

jā un Ventspili, kuras kā metodiskā darba centri sekmē savas zonas

dažādu sistēmu bibliotēku darba attīstību, koordinē un kooperē

to darbu un tādējādi nodrošina savas zonas iedzīvotāju vienotu

bibliotekāro apkalpošanu. Šis bibliotēkas organizē bibliotēku

darbinieku seminārus, zinātniski praktiskās konferences un citus

kvaliijkācijas celšanas pasākumus.

Atskaites gadā vērojama lielāka mērķtiecība rajonu bibliotēku

metodiskajā darbā. 1968. gada beigās bibliotēkas sastādīja rajo-

nu metodiskā darba kopplānus 1969. gadam, kuros ietverti rajonu,

rajonu bērnu un zonālo bibliotēku pasākumi praktiskās palīdzības

sniegšanā visām bibliotēkām rajonā.

Par jaunu formu bibliotēku metodiskajā darbā var uzskatīt

atklāto durvju dienas, kad bibliotēku darbinieki apmeklē viens

otru un iepazīstas ar darbu. Šo darbu iesāka M.Gorkija Rīgas pil-

sētas Centrālā bibliotēka jau 1966. gadā.

Lielu darbu rajona un pilsētu centrālās bibliotēkas veikušas

bibliotekāru kvalifikācijas celšanā. Visos

10



rajonos regulāri notikuši bibliotēku darbinieku semināri, kuros

iztirzāti jautājumi saskaņā ar Vila Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas izstrādāto programmu un materiāliem, ietverot ari

tieši attiecīgajam rajonam raksturīgus aktuālus jautājumus.

Daudzas rajonu un pilsētu centrālās bibliotēkas aicināja

uz semināriem ar konsultācijām par aktuāliem un svarīgiem darba

jautājumiem Valsts bibliotēkas speciālistus.

Atzinīgi vērtējams Zemgales bibliotekāru semināra, ko

organizēja 1968.g. jūnijā Jelgavas zinātniskā bibliotēka kopā

ar Jēkabpils rajona bibliotēku. Tajā piedalījās 60 darbinieku,

kas noklausījās speciālistu konsultācijas par bibliotēku uzdevu-

miem, V.l.Ļeņina 100. dzimšanas dienu gaidot, sakarā ar 50 gadiem

kopš padomju varas nodibināšanās Latvijā, VĻKJS 50. gadadienu;

konsultācijas par SBA un NA izmantošanu, lauksaimniecības speciālis-

tu bibliotekāro apkalpošanu, lasītavu darbu v.c.

Pēc pašu rajonu bibliotēku ierosmes tika organizēti divi

starprajonu bibliotēku darbinieku semināri - Alūksnes un Balvu

(I cet.) un Tukuma un Talsu (111 cet.) rajonos.

Rajonu bibliotēku iniciatīva ieviešama ari citos rajonos.

11
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II. RAJONU, PILSĒTU UN PILSĒTCIEMATU BIBLIOTĒKAS

1. Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana.

Bibliotēku tikls. 1968.gadā republikā darbojās 26 rajonu

un 112 pilsētu un pilsētciematu bibliotēkaa. Pilsētu un pil-

sētciematu bibliotēku skaits pieaudzis par 3- No jauna atvēr-

tas Jūrmalas pilsētas 6. un Rīgas pilsētas 40. bibliotēka.

Ikšķiles ciems kļuvis par pilsētciematu un tādā kārtā ari ciema

bibliotēka par pilsētciemata bibliotēku.

Bibliotekārajā apkalpošanā nozīmīgu vietu ieņem filiāles,

grāmatu izsniegšanas punkti un pārvietojamās bibliotēkas. 25 ra-

jonu un 90 pilsētu un pilsētciematu bibliotēkas organizējušas

864 pārvietojamās bibliotēkas un izsniegšanas punktus, kur apkal-

po 41.382 lasītājus. Tomēr, salīdzinot ar 1967.gadu, pārvie-

tojamo bibliotēku skaits samazinājies par 49 un to lasītāju

skaits - par 3H5. Nedaudz samazinājies pārvietojamo bibliotēku

un to lasītāju skaits Rīgas pilsētaß bibliotēkās, Limbažu,

Ludzas, Ogres rajonu, Jēkabpils, Kārsavas, Smiltenes pilsētu un

Jūrmalas pilsētas 3., Alsungas un Cesvaines pilsētciematu bib-

liotēkās. Stučkas rajona bibliotēkai nav nevienas pārvietojamās

bibliotēkas, Balvu rajona bibliotēkai -1. Pārvietojamo biblio-

tēku darbam maz uzmanības veltījušas pilsētu un pilsētciematu

bibliotēkas: Olaines, Pļaviņu pilsētas 2. un Siguldas pilsētas,

Balošu, Ķeguma un Stendes pilsētciematu uic. bibliotēkas.

Dažās bibliotēkās, neskatoties uz pārvietojamo bibliotēku

skaita samazināšanos, to lasītāju skaits palielinājies, pism.,

Jelgavas un Tukuma rajonu bibliotēkās. Tas liecina, ka pārvie-



tojamo bibliotēku tīkla pārkārtošana Šajos rajonos bijusi parei-

za.

Intensīvs pārvietojamo bibliotēku darbs ir Saldus un Ludzas

rajonu bibliotēkās.

Lai noteiktu personisko bibliotēku lomu iedzīvotāju biblio-

tekārajā apkalpošanā, Alūksnes rajona bibliotēka organizējusi

rajonā personisko bibliotēku uzskaiti. Uzskaitīti visi grāmatu

krājumi, kur ir ne mazāk kā 100 vienību un kas tiek sistemātis-

ki papildināti. Noskaidrots, vai personiskās bibliotēkas izman-

to arī citi lasītāji. Ciemos izveidotas personisko bibliotēku

kartotēkas. Pavisam rajonā ir 685 personiskās bibliotēkas ar

kopējo fondu 188.006 vienībām. Nereti personisko bibliotēku gra

matu fonds pārsniedz ciemu bibliotēku grāmatu skaitu. Personis-

ko bibliotēku uzskaite uzsākta arī Bauskas rajonā.

2. Lasītāju apkalpošana. Literatūras

propaganda. Masu darbs

Lasītāju skaits un literatūras izsniegums. 1968.gadā rajo-

nu, pilsētu un pilsētciematu bibliotēkās bija 243,7 tūkstoši la-

sītāju, par 4,3 tūkstošiem mazāk nekā 1967.gadā. Rajonu biblio-

tēku lasītāju skaits gandrīz nav mainījies, bet samazinājies pil

sētu un pilsētciematu bibliotēkās.

Lasītāju skaits palielinājies:

Rīgas pilsētas 13. bibliotēkā par 1080

Rīgas pilsētas 17- bibliotēkā
"

395

Cēsu rajona bibliotēkā
" 123

13



Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 1966. gada bibliotē-

kas daudz mērķtiecīgāk strē ājušas lasītāju iesaistīšanā un

bibliotēkas propagandā.

Lai popularizētu bibliotēku, Bauskas rajona bibliotēka pil-

sētā izlikußi tipogrāfijā iespiestus plakātus. Lasītavas propa-

gandai izlikts plakāts ar aicinājumu izmantot savu brīvo laiku

lietderīgi un apmeklēt lasītavu. Par šo jautājumu notikušas divas

radiopārraides "Bauskas rajona bibliotēka aizvadītajā gadā" un

"Saruna par rajona bibliotēkas lasītavu". Pārrunas par bibliotē-

ku un tās fondiem notikušas tekstilkombimāta "Saule" filiālēun

pilsētas 2.vidusskolā. Pilsētas padomes deputātu sesijā pastāstīta

par rajona bibliotēkas darbu, organizējot darbaļaužu atpūtu 5 die-

nu darba nedēļas apstākļos.

Rajona laikrakstā "Komunisma Ceļš" par bibliotēkas darbu

ievietoti 20 raksti, piem., "Jūsu rīcībā plašs žurnālu un avīžu

klāsts", "Rajona bibliotēka", "Rajona bibliotēka aizvadītajā ga-

dā", "Pirmajā vietā" v.c.

Kopējais izsniegums 1968.gadā rajonu, pilsētu un pilsētcie-

matu bibliotēkās bija 8046,6, t.i., par 93,5 tūkstošiem vairāk

nekā 1967.gadā.

Literatūras izsniegums (tūkstošos)
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1967.g. 1968.g. Izmaiņas Apgrozība
1968.Ķ.

Lasāmība

1968.*.1966.*.

7953.1 8046,6 + 93.5 1.7 33



Kaut gan literatūras izsnieguma, salīdzinot ar iepriekšējo

gadu, pieaudzis, tomēr bibliotēku fondi aug ātrāk un apgrozība

joprojām krītas.Gada laikā tā samazinājusies par 0,1. Lasāmība

šai gadā pieaugusi par 0,5.

Vairākas bibliotēkas, rūpīgi strādājot, palielinājušas

izsniegumu:

Daugavpils pilsētas zinātniskā bibliotēka par 28.484 vien

Rīgas pilsētas 8. " 21.064 "

Valkas rajona " "
19.413

"

Rīgas pilsētas 13.
" "

15.514
"

Rīgas pilsētas' 16. " "
6.458

"

Balvu rajona
" "

6.451 "

Jēkabpils rajona
" "

4.386
"

Viesītes pilsētas
" " "

Cēsu rajona
" "

1.688
"

Literatūras izsniegums pa nozarēm (tūkatošos)

Nozares 1967.g. 1968.g. Izmaiņas

Sabiedriaki politiskā literatū-

ra 1095,3 1141,6 + 46,3

Dabzinātņu literatūrā 430,0 440,0 + 10,0

Tehnikas literatūra 550,5 $41,4 - 9,1

Lauksaimniecības literatūra ... 121,6 128,3 + 6,7

Daiļliteratūra 3426,1 3529,9 + 101,8

Mākslas literatūra 603,5 610,2 + 6,7

Pārejā literatūra 1470,4 1409,2 - 61,2

Apmeklējumu skaits ari 1968.gadā rajonu, pilsētu un pilsēt-

ciematu bibliotēkāssamazinājies. Atskaites periodā āls bibliotēkas
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lasītāji apmeklējuši 2337,5 tūkstošus reižu, t.i., par 93,3 tūksto-

šiem mazāk nekā 1967. gadā.

Apmeklējumu skaits (tūkstošos)

1967.g. 1968.g. Vidējais apmeklējumu
skaits vienā biblio-

tekā

196?. Ķ. 1?68.Ķ.

Rajonu bibliotēkās 407,8 428,9 15,7 16,5

Pilsētu un pilsētciematu
bibliotēkās 2023,0 1908,6 18,6 17,0

! Individuālajā darbā 1968.gadā bibliotē-

kas galveno uzmanību veltījušas jaunatnes grupām. Sevišķi daudz

strādāts ar jauniešiem, kam nav vidējās izglītības un kas nekur

nemācās. Bibliotēku darbinieki centušies paplašināt to interešu

loku, ieteikt dažādu nozaru literatūru, izraisīt interesi par

mācībām.

Tā Saldus rajona bibliotēkā galvenā vērība veltīta jauniešiem

vecumā no 15 līdz 21 gadiem. Veikti pētījumi par to, kas viņus

interesē, kādu literatūru lasa un kādu vēlas lasīt. Sajā grupā

ir 323 lasītāji. No tiem puse ir skolu audzēkņi vecumā no 16 līdz

18 gadiem. Pētījumi rāda, ka nopietnākas intereses ir jauniešiem,

kas mācas. Jauniešiem, kas strādā un nemācās, bibliotēka sastā-

dījusi lasīšanas plānus.

Bibliotēkas abonementā lasa daudz vakara un neklātienes mā-

cību iestāžu audzēkņu - 21,4% viaa lasītāju skaita. Šis grupas

lasītāju skaits ar katru gadu pieaug. 1967.gadā bibliotēkā lasī-

ja 273 neklātienes un vakara mācību iestāžu audzēkņu, bet 1968.g

jau 326. Šo jauniešu pieprasijumua bibliotēka centas apmierināt
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sevišķi labi. Bieži izmantoja starpbibliotēku abonementu, re-

ģistrēja atteikumus utt.

Jēkabpils rajona bibliotēkā izdalītas 3 jpuniešu grupas:

jaunieši, kas mācās - 32

jaunieši, kas mācās un strādā - 26

jaunieši, kas strādā un nemācās - 51.

Bibliotēka katru mēnesi analizē Šo grupu lasīšanu un apkopo ari

gada rezultātus. Izraudzīties literatūru kvalifikācijas celša-

nai bibliotēka palīdzēja 13 šoferiem, 9 atslēdzniekiem, 35 elekt-

riķiem, 13 mehāniķiem, 6 galdniekiem.

Individuālajam darbam ar lasītājiem Jēkabpils rajona bib-

liotēka sastāda tematiskus literatūras sarakstus "Ko lasīt

tālāk?" un ievieto tos populārākajās daiļliteratūras grāmatās.

Tie novirza no daiļliteratūras uz kādu citu zinātnes nozari. Piem.,

V.Kaverina grāmatā "Divi kapteiņi" ievietoja ieteicamās litera-

tūras sarakstu, kurā uzrādītas šādas grāmatas: V.Koņecka "Rīt-

dienas rūpes", M.Muratova "Pirmie lielā ceļa izlūki", A.Lielā

"Arktikas ledos", J.Smūla "Ledus grāmata", L.Hvata "Noslēpumai-

nais kontinents". S.Lema grāmatā "Magelāna mākonis" ievietots

V.Lāca Latvijas PSR Valsts bibliotēkas izdevumā "Par zinātnisku

pasaules uzskatu" (R., 1965) uzrādītais literatūras saraksts

par Mēnesi. Sarakstā atzīmētas tās grāmatas, kas ir bibliotēkā.

Šādus sarakstus ievietoja ari jaunākajās un interesentākajās da-

žādu zinātņu nozaru grāmatās. Tā N.Medvedjuka un P.Suslova grā-

matā "Kolhoza kalējs" ievietots literatūras saraksts "Ko lasīt

kalējam", A.Kosjačenko un I.Molčana grāmatā "Atslēdznieku darbi" -

saraksts "Ko lasīt atslēdzniekam remontētājam". Abonementa dar-

binieki pēc lasītāju pieprasījumiem varēja spriest, kā saraksti
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tiek izmantoti.

Bibliotēkas izdalīja ari atsevišķas lasītāju grupas li-

teratūras propagandai par aktuāliem tematiem. Komjaunatnes

jubilejas radā tādas bija komjauniešu grupaa.

Limbažu rajona bibliotēka komjauniešiem intensīvi ieteica

literatūru par komjaunatni un tās vēsturi. Bibliotēkas dar-

binieki īpaši strādāja ar 10 jauniešiem, kas vēl nebija lasī-

juši V.l.Ļeņina darbus un literatūru par viņu, un 15 lasītājiem,

kam jau bija iemaņas šis literatūras studēšanā. Pirmajiem

bibliotekāri sastādīja lasīšanas plānus un ieteica laaltāju

sagatavotības līmenim atbilstošustV.l.Ļeņina darbus un litera-

tūru par viņu. Abonementa darbinieki rūpējās, lai plānos

ieteiktā literatūra arvien atrastos atsevišķās galda kastēs,

Tiem jauniešiem, kas jau lasījuši V.l.Ļeņina darbus, bibliote-

kāri centās šo interesi padziļināt un ieteikt V.lĻeņina darbus

par jaunatni, komunistisko morāli, literatūru, mākslu.

Aj.-I citas bibliotēkas individuālajā darbā ar lasītājiem

centušās propagandēt V.l.Ļeņina darbus. Zilupes pilsētas bib-

liotēka sastādījusi ieteicamās literatūras sarakstus "V. I.Leoins

vadonis, biedrs, cilvēks" un "V.l.Ļeņina iemīļotie daiļdarbi",

Lielvārdes pilsētciemata bibliotēka - "Ko lasīt par V.l.Ļeņinu".

"Ļeņina tēls daiļliteratūrā", "V.l.Ļeņina cīņu biedri".

Ar speciālistiem bibliotēkas strādājušas galvenokārt infor-

mācijas jomā. Sevišķi šai ziņā atzīmējams pilsētu zinātnisko
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bibliotēku darba.

Tomēr bibliotēku gada atskaitēs individuālais darba ar la-

sītājiem atspoguļots loti maz. Daudzas bibliotēkas aprobežojas

ar vispārīgām frāzēm, piem., Alūksnes, Bauskas, Cēsu,

Daugavpils, Gulbenes, Kuldīgas, Talsu rajonu, Ventspils pilsētas

2. v.c. bibliotēkas.

Masu darba

Maeu pasākumi Izstādes

1967.*. 1963.Ķ. 1967.*. 1966.

Rajonu, pilsētu un pilsēt-

ciematu bibliotēkas 4620 4552 9249 107)4

Masu pasākumu skaits samazinājies par 68. 1968.g. biblio-

tēkas ļoti daudz rlkoju&aa izstādes - par 1485 vairāk neka

1967.gadā.

Caurmērā katra rajona bibliotēka gada laiks noorganizējusi

27,4 pasākumus, katra pilsētas un pilsētciemata bibliotēka -

34,3.

Masu pasākumi un izstādes galvenokārt veltītas V.l.Ļeņina

literārā mantojuma un literatūras par vinu propagandai, VĻKJS

50.gadadienai, Padomju Armijas pusgadsimta jubilejai, K.Marksa

150. dzimšanas dienai, PSKP CX Plēnumu lēmumu propagandai, rakst-

nieku un mākslinieku jubilejām.

Masu darba formu izvēlē ir liela daudzveidība. Ir notikuši

tematiski vakari, mutvārdu žurnāli, lasītāju konferences un dis-

puti, literāras tiesas, derīgo padomu stundas, konkursi. Liela

vērība veltīta tematiskiem pasākumu cikliem.
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Tematisks vakars par V.l.Ļeņina dzīvi un darbību organi-

zēts Bauskas rajona bibliotēkā. Sagatavošanas periodā noti-

kusi pārruna vietējā radiomezglā, laikrakstā par to ievietots

raksts, bibliotēkā sastādīts ieteicamās literatūras saraksts

"Ko lasīt par V.l.Ļeņinu". Rezultātā šai periodā izsniegti

64 V.l.Ļeņina darbu izdevumi un literatūra par viņu.

Notikušas arī konferences par V..L.Ļeņinamveltītiem daiļ-

darbiem un kinofilmām: konference par Z.Voskresenskas grāmatu

''Tikšanās''(Lielvārdes pilsētciemata bibliotēkā), par E.Kaza-

kēviča grāmatu "Zilā burtnīca" (Rīgas pilsētas 27.bibliotēkā),

par Z,Voskresenskas grāmatu un filmu "Mātes sirds" (Rīgas pilsē-

tai 13.bibliotēkā) v.c.

V. I. Ļeņina darbu un literatūras par viņu po-

pularizēšanai izmantotas ari literatūras uzskatāmās propagandas

formas. Visās Rīgas pilsētas bibliotēkās organizēti izstāšu

cikli; piem., "V.l.Ļeņins un pasaules revolucionārā pārveido-

šana" (M.Gorkija Rīgas pilsētas Centrālajā bibliotēkā), "Ļe-

ņins un mūsdienas" (Rīgas pilsētas 17.bibliotēkā), "Mūžam dzī-

vais Ļeņins" (Rīgas pilsētas 32. bibliotēkā).

Dažas bibliotēkas V.l.Ļeņina darbu un literatūras par viņu

propagandā pievērsušās mūsu republikā vēl maz izplatītām masu

darba formām. Valkas rajona bibliotēkā notikuši 4 V.l.Ļeņinam

veltīti lasījumi. Ķeguma pilsētciemata bibliotēka kopā

ar HES lektoru grupu sarīkojusi lasījumus "V.l.Ļeņina bērnības,

jaunības gadi un revolucionārās darbības sākums", "V.l.Ļeņins -

komunistiskās partijas organizators un vadonis", "V.l.Ļeņins

un PSRS enerģētikas attīstība". Ļeņinam veltītos lasījumus or-

ganizējušas ari Zilupes pilsētas un Ainažu pilsētciemata biblio-
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tēkas.

Jēkabpils rajona bibliotēka organizējusi V.l.Ļeņina darbu

un literatūras par viņu skati. Plašas V.l.Ļeņina darbu izdevu-

mu un literatūras par viņu skates notikušas M.Gorkija Rīgas

pilsētas Centrālajā un citēs Rīgas pilsētas bibliotēkās.

Gatavojoties 50. gadadienai kopš padomju varas nodibināša-

nas Latvijā, bibliotēkas propagandēja literatūru par latviešu

tautas cīņu vēsturi,-par padomju varas laiku 1919- gadā, eko-

nomiskās un kultūras dzīves pārkārtošanu. Piem., J.Tiņanova

Rēzeknes*pilsētas 1. bibliotēka apskatā "Pirms 50 gadiem" aplū-

koja literatūru par revolucionārajiem notikumiem Latvijā,

apskata "Latvijas Padomju valdība" ietvēra grāmatas par P.Stuč-

ku, J.Daniševski, J.Bērziņu-Ziemeli v.c.

M.Gorkija Rīgas pilsētas Centrālā bibliotēka organizēja

literatūras skati "Ziedi, Padomju Latvija", kur eksponēja lite-

ratūru par republikas sasniegumiem.

Komjaunatnes jubilejas gadā nostiprinājusies bibliotēku un

komjaunatnes organizāciju sadarbība.

Saldus rajona bibliotēka, gatavojoties VLKJS 50.

jau 1968.gada sākuma komjaunatnes aktīva sanāksmēs sniedza kon-

sultācijas, kādu literatūru izmantot. Jūnijā bibliotēka uzsāka

ievietot rajona laikrakstā literatūras apskatu ciklu par nozī-

mīgāko komjaunatnes vēstures posmu attēlojumu daiļliteratūrā un

sabiedriski politiskajā literatūrā. Bibliotēkā noticis pārrunu

cikls "Pieci ordeņi pie komjaunatnes karoga", lasītāju konfe-

rence par V.l.Ļeņina darbu "Jaunatnes savienību uzdevumi", sarī-

kots izstāžu cikls, sniegta palīdzība lasītājiem konkursu at-

bilžu sagatavošanai.

Cēsu rajona bibliotēka organizējusi grāmatu izstādes "Slava

Ļeņina komjaunatnei", "Lappuses no Latvijas komjaunatnes vēstu-
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rec", "Varoni nemirst", "Komjaunatnes biedra karte, tu uz va-

roņdarbiem sauc", nolasīti 3 grāmatu apskati komjaunatnes pirm-

organizāciju sekretāru sanāksmes, noorganizēta tikšanās ar

Latvijas ĻKJS YVn kongresa delegāti Cēsu rajona komjaunatnes

kocitejas sekretāri M.Preiju.

Bibliotēku un komjaunatnes organizāciju sadarbība nostip-

rinājusies ari citos rajonos. Pozitīva pieredze Šai zinā ir

Rēzeknes rajona bibliotēkai, kas kopā ar komjaunatnes rajona

komiteju panāca ciešu ciemu bibliotēku un komjaunatnes organizā-

ciju cadarbību Vissavienības jauno lasītāju konferences "Komjau-

atnes karte, tu uz varoņdarbiem sauc" organizēšanā un

c pasākumos. Bibliotēkas sniedza lasītājiem palīdzību

marksisma-ļeņinisma teorijas apgūšanā, sistemātiski iekārtoja

Izstādes, organizēja literatūras apskatus propagandistiem un

tiem, kas mācās politiskās izglītības tiklā.

Jēkabpils rajona bibliotēka sekmīgi pop larizēja litera-

tūru militāri patriotiskajā audzināšanā. Kopā ar O.Oškalna Kul-

tūras nama jauniešu klubu "Patriots" un kara komisariātu organi-

zēta Padomju Armijas 50.gadadienai veltīta olimpiāde. Bibliotēka

tai izstrādāja jautājumus un publicēja laikrakstā "Padomju Dau-

Ļ va". Sastādīti literatūras saraksti un nosūtīti

skolām un bibliotēkām. Par Šiem jautājumiem sarīkotas literatū-

ras izstādes, no kurām olimpiādes tikai rajona bibliotēkā

vien izsniegtas 312 grāmatas. Olimpiādes noslēgums notika ra-

jona Kultūras namā, kur no katras skolas ieradās komanda 10 cil-

vēku sastāvā. Komandām vajadzēja atbildēt ne tikai uz iepriekš

publicētajiem, bet ari uz papildjautājumiem, ko uzdeva tikai

noslēguma nodarbībā. Komandas sniedza tematiskus priekšnesumus.

Kuros ietilpa ari pašu sacerētas dziesmas par Padomju Anniju.
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Olimpiādes dalībnieki šeit demonstrēja labas literatūras zinā-

šanas, parādīja, ka nopietni apguvuši bibliotēkas ieteiktās grā-

matas.

Tematiskajā vakarā "Tikšanās ar vīrišķību" lasītāji tikās

ar pilsoņu un Lielā Tēvijas kara dalībniekiem, far Padomju Ar-

miju stāstīja ari bagātīgi noformēta izstāde "Padomju Armija -

uzticams miera sargs".

Preiļu rajona bibliotēkā literatūru par Padomju Armiju po-

pularizēja literatūras apskatos "Paaudzēs vēl šodien skan va-

roņlaiku dziesmas", "Kauju slavas lappuses" un izstādēs "Tas

notika pie Volgogradas", "Mēs dzimto zemi mīlam un sargājam",

"Lielais varoņdarbs", "Tas jāzina katram".

Daudzu rajonu un pilsēbu bioliotēkām izveidojusies cieša

sadarbība ar civilās aizsardzības štābiem. Preiļu rajona bib-

liotēkā*izlikta izstāde un notikusi pārruna "Tas jāzina katram".

Alūksnes rajona bibliotēka šai literatūrai veltījusi izstādi

"Civilā aizsardzloa - pilsoņa pienaKums". Rajona civilās aiz-

sardzības štāba priekšnieks bibliotēkā nolasīja lekciju "Bib-

liotēku uzdevumi sakarā ar civilās aizsardzības mācībām", kuru

noklausījušies ari ciemu bibliotēku vadītāji. Ārpus bibliotē-

kas noorganizēti 2 tematiski vakari "Padomju Armijai - 50". Kār-

savas pilsētas bibliotēkā noticis jautājumu un atbilžu vakars

un pārruna pie izstādes "Ja atskan trauksmes signāls".

Daudz masu pasākumu un izstāžu veltīts M.Gorkijam, L-Tol-

stojam, I.Turgeņev m. Sevišķi plaši atzīmēta Aspazijas 100 gadu

jubileja. Interesantus pasākumus dzejnieces piemiņai organizē-

jušas Limbažu, Madonas, Kuldīgas v.c. bibliotēkas.

Ventspils pilsētas 3.bibliotēka organizējusi savdabīgu pasā-

kumu - folkloras pēcpusdienu "No latviešu tautas daiļrades pū a"

kur klausītājus iepazīstināja ar folkloras žanriem, atskaņoja
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tautas dziesmu un deju ierakstus

Daudzpusīgu daiļliteratūras propagandas darbu veikusi Gul-

benes rajona bibliotēka: organizēta tikšanās ar dzejniekiem

V.Rūju, I.Lasmani, Z.Purvu, pēc R.Nareoona lugas "Pirms tiesas

spriedMta" izrādes sarīkota tikšanās ar Akadēmiskā drāmas teāt-

ra aktieriem, lasītāji noskatījušies un apsprieduši filmu

"Brīvprātīgie".

Kārsavas pilsētas bibliotēka nodibinājusi dzejas draugu

klubu. Rezultātā ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc dzejas.

Vairākās bibliotēkās interesanti norit derīgo padomu stun-

das par visdažādākiem tematiem. Tās iecienījušas Jēkabpils

rajona. Smiltenes un Sabiles pilsētu bibliotēkas.

Neskatoties uz to, ka masu pasākumu tematika un formas ir

daudzveidīgas, bibliotēku darba analīze rāda, ka nereti lasītāju

skaitu un izsniegumu tie neietekmē. Piem., Rīgas pilsētas 3S.

bibliotēkā 1967.gadā ir vislielākais masu pasākumu skaits - 124,

1968.gadā - 90. Bet lasītāju skaits 1967.gadā samazinājies.

1968.gadā tas atkal nedaudz pieaudzis. 1968.gadā daudz masu pa-

sākumu bija Rīgas pilsētas 32.bibliotēkā (63), bet lasītāju

skaits un izsniegtms nav pieaudzis. Līdzīga parādība vērojama

arī citu bibliotēku darbā, piem., M.Gorkija Rīgas pilsētas Centrā-

lajā, J.Raiņa Rīgas pilsētas 2., A.Arāja-Bērces Rīgas pilsētas

10. v.c. bibliotēkās.

3. Bibliogrāfiskais darbs

Par bibliogrāfijas izmantošanu individuālajā darbā skat.

nodaļā "Lasītāju apkalpošana. Literatūras propaganda. Masu darbs

Atskaites gadā bibliotēkas izveidojušas tematiskas karto-

tēkai par V.l.Leninu, Padomju Armiju, komjaunatni, Padomju Lat-

viju: **V.l.Lenins- vadonis, cilvēks, biedrs", "Dzimtā zeme -
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Latvija" (Jēkabpils raj.bibliotēka), "1919.gads Latvijā" (Gul-

benes raj.bibliotēka), "Ko lasīt par komjaunatni", "V.l.Ļeņins"

(Dobeles rajona bibliotēka), "V.l.Ļeņinam - 100" (Alūksnes raj.

bibliotēka).

Par 5o tematiku sastādīti ieteicamās literatūras saraksti,

kas publicēti ari vietējos laikrakstos un pārraidīti pa vietējo

radio.

Daudzpusīgākas un saturā dziļākas kļuvušas novadpētniecības

kartotēkas. Tas sistemātiski papildina ar jauniem materiāliem,

izrakstiem no vēl neapstrādātajiem rajona laikrakstu agrāko gadu

komplektiem un senāk izdotajām grāmatām.

Ari sniegto uzziņu tematika ir cieši saistīta ar ievēroja-

mām jubilejām. Gulbenes rajona bibliotēka gada laikā sniegusi

252 bibliogrāfiskas uzziņas, no tām 163 par sabiedriski politis-

kiem jautājumiem. Daudz uzziņu bijis sakarā ar VĻKJS 50.gadadie

nu un 50.gadadienu kopš padomju varas nodibināšanas Latvijā. Ar

uzziņām bibliotēka apkalpojusi skolotājus, politpulciņu klausī-

tājus
,

lektorus.

Dobeles rajona bibliotēka sniegusi 170 uzziņas, no tām 121

par sabiedriski politiskiem jautājumiem.

Vērtējot 1968.g. darbu, var secināt, ka bibliotēkas daudz

intensīvāk strādājušas bibliotekāro un bibliogrāfisko zināšanu

populārizēšanā, kā ari lasīšanas kultūras izkopšanā.

Valkas rajona bibliotēka rīkojusi pasākumus par lasīšanas kul-

tūru. Noorganizēts radiopārraižu cikls "Kas jāzina katram lasī-

tājam", kur viens raidījums veltīts uzziņu bibliogrāfiskajam dar-

bam, iekārtota izstāde "Māksla būt lasītājam",kur izvietotas ari

grāmatas par bibliogrāfijas izmantošanu. Divos politinformatoru

semināros stāstīts par politiskās un ateistiskās literatūras bib-

liogrāfiju. Noorganizētas X klašu skolēnu ekskursijas uz biblio-

tēku, kur stāstīts par bibliogrāfijas nozīmi un izmantošanu.
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Jelgavas pilsētas zinātniska bibliotēka māca propagandis-

tus, lektorus, politinformatorus, tautas universitāšu klausītā-

jus izmantot bibliogrāfiju literatūras atlasē. Reizi ceturksnī

bibliotēka informē vietējo uzņēmumu tehniskos informatorus un

citus inženiertehniskos darbiniekus par jaunākajiem uzziņu un

bibliogrāfiskajiem materiāliem.

Dobeles rajona bibliotēka iepazīstināja jauniešus ar biblio-

grāfiskajiem rādītājiem par komunistisko morāli un profesiju iz-

vēli un ar lasītavas uzziņu aparātu.

Par lasīšanas kultūru Ludzas rajona bibliotēka ievietojusi

rakstus savā sienas avīzē "KmsropDČ". Rajona avīzē publicēti

raksti "Jūsu draugs - bibliotēka", "Māksla būt lasītājam", "Ceļ-

vedis grāmatu pasaulē". Vietējās radiopārraidēs organizēts pār-

runu cikls "Par lasīšanas kultūru", kas lasītājus iepazīstināja

ar jaunajiem bibliogrāfiskajiem radītājiem. LX-X klašu skolē-

niem notika derīgo padomu stundas "Mācies orientēties grāmatu

pasaule*". Pārrunās ar jaunajiem lasītājiem bibliotēka tos iepa-

zīstināja ar bibliogrāfiskajiem radītājiem "Jaunatnei par komjau-

natni", "Laika orbītā", "Pa tēvu teku, pa varoņu taku", "Ļeņina

komjaunatnei 50 gadu", "Visu dzīvo dzīvāks Ļeņins vēl arvien".

M.Gorkija Rīgas pilsētas Centrālajā bibliotēkā notiek ietei-

cošās bibliogrāfijas efektivitātes pātljutai. Lai šo uzdevumu

sekmīgi veiktu, bibliotēkā organizēta darbinieku apmācīšana bib-

liogrāfijas izmantošanā. Sistemātiski divas reizes mēnesi spe-

ciālās nodarbībās darbinieki analizē bibliogrāfiskos rādītājus un

to adresāciju, apspriež to tematiku, literatūras atlasi, anotāci-

ju kvalitāti, salīdzina ar citiem līdzīgas tematikas rādītājiem,

apspriež, kā tos izmantot darbā ar lasītājiem.
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Gada atskaites parāda, ka bibliotēkas darba plānošanā, in-

dividuālajā darbā, izstāšu, pārrunu, bibliogrāfisko apskatu un

citu masu pasākumu organizēšanā, uzskates aģitācijas izveidā, kā

ari bibliogrāfiskajā uzzinu darbā prasmīgi izmanto V.Lāča Latvi-

jas PSR Valsts bibliotēkas metodiskos un bibliogrāfiskos mate-

riālus. Sevišķi daudz izmantoti izdevumi "Ļeņina komjaunatnei

50 gadu", "Bibliotēkās veicamie masu pasākumi", "Jaunākā sabied-

riski politiskā literatūra", "Padomju tradīcijas".

4. Fondi

Rajonu, pilsētu un pilsētciematu bibliotēku kopējais fonds

1969.g. I.janvāri bija 4625,9 tūkstoši.Gada laikā iegādāti 370,7

tūkstoši, bet izslēgti 207,7 tūkstoši vienību.

Fondu sastāvs pa nozarēm 1969*g. I.janvāri

(tūkstošos)

miiHr.i-S!r.a
Sabiedriski Dabzinātnu Tehnikas Lauksaļmnie-

BicLīoteKas
politiska literatūra literatū- čības

literatūra ra literatūra

Rajonu biblio-

tēkas 176,2 51.5 45,2 36,1

Pilsētu un

pilsētciematu
bibliotēkās 702,8 236,3 244,1 85,6

Kopā 879,0 287.8 289,3 121,7

turpinājums

Bibliotēkas Daiļliteratūra Mākslas literatūra

Rajonu biblio-

tēkās 432,0 52,8

Pilsētu un

pilsētciematu
bibliotēkās 1758,9 214,7

Kopā 2190,9 267,5
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Fondu procentuālais sastāvs pa nozarēm

Nozares 196?.5. 1968.g. Izna&ņas
1968.g.

Sabiedriski politiska
literatūra 19,2 19,0 - 0,2

Dabzinātnu literatūra 6,0 6,2 + 0,2

Tehnikas literatūra 6,3 6,3

Lauksaimniecības literatūra 2,8 2,6 - 0,2

Daiļliteratūra 46,8 47,4 +0,6

Mākslas literatūra 3,6 5,8 +0,2

Dabzinātnu, daiļliteratūras un mākslas literatūras nodaļas

procentuāli palielinājušās. Kaut gan sabiedriski politiskās li-

teratūras fonds pieaudzis par 23,4 tūkstošiem vienību
,

tomēr

procentuāli šis nodaļas literatūras ir kļuvis mazāk. Lauksaimnie-

cības literatūras fonds samazinājies par 4,2 tūkstošiem. Lauk-

saimniecības literatūras īpatsvars fondā samazinājies par 0,2 pro-

centiem.

1968.gadā bibliotēkas pastiprināti analizējušas fondu sastā-

vu. Visās bibliotēkās izanalizētas fondu 3XI. 3X2 un s.nodaļas,

pārbaudītas un rediģētas šis nodaļas sistemātiskajā katalogā. Trūks-

tošās grāmatas daļēji piekomplektētas no rajonu apmaiņas fondiem.

Bibliotēku kolektors izsūtīja bibliotēkām iepriekšējos gados izdo-

to kolektorā vēl saņemamo V.l.Ļeņina darbu un literatūras par viņu

sarakstus. Bibliotēkas iegādājušās literatūru pēc šiem sarakstiem.

Fondu analīzes rezultātā izņemta ari novecojusi literatūra.
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Analīze rāda, ka bibliotēkas trūkst grāmatu latviešu valodā

par komjaunatni un tas vēsturi, komunistisko morāli, civilo aiz-

sardzību, dabzinātnēm, lauksaimniecības mehanizāciju, mācību grā-

matu par metālu tehnoloģiju un mašlnmāclbu.

Bibliotēku kolektors nesaņem pieprasīto izdevumu skaitu,

tāpēc nevar apmierināt visu bibliotēku pieprasījumus.

Tā Kuldīgas rajona bibliotēka no 1968.g. pasūtītajiem 1119 **-

ssmplāriem saņēmusi tikai 517, tai skaitā pēc izdevniecības "Lies-

ma" tematiskā plāna pasūtījusi 340 eksemplārus, bet saņēmusi tikai

159.

Gandrīz visos rajonos izveidoti apmaiņas fondi. Labākai la-

sītāju pieprasījumu apmierināšanai bibliotēkās ir atteikumu burt-

nīcas, pēc kurām bibliotēkas cenšas piekomplektēt vajadzīgās grā-

matas un apmierināt lasītāju pieprasījumus.

No republikas apmaiņas fonda 1968.gadā 46 bibliotēkas pie-

prasījušas 2243 grāmatas, nosūtītas 1249 grāmatas (55%).
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III. CIEMU BIBLIOTĒKAS

1. Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana

Latvijas FSR Kultūras ministrijas kolēģija 1968.gada

12.augusta lēmumS "Par bibliotēku tiklu laukos" atzīmē, ka

bibliotēku tikls laukos pamatos izveidots. 1968.gadā republikā

darbojās 772 ciemu bibliotēkas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,

to skaits palielinējies par 38. Vidēji republika viena ciema

bibliotēka apkalpo 900 iedzīvotājus, bet vidējais grāmatu skaits

uz vienu iedzīvotāju laukos lr 6.

Lielākā daļa ciemu bibliotēku apkalpo apdzīvotas vietas,

kur iedzīvotāju skaits lr līdz 1000 cilvēkiem. Republikā ir

150 ciemi ,
kuros ir divas, trīs un pat Četras bibliotēkas

Lai gan gūti zināmi sasniegumi bibliotēku tikla koordināci-

jā, tomēr ne vienmēr atklātie trūkumi novērsti. Tā republikā

vēl ir 264 ciemu bibliotēkas, kas apkalpo vairāk nekā 1000 iedzī-

votājus katra, t.sk. 38 bibliotēkas apkalpo 2000 un vairāk iedzī-

votāju katra. Ari grāmatu skaits uz vienu iedzīvotāju bibliotē-

kās ir nevienmērīgs. 193 ciemu bibliotēkās tas nesasniedz repub-

likas vidējo grāmatu skaitu uz vienu iedzīvotāju.

Ciemu bibliotēkas rūpīgi analizējušas sava mikrorajona sta-

cionāro, pārvietojamo bibliotēku un izsniegšanas punktu izvieto-

jumu. Bibliotēkas rūpējās, lai lasītājiem pēc grāmatām nebūtu

jāiet tālāk par 2 km

Arvien lielāka loma bibliotek i tikla labākā izveidē un

lasītāju bibliotekārās apkalpošanas uzlabošanā ir pārvietojamām

bibliotēkām un filiālēm. 1968.gadā 675 ciemu bibliotēkām bija



2148 pārvietojamās bibliotēkas (1967.gadā 656 bibliotēlcām -

2230 pārvietojamo bibliotēku). Skaita samazināšanās izskaidro-

jama ar to, ka vairākas ciemu bibliotēkas nopietni pārskatījušas

pārvietojamo bibliotēku izvietojuma lietderību. Pašreizējā iz-

vietojuma pareizību pierāda lasītāju skaita palielināšanās par

1439, kaut ari pārvietojamo bibliotēku skaits samazinājies par

82.

Vidēji katrā pārvietojamā bibliotēkā lasa 22 lasītāji.

Vairākos ciemos pārvietojamās bibliotēkas apkalpo apmēram

pusi un dažkārt pat vairāk nekā pusi stacionārās bibliotēkas la-

altāju:

Bibliotēka * Pārvietojamo Laaltāju t ak.pārvieto-
(rajons, ciema) b-ku skaita skaita jamās b-kās

Tukuma rajona
Smārdes c.b-k- 12 744 439

Liepājas rajona
Dunalkas c.b-ka 8 306 186

Tukuma rajona
Irlavas c.b-ka 4 1897 1574

Dobeles rajona
Naudītes c.b-ka 4 204 97

Interesanta ir Dobeles rajona Naudītes un Penkules ciemu

bibliotēku prakse specializēto daiļliteratūras un lauksaimniecī-

bas literatūras pārvietojamo bibliotēku organizēšanā. Tā? iz-

vietotas ideoloģiskā darba centros un lopkopības fermās.

Pārvietojamās bibliotēkās pārdomātāk un rūpīgāk strādā ar noza-

ru literatūru. Arvien plašāk propaganda sabiedriski politisko,

dabzinātņu un lauksaimniecības literatūru.
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Rēzeknes rajona Gaigalavas ciema 2.bibliotēkai ir 2 pārvie-

tojamās bibliotēkas ar 74 lesitējiem un kopējo izsniegumu - 745.

Izsniegums pa nozarēm ir šāds:

sabiedriski politiskā literatūra - 41 vienība

dabzinātņu -"-
- 33 "

tehnikas -"-
- 45

"

lauksaimniecības -"-
- 63

"

mākslas -"-
- 17

"

daiļliteratūra - 546

Ciemu bibliotēku vadītāji 1968.gadā daudz strādājuši ar

pārvietojamo bibliotēku vadītājiem, iepazīstinot viņus ar jaunā-

kajiem V.Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas izdotajiem bib-

liogrāfiskajiem un metodiskajiem materiāliem, informējot par

jaunāko bibliotēku darbā, pārrunājot jaunāko literatūru un nosa-

kot, kuram lasītājam to ieteikt.

Ludzas rajona Isnaudas ciema bibliotēka organizējusi pārvie

tojamo bibliotēku vadītāju pieredzes apmaiņas semināru, pēc tam

kopīgi apmeklēta labākā pārvietojamā bibliotēka.

Grāmatu pienešanu mājās sekmīgi organizējušas vairāku rajonu

bibliotēkas. Tā Jelgavas rajona Lielplatones ciema bibliotēkā

118 lasītājiem mājās nogādātas 1377 grāmatas, Dobeles rajona lies

ciema bibliotēka ik mēnesi mājās apkalpo vidēji 35 lasītājus.

2. Lasītāju apkalpošana. Literatūras propa-

ganda. Masu darbs

Lasītāju skaits un literatūras izsniegums

Lasītāju skaits (tūkstošos)

1967- 1968. Izmaiņas

Ciemu bibliotēkās 205.6 205,9 + 3.3

Vienas ciemu bibliotēkas

vidējais lasītāju skaits 280 2?1 - 9
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Daļā oiemu bibliotēku precizētas ģimeņu kartotēkas un veik-

ti pasākumi visu ģimeņu iesaistīšanā par lasītājiem. Piem.,

Tukuma rajona Aizupes ciema bibliotēkas mikrorajonā dzīvo 256

ģimenes, bibliotēkā lasa visas, Dobeles rajona Augstkalnes ciema

bibliotēkas mikrorajonā - 338 ģimenes, lasa - 326, 3 ģimenēm

ir personiskās bibliotēkas, 4 ģimenes nevarēs iesaistīt, nelasa -

4, Ludzas rajona Blontu ciema Deglevaa bibliotēkā no kopējā ģi-

meņu skaita - 289 lasa 280, t.i., 96,8%.

Stučkas rajona Taurkalnes ciema 1. bibliotēka daudz darī-

jusi lasītāju iesaistīšanā un bibliotēkas propagandā. Kolhoza

sienas avīze un vietējais radiomezgls regulāri informē ciema

iedzīvotājus par bibliotēkas darbu un labākajiem lasītājiem.

Jelgavas rajona bibliotēka kopā ar ciemu bibliotēkām anali-

zējusi lasītāju .iesaistīšanu 6 ciemu bibliotēkās, noskaidrojuši

iemeslus, kāpēc lasītāji pārtrauc lasīt bibliotēkās, izstrādāju-

si priekšlikumus, kā iesaistīt vairāk lasītāju.

Kopējais literatūras izsniegums ciemu bibliotēkās, salīdzi-

not ar 1967.gadu, pieaudzis par 121,7 tūkstošiem (apgrozība - 0,8,

lasāmība - 17,6.).

Literatūras izsniegums (tūkstošos)

1967.g. 1968.g. Izmainās

Ciemu bibliotēkās 3572,8 3694,5 + 121,7

t.sk.

Sabiedriski politiskā literatūra 278,9 286,8 + 7,9

Dabzinātnu -"- 117,0 119,0 + 2,0

Tehnikas -"- 100,8 100,3 - 0,5

Lauksaimniecības -"- 156,8 151.6 - 5.2

Mākslas -"- 127,3 121.7 - 5.6

Daiļliteratūra 1977.6 2091,5 +113.9
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Daudzas ciemu bibliotēkas ievērojami kāpinājušas lite-

ratūras izsniegumu:

1967.g. 1968.g. Izmaiņas

Tukuma rajona Irlavas ciema bibliotēka 7230 15-353 + 8123

Cēsu -"- Raunas -"- 7066 12.897 + 5831

Talsu -"- Kolkas -"- 7100 11.419 + 4319

Tukuma -"- Slampes -"- 7340 10.183 + 3843

Tomēr daļa bibliotēku nav veltījušas pietiekamu uzmanību

darbam ar lauksaimniecības un mākslas literatūru. Raksturīgi,

ka samazinājies arī masu pasākumu skaits lauksaimniecības lite

ratūras propagandā.

Vairākās ciemu bibliotēkās literatūras izsniegums stipri

samazinājies:

1967.g. 1968.g. Izmaiņas

Rīgas rajona Garkalnes ciema bibliotēkā 12.118 3672 -
8446

Bauskas -"- Brunavas -"- 14.450 8585 - 5865

Dobeles -"- Tērvetes -"- 9-101 3476 - 5625

Jelgavas-"- Zaļenieku -"- 6.156 2019 - 4137

Liepājas -"- Nīcas -"- 6.920 2893 - 4027

Pagājušajā gadā lasītāji ciemu bibliotēkas apmeklējuši

1301,9 tūkstošus reižu, t.i., par 24,6 tūkstošiem reižu vairāk

nekā iepriekšējā gadā.

Bibliotēkās izdalītas lasītāju gmpas, veikts liels darbs

fondu sastāva izpētē un satura atklāsmē, uzlabots informācijas

darbs. īpaša uzmanība veltīta laukkopju, lopkopju,

ru un lauksaimniecības speciālistu grupām.
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Gandrīz visas Ludzas rajona ciemu bibliotēkās izdarīta šo

grupu lasīšanas analīze un izvirzīti uzdevumi tālākai, efektī-

vākai lasīšanas vadībai.

Piem., Ludzas rajona Pasienes ciema Beļajevas bibliotēkā

1967. un 1968.gados izdarīta mehanizatoru grupas lasīšanas analī-

ze:

Gads Pavisam Izlasi-. 1,2,3ā,3,9 Parpro- Pārē- Dailli

mehani- tās grām. fesiju jā tera-

zatoru kopā tūra

1967. 18 264 14 41 23 186

1968. 18 692 112 139 70 371

1967.gada lasītāju formulāru analīze pierādīja, ka nepietie-

kami lasīta atsevišķu nozaru literatūra. Bibliotēkā aktivizēts

individuālais darbs un 1968.gada analīze parāda, ka stāvoklis ma-

nāmi uzlabojies (sk. iepriekšējo tabulu).

Cēsu rajona Kaives ciema bibliotēka pēc lopkopju un māj-

saimnieču lasīšanas analīzes secināja, ka slaucējas par lopkopī-

bu interesējas mazāk nekā mājsaimnieces, ka bibliotēkai lielāka

uzmanība jāveltī individuālajam darbam ar lopkopju grupu.

Ari Rēzeknes un Valkas rajona ciemu bibliotēkas analizē

lasītāju formulārus, rūpīgi apkopo rezultātus, secinājumus ie-

raksta lasītāju formulāros vai bibliotēkas dienasgrāmatā. Lauk-

Lauksaimnieclbas speciālistiem sniegta informācija par lite-

ratūru. Daudzas bibliotēkas uz mājām izsniedz informatīvo biļete-

nu "Jaunākā lauksaimniecības literatūra" un citus bibliogrāfiskos

materiālus. Tajos atzīmēts,kādas grāmatas un žurnāli saņemami bib-

liotēkā. Speciālisti šos materiālus izskata un pieprasa vajadzī-

go literatūru. Preiļu rajona Ardavas ciema bibliotēka
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regulāri iepazīstina lauksaimniecības speciālistus ar jaunsapņem-

to literatūru un bibliogrāfiju. Lai apmierinātu viņu pieprasī-

jumus, bieži izmanto rajona bibliotēkas fondus un starpbibliotē-

ku abonementu. Lasītāju formulāros atzīmēts, no kuras bibliotē-

kas literatūra sagādāta.

Sevišķa uzmanība 1966.gadā veltīta jauno lasītāju apkalpošanai

Ciemu bibliotēkas centušās par lasītājiem iesaistīt visus mikro-

rajonā dzīvojošos jauniešus. Sakarā ar V.l.Ļeņina komjaunatnes

50 gadu jubileju rosīgi popularizēta literatūra komjauniešiem.

Liepājas rajona Krotes ciema bibliotēkā analizēts, kā komjaunie-

ši lasa sabiedriski politisko literatūru. Katra šīs grupēs lasī-

tāja formulārā ievietota literatūras saraksts, kurā literatūra

uzrādīta pa nodalām atbilstoši komjaunatnes vēstures posmiem.

Stučkas rajona Taurkalnes ciema I.bibliotēkā jauniešu grupas la-

sīšanu analizē ik ceturksni un atzīmē, cik grāmatu izlasīts par-

kamjaunatni.

Visumā individuālais darba ciemu bibliotēkās kļuvis siste-

mātiskāks un mērķtiecīgāks.

Matu darba

Maau pasākumu un iaatMu akaita ciemu bibliotēkām nadauda

pālielinßjiea.

Maau pasākumi laatSdea

1967.g. 1968.g. 1967.g. 1968.g.

Ciemu bibliotēkas 14.864 15.043 20.806 22.41?

t.ak.

maau pasākumi par

lauksaimniecību 3*248 2.888
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Par lauksaimniecības tematiku organizēto masu pasākumu

skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 70.

Masu pasākumus organizēja 754, bet izstādes 756 ciemu biblio-

tēkas. Vidēji katrā ciema bibliotēkā notikuši 19,4 masu pasāku-

mi (1966.g. - 2L2; 1967.g. - 21,2). Masu pasākumi organizēti

arī vairākās pārvietojamās blbliotēkās,piem., jauno grāmatu dienas,

pārrunas par izlasīto literatūru v.c.

Izstāžu skaits palielinājies par 1611. Katra ciema biblio-

tēka gada laikā vidēji iekārtojusi 29 izstādes (1966.g. - 29;

1967.g. - 29).

Lasītāji sevišķi iecienījuši izstādes plauktos. Lielākām

Izstādēm un izstāžu cikliem arvien biežāk pievieno bibliogrāfis-

kos materiālus un kartotēkas, lai sniegtu plašāku ieskatu attie-

cīgajā tematā.

1968.gads iezīmīgs ar vairākām lielam jubilejām - VLKJS un

Padomju Armijas 50. gadadienu, zinātniskā komunisma pamatlicēja

K. Marksa 150.dzimšanas dienu. Bibliotēkas rūpīgi gatavojās

50.gadadienaikopš padomju varas nodibināšanas Latvijā, sāka

īstenot V.l.Ļeņina 100.dzimšanas dienai sastādītos perspektīvos

darba plānus.

Ciemu bibliotēkumasu darba tematika cieši saistīta ar šīm

jubilejām.

Literatūras propagandai lielākoties komplekss raksturs.

Sabiedriski politiskās literatūras propaganda

Kā jau iepriekš norādīts, sabiedriski politiska rakstura

masu pasākumi saistīti galvenokārt ar jubileju atzīmēšanu.

Bibliotēkās, organizējot masu pasākumus, vērojams tendence

lielāku uzmanību pievērst to kvalitātei, rūpīgāk pārdomāt nori-

si un izvirzītos uzdevumus.
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Sevišķi iecienītas ciemu bibliotēkas 1968.gada tematiskas

konferences par revolucionārajam, kauju un darba tradīcijām,

Piem., Ludzas rajona Goveikas ciema 1. bibliotēka tematisko

konferenci "To dienu slava nezudīs**sakara ar 50.gadadienu kops

padomju varas nodibināšanas Latvijā saistīja ar tāda paša nosau-

kuma izstāžu ciklu.

Neklātienes lasītāju konference par S.Smirnova grāmatu

"Brestas cietoksnis" noorganizēta Rēzeknes rajona Kaunatas cie-

ma Dubuļu bibliotēkā.

Gandrīz visas ciemu bibliotēkas ar atsevišķiem masu pasā-

kumiem vai pasākumu cikliem atzīmēja 50.gadadienu kopš padomju

vgtrasnodibināšanas Latvijā, šajos pasākumos izmantoti ari no-

vadpētniecības materiāli. Piem., Cēsu rajona Veselavas ciema

bibliotēka organizēja mutvārdu žurnālu "Reiz cēlās strēlnieks

sarkanais", Dobeles rajona Annenieku ciema bibliotēka - "Laikam

līdzi" un Ludzas rajona Blontu ciema bibliotēka - "Padomju Latvija

mūžos lai dzīvo, mūžos lai padomju vainagā zied", kur vienu lap-

pusi veltīja sava novada revolucionārajiem darbiniekiem, cīņai par

padomju varu savā ciemā.

Populāri, īpaši darbā ar jaunatni, kļuvuši lasījumi. Dobe-

les rajona Austrumu ciema, Jelgavas rajona Sesavas ciema un

Stučkas rajona Daudzeses ciema 1. bibliotēkas, sagaidot VLKJS

50. gadadienu, organizēja lasījumu ciklu "Pieci ordeņi pie kom-

jaunatnes karoga".

lepriecina fakts, ka lielākā daļa V.l.Ļeņina darbu propagan-

dai veltīto pasākumu adresēti noteiktai lasītāju grupai. Piem.,

Rēzeknes un Liepājas rajonu ciemu bibliotēkās jauniešiem organizēja

lasltēju konferences par V.l.Ļeņina darbu "Jaunatnes savienību uz-



devumi". 1968.gadabibliotekāri kopā ar komjauniešiem vāca un

apkopoja materiālus par sava ciema komjaunatnes pirmorganizācijas!

vēsturi.

Ciahu bibliotēkas rosīgi gatavojas godam sagaidīt V.l.Laņin*

simtgadi. Sai jubilejai veltīto masu pasākumu formas ļoti damdz-

veidlgas: lasījumu cikli, mutvārdu žurnāli, lekciju cikli, izstā-

žu cikli, tematiski vakari v.c.

Valkas rajons Palsmanes ciema 2. un Liepājas rajona Ruca-

vas ciema Kanišku bibliotēkas organizēja V.l.Ļeņinam veltītus la-

sījumu ciklus. Tukuma rajona Džūkstes ciema bibliotēka mutvārdu

žurnāla "V.l.Ļeņinam 100" lappusēs aptvērusi V.l.Ļeņina dzīvēm un

revolucionārās darbības posmus. Lekciju ciklus, kuros plaši

pagandē grāmatas par Ļeņinu, rīkoja Jelgavas rajona Jaunsvirlau-

kas ciema bibliotēka. Ciema deputātiem apskatu par V.l.Ļenine

darbiem organizēja Cēsu rajona Nītaures ciema bibliotēka.

Vairākās ciemu bibliotēkās īpaši uzskaita V.l.Ļeņina darbn

un literatūras par viņu izsniegumu. Preiļu rajona Aglonas ciems

bibliotēkā gadā izlasītas 113 grāmatas no 3K2 nodaļas, bet Pāter-

nieku bibliotēkā no izstādēm izsniegtas 208.grāmatas.
Lielāku vērību bibliotēkas veltījušas ari literatūras uzska-

tāmās propagandas efektivitātes pētīšanai. Piem., Cēsu rajons

Skujenes ciema Pērkoņu bibliotēka uzskaitījusi izsniegumu no

Padomju Armijas 50. gadadienai veltītā izstāžu cikla "50 gmdu

Dzimtenes sardzē" - 69 lasītājiem izsniegtas 84 sabiedriski po-

litiska satura un 72 daiļliteratūras grāmatas.

Lauksaimniecības literatūras propaganda

Strādājot ar lauksaimniecības literatūru, bibliotekāri cie-

šāk sadarbojās ar lauksaimniecības speciālistiem. Piem., CSsmt
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rajona Mārsnēnu ciema bibliotēka jaunākas speciālās literatūras

apskatus gatavoja kopā ar zootehniki un agronomu. Jādomā, ka tas

bijis viens no iemesliem lauksaimniecības literatūras izsnieguma

kāpumam - tas pieaudzis par 100 vienībām. Arvien biezāk, rīko-

jot pasākumus par lauksaimniecības jautājumiem, bibliotēkas tos

saista ar sava kolhoza vai padomju saimniecības konkrētajiem uz-

devumiem, aktuālām ražošanas problēmām. Tā Stučkas rajona Seces

ciema bibliotēkā noticis tematisks vakars "Mūsu kopsaimniecība

Šodien un rit", kas veltīts galvenokārt ekonomikas jautājumiem.

lecienīta masu darba forma lr derīgo padomu stundas. Tās

visbiežāk rīkotas katrai lauksaimniecības nozares darbinieku gru-

pai atsevišķi. Dobeles rajona Ukru padomju saimniecības lauksaim-

niecības speciālisti kopā ar ciema bibliotēku organizēja derīgo

padomu stundu dārzkopjiem. Stučkas rajona Taurkalnes ciema

I.bibliotēka tās veltīja lopkopības jautājumiem.

Daiļliteratūras propaganda

Darbam ar daiļliteratūru 1968.gadā īpatnējāks raksturs nekā

iepriekš. Visplašāk propagandēta daiļliteratūra, kas saistīta

ar vēsturi. Piem., Liepājas rajona Aizputes ciema bibliotēka,

sagaidot 50.gadadienu, kopš Latvijā nodibināta padomju vara, uz-

sākusi lasītāju neklātienes konferenci par J.Niedres romānu "Katrs

ar savu laimi dzimst".

Ari V.l.Ļeņina tēlam daiļliteratūrā veltīto masu pasākumu

formās liela daudzveidība - gan lasījumi, gan lasītāju konferences,

gan pārrunas par grāmatām.

No latviešu literatūras 1968.gadā populārs bija R.Ezeras

larbs "Dzilnas sila balāde". Par to organizēti pasākumi visos

rajonos.

Populāri ir ari krievu padomju rakstnieku darbi. Padomju

ttteratūras pamatlicēja un sociālistiskā reālisma dibinātāja
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Maksima Gorkija dzīvei un daiļradei veltītus literārus vakarus

organizēja Preiļu, Krāslavas, Cēsu v.c. rajonu ciemu bibliotē-

kas.

Lasītāju konferences notikušas ari par K.Simonova romānu

"Par karavīriem nepiedzimst" un V.Koževņikova darbu "Vairogs un

zobens".

Interesants pasākums - dzejas diena noticis Tukuma rajona

Smārdes ciema bibliotēkā. H.Galiņa, V.Grenkova, B.Saullša un

L.Vāczemnieka dzeju autoru izpildījumā noklausījās 155 sarīkojuma

dalībnieki.

Novadpētniecības darbs saistīts gal-

venokārt ar jubilejām. Dobeles, Tukuma, Rēzeknes v.c. rajonu

ciemu bibliotēkas kopā ar komjauniešiem rūpīgi vāca un sistema-

tizēja materiālus par padomju varas nodibināšanu dzimtajā ciemā,

par pirmajiem komjauniešiem aktīvistiem. Valkas rajona Palsma-

nes ciema 1. bibliotēka apkopoja atmiņas par padomju darbu 1940./

41.g. Palsmanē. Uzsākta materiālu vākšana par 1. latviešu parti-

zānu vienības 5. brigādes ciņu gaitām.

Arvien plašāk ciemu bibliotēkas literatūras propagandai sāk

izmantot tehniskos līdzekļus - magnetofonus, radio.

Interesantu lasījumu ciklu "Grāmatu lappuses stāsta par

K.Marksu" vietējā radiomezglā noorganizēja Kuldīgas rajona Rendas

ciema bibliotēka.

Grāmatu apskatus magnetofona lentā ieraksta daudzas ciemu

bibliotēkas. Tas atļauj tos noklausīties atkārtoti.
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3. Fondi

Kopējais grāmatu fonds ciemu bibliotēkas 1968.gada I.janvāri

bija 4560,9 tūkstoši vienību. 1968.gadā no jauna iegādāti 492,7

tūkstoši, bet no bibliotēku fondiem izslēgti 247,8 tūkstoši.

Ciemu bibliotēkufondi gada laikā faktiski palielinājušies par

244,9 tūkstošiem vienību.

Fondu sastāvs pa nozarēm 1969.gada I.janvāri (tūkstošos)

Sabiedriski politiskā literatūra - 758,4

Dabzinātņu -"-
- 265,4

Tehnikas -"- - 178,9

Lauksaimniecības -"- — 318,1

Mākslas -"-
- 247,1

Daiļliteratūra - 2.294,1

% no kopējā fonda

1967.g. 1968.g.

Sabiedriski politiskā literatūra 16,3 15,6

Dabzinātņu 5,6 5.5

Tehnikas -"- 3.8 3,7

Lauksaimniecības -"- 6,9 6,6

Daiļliteratūra 46,6 47,7

Fonda sastāvā visumā jūtamu pārmainu nav, izņemot sabiedriski po-

litiskās literatūras nodaļu, kas, salīdzinot ar 1967.gadu, procen-

tuāli nedaudz samazinājusies, jo bibliotēkas izslēgušas daudz nove-

cojušas literatūras.

Daudzās bibliotēkās vēl maz dabzinātņu, lauksaimniecības un

tehnikas literatūras. Piem., Rēzeknes rajona Gaigalavas ciema

2.bibliotēkā - 5559 grāmatas, gada laikā iegādātas 443 vienības,
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tašu dabzinetnu grāmatu ir tikai 3%, tehnikas - 3,6%, lauk

saimniecības
- 6,6%.

Ciemu bibliotēkas analizējušas 3KI un 3K2 nodaļas, noskaidro-

jušas trūkstošo literatūru šajās nodaļas un piekomplektējušas

to.

Vairākos rajonos ciemu bibliotēkas sistemātiski salīdzina

fondus ar ieteicošās bibliogrāfijas materiāliem, sastāda piekom-

plektēšanas kartotēkas, cenšas papildināt grāmatu fondus.

Arvien biežāk dažādu nozaru speciālisti palīdz savām biblio-

tēkām jaunu grāmatu iegādē un novecojušas literatūras izņemšanā.

Mūsu republikā strādā dažādu tautību cilvēki. Atsevišķu

rajonu bibliotēkām grūtības sagādā šo iedzīvotāju apkalpošana ar

grāmatu, jo trūkst literatūras, piem., lietuviešu valodā.

Šeit var ieteikt Liepājas rajona Gramzdas ciema Aizvīķu bibliotē-

kas pieredzi, kas no Lietuvas PSR Gesalu ciema bibliotēkas dublē-

tiem saņēmusi 57 grāmatas.

1968.gadā Valkas, Dobeles, Rīgas v.c. rajonu ciemu bibliotē-

kas saņēmušas papildlldzekļus no kolhoziem un padomju saimniecī-

bām grāmatu un inventāra iegādei.
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IV. BĒRNU BIBLIOTĒKAS

1. Bibliotēku tīkls

196:.gadi bērnu bibliotēku skaits palicis iepriekšējais -

- 92, bet lasītāju skaits pieaudzis par 4711 un literatūras

izsniegums palielinājies par 202.300 bibliotekārajām vienībām.

1968.gadā samazinājies to bibliotēku skaits, kas organi-

zējušas pārvietojamās bibliotēkas:

1967.g. 1968.g. Izmainās

kas organizējušas
pārvietojamas bibliotēkas 77 62 - 15

Pārvietojamo bibliotēku skaits 281 225 - 56

Lasītāju skaits pārvietojamas
bibliotākāa 10.034 8766 - 1268

Sakarā ar pārvietojamo bibliotēku likvidēšanu atsevišķās

bērnu bibliotēkās samazinājies ari lasītāju skaits. Tā Preiļu

rajona bērnu bibliotēkai 1967.g. bija 13 pārvietojamās biblio-

tēkas, bet 1968.g. -9, līdz ar to ari lasītāju skaits samazinā-

jies par 150. Jēkabpils rajona VießĪtes pilsētas bērnu biblio-

tēka, kam 1967.gadā bija 3 pārvietojamās bibliotēkas ar 83 lasī-

tājiem, 1968.gadā nav organizējusi nevienu pārvietojamo biblio-

tēku.Rīgas rajona Saulkrastu pilsētciemata bibliotēka, ko 1968.

gadā ilgāku laiku remontēja, pārtraukusi strādāt ari ar pārvie-

tojamām bibliotēkām (1967.gadā bija 4 pārvietojamās bibliotēkas

ar 474 lasītājiem).

No republikānisko pilsētu bērnu bibliotēkām pārvietojamo

bibliotēku organizēšanā joprojām visaktīvākās ir Liepājas

1. bērnu bibliotēka (16 pārvietojamās bibliotēkas) un Ventspils
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1. bērnu bibliotēka (9 pārvietojamās bibliotēkas).

7 pārvietojamās bibliotēkas no jauna noorganizējusi Rīgas

rajona bibliotēka, un tajās ir 354 lasītāji.

2. Lasītāju apkalpošana. Literatūras

propaganda

1968.gadābērnu bibliotēkas apkalpojušas 86.479 lasītājus,

t.i., par 4711 lasītājiem vairāk nekā 1967.gadā. Laaltāju Tkaita

pieaudzis tieši republikāniskās pakļautības pilsētu bērnu bib-

liotēkās.

Lasītāju skaits republikānisko pilsētu bērnu

bibliotēkās (tūkstošos)

1967.g. 1968.g. Izmaiņas

35.6 42,2 + 6,6

Visvairāk lasītāju skaits pieaudzis Rīgas pilsētas bērnu

bibliotēkās (par 3,7 tūkstošiem).

Lauku rajonu bērnu bibliotēku lasītāju skaita izmaiņas ir

pavisam nelielas.

Atsevišķas bērnu bibliotēkaa apkalpo vēl daudz

un tajās tikai daļa lasītāju ir bērni vecumā līdz 16 gadiem. Tā Jūma

las pilsētas 1. bērnu bibliotēkā no 1471 lasītāja tikai 680, t.i.,

46% ir vecumā līdz 16 gadiem.

Daudzas bērnu bibliotēkas, rūpīgi strādājot, iesaistījušas

par lasītājiem visus apkalpojamā mikrorajona 1-VIII klašu skolē-

nus (Rēzeknes, Tukuma un Rīgas rajonu bērnu bibliotēkas, Valkas

raj. Strenču bibliotēka, Stučkas rajona Kokneses bibliotēka,
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Preiļu rajona Līvānu bibliotēka un citas.) No Talsu rajona

bērnu bibliotēkas apkalpojamā mikrorajona I -VIII klašu

skolēniem 1968.gada beigās tikai 18 nelasīja nevienā biblio-

tēkā. Talsu rajona bērnu bibliotēka izstrādājusi visa rajona

bērnu bibliotekārās apkalpošanas plānu.

Bibliotēkas lasītāju iesaistīšanā sadarbojušās ar skolām,

it īpaši ar klašu audzinātājiem. Tā Madonas rajona Varakļānu

bērnu bibliotēka, aktīvi sadarbojoties ar Varakļānu vidusskolu

un internātskolu, par lasītājiem iesaistījusi visus skolēnus.

Gulbenes rajona bērnu bibliotēka informējusi skolu direk-

torus un klašu audzinātājus par skolēniem, kas nelasa nevienā

bibliotēkā. Atskaitoties lasītājiem un bērnu vecākiem, Gulbe-

nes rajona bērnu bibliotēkas darbinieki uzaicināja propagandēt

bibliotēku savās darba vietās.

Tomēr republikā vēl ir bibliotēkas, kas par lasītājiem nav

iesaistījušas visus apkalpojamā mikrorajona skolēnus un nezina,

kuri skolēni nelasa nevienā bibliotēkā.

Piem., ne Ogres rajona bērnu bibliotēkai, nedz arī Ogres

vidusskolas bibliotēkai nav zinu, cik vidusskolas skolēnu ir

bibliotēku lasītāji un cik nelasa nekur.

1968.gadābērnu bibliotēkas izsniegušas lasītājiem 3.258.900

bibliotekāro vienību, t.i.,par 202.300 vienībām vairāk nekā

1967.gadā.

Lielākais literatūras izsnieguma pieaugums ir

Ludzas rajona bērnu bibliotēkā par 30-749 vienībām

Liepājas pilsētas 1. bērnu -"-
"

21.457 -"-

Jelgavas pilsētas bērnu -"- "
18.591 -"-

Saldus rajona bērnu -"- " 14.081 -"-
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Literatūras izsnieguma samazinājies Limbažu rajona Salac-

grīvas pilsētas bērnu bibliotēkā par 5247, Kuldīgas rajona bērnu

bibliotēkā par 4936, Bauskas rajona bērnu bibliotēkā par 4403,

Jēkabpils rajona Aknlstes pilsētciemata bērnu bibliotēkā par

3854 vienībām. Literatūras izsnieguma samazināšanās izskaidro-

jama ar telpu remontu, fondu pārbaudi, vadītāju maiņu un citiem

apstākļiem.

Fondu apgrozība palikusi tāda pati kā iepriekšējā gadā - 1,8

Lasāmība bērnu bibliotēkās nedaudz pieaugusi - 37,6 (1967.g.-

-37,3). Republikā ir bibliotēkas, kurās lasāmība ir ievērojami

augstāka par vidējo lasāmību republikā.

Ludzas rajona bērnu bibliotēkai - 71,6,

Valkas -"- -"- -"-
- 66,5,

Limbažu -"- -"- -"- - 61,6,

Saldus -"- -"- -"-
- 54,1.

Viszemākā lasāmība ir

Valmieras rajona bērnu bibliotēkā - 25,9

Rīgas -"- - 26,8

Krāslavas -"- - 27,3

Stučkas -"- - 28,3.

Literatūras izsniegums pa nozarēm

1967.g. 1968.g. Izmaiņas

(tūkst.) (tūkst.) 1968.g.
Nozares

Sabiedriski politiskā literatūra 252,3 280,3 +28,0

Dabzinātnu -"- 92,6 103.1 + 10,5

Tehnikas -"- 126,3 132.5 + 6,2

Lauksaimniecības -"- 17.8 19.9 +2,1

Daiļliteratūra 1205.6 133L3 + 125.7

Mākslas literatūra 180,9 179.1 - 1.6

Bernu -"- 787.7 311,2 + 23.5
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levērojami pieaudzis sabiedriski politiskas literatūras

izsniegums. Tas liecina, ka bērnu bibliotēkas turpinājušas

iepriekšējos gados rosīgi uzsākto sabiedriski politiskās li-

teratūras propagandu, atzīmējot VĻāJS 50. gadadienu, gatavo-

joties V.l.Lenina un N.K.Krupskajas 100. dzimšanas dienam,

LĻKJS, Padomju Armijas 50.gadskārtām un 50.gadadienai kopš

padomju varas nodibināšanās Latvijā. Bibliotēkas rīkojušas masu

pasākumus, organizējušas daŠādaa kartotēkas, sastādījušas ie-

teicamās literatūras sarakstus, propagandējušas literatūru in-

dividuālās pārrunās.

Par 125,7 tūkstošiem palielinājies daiļliteratūras izsnie-

gums. 1968.gadā bibliotēkas daudz popularizēja daiļdarbus, kas

palīdzēja skolēniem dziļāk iepazīt komjaunatnes vēsturi, padomju

tautas varonīgo cīnu pilsoņu un Lielā Tēvijas kam laikā, kā ari

dziļāk izprast 1919.gada vēsturiskos notikumus. Bērnu bibliotē-

kas aktīvi popularizējušas ari Aspazijas, I.Turgeneva, M.Gorkija,

N.Nosova darbus sakarā ar viņu jubilejām.

Tikai nedaudz pieaudzis tehnikas (par 6,2 tūkstošiem) un lauk-

saimniecības (par 2,1 tūkstošiem) literatūras izsniegums. Tas

daļēji izskaidrojams ar nepietiekošo literatūras klāstu šajās no-

zarēs. 1968.gadā lauksaimniecības un tehnikas literatūras propa-

gandai visas bibliotēkas nav pievērsušas ari pietiekošu uzmanību.

Tikai 9 no visām 92 republikas bērnu bibliotēkām gada atskaitēs

uzrāda masu pasākumus par šiem jautājumiem.

Salīdzinājumā ar 1967.gadu samazinājies vienīgi mākslas

literatūras izsniegums (par 1,8 tūkstošiem) un tikai republikānis

kās pakļautības pilsētās, pārējās bērnu bibliotēkās tas pieaudzis
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Par 5,6 tūkstošiem tas samazinājies Rīgas pilsētas bērnu

bibliotēkas. Jau trešo gadu pēc kārtas mākslas literatūras

izsniegums samazinājies Daugavpils 1. bibliotēkā:

1966.g. 1967.g. 1968.g.

10.505 7.50? 5.186

Jāsecina, ka bibliotēkas tomēr pārāk maz vērības veltījušas

lasītāju estētiskajai audzināšanai. Mākslas literatūras popula-

rizēšanai izmantotas galvenokārt literatūras izstādes.

Kā paraugu var minēt Ventspils pilsētas 1. bērnu bibliotēku,

kas 1968.gadā skolēnu estētiskajā audzināšanā izmantojusi dažādas

darba formas. lekārtotas 15 literatūras izstādes, kur izvietotas

grāmatas par izciliem skatuves un kinomāksllnlekiem, gleznotājiem

un komponistiem, notikusi muzikāla pēcpusdiena, zīmēšanas konkursi,

bibliogrāfiskie apskati. Rezultātā literatūras izsniegums palie-

linājies par 1911 vienībām, mākslas grāmatu apgrozība ir 3,5.

Uzlabojies individuālais darbs ar lasī-

tājiem.

Gandrīz visas bērnu bibliotēkas analizējušas atsevišķu klašu

lasītāju formulārus. Visas Talsu rajona bērnu bibliotēkas vasaras

periodā izanalizējušas pat visu savu lasītāju skolēnu foimulārus.

Bērnu lasīšanas vadībā ciešāka kļuvusi bibliotēkas darbinieku

sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, pionieru

vadītājiem, vecākiem. Tā Cēsu rajona Jaunpiebalgas bērnu bibliotā-
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ka formulārus analizēja kopā ar pionieru vadītāju, Madonas rajona

Varakļānu bērnu bibliotēka -ar klašu audzinātājiem. Liepājas,

Jēkabpils, Gulbenes v.c. rajonu bērnu bibliotēkas lasītāju for-

mulāru analīžu rezultātus pārrunājušas pedagoģiskās padomes sē-

dēs, vecāku sanāksmēs, klašu sapulcēs.

Alūksnes rajona bērnu bibliotēka pārrunas par klases lasī-

šanas analīzi saistīja ar ieteicošās literatūras apskatu.

Tukuma rajona bērnu bibliotēka un Tukuma 3.Raiņa vidusskolas

bibliotēkavienlaikus izanalizējušas IV
-

VII klašu skolēnu for-

mulārus un ziņojušas par rezultātiem pedagoģiskās padomes sēdē.

Ari Stučkas rajona Kokneses bērnu bibliotēka kopā ar skolas biblio-

tēku izanalizējusi visu klašu skolēnu formulārus un pārskatu par

analīzes rezultātiem sniegusi klasē, vienlaicīgi iesakot, ko

lasīt.

Lai palīdzētu skolēniem padziļināt un paplašināt skolā iegū-

tās zināšanas, bērnu bibliotēkas rūpējušās, lai skolēni izlasītu

obligāto literatūru (Gulbenes, Alūksnes rajonu, Talsu rajona Val-

demārpils bērnu bibliotēkas). Jēkabpils rajona bērnu bibliotēka

sastādījusi grupu un individuālos lasīšanas plānus atsevišķos mā-

cību priekšmetos. Jelgavas pilsētas bērnu bibliotēka vairākiem

skolēniem sastādījusi lasīšanas plānus vēsturē.

Aktīvi ar nesekmīgajiem skolēniem strādājušas Liepājas rajo-

na Priekules, Alūksnes rajona Apes, Ludzas rajona Zilupes bērnu

bibliotēkas, iesakot literatūru, kas nostiprina klasē iegūtās zi-

nāšanas.

Lasītāju grupas bērnu bibliotēkās ir tādas pašas kā iepriekšē-

jos gados: pionieru aktīvs, oktobrēnu pulciņu vadītāji, mācībās

nesekmīgie, dažādu mācību priekšmetu un jaunrades pulciņu dalībnie-

ki v.c.
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Individuālā un masu darba tematika 1968.gadā cieši saistīta

ar gatavošanos svarīgu vēsturisku notikumu gadskārtām.

Jēkabpils rajona bērnu bibliotēka izvirzījusi uzdevumu

katram I - IV klašu skolēnam mācību gadā izlasīt vismaz 2-3 sa-

biedriski politiska rakstura gilmatas. Sekmīga darba rezultātā

daļa skolēnu izlasījuši piecas, sešas un pat vairāk grāmatu.

Ludzas rajona bērnu bibliotēka jau no 1968.gada sākuma strādā ar

V klašu skolēnu grupu, pastiprināti popularizējot literatūrupar

V.l.Ļeņinu, cenšoties noskaidrot, kā lasītāji izprot un uztver

izlasīto. 1968.gadā Ludzas rajona bērnu bibliotēka par Ļeņinu iz-

sniegusi 1445 grāmatas, t.i., par 776 grāmatām vairāk nekā 1967.gadā.

Krāslavas rajona un Jēkabpils rajona Aknlstes bērnu bibliotē-

kas noskaidrojušas, cik daudz un ko par Ļeņinu lasa V - VIII kl *').

skolēni. Saskaņā ar formulāru analīzes rezultātiem izvirzīti tui

mākie lasīšanas vadības uzdevumi.

Stučkas rajona Jaunjelgavas bērnu bibliotēka analizēja, cik

grāmatu V - VIII klašu skolēni izlasījuši pēc literatūras sarak-

sta "Ko lasīt par Padomju Latviju", un secināja, ka katrs skolēns

caurmērā izlasījis 4-7 grāmatas.

Jēkabpils pilsētas bērnu bibliotēkas lasītāji sakarā ar

50.gadadienu kopš padomju varas nodibināšanas Latvijā 1919.gadā

pēc lasīšanas plāniem un ieteicošās literatūras sarakstiem izraudzī-

juši un izlasījuši 77 grāmatas.

Ventspils pilsētas 2.bērnu bibliotēkā pēc lasīšanas plāniem

"V.l.Ļeņins", "Ko lasīt par komjaunatni" un "Viņi cīnījās par

padomju varu" visčaklākie lasītāji izrādījās VII un VIII klašu sko-

lēni. Pēc literatūras saraksta "Ko lasīt par komjaunatni" VII

klašu skolēni izlasījuši 244 grāmatas, bet VIII klašu skolēni -

153 grāmatas.

51



52

Salīdzinot ar 1967.Radu. masu pasākumu un izstāžu skaits

palielinājies:

1967.g. 1968.g. Izmainās

Masu pasākumi 3388 3503 + 115

Izstādes 4029 4378 + 249

Masu pasākumos ievērojama vieta ierādīta sabiedriski poli-

tiskās literatūras propagandai. Tie galvenokārt saistīti ar ga-

tavošanos V.l.Ļeņina lOO.dzimšanaa dienai, 50.gadadienai, kopš

padomju varas nodibināšanas Latvijā, VĻKJS, LĻKJE un Padomju Ar-

mijas 50.gadadienām.

Gatavojoties sagaidīt V.l.Ļeņina 100. dzimšanas dienu, bērnu

bibliotēkas sadarbībā ar skolām centušās skolēniem sniegt sistemā-

tiskas zināšanas par Ļeņinu, parādīt viņa ideju un darbu di-

žumu. Ikviena bibliotēka organizējusi masu pasākumu komplek-

su, kurā ietilpst izstāžu cikli, radiopārraižu cikli, lasīju-

mi, konkursi, pārrunas par grāmatām, bibliogrāfiskie apskati

v.c.

Populāri jaunāko klašu skolēniem kļuvuši lasījumu cikli.

Tos organizējusi Rīgas pilsētas Centrālā bērnu bibliotēka, Stučkas

rajona Neretas, Viesītes, Rēzeknes pilsētas un daudzas citas bērnu

bibliotēkas, vienlaikus iekārtojot ari literatūras izstādes. Rē-

zeknes pilsētas bērnu bibliotēka no izstādes "V.l.Ļeņina skolas

gadi" vien izsniegusi 350 grāmatu.

Tukuma rajona Kandavas pilsētas bērnu bibliotēka 1968.gadā ar

saviem lasītājiem uzsākusi neklātienes ceļojumu pa Ļeņina dzīves un

darba vietām, kas noslēgsies 1970.gadā.

Krāslavas rajona bērnu bibliotēka trim pilsētas skolām

noorganizējusi interesantu konkursu par Labāko iasītāia die-

nasgrāmatu.



Plašu popularitāti iemantojušas Z.Voskresenskas grāmatas

"Tikšanās" un "Caur ledainu miglu". Par tām pārrunas rīkojušas

Alūksnes rajona, Rēzeknes un Jēkabpils pilsētu bērnu bibliotēkas

Propagandējot literatūru par komjaunatni, bibliotēku darbi-

nieki izmantojuši dažādas masu darba formas. Daudzās bērnu

bibliotēkās notikušas pārrunas par V.l.Ļeņina darbu "Jaunatnes

savienību uzdevumi". Joprojām iecienīti ir pasākumu cikli, kon-

kursi, tikšanās. Vairākus pasākumu ciklus sarīkojusi Jēkabpils

rajona bibliotēka. Tā organizējusi izstāžu ciklu "Komjaunatnes

biedra karte, tu uz varoņdarbiem sauc". Slm izstādēm sekoja

pārrunu cikls ar diafilmu demonstrējumiem atbilstoši cikla izstā

žu tematikai.

Tukuma rajona bērnu bibliotēka organizējusi izstāšu ciklu

par komjaunatnes vēstures posmiem visās trijās pilsētas skoJās.

Madonas rajona Cesvaines bērnu bibliotēka VĻKJS un LĻKJS 50.gada-

dienām veltījusi lasījumu ciklu, to noslēdzot ar konkursu.

Rēzeknes rajona bērnu bibliotēka ar konkursu noslēgusi

izstāžu ciklu par komjaunatni un mērķtiecīga individuālā un masu

darba rezultātā par komjaunatni 10 mēnešos vien izsniegusi 69? grā-

matas, kas ir 47% no visa sabiedriski politiskās literatūras izsnie

gurna.

Interesantu olimpiādi par komjaunatni HI - V kl. un VI - VIII

kl. skolēniem noorganizēja Jēkabpils pilsētas bērnu bibliotēka.

Olimpiādē piedalījās 140 skolēnu, kam par komjaunatni izsniegtas

609 grāmatas.

Ikviena bibliotēka ar kādu masu pasākumu vai literatūras izstā-

di atzīmējušas padomju varas nodibināšanos Latvijā 1919.gadā.

Rīkotas tikšanās ar Padomju Latvijas vēsturisko notikumu

aculieciniekiem, rakstniekiem - to dienu atspoguļotājiem literatūrā
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Bibliotēku darbinieki 1968.gada palīdzējuši lasītajiem iepazīt

savas republikas, sava novada, pilsētas vēsturi, to izaugsmi

padomju varas gados, sava rajona ievērojamākos ļaudis.

Saldus rajona bērnu bibliotēka iekārtojusi sava novadnieka

Padomju valsts bruņoto spēku pirmā virspavēlnieka Jukuma Vācieša

70. dzimšanas dienai veltītu literatūras izstādi. Stučkas rajo-

na Kokneses un Neretas bērnu bibliotēkas savam novadniekam Pē-

terim Stučkām veltījušas literatūras izstādes un pārrunas par

J.Biedres romānu "Katrs ar savu laimi dzimst", Rēzeknes rajona

bērnu bibliotēka organizējusi neklātienes ceļojumu "Pa Padomju

Latviju**, Jēkabpils rajona bibliotēka
- literatūras izstādi

***tawadzimtaisnovads".

3. Fondi

Kopējais grāmatu fonds bērnu bibliotēkās 1969.gada I.janvāri

1.793.6 tūkstoši bibliotekāro vienību.

Bērnu bibliotēku fondi 1968.gadā papildinājušies par 102,4

tūkstošiem bibliotekāro vienību. Gada laikā iegādāti 154,1, bet

izslēgti 51,7 tūkstoši.

Fonda sadale pa nozarēm

Nozares
Fonds (tūkstošos) Izmaiņas

1967.x. 1968.Ķ.

Sabiedriski politiska
literatūra 157.1 168,0 + 10,9

Dabzinātnu literatūra 60,5 64,3 + 3.8

Tmmnlkas -"- 54,5 56,2 + 1,7

Lauksaimniecības -"- 16,2 16,4 + 0,2

Daiļliteratūra * 751,9 810,5 + 58,6

Mākslas literatūra 80,3 86,0 + 5,7

Bērnu -"- 450,6 464,6 + 14,0*

Pārējā -"- 120,1 127,5 + 7,4



Grāmatu fonds pieaudzis visās nodaļās. Vislielākais pie-

augums ir sabiedriski politiskajai literatūrai - 10,9 tūkstoši

bibliotekāro vienību. Joprojām neliels fonda pieaugums lauk-

saimniecības nodaļai - 0,2 tūkstoši un tehnikas - 1,7 tūksto-

ši bibliotekāro vienību, jo 1968.gadā Sajās nozarēs latviešu

valodā iznācis maz grāmatu.

Fonda apgrozībā pārmaiņas ir nelielas. Nedaudz pieaugusi

dabzinātņu, tehnikas un lauksaimniecības literatūras apgrozība,

bet samazinājusies mākslas literatūras apgrozība (1967.g. - 2,2;

1968.g. -2 ).

Uzlabojies grāmatu fonda sastāvs, jo bibliotēkas pasūtījušas

literatūru pēc vairāku izdevniecību tematiskajiem plāniem un se-

kojušas pasūtījumu izpildei.

1968.gadā bērnu bibliotēkas pārskatījušas grāmatu fondus, at-

lasījušas un nodevušas rajonu dublētu fondiem vai citām bibliotē-

kām bērnu bibliotēkas profilam neatbilstošo literatūru, izņēmušas

novecojušo literatūru. Vairākas bērnu bibliotēkas izanalizējušas

grāmatu fondu vai atsevišķas tā nodaļas.

Visa fonda statistisko un bibliogrāfisko analīzi veikusi

Ventspils pilsētas 2.bibliotēka un noskaidrojusi, cik grāmatu

ir katrai skolēnu vecuma grupai. Vismazāk izrādījās V- VI klašu

skolēniem -
caurmērā 22,2 grāmatas. Analīzes rezultātus bib-

liotēka izmanto literatūras komplektēšanā.

Jēkabpils rajona bērnu bibliotēkas fonda analīzes rezultāti

rāda, ka jāpalielina grāmatu skaits tehnikā un ģeogrāfijā. Bib-

liotēka izanalizējusi ari atsevišķu grāmatu apgrozību.

Rēzeknes rajona bērnu bibliotēka literatūru piekomplektčjusi

apmaiņas kārtā. Alūksnes rajona Apes bērnu bibliotēka papildi-

nājusi sabiedriski politiskās literatūras nodaļu ar grāmatām par
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civilo aizsardzību.

Jēkabpils rajona bērnu bibliotēka pievērsusi uzmanību

literatūras piekomplektēšanai saskan! ar skolu mācību program-

mām.

1968.gada daļa bērnu bibliotēku pārkārtojušas grāmatu

fondus atbilstoši bērnu vecuma grupām (Cēsu raj., Cēsu raj.

Jaunpiebalgas, Madonas raj., Madonas raj. Cesvaines, Talsu raj.

Dundagas v.c.).
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Rajonubibliotēkudarba rādītāji 1968.gadā.
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5.2 7,0 7,3

1.1 2.5 2.6

3.3 ī.a 5.0

0.5 1.1 1.3

2.8 3.7 5.8

20.6 12.8 22.7

26.2 34.6 22.8

1.0 1.43 1.76

3.7 1.2

57.6 19.a

54.6 24.9

173.6 43.7

32.4 4.6

9.0 4.2

9.3 2.9

5.2 0.9

11.0 4.2

78.1 22.4

46.9 36.4

3.1? 1.75

2.1 1.6

15.5 13.6

34,6 26.3

59.3! 69.7

8.6

3.6

4.4

1.3

4.9

24.9

28,2

1.71

4,4

3.3

2.0

6.6

34.2

43.5

2.46

1.2 1.0

12.9 9.5

31.2 24.9

40,4 31.3

5.0 4.2

2.7 1.6

1.7 1.7

0.6 0,6

3.3 2.8

17.2 16.0

33,6 31.3

1.29 1.25

1.8

12.9

27.3

35.9

3.6

1.0

0.7

0.6

1.1

25.9

19.8

1.31

16.7'

31.3

52.6

6,1

3.8

4.4

o.a

6,3

20,6

43.8

1.66

0.7 1.1

7.8 9.7

35.1 38.6

28.4 44.2

*.l

1.7

1.6

0.7

2.7

13.1

40.5

0,81

6.8^

1.6

2.9

0.9

4.3

18.2

40,1

1.14

2.4

17.5

32.4

64.0

9.7

3.a

3.8

2.7

5.6

31.3

26.6

1.96

18.8

30,0

49.5

5.6

2.9

3.4

1.1

5.7

20.3

29.1

1.65

1.8

16.7

32.7

62.6

10.7

5.0

5.6

1.3

2.3

26.9

34.7

1.91

17.Preiļu

1.7

14.8

36.1

40.1

4.5 4.5

3.5 1.4

2.1 2.0

2,1 0,2

4.5 1.8

15.3 8.4

23.5 29.7

1.11 o.aa

0,8

7.*

27.1

23.8

1.2 2.1

10.2

35.7 35.1

46.8 77.6

7.6 12.5

2.5 2.9

4.9 5.4

0.9 2.2

9.0 8.1

10.0 30.0

39.0 36.9

1.31 2.21

1.0

10.1

15.1

32.8

3.5

2.1

2.1

0.4

2.7

15.0

32.8

2.17

16.7

70.3

67.1

3.2

1.6

3.5

l.o

3.7

37.4

41.9

0.96

18.4

34.1

63.2

7.9 7.3

1.5 2.3

3.5 5.7

0.5 1.2

4.1 5.4

38.1 25.a

28.7 35.0

1.65 1.9

24.Valkaa

19.i

33.2

63.1

3.0

33.5

66.7

106.8

16.9

5.7

8.3

2.4

0.8

57.4

35.6

1.9

26.Ventapils

0.f

18,9

1.8

0.5

0.6

0.5

0.4

12.9

27.0

1.1

42.7

428.9

394.8

1430.1

202.0

74.2

94,6

33.0

113.6

655.9

13.5

1.59



Ciemubibliotēku
darbarādītāji
1968.

gadā

Nr. k.

skaits**

(tūkst.)(tūkst.)
skaits(tūkst.

(tūkstfT*

Apgro-

1.2.3.9

5.61

6?

Daillite-

2.Balvu

22 26 26

5.6 8.3 7.6

37.4 58,4 "-9.1

146.6111.4 136,0

126,5

189.7137.1

11.4 7.7 11.3

2.9 3.7 4,4

3.4 3.4 3.6

6.4 4.e 6,6

4.0 4.3 4.?

55.3 74.7 79.8

19.8 15.2 17,9

0.76 0,96 0,72

4.Cēsu

37

14.1

63.6

245.7220.6

23.5

8.7

7.9

12.9

9.4

119.5

15.6

0.93

37

11.1

97.8

247.2222.8

16.8

6.8

5.6

8.6

6.4

126.2

20.0

0.92

20

7.3

40.7

144,1130.1

9.7

3.9

5.3

4.4

78.6

17.8

0.94

20

6.3

38.7

141.5135.8

12

.1

4.6

7.6

4.5

74.2

21.5

0.96

3^

7.9

50.5

197.3135.9

9.6

5.1

3.7

5.3

4.2

76.6

17.2

0.69

23

6.3

34

.9

149.5104.9

6,4

3.0

2.2

3.4

2.9

64.8

16.6

0,70

36

10.8

223.0206.3

16.9

4.0

7.1

7.2

102,9

20,0

0.93

11.Kuldīgas 12.LiepSjas

25 43

5.2 9.1

30.6 50.7

139.4

78,1

244.6146.3

7.C 11.6

4.7

2.C 4.4

3.0 6.:

2.9

42,9 84.*-

15.0 15.4

C.56 C.57

13.i-iabaiu

24

6.5

36.8

164.2119.9

9.4

3."

16.4

0.7i

14.Ludzas

47

11.3

94,0

276.7196.5

15.9

5.8

7.4

5.4

107.7

17.5

0.7i

15.Madona*

39

?.5

51.8

238.8

149.5

ll.l

3.9

5.4

4.8

76.0

15.7

C.6'

16.Ogreo

23

6.6

35.9

166.5no.
e

3.2

4.1

3.6

66.5

16.7

0.6"

17.Preiļu

39

8.9

46.2

217.8

132.2

8.9

3.5

3.1

5.0

3.8

70..

14.8

43

10.5

61.
L

256.9

146.1

10.3

3.2

5.1

3.2

87.9

13.9

0.57

20.Saldus

14 22

9.95.7*

64.7 30.2

210.9

186.3

137.5101.6

13.2 8.2

5.6 4.1

5.2 3.1

7.7 4.1

9.3 4.1

105.7

19.0 17.8

0.89 C.74

?1.Stučkas

22

6.2

35.1

139.1107.3

7.0

3.0

2.9

3.9

2.0

62.1

17.1

0.7.'

22.Talsu

30

7.1

51.
a

172.1156.1

12.4

4.6

3.7

5.0

6.0

93.6

22.2

0.92

n.Tukuma

28

9.4

45.9

181,7151.8

7.9

1.8

2.9

3.5

4.0

101
.9

lb.l

0.63

24.VaHaa

21

5.2

36.5

116.9120.3

10.0

4.2

3.9

5.6

3.7

63.:

t-.Pl

2b.Vilaiem-

27

7.4

41.5

194.2149,1

11.6

5.2

7.5

4.8

89.-*

C.77

22

5.1

40.
8

127.9

107.0

'.6

'.9

3.2

20.
o

0.6*

77'

206.0

1301.8

4805.
e

3694.-^

266.8

119

C

OO.i

6

121

2091

0.76



1968.
gadā

62

Pk.

Lasītāju (tlkat.)

jumu
(tūkst.)

(tūkst.)

5.61

63

Daiļli-

Bērnu

A:

.?.Balvu

0.9 0.7

8.3 6.6

23.0 13.9

41.0 22.3

2.5 0.8

0.9 0.3

1.0 0.2

0,2 0.04

1.9 0.2

10.6 10.6

15.9 9.7

45.5*

i<7S

31.81.60

0.9

11.4

28.8

31.6

2.7

0.4

0.6

0.1

1.4

13.7

35.11.09

1.6

26.7

29.0

60.6

5.7

3.0

6.4

1.8

4,8

20.7

10.5

37.62.0B

0.7

12.3

19.3

30.6

1.9

1.0

0.9

0.1

1.0

11.4

12.7

1.58

0.9

9.9

20.1

29.2

2.0

c.9

0.8

0.3

1.0

17.1

5.5

32.31.45

7.Gulbene-

0.8

10.9

14.9

23.5

3.2

0.5

0.6

0.1

0.6

13.6

3.6

29.3

1.57

1.2 1.0

27.2 8,6

27,2 16.<:

62.
p

27.3

7.2 2.6

2.9 0.8

2.0 0.8

0.9 0.2

i.l

22.7 11.3

19.6 7.9

52,42.3427.3*

1.51

10.Kuldīgas

0.6

6.4

15.6

24,2

1.0

0.4

0.6

o.i

o.3

12.3

8.1

40.3

1.55

0.5

5.5

13.0

17.2

1.0

0.
1

0.5

0.1

0.6

8.2

34.41.31

0.9 1.3

13.4 2C.5

29.7 27.2

55.7 92.8

5.1 6.4

1.6 3.0

2.3 2.7

0.s 0.8

3.1 8.8

18.6 35.8

15.
b

25.4

61.6

1.67

71.3

3.41

0.9

8.3

17.9

29.5

2.0

1.0

1,2

0.4

0.9

14.5

32.7

1.64

15.Ogres

1.1

15.6

21.9

41.6

1.2

2.9

o.i

1.5

12,2

17.8

37.61.8c

17.

ļViļānos)

0.9 0.8

11.3 10.8

20.3 17.8

33.8 27.1

2,9 1.5

0.7 0.7

0.5 0.9

0.2 0.1

0.9 0.7

16.1 15.6

ll.l 7.8

37.51.66 33.81.52

18.Rīgas 19.Saldus

0.7 1.0

6.7 16.2

7.4 20.1

18.8 54.1

1.1 7.6

0.2 1.3

0.6 2.5

0.02 0.5

0.6 2.1

6.6 9.0

5.9 19.9

26.82,54 54.12.69

JO.Stučkas 21.Valkas

0,6 1.1 1.3 0.7

5.6 lf.2 20.7 10.1

6.8 20.5 23.8

17.0 42.7 67.2 46.6

0.9 2,8 3.3 2.4

0.3 2.0 2.3 0.5

0.2 1.4 5.5 1.3

0.002 0.6 0.3 O.l

0.2 1.6 7.7 1.4

11.2 16.3 28.2 22.5

1.6 10.1 6.7 5.5

28.32.50 36.82,08 51.62.82 66.52.06

1.1

19.1

33.7

2.0

0.6

o,5

0.1

1.0

22.4

4.5

25.91.76

2?.
4

296.1

479.4

931.0

73J.

26,8

36.9

7.6

2*4.7

41.
S

1.94.



1966.

gada

63

Nr. k.

skaita**"

(tūkat.)

Ap-ek-

tu
(.tūkst.)

'tūkstļ

1.25.9

5.61

61

7

Dailll-

Bērnu

Apgro-

13.6

37.4

56.7

5.3

1.0

1.2

0.2

2.3

16.4

21.0

4?,6

1.51

..Balvu

1.5

13.6

30.5

41.1

2.1

0.5

0.6

0.1

0.7

20.1

14.9

27.4

1.34

1.2

12.9

31.7

36.3

2.a

0,6

0.6

c.i

1.5

15.4

11.5

30.2

1.14

32.4

49.1

76.7

7.0

3.5

7.1

5.4

26.8

ls.l

il.9

l'.56

1.0

14.9

35.6

44.2

2.1

1.1

0.2

1.2

16.2

18.7

44.2

1.25

1.6

39.8

71.7

3.a

ī.e

1.3

0.5

2.1

33.8

19.6

1.62

0.8

10.9

14.9

23.5

1.2

0.6

0.1

0.6

13.6

3.6

29.3

1.57

1.1

46.3

80.3

127.3

12.2

3.5

1.2

4.7

55.9

36.1

41.0

1.56

0.8

23.6

23.2

0.7

0.4

0.1

0.4

8.7

12.0

29.0

0.99

36.7

41.0

3.6

1.2

0.4

<?.0

1S.8-

13.1

24.1

1.11

11.Kuldl^ar

1.5

li.!

39.0

51.1

2.6

0.9

1.1

0.5

1.7

21.1

18.1

14.1

1.31

1/.

l-3npK.Hn

1.'

18.9

51.1

bO.5

3.0

1.0

1.6

0.3

1.8

24.5

24.4

40.3

1.18

1'.Lmt.tiu

l.4

5.9

1.9

<;.6

0.6

3.6

26.7

21.7

52.2

1.29

16.^

67.3

139.5

8.5

4.0

3.7

9.6

b2.6

3B.5

93.0

2.07

1S.M*.!<m*<

35.9

102.3

5.7

2.3

0.9

40.5

43.9

34.1

1.51

Oļrr.a

1.1

15.6

21.9

41.6

4.5

2.9

0.1

12.2

17

.8

17.a

1.89

17.Mrtilu

2.0

20.6

42.2

69.9

4.5

1.6

0.^

11.
1

24.6

14.9

1.65

18.Mttknaa

1.3

45.5

0.2

1.5

.'1.8

1^.9

15.
C

1.22

1.9

70.:

61
.9

0.4

10.0

15.6

53.2

1.02

0.5

9.0

19.9

2.69

1.!.n.'n*

2.7

3t,
3

72.
*

9!.C

52

o.t

49.1

27.5

46.5

1.38
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