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IEVADS

Katrs padomju sabiedrības attīstības posms izvirza biblio-

tēkām jaunus svarīgus uzdevumus. To pierāda jau pirmie Padomju

valdības pieņemtie un V.l.Ļeņina parakstītie dekrēti bibliotēku

attīstības jome, Komunistiskas partijas un Padomju valdības

kartßjie lēmumi par bibliotēku darba jautājumiem.

1974.g. B.maija pieņemtajā PSKP CE Hmumā "Par bibliotēku

lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšana un

zinātniski tehniskajā progresa" dota izvārsta darbības program-

ma bibliotēkām attīstīta sociālisma apstākļos. Lēmuma izvirzī-

ta prasība tālāk pilnveidot iedzīvotāju apkalpošanu ar grāmatu,

pa jaunam novērtēt grāmatas un bibliotēkas lomu sabiedrības

dzīve.

Ar šo dokumentu PSKP CX paplašina padomju bibliotēku soci-

ālas funkcijas, uzskatīdama bibliotēkas par partijas organizāci

ju atbalsta punktiem darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā, vis

pārejā kultūras un profesionālā līmeņa celšanā. Partijas lemu-

nā bibliotēkas raksturotas ne tikai kā svarīgas ideoloģiskas,

bet ari zinātniski informatīvas iestādes.

Atbilstoši šiem uzdevumiem lēmumā norādīts, ka principiāli

jāizmaina esošā bibliotēku darba organizācija un jāpāriet uz

centralizāciju, kuras rezultātā izveidojas vienota bibliotēku

sistēma ar kopīgu grāmatu fondu, komplektēšanu, literatūras

apstrādi un darbinieku štatu.
o /

lev6rojamu vietu lēmuma ieņem jautājumi par bibliotēku

fondu komplektēšanu un efektīvāku izmantošanu, starpbibliotēku
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abonementa darba izvēršanu, mazpieprasltās literatūras depozl-

tāro glabāšanu.

LBmumā uzsvērta dažādu resoru bibliotēku darba koordinā-

cijas, zinātniskās pštnieolbas un metodiskā darba pieaugošā no-

zīme, risinot un ieviešot bibliotēku darbā jaunas formas un me-

todes, labāko pieredzi. Izvirzīto pasākumu realizēšana sekmes

bibliotēku darba pilnveidošanu, uzlabos lasītāju apkalpošanu un

literatūras propagandu iedzīvotāju vidū.

Šajā krājumā ievietoti PSKP CX, PSRS un Latvijas PSR Mi-

nistru Padomes, VACP, PSRS un Latvijas PSR Kultūras ministrijas

lßmumi par bibliotēku darbu, nolikumi, instrukcijas, noteikumi

un citi materiāli, kas reglamentē atsevišķus bibliotekārā darba

procesus, ir aktuāli ikvienas masu bibliotēkas darbā pašreizējā

laika posmā, īstenojot bibliotēkām izvirzītos uzdevumus darba-

ļaužu komunistiskajā audzināšanā.

Krājuma pamatā ir PSRS Kultūras ministrijas Galvenās bib-

liotēku pārvaldes izdotā rokasgrāmata "PvKOBORHŅHe MaTepwa3H no

6M6jMOTeqHOMyaeay" (M.,"KH8Ta",1975. 224 c). kas attiecīgi

piemērota Latvijas PSR vajadzībām un papildināta ar republikā

izdotajiem materiāliem, kā ari ar Vissavienības dokumentiem,

kuri izdoti pāc 1975.g. -aiļ*.

Grāmata noder kā mācību Udzsklis tehnikuma audzēkņiem

un universitātes studentiem, apgūstot bibliotēku zinātni, kā

ari visiem bibliotēku darbiniekiem ikdienas praktiskajā darbā.

Krājumā ievietotie materiāli attiecas galvenokārt uz

valsts masu bibliotākZm, bet tos var izmantot ari citu resoru

bibliotēkas. Mūsu republikā šis ir pirmais tāda veida izdevums,
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kas apkopo svarīgākos dokumentus par bibliotēku darbu, kuri

līdz šim bija pieejami tikai atsevišķas iestādes un organizā-

cijas.

Materiālu atlase krājumam pabeigta 1976.g. maija.



PSKP CK un

PSRS MINISTRU PADOMES,

LATVIJAS PSR AUGSTĀKĀS PADOMES un

LATVIJAS PSR MINISTRU PADOMES

LĒMUMI PAR BIBLIOTĒKU DARBU
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PAR BIBLIOTĒKU LOMAS PALIELINĀŠANU DARBAĻAUŽU

KOMUNISTISKAJĀ AUDZINĀŠANĀ UN ZINĀTNISKI

TEHNISKAJĀ PROGRESĀ

PSKP OK lēmuma

1974.g. 6. maijā

(Izklāata)

Šajā jautājuma pieņemtajā lēmuma atzīmēta, ka padļjoa

gados daudz darīts, lai mūsu zemē tālāk attīstītu bibliotēku

darbu, uzlabotu iedzīvot?ju apkalpošanu ar grāmatu. Pašlaik

Padomju Savienība ir 360 tūkst, bibliotēku, kuru grāmatu

fonds sasniedz 3,3 miljrd. eksemplāru un kuras apkalpo vairāk

neka 180 milj. laaltAju.

Bibliotēkas aktīvi propaganda Komunistiskas partijām un

Padomju valsts politiku, sniedz lielu palīdzību partijas orga-

nizācijām padomju cilvēku komuniatiskaja audzināšana, vinu

kultūras, ka ari zinātnisko un tehnisko zināšanu līmeņa celša-

na. PaplaŠinajuaies zinātniako, tehnisko, apeciālo un masu

bibliotēku darbība zinStnes sasniegumu un pirmrindnieku pie-

redzes propagandēšana, bibliografiakaa informacijaa sniegšana

zinātneB un ražošanas darbiniekiem. Nostiprinājušies bibliote

ku sakari ar zinātniski tehniskās informācijas iestādām.

Mūsu zeme bibliotēkas būtībā apkalpo visu tautas saim-

niecības nozaru uzņēmumus un organizācijas, katru apdzīvoto

vietu, katru ģimeni. It visur ieviesta brīva pieeja grāmatu

fondiem. Bibliotēkas sākušam dziļāk pštlt un pilnīgāk apmie-

rināt laaltāju vajadzlbaa. Padarīt iedzīvotāju apkalpošanu
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ar grāmatām krietni efektīvāku palīda vairākas mūsu zemes pil-

sētās un rajonos izvārstā bibliotēku tīkla centralisāoija, kas

ļauj apvienot bibliotēku pūliņus un materiālos resursus, rea-

lizēt vienotu politiku to fondu komplektēšanā.

Reiz2ar to PSKP 01 atzīme, ka daudzu bibliotēku darba lī-

menis, iedzīvotāju apkalpošana ar grāmatām vel pilnā merā neat-

bilst partijas XHV kongresa izvirzītajiem padomju tautas komu-

nistiskas audzināšanas uzdevumiem, pienācīgi neapmierina darba-

ļaužu zinātniskās un kultūras vajadzības. Nereti vērtīgas grā-

matas ilgu laiku neizmantotas stāv plauktos, nesasniedz lasī-

tājus. Zinātniski tehnisko un speciālo bibliotēku fondu apgro-

zība joprojām ir zema. Pietiekami operatīvi un mērķtiecīgi ne-

tiek sniegta informācija par jauniznākušo literatūru, izdod ma!

ieteicošo rādītāju un metodisko līdzekļu, kas attiecas uz komu-

nistiskās audzināšanas, ekonomikas, filozofijas un PSKP v9stū-

res jautājumiem, uz zinātniski tehniskā progresa problēmām, kā

ezī uz literatūru, kas domāta masu profesiju strādniekiem. Grā-

matu propagandēšanai vāji izmanto presi, radio un televīziju.

Zinātniskajiem pētījumiem bibliotēku zinātne nereti piemīt ab-

strakts raksturs, tie ne vienmēr beidzas ar konkrētu priekšli-

kumu un ieteikumu izstrādāšanu. Vāl joprojām nav izskausti trl

kurnigrāmatu fondu komplektēšanā, uz bibliotākām nereti sūta

literatūru, kas nerod noietu mazumtirdzniecībā.

Grāmatu plašāku un efektīvāku izmantošanu traucē tas, ka

bibliotēkas šķir remoru barjeras, ka trūkst kooperēšanās to

fondu komplektēšanā. Toprojām atver lielu skaitu mazu biblio-

tēku, neņemot verā, vai tām p*tiei*a ir vajmdmīgae. Daudzām

tehniskās un speciālās bibliettka* strādā savrup, apkalpo šau-
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ras speciālistu aprindas, vāji izmanto modernās metodes un

līdzekļus zinātniski tehniskās informācijas apstrādei, meklē-

šanai un izplatīšanai. Vairākas ministrijas un resori Udz

šim vēl nav nodrošinājuši tiem pakļauto informācijas iestāžu

un zinātniski tehnisko hibliotßku saskaņotu darbu uz vienotu

uzzinu un informācijas fondu bāzes. Tas izraisa līdzekļu nera-

cionālu izlietošanu, rada paralēlismu darbā.

Visu šo trūkumu cēlonis ir tas, teikts lāmumā, ka savie-

noto republiku kultūras ministrijas, augstākās un vidājās spe-

ciālās izglītības ministrijas un izglītības ministrijas, PSRS

ministru Padrmes Valsts zinātnes un tehnikas komiteja, VACP,

daudzi partijas, padomju, arodbiedrību un komjaunatnes orgāni

pietiekami neiedziļinās bibliotēku darba saturā, pienācīgi ne-

rūpājas par to materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanu, par

bibliotāku darbinieku kadru izraudzīšanu un audzināšanu, nepie-

ciešamo dzīvokļu un sadzīves apstākļu radīšanu viņiem. Prāva

lielo bibliotāku daļa nav apgādāta ar modernajiem mehanizācijas

un automatizācijas līdzekļiem, bet centralizētās bibliotāku

sistēmas nav nodrošinātas ar pavairošanas tehniku un

sportu.

PSāP OK uzliek par pienākumu savienoto republiku komunis-

tisko partiju centrālajām komitejām, partijas novadu, apgabalu,

pilsētu un rajonu komitejām, savienoto republiku ministru pado-

mam, PSRS Kultūras ministrijai, PSRS Augstākās un vidājās spe-

ciālās izglītības ministrijai, PSRS Izglītības ministrijai,

PSRS Ministru Padomes Valsts zinātnes un tehnikas komitejai,

Vissavienības arodbiedrību Centrālajai padomei, PSRS Zinātņu
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akadēmijai un citi3m resoriem veikt pasākumus, lai radikāli

uzlabotu bibliotēku darbību, lai tas iegūtu lielāku lomu ka

svarīgas partijas organizāciju atbalsta bāzes darbaļaužu ko-

munistiskajā audzināšanā, ka ideoloģiskas un zinātniski infor-

matīvas iestādes.

Galvenais bibliotāku uzdevums, uzsv9rts 18mumā, ir aktī-

vi propagandēt Komunistiskas partijas un Padomju valsts poli-

tiku, pilnīgāk izmantot milzīgās grēmatu bagātības jaunā cil-

vēka izglītošanai un audzināšanai, zinātniski tehniskā prog-

resa paātrināšanai. Jāpaplašina zinātnisko, tehnisko un masu

bibliotēku darbība zinātnes un tehnikas sasniegumu un pirmrind-

nieku pieredzes popularizēšanā, tautas saimniecības speciā-

listu operatīvā nodrošināšanā ar zinātniski tehnisko informā-

ciju. Bibliotēkām jāsniedz diferencēta palīdzība lasītājiem,

ievērojot vimu izglītības līmeni, profesionālās intereses un

vecuma īpatnības.

Savienoto un autonomo republiku ministru padomēm, novadu

un apgabalu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejām uzdots

no 1974. - 1950.g. veikt valsts masu bibliotēku centralizāciju,

uz pilsētu un rajonu bibliotēku bāzes izveidojot vienotu tīklu

ar kopīgu štatu, kopīgu grāmatu fondu, centralizētu literatū-

ras komplektēšanu un apstrādi. PSRS Kultūras ministrijai uzdots

izstrādāt nolikumu par valsts masu bibliotēku centralizāciju,

kā arī metodiku to pārejai uz jauno iedzīvotāju apkalpošanas

sistēmu. Reorganizācija jāveic to asignējumu ietvaros, kas

valsts budžetā tiek paredzēti bibliotēku tīkla uzturēšanai un

attīstīšanai. Vienlaikus ministrijām, resoriem un Vissavienī-
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bas arodbiedrību Centrālajai padomei jāizstrādā pasākumi tiem

pakļauto bibliotēku centralizÚanai, paredzot izveidot centra-

lizētās nozaru un starpresoru sistēmas un nodrošinot to precīzu

sadarbību. PSRS Ministru Padomes Valsts zinātnes un tehnikas

komitejai, ministrijām un resoriem jāpalielina arī Vissavienī-

bas, nozaru, republiku un toritoriālo informācijas iestāšu un

to bibliotēku loma vienotu uzzinu un informācijas fondu izvei-

došanas darba koordinēšanā.

PSKP CX uzliek par pienākumu PSRS Ministru Padomes Valsts

izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komi-

tejai uzlabot bibliotēku apgādi ar grāmatām, nodrošināt, lai

tiktu laikā apmierināti to pieprasījumi pāc jauniznākušās li-

teratūras, paredzēt plašāk izdot biblioteksßrljas grāmatas tā-

dos metienos, kas apmierinātu masu bibliotßku vajadzības, ie-

viest visos bibliotēku kolektoros centralizētu saņemtās lite-

ratūras apstrādi. PSRS Valsts plāna komitejai uzdots izlemt

jautājumu par bibliotēku kolektoru prešu apgrozījuma pieskaitl-

šanu pie grāmatu tirdzniecības organizāciju mazumtirdzniecības

prešu apgrozījuma. t

Lai racionālāk organizētu zinātnisko un apgabalu biblio-

tēku grāmatu fondus, lai tos plānveidlgāk izvietotu galvenajos

mūsu zemes ekonomiskajos rajonos, lāmumā noteikts, ka visos

gados izdotās grāmataß, ko maz izmanto, glabājamas nedaudzās

bibliotßkās (bibliotßkās - depozitārijos). Pārājām bibliotē-

kām, neatkarīgi no tā, kuram resoram tāz pakļautas, mazizman-

totā literatūra jānodod depozitārijiem, lai°vajadzlbas gadīju-

mā saņemtu to oriģinālus vai kopijas starpbibliotēku abonementa
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kārtā.

PSRS Kultūras ministrijai, PSRS LlinistruPadomes Valsts

zinātnes un tehnikas komitejai, PSRS Zinātņu akadēmijas Prezi-

dijam un PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības minis-

trijai uzdots sešu mēnešu laikā apstiprināt Vissavienības nozī-

mes bibliotēku - depozitārija sarakstu un nolikumu par to dar-

bību.

Savienoto republiku ministru padomēm uzdots pēc saskaņoša-

nas ar PSRS Kultūras ninif.trijuunP3RS Ministru Padomes Valsts

zinātnes un tehnikas komiteju apstiprināt republiku un starp-

apgabalu nozīmes bibliotēku - depozitāriju sarakstu.

PSRS Kultūras ministrijai un PSRS Ministru Padomes Valsts

zinātnes un tehnikas komitejai uzdots saziņā ar ieinteresēta-

jiem resoriem izstrādāt galvenos bibliotāku darba attīstības

virzienus mūsu zemā, vienotus bibliotēku tīkla izvietojuma pi'in

cipus un instruktīvos dokumentus, kas reglamentētu dažādiem re-

soriem pakļauto bibliotāku darbību. Atzīts par nepieciešamu

mūsu zemes bibliotāku darba vadības koordinēšanai pie PSRS Kul-

tūras ministrijas nodibināt Valsts starpresoru bibliotēku komi-

siju.

PSKP CX uzliek par pienākumu savienoto republiku ministru

padomēm, PSRS Kultūras ministrijai un PSRS Izglītības ministri-

jai veikt pasākumus, lai bibliotēkas vBl labāk apkalpotu bērnus

un jauniešus. Lēmumā paredzēts no 1974.-1976.g. pabeigt repub-

liku un apgabalubērnu un jaunatnes bibliotēku izveidošanu, kā

ari bērnu bibliotēku radīšanu rajonu centros. PSRS Kultūras

ministrijai uzdots metodiski vadīt visu resoru bibliotēkas, kas
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apkalpo bSrnua un jauniešus, pakļaujoi; 8o blbliobßku darbību

uzdevumam sniegt efektīvu palīdzību skolai cildeno komunistis-

kas morāles principu, Dzimtenes mīlestības, zināšanu alku un

darba mīlestības ieaudzināšana jaunajā paaudzā.

PSKP Centrālā Komiteja norāda vairākām ministrijām un re-

soriem, kā arī PSRS Zinātņu akadēmijai, ka tālāk jāattīsta un

labāk jākoordinē zinātniskās pētniecības darbs bibliotāku zi-

nātnā un bibliogrāfijā. leteikts piešķirt lielāku lomu V.I.Ļe

ņina PSRS Valsts bibliotākai, bet attiecībā uz zinātniski teh-

niskajām un speciālajām bibliotēkām - PSRS Valsts publiskajai

zinātniski tehniskajai bibliotēkai kā Vissavienības zinātniski

metodiskajiem centriem. Lai nodrošinātu sistemātisku darba

pieredzes apmaiņu un labāk popularizētu sasniegumus bibliotēku

attīstībā, žurnāls "Bn6JiMoTeHap:&" reorganizēts par Vissavie

nības šumālu - PSRS Kultūras ministrijas un KPFSR Kultūras

ministrijas orgānu.

Partijas, padomju, arodbiedrību un saimnieciskajiem orgā-

niem, tālāk teikts lāmumā, jāveltī lielāka uzmanība kadru iz-

raudzīšanai un audzināšanai, jānostiprina bibliotēkas ar kva-

lificētiem darbiniekiem. Uzdots labāk sagatavot kadrus visām

bibliotēkām, īpaši gādājot, lai sagatavotu vairāk darbinieku

ar augstāko izglītību un nodrošinātu viņu specializāciju. PSRS

Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijai, PSRS

Izglītības ministrijai, ministrijām un resoriem, kam ir augstā

kās un vidējās speciālās mācību iestādes, uzdots veikt attie-

cīgus pasākumus, lai studenti un vidājo speciālo mācību iestā-

šu audzākņi apgūtu bibliotekārās un bibliogrāfiskās pamatzinā-
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Sanat.

PSRS Ministru Padomes Valsts darba un darba algas jautā-

jumu komitejai, PSRS Finansu ministrijai, PSRS Ministru Pado-

mes Valsts zinātnes un tehnikas komitejai, Vissavienības arod-

biedrību Centrālajai padomei un PSRS Kultūras ministrijai uzdot

izstrādāt jaunu kartību bibliotāku ieskaitīšanai darbinieku

darba algas grupas, liekot tas pamata darba apjomu lasītāju

apkalpošana.

PSKP CX uzliek par pienākumu savienoto republiku ministru

padomēm, partijas, padomju un arodbiedrību orgāniem, ministri-

jām un resoriem rūpēties par bibliotēku materiāli tehniskās bē-

zes tālāku nostiprināšanu, par to plānveidīgu izvietošanu. Sa-

vienoto republiku ministru padomēm, ministrijām un resoriem at-

ļauts, ja tas vajadzīgs, ierādīt dzīvojamo namu pirmājoa stāvo!

telpaa bibliotēkām. Tam nepieciešamie izdevumi jāattiecina uz

atskaitījumiem no dzīvokļu celtniecībaa, kuri paredzēti mazum-

tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu

uzņēmumu būvei.

PSRS Valsts plāna komitejai uzdots, izstrādājot tautas

saimniecības plāna projektu 1976.-1980.g., paredzēt ražot vai-

rāk bibliotēku inventāra, mehanizācijaa līdzekļu, kā ari kopē-

šanaa un pavairoSanaa tehnikas. PSRS Valsts celtniecības lietu

komitejai un PSRS Kultūras ministrijai uzdota no 1974.-1976.g.

izstrādāt jaunus bibliotēku ēku tipveida projektus dažādiem

mūsu zemes rajoniem.
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PAR BIBLIOTĒKU GRĀMATU FONDU IZMANTOŠANU

PSRS Ministru Padomes lßmums .11

1959.g. s.janvārī

Lai pareizi izmantotu bibliotēku grāmatu fondus valstī,

PSRS Ministru Padome nolemj:

1. Atļaut ministrijām, resoriem un citam organizācijām

bez atlīdzības nodot neizmantoto literatūru no savu biblio-

tēku fondiem citu ministriju, resoru un organizāciju bibliotē-

kām.

2. Uzdot PSRS Kultūras minißtrijai mēneša laika ar PSRS

Finansu ministrijas, PSRS Ministru Padomes Juridiskās komisi-

jas un PSRS Ministru Padomes Galvenās pārvaldes militāro un

valsts noslēpumu aizsardzībai presß līdzdalību izstrādāt un

Apstiprināt instrukciju par neizmantotās literatūras nodoša-

nu bez atlīdzības, kā tas paredzēts šī lßmuma I.punkta.

PAR PSRS KULTŪRAS MINISTRIJAS VALSTS

STARPRESORU BIBLIOTĒKU KOMISIJAS

ORGANIZĒŠANU

PSRS Ministru Padomos lēmums Nr.847

1975.g. I.oktobrī

Saskaņa ar PSKP CX lēmumu 1974.g. B.maija "Par bibliotē-

ku lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšana

un zinātniski tehniskajā progresa" un lai uzlabotu bibliotēku
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darba vadības koordināciju valstī, PSRS Ministru Padome

nolemji

1. Izveidot PSRS Kultūras ministrijas Valsts starpresoru

bibliotēku komisiju.

2. Apstiprināt PSRS Kultūras ministrijas Valsts starpre-

Boru bibliotēku komisijas nolikumu (5k.236.1pp.) un tās sastā-

vu pēc ieņemamajiem amatiem. PSRS kultūras ministram ap-

stiprināt komisijas personālo Bastāvu.

PAR DARBAĻAUŽU DEPUTĀTU PADOMJU UZDEVUMIEM

REPUBLIKAS KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBA

UZLABOŠANĀ

Latvijas PSR Augstākas Padomes

lēmums

1975.g. 4.jūlija

Latvijas PSR Augstāka Padome atsist, ka republikas vie-

tējas darbaļaužu deputātu padomes, to izpildu komitejas, Latv-

ijas PSR Kultūras ministrija, Latvijas PSR Lauksaimniecības

ministrija, Batvijas Republikāniska arodbiedrību padome, kā ai

republikas uzņēmumi, kolhozi un padomju saimniecības ir veiku-

si lielu darbu, īstenojot PSKP XXIV kongresa lēmumus par kul-

tūrizglītības iestāžu lomas palielināšanu darbaļaužu komunis-

tiskajā audzināšana un viņu pasaules uzskata veidošanā uztici!

proletāriskā internacionālismaun tautu draudzības principiem

Pildot Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmumu "Par kultūrizgll

tībae darbu laukos un pasākumiem tā turpmākai uzlabošanai" (a)
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24.1pp.), vietējo darbaļaužu deputātupadomju izpildu komitejas

uzlabojušas kultūrizglītības iestādes organizēto pasākumu ide-

jisko saturu. Klubu, bibliotēku un muzeju darba uzdevums -

izskaidrot darbaļaudīm partijas un valdības lēmumus, PSKP Brē-

jo un iekšējo politiku un propagandēt padomju tautas sasniegu-

mus cīna par devītās piecgades plāna sekmīgu izpildi.

Saturīgu darbu ar iedzīvotajiem veic Rīgas un Daugavpils

pilsētu, Bauskas, CBsu, Gulbenes, Stučkas, Valmieras un citu

rajonu kultūrizglītības iestādes. o

Mākslinieciskas pašdarbības kolektīvos 1974.g. darbojas

ap 300 tūkst, dalībnieku. Izrādes un koncertus, ko sniedza māk-

slinieciskas pašdarbības kolektīvi, ka arī masu pasākumus, kas

organizēti Latvijas PSR Kultūras ministrijas kultūrizglītības

iestādes, apmeklēja vairāk neka 5 milj. cilvēku.

Ar katru gadu palielinās profesionālo mākslinieku kolektī-

vu ieguldījums pašdarbnieku meistarības pilnveidošana. Godpil-

nais Tautas kolektīva nosaukums piešķirts 136 mākslinieciskas

pašdarbības kolektīviem.

Sekmīgi noris pirmā Vissavienības darbaļaužu pašdarbības

mākslas festivāla pasßkumi.

Pildot PSKP Centrālas Komitejas lēmumu "Par bibliotēku

lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā un

zinātniski tehniskajā progresā",bibliotēku darbinieki daudz dara,

lai celtu grām';as propagandas idejiski poiitisko līmeni,uzlabotu

darbu ar lasītājiem, izplatītu literatūru par jaunākajiem zināt-

o
nes un tehnikas sasniegumiem un centralizētu bibliotēkas.
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Nozīmīgu darbu patriotiskajā, internacionālajā un estētis-

kajā audzināšana dara republikas muzeji.

Zināms darbs veikts, lai uzlabotu kultūrizglītības iestā-

žu kadru izraudzīšanu, izvietošanu un audzināšanu. Paaugstinā-

jies viņu vispārīgās izglītības līmenis un profesionālā saga-

tavotība. Darbinieku skaits, kuriem ir vidßjā speciālā vai

augstākā izglītība, kopš 1966.g. bibliotēkās palielinājies div-

reiz, bet klubos - par 86%.

Veikti pasākumi, lai nostiprinātu kultūrizglītības iestā-

šu materiāli tehnisko bāzi. Republikas pilsātās, kolhozos un

padomju saimniecībās pßdējos 10 gados uzceltas 139 klubu Bkas

ar 42,3 tūkst, vietām.

Kultūrizglītības iestāšu darba jautājumus sistemātiski

izskata vietßjo darbaļaužu deputātu padomju sesijās un izpild-

komiteju sßdßs.

Tomßr Latvijas PSR Augstāka Padome atzīmē, ka kultūrizglī-

tības iestāžu darbs pilnībā vBl neatbilstmūsdienu prasībām

darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā. Ne vienmßr tiek ievē-

rota auditoriju specifika; klubos un bibliotßkās organizßto

pasākumu saturs bieži vien neapmierinapieaugušās iedzīvotāju

kultūras vajadzības un intereses. Mākslinieciskajā pašdarbībā

vBl maz piedalās jaunieši. Atsevišķu muzeju ekspozīcijās ne-

pietiekami atspoguļoti galvenie Padomju valsts attīstības pos-

mi, ekonomikas un kultūras jomā gūtie sasniegumi.

Vairākas rajonu un it īpaši ciemu darbaļaužu deputātu pa-

lomju izpildu komitejas par maz uzmanības velti darbam ar kultūr-

izglītības iestāžu kadriem, vBl ir liela to mainība! neveic
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pasākumus labāko darbinieku morālai un materiālai stimulēšanai,

kē arī reti sūta jauniešus mēcīties attiecīgajās vidējas spe-

ciālajās un augstākajās mācību iestādēs, maksājot viņiem kol-

hoza, padomju saimniecības vai uzņēmuma stipendiju.

Nepietiekami un ar novēlošanos izdod mākslinieciskas paš-

darbības metodisko literatūru un repertuāru.

Kultūrizglītības iestāšu materiāli tehniska bāze daudzos

rajonos ir neapmierinoša, vairāku lauku klubu un bibliotēku

ēkas nepieciešams rekonstruēt un kapitāli remontēt.

Laukos nepietiekami tiek koordinēta klubu celtniecība, to

projekti bieii vien netiek saskaņoti ar Latvijas PSR Kultūras

ministriju, un rezultāta vairākos kolhozos un padomju saimnie-

cības uzcelti klubi, kas neatbilst noteiktajam prasībām.

Minētie trūkumi daudzējāda zina izskaidrojami ar to, ka

rajonu, pilsētu, pilsētciematu un ciemu darbaļaužu deputātu

padomju izpildu komitejas,Latvijas PSR Kultūras ministrija, Lat-

vijas PSR Lauksaimniecības ministrija, Latvijas Republikāniska

arodbiedrību padome un vairāki saimniecisko organizāciju vadīta

ji vēl sistemātiski neanalizē kultūrizglītības iestāžu darbu un

neizvirza klubu, bibliotēku un muzeju vadītājiem pienācīgas

prasības darbaļau&u komunistiskās audzināšanas līmeņa celšanā.

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome

nolemj:

1. Noteikt, ka viens no galvenajiem rajonu, pilsētu,

pilsētciematu un ciemu darbaļaužu deputātu padomju izpildu ko-

miteju, Latvijas PSR Kultūras ministrijas un^kultūrizglītības

iestāžu uzdevumiem ir maksimāli uzlabot darbaļaužu komunistisko
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audzināšanu un veicināt PSKP XXIV kongresa lāmumu izpildi,

dziļi un vispusīgi propagandēt partijas un valdības lēmumus,

kā ari padomju tautas sasniegumus komunisma celtniecībā, at-

spoguļot sociālistiskās sacensības norisi un republikas darba-

ļaužu ciņu par tautas saimniecības attīstības uzdevumu izpildi

Kultūrizglītības iestādēm jāstrādā tā, lai darbaļaudis

audzinātu sociālistiskā internacionālisma un padomju patriotis

ma garā, lai celtu viņu darba rosmi un sabiedrisko aktivitāti

mobilizētu viņus godam sagaidīt PSKP XXV kongresu.

2. Rajonu, pilsētu, pilsētciematu un ciemu darbaļaužu

deputātu padomēm,to izpildu komitejām, Latvijas PSR Kultūras

ministrijai, Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijai un Lat-

vijas Republikāniskajai arodbiedrību padomei jānovērš trūkumi

kultūrizglītības iestāžu darbā darbaļaužu idejiski politiska-

jā, internacionālajā, darba, tikumiskajā un estētiskajā audzi-

nāšanā; aktīvāk jāizmanto mākslinieciskā pašdarbība saturīgas

atpūtas organizēšanā; vairāk uzmanības jāpievērš kultūrizglī-

tības iestāžu materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai.

3. Rajonu, pilsētu, pilsētciematu un ciemu darbaļaužu de-

putātupadomju izpildu komitejām,Latvijas PSR Kultūras ministri

jai un Latvijas Republikāniskajai arodbiedrību padomei:

- lai celtu kultūrizglītības darbinieku idejiski teorē-

tisko un profesionālo līmeni, uzlabotu viņu izraudzīšanu, iz-

vietošanu un audzināšanu, nosūtīt jauniešus mācīties, maksājot

viņiem kolhoza, padomju saimniecības vai uzņēmuma stipendiju;

rast iespējas labāko darbinieku morālai un materiālai stimulē-

šanai; radīt kultūrizglītības darbiniekiem normālus dzīvokļu
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un sadzīves apstākļus;

- diferencēt klubos un bibliotēkas darbu ar dažādam iedzī-

votāju grupēm, īpaši ar jaunatni; kopīgi ar komjaunatnes orga-

nizācijām rīkot jauriežiem tematiskus vakarus, tikšanās ar

Lielas Oktobra sociālistiskas revolūcijas veterāniem, Lielā

Tēvijas kara varoņiem un ražošanas pirmrindniekiem. Vim darbu

ar jauniešiem organizēt tā, lai ieaudzinātu viņos dziļu cieņu

pret varonīgajām padomju cilvēku kaujas un darba tradīcijām un

pret radošu darbu;

- sistemātiski vadīt un kontrolēt darbu padomju tradīciju

ievieāanā, sniegt praktisku palīdzību sabiedriskajām padomju

tradīciju ieviešanas komisijām, bagātināt padomju svētku jn ce-

remoniju idejisko saturu un nepieļaut tajos formālismu un vien-

veidību. Panākt, lai šie pasākumi tiktu tālāk pilnveidoti un

būtu maksimāli iedarbīgi, svinīgi un emocionāli; pastiprināt ci-

ņu pret antisabledriskām parādībām ražošanā un sadzīvē;

- nodrošināt, lai tālāk uzlabotu darbaļaužu estētisko

audzināšanu kultūrizglītības iestādēs, attīstītu un pilnveidotu

darbu tautas kultūras universitātēs, interešu klubos un apvie-

nībās, organizētu tikšanās ar kultūras un mākslas darbiniekiem.

Panākt mākslinieciskās pašdarbības tālāku attīstību un izpildī-

juma mākslinieciskā līmeņa celšanu. Nodrošināt, lai mākslinie-

ciskās pašdarbības kolektīvi aktīvi piedalītos pirmajā Vissavie-

nības darbaļaužu pašdarbības mākslas festivālā 1975.-1977.g-.

kā ari nodrošināt 35.gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas

Latvijā un 30. gadadienai kopš padomju tautas uzvaras Lielajā

Tēvijas karā veltītā republikāniskā Tautas koru un deju ansambļu
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festivāla norisi augsta idejiska, mākslinieciska un organiza-

toriska līmeni. Stingrāk kontrolēt mākslinieciskas pašdarbības

repertuāru. Nepieļaut, ka uz klubu skatuvam paradītos idejiski

un mākslinieciski mazvērtīgi darbi;

- koncentrēt bibliotāku darbinieku uzmanību uz to, lai iz-

pildītu PSKP Centrālas Komitejas lēmumu'Tar bibliotēku lomas pa-

lielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā un zinātniski

tehniskajā progresā". Aktivizēt bibliotēku darbu sabiedriski

politiskās, zinātniski tehniskās un ekonomiskās literatūras,

kā ari ražošanas pirmrindnieku pieredzes propagandā. Līdz

1975.g. pārkārtot visas valsts masu bibliotēkas, bet līdz 1980-i

- citas publiskās bibliotēkas darbam tā, lai visos republikas

rajonos un pilsētas iedzīvotājus apkalpotu pēc centralizētās

sistēmas;

- plašāk izmantot muzeju iespējas darbaļaužupatriotiskaj!

internacionālajā, estētiskajā un zinātniski ateistiskajā audzi-

nāšanā; kultūras iestādēs, uzņēmumos un mācību iestādes vairēlt

rīkot izstādās, kurās izmantoti muzeju fondi.

4. Latvijaa PSR Kultūras ministrijai, Latvijas PSR Vietē-

jās rūpniecības ministrijai, Latvijas PSR Sadzīves pakalpojumu

ministrijai un Latvijas PSR Mākslaß fondam paaugstināt tautas

mākslas meiataru kvalifikāciju, kā arī uzlabot viņu un lietiš-

ķās mākslas pašdarblbaa kolektīvu apgādi ar izejvielām un

darba rīkiem.

5. Rlgae pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komi

tējai izlemt jautājumu par papildus telpu piešķiršanu Rīgas
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Vēstures un kuģniecības muzeja un mākslas muzeju eksy<o;dr ,*.

un fondu izvietošanai, izmantojot šim nolūkam pilsētas arhitek-

tūras pieminekļu skas.

6. Latvijas PSB Ministru Padomei izskatīt jautājumus:

- par jaunu klubu un bibliotēku atvēršanas un celtniecī-

bas kartību;

- par mākslinieciskas pašdarbības metodiskas literatūras

un repertuāra izdošanas uzlabošanu;

- par bibliotāku iekārtas, bibliotēkām paredzēto mehanizā-

cijas līdzekļu un kopēšanas un pavairošanas tehnikas ražošanas

palielināšanu 1976.-1980.g.;

- par limita piešķiršanu Latvijas PSR Kultūras ministrijai

mßbeļu (sastatņu plauktu, katalogu skapju, vitrīnu, stendu)

iegšdei visu resoru bibliotēkām;

- par centrālas republikāniskas starpresoru grāmatu glabā-

tavas - depozitārija celtniecību 1976.-1980.g.

Latvijas PSR Augstāka Padome izsaka pārliecību, ka vietē-

jas darbaļaužu deputātu padomes, ministrijas un resori, kultūr-

izglītības iestādes un plaša sabiedrība liks lieta visus spēkus

pieredzi un zināšanas, lai partijas pirmorganizāciju vadība

uzlabotu kultūrizglītības iestāžu darbu, paaugstinātu to lomu

iedzīvotāju komunistiskajā audzināšana un republikas darbaļaužu

mobilizēšana piecgades pēdēja gada plāna un sociālistisko sais-

tību izpildei un PSKP XYV kongresa pienācīgai sagaidīšanai.
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PAR KULTŪRIZGLĪTĪBAS DARBU LAUKOS

UN PASĀKUMIEM TĀ TURPMĀKAI

UZLABOŠANAI

Latvijas PSR Augstākas Padomes

lēmums

1966.g. 9.septembri

Latvijas PSR Augstāka Padome atzīmē, ka republikas vietē-

jas darbaļaužu deputātu padomes, kultūras iestādes, sabiedriska

organizācijas, ka ari kolhozi un padomju saimniecības, balsto-

ties uz lauksaimnieciskas ražošanas krasu kāpinājumu un lauku

darbaļaužu dzīves līmeņa ievērojamu pacēlumu, veikusi zināmu

darbu PSKP Programma izvirzīto kultūras celtniecības uzdevumu

īstenošana, aktīvi stajuēies pie PSKP XXIII kongresa lēmumu

izpildes kultūras darba.

Latvijas PSR Kultūras ministrijas sistēmas Jauku klubu

iestādēs 1965.g. vien bijis 3600 tematisku vakaru, disputu un

mutvārdu žurnālu; nolasīts pēri par 18 tūkst, lekciju un refe-

rātu, ko noklausijužies vairāk nekā 1 milj. lauku darbaļaužu;

notikusi 6300 mākslinieciskās pašdarbības izrāžu un koncertu.

Ciemu bibliotēkas izsniegušas lasītājiem 3,6 milj. grāmatu,

pieaudzis sabiedriski politiskās literatūras izsnieguma. Ar kat

ru gadu palielinās novadpētniecības un memoriālo muzeju apmek-

lētāju skaits. Arvien vairāk lauku kultūrizglītības iestādes

organizē pasākumus, kas palīdz ieviest padomju sadzīves tradī-

cijas un pastiprināt ateistisko propagandu.
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Daudzi lauku klubi un bibliotēkas ciesā sadarbībā ar lauk-

saimniecības speciālistiem un sabiedriskajām organizācijām

sistemātiski un mērķtiecīgi propagandē lauksaimniecības zināt-

nes jaunākos atzinumus un darba pirmrindnieku pieredzi.

Republikas lauku kultūrizglītības iestādes veic plašu dar-

baļaužu un jaunatnes estētiskās audzināšanas darbu. Republikā

darbojas pāri par 8000 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu

ar vairāk nekā 134 tūkst, dalībnieku. Saturīgāks kļuvis māksli-

nieciskās pašdarbības repertuāra, cēlies izpildījumu mākslinie-

ciskais līmenis. Ar katru gadu aug profesionālo mākslas kolek-

tīvu ieguldij uns pašdarbības mākalinieclakāa meistarības celšanā

1965.g. profesionālie teātri un Valsts filharmonija snieguši

laukos ap 3000 izrāžu un koncertu, ko apmeklējuši vairāk nekā

1 milj. cilvēku.

Lauku kultūrizglītības iestāžu darba vadību pēdējā laikā

jūtami uzlabojušas Gulbenes, Cēsu un Talsu rajonu Darbaļaužu de-

putātu padomea, to izpildkomitejas, aktivizējot Darbaļaužu depu-

tātu padomju paßtāvīgo komisiju darbību, sistemātiski apspriežot

kultūras darba jautājumus padomju aeaijās un izpildkomiteju sē-

dēs, ieaaiatot kultūras dzīves organizēšanā plašu sabiedrisko

aktīvu.

Latvijas PSR Augstākā Padome konatatē, ka līdz ar gūtajiem

panākumiem kultūraa darbā laukos ir arī nopietni trūkumi, ka

Kuldīgas, Krāslavas, Dobeles un dažos citos rajonos daudzu klubu

iestāžu un bibliotēku darbs vēl neatbilst PSKP XXIII kongreea

un PSRS eeptitā aaaaukuma Augatākāa Padomea pirmajā aeaijē pa-

redzētajiem uzdevumiem.
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Nepietiekami un nevienmērīgi laukos izvērsts kultūrizglī-

tības iestāžu tīkls. Daudzi klubu iestāžu un bibliotēku darbi-

nieki strēdā ar novecojušām metodēm, tāpēc darbs dažās kultūr-

izglītības iestādēs nav interesants un mērķtiecīgs.

Kultūrizglītības iestādes nav pietiekami Izvērsušas jaunat

nes audzināšanu revolucionāro, cīņas un darba tradīciju garā,

PSRS tautu draudzības ideju, proletāriskā internacionālismaun

padomju patriotisma propagandu. Ar padomju sadzīves tradīcijām

saistītie pasākumi biezi vien nav pietiekami emocionāli un

iedarbīgi.

Daudzas klubu iestādes un bibliotēkas neapmierinoši pro-

pagandē lauksaimniecības pirmrindnieku pieredzi un jaunākos zi-

nātnes sasniegumus. Rajonu un ciemu darbaļaužu deputātu pado-

mes un lauksaimniecības ražošanas pārvaldes šajā darbā vēl vāji

iesaista lauksaimniecības speciālistus.

Atsevišķas klubu iestādes neveltī vajadzīgo uzmanību kol-

hoznieku, padomju saimniecību strādnieku un jauniešu iesaistī-

šanai mākslinieciskajā pašdarbībā un repertuāra izvēle. Maz

tiek organizēti pasākumi, kas veicinātu saturīgu un patīkamu

darbaļaužu atpūtu. Republika nav pietiekami izvērsta pilaētu

kultūras iestāžu šefība par lauku kultūras iestādēm.

Lauku kultūrizglītības iestāžu darba tālāku uzlabošanu

stipri kavē attiecīgi sagatavotu kadru trūkums. Pašreizējais

kultūras darbinieku sagatavošanas apjoms un sistēma nenodrošina

lauku kultūrizglītības iestāžu, sevišķi kolhozu un arodbiedrību

kultūras iestāžu arvien pieaugošās vajadzības pēc klubu un

bibliotēku darba speciālistiem.
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Neapmierina ari daudzu lauku kultūrizglītības iestāžu ma-

teriāla baze. Daļa šo iestāžu atrodas sliktās, nepiemārotās

telpās, tām trūkst nepieciešamo mēbeļu, mūzikas instrumentu,

kultūrizglītības darba tehnisko līdzekļu. Rajonu kultūras no-

daļas, kultūras nami un klubi asi izjūt transporta līdzekļu

trūkumu. Kultūrizglītības iestādēm nepiešķir pietiekamus

līdzekļus remontiem, apkurei, apgaismošanai, grāmatu iegādei

bibliotēkām, kā arī pietiekamus limitus mēbeļu un inventāra

iegādei; rajonu izpildkomitejas neizmanto savas iespējas šo

vajadzību apmierināšanai vietējo budžetu izpildes kārtībā.

Sastopami vēl gadījumi, kad klubus izmanto citām vajadzībām.

Sāds stāvokliß radies tāpēc, ka rajonu un ciemu darbaļaužu

deputātu padomes, Latvijas PSR Kultūras ministrija, Latvijas

PSR Lauksaimniecības ministrija, Latvijas Republikāniskā arod-

biedrību padome, tāpat daļa kolhozu un padomju saimniecību va-

dītāju kultūrizglītības iestāžu darbam nepiegriež vajadzīgo

vērību, maz gādā par to materiāli tehniskās bāzes nostiprinā-

šanu, normālu darba un dzīves apstākļu radīšanu kultūras iestā-

žu darbiniekiem.

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Pado-

me nolemj!

1. Rajonu un ciemu darbaļaužu deputātu padomēm, to izpildu

komitejām, Latvijas PSR Kultūras ministrijai, Latvijas PSR

Lauksaimniecības ministrijai, Latvijas Republikāniskajai arod-

biedrību padomei novērst trūkumus lauku darbaļaužu kultūras

vajadzību apmierlnāšanē, uzlabot kultūrizglltībaa ieatāžu darbu,

lai tās pilnīgi un efektīvi veiktu darbaļaužu komunistiskās
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audzināšanas uzdevumus, celtu lauku iedzīvotāju kultūras līme-

ni, aktīvi paiīdzßtu risināt vienu no galvenajiem sociālajiem

uzdevumiem - būtisko atšķirību starp pilsētu un laukiem pārva-

rēšanu.

2. Latvijas PSR Kultūras ministrijai, rajonu un ciemu

darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām:

- nodrošināt visu lauku kultūrizglītības iestāžu darba

idejiskā satura tālāku uzlabošanos, plašāk iesaistīt šajā darbā

sabiedriskās organizācija? un iedzīvotājus, izveidojot katrā

kultūrizglītības iestādē sabiedrisku padomi un aktivizējot tās

darbību; praktizēt klubu iestāžu, bibliotēku un muzeju ikgadē-

jās atskaites iedzīvotājiem;

- nodrošināt kultūrizglītības iestāžu aktīvu piedalīšanos

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50.gadadienai veltī-

tajos bibliotēku, muzeju un klubu iestāžu skates un Vissavienī-

bas pašdarbības mākslas festivāla, iesaistot mākslinieciskajā

pašdarbībā jaunus spēkus, īpaši kolhozniekus, padomju saimnieci

bu strādniekus, jaunatni, izveidojot jaunus mākslinieciskās

pašdarbības kolektīvus;

- celt mākslinieciskas pašdarbības repertuāra idejiski māk

sliniecisko līmeni, panākt, lai vadošo vietu tajā ieņemtu

V.l.Ļeņinam, Komunistiskajai partijai, Padomju Dzl-' veltī-

ti darbi, kā arī sacerējumi, kuros atspoguļota padomju utu

draudzība, cīņa par mieru;

- sekmēt labāko pašdarbības kolektīvu un atsevišķu izpildi

tāju radošas atskaites rajonu centros, Rīgā, pa radio un tele-

vīziju, kā arī uzstāšanos ārpus Lat rijas PSR;
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-
uzlabot Teicama darba kultūrizglītības iestāžu pieredzes

propagandu un ieviešanu, izveidojot katrā rajona metodiskos

centrus uz labāko klubu un bibliotēku b&zes.

3. Rajonu un ciemu darbaļaužu deputātu padomßm, Latvijas

PSR Kultūras ministrijai un Latvijas PSR Lauksaimniecības mi-

nistrijai uzlabot klubu, kultūras namu un bibliotēku darbu

lauksaimniecības zinātnes un pirmrindnieku pieredzes propagan-

dēšanā un ieviešana, aktīvi iesaistot šajadarbā lauksaimniecības

speciālistus.

4. Latvijas PSR ministrijām, resoriem, Latvijas Republikā-

niskajai arodbiedrību padomei un Latvijas PSR Zinību biedrībai

plaši izvērst, labāk organizēt un metodiski vadīt tautas univer-

sitāšu darbu.

5. Latvijas Republikāniskajai arodbiedrību padomei un Lat-

vijas PSR Kultūras ministrijai pastiprināt pilsētu kultūras

iestāžu šeflbu par lauku klubiem, kultūras namiem un bibliotē-

kām.

6. Latvijas PSR Kultūras ministrijai ciešā sadarbībā ar

Latvijas PSR Padomju rakstnieku savienību, Latvijas PSR Padomju

komponistu savienību, Latvijas PSR Mākslinieku savienību un

Latvijas PSR Teātru biedrību sniegt lielāku palīdzību lauku

mākslinieciskajai pašdarOlbai, vairāk rūpētie* par pilnvērtīga

repertuāra radīšanu pašdarbības kolektīviem. Latvijas PSB

Mākslinieku savienībai konkrēti palīdzēt lauku kultūrizglītības

iestādām mūsdienīgu uzskates aģitācijas līdzekļu izgatavošanā,

klubu un bibliotāku gaumīgā iekārtošanā.

Latvijas PSR Ministru Padomes Kinematogrāfijas komitejai



30

un Latvijas PSR Kinematogrāfijas darbinieku savienībai sniegt

metodisku palīdzību lauku klubiem padomju kinomākslas propagan-

dēšana un kinoamatierisma organizēšana.

7- Noteikt, ka daKādus mākslinieciskās pašdarbības masu

pasākumus (skates, festivālus, konkursus) republikas mēroga at-

ļauts organizēt tikai saziņā ar Latvijas PSR Kultūras ministriju

bet rajona vai pilsētas mērogā - ar attiecīgo kultūras nodaļu.

8. Rajonu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejām līdz

1967*g. I.aprīlim izdarīt visu resoru kultūrizglītības iestāšu

ēku, iekārtas un inventāra pasportizāciju.

9. Rajonu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejām, La-

tvijas PSR Kultūras ministrijai, Latvijas PSR Lauksaimniecības

ministrijai, Latvijas Republikāniskajai arodbiedrību padomei ko-

pīgi ar Latvijas PSR Finansu ministriju un Latvijas PSR Valsts

plāna komisiju uz pasportizācijas materiālu pamata izatradat

katra kolhoza, padomju saimniecības, ciema un rajona kultūrizgll

tības iestāžu tīkla attīstības plānu, paredzot šajā plānā celt-

niecībai, kapitālajiem remontiem, inventāra iegādei nepieciešamo

limitu un līdzekļu piešķiršanu no vietējo darbaļaužu deputātu

padomju izpildkomiteju budžeta, arodbiedrību un kooperatīvo uz-

ņēmumu iemaksāmi

10. Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts celtniecības lietu

komitejai un Latvijas PSR Kultūras ministrijai nodrošināt re-

publikas apstākļiem atbilstošu klubu iestāšu un bibliotēku tipa

projektu izstrādāšanu, kas dotu iespēju celtniecībāpielietot

industriālas metodes un izmantot vietējos būvmateriālus.

11. Latvijas PSR Celtniecības ministrijai, Latvijaa PSR

Lauku celtniecības ministrijai, Latvijaa PSR Kultūras ministri-
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jai un rajonu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejām nodro-

šināt kultūras iestāžu celtniecībai asignāto līdzekļu pilnīgu

apgūšanu un celtniecības objektu nodošanu ekspluatācijā plānā

paredzßtos termiņos.

12. Latvijas PSR Kultūras ministrijai un Latvijas PSR

Valsts plāna komisijai divu mßnešu laikā iesniegt Latvijas PSR

Ministru Padomei priekšlikumus:

-

par klubu iestāžu un bibliotēku darbinieku ar augstāko

izglītību sagatavošanu republikā;

- par Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma materiā-

lās bāzes radikālu nostiprināšanu;

- par vicu resoru klubu iestāžu un bibliotāku kadru saga-

tavošanu un kvalifikācijas celšanu Latvijas PSR Kultūras minis-

trijas darbinieku kvalifikācijas celšanas kursos.

13- Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijai rūpßties

par kolhozu un padomju saimniecību kultūrizglītības iestāžu

materiālās bāzās nostiprināšanu, jaunu klubu un bibliotāku celt-

niecību, kultūras vajadzībām atvßlßto līdzekļu pareizu izman-

tošanu.

14. Rajonu un ciemu darbaļaužu deputātu padomßm un to iz-

pildu komitejām:

- sistemātiski izskatīt kultūrizglītības iestāžu darba

jautājumus darbaļaužu deputātu padomju sesijās un izpildu komite*

ju sßdās, aktivizßt pastāvīgo kultūras komisiju darbu, nodroši-

nāt kultūrizglītības iestāžu darbiniekiem nepieciešamos sadzī-

ves apstākļus;

- uzlabot kultūrizglītības iestāžu materiāli tehnisko bā-
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zi, izmantojot vietējo budžetu ieapējaa.

15- leteikt rajonu un pilsētu darbaļaužu deputātu padomju

izpildu komitejām organizēt sabiedriskas starpresoru padomes kul-

tūras darbam.

Latvijas PSR Kultūras ministrijai izstrādāt nolikumu par

sabiedrisko starpresoru padomi kultūras darbam.

16. leteikt rajonu darbaļaužu deputātu padomju izpildu ko-

mitejām, republikas ministrijām un resoriem kooperēt līdzekļus

kultūras un sadzīves objektu celtniecībai laukos.

17. Latvijas PSR Ministru Padomei izskatīt jautājumus:

-par sociālistiskās sacensības rezultātu novērtēšanu lau-

kos, nosakot, ka līdzās saimnieciskajiem sasniegumiem jāņem vsr

arī kultūras darbs attiecīgajā rajonā, par labāko rajonu -

sociālistiskās sacensības uzvarētāju mākalinieciakās pašdarbī-

bas kolektīvu uzstāšanos Rīgā;

- par mākalinieciakāa pašdarbības originālrepertuāra jaun-

rades stimulēšanas pasākumiem 3

- par tipa Štatu noteikšanu klubu iestādēm un bibliotēkām!

- par Tautaskolektīvu mākalinieciako vadītāju atalgošanu

no valate budžeta;

-par Latvijaa PSR Kultūras ministrijas un kultūras nodaļu

transporta līdzekļu stāvokli un paeākumiem tē uzlabošanai;

- par līdzekļu palielināšanu olemūbibliotēkām grāmatu ie-

gādei un bibliotēkupilnīgāku apgādi ar grāmatām;

- par viau miniatriju un resoru kultūrizglītības ieatēžu

vienotu apgādi.

* * *
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Latvijas PSR Augstākā Padome izsaka pārliecību, ka vietē-

jās darbaļaužu deputātu padomes, ministrijas un resori, repub-

likas kultūras iestādes un plaša sabiedrība partijas pirmor-

ganizāciju vadībā novērsis trūkumus kultūras darbā republikas

laukos, izpildīs PSKP XXIII kongresā izvirzītos uzdevumus kul-

tūrām celtniecībā un godam sagaidīs Lielās Oktobra sociālistis-

kās revolūcijas 50.gadadienu un V.l.Ļeņina 100.dzimšanas dienu.

PAR VALSTS MASU BIBLIOTĒKU CENTRALIZĀCIJAS

GAITU UN TO LOMAS PALIELINĀŠANU DARBAĻAUŽU

KOMUNISTISKAJĀ AUDZINĀŠANĀ

Latvijas PSR Ministru Padomes

lēmums Nr.338

1975.g. 2.jūlija

Latvijas PSR Ministru Padome atzīme, ka pßdßjos gados

Latvijas PSR Kultūras ministrija, rajonu un pilsētu darba-

ļaužu deputātu padomju izpildu komitejas, Latvijas PSR mi-

nistrijaa un reaori, kuru pakļautībā ir bibliotēkas, darīju-

šas daudz, lai tālāk attīstītu un pilnveidotu bibliotēku

darbu.

1975.g. Latvijas PSR 12 rajonos un 3 republikāniskās

pakļautībām pilaßtāa veikta valsts masu bibliotēku centralizā-

cija.

Tai pašā laikā atsevišķas rajonu un pilsātu darbaļaužu

deputātu padomju izpildu komitejaa, Latvijas PSR ministrijas

un resori, kuru pakļntlbā ir bibliotēkas, pietiekami nenovēr-
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tß bibliotēku lomu, nepievērš vajadzīgo uzmanību to materiā-

li tehniskās bāzes nostiprināšanai, kas kāvā atsevišķos rajo-

nos un pilsētās masu bibliotāku tīkla centralizāciju. Viļa

Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotākai kā republikas bibliotē-

ku metodiskajam centram trūkst nepieciešamās materiāli teh-

niskās bāzes, lai pilnveidotu savu grāmatu fondu komplektē-

šanu, izveidotu republikānisko sistēmu bibliotāku grāmatu de-

pozitārajai glabāšanai un centrālo grāmatu apmaiņas fondu.

Latvijas PSR Ministru Padome nolemj:

1. Uzdot Latvijas PSR Kultūras ministrijai, rajonu un

pilsētu darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām, Latvi-

jas PSR ministrijām un resoriem, kuru pakļautībā ir bibliotē-

kas, pabeigt valsts masu bibliotāku centralizāciju līdz 1978.g

bet parājo resoru bibliotēku tīkla centralizāciju - līdz 1980.

Centralizējot valsts masu bibliotēkas, apvienot agrāk pat

stāvīgās bibliotēkas centralizētā bibliotēku sistēmā ar kopī-

gu grāmatu fondu un darbinieku štatu, vienotu vadību, centra-

lizētu literatūras komplektēšanu un apstrādi. Katrā republi-

kāniskās pakļautības pilsētā un rajonā izveidot vienu centrāle

bibliotēku, bet pārējās valsts masu bibliotēkas noteikt par

tās filiālēm.

2. Vērst Balvu, Gulbenes, Ogres, Tukuma, Cēsu rajonu,

Rīgas un Jelgavas pilsētu Darbaļaužu deputātupadomju izpildu

komiteju uzmanību uz bibliotēku neapmierinošo materiāli teh-

nisko bāzi, it sevišķi uz atbilstošu telpu trūkumu, kas kavē

valsts masu bibliotēku centralizāciju zinātajos rajonos un

pilsētās.
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3. Uzdot Latvijas PSR ministrijām un resoriem, kuru

pakļautība ir bibliotēkas, pilsētu un rajonu darbaļaužu depu-

tātu padomju izpildu komitejām veikt pasākumus bibliotēku

materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā. Atļaut tām nepiecieša-

mības gadījumā ierādīt dzīvojamo namu pirmajos stāvos telpas

bibliotēkām, izdevumus attiecinot uz atskaitījumiem no dzī-

vokļu celtniecības, kuri paredzēti mazumtirdzniecības, sabied-

riskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu būvei.

4. Uzdot Latvijas PSR Valsts celtniecības komitejai saska-

ņā ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas limitu un pasūtījumu

1973.g. pabeigt Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas un

republikāniskā starpresoru grāmatu krātuves-depozitārija celt-

niecības tehniski ekonomisko pamatojumu.

5* Uzdot Latvijas PSR Kultūras ministrijai divu mēnešu

laikā noteikt perspektīvās vajadzības 1976.-1980.g. pēc bib-

liotēku speciālās iekārtas, kuru neizgatavo mūsu zemes specia-

lizētie uzņēmumi, un pieņemtajā kārtībā iesniegt attiecīgus

priekšlikumus Latvijas PSR Valsts plāna komitejai.

6. Uzdot Latvijaa PSR Valsts plāna komitejai:

a) sastādot nomenklatūras gada plānus, rast iespēju rāšot

atsevišķu bibliotēku mēbeļu veidus;

b) izskatīt jautājumu par centrālās republikāniskās starp-

resoru grāmatu krātuves - depozitārija projektēšanas un celt-

niecības ieslēgšanu tautas saimniecības desmitās piecgades

plāna projektā.

7. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar literatūras pār-

sūtīšanu masu bibliotēkām SBA kārtā, tiek aegti no rajonu
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un pilsētu centrālo bibliotēku tāmē3paredzētajiem līdzekļiem.

8. Uzdot Latvijas PSR Ministru Padomes Izdevniecību, po-

ligrāfijas un grāmatu tirdzniecības valsts komitejai uzlabot

bibliotēku apgādi ar grāmatām, paredzēt paplašināt ražošanas

literatūras izdošanu masu profesiju strādniekiem un kolhoznie-

kiem. leviest Bibliotēku kolektorā centralizētu saņemtās li-

teratūras apstrādi.

9. Apstiprināt republikāniskās nozīmes bibliotēkas -

depozitārijus:

a) Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - universāla

profila centrālais republikāniskais starpresoru depozitārijs;

b) Republikāniskā zinātniski tehniska bibliotēka -
zināt-

niski tehniskās literatūras un tehniskās dokumentācijas speciā-

lo veidu reģionālais depozitārijs.

10. Uzdot Latvijas PSR Zinātņu akadēmijai, l<atvijasPSß

Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijai, Latvijas

PSR Veselības aizsardzības ministrijai aktivizēt galveno zināt-

nisko bibliotēku darbu mazizmantotās literatūras atlasē nodoša-

nai depozitārajā glabāšanā.

11. Uzdot Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās

izglītības ministrijai, gatavojot augstākās kvalifikācijas bib-

liotēku darbiniekus P.Stučkas Latvijas Valsts universitātē,

ieviest specializāciju atbilstoši bibliotēku tipiem.

12.
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13. Lai koordinētu bibliotēku darba vadību republika,

pie Latvijas PSR Kultūras ministrijas izveidot Valsts

starpresoru bibliotēku komisiju un apstiprināt tās sastāvu

saskaņā ar pielikumu.

Pielikums

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Valsts

starpresoru bibliotēku komisijas sastāvs

Knmlf.ljfispriekšsēdētājs - Latvijas PSR kultūras

ministra vietnieks.

Komioir.aspriekšsēdētāja - Latvijas Republikāniskās

vietnieks arodbiedrību padomes sekre-

tārs.

Komisijas locekļi: Latvijas PSR Augstākās un vidējās spe-

ciālās izglītības ministra vietnieks; Latvijas PSR izglītības

ministra vietnieks; Latvijas PSR veselības aizsardzības ministra

vietnieks; Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts televīzijas un

radioraidījumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka; Latvijas PSR

lauksaimniecības ministra vietnieks; Latvijas PSR Ministru Pa-

domes Valsts profesionāli tehniskās izglītības komitejaa priekš-

sēdētāja vietnieks; Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts izdev-

niecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas

priekšsēdētāja vietnieks; Latvijas LKJS CX sekretārs; Latvijas
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PSR Zinātņu akadēmijas Prezidija bibliotēku padomes priekšsē-

dētājs; Latvijas PSR Padomju rakstnieku savienības sekretāra;

Latvijas PSR Brīvprātīgas grāmatu draugu biedrības valdes

priekšsēdētājs; Latvijas PSR Valsts plāna speciālo, zinātnis-

ko un zinātniski tehnisko bibliotēku darba koordinācijas starp-

resoru komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

PAR REPUBLIKĀNISKO ZINĀTNISKI

TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS

SISTĒMU

Latvijas PSR Ministru Padomes

lēmums Nr.79

1967.g. 16.februāri

(Izvilkums)

Izpildot PSRS Ministru Padomes lßmumu Nr-916 1966.g.

29.novembri, Latvijas PSR Ministru Padome nolemj:

1. Atzīt par lietderīgu līdz 1972.g. uz universālo un spe-

ciālo zinAtnisko bibliotēku bāzes izveidot vienotu republikā-

nisko informācijas sistßmu ar vienotu informācijas loģisko

centru zinātniskas informācijas mehanizētai un automatizētai

apstrādei un atlasei.

Latvijas PSR Valsts plāna komisijai, Latvijas PSR Zinātņu

akadāmijai un Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts celtniecības

lietu komitejai izstrādāt plānu šis sistēmas izveidoSanai pa

posmiem un paredzēt attiecīgus uzdevumus piecgades plānā 1966."

-1970.g.
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2. Lai tālāk pilnveidotu zinātniski tehniskās informācijas

sistāmu republikā no 1967.-1970.g., uzdot atbildību:

a) republikas ministrijām un resoriem

- par zinātniski tehniskās informācijas iestāžu izveidošanu

un attīstību tiem pakļautajos rūpniecības uh lauksaimniecības

uzņēmumos un organizācijās,

- par zinātniski tehniskās propagandas organizēšanu un pirm-

rindas ražošanas tehniskās pieredzes apmainu,

- par zinātniski tehniskās informācijas materiālu izmanto-

šanu uzņēmumos, zinātniskās pētniecības, projektēšanas un kons-

truktoru organizācijās, celtniecības objektos, transportā utt.,

kā arī par signālinformācijas organizēšanu un nozaru centrālo

informācijas iestāžu un Latvijas Republikāniskā zinātniski teh-

niskās informācijas un propagandas institūta nodrošināšanu laikā

ar šo informāciju;

b) Latvijas PSR Valsts plāna komisijai:

- par republikāniska informācijas iestāžu, Latvijas Repub-

likāniskās zinātniski tehniskās informācijas un propagandas

institūta un Republikāniskās zinātniski tehniskās bibliotēkas

attīstību,

- par uzzinās un informācijas fonda izveidošanu, ievērojot

republikas ekonomiskās attīstības īpatnības,

- par republikas uzņēmumiem un iestādēm sniedzamajām uzzi-

ņām un informāciju, kā ari to bibliotekāro apkalpošanu ar jebkura

veida zinātniski tehnisko literatūru, par zinātniski tehniskās

propagandas organizēšanu un nepieciešamo informatīvo materiālu

izdošanu noteiktajā kārtībā;
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c) Latvijas PSR Kultūras ministrijai:

- par universālo bibliotāku zinātniskās informācijas

darba pilnveidošanu, pirmkārt, Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkā, Liepājas, Daugavpils un citās zinātniskajās bib-

liotßkās, ievārojot, ka jānodrošina šo bibliotāku fondu plaša

izmantošana uzzinās un informācijas dienesta visas valsts sia-

tßmā, par bibliotēku darba koordināciju ar zinātniski tehniskas

informācijām iestāžu un speciālo bibliotāku darbību,

- par bibliotēkas - depozitārija izveidošanu pēc saskaņo-

šanas ar Latvijaa PSR Valsta plāna komisiju,

- par dabas un tehnisko zinātņu literatūras kopkatalogu

sagatavošanu un to aistemātiaku izdošanu,

- par starpbibliotēku abonementa pakalpojumu izvēršanu un

bibliotāku apgādi ar modemiem darba proceau mehanizācijaa,

automatizācijām un sakaru līdzekļiem.

3. (Atcelta ar 1975.6.).

4. (Nav ievietota, jo pieņemta uz laiku).

5. Latvijaa PSR Valsts plāna komisijai kopā ar PSRS Mi-

niatru Padomes Valsts standartu, mēru un mērinstrumentu komite-

jas pilnvaroto Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā* ncdr

šināt, lai 1967--1968.g. Republikāniskajā zinātniski tehniskaj!

bibliotēkā izveidotu vienotu tehniskām literatūras speciālo

veidu fondu (autorapliecībām un patentiem pievienotie izgudro-

jumu aprakāti, valata standarti, starpresoru normālos, tehniski

* Ar 1971.g. nodibināta PSRS Miniatru Padomea Valsta

standartu komitejas Latvijaa republikāniskā pārvalde.
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noteikumi u.tml.).

Sakara ar to norādīto materiālu uzziņas un informācijas

fondi nav jāveido citās organizācijās.

Latvijas PSR Kultūras ministrijai nodot Republikāniskajai

zinātniski tehniskajai bibliotākai Viļa Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotākas tehniskās literatūras speciālo veidu fondus,

lai nokomplektētu vienotu republikānisko fondu.

Latvijas PSR Valsts plāna komisijai Republikāniskajā zi-

nātniski tehniskajā bibliotēkā uz patentu nodaļas bāzes izveidot

tehniskās literatūras speciālo veidu nodaļu.

Latvijas PSR Finansu ministrijai, sākot ar 1968.g., finan-

sēt Republikāniskās zinātniski tehniskās bibliotēkas tehniskās

literatūras speciālo veidu nodaļas darbiniekus no republikānis-

kā budžeta un, sākot ar 1967.g-,paredzēt tehniskās literatūras

speciālo veidu republikāniskā fonda komplektēšanas finansēšanu.

6. Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts preses komitejai

nodrošināt:

a) lai pakļautajos uzņēmumos mßneša laikā iespiestu informā

cijas materiālus (bibliogrāfiskos izdevumus, referātus, pārska-

tus, racionalizācijas priekšlikumu krājumus, katalogus v.c),

kas izdodami saskaņā ar PSRS Ministru Padomes Valsts zinātnes

un tehnikas komitejas apstiprinātajiem informatīvo materiālu

izdošanas plāniem, bet pārskatus un katalogus, kuru apjoms pār-

sniedz 10 iespiedloksnes, - trīs mēnešu laikā;

b) lai ar pakļautās remonta mehāniskās rūpnīcas "Poļigraf-

remont" speķiem remontētu republikas zinātniski tehniskās infor-

mācijas iestāžu un zinātniski tehnisko bibliotēku operatīvās
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("mazas") poligrāfijas iekārtas.

7- Uzlikt par pienākumu Latvijai PSR ministrijām un re-

soriem trīs mēnešu laikā pabeigt pasākumus zinātniski tehniskās

informācijas iestāžu, zinātnisko un tehnisko bibliotāku kopīgas

darbības nodrošināšanai, ievērojot, ka jānovērš paralēlisms to

darbā un jārada uzziņas un informāoijus dienests uz vienotu uzzi

ņas un informācijas fondu pamata.

8. Pieņemt Latvijas PSR Valsts plāna komisijas priekšli-

kumu apstiprināt republikāniskos metodiskos centrus:

a) zinātniski tehniskās informācijas iestāžu metodiskās

vadības centrs - Latvijas Republikāniskais zinātniski tehnis-

kās informācijas un propagandas institūts;

b) tehnisko un zinātniski tehnisko bibliotēku, kas atrodas

republikas teritorijā, metodiskās vadības centrs - Republikānis-

ka zinātniski tehniskā bibliotāka.

Turklāt, lai koordinētu speciālo, zinātnisko un tehnisko

bibliotēku darbību, pie Latvijas PSR Valsts plāna komisijas iz-

veidot Starpresoru komisiju. Uzdot tai šo bibliotēku darba

vispārējo metodisko vadību, izstrādāt rekomendācijas bibliote-

kārās apkalpošanas labākai organizēšanai, zinātnisko, tehnisko

un speciālo bibliotēku fondu racionālai komplektēšanai, tehni-

kas līdzekļu ieviešanai bibliotēkas darba procesu mehanizācijā

un automatizācijā, kā arī bibliotēku kadru sagatavošanas uzla-

bošanai.

9. Latvijas PSR Valsts plāna komisijai, Latvijas PSR Zināt

nu akadēmijai, Latvijas PSR Ministru Padomes Centrālajai statis-

tikas pārvaldei, Latvijas PSR Ministru Padomes Galvenajai mate-
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riāli tehniskas apgādes pārvaldei, Latvijas PSR ministrijām un

resoriem:

a) sastādot apgādes plānus, ņemt vārā nepieciešamību ap-

mierināt zinātniski tehniskās informācijas iestāšu vajadzības

pāc pavairošanas tehnikas un informācijas darba mehanizācijas

un automatizācijas līdzekļiem;

b) 'projektējot un ceļot skaitļošanas centrus un tautas

saimniecības plānošanas un vadīšanas automatizētās sistēmas,

paredzat izveidot nepieciešamās skaitļošanas jaudas un ražošanas

platības automatizētajām zinātniski tehniskās informācijas

sistāmām;

c) noteikt, ka, sākot ar 196?.g. I.janvāri, publikācijām

dabas un tehniskajās zinātnes jāpievieno paplašinātas anotā-

cijas, c

10. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar PSRS Ministru Padomes

lēmumu Nr.916 1966.g. 29.novembri nodrošinātu ieintere-

sētās organizācijas ar informāciju par veiktajiem zinātniskās

pētniecības darbiem, pie PSRS Ministru Padomes Valsts zinātnes

un tehnikas komitejas izveidojams Vissavienības zinātniski teh-

niskās informācijas centrs ar visas valsts zinātniskās pētnie-

cības darbu pārskatu mikrofotokopiju šim centram uzdot

reģistrēt un ņemt uzskaite valsti pabeigtos un veicamos atklā-

tos zinātniskās pētniecības darbus, sistemātiski izdot signāl-

informāciju par tiem un noteiktā kārtībā pēc ministriju, resoru,

uzņēmumu, zinātniskās pētniecības, kā arī projektēšanas m kon-
o

struktoru organizāciju pieprasījuma sagatavot un izsniegt pār-

skatu norakstus par zinātniskās pētniecības darbiem.
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11. Latvijas PSR Valsts plsna komisijai, Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijai, Latvijas PSR ministrijām un resoriem nodro-

šināt pakļauto organizāciju zinātniskas pētniecības darbu re-

ģistrāciju Vissavienības zinātniski tehniskas informācijas

centrā, sākot ar 1968.g. I,janvāri, kā arī parakātu par veica-

majiem un pabeigtajiem darbiem iesniegšanu norādītajam centram.

12. Uzlikt par pienākumu Latvijas PSR Minietru Padomes

Centrālajai statistikas pārvaldei uzdot republikas ministrijām,

resoriem, uzņēmumiem un organizācijām sagatavot pārskatus zināt-

niski tehniskās informācijas jautājumos.
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PAR ĀRZEMJU LITERATŪRAS IZMANTOŠANAS

UZLABOŠANU

Latvijas PSR Ministru Padomea

lēmums Nr, 363

1960.6. 6.jūnijā

Lai uzlabotu ārzemes izdotās literatūras izmantošanu un

ekonomētu valūtu, Latvijas PSR Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt, ka republikas bibliotēku komplektēšanu ar ār-

zemju literatūru koordinē Latvijas PSR Valsts bibliotēka.

Uzlikt par pienākumu Latvijas PSR Valsts bibliotēkai katru

gadu pārbaudīt republikas ministriju un resoru pieprasījumus

izrakstīt ārzemju literatūru, ņemot vērā, ka izdevumi izrak-

stāmi stingri atbilstoši attiecīgo ministriju un resoru darbī-

bas profilam un ievērojami samazināma viena un tā paša izdevu-

ma dublēšana.

2. Pieņemt Latvijas PSR Kultūras ministrijas priekšlikumu

izveidot pie tās Starpresoru bibliotēku padomi, iesaistīt to

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas darbā, lai koordinātu biblio-

tēku komplektēšanu ar ārzemju literatūru.

3- Uzlikt par pienlkumu Latvijas PSR Ministru Padomes Zi-

nātniski tehniskajai komitejai*, Latvijaa PSR Zinātņu akadē-

mijai, ministrijām un resoriem, kuru pakļautībā atrodas aug-

stākās un vidējās Bpeciālēs mācību iestādes, Latvijas PSR Kul-

Ar 1962.g. Latvijas PSR Ministru Padomes Zinātniski

tehniskā komiteja likvidēta un izveidota Latvijas PSR

Ministru Padomes Valsts zinātniskās pētniecības darba

Lūcijas komiteja.
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tūras ministrijai un Latvijas PSR Veselības aizsardzības

ministrijai i

a) katru gadu savākt pieprasījumus no savas sistēmas ie-

stādēm un uznßmumlem ārzemju literatūras izrakstīšanai un ie-

sniegt tos savam starprepublikāniskajām ministrijām vai resorie

centralizētai izskatīšanai, bet no republikāniskās pakļautības

ministrijām un resoriem- Zinātniski tehniskajai komitejai

izrakstīšanai;

b) pirms pieteikumu iesniegšanas ārzemju literatūras iz-

rakstīšanai katru gadu līdz I.maijam saskanot tos ar Latvijas

PBR Valsts bibliotēku.

4. Uzlikt par pienākumu ministrijām, resoriem, iestādßm

un organizācijām, kurām ir ārzemju literatūra, veikt pasākumus,

lai uzlabotu tās izmantošanu:

a) aistemātiski analizēt ārzemju literatūras lasīšanu,

lai noskaidrotu lasītāju intereses un noteiktu, vai tā komplekt*

ta pareizi, uzskaitīt to ārzemju žurnālu materiālu izmantošanu)

kuri izrakatīti par valūtu;

b) organizēt plašu informāciju par saņemto ārzemju litera*

tūru, uzrādīt katalogos ārzemju izdevumua, kas ir bibliotēku

vispārīgajos un speciālajos fondos, sistemātiski organizēt jaut

iegūtās ārzemju literatūraa izstādes, speciālistu apskatus

par Šis literatūras jaunumiem;

c) iesaistīt speciālistus jautājuma izlemšanā par litera-

tūraa izrakstīšanu no Kapitālistiskajām valstīm. Ārzemju lite-

ratūra jāizraksta galvenokārt tikai zinātniski tehnisko tematu
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izstrādāšanai, kuriem ir svarīga tautsaimnieciska nozi'/.e;

d) plaši praktiz3t jauno ārzemju šumalu svarīgāko : r:st;u

mikroflīmēšanu un fotokopSšanu, kā ari vairāk iemantot .stcju

literatūras tulkojumos.

PAR KĀRTĪBU LAUKU KLUBU, KULTŪRAS NAMU

UN BIBLIOTĒKU DARBINIEKU NODROŠINĀŠANĀ

AR DZĪVOKĻIEM UN KOMUNĀLIEM PAKALPOJUMIEM

Latvijas PSR Ministru Padomes

lēmums Nr. 383

1958.g. 31. jūlija

(Izvilkums)

Latvijas PSR Ministru Padome nolemj:

uzlikt par pienākumu rajonu, rajona pakļautības pilsētu,

ciematu un ciemu darbaļ m&u deputātu padomju izpildu komitejām

piešķirt bezmaksas dzīvokļus ar apkuri un apgaismošanu lauku

klubu, kultūras namu un bibliotēku darbiniekiem ar augstāko

un vidējo izglītību tāpat ka skolotajiem lauku apvidos.



PSRS KULTŪRAS MINISTRIJAS

UN

LATVIJAS PSR KULTŪRAS MINISTRIJAS

ATSEVIŠĶĀS UN KOPĀ AR CITĀM

MINISTRIJĀM, RESORIEM UN

SABIEDRISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

IZDOTĀS PAVĒLES, LĒMUMI UN VĒSTULES
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PAR PASĀKUMIEM PSKP CK LĒMUMA

"PAR BIBLIOTĒKU LOMAS PALIELINĀŠANU

DARBAĻAUŽU KOMUNISTISKAJĀ AUDZINĀŠANĀ UN

ZINĀTNISKI TEHNISKAJĀ PROGRESĀ" IZPILDĒ

PSRS Kultūras ministrijas lēmums Nr. 39

1974.g. 7. jūnijā

PSKP CX pieņēmusi lēmumu "Par bibliotēku lomas"palielinā-

šanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā un zinātniski teh-

niskajā progieaā" (sk.7*lpp.). Tajā atzīmēts, ka pēdējos ga-

dos daudz darīts, lai mdsu zemē tālāk attīstītu bibliotēku dar-

bu, uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanu ar grāmatām. Pašlaik Pa-

domju Savienībā ir 360 tūkstļ,bibliotēku, kuru grāmatu fonds sa-

sniedz 3,3 miljrd. eksemplāru un kuras apkalpo vairāk nekā ISO

milj. lasītāju.

Bibliotēkas aktīvi propagandē Komunistiskās partijas un

Padomju valsts politiku, sniedF lielu palīdzību partijas orga-

nizācijām padomju cilvēku komunistiskajā audzināšanā, viņu

kultūras, kā ari zinātnisko un tehnisko zināšanu līmeņa celša-

nā. Paplašinājusies zinātnisko, tehnisko, un masu

bibliotēku darbība zinātnes sasniegumu un pirmrindas pieredzes

propagandā, bibliogrāfiskās informācijas sniegšanā zinātnes un

ražošanas darbiniekiem. Nostiprinājusies bibliotēku sakari ar

zinātniski tehniskās informācijas iestādēm.

o
Mūsu zemē bibliotēkas apkalpo praktiski visu tautas saim-

niecības nozaru uzņēmumus un organizācijas, katru apdzīvoto
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vietu, katru ģimeni. Bibliotēkās ieviesta brīva pieeja grāmatu

fondiem, uzsākta lasītāju interešu dziļāka pētīšana, līdz ar

to iespējams pilnīgāk apmierināt viju vsjadzlba3. Padarīt

iedzīvotāju apkalpošanu ar grāmatām krietni efektīvāku palīdz

vairākās mūsu zemes pilsētās un rajonos izvērstā bibliotāku

tīkla centralizācija, kas ļauj apvienot bibliotēku pūliņus un

materiālos resursus, realinēt vienotu politiku to fondu komplek-

tēšanā.

Reizē ar to PSKP CX auzimē, ka daudzu bibliotēku darba lī-

menis, iedzīvotāju apkalpošana ar grāmatāmvēl pilnībā neat-

bilst partijas XXIV kongresa izvirzītajiem padomju tautas komu-

nistiskās audzināšanas uzdevumiem, pienācīgi neapmierina darba-

ļaužu zinātniskās un kultūras vajadzības. Nereti vērtīgas grā-

matas ilgu laiku neizmantotas stāv plauktos, nesasniedz lasī-

tājus. Zinātniski tehnisko un speciālo bibliotēku fondu apgro-

zība joprojām ir zema. Pietiekami operatīvi un mērķtiecīgi ne-

tiek sniegta informācija par jauniznākušo literatūru, izdod ma!

ieteicošo literatūras rādītāju un metodisko līdzekļu, kas attie-

cas uz komunistiskās audzināšanas, ekonomikas, filozofijas un

PSKP vēstures jautājumiem, uz zinātniski tehniskā progresa

problēmām, kā arī uz literatūru, kas domāta masu profesiju

strādniekiem. Grāmatu propagandai vāji izmanto presi, radio un

televīziju. Zinātniskajiem pētījumiem bibliotēku zinātnē nereti

piemīt abstrakts raksturs, tie ne vienmēr beiizas ar konkrētu

priekšlikumu un ieteikumu izstrādāšanu. Vēl joprojām nav iz -

skausti trūkumi grāmatu fondu komplektēšanā, uz bibliotēkām ne-

reti sūta literatūru, kas nerod nofetu mazumtirdzniecībā.
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Grāmatu plašāku un efektīvāku izmantošanu traucē tas,

ka bibliotēkas šķir resoru barjeras, ka trūkst kooperēšanās

to fondu komplektēšanā. Joprojām atver lielu skaitu mazu

bibliotēku, neņemot vērā, vai tās patiešām vajadzīgas. Daudzas

tehniskās un speciālās bibliotēkas strādā savrup, apkalpo šau-

ras speciālistu aprindas, vāji izmanto modernās metodes un

līdzekļus zinātniski tehniskās informācijas apstrādei, meklēša-

nai un izplatīšanai. Vairākas ministrijas un resori līdz šim

vēl nav nodrošinājuši tiem pakļauto informācijas iestāžu un zi-

nātniski tehnisko bibliotēku saskaņotu darbu uz vienotu uzziņu

un informācijas fondu bāzes. Tas izraisa līdzekļu neracionālu

izlietošanu, rada paralēlismu darbā. o

Visu šo trūkumu cēlonis ir tas, teikts lēmumā, ka savie-

noto republiku kultūras ministrijas, augstākās un vidējās spe-

ciālās izglītības ministrijas un izglītības ministrijas, PSRS

Ministru Padomes Valsts zinātnes un tehnikas komiteja, VACP,

daudzi partijas, padomju, arodbiedrību un komjaunatnes orgāni

pietiekami neiedziļinās bibliotēku darba saturā, pienācīgi

nerūpējas par to materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanu,

par bibliotēku darbinieku kadru izraudzīšanu un audzināšanu,

nepieciešamo dzīvokļu un sadzīves apstākļu radīšanu viņiem.

Prāva lielo bibliotēku daļa nav apgādāta ap modernajiem meha-

nizācijas un automatizācijas līdzekļiem, bet centralizētās

bibliotēku sistēmas nav nodrošinātas ar pavairošanas tehniku

un autotransportu.

PSKP CX uzliek par pienākumu komunis-

tisko partiju centrālajām komitejām, partijas novadu, apgaba-

lu, pilsētu un rajonu komitejām, savienoto republiku ministru
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padomēm, ļ*SßSKultūras ministrijai, Augstākās un vidējās

speciālās izglītības ministrijai, PSRS Izglītības ministrijai,

PSRS Ministru Padomes Valsts zināti,ejun tehnikas komitejai,

Vissavienības arodbiedrību Centrālajai padomei, PSRS Zinātņu

akadēmijai un citiem resori'.;uveikt panākumus, lai radikāli

uzlabotu bibliotēku darbu, lai tāa iegūtu lielāku lomu kā sva-

rīgas partijas organizāciju atbalsta bāzās darbaļaužu komunis-

tiskajā audzināšanā, kā ideoloģiskus un zinātniski informatīva!

iestādes.

Galvenais bibliotēku uzdevuma, uzsvērta lēmumā, ir aktī-

vi propagandēt Komunistiskas partijas un Padomju valsts politi-

ku, pilnīgāk izmantot milzīgās grāmatu bagātības jaunā cilvēka

izglītošanai un audzināšanai, zinātniski tehniskā progresa pa-

ātrināšanai. Jāpaplašina zinātnisko, tehnisko un masu bibliotē-

ku darbība zinātnes un tehnikas sasniegumu un pirmrindnieku

pieredzes popularizēšanā, tautas saimniecības speciālistu ope-

ratīvā nodrošināšanā ar zinātniski tehnisko informāciju. Bib-

liotēkām jāsniedz diferencēta palīdzība lasītājiem, ievērojot

viņu izglītības līmeni, profesionālās intereses un vecuma īpat-

nības .

Savienoto un autonomo republiku ministru padomēm, novadu

un apgabalu darbaļaužu deputātu padomju izpildu komit&jām uzdot

no 1974. - 1930.g. veikt valsta masu bibliotēku centralizāciju,

uz pilsētu un rajonu bibliotēku bāzes izveidojot vienotu tiklu

ar kopīgu štatu, kopīgu grāmatu fondu, centralizētu literatūra*

komplektēšanu un apstrādi. PSRS Kultūras ministrijai uzdots iz-

strādāt nolikumu par valsts masu biolioteku centralizāciju, kā
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ari metodiku to pārejai uz jaurc iedzīvotāju apkalpošai.32 sis-

tēmu. Reorganizācija jāveic to asignējumu ietvaros, kas valsts

budžetā tiek paredzēti bibliotēku tjtcls.uzturēšanai un attin-

tišanai. Vienlaikus Jinistrijām, resoriem un Vissavienības

arodbiedrību padomei jāizatrāiā pasākumi tiem pa-

kļauto bibliotēku centralizēšanai, paredzot izveicot centrali-

zētās nozaru un starpresoru sistēmas un nodrošinot to precību

sadarbību. PSRS Ministru Padomes Valsts zinātnes un tehnl.'

komitejai, ministrijām un resoriem jāpalielina ari Vissavienī-

bas, nozaru, republiku un teritoriālo informācijas iestāžu un

to loma vienotu uzziņu un.informācijas fondu ievei-

došanas darba koordinēšanā. **

PSKP JK uzliek par pienākumu PSRS Ministru Padomes valsts

izdevniecibu, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komi-

tejai uzlabot bibliotēku apgādi ar grāmatām, nodrošināt, lai

tiktu laikā apmierināti to pieprasījumi pēc jauniznākušās li-

teratūras, paredzēt plašāk izdot bibliotēksērijas grāmatas

tādos metienos, kas apmierinātu masu bibliotēku vajadzības, ie-

viest viaos bibliotēkukolektoros centralizētu saņemtās litera-

tūras apstrādi. PSRS Valata plāna komitejai uzdota izlemt jau-

tājumu par bibliotēku kolektoru preču apgrozījuma pieskaitīša-

nu pie grāmatu tirdzniecības organizāciju mazumtirdzniecības

preču apgrozījuma.

Lai racionālāk organizētu zinātnisko un apgabalu bibliotē-

ku grāmatu fondus, lai tos plānveidīgāk izvietotu galvenajoa

mūsu zemes ekonomiskajos rajonos, lēmumā noteikts, ka visos

gados izdotās grāmatas, ko maz izmanto, glabājamas ierobežotā
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skaitā bibliotēku ( bibliotēkas - depozitārijos). Pārējam

bibliotēkām, neatkarīgi no tā, kuram resoram tās pakļautas,

mazizmantotie izdevumi jānodod depozitārijiem, lai vajadzība:

gadījumā saņemtu to oriģinālus vai kopijas starpbibliotēku

abonementa kārtā.

PSRS Kultūras ministrijai, PSRS Ministru Padomes Valst!

zinātnes un tehnikas komitejai, PSRS Zinātņu akadēmijas Prezi

dijam un PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības minit

trijai uzdots sešu mēnešu laikā apstiprināt Vissavienības nozi

mes bibliotēku - depozitāriju sarakstu un nolikumu par to dar

bību.

Savienoto republiku ministru padomēm uzdots pēc saskaņo-

šanas ar PSRS Kultūras ministriju un PSRS Ministru Padomes

Valsts zinātnes un tehnikas komiteju apstiprināt republiku us

starpapgabalu nozīmes bibliotēku -.depozitāriju sarakstu.

PSRS Kultūras ministrijai un PSRS Ministru Padomes Valst!

zinātnes un tehnikas komitejai uzdots saziņā ar ieinteresēta-

jiem resoriem izstrādāt galvenos bibliotēku darba attīstības

virzienus mūsu zemē, vienotus bibliotēku tīkla izvietojuma

principus un*instruktīvos dokumentus, kas reglamentētu dažā-

diem resoriem pakļauto bibliotēku darbību. Atzīts par nepie-

ciešamu musu zemes bibliotēku darba vadības koordinēšanai pie

PSRS Kultūras ministrijas nodibināt Valsts starpresoru biblio-

tēku komisiju.

PSKP CX uzliek par pienākumu savienoto republiku ministr

padomēm, PSRS Kultūras ministrijai un PSRS Izglītības ministr:

jai veikt pasākumus, lai bibliotēkas vēl labāk apkalpotu bčr-
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nus un jauni lēmumā paredzēts no 1974. - 19?6. r:. E*.h?igt

republiku un apgabalu bērnu un jaunatnes bibliotēku izveidoša-

n nu, kā ari bērnu bibliotēku radīšanu rajonu centros. PSR3

Kultūras ministrijai uzdots metodiski vadīt visu resoru bib-

liotēkas, kas apkalpo bērnus un jauniešus, pakļaujot šo biblio-

;)
tēku darbību uzdevumam sniegt efektīvu palīdzību pkolai cilde-

jl, no komunistiskās morāles principu, Dzimtenes mīlestības, y.inā-

šanu alku un darba mīlestības ieaudzināšanā, jaunajā paaurļ.tē.

iļ. PSKP Centrālā Komiteja norāda vairākām ministrijām un re-

aoriem, kā arī PSRS Zinātņu akadēmijai, ka tālāk jāattīsta un

labāk jākoordinē zinātniskās pētniecības darbs bibliotēku zi-

).
natnē un bibliogrāfijā. leteikts piešķirt lfelāku lomu V.i.Ļe-

ņina PSRS valsts bibliotēkai, bet attiecībā uz zinātniski teh-

m niakajām un speciālajām bibliotēkām - PSRS Valsts publiskajai

zinātniski tehniskajai bibliotēkai kā Vissavienības zinātniski

gt< metodiskajiem centriem. Lai nodrošinātu sistemātisku darba pie-

redzes apmaiņu un labāk popularizētu sasniegunus bibliotēku

g attīstībā, žurnāls^ Bp6jmoTeKapL"teorganizēta par Vissavienības

žurnālu - PSRS Kultūras ministrijas un KPFSR Kultūras ministri-

_

jaa orgānu.

Partijas, padomju, arodbiedrību un saimnieciskajiem orgā-

tālāk teikts lēmumā, jāveltī lielāka uzmanība kadru iz-

ļņ. raudzīšanai un audzināaani, jānostiprina bibliotēkas ar kva-

lificētiem darbiniekiem. Uzdots labāk sagatavot kadrus"visām

bibliotēkām, īpaši gādājot, lai sagatavotu vairāk darbinieku

ķp.ar augstāko izglītību un nodrošinātu viņu specializāciju. PSRS

r_
Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijai, PSRS
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Izglītība? ministrijām un resoriem, kam ir augstā-

kās un vidējās speciālās mācību iestādes, uzdots veikt attie-

cīgus pasākumus, lai studenti un vidējo speciālo mācību iestā-

žu audzēkni apgūtu bibliotekāro un bibliogrāfisko zināšanu pa-

matus.

PSRS Ministru Padomes Valsts darba un darba algas jautāju-

mu komitejai, PSRS Finaneu ministrijai, PSRS Ministru Padomes

Valsts zinātnes un tehnikae komitejei, Vissavienības arodbiedri

bu Centrālajai padomei un PSRS Kultūras ministrijai uzdots iz-

strādāt jaunu kārtību bibliotēku ieskaitīšanai darbinieku darbt

algas grupās, liekot tāa pamatā darba apjomu lasītāju apkalpo-

šanā.

PSKP CX uzliek par pienākumu savienoto republiku ministru

padomēm, partijas, padomju un arodbiedrību orgāniem, ministri-

jām un resoriem rūpēties par bibliotēku materiāli tehniskās bi-

zes tālāku nostiprināšanu, par to plānveidīgu izvietošanu. Sa-

vienoto republiku ministru padomēm, ministrijām un resoriem at-

ļauts, ja tas vajadzīga, ierādīt dzīvojamo namu pirmājoe stāvot

telpas bibliotēkām. Tam nepieciešamie izdevumi jāattiecina uz

atskaitījumiem no dzīvokļu celtnieoībae, kuri paredzēti mazum-

tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu

uzņēmumu būvei.

PSRS Valsts plāna komitejai uzdots, izstrādājot tautas

saimniecības plāna projektu 1976. - 1930.g., paredzēt ražot vai

rāk bibliotēku inventāra, mehanizācijas līdzekļu, kā arī kopē-

šanaa un pavairošanas nehnikaa. PSRS Valsts celtniecības lietu

komitejai un PSRS Kultūras mlnißtrijai uzdote no 1974. - 1976.č
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izstrādāt jaunus bibliotēku ēku tipveida projektus dažādiem

mūsu zemes rajoniem.

PSRS Kultūras ministrijas Kolēģija atzīmē, ka PSKP CX

lēmums "Par bibliotēku lomaa palielināšanu darbaļaužu komu-

nistiskajā audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā" no

jauna parāda Komunistiskās partijas rūpes par padomju sociā-

listiskās kultūras tālāku attīstību, par izvērstu bibliotēku

darba pilnveidošanas programmu mūsu zemēs

Kolēģija nolemj:

1. Uzdot savienoto un autonomo republiku kultūras minis-

trijēm, novadu un apgabalu kultūras pārvaldēm oienemt PSKP CX

lēmumu "Par bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunis-

tiskajā audzināšanā un zinātnieki tehniskajā progresā" vadošā

darba pamatam un izpildei.

Nodrošināt bibliotēku darba trūkumu novēršanu un koncen-

trēt bibliotēku uzmanību PSKP CX lēmumā ievirzīto uzdevumu iz-

pildei, aktīvi propagandēt Koaanistiakāe partijas un Padomju

velēts politiku, pilnīgāk izmantot grāmatu bagātības jaunā cil-

vēka audzināšanai un zinātniski tehniskā progresē paātrināšanai

Paplašināt republikšnieko, apgabalu un masu bibliotēku darbību

zinātnes un tehnikas sasniegumu, kā ari pirmrindas pieredzea

popularizēšanā, diferencētae palīdzības sniegšanā visiem lasī-

tājiem, tautas saimniecības speciālistu nodrošināšanā ar zi-

nātnieki tehnisko informāciju, dažādu resoru bibliotēku darba

koordinācijā.

Trīc mēnešu laikā izstrādāt pasākumu plānu PSKP CX lēmu-

ma realizēšanai, paredzot tajā:
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a) no 1974. - 19d0.g. veikt valsts maau bibliotēku, tīkla

centralizāciju. Organizēt kultūras darbinieku, īpaši biblio-

tekāru iepazīšanos ar centralizācijas darba principiem un

metodiKu. Līdz 197^.g. 1* janvārim sastādīt perspektlvoa plā-

nus bibliotēku tīkla centralizācijai.

Sniegt nepieciešamo palīdzību dažādu resoru bibliotēkām

centralizācijas organizēšanā, nozaru un starpresoru sistēmu

radīšanā, panākot to savstarpēju sadarbību;

b) uzlabot bibliotēkās literatūras komplektēšanu, pastip-

rinot kultūras orgānu, republikānisko, novadu un apgabalu bib-

liotēku kontroli par grāmatu kopu kvalitatīvo sastāvu, kuras

bibliotēkām nosūta kolektori.

Minētajām bibliotēkām veikt pasākumus, kas nodrošina pa-

reizu masu bibliotēku grāmatu fondu izveidi un komplektēšanas

koordināciju ar citu resoru bibliotēkām. Ik gadu noteiktajos

terminos iesniegt republikāniskajām izdevniecību, poligrāfijas

un grāmatu tirdzniecības lietu komitejām priekšlikumus par bib-

liotēksēriju, kā arī par dažādu zinātņu nozaru labāko grāmatu

atkārtotu izdošanu bibliotēkām.

No 1974. - 1975.g. pabeigt rezerves apmaiņas fondu veido-

šanu republikāniskajās, novadu un apgabalu bibliotēkās, nodro-

šināt novecojušās un profilam neatbilstošās literatūras atlasi)

saiegt praktisku palīdzību bibliotēku kolektīviem centralizētā?

kataloģizācijas organizācijā;

c) izstrādāt pasākumus republikas zinātnisno bibliotēku

grāmatu fondu depozitārās glabāšanas sistēmas izveidošanai.

Četru mēnešu laikā kopā ar ieinteresētajiem resoriem sagatavot
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republikānisko un starpapgabalu nozīmes bibliotāku - depozitā-

riju sarakstus, kurus iesniegt;savienoto republiku ministrj

padomēm;

d) uzlabot bibliotēku darba vadību, pastiprināt visu reso-

ru un organizāciju bibliotēku darba koordināciju, izstrādāt

kārtējoč un perspektīvos bibliotēku darba attīstības plānua

republikā, kopā ar pārējiem resoriem un organizācijām līdz

1975.g. 1. martam izstrādāt "Galvenos bibliotēku attīstības

'irzienua republikā 19/6. - 1%0.g.";

c) kopā ar savienoto republiku izglītības ministrijām,

pKJS CX profesionāli tehniskās izglītības vai ta komitejām

Lzatrādāt un realizēt paaākumua jaunatnes bibliotekārās apkal-

pošanas tālākai uzlabošanai; no 1974. - 1976.g. acvērt republi-

kāniskās un apgabalu bērnu un jaunatnei bibliotēkas republikā-

niskās pakļautības un apgabalu pilsētās, kā ari bērnu bibliotē-

ikvienā rajona centrā;

f) uzlabot bibliotēku zinātniski metodisko vadību, papla-

šināt r?piblikānisko, apgabalu, pilßētu un rajonu centrālo bib-

liotēku darbu mstcdiskās palīdzības sniegšanā dažādu tipu, se-

višķi bērnu un jaunatnes bibliotēkām, kā arī iktivizēt biblio-

tēku darba pirmrindas pieredzes izpāti un ieviešanu; uzlabot

kultūras ministrijas un citu resoru metodisko centru darba

koordināciju; republiku valsts, novadu un apgabalu bibliotēkām

realizē republikānisko un apKebalu bērnu un jaunatnes biblio-

tēku metodiskā darba vtapārajo vadību;

g) virzīt zinātniskās pētniecības darbu bibliotēku zināt-

nē un bibliogrāfijā, lai risinātu bibliotēku attīsti-
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zinātniski tehniskās revolūcijas apstākļos, lai celtu bibliotē-

ku lomu darbaļaužu marksistiski ļeņiniakā pasaules uzskata

veidošanā, labāk koordinētu lielo bibliotēku, grāmatu palātu

un augstāko mācību iestāžu darbu, pan&kot operatīvāku pētī-

jumu rezultātu ieviešanu bibliotēku praktiskajā darbā;

h) palielināt bibliogrāfijaa lomu darbaļaužu literatūras

pieprasījumu veidošanā un apmierināšanā, zinātnes un tehnikas

sasniegumu propagandā; visnotaļ paplašināt un koordinēt lielo

bibliotēku bibliogrāfisko informācijas darbu, tālāk pilnveidot

izdevumu sistēmu, kas paredzēti visām galvenajām lasītāju gru-

pām republikā un veltīti aktuālām sabiedriakāa dzivea, ekono-

mikas, tehnikas un laukaaimniecības problēmām.

Sākot ar 1975.g., sastādīt dažādu resoru bibliotēku vieno-

tus metodiskā, zinātniskās pētniecības un bibliogrāfiskā darba

starpreaoru gada un piecgades kopplānus;

i) lielāku vērību veltīt bibliotēku darbinieku izraudzī-

šanai, izvietošanai un audzināšanai. Paplašināt augstākās kva-

lifikācijas kadru sagatavošanu, sākot ar 1975./76. māc. g.,

ieviest bibliotēku fakultātēs specializāciju; līdz 1974.g.

beigām sastādīt galveno bibliotēku darbinieku grupu kvalifikā-

cijas celšanas piecgades plānu; nostiprināt mācību iestāžu, ku-

ras sagatavo bibliotekārus, materiālo bāzi - sevišķi ar mūs-

dienīgiem mācību tehniskiem līdzekļiem; izveidot bibliotēku

darba procesu mehanizācijas un automatizācijas laboratorijas;

j) visnotaļ paplašināt bibliotēku aktīvu, iesaistot tajā

inženiertehniakoa darbiniekus, agronomus, skolotājus, ārstus

un citus speciālistus konsultāciju un uzziņu informācijas dar-



61

bam bibliotēkās, panākt, lai katrā bibliotēkā darbotos sabied-

riskā padoma, kura regulāri atakaititoa lasītājiem un aktīvi

piadalītoa Brīvprātīgās grāmatu draugu biedribaa darbā;

k) noatiprināt bibliotēku materiāli tehnisko bānl, palie-

linātbibliotēku iekārtas ražošanu, nodrošināt bibliotēkas ar

mūsdienīgiem mehanizācijas un automatizācijas līdzekļiem un

autotransportu. Pasākumu plānd īpašu uzmanību veltīt pilsētu

un rajonu oentrālo bibliotēku, kā ari republikānisko un apgebe-

lu bibliotēku, kuraa izvirzītas par depozitārijiem, materiālās

bāžos uzlabošanai.

KPFSR Kultūras ministrijai 1974. - 1975.6. izgatavot izmē-

ģinājumu paraugus un, sākot ar 1976.g., organizēt vertikālo

periodiskas darbībaa bibliotēkas celtņu un pneimopasta iekārtu

sērijveida ražošanu.

2. Galvenajai bibliotēku inspekcijai*:

a) sniegt aietemātisku palīdzību savienoto republiku kul-

tūras miniatrijām praktisku pasākumu izstrādāšanā bibliotēku

darba pilnveidošanai, noatiprināt reaoru un organizāciju sadar-

bību, kuru pakļautībā ir bibliotēkas; veikt pasākumus, kas cel-

tu V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas kā Vissavienības zinātnis

xi metodiskā centra limu;

b) kopā ar V.l.Ļeņina PSRS Valsta bibliotēku līdz 1974.g.

1< oktobrim izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai nolikumu par

valsts masu bibliotēku tikla centralizāciju; sniegt metodisku

Palīdzību citām ministrijām, resoriem, un VACP pasākumu izstrā-

dāšanai tiem pakļauto bibliotēku tīkla centralizēšanai un cen-

Tagad Bibliotēku lietu pārvalde.



62

tralizētāe nozaru un atarpresoru sistēmas izveidošanai)

c) kopā ar PSRS Ministru Padomea Valsts izdevniecību, po-

ligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu koni tējas Granātu

tirdzniecības un pārvaldi un ar V.?.Ļeņina PSRS

Valsts bibliotēkas līdzdalību līdz 1975.5. 1. janvārim izstrS-

dāt priekšlikujr-n, kā uzlabot bibliotāk'.'. fondu kojr-plskt?ša-:tu.

literatūras centralizētu apstrādi bibliotēku kolektoros un pa-

plašināt bibliotēkačrijaa grāmatu izdošanu;

d) kopā ar PSRS Minißtru Padomea Valsts zinātnes ua teh-

nikas komitejas attiecīgajām pārvaldām, PSRS Kiaātp*)

un PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministriju

līdz 1974.g. 1. septembris* izstrādāt apstiprināšanai priekš-

likumus par Viasavienība* nozīmer bibliotēkām -

kā ail projektu nolikumam p&r tiem.

Kopā ar V.l.Ļeņ:'na PSRS Valste binliotēku līdz 1974.g.

1. septembrim sagatavot un iesniegt apstiprināšanai tipveida

nolikumu par bibliotēkām - docozitārijiem un irstrukciju par

literatūras atlasi un nodošanu depozitārijiem;

c) kopā ar ieinteresētajiem rc3orien līdz 1974.g. 1. sep-

tembrim st-gatavot un iesniegt PKRS Ministru Padomei nolikuma

projektu par Valsta starpresoru komisiju un priekšlikumus par

tāa sastāvu;

f) kopā ar KPFSR Kultūras aJnlen-iju 11*)? ' 15. jū-

lijam sagatavot iesniegšanai pee pastāvošās kārtība 3prjekšli*

kumua par žurnālu "īIHMeoTOR&pB" ; līdz 1. oktobrim izskatīt

un apstiprināt jaunu žurnāla tematisko plānu;

tr) kopā ar P<i:S .'sr-H'tībaa ministrijas Galveno skolu pār-



63

valdi un ar V.l.Ļeņina PSRS Valsta bibliotēkas līdzdalību līdz

1975.g. I* janvārim izstrādāt pasākumus bērnu bibliotekārās ap-

kalpošanas uzia.Došauai,ņemot vērā kulinārasun izglītības orgā-

nu apvienotos spēkus un materiālās iespējas bērnu bibljotēku

organizācijā, kā arī PSRS Kultūras Miniatrijos sistēmas biblio-

tēku metodiskas palīdzības uzlabošanu citu resoru bibliotēkām,

kuras apkalpo bērnus;

h) kopā ar Finansu - plānu pārvaldi izstrādāt un līdz 1975.H

1. janvārim iesniegt ministrijas vadībai projektu par jauno

kārtību bibliotēku grupu piešķiršanā d?rt)ini;kudarba algas no-

teikšanai, bibliotēku tipveida statiem un priekšlikumus par iz-

maiņām bibliotēku statistiskās atskaitēs sakarā ar centralizā-

cijas ieviešanu. <;

3. Kadru un mācību iestāžu pārvaldei kopā ar Galveno bib-

liotēku inapekciju līdz 1975.g. 1. janvārim izstrādāt priekš-

likumus visu tipu bibliotēku darbinieku sagatavošanas uzlaboša-

nai, īpaši paplašinot darbinieku ar augstāko izglītību sagata-

vošanu un specializācijas ieviešanu, kā arī priekšlikumus par

patstāvīgu bibliotēku institūtu radīšanu.

Maskavas Valts kultūras institūtam gatavot bibliotēku

darbiniekus, kas pastiprināti apgūtu vienu vai divas svešvalo-

das, lai varētu strādāt ar ārzemju literatūru.

4. Kapitālās celtniecības un jaunās tehnikas pārvaldei ko-

pā ar Galveno bibliotēku inapekciju;

a) līdz 1974.g. 1. novembrim sagatavot Valsts celtniecibaa

komitejai priekšlikumus par jaunu bibliotēku ēku tipveida pro-

jektiem, kuri der dažādiem musu zemes rajoniem, ieskaitot bib-
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liotēku telpu buvnieolbu dažāda rakstura ēkās, kā ari izstrā-

dāt eksperimentālo* projektus lielo bibliotēku ēku celtniecī-

bai ar kompleksu mehanizāciju un automatizāciju;

b) līdz 1974.g. 1. oktobrim izstrādāt tehnisko līdzekļu

un iekārtas normatīva projektu centralizēto sistēmu bibliotē-

kām;

o) līdz 1975.g. 1. janvārim izskatīt jautājumu par biblio-

tēku projektēšanas, mehanizācijas un automatizācijas zinātnis-

kās pētniecības nodaļas radīšanu pie TēnporeMp un iesniegt

miniatrijee vadībai attieelgue priekšlikumus^

d) līdz 1975.g. 1. janvārim izstrādāt priekšlikumus par

lialm informācijas skaitļošanee centra izveidošanu V.l.Ļeņina

P6RB Vaiata bibliotēkā 1975..- 197-J.g.

5. Kapitālās celtniecības un jaunās tehnikas pārvaldei

kopā ar r*npO*eaTp no 1976. - 1977.g. veikt PSR3 Kultūrā

nl&ietrijās eietčmae bitliotēku paaportizāciju.

6. Materiāli tehniskās apgādes pārvaldei kopā ar Galveno

bibliotēku inapekciju llde 1974.g. augustam sagatavot

likumus Valete plānam par automobiļu šasiju ikgadu papil-

dus piešķiršanu bibliobueu un līdz 1975.g. 15*

tam - priekšlikumus par bibliotēku inventāra, mehanizācijas H'

dzekļu, kopēāanae un pavairošanas tehnikas ražošanas pelielie-

šanu no 1976. - 1930.g.

7. V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai izstrādāt un veikt

pasākumus, kas palielinātu bibliotēkas kā vissavienības zināt-

niski metodiskā oaatre lamu, tālāk koordinēt un attīstīt zināt-

niskās pētniecības darbu bibliotēku zinātnē un bibliogrāfijā.
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sajā nolūkā:

a) kopā ar Vissavienības Valsta ārzemju, literatūras bib-

liotēku, M.J.Saltikova - Ščedrina Valsta publisko bibliotēku,

savienoto republiku valsts bibliotēkām un ar PSRS Valsts zināt-

niski tehniskās, kā arī citu lielāko bibliotēku līdzdalību

1975.g. izstrādāt universālo.zinātnisko bibliotēku kā svarīga

valsts vienotas informācijas sistēmas posma attīstības program-

mu. Programmā paredzēt universālo, kā arī citu tipu bibliotēku

fondu koordinācijas paaākumus, Vissavienības un republikānisko

mūszemes un ārzemju literatūras kopkatslogu aiatēmaa izveidi,

kataloģizācijas kooperēšanu, izmantojot ar mašīnu iespiestos

katalogus, jautājumus, kas tālāk uzlabotu fondu savstarpēju

izmantošanu ar SBA palīdzību, kā arī pasākumus nozaru informā-

cijas sistēmaß par kultūru un mākslu pilnveidošanai;

b) kopā ar citu resoru lielākajām bibliotēkām līdz 1974.g.

1. oktobrim izatrādāt zinātniskās pētniecības darba plānu 1975*

gadam un līdz 1975.g. 1. jūnijam - metodißkā darba kopplānu

1976. - 1900. gadam, paredzēt tajā aavienoto republiku un citu

resoru bibliotēku grāmatu propagandaß pirmrindas pieredzes ap-

maiņu, risināt jautājumus, kas pastiprina praktiskās palīdzības

sniegšanu visu resoru bibliotēku darbiniekiem, sekmē metodiskā

darba koordināciju starp lielajām bibliotēkām un virza vis6 me-

todisko darbu lasītāju apkalpošanaa idejiskā un zinātniekā 11-

Reņa celšanai;

c) uzlabot bibliotēku perspektīvās plānošanas un prognozē-

šanas darbu mūsu zemē, kopā ar PSRS Valsts publisko zinātniski

tehnisko bibliotēku un citiem Vissavienības zinātniski metodis-



66

kajiem centriem līdz 1975*6. 1* martam izstrādāt un iesniegt

izskatīšanai "Galveno bibliotēku darba attīstības virzienu

1976. - 1930. gadam" un "Masu bibliotēku tīkla izvietojuma prin-

cipu" projektus.

No 1974. - 1976.g. kopā ar Visaavienības citu resoru bib-

liotēku zinātniski metodiskajiem centriem veikt pētījumu par

speciālo bibliotēku tikla organizāciju un, pamatojoties uz to,

iestrādāt un iesniegt izskatīšanai projektu "Dažādu tipu bib-

liotēku izvietojuma principi";

d) līdz 1974.g. 1. septembrim sagatavot instruktīvus

materiālus par valsts masu bibliotēku metodiku pārejai uz

iedzīvotāju apkalpošanas centralizēto sistēmu;

c) līdz 1974.g. 1. novembrim kopā ar ieinteresētiem re-

soriem sagatavot un iesniegt apstiprināšanai instrukciju par

mazizmantotās literatūras atlasi un nodošanu depozitārijiem;

f) līdz 1974.g. 1. decembrim izstrādāt un ieaniegt

priekšlikumus par padomju bibliotekāri bibliogrāfiakās klaai-

fikācijaa (BBK) tālāku ieviešanu;

g) kopā ar mūsu zemes lielākajām bibliotēkām, grāmatu

palātām un augstāko mācību iestāžu bibliotēku fakultātēm iz-

atrādāt un līdz 1975.6* 1* septembrim iesniegt apatiprināša-

nai avarigāko zinātniskās pētniecības darbu koplānu 1976. -

1980. gadam. Tajā galveno vērību veltīt jautājumiem, kas sekmē-

tu zinātniskās pētniecības darba koordinācijaa uzlabošanu un

attīstību, aktuālāko problēmu izpēti, konkrētu priekšlikumu un

rekomendāciju izstrādāšanu tālākai bibliotēku darba pilnvei-

došanai mūsu zemē.
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Sagatavot ministrijas vadībai izskatīšanai konkrētus

priekšlikumus un rekomendācijas, pamat jjoties uz kolektīvi

veiktajiem pētījumiem "Grāmata un lasīšana nelielās pilsētās",

"Grāmata un lasīšana mūsdienu lauku sabiedrībā" un materiālus

par tematiem "Bibliotēkas loma zinātniski tehniskās informāci-

jas sistēmā", "Elektronu skaitļošanas tehnika bibliotekāro un

bibliogrāfisko procesu automatizācijā^

h) kopā ar grāmatu palātām, Vissavienības Valats ārzemju

literatūras un citām lielākajām bibliotēkām un PSRS Valsta

izdevniecību komitejas galvenajām redakcijām līdz 1975.g. 1.

janvārim izstrādāt priekšlikumus informācijas par jauniznā-

kušo literatūru uzlabošanā, kā arī ieteicošo literatūras rā-

dītāju sistēmas pilnveidošanā par komunistiskās audzināšanas,

ekonomikas, filozofijas un PSKP vēstures jautājumiem, zināt-

niski tehniskā progresa problēmām, kā arī par izdevumiem, kas

domāti masu profesiju strādniekiem.

Plānā paredzēt ievērojami paplašināt ieteicošo bibliogrā-

fisko līdzekļu sēriju izdošanu, lai ar tiem nodrošinātu galve-

nās lasītāju kategorijas, palielināt izdevumu tirāžu un uzlabot

to apdari: -)

i) līdz 1975.g. 1. jūlijam kopā ar Viasavienības Grāmatu

Palātu sagatavot un iesniegt izskatīšanai nriekšlikumus par

centralizētās kataloģizācijas pilnveidošanu mūsu zemē;

j) kopā ar citām bibliotēkām līdz 1975.g. 1. janvārim iz-

strādāt bibliotekāro un bibliogrāfiako zināšanu pamatu program-

vispārējo vidējo un vidējo speciālo mācību iestāžu audzēk-

ņiem;
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k) līdz 1975*g. 1. janvārim aagatavot instruktīvi meto-

disku vēstuli par sabiedrības ložas palielināšanu bibliotēku

darbā un plašāku lasītāju aktīva iesaistīšanu grāmatu propagan-

dā un bioiiotēku informācijas darbā, sakarā ar Vissavienības

Brīvprātīgās grāmatu draugu biedrības nodibināšanu.

d. Lūgt PSRS Ministru Padomes Valsts izdevniecību, poli-

grāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komiteju:

a) izskatīt un pozitīvi izlemt jautājumu par visu zinātņu

nozaru labāko grāmatu atkārtotu izdošanu tirāžā, kaa apmierinā-

tu bibliotēku vajadzībaB, kā*ari veikt pasākumus, lai bibliotē-

kas saņemtu bibliotčksčrijas grāmatu izdevumus pilnā tirāžā;

b) uzlabot Viaaavienibas Grāmatu palātas darbu, lai pilnī-

bā apmierinātu bibliotēku pieprasījumus pēc ieapiestām kartītēm

un nodrošinātu to savlaicīgu izdošanu;

c) izskatīt jautājumu par jauniznākušās literatūras centra-

lizētu klasifikāciju saskaņā ar padomju bibliotekāri biblio-

grāfisko klasifikāciju un iespiesto kartīšu indekaāciju pēc šis

shēmas;

d) palielināt tirāžu bibliogrāfiskajiem līdzekļiem un me-

todiskajiem materiāliem, ko izdod centrālās izdevniecības, pirmā"

kārtām izdevniecība "KHHTa" ,kā ari iepublikāniskās un vie-

tējās izdevniecības.

9. 1974.g. septembrī - oktobrī organizēt Vissavienības bib-

liotēku darbinieku aktīva sanāksmi, kas būtu veltīta PSKP CX

lēmuma "Par bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunis-

tiskajā audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā" īstenoša-

nai.
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PAR KOMJAUNATNES ORGANIZĀCIJU UN BIBLIOTĒKU

DARBU JAUNATNES KOMUNISTISKAJĀ AUDZINĀŠANĀ

UN PASĀKUMIEM TĀ UZLABOŠANĀ

PSRS Kultūras ministrijas Kolēģijas

un VLKJS CX Sekretariāta lēmums

1974.g. 12. jūlija

PSKP CX pieņēma lēmumu "Par bibliotēku lomas palielinā-

šanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā un zinātniski

tehniskajā progresā". Tajā noteikta bibliotēku darba tālākā

attīstība un pilnveidošana valstī, paredzēti butiaki paaākumi

darbaļaužu bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas uzla-

bošanai.

Bibliotēkaa ir jaunatnes prasību pēc grāmataa galvenaia

apLderināšanaa avots. 130 tūkst, masu bibliotēku, desmi-

tiem tūkstošu akolu, augstāko un vidējo speciālo mācību iestā-

žu, profesionāli tehniskās izglītībaa aistēmaa bibliotēku ap-

kalpo jaunatni ar grāmatu. Bibliotēkas sniedz lielu palīdzību

Partijas un komjaunatnes organizācijām jaunās paaudzes komu-

nistiskajā audzināšanā.

VLKJS XVII kongreaā atzīmēts, ka pēdējos gadoa komjaunat-

nes organizācijas un bibliotēkaa uzlabojušaa darbu ar jaunat-

ni. Te liela loma kultūras orgānu aakaru nostiprināšanai ar

k3ajaunatneß organizācijām. Daudzas Krievijas Federācijas,

'Jkrainas,Baltkrievijaa bibliotēkas aaatāda vienotus idejiskā

audzināšanas darba plānus ar komjaunatnes rajonu, pilsētu komi-
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tējām, uzņēmumu, kolhozu un padomju saimniecību komjaunatnes

pirmorganizācijām.

Palielinājusies jaunatnes interese par grāmatām, par pa-

domju tautaa varonīgo pagātni, uzvarām Lielā Tēvijas kara die-

nāa un darba frontēs. Daudz jauniešu studē V.l.Ļeņina darbus,

PSKP un Padomju valdības dokumentus, literatūru profesiju ap-

guvei. Labākajaa bibliotēkās līdz 75" jauno lasītāju lasa

V.I. Ļeņina darbua un literatūru par viņu, grāmatas par vēs-

turi, filozofiju, morāli, starptautiskiem jautājumiem. Bib-

liotčkaa veio lielu darbu, lai jaunatnes vidū propagandētu

PSKP CX Decembra (1973.g.) plēnuma lēmumus, PSKP CX Aicinājumu

partijai, padomju tautai, veicina jauno strādnieku aktīvu

līdzdalību sociālistiskajā sacensībā. Svarīga ir bibliotēku

loma estētiskās gaumea ieaudzināšanā jaunatnei, interešu modi-

nāšanā par labākajām daiļliteratūras un mākslas grāmatām.

25 tūkst, jauno lasītāju formulāru analīzes KPFSR masu bib-

liotēkās paradīja, ka 97% jauniešu lasa daiļliteratūru.

Bibliotēku un komjaunatnes organizāciju sadarbības re-

zultātā praksē ieviesojušās daudzas interesantas darba formas,

kas atbilst jaunatnes vecuma un psiholoģiskajām īpatnībām -

interešu klubi, jauno dzejnieku pulciņi, tikšanās ar rakstnie-

kiem, dzejniekiem, zinātniekiem, kara un darba varoņiem, bib-

liotēkās notiek Ļeņina stundas, jaunatnes lasītāju koferences,

jauno grāmatu draugu salidojumi. Grāmatu propaganda saistīta

arī ar mākslas darbu propagandu.

Lielu darbu literatūras propagandā, jauno lasītāju pie-

prasījumu izpētē un formu un metožu izstrādāšanā darbam ar

jaunatni veic VĻKJ3 gadadienas KPFSR Valsts jaunatnes bib-
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liotēka. Bibliotēka veiksmīgi izstrādā efektīvas grāmatu pro-

pagandas formas un metodea, apkopo un popularizē bibliotēku

un komjaunatnes organizāciju pirmrindas pieredzi. Tā izveido

sistēmu zinātniski pamatotam bibliotēku darbam ar dažādām

jaunatneakategorijām idejiski politiskajā, estētiskajā, ti-

Kumiakajā audzināšanā, kā ari jaunatnea profesionālās orien-

tācijas un tehniskās jaunrades jautājumos. Bibliotēkai jāveic

informatīvi bibliogrāfiskā centra funkcijas par jaunatnes pro-

blēmām.

Tanī pat laikā bibliotēku darbā ar jaunatni ir vēl nopiet-

ni trūkumi.

Daļa jauniešu, sevišķi Vidusāzijas republikās un Kazahi-

jā,celtniecības objektos un dažos uzņēmumos neapmeklē bib-

liotēkas.Tā Ustjiļimas HES celtniecībā - katra ceturtais,bet

Serovasmetalurģiskajā kombinātā -
katrs trešais jaunais strād-

nina nav bibliotēkas lasītājs.

Būtiaks trūkuma ir taa, ka daudzu jauniešu lasīšanas satu-

ram nav vajadzigāß ievirzes. Daļa no viņiem lasa maz un bez

sistēmas,reti izmanto aabiedriski politisko literatūru, nela-

sa grāmatas par jaunākajiem Baßniegumiem dabas zinātnēs un

tehnikā, literatūru ražošanas kvalifikācijas celšanai. Ne mazuma

vecāko klašu skolēnu un augstāko un vidējo speciālo mācību ieatā

žu studentu aprobežojas tikai ar mācību literatūraa laaīšanu.

Daiļliteratūras lasīšanā atzīmējama nepietiekoša intere-

se
par klaaiskajiem sacerējumiem, bieži novērojama aizraušanās

ar aaa sižeta grāmatām.

Bibliotekāri vāji propagandē kritiskos materiālus, kuri
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palīdzētu jaunatnei pareizi novērtēt mūsdienu daiļliteratūras,

sevišķi ārzemju, sociālo jēgu.

Nopietni trūkumi grāmatu propagandā jaunatnei daudzējā-

di ziņā izskaidrojami ar to, ka daži kultūras orgāni un kom-

jaunatnes organizācijas nepievērš vajadzīgo uzmanību šar* sva-

rīgajai idejiski politiskā un kultūras masu darba jomai.

Virknē republiku un apgabalu nepietiekami ir kultūras

orgānu un komjaunatnes sakari, nav izvērsts sistemātisks darbs

katra jaunieša un katras jaunietes iesaistīšanā par bibliotēka

lasītājiem.

Grāmatu propagandas jaunatnei saturu negatīvi ietekmē ari

noteiktas sistēmas trūkums jaunās paaudzes diferencētā apkal-

pošanā. Bibliotēkās nav radītas speciālas nodaļas darbam ar

jaunatni, nav izdalīti atbildīgie darbinieki.

Daudzu bibliotēku grāmatu fondi vāji komplektēti ar aktu-

ālu sabiedriski politisko, dabas zinātņu un tehnisko

labākajiem klasiskās un mūsdienu daiļliteratūras sacerējumieH'

Piešķirot svarīgu nozīmi bibliotēkām jaunatnes komunisti!

kās audzināšanas tālākā uzlabošanā, PSRS Kultūras ministrija.

Kolēģija un VĻKJS CX Sekretariāts nolemj:

1. Savienoto republiku kultūras ministrijām un ĻKJS CX

izstrādāt un realizēt pasākumus atzīmēto trūkumu novēršanai

un grāmatu propagandas jaunatnei būtiskai uzlabošanai. Pie

tam paredzēt:

a) visnotaļ aktivizēt bibliotēku darbu jaunatnes mark-

sistiski ļeņinisk'i pasaules uzskata veidošanā, PSKP XXIV koD-
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gresa, PSKP CX Decembra plēnuma (1973.g.) lēmumu un PSKP CX

Aicinājuma partijai, padomju tautai propagandu;

- padziļināt darbu, propagandējot literatūru, kas rpgais-

-30 komunistiskās celtniecības problēmas, padomju dzīves veidu,

atklāj zinātniski tehniskās revolūcijas sociālo nozīmīgumu,

jaunatnes tikumiskās, tiesiskās, estētiskās audzināšanas

jautājumus, kā arī propagandēt grāmatas, kas atmasko buržuā-

zisko ideoloģiju;

- paplašināt bibliotēku darbību zinātnes, tehnikas sasnie-

gumu un pirmrindas pieredzes popularizāšanā, tautas saimnie-

cības darbinieku operatīvā nodrošināšanā ar zinātniski tehnis-

ko informāciju;

- izstrādāt organizatoriskus pasākumus VĻKfS XVII kongre-

sa dokumentu propagandā, jaunatnes mobilizēšanā uzdevumu iz-

pildei, kas izvirzīti PSKP CX apsveikumā VLKJS XVII kongresam

un Pst'p cX ģenerālsekretāra L.Brežņeva runā komjaunatnes XVII

kongresā;

b) rīkot lasītāju konferences, vakarua, grāmatu izstādes

un citus pasākumus, kas veltīti 50. gadadienai, kopš komjau-

natnei piešķirts V.l.Ļeņina vārds. Plaši iesaistīt

jauniešus
par bibliotēku lasītājiem;

c) grāmatas lomas palielināšanu jaunatnes profesionālajā

orientācijā, apmācībā darbam un politehniakajā/izglītībā, labas

estētiskās gaumes ieaudzināšanā;

d) lai diferencētu jaunatnes apkalpošanu ar grāmatu at-

bilstoši viņu vecuma un profeßionālajām īpatnībām, izveidot

bibliotēkās jaunatnes nodaļas, filiāiea;
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c) visu bibliotēku, kuras apkalpo jaunatni, darbības

organizatoriski metodiskās vadības uzlabošanu;

f) lai nodrošinātu dažāda vecuma jaunatnes grupu dife-

rencētu apkalpošanu ar grāmatu un sniegtu zinātniski meto-

disku palīdzību masu un citām bibliotēkām, kas apkalpo jau-

natni, no 1974. - 1976.g. organizēt republikāniskās, novadu,

apgabalu jaunatnes bibliotēkas.

2. Apstiprināt "Galvenos nolikumus par jaunatnes bibliote-

kārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas organizāciju mūsu zemes

masu bibliotēkās"*. .

3. PSRS Kultūras ministrijas Galvenajai bibliotēku inspek

cijai, VĻKJS CX Propagandas un aģitācijas nodaļai;

a) 1974.g. organizēt bibliotēku un komjaunatnes darbi-

nieku starprepublikāniskus un zonālus seminārus - praktiku-

mus par jaunatnes bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpoša-

nas jaunās sistēmas ieviešanu;

b) 197i?.g.organizēt bibliotēku un komjaunatnes darbi-

nieku Vissavienības zinātniski praktisku konferenci par te-

matu "Bibliotēkas un jaunatnes komunistiskā audzināšana".

b. V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai, VĻKJS 50. gada-

dienas Valats republikāniskajai jaunatnes bibliotēkai pastipr

nāt metodisko palīdzību visu aistēmu un resoru bibliotēkām,

kuras strādā ar jauniešiem, sistemātiski apkopot un popula-

*

Latvijas PSR Kultūras ministrija šo nolikumu piemērojusi
mūsu republikas bibliotēkām (sk. 174.1pp. "Nolikums par

jaunatnes bibliotekāras un bibliograrrsjcās apkalpošanas
organizāciju Latvijas PSR masu bibliotēkās").
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rizēt pirmrindas pieredzi,zinātniski izstrādāt problēmas par

grāmatas propagandu jaunajai paaudzei.

Lai to veiktu, nepieciešama:

- no 1974. - 1975.g. nosūtīt bibliotēkām un komjaunatnea

organizācijām metodiskus un bibliogrāfiakua materiālus par

jaunatnes komunistiskās audzināšanas galvenajām problēmām;

- 1974.g. izstrādāt priekšlikumus par ieteicošās biblio-

grāfijas sistēmu jaunatnei, sistemātiski izdot dažādām jaunat-

nes grupām lasīšanas ciklus, kuri ietver labākās grāmatas;

- aākot ar 1974.g., organizēt paatāvīgi darbojošos pirm-

rindas pieredzes semināru bibliotēku un komjaunatnes darbi-

niekiem, kas propagandē grāmatu jaunatnei.

6. Vissavienības un republikāniskajiem institūtiem, kul-

tūras darbinieku kvalifikācijas celšanaa paatāvīgajiem kur-

siem no 1974. - 1975.g. paredzēt speciālus kvalifikācijas

celšanas pasākumus bibliotēku darbiniekiem, kas vada jaunat-

nes lasīšanu.

7. VĻKJS CX izdevniecībai "Hoaugat! rBapRHH*.

a) sistemātiski izdot bukletus, grāmatu ieliktnes, krs pro-

pagandē aktuālākās izdevniecības grāmatas, no 1975. -

i^77.g. izdot brošūras par komjaunatnea organizāciju un biblio-

tēku kopīgo darbu jaunatnea komuniatiakajā audzināšanā, biblio-

tekāro un bibliogrāfisko zināšanu propagandā jaunatnei;plašāk prak

tizēt grāmatās ievietoto literatūras rādītāju izmantošanu sēri-

ju "Evrika", "levērojamu cilvēku dzīve", "Tev ceļam, r man-

tiķi", "Laikabiedrs soļo pa planētu", "Vienatnē ar sevi un ci-

tu grāmatu lappusēs;
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b) kopā ar VĻKJS 50. gadadienas Valsts republikānisko

jaunatnes bibliotēku no 1974. - 1975.g. veikt pētījumu par

izdevniecības literatūras izmantošanu masu bibliotēkās. Pēc

pētījuma rezultātiem iesniegt priekšlikumus PSRS Ministru

Padomes Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdz-

niecības lietu komitejai.

d. Centrālo un vietējo komjaunatnea laikrakstu un žurnālu

žurnālu "BHOJIHOTeHapE" un "COBeTOKOO JnOJMOTeHOBeReHHO''

redakcijām sistemātiski popularizēt komjaunatnes organizāciju

un bibliotēku kopējo pienedzi grāmatu propagandā jaunatnei,

publicēt apskatus, pārrunas par grāmatām, kurāa iztirzātaa

problēmas, kaa interesē jaunatni.

9. PSRS Kultūras ministrijas Galvenās bibliotēku inspek-

cijas un VĻKJS CX Propagandas un aģitācijas nodaļaB uzzinu

"Par bibliotēku darbu jaunatnea komuniatiakajā audzināšanā

un pasākumiem tā uzlabošanā" nosūtīt aavienoto republiku kul-

tūras ministrijām un ĻKJS CX.

'' ' !

PAR PASĀKUMIEM PSKP CK LĒMUMA

"PAR BIBLIOTĒKU LOMAS PALIELINĀŠANU DARBAĻAUŽU

KOMUNISTISKAJĀ AUDZINĀŠANĀ UN ZINĀTNISKI

TEHNISKAJĀ PROGRESĀ" ĪSTENOŠANĀ

Latvijas PSR Kultūras ministrijas

Kolēģijas lēmums

1974.g. 26. augustā

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolēģija atzīmē, ka
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P3KP CX lēmuma "Par bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu

komunistiskajā audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā",

kā arī PSRS Kultūras ministrijas Kolēģijas 15mumā par pasā-

kumiem PSKP CX lēmuma izpildē norādīts, ka pēdējos gados daudz

darīts, lai mūsu zemS tālāk pilnveidotu bibliotāku darbu un

uzlabotu iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu.

Bibliotēkas aktīvi-propagandē Komunistiskās partijas un

Padomju valats politiku, sniedz lielu palīdzību partijas orga-

nizācijām darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā, viņu kultūras,

kā arī zinātnisko un tehnisko zināšanu līmeņa celšanā. Paplaši-

nājusies zinātnisko, tehnisko, speciālo un masu bibliotēku dar-

bība zinātnes sasniegumu un pirmrindas pieredzes propagandā,

bibliogrāfiakāa informācijas sniegšanā zinātnea un ražošanaa

darbiniekiem.

Ar bibliotekāro apkalpošanu būtībā aptverti viai tautas

saianiecibaa nozaru uzņēmumi un organizācijas, katra apdzīvota

vieta, levieata un aevi attaianojuai brīva pieeja grāmatu fon-

diea. Bibliotēkas sākušas dziļāk pētīt un pilnīgāk apmierināt

lasītāju vajadzības.

levērojamu efektivitāti iedzīvotāju apkalpošanā ar grāma-

tu devusi bibliotēku tīkla centralizācija,uz šo progresīvo darba

formu pārgājušas 44% republikas valsts masu bibliotēkas.Tanī pat

laika jāatzīmē, ka daudzu bibliotēku darba līmenis iedzīvotāju

bibliotekārajā apkalpošanā vēl pilnībā neatbilst PSKP XXIV kongr

°3 izvirzītajiem padomju tautas komunistiskās audzināšanas uzde-
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vumiem.

Nereti vērtīgas grāmatas ilgu laiku neizmantotas stāv

plauktos un nesasniedz lasītājus. Grāmatu, kā arī bibliogrāfis-

ko zināšanu propagandā vāji tiek izmantota prese, radio un te-

levīzija. Zinātniskie pētījumi bibliotēku zinātnē ne vienmēr

beidzas ar konkrētu priekšlikumu un ieteikumu izstrādāšanu.

Vēl joprojām nav izskausti trūkumi grāmatu fondu komplek-

tēšanā. Bibliotēkās nereti nonāk literatūra, kas nerod noietu

mazumtirdzniecībā.

Visu šo trūkumu cēlonis, teikts lēmumos, ir tas, ka Kultū-

ras un citas ministrijas un resori, kuru pakļautībā ir biblio-

tēkas, daudzi partijas, padomju, arodbiedrību un komjaunatnes

orgāni pietiekami neiedziļinās bibliotēku darba saturā, pienā-

cīgi nerūpējas par to materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanu,

par bibliotēku darbinieku kadru izraudzīšanu un audzināšanu,

viņu sadzīves apstākļu uzlabošanu. Tādēļ arī ministrijām un

resoriem uzdots veikt pasākumus, kas radikāli uzlabotu biblio-

tēku darbu, lai tās iegūtu lielāku lomu kā partijas organizā-

ciju atbalsta bāzes darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā, kā

ideoloģiskas un zinātniski informatīvas iestādes.

PSKP JK lēmums uzdevis no 1974. - 19d0.g. veikt valsts

masu bibliotēku centralizāciju. Vienlaikus jācentralizē arī

pārējo sistēmu bibliotēku tīkls.

Latvijas KP CX lēmums uzdod pilsētu un rajonu darbaļaužu

deputātu padomes izpildu komitejām veikt valsts masu bibliotēka

tīkla centralizāciju līdz 197d.g., saskaņā ar Latvijas PSR

Kultūras ministrijas Kolēģijas 1971.g. apstiprināto plānu, bet
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pārējām ministrijām un resoriem, kā arī Latvijas republikā-

niskajai arodbiedrību padomei jāizstrādā pasākumi sava biblio-

tēku tīkla centralizācijai.

Latvijas PSR Minißtru Padomes Valsts izdevniecību, poligrā-

fijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejai uzdota uzlabot

bibliotēku apgādi ar grāmatām, nodrošināt to piepraeljumua un

ievieat Bibliotēku kolektorā centralizētu literatūras apstrādi.

Lēmumos noteikts, ka visos gados izdotās grāmatas, ko bib-

liotēkās maz izmanto, nododamas depozitārijos, lai vajadzības

gadījumā saņemtu to oriģinālus vai kopijas SBA kārtā.

levērojama vieta lēmumos ierādīta bērnu un jaunatnes bib-

liotekārās apkalpošanas uzlabošanai. Latvijas PSR Kultūras mi-

nistrijai uzdota metodiski vadīt visu resoru bibliotēkas, kas

apkalpo bērnus un jauniešus, sniedzot palīdzību skolai komunis-

tiskās morāles principu, Dzimtenes un darba mileatībaa ieaudzi-

nāšanā jaunajā paaudzē.

Tālāk jāattīsta un labāk jākoordinē zinātniskās pētniecī-

bas darba bibliotēku zinātnē un bibliogrāfijā. Jāpiešķir lie-

lāka loma republikas zinātniski metodiskajiem centriem: Viļa

Lāča Latvijas PSR Valats bibliotēkai, bet attiecībā uz tehnis-

kajām un speciālajām bibliotēkām - Republikāniskajai zinātnis-

ki tehniskajai bibliotēkai. Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bib-

liotēkai atļauts izdot materiālus, kas popularizētu republikas

bibliotēku labāko darba pieredzi.

Uzdotß labāk aagatavot kadrus visām bibliotēkām, īpaši

ādājot, lai sagatavotu vairāk darbinieku ar augstāko izglītī-
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bu un nodrošinātu viņu specializāciju. Ministrijām un resoriet

kam ir augstākās un vidējas speciālas mācību iestādes, uzdot:

veikt pasākumus, lai studenti apgūtu bibliotekāro un bibliogn

fisko zināšanu pamatus.

Partijas, padomju, arodbiedrības orgāniem, ministrijās M

resoriem jārūpējas par bibliotēku materiāli tehniskās bāzes

tālāku nostiprināšanu, par to plānveidīgu izvietošanu. Turpat

ja tas nepieciešams, atļauts ierādīt dzīvojamo namu pirmajos

stāvos telpas bibliotēkām. Tam nepieciešamie izdevumi jāattie-

cina uz atskaitījumiem no dzīvokļu celtniecības, kuri paredzē-

ti mazumtirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pa*

kalpojumu uzņēmumu būvei.

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolēģija nolemj.

1. Uzdot visām rajonu un pilsētu kultūras nodaļām un bib-

liotēkām īstenot un turpmākajā darbā ievērot PSKP CX

lēmumu "Par bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu

komunistiskajā audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā"

Novērst lēmumos atzīmētos trūkumus un par galveno uzdevu-

mu bibliotēku darbā uzskatīt Komunistiskās partijas un Padomi

valsts politikas propagandu, labāku un pilnīgāku bibliotēku

grāmatu fondu komplektēšanu un izmantošanu jaunā cilvēka izgl-

tošanai un audzināšanai, zinātniski tehniskā progresa paātri-

nāšanai
.

Paplašināt ikvienas masu bibliotēkas darbību un koordinē

ciju ar dažādu resoru bibliotēkām zinātnes un tehnikas sasni?

gurnuun pirmrindas pieredzes popularizēšanā, tautas saimnieci'

bas speciālistu nodrošināšanā ar informāciju, plašākā iedzīvi
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tāju iesaistīšanā par bibliotēkas lasītājiem, organizēt viņu

diferencētu apkalpošanu.

2. Apstiprināt Klubu iestāžu un bibliotēku pārvaldes pa-

sākumu plānu PSKP CX lēmuma "Par bibliotēku lomas palielināšanu

darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā un zinātniski tehniskajā

progresa" īstenošanai.

3. Uzdot Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkai, Rīgas

pilsētas Kultūras pārvaldei, rajonu un pilsētu kultūras noda-

ļām līdz š.g. 15. oktobrim izstrādāt pasākumu plānu PSKP CX

lēmuma
par bibliotēku darbu īstenošanai.

4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzlikt Klubu iestā-

žu un bibliotēku pārvaldei.

PAR BIBLIOTĒKU UN KOMJAUNATNES PIRMORGANIZĀCIJU

DARBU UN TURPMĀKAJIEM UZDEVUMIEM JAUNATNES

KOMUNISTISKAJĀ AUDZINĀŠANĀ

Latvijas PSR Kultūras ministrijas.

Kolēģijas un Latvijas LKJS CX

Sekretariāta lēmums

1974.g. 30. decpmbrl
*<

Latvijas PSR Kultūrām ministrijas Kolēģija un LLKJS CX

Sekretariāts atzīmē, ka republikas masu bibliotēkas kopā ar

komjaunatnes komitejām un pirmorganizācijām veic nozīmīgu dar-

bu jaunatnes idejiski politiskā, vispārizglītojošā un profe-

sionālā līmeņa celšanā.
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Darbu ar jaunatni aktivizējis PSKP CX lēmums "Par

bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā

audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā", kā arī PSRS

Kultūras ministrijas un VĻKJS CX Sekretariāta lēmums "Par bib-

liotēku un komjaunatnes organizāciju darbu un turpmākajiem uz-

devumiem jauniešu komunistiskajā audzināšanā", kuros ievēroja-

ma vieta ierādīta pasākumiem, kas sekmē jaunatnes bibliotekāro

un bibliogrāfisko apkalpošanu.

Jaunatnes labākai apkalpošanai masu bibliotēkās izdalītas

jauniešu grupas, kur vada viņu lasīšanu, analizē intereses. Se-

višķa vērība pēdējā laikā pievērsta jauniešu - speciālistu la-

sīšanai, viņu zinātniski tehniakai informācijai.

Uzlabojusies masu bibliotēku sadarbība ar komjaunatnes

pirmorganizācijām, sevišķi laikā, kad tika atzīmēta 50. gada-

diena, kopš komjaunatnei piešķirts V.l.Ļeņina vārds. Kopā ar

Latvijas PSR Padomju rakstnieku savienības Literatūras propa-

gandas biroju republikā šajā gadā notika Vissavienības jaunat-

nes lasītāju konference "Būsim uzticīgi Ļeņina un partijas novS-

lājumiemt", kā arī bibliotēku republikāniskā skate "Būsim uz-

ticīgi Ļeņina novālšjumiemi"

Vairākos rajonos (Bauskas, Liepājas, Jelgavas, Preiļu, u.c-

izstrādāti kopīgi pasākumu plāni, kurus īstenojot, aktivizējies

darbs ar jaunatnes grupām, kā arī masu pasākumu organizācija par

padomju tautu draudzību, internacionālismu, militāri patriotis-

ko audzināšanu, padomju republiku saimnieciskajiem sasniegumiem

un kultūras uzplaukumu, kā arī par profesionālās orientācijas

jautājumiem. Rezultātā audzis attiecīgās literatūras izsniegunt?



83

jauniešu- lasītāju skaits bibliotēkās.

Atzīstama ir Liepājas rajona Kultūras nodaļas sabiedriskās

padomes un LLKJS Liepājas rajona komjaunatnes komitejas sadar-

bībabibliogrāfisko apskatu konkursa "Būsim uzticīgi Ļeņina

un partijas novēlējumiem!" organizācijā. Jāpiezīmē, ka vairuis

republikasciemu bibliotēku darbinieku šos literatūras apskatus

nolasakomjauniešu sanāksmēs.

Pozitīvi vērtējams Jelgavas rajona Līvbērzes, Zaļenieku,

Vircavasciema I.bibliotēkas lasītāju - komjauniešu darbs, strā-

dājotminētajās bibliotēkās par sabiedriskiem bibliotekāru

aizvietotājiem.

Jaunatnes militāri patriotiskās audzināšanas jomā pēdējā

laikāaktivizējies darbs Jēkabpils, Doboles un citos rajonos.Tā

Jēkabpils pilsētas bibliotēka kopā ar civilās aizsardzības štā-

bu
noorganizējusi tematisku vakaru jauniešiem "Ja atskanētu

traukamessignāls", bijušo partizānu tikšanos "Pie atmiņu

ugunskura". Viesītes pilsētas bibliotēkai ir cieša sadarbība

ar vietējo komjaunatnes pirmorganizāciju, daļa tās biedru ir

bibliotēkas padomes locekļi, kas jo aktīvi piedalās masu pasā-

kumu organizēšanā. Tā paša rajona Aknīstes pilsētciemata bib-

liotēkānotikusi tikšanās ar LLKJS XX kongresa delegāti, Gārse-

nes ciema bibliotēkas vadītāju M.Rāceni.

Laba pieredze jauniešu*bibliotekārajā apkalpošanā ir Rīgas

Pilsētas bibliotēkām. Rīgas pilsētas A.Arēja-Bērces 10.un 18.

bibliotēkas īpaši specializējas jauniešu apkalpošanā, bet pā-

rejās strādā ar jauniešiem, kuriem nav vidējās izglītības,kā arī

ar skolēniem, pievēršot galveno vērību viņu internacionālai
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un patriotiskai audzināšanai, profesionālai orientācijai un

mācību procesam.

Neskatoties uz paveikto, bibliotēku un komjaunatnes orga-

nizāciju darbā jaunatnes bibliotekārajā apkalpošanā joprojām

ir nopietni trūkumi.

Nepietiekoša ir bibliotēku un komjaunatnes organizāciju

sadarbība jauniešu lasīšanas vadībā un kopīgu pasākumu organi-

zēšanā, kas celtu jaunatnes idejiski politisko līmeni, viņu

vispārizglītojošās un profesionālās zināšanas. Daudz jauniešu

vēl vispār nav iesaistīti par lasītājiem nevienā no masu bib-

liotēkām. Sevišķi tas attiecas uz jauniešiem, kuriem nav
vidē-

jās izglītības un kas nekur nemācās.

Arī daudzu bibliotēku individuālajā darbā ar lasītājiem

un literatūras propagandā trūkst mērķtiecības un sistemātisku-

ma. Ne vienmēr tiek ievērotas jauniešu vecuma īpatnības.

Lai uzlabotu jaunatnes bibliotekāro apkalpošanu,Kultūra9

ministrijas Kolēģija un LLKJS CX Sekretariāts nolemj:

1. Uzdot visām rajonu, pilsētu kultūras nodaļām un komjau-

natnes komitejām:

a) aktivizēt bibliotēku un komjaunatnes organizāciju dar-

bu jauniešu bibliotekārajā apkalpošanā. Par galveno uzdevumu

uzskatīt Komunistiskās partijas un Padomju valsts politikas

propagandu, jaunatnea idejiaki politisko, vispārizglītojošo un

profesionālo audzināšanu, atbilstoši PSKP CX XXIV un VĻKJS CX

XVII kongresu uzdevumiem*

b) paplašināt tematiku pasākumiem, kas veltīti 30. gada-

dienai kopš uzvaras Lielajā Tēvijas karā, sevišķu vērību vel-
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tot literatūras propagandai par Lielo Tēvijas karu un tā atse-

višķiemposmiem, par iedzīvotāju darbu aizmugurē, par Padomju

valats iekšējo un ārējo politiku un citiem aktuāliem jautāju-

miem*

c) veikt kopīgus pasākumus, kas sekmē Vissavienibaa ļeņi-

niskās ieskaites "PSKP XXIV kongresa lēmumus - dzīvē" norisi

un ļeņiniskā teorētiskā mantojuma apgūšanu*

d) palīdzēt organizēt komjaunatnes sabiedriski politiskos

lasījumuspar tematiem "Lielās uzvaras 30 gadi" - 1975.g.,

"Komunista- tavs parauga" - 1976.g., "Lielās Oktobra sociā-

listiskāsrevolūcijas 60 gadi" - 1977.g.*

s) nodrošināt dažādu nozaru literatūraa plašāku propagan-

du, meklējot un ievietot jaunas darba formas un metodes atbils-

toši jauniešu profesionālajām un vecuma īpatnībām. Jaunatnes

komunistiskajā audzināšanā plas'i izmantot labākos daiļliteratū-

ras darbua, audzinot ar literatūras pozitīvā varoņa piemēru.

1975.g. maijā plaši atzīmēt M.šolohova 70. dzimšanas die-

nu*

f) sakarā ar komjaunatnes dokumentu apmaiņu 1975./76.g.

rīkotbibliotēkās tematiskus un literārus vakarus, lasītāju

konferences,grāmatu apskatus, mutvārdu žurnālus, izliek lite-

ratūras stendus un izstādes, kas stāsta par komjaunatnea varo-

HKo vēsturi un šodienu*

g) paplašināt ikvienas masu bibliotēkas darbību zinātnes

un tehnikas sasniegumu un pirmrindas pieredzes popularizēšanā

jauno speciālistu vidū, viņu nodrošināšanā ar zinātniski teh-

nisko informāciju-
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h) panākt plašāku jauniešu iesaistīšanu par biblio-

tēkas lasītājiem. Izdalīt jauniešu grupas ikvienā

masu bibliotēkā un vislielāko vērību veltīt to jauniešu

bibliotekārajai apkalpošanai, mācās un strādā;

i) aktivizēt masu bit iotēku sadarbību ar komjaunat

nes organizācijām, arodbiedrību, skolu un citu resoru

bibliotēkām, kas apkalpo jauniešus, kā arī sniegt tām

metodisku palīdzību jaunatnes bibliotekārajā apkalpošanā

Aktīvi iesaistīties Brīvprātīgās grāmatu draugu biedrī-

bas darbā;

j) iepazīstināt visus bibliotēku un komjaunatnes

darbiniekus ar minēto lēmumu. Ikvienai bibliotēkai kopa

ar komjaunatnes pirmorganizācijām izstrādāt pasākumu

plānu jaunatnes bibliotekārās apkalpošanas uzlabošanai,

sevišķu vērību veltot literatūras propagandai un darbam

ar lasītājiem.

2. Uzdot Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotē-

kai!

a) pilnveidot metodisko un praktisko palīdzību bib-

liotēkām derbā ar jaunatni;

b) palīdzēt speoializēt republikānisko pilsētu atse-

višķas masu bibliotēkas darbam ar jaunatni;
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c) apkopojot un analizējot 1974.g. bibliotēku darba

rezultātus, sevišķu vßrību veltīt bibliotēku darbam ar

jaunatni, ka ari to bibliotēku darbam, kas specializējas

jauniešu apkalpošanā;

d) sastādot perspektīvos ieteicošo bibliogrāfisko

līdzekļu izdošanas plānus, paredzēt bibliogrāfiskus palīg-

līdzekļus jaunatnes lasīSanas vadībai;

c) pilnveidot ieteicošo bibliogrāfisko līdzekļu sastā-

dīšanas metodiku jaunatnes diferencētai apkalpošanai, ņe-

mot vērā viņu izglītības līmeni;

f) izdevumos "Grāmatu - jaunatnei", "Bibliotēku

darbs", "Bibliotēkas dzīves hronika" paredzēt konkrētus

masu pasākumus jaunatnei, kā ari pieredzes aprakstus par

bibliotēku un komjaunatnes organizāciju darbu ar jaunatni;

g) tematiskajā izdevniecības plānā (1976-- 1980.g.)

paredzēt speciālus izdevumus jaunatnei (1978.g. "Kom-

jaunatnes 60 gadi" utt.);

h) pārstrādāt PSRS Kultūras ministrijas Kolēģijas un

VLKJS CX Sekretariāta apstiprināto nolikumu "Par jauniešu

bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas organizāciju

masu bibliotēkās" atbilstoši republikas īpatnībām.
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3. Uzdot laikrakstu "Padomju Jaunatne", "OOBeTCHOH

Moaoxe*t&" un žurnāla "Liesma" redakcijām plašāk

atspoguļot bibliotēku darbu ar jaunatni, ka arī komjaunat-

nes lomu jaunatnes bibliotekārajā apkalpošana.

4. Uzdot Klubu iestāžu un bibliotēku pārvaldei un

LLKJS CX Propagandas un kultūras masu darba daļai:

a) 1975*g* organizēt rajonu un pilsētu komjaunatnes

komiteju un bibliotēku pārbaudi par minēta lēmuma izpil-

di;

b) kopē ar Viļa Laša Latvijas PSR Valsts bibliotēku

izpētīt jautājumu par jaunatnes nodaļu, apecializētu lasī-

tavu organizēšanu lielākajās masu bibliotēkas;

c) 1975.g. rīkot bibliotēku darbinieku zonaiēs sanßk-

ames kopē ar komjaunatnes aktīvu, kur apspriest jautājumu

par jaunatnes bibliotekāro un bibliogrāfisko apkalpošanu.

šī lēmuma kontroli uzdot Elubu iestāžu un bibliotēku

pārvaldei un LLKJS CX Propagandas un kultūras masu darba

daļai.



89

PAR REPUBLIKĀNISKĀS PAKĻAUTĪBAS PILSĒTU

ATSEVIŠĶU MASU BIBLIOTĒKU SPECIALIZĀCIJU

DARBAM AR JAUNATNI

Latvijas PSR Kultūras ministrijas

pavēle Nr. 23

1976.g. 19. janvārī

Izpildot PSKP CX lēmumu "Par bibliotēku lomas palielināša-

nu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā un zinātniski tehnis-

kajā progresā", kā arī, lai uzlabotu jaunatnes bibliotekāro un

bibliogrāfisko apkalpošanu, pavēlu!

1. Specializācijai darbam ar jaunatni apstiprināt sekojo-

šas bibliotēkas:

Daugavpils pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka,

Daugavpils pilsētas 3. bibliotēka,

Jelgavas pilsētas zinātniskā bibliotēka,

Jūrmalas pilsētas L.Laicena 1. bibliotēka,

Jūrmalas pilsētas 3. bibliotēka,

Jūrmalas pilsētas 5. bibliotēka,

Liepājas pilsētas 2. bibliotēka,

Rīgas pilsētas A.Arāja-Bērces 10.bibliotēka,

Rīgas pilsētas ld. bibliotēka,

Ventspils pilsētas Centrālā zinātniskā bibl.otēka.

2. Visiem pilsētas kultūras nodaļu vadītājiem nodrošināt

attiecīgo bibliotēku darbu atbilstoši 1975.g. 2d. jūlija "No-

likumam
par jaunatnes bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkal-

pošanas organizāciju Latvijas PSR masu bibliotēkās (sk. 174.

IPP.).
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PAR BĒRNU UN SKOLU BIBLIOTĒKU UZDEVUMIEM

PSKP CK LĒMUMA "PAR BIBLIOTĒKU LOMAS PALIELINĀŠANU

DARBAĻAUŽU KOMUNISTISKAJĀ AUDZINĀŠANĀ UN ZINĀTNISKI

TEHNISKAJĀ PROGRESĀ" ĪSTENOŠANĀ

Latvijas PSR Kultūras ministrijas

un Latvijas PSR Izglītības ministri-

jas Kolēģijas lēmums

1974.g. 4. novembri

Latvijas PSR Kultūras ministrijas un Latvijas PSR

Izglītības ministrijas Kolēģija atzīmē, ka PSKP CX 1974.g. lē-

mumā "Par bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunis-

tiskajā audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā", kā ari

PSRS Kultūras ministrijas lēmumā un PSRS Izglītības ministri-

jas pavēlē par pasākumiem PSKP CX lēmuma izpildē uzdots uzlabot

bērnu un jaunatnes bibliotekāro apkalpošanu.

Republikā izveidotais bērnu un skolu bibliotēku tīkls

pamatā nodrošina bērnu bibliotekāro apkalpošanu. Pašreiz dar-

bojas 103 bērnu, 788 skolu un 340 ciemu bibliotēkas, kas apkal-

po arī bērnus. Tajās par:lasītājiem iesaistīti vairāk nekā

ldO tūkst, bērnu, kuriem gada laikā izsniegtas pāri par 5* milj.

grāmatu. Bērnu bibliotekārās apkalpošanas darba efektivitāti

ievērojami kāpinājusi bērnu bibliotēku tikla iekļaušana cen-

tralizētajās sistēmās.

Sadarbībā ar skolotājiem, klašu audzinātājiem, pionieru

un komjaunatnes organizācijām bibliotēkas veic lielu darbu

skolēnu iesaistīšanā par lasītājiem, ārpusklases lasīšanas

mērķtiecīgā organizēšanā un vadībā .
kā arī dažādu masu pasā-
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kumu organizēšanā. Tā rezultātā ik gadu pieaug bērnu skaita,

kas izmanto bibliotēku pakalpojumus.

Republikā izveidojusies laba sadarbība bērnu bibliotekā-

rās apkalpošanas koordinācijā starp Kultūras un Izglītības

ministrijām. Sistemātiski tiek rīkoti kopīgi semināri, sa-

nāksmes, kadru kvalifikācijas celšanas pasākumi, izstrādāts

bērnu un'skolu bibliotēku fondu komplektēšanas profils.

Tomēr līdzšinējais bērnu un skolu bibliotēku darbs vēl

pilnībā neatbilst PSKP XXIV kongresā izvirzītajiem uzdevumiem

jaunās paaudzes komunistiskajā audzināšanā. Nepietiekama uz-

manība veltīta visu skolēnu iesaistīšanai par bibliotēku lasī-

tājiem. Ne vienmēr bibliotēku rīkotie pasākumi ir tematiski

aktuāli un iedarbīgi.

Nopietni. trūkumi ir grāmatu fondu komplektēšanā bērnu,

akolu un ciemu bibliotēkās. Esošie fondi vēl pilnībā neno-

drošina mācību programmu apgūšanu un nesekmē vispusīgu ārpus-

klases lasīšanu.

Republikas izdevniecības izdod ļoti maz sabiedriski po-

litiska rakstura un populāri zinātniskas grāmatas jaunākā un

vidējā skolas vecuma bērniem. Tas jūtami traucē bibliotēku

grāmatu fondu sastāva uzlabošanu un to intensīvāku izmantoša-

nu skolēnu materiālistiskā pasaules uzskata izveidi.

Bibliotēku darba trūkumi lielā mērā izskaidrojami ar to,

ka akolu direktori, tautas izglītības un kultūras nodaļu va-

dāji nevelta bērnu bibliotekārajai apkalpošanai vajadzīgo

uzmanību. Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniski

metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas bērnu bibliotēku
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sektora iespējas vairs neatbilst bērnu un skolu bibliotēku

tīkla un darba apjoma izaugsmei.

Daudzas bērnu un it sevišķi skolu bibliotēkas izvietotas

nepiemērotās telpas, lielākā daļa bibliotēku nepietiekami

apgādātas ar nepieciešamo inventāru. Lasītavas ir pusei bērnu

bibliotēku, tikai nedaudzām ir iespēja izveidot atsevišķu

abonementu 1-111 un IV-VIII kl. skolēniem.

Daudziem bibliotēku darbiniekiem trūkst vajadzīgās iz-

glītības, bibliotekāru kadri bieži mainās (sevišķi skolās).

Bērnu bibliotāku tīkls Rīgā nepietiekami izvērsts un ne-

racionāli izveidots.

Latvijas PSR Kultūras ministrijas un Latvijas PSR

Izglītības ministrijas Kolēģija nolemj kā galveno uzdevumu

bibliotēku darba pilnveidošanā uzskatīt PSKP CX lēmuma "Par

bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā

audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā" izpildi,

nolūkā: *

I. Uzdot visām kultūras un tautas izglītības nodaļām:

1. Rūpēties par bērnu bibliotekārās apkalpošanas sistē-

mas tālāku izveidi: precizēt bērnu bibliotekārās apkalpoša-

nas plānus, atvērt bērnu bibliotēkas jaunajos dzīvojamos ma-

sīvos, panākt, lai visās vispārizglītojošās skolās būtu bib-

liotēkas.

Panākt literatūras izsniegšanas punktu, filiāļu un pār-

vietojamo bibliotēku organizēšanu apdzīvotajās vietās un sko-

lās, kur nav stacionāru bibliotēku vai to grāmatu fonds neap-



93

mierinalasītāju, pieprasījumus.

2. Prasīt, lai visās bibliotēkās katru gadu līdz 15. ok-

tobrimprecizētu lasītāju -
skolēnu kartotēkas un kopā ar kla-

šu audzinātājiem un audzēkņu vecākiem veiktu izskaidrošanas

darbuvisu skolēnu iesaistīšanā par lasītājiem.

3. Nodrošināt, lai bibliotēkās pilnveidotu individuālo

lasīšanasvadību, dziļāk pētītu jauno lasītāju intereses, di-

ferencētiapkalpotu dažāda vecuma grupu lasītājus un organi-

zētutādus masu pasākumus, kas izraisītu jauno lasītāju akti-

vitātiun iniciatīvu, sekmētu komunistiskās morāles principu

ieaudzināšanu, iegūto zināšanu paplašināšanu un nostiprināša-

nu. Praktizēt pie bibliotēkām pulciņu un interešu klubu orga-

nizēšanu,aktivizēt bibliotēku padomju darbu.

4. Panākt, lai pedagoģiskie kolektīvi nodrošinātu skolē-

nu ārpusklases lasīšanas organisku saistību ar mācību un

audzināšanasproceau, un skolu pārbaudēs novērtēt šī darba

mērķtiecību.

5. Gādāt par bērnu un skolu bibliotēku grāmatu fondu

sastāvauzlabošanu un to intensīvu izmantošanu, novecojušās

un profilam neatbilstošās literatūras izņemšanu, kā arī maz-

izmantotāsliteratūras propagandas pastiprināšanu.

Izvirzīt noteiktas prasības grāmatu fonda komplektēšanas

koordinācijā starp pieaugušo, skolu un bērnu bibliotēkām.

Tautas izglītības nodaļām, sākot ar 1975.g.- nodrošināt

°bligātās literatūras (VIII - XI kl.) centralizētu iegādi

(skolāsar latviešu mācību valodu) un papildliteratūras sis-

temātiskupiekomplektēšanu pārējos mācību priekšmetos atbil-
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stoši Izglītības ministrijas rekomendācijām.

6. Izveidot pie rajonu, pilsētu centrālo bibliotēku bēr-

nu nodaļām diafilmu un diapozitīvu fondus.

7. Prasīt, lai bērnu bibliotēkas izvērstu informāciju

par jaunāko literatūru skolēniem un lasīšanas vadītājiem, M

sistemātiski organizētu literatūras izstādes, BkateB,

ne tikai bibliotēkās, bet arī pionieru namos, bērnu klubos M

istabās, sniegtu sistemātiskas individuālas un kolektīvas iD*

formācijas skolotājiem, pionieru vadītājiem, audzinātājiem,

vecākiem un dažādu iestāžu vadītājiem, kas nodarbojas ar bēr-

niem.

8. Sākot ar 1975./76. mācību gadu, ieteikt visāa visp*r*

izglītojošās skolās organizēt nodarbības skolēniem bibliote-

kāro un bibliogrāfisko zināšanu pamatu apguvei pēc Latvija*

PSR Izglītības ministrijas rekomendācijām.

9. Sistemātiski rūpēties par bērnu un skolu bibliotēku

nodrošināšanu ar atbilstošām telpām un inventāru.

Bērnu bibliotēkās iekārtot lasītavas un izveidot atse-

višķu abonementu vai izsniegšanas vietas I - 111 un IV -
VII

kl. skolēniem. Jaunceļamo māju masīvos paredzēt telpas bērn"

bibliotēkām.

Tautas izglītības nodaļām nodrošināt visu vispārizglito*

jošo skolu bibliotēku dokumentāciju atbilstoši "Nolikuma paī

skolu bibliotēku" un "Bibliotēkas tehnikas minimuma" prasīt

11. Uzdot Latvijas PSR Izglītības ministrijas Skolu üßj

bērnu iestāžu pārvaldei, Republikāniskajam skolotāju kvalifi

kācijas celšanas institūtam un Viļa Lāča Latvijas PSR

bibliotēkai:
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1. Paplašināt ieteicamās literatūras rādītāju un meto-

diskomateriālu tematiku bērnu bibliotekārajai apkalpošanai.

Līdz 1974.g. 31. deoembrim izstrādāt priekšlikumus par

visuvispārizglītojošo skolu bibliotēku apgādi ar attiecīga-

jiem bibliogrāfiskajiem un metodiskajiem materiāliem.

2. Sistemātiski izdot bērnu un skolu bibliotēku darba

pieredzesaprakstus, kā ari popularizēt Šo pieredzi pedagoģis-

kajā presē.

3. Rūpēties, lai, izdodot jaunās mācību programmas, ne

tikai literatūrā, bet arī pārējos priekšmetos būtu norādīta

literatūraārpusklases lasīšanai, un šos sarakstus sistemā-

tiskipapildināt.

leteicams organizēt literatūras rādītajā "Skolas bibliotē-

kas fonds" sastādīšanu.

111. Uzdot Latvijas PSR Kultūras ministrijas Klubu iestā-

žu un bibliotēku pārvaldei:

1. Nodrošināt metodisko palīdzību visu resoru bibliotēkām,

kas apkalpo bērnus. Līdz š.g. 15. decembrim izskatīt Viļa

LaSaLatvijas PSR Valsts bibliotēkas priekšlikumus par Zināt-

niski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas bērnu sektora

darbapilnveidošanu.

2. Izveidot Rīgas pilsētas Centrālo bērnu bibliotēku par

Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas bāzi metodiskajā

darbā bērnu bibliotekārajā apkalpošanā.

IV. Uzdot Latvijas PSR Izglītības ministrijas Plānu un

finansu
nodaļai un Republikāniskajam skolotāju kvalifikācijas
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celšanas institūtam 1976.g. izskatīt jautājumu par štata vie-

nības piešķiršanu skolu bibliotēku darbinieku metodiskā darbe

organizēšanai.

V. Uzdot laikraksta "Skolotāju Avīze" redakcijai publicēt

informācijas par Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts un citu biblio-

tēku izdotajiem bibliogrāfiskajiem un metodiskajiem materiāli*

kā arī rakstus par skolēnu ārpusklases lasīšanas pedagoģiskās

vadības jautājumiem.

Lūgt laikraksta "Pionieris" un žurnāla "Draugs" redakci-

jām sistemātiski ievietot idiformācijas par jaunākajām bērnu

grāmatām un popularizēt skolu un bērnu bibliotēku labāko darb*

pieredzi.

VI. Lūgt Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts televīzi-

jas un radioraidījumu komiteju radioraidījumos un televīzijas

pārraidēs skolēniem ietvert raidījumus lasīšanas kultūras vei-

došanai, tikšanos ar rakstniekiem, pārrunas par bērnu grāmatā:

kā arī informāciju par jaunāko bērnu literatūru.

VII. . Lūgt Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts izdevnie-

cību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komiteju:

1. Uzlikt par pienākumu izdevniecībām vairāk izdot sa-

biedriaki politiska rakstura un populāri zinātniskas grāmatas

jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem. Risināt jautājumu

par sērijas "Skolēnu bibliotēka" atjaunošanu. Palielināt ti-

rāžu vispārizglītojošajām skolām nepieciešamajiem obligātās

un papildliteratūras darbiem.

2. Izdevniecībai"Liesma" izdot turpinājumu literatūras

rādītājam "Grāmatas bērniem un jaunatnei" 1940 - 1965-
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(R., 19&5). ietverot tajā grāmatas, kas izdotas 1966. - 1973.g.

3. Bibliotēku kolektorā izveidot sektoru skolu bibliotā-

ku fondu komplektēšanai.

VIII. Lūgt Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās

izglītības ministriju ieviest Pētera Stučkas Latvijas Valst?

universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātņu un

bibliogrāfijas nodaļā specializāciju bibliotekāru sagatavošanai

darbam bērnu un skolu bibliotēkās.

IX. 3i Kolēģijas lēmuma izpildes kontroli uzdot Latvijas

PSR Kultūias ministrijas Klubu iestāžu un bibliotēku pārvaldei

un Izglītības ministrijas Skolu un bērnu iestāžu pārvaldei.

Uzdot tām līdz 1975.g. 25. decembrim kompleksi pārbaudīt šī

Kolēģijas lēmuma izpildes gaitu vienā rajonā (pilsētā).

PAR VALSTS MASU BIBLIOTĒKU CENTRALIZĀCIJAS

GAITU UN PERSPEKTĪVĀM

PSRS Kultūras ministrijas

Kolēģijas lēmums Nr. 7

1976.g. 19. janvārī

Aizvadītajā laika posma valstī veikts ievērojams darbs,

īstenojot PSKP CX lēmumu "Par bibliotēku lomas palielināšanu

darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā un zinātniski - tehnis-

kajā progresā". Visā 3savienotajās republikās pieņemti attie-

cīgi lēmumi un izstrādāti pasākumi bibliotēku darba tālākai
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pilnveidošanai, praktiski tiek veikta bibliotēku centralizā-

cija.

Izstrādāts un apstiprināts "Nolikums par valsts masu Dib-

liotßku tīkla centralizāciju"(sk.ls6.lpp.)un kārtība bibliotēku

pārejai uz jauno apkalpošanas formu. PSRS Ministru Padomes

Valsta darba un darba algaa jautājumu komiteja un VACP Sek-

retariāts pieņēmis lēmumu par grupu piešķiršanu centralizēto

bibliotēku sistēmām darbinieku darba algas noteikšanai. Izdo-

ti instruktīvi metodiski materiāli par bibliotēku darbu jau-

najos apstākļos. Ar Šiem dokumentiem noteikti jaunās sistēmas

ieviešanas organizatoriskie pamatprincipi un metodika. Notiku-

ši vairāki Vissavienības un starprepublikāniski semināri, aa-

nākames, praktikumi kultūras orgānu un bibliotēku darbiniekiem

par centralizācijas metodiku. Tas viss nodrošinājis bibliotēku

centralizācijas darba plašu attīstību.

levērojamu organizatoriaku darbu veikušas savienoto re-

publiku kultūras ministrijas: izstrādāti un apstiprināti cen-

tralizācijas perspektīvie plāni, kuros paredzēta bibliotēku

materiālās bāzes nostiprināšana, grāmatu fondu uzlabošana,

centralizēto bibliotēku sistēmu nodrošināšana ar kvalificētiem

kadriem. Kvalifikācijas celšanaa kursos un semināros organi-

zēta bibliotekāru apmācība, darbojas valsts masu bibliotēku

centralizācijas pirmrindas pieredzes skolas.

Pašreiz valsti izveidotas 390 centralizētas sistēmas,

kurās ietilpāt 2003 pilsētu, 433 rajonu, 10056 ciemu ,1165

bērnu un 25 klubu iestāžu bibliotēkas. Jaunajos apstākļos
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strādā 13.4% PSRS Kultūras ministrijas sistēmas masu biblio-

tēku.

Visaktīvāk centralizācija norit atsevišķos KPFSR, Ukrai-

nas, Igaunijas, Moldāvijas, Kirgīzijas, Latvijas, Gruzijas

apgabalos un rajonos.

Igaunijas PSR masu bibliotēku centralizācija pamatos pa-

beigta, bet Moldāvijaa PSR to pabeigs 1976.g. Savienoto repub-

liku kultūras ministriju izstrādātajos plānos paredzēts, ka

valstī katru gadu uz centralizāciju pāries 14
-

20 tūkst, ma-

su bibliotēku, izveidojot 600 - 700 centralizētu sistēmu. levē-

rojama pieredze centralizācijā uzkrāta Zinātņu akadēmijas bib-

liotēkās. Uzsākta arodbiedrību un daļēja tehnisko bibliotēku

centralizācija.

Jaunās bibliotēku sistēmas ieviešana ļāvusi ievērojami

uzlabot grāmatu fondu sastāvu. Centralizācijas apstākļos la-

sītājiem radītas lielākas iespējas literatūras izvēlē gan uz

vienotā grāmatu fonda, gan lielāka jauniegādātās literatūras

nosaukumu:skaita rēķina. Rezultātā paplašinājies ne tikai

vispārizglītojošās, bet arī speciālās un ražošanas literatūras

sastāvs dažādu grupu lasītājiem.

levērojami uzlabojusies grāmatu fondu izmantošana, pieaudzis

lasītāju skaits un literatūras izsniegums. Ja centralizētajās

bibliotēkās lasītāju skaits pēdējā laikā vidēji palielinājies

Par 40
- 503, tad parastajās masu bibliotēkās devītās piecga-

des četros gados tas pieaudzis tikai par 15%. JaLvidēji katrs

centralizētās sistēmas lasītājs gadā izlasījis 23 grāmatas,
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tad vidēji māsu zemes bibliotēkās - 20- grāmatu fonda apgrozi-

ba gadā- attiecīgi 2,3 un 1,6. !

Centralizētā komplektēšana, literatūras apstrāde un orga-

nizatoriski tehniskā darba centralizācija ievērojami atvieglo-

jusi bibliotekāra darbu filiālēs, līdz ar to radot viņiem

iespējas uzlabot individuālo lasīšanas vadību, plašāk izvērst

literatūras masu propagandu.

Centralizācijas apstākļos ievērojami paplašinājies bib-

liotēku informācijas darbs: tiek veidoti kopkatalogi, izdoti

jaunienakuŠās literatūras biļeteni, kurus izsūta filiālēm, uz-

ņēmumiem, kolhoziem un iestādēm, tiek organizēti pilnvērtīgi

uzziņu fondi.

Vienlaicīgi centralizācijas procesā vērojami būtiski trū-

kumi un neatrisināti jautājumi.

Atsevišķās savienotajās republikās - Armēnijā, Tadžikijā,

Baltkrievijā vēl lēni īstenojas centralizēto bibliotēku sis-

tēmu organizācijas plāni, uz jauno bibliotēku tīkla organizā-

cijas formu pārgājušas bibliotēkas tikai nedaudzās pilsētās

un rajonos. Nepietiekami minētais darbs noris atsevišķos Kaza-

hijas un Uzbekijas apgabalos. Vairākos gadījumos pārkāpts

"Nolikums par valsts masu bibliotēku centralizāciju", realizē-

ta tikai daļēja centralizācija, apgabala un republikāniskās

pakļautības pilsētās vienotā sistēmā netiek ietvertas pilsētu

un ciemu, kā arī bērnu bibliotēkas.

Nereti bibliotēku centralizācijas procesā sastopama neva-

jadzīga steiga, vāji noris iepriekšējie sagatavošanas darbi.
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Atsevišķosgadījumos maz vērības veltīts literatūras propa-

gandassaturam un lasītāju apkalpošanas kvalitātei, idejiskās

audzināšanasdarba līmeņa celšanai bibliotēkās. Dažās centra-

lizētajāssistēmās Igaunijā, Lietuvā, Azerbaidžāņa maz palie-

lināslasītāju skaits, joprojām zema ir grāmatu fondu apgro-

zība.

Daudzās centrālās sistēmās pilsētu un rajonu bērnu biblio-

tēkaspārvērstas par ierindas filiālēm, līdz ar to pavājināju-

sies bibliotēku, kuras apkalpo bērnus, metodiskā vadība.

Joprojām līdz galam nav atrisināts bibliotēku grāmatu fon-

du komplektēšanas jautājums. Daudzos gadījumos netiek apmieri-

nātibibliotēku pieprasījumi pēc vajadzīgiem izdevumiem. Ne

visurizveidojusies stabila informācijas darba sistēma - bie-

ži trūkst kopkatalogu, neregulāri iznāk jaunlenākušās litera-

tūrasbiļeteni, ne visas sistēmas apkalpo ar informāciju uz-

ņēmumuun iestāžu kolektīvus.

Daudzu centralizēto sistēmu bibliotēkas, sevišķi laukos,

nav nodrošinātas ar kvalificētiem kadriem. Atsevišķi kultūras

orgāniun metodiskie centri vēl nav organizējuši visu biblio-

tēkudarbinieku apmācību par centralizācijas principiem un me-

todiku.Augstākās un vidējās mācību iestādes vāji gatavo stu-

dentus darbam jaunajos apstākļos.

Centralizācijas plašāku izvēršanu traucē arī tipveida šta-

tu un centralizēto bibliotēku sistēmu struktūras trūkums. Nav

izstrādātibibliotēku starpresoru centralizācijas principi

-*nmetodika.
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Sekmīgu centralizācijas norisi negatīvi ietekmē daudzu b:

liotēku neapmierinoša materiāli tehniskā bāze. Daudzām pilsēt.

un rajonu bibliotēkām trūkst telpu, kur izvietot saskaņā ar

jauno struktūru izveidotās nodaļas. Trūkst bibliobusu un saka-

ru līdzekļu, bibliotēkas slikti apgādātas ar kopējamo un pava:

rošanas tehniku. Tas viss traucē darba ražīguma kāpināšanu vi

ietekmē lasītāju apkalpošanas kvalitāti.

Dažas savienoto republiku kultūras ministrijas un to met:]

diskie centri nepievērš vajadzīgo uzmanību centralizēto sis-'

tēmu darba pilnveidošanai, nesniedz nepieciešamo palīdzību

arodbiedrību bibliotēku centralizācijā. Žurnāla "EH&H-oTeKaP

un krājuma "COBeTCKOe 6H6KHOTeKOBeKeHHe" redakcijas nepie-

tiekami atspoguļo literatūras propagandas un lasītāju apkal- 1

pošanas jautājumus centralizācijas apstākļos. Piešķirot lielu1

nozīmi bibliotēku centralizācijai kā kvalitatīvi jaunam postas!f

bibliotēku darba attīstībā, ko noteikusi objektīvi augošās

attīstītā sociālisma sabiedrības prasības pēc grāmatas un m* °*

formācijas, PSRS Kultūras ministrijas Kolēģija nolemj:

1. Atzīmēt savienoto republiku, īpaši KPFSR, Ukrainas,
"

Igaunijas, Moldāvi jas, Kirgīzijas, Latvijas Kultūras ministri'^

ju ievērojamo darbu bibliotēku centraližācijā. Akceptēt centri

f
lizēto bibliotēku sistēmu organizācijas plānu 1976. - 19d0.g<

2. Savienoto republiku kultūras ministrijām:

a) turpināt bibliotēku centralizāciju, īpašu vērību

veltot to idejiskās audzināšanas darba līmeņa celšanai, kon-

trolēt, kā izvērsta literatūras propaganda par Komunistiskās

partijas un Padomju valsts iekšējo un ārējo politiku, komu-
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ūistiskāsceltniecības aktuālajām problēmām, par jaunākiem

zinātnesun tehnikas sasniegumiem, kā propagandē labākos daiļ-

literatūrasun mākslas darbus.

Fartijas organizāciju vadībā bibliotēkās organizēt PSKP CX

projektapartijas XXV kongresam "PSRS tautas saimniecības at-

tīstībaspamatvirzieni 1976. - 19d0. gadā" plašu propagandu rūp-

niecības, celtniecības, lauksaimniecības, zinātnes un kultūras

darbiniekiem,palīdzēt viņus mobilizēt sekmīgai desmitās piec-

gadesizpildei, izvērst sagatavošanas darbu aktīvai PSKP XXV

kongresalēmumu un materiālu propagandai.

Sistemātiski rūpēties par jaunu iedzīvotāju slāņu iesais-

tīšanupar bibliotēkas lasītājiem, panākt visu darbaļaužu kolek-

tīvu, sevišķi jauniešu, kvalitatīvu bibliotekāro apkalpošanu,

pārvietojamobibliotēku tīkla paplašināšanu, grāmatu izsnieg-

šanaspunktu un bibliobusu darbā,kā arī bibliotēku informācijas

darbaizvēršanu;

b) veikt centralizāciju atbilstoši "Nolikumam par valsts

bibliotēku centralizāciju" un citiem normatīviem dokumen-

tiem,nodrošināt centralizācijas plāna izpildi noteiktajos

termiņos,vienlaicīgi veltot vairāk uzmanības bibliotēku -

filiāļugrāmatu fondu sastāva uzlabošanai;

c) veikt pasākumus centralizēto bibliotēku sistēmu no-

stiprināšanai ar kvalificētiem bibliotekāru kadriem, nodrošināt

pirmām kārtām tās ar augstāko un vidējo speciālo mācību ie-

stāžuabsolventiem. Gādāt, lai studenti dziļi izstudētu

Centralizācijas metodiku teorētiskos kursos un praksī centra-

-netajāsbibliotēkās. Tuvākajos 3-4 gados organizēt insti-
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tūtoa un kvalifikācijas celšanas kursos visu bibliotēku dar-

binieku pārkvalificēšanos*

d) nostiprināt centralizēto sistēmu materiāli tehnisko

bāzi un nodrošināt tās ar transporta līdzekļiem- plašāk popu-

larizēt KPFSR Kultūras ministrijas pieredzi par autoklubu

mašīnu kompleksu izmantošanu lauku iedzīvotāju apkalpošanā

ar bibliotēku un klubu darba formām.

3. Bibliotēku lietu pārvaldei sistemātiski kontrolēt bit

liotēku centralizācijas plānu izpildes gaitu savienotajās re-

publikās, pastiprināt metodisko palīdzību kultūras orgāniem

un citiem resoriem. Kopā ar:

a) Plānu - ekonomijas un finansu pārvaldi, V.l.Ļeņina X

Valsts bibliotēku 1976.g. pirmajā pusgadā izstrādāt centrali-

zēto bibliotēku sistēmu tipa štatu struktūras projektus*

b) Materiāli tehniskās apgādes pārvaldi līdz PSRS Valst!

plāna komisijas lēmumam par papildus autošaaiju izdali bibli?

bušu ražošanai Bagatavot priekšlikumus par saņemamo autošasi

ju racionālāku izmantošanu, ievērojot,ka gadā saražos 300 -

350 blbliobuau*

c) V.l.Ļeņina PSRS Valata bibliotēku 1976.g. organizēt

Aizkaukāza republiku bibliotēku darbinieku aemināru par cen-

tralizācijas problēmām;

d) PSRS Izglītībaa ministrijaa pārstāvjiem izskatīt

iespējamos variantus bērnu un skolu bibliotēku kopējai cen-

tralizācijai.

4. Kadru un mācību iestāžu pārvaldei saskaņā ar PSRS
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Kultūrasministrijas Kolēģijas lēmumu Nr. 49 1975.g. 22. jū-

lijapaātrināt speciālo bibliotekāro disciplīnu mācību pro-

grammu pārskatīšanu sakarā ar bibliotēku darba pārkārtošanu

uz centralizācijas principiem.

s.V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai:

a) 1976.g. izdot valsts masu bibliotēkām mācību līdzekli

"Centralizētābibliotēku sistēma. Darba organizācija un meto-

dika".

b) kopā nr M.J.Saltikova - Ščedrina Valsts publisko bib-

liotēku 1977.g. sagatavot mācību līdzekļus "Centralizētās bib-

liotēku sistēmas darba tehnika" un "Masu bibliotēku fondu kom-

plektēšana centralizācijas apstākļoaV;

c) 1976.g. I ceturksnī iesniegt apstiprināšanai "Nolikumu

Par valsts masu bibliotēku centralizācijas pirmrindas pieredzes

bāzēm";

d) līdz 1976.g. 1 jūnijam iesniegt apstiprināšanai Vissa-

vienības semināru un praktikumu plānu vadošo kultūras orgānu

ua bibliotēku darbiniekiem.

6. Lūgt PSRS Ministru Padomea Valsts izdevniecību, poligrā'

fijas un grāmatu tirdzniecības lietu komiteju!

a) dot norādījumus bibliotēku kolektoriem, sadalot lite-

ratūru, ievērot bibliotēku - filiāļu skaitu, kas ietilpāt

centralizētajās sistēmās, i&pieļaut pasūtīto grāmatu eksem-

plāru skaita nepamatotu samazināšanu;

b) paātrināt centralizētu literatūras apstrādes ieviešanu

bibliotēku kolektoros;
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c) nodrošināt visas centralizētās bibliotēku sistēmas ar

izdevniecību, tematiskajiem plāniem un "Pasūtījumu veidlapām".

7. Lūgt P3)J6Valsts plāna komisiju ātrāk izlemt jautā-

jumu par bibliotētcu iekārtas un tehnisko līdzekļu ražošanas

palielināšanu 1977. - 1980.g.

a. Lūgt PSRS Valsts celtniecības komiteju izstrādāt

tu un rajonu centrālo bibliotēku tipveida projektus, paredzot

tajās specializētas telpas sakarā ar bibliotēku darba centra-

lizāciju.

9. Lugt PSRS Aparātu, automatizācijas līdzekļu un vadība:

sistēmu būves un Elektronu rūpniecības ministrijas sakarā ar

veicamo bibliotēku centralizāciju izskatīt jautājumu par bib-

liotēku sistēmu orgtehnikas līdzekļu projektēšanu un radīšanu,

roku darba un darbietilpīgo procesu mehanizāciju, kā arī iz-

strādāt automātiskas sistēmas bibliotekārā procesa vadībai

valstī, ņemot vērā uzziņu un informācijas materiālu, literatū-

ras meklēšanu un izsniegšanu* radīt aparātus, kas atmiņā uzkK

ziņas par grāmatu fondu, pārvērš to mikrofilmās un citos mūs-

dienīgos preses izdevumu miniaturizācijas līdzekļos, ko pār-

raida lasītājam attālumā ar moderniem sakaru līdzekļiem.

10. Lūgt Vissavienības brīvprātīgo grāmatu draugu biedrī-

bu izpētīt iespējas par personisko bibliotēku grāmatu sabied-

risko izmantošanu.

11. Žurnāla "EaČJIHOTeKapč" redakcijai plašāk atspogu-

ļot valsts maau bibliotēku centralizācijas gaitu, aktīvāk po-

pularizēt bibliotēku pirmrindas darba pieredzi centralizācija-

apstākļos.
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12. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Bibliotēku lie-

tu pārvaldei.

PAR VALSTS MASU BIBLIOTĒKU TĪKLA

CENTRALIZĀCIJAS PERSPEKTĪVĀ

PLĀNA APSTIPRINĀŠANU

Latvijas PSR Kultūras ministrijas

Kolēģijas lēmums

1971.g. 31. maijā

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolēģija atzīmē, ka ma-

su bibliotēku tikla centralizācija, kura 196d.g. uzsākta Rīgas

Pilsētas Oktobra rajonā, bet 1970.g. - Daugavpils pilsētā un

Kuldīgas rajonā, attaisnojusi sevi, pierādot filiāļu sistēmas

priekšrocības iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā. Masu

bibliotēku tīkla centralizācija minēto pilsētu un rajona bib-

liotēkās sekmējusi literatūras propagandu un darbu ar lasītā-

jiem. Panākta labāka grāmatu fondu izmantošana, racionālāka

darba organizācija un konkrētāka metodiskā un administratīva

vadība, nostiprināta materiāli tehniskā bāze un nokārtots bib-

liotēku tīkls. Vislakāk to raksturo Rīgas pilsētas 0 k t 0 b -

rajona bibliotēku darbs, kur lasītāju skaits pie-

audzis par 5130, bet grām*tu izsniegums - par 146.556. Augusi

sri grāmatu apgrozība un lasāmība. Ja 1967.g. grāmatu apgro-

zība bija 2,3, tad 1970.g. - 3,0. Palielinājušies ne tikai

galvenie bibliotēku darba rādītāji, bet mērķtiecīgāks un konkrē
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tāks kļuvia bibliotēku darba saturs. levērojami uzlabojies

bibliotēku lasītāju sastāvs. Ja 1967.g. bibliotēkās lasīja

43% strādnieku, 1970.g. - 52%. Arī lasītāju - tehnikumu

audzēkņu skaits pieaudzis no 2,3% uz 9,6%. Pilnveidojies grāma-

tu fondu sastāvs un labāka kļuvusi tā izmantošana. 1970.g. pē-

dējā ceturksnī no 592 lasītājiem atteiktiem pieprasījumiem

546 apmierināti no Centrālās bibliotēkas grāmatu krātuves un

filiāļu fondiem, kā arī plašāk izmantojot SBA.

1970.g. otrajā pusē masu bibliotēku tīkla centralizāciju

uzsāka Kuldīgas rajons, apvienojot 2 pilsētcie-

mata, 29 ciemu un 3 bērnu bibliotēkas un izveidojot rajona

bibliotēku par Centrālo Kuldīgas rajona masu bib-

liotēku tīkla centralizācija, kuras uzdevums bija izpētīt šīs

bibliotekārās apkalpošanas formas iespējas un priekšrocības

lauku apstākļos, tāpat devusi pozitīvus rezultātus. Minētā

rajona bibliotēkās audzis ne tikai grāmatu fondu izmantošanas

koeficients, bet arī atbrīvoti ciemu bibliotēku darbinieki no

atsevišķiem bibliotekārā darba procesiem, līdz ar to radot

viņiem iespēju padziļināt darbu ar lasītājiem un plašāk izvērs*

I
literatūras propagandu. Ja rajonā grāmatu izsniegums, salīdzi-

not ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par vairāk kā 9000, tad

ciemu bibliotēkās vien tas audzis par 7400. Arī lasītāju skaits

pieaudzis par vairāk kā 1000, bet apmeklējumu skaits - par

2000.

Daugavpilī ,
kur arī centralizācija uzsākta

1970.g., par centrālo bibliotēku izveidota pilsētas zinātnis-

kā, un sistēmā apvienotas ne tikai 6 pilsētas pieaugušo, bet

arī 3 bērnu bibliotēkas. Šo bibliotēku darbībai raksturīga
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bibliogrāfiskās informācijas darba uzlabošana un koordinācija

starp Centrālo bibliotēku un filiālēm. Izvērsts ari organiza-

toriski metodiskais darbs.

Kolēģija atzīmē, ka Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts biblio-

tēka sniegusi lielu metodisku un praktisku palīdzību minēta

rajona un pilsētu bibliotēkām, kā arī propagandējusi centra-

lizāciju pārējo pilsētu un rajonu bibliotēku vid&. Jāatzīmē arī

minēto pilsētu un rajona Darbaļaužu deputātu padomju izpildu

komitejas un kultūras nodaļas, kuras veltījušas lielu uzmanību

masu bibliotēku tīkla centralizācijas ieviešanai. Daudzi repub-

likas rajoni jau paveikuši lielu sagatavošanas darbu un, vado-

ties no konkrētiem apstākļiem, ir gatavi uzsākt centralizāciju

tuvākajā laikā.

levērojot masu bibliotēku tīkla centralizācijas priekā-

rocības un tās progresīvo raksturu, Latvijas PSR Kultūras mi-

nistrijas Kolēģija nolemj:

1. Uzdot visiem rajonu, pilsētu kultūras nodaļu vadītā-

jiem:

a) pakāpeniski uzsākt masu bibliotēku tīkla centralizāci-

ju, vadoties no rajonu un pilsētu konkrētajām iespējām, saska-

Pā ar perspektīvo plānu (sk. pielikumu)-

--b) izstrādāt un saskanot ar Klubu iestāžu un bibliotēku

Pārvaldi plānu, kurā atspoguļoti visi ar masu bibliotēku tīk-

la
centralizāciju saistītie jautājumi;

c) uzsākt sagatavošanas darbus masu bibliotēku tīkla cen-

tralizēšanai, galveno vērību veltot tīkla nokārtošanai, grātna-
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tu fonda sastāva uzlabošanai, katalogu un kartotēku redakci-

jai, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai utt.

2. Uzdot Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkai sniegt

masu bibliotēkām metodisku un praktisku palīdzību, plaši pro-

pagandējot labāko pieredzi visos bibliotēku darba jautājumos,

kā arī turpināt zinātniski pētniecisko darbu par centralizāci-

ju.

Pielikums

Valsts masu bibliotēku tīkla centralizācijas

perspektīvais plāns 1972. - 1973.g.

Rajoni un repub-
likāniskās pa-

kļautības pil-
sētas

Biblio-

tēku

kop-
skaits

Darbi-

nieku

kop-
skaits

Grāmatu Gada saņem-Centra-
fonds to iespied-lizSSa-

.
.darbu kop- nas

(tūkst. )gtai+.Q
*

gads
(tūkst.)

5

Krāslavaa raj. 42 54 317,1 30,1 1972.

Madonas "
49 64 437,0 33,5

Limbažu "
35 46 375,4 33,6

Ventspils pils.

un raj.
23+5 29+24 187,9+149,3 13,0+13,1 1973-

Dobeles raj. 27 41 285,1 26,5

Stučkas "

Valkas "

36

29

52

43

352,3 29,1

273,2 22,8

Ludzas " 55 71 465,8 38,5 1974.

Rēzeknes " 47 58 372,3 28,7

Saldus " 27 37 218,6 22,5

Alūksnes " 27 38 262,7 19,8 "

Talsu " 40 59 395,1 28,2

Jēkabpils " 46 62 407,5 36,0 1975.

Bauskas "
33 42 303,0 35,1

Valmieras " 35 50 379,2 28,1

Jūrmalas pils. 14 51 326,3 61,3
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PAR VALSTS MASU BIBLIOTĒKU CENTRALIZĀCIJAS

PIRMRINDAS PIEREDZES BĀZĒM

Latvijas PSR Kultūras ministrijas

pavēle Nr.190

1976.g. B.aprīli"
Izpildot PSRS Kultūras ministrijas Kolēģijas 1976.g. 19.

janvāralēmumu "Par valsts masu bibliotēku centralizācijas

gaituun
perspektīvām" (sk. 97 .lppj, kā arī, lai uzlabotu

Bibliotēku darbinieku apmācību centralizācijas apstākļos sa-

skaņāar "Nolikumu par valsts masu bibliotēku centralizācijas

Pirmrindaspieredzes bāzēm" (sk.l66.fpp.), pavēlu-

1. Apstiprināt par centrālizēto sistēmu diferencētām

Pirmrindaspieredzes bāzēm sekojošas bibliotēkas*

5

Gulbenes raj.
1976.

Cēsu "

Liepājas pils. un raj.

Balvu raj.

Rīgas "

"ukuma "

1977.
Ogres "

Preiļu "

Rēzeknes pils. 1

Jelgavas pils. un raj. 1976.
Daugavpils raj.

Rīgas pils.
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a) Daugavpils pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka -

speciālistu bibliotekārajā un bibliogrāfiskajā apkal-

pošanā*

b) Dobeles rajona Centrālā bibliotēka - darbā ar lasītā-

jiem,vienotā fonda izmantošana*

c) Krāslavas rajona Centrālā bibliotēka - literatūras

komplektēšanā un apstrādē, darba organizācijā, iedzī-

votāju bibliotekārajā apkalpošanā*

d) Madonas rajona Centrālā bibliotēka - bibliogrāfiskajā

uzzinu darbā, vienotā fonda izmantošanā;

c) Saldus rajona Centrālā bibliotēka - lasītāju apkalpo-

šanā.

Darbā ar bērniem:

f) Dobeles rajona bērnu bibliotēka - vienotā fonda izmsß

tošanā, darbā ar lasītājiem;

g) Krāslavas rajona bērnu bibliotēka - literatūras apstri

dē, darbā ar lasītājiem, metodiskajā darbā;

h) Madonas rajona bērnu bibliotēka - bibliogrāfiskajā

informācijas darbā.

2. Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkai sekmēt eso-

šo mācību bāžu darba pilnveidošanu, kā arī paplašināt mācību

bāžu akaitu, to tematiku. Organizēt minčtajāB bāzēs

darbinieku praktikumuB.

3. Kultūras nodaļām nodrošināt attiecīgo bibliotēku

darbu atbilatoši nolikumam.
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PAR MASU BIBLIOTĒKU GRĀMATU FONDU

KOMPLEKTĒŠANAS NOKĀRTOŠANU

PSRS Kultūras ministrijas un PS"S

Ministru Padomea Preses

pavēle Nr.702/532

1971.g. 24.novembri

PSKP XXIV kongresa Direktīvās par PSRS tautas saimniecības

attīstības piecgades plānu 1971. - 1975.g. izvirzīti uzdevumi

Palielināt grāmatu izlaidi, tālāk uzlabot to tematiku un no-

formējumu, pilnveidot bibliotēku darbu valstī.

Pēdējos gados veikts ievērojams darbs bibliotēku fondu

komplektēšanas uzlabošanā. No 1966. - 1970.g. bibliotēkas sa-

ņēmušas vairāk kā 600 milj. eks. grāmatu. Mūsu zemes 360 tūkst,

bibliotēkās ir vairāk kā 3,3 miljrd. sējumu. Bibliotēkas izman-

to ldO milj. lasītāju.

Tagad apmēram 220 tūkāt, jeb 60% mūsu zemes bibliotēkas

grāmatām apgādā bibliotēku kolektori. Tikai pēdējos 3 gados

bibliotēku skaits, ko komplektē kolektoros, pieaudzis KPFSR

Par 10 tūkst., Ukrainā - par 2,2 tūkst., Baltkrievijā - par

I*3 tūkst. utt.

Daudzi kolektori uzlabojuši bibliotēku lasītāju pieprasī-

jumu pētīšanu. Arvien vairāk attīstījusies ciemu bibliotēku

komplektēšana, aktivizējies komplektēšanas padomju

Tagad PSRS Ministru Padomes Valsta izdevniecību, poligrā-
fijas un grāmatu tirdzniecības lietu komiteja.
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darba. Lielākoa sasniegumus šajā jomā guvuši Maskavas, Ļeņin-

grada6, Krasnodaras, Stavropoles, Karēlijas, Minskas, Tašken-

tas, Krimas, kolektori.

Tomēr pašreizējo bibliotēku komplektēšanas darbu ar jaun-

iznākušo literatūru nevar atzīt par apmierinošu. Neskatoties

uz to, ka PSRS Ministru Padomes Preses komiteja un Kultūras

ministrija no 1967. - 1970.g. pieņēmušas kopēju lēmumu un

izdevušas vairākas pavēles minētajā jautājumā, bibliotēku

apgāde ar grāmatām nav ievērojami uzlabojusies. Joprojām nav

izskausti gadījumi, kad bibliotēkām sūta nepieprasītas grāmatas

Tanī pat laikā bibliotēkas pietiekamā skaitā vai vispār nesa-

ņem daudzas pieprasītās grāmatas. Daudzas bibliotēkas nav ie-

saistītas darbā ar izdevniecību literatūras izdošanas plāniea.

Sevišķi slikti komplektētas bibliotēkas laukos. Te bieži

trūkst aktuālu grāmatu par lauksaimniecību, par atsevišķām

dabas zinātnes un tehnikas nozarēm, izjūtams literatūras trū-

kums speciālistiem un mehanizatoriem, nepietiek daiļliteratū-

ras un bērnu literatūras darbu.

Daudzām grāmatām, ko sūta bibliotēkām, ir neizturīgs ie-

sējums, kas ievērojami samazina to lietošanas laiku. Nav no-

drošināta bibliotēku plānveidīga apgāde ar bibliotēkas teh-

niku, pilnībā nav nobeigta organizatoriskais darba grāmatu

centralizētā klasifikācijā un kataloģizācijā. Dažas izdevnie-

cības neiespiež grāmatās katalogu kartīšu maketus.

Galvenais trūkumu cēlonis grāmatu fondu komplektēšanā ir

grāmatu tirdzniecībaa organizāciju nevērība pret principu,
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ka
ar literatūru pirmām kārtam jānodrošina bibliotēku sa-

biedriskiefondi.

Trūkumi fondu veidošanā izskaidrojami ari ar dažu vietējo

kultūrasorgānu nolaidību bibliotēku organizatoriaki meto-

diskajāvadībā. Tie neanalizē bibliotēkā saņemtāa literatūra )

sastāvuua neizvirza pietiekami atingraa praaībaa bibliotēku

darbiniekiem.Daudzi trūkumi bibliotēku komplektēšanā daļēji

izskaidrojami ar bibliotēku kadru zemo kvalifikāciju, īpaši

laukoa.

Lai tālāk uzlabotu bibliotēku fondu komplektēšanu, PSRS

Kultūrasministrija un PSRS Miniatru Padomea Preaes komiteja

pavel-

1. Savienoto republiku preses komitejām un kultūras

ministrijām:.

veikt visstingrākos pasākumus, lai novēratu augstāk mi-

nētostrūkumua un nodrošinātu pirmām kārtām bibliotēku apgādi

*rvalsti iznākošām grāmatām. Aizliegt bibliotēku kolektoriem

sūtītbibliotēkām literatūru bez paakaņožanas ar vietējiem

kultūrasorgāniem.

Kultūras orgāniem pastiprināt kontroli par bibliotēku

grāmatufondu pareizu veidošanu, nepieļaut literatūras sūtīša-

nu uz bibliotēkām, pirms to nav izskatījuši kultūras pārvalžu

vai
republikānisko, apgabali, novadu bibliotēku atbildīgie

Pārstāvji,šai nolūkā savienoto republiku kultūras ministrijām,

apgabalu, novadu kultūras pārvaldēm izvirzīt atbildīgas personas

viņu pienākumos ietvert iepriekšēju izsūtāmās literatūras

izskatīšanu.
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Ikviens gadījuma, kad bibliotčkaß saņem nepasūtītu un

profilam neatbilstošu literatūru, obligāti kopīgi jāapspriež

savienoto republiku preses komitejas un kultūras ministrijas

vietējos orgānos.

2. Lai uzlabotu bibliotēku komplektēšanas kvalitāti un

maksimāli nodrošinātu tās ar vajadzīgo literatūru, PSRS Minis-

tru Padomes Preses komitejas galvenajām redakcijām (par centrā-

lo izdevniecību literatūru), savienoto republiku preses komite-

jām (par republikānisko, apgabalu, novadu izdevniecību litera-

tūru) :

a) ar 1973*g. uzsākt grāmatu izdošanu (pēc literatūras

pamatnozarēm) ar speciālu adresāciju mūsu zemes masu bibliotē-

kām līdz 100 izdevumiem katru gadu, t.pk. 50 - 60 centrālo iz-

devniecību nosaukumu (ieskaitot sabiedrisko organizāciju, mini!

triju un resoru izdevniecības), kurus ar galveno redakciju un

preses komiteju līdzdalību izdala bibliotēkām, no kārtējiem iz-

devniecību tematiskajiem plāniem. Norādīto izdevumu tirāža no-

sakāma atbilstoši masu bibliotēku pieprasījumiem (viena izde-

vuma maksimālā tirāža - 260 tūkst.eks.);

b) kopā ar PSRS Kultūras ministrijas Galveno bibliotēku

inspekciju (par centrālajām izdevniecībām) un savienoto repub-

liku kultūras ministriju bibliotēku pārvaldēm, nodaļām (par

republikāniskajām izdevniecībām), apgabalu, novadu kultūras

pārvaldēm (par apgabalu un novadu izdevniecībām) kārtējā gada

februārī - maijā izskatīt izdevniecību plānu projektus nākama-

jā gadā izdodamajai literatūrai to sagatavošanas posmā;
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c) izskatot plānu projektus, ievērot valsts bibliotāku

priekšlikumuspar grāmatu, pēc kurām ir paaugstināts lasītāju

pieprasījums,atkārtotu izdošanu. Pieņemt ieslēgšanai izdev-

niecībuperspektīvajos plānos arī bibliotēku tematiskus priekš-

likumus.

3. PSRS Kultūras ministrijas Galvenajai bibliotēku inspek-

cijai un V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai ( par centrālo iz-

devniecībuliteratūru), savienoto republiku kultūras ministri-

jasbibliotēku pārvaldēm, nodaļām, apgabalu, novadu kultūras

pārvaldēmun attiecīgajām republikāniskajām apgabalu un novadu

bibliotēkām ( par republikāniako, apgabalu, novadu izdevnie-

cībuliteratūru):

a) pamatojoties uz izdevniecību plānu projektiem nākama-

jam gadam, līdz kārtējā gada 20. maijam iesniegt priekšliku-

muspar grāmatām, kuras jāizdod ar adresāciju bibliotēkām*

b) lai ievērotu bibliotēku vajadzības, sastādot perspek-

tīvos literatūras izdošanas plānus 1973. - 1975.g., iesniegt

PSRSMinistru Padomes Preses komitejai un savienoto republiku

preseskomitejām attiecīgus literatūras aarakatua.

4. Centrālajām, republikāniakajām, apgabalu un novadu

izdevniecībāmgrāmatu tirāžu, kaa paredzēta bibliotēkām, iz-

iettikai cietos vākos. Anotētos literatūras izdošanas plānos

norādīt grāmatas, kuras adresētas apeciāli bibliotēkām.

5. PSRS Ministru Padomes Preses komitejas Vissavienības

grāmatutirdzniecības apvienībai nodrošināt grāmatu, kuras

'zdotasar adresāciju bibliotēkām, nosūtīšanu ar atzīmi "Bib-
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liotēku kolektoriem" pavaddokumentā un uz iesaiņojuma.

6. PSRS Ministru Padomes Preses komitejas galveno redakci-

ju, savienoto republiku preses komiteju un izdevniecību va-

dītājiem aktīvāk iesaistīt bibliotēku pārstāvjus izdevniecību

redakciju padomju un tirāžas komisiju darbā.

7. PSRS Ministru Padomes Preses komitejas galvenajām re-

dakcijām, savienoto republiku preses komitejām kopā ar attie-

cīgiem kultūras orgāniem un grāmatu tirdzniecības organizāci-

jām 3 mēnešu laikā noteikt tirāžas anotētiem literatūras izdo-

šanas plāniem ar aprēķinu, lai mūsu zemes bibliotēkas varētu

plaši iesaistīties pasūtīšanā.

Panākt, lai, sākot ar 1973.g., masu metienā iznāktu sabit4

riski politiskās un lauksaimniecības literatūras anotētie iz-

devniecību kopplāni. Tas dos iespēju uzlabot iedzīvotāju pie-

prasījumu izpēti, palīdzēs bibliotēkām pasūtīt izdevniecībām

literatūru.

8. Savienoto republiku preses komitejām un kultūras mini!*

trijām kopīgi izskatīt jautājumu par bibliotēku labāku apgā-

di ar bibliotēkas tehniku (katalogu kartītēm, inventāra grāma-

tām, formulāriem v.c.) un līdz 1972.g. 1. martam paziņot PSRS

ministru Padomes Preses komitejai un PSRS Kultūras ministrijai

par veiktajiem pasākumiem'

9. Grāmatu tirdzniecības organizāciju vadītājiem pieskai*

tīt ražošanas brāķim gadījumus, kad bibliotēkām tiek nosūtīts

profilam neatbilstoša vai nepasūtīta literatūra, par ko vai-

nīgajiem darbiniekiem nepiešķirt visu vai daļu prēmijas.
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10. PSRS Ministru Padomes Preses komitejas galvenajam redak-

cijāmpastiprināt kontroli par valsts standarta 74 - 69 izpil-.

di,kas uzliek par pienākumu centrālajām, republikāniskajām,

apgabaluun novadu izdevniecībām izdot grāmatas masu biblio-

tēkāmar anotēto kartīšu maketiem.

11. KPFSR Ministru Padomea Preses komitejai no 1972. -

1973.g. eksperimentālā kārtā organizēt 2-3 bibliotēku kolek-

toroskatalogu kartīšu pavairošanu bibliotēkām.

12. Vissavienības grāmatu tirdzniecības apvienībai un

PSRSKultūras ministrijas Galvenajai bibliotēku inspekcijai

1972.g. organizēt bibliotēku kolektoru vadītāju, bibliotēku,

galvenoredakciju, galveno izdevniecību un savienoto repub-

likupreses komiteju grāmatu tirdzniecības organizāciju dar-

binieku Vissavienības semināru - sanāksmi par masu un citu

valsts bibliotēku grāmatu fondu komplektēšanas problēmām.
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PAR PILSĒTU UN PILSĒTCIEMATU BIBLIOTĒKU

APSTIPRINĀŠANU PAR ZONU METODISKAJIEM

CENTRIEM

Latvijas PSR Kultūras ministrijas

pavēle Nr. 133

1972.g. 20.martē

Lai nostiprinātu ciemu un citu resoru bibliotēku darb*

metodisko vadību un iesaistītu tajā vairāk kvalificētu bib-

liotēku darbinieku, pavēlu!

1. Apstiprināt rajona pakļautības pilsētu un pilsētcie-

matu bibliotēkas par zonu metodiskajiem centriem

(sk.pielikumu).

2. Apstiprināt "Nolikumu par rajona pakļautības pilsētu

un pilsētciematu (zonu) bibliotēku metodisko darbu"

(sk.23ĪJ lpp.).

3. Visiem rajonu kultūras nodaļu vadītājiem iepazīstini

ar šo pavēli rajona pakļautības pilsētu un pilsētcit*

matu bibliotēku darbiniekus un nodrošināt šo bibliotē-

ku metodisko darbu atbilstoši nolikumam.
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Pielikums

Rajona pakļautības pilsētu un pilsētciematu

bibliotēku-zonu metodisko centru saraksts

Alūksnes rajonā - Apes pilsētas 1. bibliotēka

Balvu "
- Viļskas pilsētas

Bauskas "
- lecavas pilsētciemata

"

Cēsu
'

" ..Jaunpiebalgas " "

Līgatnes

Daugavpils "
- Ilūkstes pilsētas

"

" " Subates " "

Dobeles "
- Auces " "

"
*

" Bēnes pilsētciemata
"

Jelgavaß "
- Elejas

"

" ." Kalnciema "
"

Jēkabpils "
- Jēkabpils pilsētas

"

" .. . Viesītes
" 3

" Aknīstes pilsētciemata
"

Krāslavas "
- DagdaB

"
"

"
- Alaungaa

" " Skrundas
" "

Liepājas "
- Aizputes pilsētas

"

"
*

" Durbes . "

" Pāvilostas
"

" " Priakulee
"

" Vaiņodes pilsētciemata
"

Limbažu "
- Ainažu pilsētas

"
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Limbažu rajonā Salacgrīvas pilsētas bibliotēka

" "
Alojas pilsētciemata

"

" Staiceles " "

Ludzas "
- Kārsavas pilsētas

"

" " Zilupes
" "

Madonas "
- Varakļānu " "

"
" Cesvaines pilsētciemata

"

M " Ērgļu " "

" " Lubānas "

OgreB "
- Ķeguma

" "

" " Lielvārdes " "

Preiļu "
- Līvānu pilsētas "

Rēzeknes "
- Maltam pilsētciemata "

Rīgas "
- Olaines pilsātas "

" "
3aložu pilsētciemata

"

"* " Baldones
" ' "

" " Saulkrastu " "

Stučkas "
- Jaunjelgavas pilsētas "

" " Pļaviņu
" "

" " Kokneses pilsētciemata
"

" " Neretas " "

"

.

" Skrīveru

Tukuma
"

- Kandavas pilsētas "

Talsu "
-

Sabiles " "

" " Valdemārpils " "

" " Dundagas pilsētciemata
"
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Talsu rajona Stendes pilsētciemata bibliotēka

Valkas "
- Strenču pilsētas "

"
Smiltenes pilsētciemata

"

Valmieraa "
- Mazsalacas pilsētas

"

" "

Rūjienas
" "

"
Zilaiskalna pilsētciemata "

Ventspils "
- Piltenes pilsētas

PAR BĒRNU BIBLIOTĒKU APSTIPRINĀŠANU PAR

METODISKAJIEM CENTRIEM BĒRNU

BIBLIOTEKĀRAJĀ APKALPOŠANĀ

Latvijas PSR Kultūras ministrijas

pavēle Nr. J97

1973.g. 15.maljā
Lai nostiprinātu metodisko vadību bērnu tibliotekārajā

apkalpošanā, pavēlu:

1. Apstiprināt par rajonu metodiskā darba centriem bērnu

bibliotekārajā apkalpošanā visas rajonu bērnu un sekojošas

Pilsētu bērnu bibliotēkas:

Alūksnes pilsētas bērnu bibliotēku

Gulbenes " " "

Saldus J'
Talsu " " "

Tukuma " " "

m Ventspils rajona Jgāles ciema bērnu bibliotēku.
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2. Apstiprināt rajona pakļautības pilsētu un pilsētciema-

tu bērnu bibliotēkas par zonu metodiakajiem centriem bērnu

bibliotekārajā apkalpošanā (sk. pielikumu).

3. Rajonu kultūras nodaļu vadītājiem iepazīstināt ar šo

pavēli visu rajona bibliotēku darbiniekus un nodrošināt bērnu

bibliotēku metodisko darbu atbilstoši instruktīvi metodiskajie.

norādījumiem izdevumā "Rajonu bērnu bibliotēku metodiskais

darbs" (R., 1973- 36 lpp.).

Pielikums

Rajona pakļautības pilsētu un pilsētciematu

bērnu bibliotēku
- zonu metodisko centru

saraksts

Alūksnes rajonā - Apes pilsētas bērnu bibliotēka

Balvu "
- Viļakas

" " "

Bauskas "
- lecavas pilsētciemata "

Cēsu "
- Jaunpiebalgas pilsētciemata

" "

Daugavpils "
- Subates pilsētas " "

Dobeles "
- Auces " " "

Jēkabpils
"

- Jēkabpils " " "

" " Viesītes " " "

" " Aknīstes pilsētciemata " "

Jelgavas
"

- Elejas " " "

" " Kalnciema " "

Krāslavas "
- Dagdas " " "

Kuldīgas
"

- Alsungas " " "

" " Skrundas " " "
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Liepājas rajonā - Aizputes pilsētas bērnu bibliotēka

" " Priekuļos " " "

Limbažu "
- Salacgrīvas " " "

" "
Alojas pilsētciemata

" "

Ludzas "
- Kārsavas pilsētas

" "

Zilupes
" " "

Madonaa "
- Varakļānu

" " "

" Cesvaines pilsētciemata " "

" " Ērgļu " " "

" Lubānas " " "

Preiļu "
. Līvānu pilsētas

" "

Rēzeknes "
- Maltas pilsētciemata* " "

-
.

Olaines pilsētas "

" Siguldas
" "

" Baldones pilsētciemata
" "

Baložu " " "

" Saulkrastu " " "

" Vangažu " " "

Stučkas "
. Jaunjelgavas pilsētas

" "

Pļaviņu " " "

" Kokneses pilsētciemata
" "

" Neretas " "

n
_ Sabiles pilsētas

" Valdemārpils " " "

..
Dundagas pilsētciemata

"

..
_ Kandavas pilsētas
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Valkas rajonā -
Smiltenes pilsētas bērnu bibliotēka

" " Strenču " "

Valmieras "
- Mazsalacas " " "

Rūjienas
" "

PAR METODISKĀS PALĪDZĪBAS SISTĒMU

ARODBIEDRĪBU BIBLIOTĒKĀM

VACP un PSRS Kultūras ministrija!

vēstule savienoto un autonomo

republiku kultūras ministrijām,

kultūras pārvaldēm, arodbiedrību

padomēm un centrālajām komitejā*

1972.g. 2. martā

Atbilstoši PSKP CX 1959.g. 22. septembra lēmumam "Par

bibliotēku darba stāvokli un pasākumiem tā uzlabošanā" biblio-

tēku darba metodiskā vadība un visu resoru un organizāciju

bibliotēku darbības koordinācija uzdota PSRS Kultūras ministri-

jai un savienoto republiku kultūras ministrijām.

Metodisko palīdzību arodbiedrību bibliotēkām visos organi-

zācijas un darba jautājumos sniedz Kultūras ministrijas sistē-

mas republikāniskās, novadu, apgabalu, pilsētu un rajonu

centrālās bibliotēkas.

Pēdējos gados, sakarā ar darbu, īstenojot VACP Sekretāri'

āta un PSRS Kultūras ministrijas lēmumu par vienotā masu bib-

liotēku tīkla izveidošanu valstī, kultūras orgāni sākuši vai-
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rākuzmanības veltīt arodbiedrību bibliotēku darbam. Tomēr

daudzāsrepublikās, novados, apgabalos kultūras ministrijas

sistēmas centrālās bibliotēkas vēl vāji palīdz uzlabot ražoša-

naskolektīvu apkalpošanu ar grāmatu* šo bibliotēku funkcijas

dažkārtaprobežojas ar palīdzības sniegšanu tikai valsts masu

bibliotēkāmun to darbības koordināciju. Bibliogrāfiskie un

metodiskie materiāli, ko izdod valsts bibliotēkas, nenonāk līdz

arodbiedrībubibliotēku lielākajai daļai.

Sakarā ar to kultūras orgāniem ievērojami jāuzlabo meto-

diskāpalīdzība arodbiedrību bibliotēkām.

Veicot šo darbu, jāīsteno Komunistiskās partijas un Padom-

ju valdības lēmumi bibliotekārā darba attīstības un grāmatu

propagandas jomā, jāceļ strādnieku kolektīvu bibliotekārās

vn bibliogrāfiskās apkalpošanas līmenis, jāsekmē arodbiedrību

bibliotēkugrāmatu fondu maksimāla izmantošana, lai paaugsti-

nātudarbaļaužu komunistisko apzinīgumu, kultūras un tehnisko

zināšanu līmeni.

VACP un PSRS Kultūras ministrija uzskata par lietderīgu

izveidotkatrā savienotajā un autonomajā republikā, novadā,

apgabalāmetodiskās palīdzības sistēmu arodbiedrību bibliotē-

kām,ievērojot sekojošus pamatprincipus:

1. Kultūras orgānu republikāniskās, apgabalu, novadu un

Pilsētu un rajonu centrālāsbibliotēkas ir arodbiedrību padom-

jumetodiskās bāzes bibliotēku pirmrindas pieredzes jautāju-

mu izskatīšanā un ieviešanā praksē, sabiedriski politiskās, ra-

kšanās tehniskās, zinātniskās un daiļliteratūras propagandā.
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Piezīme* Metodisku palīdzību arodbiedrību bibliotēkām

darbā ar ražošanas tehnisko un ekonomisko

literatūru sniedz arī ministriju un resoru

centrālās nozaru zinātniskās un zinātniski

tehniskās bibliotēkas (t.sk. Centrālā lauk-

saimniecības zinātniskā bibliotēka) saskaņā

ar VACP un PSRS Ministru Padomes Zinātnes un

tehnikas valsts komitejas "Vispārējām rekomen-

dācijām par arodbiedrību un tehnisko biblio-

tēku kopējo darbu, nodrošinot ražošanas uz-

ņēmumu kolektīvus ar tehnisko un ekonomisko

literatūru" Nr. 20/2 1963.g. 12. jūlijā.

2. Republikāniskās, novadu, apgabalu, pilsētu un rajonu

centrālās bibliotēkas:

a) izstrādā uzņēmumu, celtniecības, transporta, padomju

saimniecību, iestāžu, mācību iestāžu kolektīvu bibliotekārās

un bibliogrāfiskās apkalpošanas organizācijas plānus un pasā-

kumus;

b) veic pasākumus strādnieku un kalpotāju iesaistīšanai

par pastāvīgiem bibliotēku lasītājiem;

c) sekmē arodbiedrību bibliotēku pareizu fondu komplektē-

šanu un organizāciju;

d) organizē konsultācijas arodbiedrību bibliotēku darbi-

niekiem par novecojušās literatūras norakstīšanu, dublētu fo"*

dv izmantošanu;

c) nodrošina arodbiedrību bibliotēkas ar metodiskiem un

bibliogrāfiskiem līdzekļiem tāpat kā valsts masu bibliotēkaa!

sniedz konsultācijas, izbraucot uz vietām, organizējot meto-

diskas apspriedes, seminārus, konferences;

f) palīdz arodbiedrību padomēm un komitejām organizēt



129

bibliotekāru kvalifikācijas celšanu atbilstoši VACP Prezidija

lēmumaml97l.g. ļ?.februārī "Par arodbiedrību padomju darbu

arodbiedrību kultūras un izglītības iestāžu kadru izraudzīša-

nā, izvietošanā un kvalifikācijas celšanā".

3* Centrālās valsts jaunatnes bibliotēkas ir republikā-

nisko,novadu, apgabalu arodbiedrību padomju metodiskās bāzes

efektīvāko formu un metožu izstrādāšanā grāmatu propagandai

jaunatnesvidu, informācijas un bibliogrāfijas centri par jau-

natnesproblēmām.

4. Centrālās valsts bērnu bibliotēkas ir organizatoriski

metodiskās palīdzības un darba koordinācijas centri arodbiedri

bu bibliotēkām, kuras apkalpo I - VIII kl. skolēnus un pirms-

skolasvecuma bērnus.

5. VACP Zinātniskā bibliotēka, republikānisko un apgaba-

lu arodbiedrību padomju bibliotēkas sniedz bibliotēkām meto-

diskupalīdzību literatūras par darbu un arodbiedrību celtnie-

cību,kā arī arodbiedrību aktīvam adresētās literatūras pro-

pagandas jautājumos.

6. Zinātniski metodiskie centri pasākumus metodiskās pa-

līdzības sniegšanai arodbiedrību bibliotēkām paredz darba plā-

nos, kurus apstiprina kultūras orgāni kopā ar arodbiedrību

Padomēm.

Svarīgākie pasākumi melodiskās palīdzības sniegšanā

arodbiedrības bibliotēkām-! pēc saskaņošanas ar VACP Kultūras

nodaļu, tiek ietverbi V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas

zinātniski metodiskā darba perspektīvajā kopplānā.

7. RepubliKāniskās, apgabalu, novadu arodbiedrību padomes
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kcpā ar kultūras orgāniem un to bibliotēkām daļēji finansē

izdevumus metodisko līdzekļu sastādīšanā, izdošanā, iegādē

un Izplatīšanā, #ā ari atvēl līdzekļus kopīgi organizētajiem

kursiem, semināriem, konsultācijām, izbraukumiem uz arodbiedrī-

bu bibliotēkām praktiskas palīdzības sniegšanai un pirmrindas

pieredzes pētīšanai. Līdzekļus tam paredz pēc panta "Kultūras

masu pasākumi un darbs ar bērniem".

PAR PASĀKUMIEM BIBLIOTĒKU ZINĀTNES UN

BIBLIOGRĀFIJAS ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ

DARBA ORGANIZĀCIJAS TĀLĀKĀ UZLABOŠANĀ

PSRS kultūras ministra pavēle

Nr. 547

1971.g. 1. oktobri

(Izvilkums)

Sakarā ar PSKP CX lēmumu 1967.g. 14.augustā "Par pasāku-

miem sabiedrisko zinātņu tālākai attīstīšanai un to lomas

palielināšanai komunisma celtniecībā", PSKP CX un PSRS

Ministru Padomes lēmumu Nr-760 1968.g. 24.septembri "Par pa-

sākumiem, kas veicami, lai paaugstinātu zinātnisko organizā-

ciju darba efektivitāti un paātrinātu zinātnes un tehnikas

sasniegumu izmantošanu tautas saimniecībā" PSRS Kultūras

ministrijas un citu resoru bibliotēkās,kultūras institūtos

un citu augstāko mācību iestāžu bibliotekārajās un
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bibliogrāfiskajās katedrās ir veikts zināms darbs zinātnisko

pētījumu organizācijā. V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkā un

M.J.Saltikova - Sčedrina Valsta publiskajā oibliotēkā izveido-

tas speciālas zinātniskās pētniecības nodaļas. Ir iesākta bib-

liotekārādarba un bibliogrāfijas teorijas un prakses dažā'u

problēmu izstrādāšana* ļeniniskais posms bibliotēku darba at-

tīstībā**bibliotēku grāmatu fondu komplektēšana un izmantoša-

na; lasīšanas sociālpsiholoģiskie pamati; tautas saimniecības

speciālistu bibliotekārie un bibliogrāfiskie pieprasījumi;

iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas,centralizācijas un

citi jautājumi. Paveikts pamatdarbs padomju bibliotekārās un

bibliogrāfiskās klasifikācijas izveidošanā un izstrādāti vie-

notie iespieddarbu aprakstīšanas noteikumi.

Pēdējā laikā uzlabojusies zinātniski pētnieciskā darba

koordinācija bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas jomā. Pēc

KPFSR Kultūras ministrijas iniciatīvas sākta problēmu komisi-

ju organizācija, kuru darbā piedalās daudzas iestādes.

Tanī pat laikā bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas zi-

nātniskipētnieciskā darba organizācijā ir vēl būtiski trūkumi.

Hav noteiktas sistēmas šī darba plānošanā un vadībā, nepietie-

kams ir pētniecisko nodaļu tīkls lielajās bibliotēkās, jūtams

zinātnisko kadru trūkums.Dažu problēmu pētīšana ieilgusi un nav

devusi gaidīto efektu(bibA.otekāro un bibliogrāfisko procesu mc

hanizācija,bibliotekārā*darba zinātniskā organizācija,ekonomika

utt.).Bibliotekārā darba problēmu pētīšanā nepietiekami izmanto

citu zinātņu nozaru sasniegumus. Pētījumu veikšanu traucē da-
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žādu resoru organizāciju darbības nesaskaņotība.

Minētie trūkumi sevišķi neciešami pašreizējā momentā, kad

PSKP XXIV kongress, kas noteicis padomju sabiedrības attīstības

galvenos virzienus devītajā piecgadē, lielu vērību pievērsis

tautas izglītības, zinātnes un kultūras attīstībai, visdažā-

dāko ideoloģiskā darba formu izvēršanai un īpaši uzsvēris uzde-

vumu pilnveidot bibliotēku darbu mūsu zemē.

Lai panāktu zinātniski pētnieciskā darba organizācijas

uzlabošanu bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas teorijas joma,

pavēlu:

1. Savienoto republiku kultūras ministriem, Vissavienī-

bas un republikas nozīmes valsts bibliotēku direktoriem, kul-

tūras institūtu rektoriem virzīt bibliotēku un kultūras insti-

tūtu speciālo katedru zinātniski pētniecisko darbu svarīgāko

bibliotekārā darba un bibliogrāfijas problēmu, kuras izriet

no PSKP XXIV kongresa lēmumiem un materiāliem, izstrādāšanā.

2. Apstiprināt vadošās zinātniski pētnieciskās iestādes,

kuras atbildīgas par bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas

svarīgāko problēmu izstrādāšanu (sk. pielikumu).

3. Pie PSRS Kultūras ministrijas izveidot Bibliotēku

zinātnes un bibliogrāfijas zinātniski pētnieciskā darba koor-

dinācijas padomi. Apstiprināt Padomes nolikumu (5k.258.1pp.)

un Padomes sastāvu.

4. Izveidot problēmu padomes šādos bibliotēku zinātnes

un bibliogrāfijas jautājumos:

a) bibliotēku zinātnes un bibliotekārā darba vēstures
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vispārējas teorētiskas problēmas;

b) grāmata un lasīšana padomju sabiedrības dzīvē;

c) bibliotekārās un bibliogrāfiskās informācijas resursi

un to attīstības problēmas mūsdienās (bibliotēka un informāci-

ja);

d) vienotā bibliotēku sistēma;

c) bibliotekārā un bibliogrāfiskā klasifikācija un in-

formācijas meklējumvalodas.

Uzdot PSRS Kultūras ministrijas Bibliotēku zinātnes un

bibliogrāfijas zinātniski pētnieciskā darba koordinācijas

padomei divu mēnešu laikā iesniegt PSRS Kultūras ministrijai

apstiprināšanai problēmu padomju personālo sastāvu.

5. Uzdot V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai:

- koordinēt mūsu valsts bibliotēku un mācību iestāžu zi-

nātniski pētniecisko darbu bibliotēku zinātnes un bibliogrā-

fijas jomā atbilstoši pielikumā uzrādītajai tematikai; '.

* izstrādāt galvenos virzienus un sastādīt zinātniski

Pētnieciskā darba perspektīvos kopplānus; saskaņot šos plānus

ar citu resoru attiecīgām centrālajām bibliotēkām un iesniegt

izskatīšanai PSRS Kultūras ministrijas Zinātniski pētnieciskā

darba koordinācijas padomei;

- kontrolēt zinātniski pētnieciskā darba kopplānu izpil-

ēs gaitu atbilstoši uzrādītajai tematikai;

- uzglabāt atskaites par zinātniski pētnieciskā darba re-

zultātiem;

- sagatavot apskatus, kas raksturotu šī darba stāvokli
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un sniegtu rekomendācijas tā tālākai attīstībai*

- sniegt metodisku palīdzību bibliotēkām un mācību iestā-

dēm zinātniski pētnieciskā darbā bibliotēku zinātnes un bib-

liogrāfijas jautājumos;

- katru gadu iesniegt PSRS Kultūras ministrijai atskai-

tes par zinātnisko pētījumu plānu izpildi (ne vēlāk kā līdz

15. martam - par iepriekšējo gadu).

6. Lūgt PSRS Ministru Padomes Valsts zinātnes un tehnikß

komiteju, PSRS Ministru Padomes Preses komiteju, PSRS Augstā-

kās un vidējās speciālās izglītības ministriju, PSRS Veselibß

aizsardzības ministriju, PSRS Zinātņu akadēmijas Prezidiju M

V.l.Ļeņina Vissavienības Lauksaimniecības zinātņu akadēmiju

dot norādījumu padotajām bibliotēkām, mācību iestādēm, kuras

gatavo kadrus bibliotēkām, un grāmatu palātām koordinēt savu

zinātnisko darbu ar PSRS Kultūras ministrijas sistēmas

tēku darbu, kopīgi izstrādājot kopplānus, organizējot kopīgi

pētījumus, zinātniskas konferences un iesniedzot V.l.Ļeņina

PSRS Valsts bibliotēkai materiālus par zinātniski pētniecisko

darbu rezultātiem, lai tos atspoguļotu bibliotēku zinātnes

darba pārskatos.

7. Uzdot V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai sagatavot un

trīs mēnešu laikā iesniegt izskatīšanai PSRS Kultūras minisß-

jas Zinātniski pētnieciskā darba koordinācijas padomei "Zinā*

nisko bibliotēku un augstāko mācību iestāžu bibliotēku fakul-

tāšu zinātniski pētnieciskā darba perspektīvo kopplānu 1971'

- 1975.g." par bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas teorijā
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jautājumiem.

d. Savienoto republiku kultūras ministrijām panākt zināt-

niskipētnieciskā darba attīstību bibliotēku zinātnes un bib-

liogrāfijasjomā un koordinēt šo darbu republikās. Divu mēne-

šu laikā izskatīt un apstiprināt zinātniski pētnieciskā darba

Piecgades kopplānus bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas jomā

Visām PSRS Kultūras ministrijas sistēmas iestādēm, kuras

veicpētniecisku darbu bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas

jomā,katru gadu sniegt V.I.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai in-

formāciju par pētījumu un zinātnisko darbu gaitu un galīgiem

rezultātiem.

9. Apstiprināt Nolikumu par savienotās republikas Valsts

bibliotēkaszinātniski pētniecisko darbu.

Pielikums

Vadošo organizāciju saraksts, kuras atbildīgas

par svarīgāko bibliotēku zinātnes un

bibliogrāfijas problēmu izstrādāšanu

.Ļj.ķenina PSRS Valsts bibliotēka:

1) bibliotēku zinātnes un bibliotēku darba vēstures

vispārējas teorētiskas problēmas;

2) grāmata un lasīšana padomju sabiedrības dzīvē*

3) ieteicošā bibliogrāfija un lasīšanas vadība;

4) bibliotekārās un bibliogrāfiskās informācijas

"eklēšanaa sistēmas;

5) bibliotekārā un bibliogrāfiskā klasifikācija;
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6) zinātnisko bibliotēku fondi un depozitārās glabāša-

nas problēmas;

7) vienotā bibliotēku sistēma (vispārējās problēmas,

masu bibliotēku tikla centralizācija, bibliotēku rajonizāci

jas zinātniskie pamati);

8) grāmatu fondu saglabāšana;

9) bibliotēku zinātne ārzemēs.

M.J,Saltikova - Sčedrina Valsts publiskā bibliotēka:

1) bibliotēka un informācija;

2) bibliotēku darba ekonomika un bibliotēku darbības

efektivitātes kritēriji;

3) bibliotekārā un bibliogrāfiskā klasifikācija,

priekšmetošana un priekšmetu katalogi (kopā ar V.l.Ļeņina)

PSRS Valsts bibliotēku);

4) komplektēšanas sistēma un masu bibliotēku fondi;

5) grāmatu fondu saglabāšana (kopā ar V.l.Ļeņina PSRS

Valsts bibliotēku).

Maskavas Valsts kultūras institūts:

1) bibliotēkārā darba vēsture;

2) darba zinātniskā organizācija bibliotēkās;

3) bibliotekāro un bibliogrāfisko disciplīnu mācību

grāmatu sastādīšana;

4) bibliotēku kadru sagatavošanas sistēma.

N.K.Krupskajas LeuinĶradas Valsts kultūras institūts:

1) bibliotēku darba vadīšanas racionālā sistēma;

2) bibliotekāro un bibliogrāfisko disciplīnu mācību
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grāmatusastādīšana*

3) bibliotēku kadru sagatavošanas sistēma (kopā ar

Maskavas Valsts kultūras institūtu).

Savienotorepubliku valsts bibliotēkas un speciālās

kultūrasinstitūtu katedras:

1) bibliotēku darba un bibliogrāfijas nacionālie un

vietējie aspekti* t

2) bibliotēku darba un bibliogrāfijas vēsture savienota-

jārepublikr*

3) bibliotēku kadru sagatavošanas sistēma republikā.

VLKJS 50 gadadienas KPFSR Valsts republikāniskā

jaunatnes bibliotēka:

bibliotēkas kā palīgs jatmatnes profesionālajā

orientācijā.

PAR ZINĀTNISKĀS INFORMĀCIJAS DARBA

UZLABOŠANU BIBLIOTĒKĀS

Latvijas PSR Kultūras ministri-

jas Kolēģijas lēmums

1967.g. 22.maijā

Latvijas PSR Kultūras*.oiniBtrijas Kolēģija atzīmē, ka

PSRS Kultūras ministrijas 1967.g. 25. janvāra pavēlē "Par zi-

nātniskās informācijas darba uzlabošanu bibliotēkās" un Latvi-

jas PSR Ministru Padomes 1967.g. 16. februāra lēmumā "Par
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republikānisko zinātniski tehniskās informācijas sistēmu"

norādīts: lai sekmīgi izpildītu tautas saimniecībai un zināt-

nei izvirzītos uzdevumus, ievērojami jāuzlabo zinātniski tehnir

kā informācija, kas ir svarīgs priekšnoteikums zinātniski teh-

niskā progresa paātrināšanai un sabiedriskās ra2ošanas efekti-

vitātes celšanai.

Minētajā lēmumā norādīti pašreizējās zinātniski tehniskās

informācijas sistēmas trūkumi, atzīmēts, ka zinātniski tehnis-

kās informācijas sistēma neatbilst augošajām tautas saimniecī-

bas, kā arī zinātnieku, speciālistu, novatoru un valsts iestā-

žu darbinieku prasībām. Lai paātrinātu zinātniski tehniskā pro-

gresa tempu, radītu nepieciešamos apstākļus zinātniekiem, uzņē-

mumu zinātniski pētniecisko, projektēšanas un konstruktoru or-

ganizāciju inženiertehniskajiem darbiniekiem, kā arī, lai paāt-

rinātu zinātnes un tehnikas sasniegumu ieviešanu praksē, lēmu-

mā paredzēts no 1966. - 1970.g. veikt pasākumus zinātniski

tehniskās informācijas sistēmas radikālā uzlabošanā, kas savu-

kārt sekmētu savlaicīgu un pilnīgu informāciju par mūsu un ār-

zemju zinātnes un tehnikas sasniegumiem.

Lai novērstu paralēlismu zinātniski tehniskās informācijā

organizāciju darbā, noteikti katras ministrijas un resora

pienākumi. Ķultūras ministrija ir atbildīga par zinātniski teh-

niskās informācijas pilnveidošanu universiālās bibliotēkās,

par zinātniski tehniskās informācijas orgānu un speciālo bib-

liotēku darba koordināciju, par bibliotēku
- depozitāriju or-

ganizēšanu, saskaņojot šo jautājumu ar Latvijas PSR Ministru

Padomes Valsts plāna komisiju, par dabas zinātņu un tehniskās
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literatūras kopkatalogu sastādīšanu un sistemātisku izdošanu,

par starpbibliotēku abonementa apkalpošanas sistēmas plašāku

attīstību un par bibliotēku nodrošināšanu ar modernu mehanizā-

ciju un automatizāciju, kā arī ar sakaru līdzekļiem.

Izpildot PSRS Kultūras ministrijas un Latvijas PSR Minis-

tru Padomes lēmumu, Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolēģija

nolemj:,

I. Uzdot Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkai:

1. Nodrošināt Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

līdzdalību republikas vienotajā zinātniski tehniskajā infor-

mācijā, sastādot detalizētas bibliogrāfiskas kartotēkas par

jautājumiem;:

a) elektrotehnikā*

b) automātiskajā vadīšanā un regulēšanā (vispārīgi jau-

tājumi);

c) lauksaimniecības mehanizācijā un elektrJ.fikācijā.

2. Turpināt izdot šādus informatīvi bibliogrāfiskos

līdzekļus:

a) "Jaunākā sabiedriski politiskā literatūra";

b) "Jaunākā lauksaimniecības literatūra"-

--c) "Bibliotekārās literatūras jaunumi"*.
Panākt

savlaicīgu informatīvo līdzekļu izdošanu un izsūtīšanu.

3. 196d.g. atvērt bioLpgijas, medicīnas un lauksaimniecī-

bas literatūras lasītavu **Cnpastiprināt informāciju par šo li-

teratūru.

4. 1967.g. atvērt neklātienes abonementu lauksaimniecības

X-

Tagad "Bibliotekārās un bibliogrāfiskās literatūras jaunumi".
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speciālistiem, kas dzīvo laukos, un nodrošināt abonentus ar

informāciju par viņiem vajadzīgo literatūru.

5. Plašāk pAktizēt fondu aatura atklāšanu, organizējot

izstādes un apskatus par atsevišķu zinātņu nozaru literatūru

un svarīgākajiem jautājumiem republikas tautsaimniecībā.

6. Organizēt plašas literatūras izstādes ārpus bibliotēka:

(dažādās sanākamēe, konferencēs, rūpniecības uzņēmumos utt.)t

papildinot tās ar bibliogrāfiskiem apskatiem, informācijām.

7. Palielināt izdevuma "Jaunākā lauksaimniecības literatū-

ra" tirāžu, lai to varētu nosūtīt ikvienam kolhozam un padomju

saimniecībai.

8. Saatādīt bibliogrāfisko un informatīvo izdevumu koprā-

dītāju.

9. Izpētīt iespējas organizēt informāciju par jaunāko li-

teratūru pa telefonu.

10. Turpināt ārzemju literatūras un periodisko izdevumu

republikānisko kopkatalogu.

11. Pārdalīt Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

tehniskās literatūras speciālo veidu fondu, uzdodot tai arī

turpmāk komplektēt:

a) tehniskās literatūras speciālo veidu republikānisko

obligāto eksemplāru*

b) spēkā esošos standartus;

c) tehnisko noteikumu un normāļu krājumus;

d) tehniskos katalogus (mūszemes un ārzemju).

12. Nodot Republikāniskajai zinātniski tehniskajai bib-
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liotēkai:

a) Latvijas PSR izdoto tehniskās literatūras speciālo vei-

duotro (v.c.) eksemplāru;

b) standartu arhīvu. Turpmāk katru gadu nodot atceltos

standartus;

c) tehnisko noteikumu un normālu atsevišķos izdevumus;

d) vairumtirdzniecības cenrāžus.

11. Uzdot Daugavpils, Jelgavas, Liepājas un Ventspils zi-

nātniskajāmbibliotēkām:

1. Noorganizēt bibliogrāfisko uzziņu aparātu, veikt bib-

liogrāfiskouzziņu un informācijas darbu, saņemot un izmanto-

jottehnisko informāciju no bibliotēkām, kas ietilpst republi-

kasvienotajā informācijas sistēmā.

2. Sastādīt universālos un informatīvos biļetenus par

jaunsaņemtoliteratūru.

3. Paplašināt bibliogrāfiskos uzziņu fondus, komplektējot

tosar kārtējiem informatīvi bibliogrāfiskajiem izdevumiem, re-

feratlviem žurnāliem par tehnikas un dabas zinātņu jautājumiem.

4. Visās pilsētu zinātniskajās bibliotēkās sastādīt teh-

niskās literatūras un periodisko izdevumu kopkatalogus.

5. Plašāk izmantot SRA. Visām zinātniskajam bibliotēkām

iesaistīties SBA koordinācijas sistēmā. Pilsētu, rajonu robežās

Plašākpraktizēt literatūras saņemšanu starpbibliotēku abone-

mentakārtā.

6. Sastādīt pilsētas mērogā starpresoru vienotos biblio-

tēkukomplektēšanas plānus, koordinējot literatūras iegādi da-

žādu sistēmu un organizāciju bibliotēkās.
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7. Līdz š.g. 1. jūlijam iesniegt Kultūras ministrijai

konkrčtus priekšlikumus bibliogrāfiskā uzzinu un informācija

darba uzlabošanā.

8. Sākot ar 1968.g., nopietnu vērību veltīt zinātniski

tehniskās literatūras komplektēšanai svešvalodās, organizēt

fonotēkas.

111. Uzdot visām rajonu un pilsētu kultūras nodaļām:

1. Nodrošināt, lai-bibliotēkas plašāk atklātu grāmatu

fondu saturu, praktizētu kā literatūras tematiskās, tā ari

jaunumu izstādes, lasītu apskatus un informācijas kā bibliotē-

kā, tā ari ārpus tās. Sekmēt šī darba koordināciju ar arodbind'

ribu un oitām bibliotēkām.

2. Gādāt, lai bibliotēku fondu sastāva uzlabošanai un

to efektīvai izmantošanai 1967. - 1968.g. tiktu izpētīts ik-

vienas bibliotēkas grāmatu fonda sastāvs, nosakot iztrūkstošo

literatūru, atlasot dubletua, profilam neatbilstošo, novecoju-

šo un norakstīšanai paredzēto literatūru. Izlemt jautājumu uu

pazinot Kultūras ministrijai par bibliotēkas - depozitārija

organizēšanu rajonā, pilsētā.

IV. Apstiprināt sekojošu tehnisko līdzekļu minimumu zināt-

niski tehniskās informācijām darba veikšanai zinātniskajās

bibliotēkāa :

rakstāmmašīnas ar latviešu un krievu burtiem,

elektrogrāfiskie pavairmšanas aparāti "Elektrofot" vai

"Vega",

mikrofilmu un mikrokaršu lasīšanas aparāti,

atskaņotājs,

magnetogons,
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epidiaskops.

V.

VI. Līdz š.g. 13. jūnijam Kultūras un izglītības

iestāšupārvaldei sagatavot un saskanot ar Valsts plēna

komisijupriekšlikumus par bibliotēkas - depozitārija

organizēšanurepublikā.

PAR IETEICOŠO BIBLIOGRĀFISKO IZDEVUMU

STĀVOKLI; UZDEVUMIEM UN PASĀKUMIEM TO

IZDOŠANAS UZLABOŠANAI VALSTĪ

PSRS Kultūras ministrijas Kolēģijas,

PSRS Ministru Padomes Preses

komitejas* lēmums

1970.g. 20.februārī

PSRS Kultūras ministrijas Kolēģija,PSßS Ministru Padomes

Preses komiteja atzīmē,ka saskaņā ar PSRS Kultūras ministrijas

K°l6gijas lēmumu 1964.g.26.jūnijā"Par ieteicošās bibliogrāfijas

un uzdevumiem"un PSRS Ministru Padomes Preses komitejas

iSmumu1966.g.25.martā"Par ieteicošās bibliogrāfijas stāvokli un

X

Tagad PSRS Ministru Padomes Valsts izdevniecību,poligrā-

fijas un grāmatu tirdzniecības lietu komiteja.
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pasākumiem tās izdošanas un izplatīšanas uzlabošanā" bibliotē-

kas un izdevniecības ir paaugstinājušas ieteicošo bibliogrā-

fisko izdevumu kvalitāti, uzlabojušas to māksliniecisko nofor-

mējumu un poligrāfisko apdari.

leteicošo bibliogrāfisko izdevumu tematika kļuvusi aktuā-

lāka, ciešāk saistīta ar svarīgākajiem politiskajiem notiku-

miem. Lielu darbu veic izdevniecības sakarā ar gatavošanos

V.l.Ļeņina dzimšanas 100. gadadienai. Sastādīti līdzekļi "Vi-

su dzīvo dzīvāks Ļeņins vēl arvien", "Ļeņins un mūsdienas"

v.c.

leteicošās bibliogrāfijas attīstībā ir palielinājusies

V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas loma. Bibliogrāfisko lī-

dzekļu sastādīšanā un izdošanā aktīvi piedalās M.J.Saltikova

- Ščedrina Valsts publiskā bibliotēka, Valsts publiskā vēstu-

res bibliotēka un virkne citu centrālo un vietējo bibliotēku.

Pēdējos gados V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēka kopā ar citā*

iestādēm izvērsusi pētniecības darbu bibliogrāfijas teorija)

\m metodikas jomā.

Kultūrām miniatrijas Kolēgija.PSßS

Padomes Preses komiteja uzskata,ka ieteicošās bibliogrāfijas

tlatlba atpaliek no ideologiakā darba praalbām. leteicošo bib-

liogrāfijaa izdevumu tematika neaptver daudzaa aktuālas mūs-

dienu problēmas. Rūpniecības un latūcsaimniecības masu profe-

siju strādniekiem trūkst efektīvas bibliogrāfiskās palīdzības.

Maz izdod bibliogrāfiskos līdzekļus jaunatnei.

Izdodamajiem līdzekļiem dažkārt nav konkrētas lasītāju

adreaācijaa, tajoa ne vienmēr tiek ieteiktaa labākāa grāma-
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tas,trūkst anotāciju, uzzinu aparāta.

Daudzu republikās un apgabalos izdoto līdzekļu noformē-

jumsir neizteiksmīgs. Nepietiekami tiek propagandētas grā-

matasvirknē masu periodisko izdevumu, literatūras propagandai

vājiizmanto radio un televīziju, nepietiekami izplftlti ir

grāmatāsievietotie literatūras saraksti.

Būtiskie trūkumi ieteicošās bibliogrāfijas jomā izskaid-

rojamivispirms ar to, ka savienoto republiku kultūras minis-

trijas, apgaoalu un novadu kultūras pārvaldes un autonomo re-

publikukultūras ministrijas nepietiekami rūpčjaa par biblio-

tēku bibliogrāfiakāa darbībaa attīatību un ieteicošo biblio-

grāfiskoizdevumu ieviešanu grāmatu propagandaß praksē. V.I.

ĻeņinaPSßS Valata bibliotēka nav pietiekami aktīva bibliogrā-

fiskolīdzekļu viengabalainaa Biatēnaa izveidē. Bibliotēkaa

darbiniekine vienmēr savlaicīgi un pietiekami kritiaki ana-

lizē citu bibliotēku bibliogrāfiakoa materiālus? nepietiekami

koordinēnorises visās iestādēs, kas nodarbojaa ar ieteicošo

bibliogrāfiju.

Centrālās un vietējāe izdevniecībaa, Preses komitejas

galvenās redakcijas nav darījušas visu, lai izpildītu Komite-

jaslēmumus ieteicošās bibliogrāfijas jomā, tām nav ciešas

saites ar bibliotēkām, kuras strādā pie literatūras rādītā-

jiem. Daudzi izdevumi iznāķmazā tirāžā, ar lielu novēlošanoa,

tos nepietiekami reklamē*

PSRS Kultūras ministrija un PSRS Ministru Padome nolemj;

1. Savienoto republiku kultūras ministrijām, preaes komi-

tejāmveikt noteiktus pasākumus, lai novērstu lēmumā atzīmētos
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trūkumus. Līdz 1970.g. 1. jūnijam kopīgās sēdēs izskatīt jau-

tājumu par ieteicošās bibliogrāfijas stāvokli un pasākumiem

tā uzlabošanai republikās un iesniegt savus priekšlikumus par

ieteicošās bibliogrāfijas tālāku attīstību PSRS Kultūras mi-

nistrijai un PSRS Ministru Padomes Preses komitejai. Paaug-

stināt prasības bibliogrāfisko līdzekļu kvalitātei.

2. V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai kopā ar izdevniecī-

bu ' "KHMra" izstrādāt priekšlikumus par ieteicošo bibliogrā-

fisko līdzekļu sistēmu valstī ūn iesniegt apstiprināšanai līdz

1970.g. 1. jūnijam, šajā sistēmā paredzēt; lasītāju galveno

grupu un, pirmām kārtām, jauniešu un bērnu vispārējā kultū-

ras un profesionālo vajadzību apmierināšanu* mūsdienu zināt-

nes un tehnikas pamatnozaru, aktuālu laikmeta politisko pro-'

blēmu,ar padomju patriotisma un sociālistiskā internacionā-

lisma audzināšanu saistīto jautājumu ietveršanu.

3. Preses komitejas galvenajām redakcijām, PSRS Kultū-

ras ministrijas Galvenajai bibliotēku inspekcijai*, V.l.Ļeņiha

PSRS Valsts bibliotēkai izstrādāt ieteicošo bibliogrāfisko

izdevumu perspektīvos plānus 1971. - 1975.g. un iesniegt ap-

stiprināšanai līdz 1970.g. 1. novembrim:

a) Sabiedriski politiskās literatūras galvenajai redak-

cijai kopā.ar V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēku
- sabiedriski

politiskās tematikas ieteicošo bibliogrāfisko izdevumu per-

spektīvo plānu;

b) Zinātniski tehniskās literatūras galvenajai redakcijai

*
Tagad - Bibliotēku lietu pārvalde.
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kopāar V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēku - politehniskai

pašizglītībaidomāto ieteicošo bibliogrāfisko izdevumu per-

spektīvoplānu un kopā ar PSRS Valsts publisko Zinātniski

tehniskobibliotēku - rūpnieciskās ražošanas masu profesiju

strādniekiemdomāto ieteicošo bibliogrāfisko izdevur.uplānu*

c) Daiļliteratūras galvenajai redakcijai kopā ar V.I.Ļe-

ņinaPSRS Valsts bibliotēku - ieteicošo bibliogrāfisko izde-

vumuperspektīvo plānu labāko mūßzemea un paaaulee daiļlitera-

tūrasun mākslaa, markaistiaki ļeņiniakāa estētikas darbu

propagandai.

4. Centrālo izdevniecību direktoriem kopā ar attiecīga-

jāmnozaru bibliotēkāmnodrošināt speciālu bibliogrāfisku lī-

dzekļupar svarīgākajām zinātnes un tehnikas problēmām sagata-

vošanuun izdošanu, iznākošajos izdevumos ievietot literatūras

sarakstus.

5. Uzdot republikāniskajām preses komitejām ietvert repub-

likānisko,apgabalu (novadu) izdevniecību plānos ieteicošus

bibliogrāfiskus līdzekļus, kuri propagandē literatūru nacio-

nālajāsvalodās, grāmatas par republiku un apgabalu vēsturi,

ekonomiku,kultūru, lauksaimniecības literatūru, ievērojot zo-

nālāsīpatnības.

6- Galvenajai bibliotēku inßpekcijai līdz 1970.g- 1. ap-

rīlimizstrādāt nolikumu pay republikānisko un apgabalu bib-

liotēkubibliogrāfisko lrtzekļu recenzēšanas kārtību.

V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai, izdevniecībai "KHHra"

veikt pasākumus, lai nokārtotu izdevumu sērijas un ievērotu
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sagatavošanas termiņus, lai atkārtoti izdotu iepriekšējos

gados publicētos labākos ieteicošos rādītājus.

7. Sabiedriski politiskās literatūras galvenajai redakc;

jai papildus palielināt izdevniecībai "KHHra" limitu sva-

rīgāko bibliogrāfisko līdzekļu izdošanai.

Galvenajai poligrāfiskās rūpniecības pārvaldei kopā ar

izdevniecību "KHara" līdz 1970.g. 1. jūnijam izstrādāt da-

žādu ieteicošo bibliogrāfisko līdzekļu izdošanas tipveida gn

fiku, pirmām kārtām ņemot vērā turpinājumu un sēriju izdevut

operatīvu izdošanu; nodrošināt grafikā paredzēto ražošanas

procesu izpildes termiņu stingru ievērošanu.

ci. "ConaMaTa":

a) uzlabot ieteicošo bibliogrāfisko izdevumu tirāžas no-

teikšanu un izplatīšanu;

b) bibliotēku kolektoroa organizēt bibliotēku pasūtījumi

pieņemšanu ieteicošo bibliogrāfiako turpinājumu izdevumiem,

lai nodrošinātu paatāvīgu bibliotēku loku ar katru šo izdevu-

mu laidienu;

c) organizēt ieteicošo līdzekļu mazumtirdzniecību grā-

matu tirdzniecībaa pārvaldea galvenajās un specializētajās

grāmatnīcās.

9. Žurnāla "B Mape KHHT" redakcijai pastiprināt grā-

matu propagandu par svarīgākajiem sabiedriski politiskajiem

un zinātniski tehniskajiem jautājumiem, sistemātiski publi-

cēt izdodamās literatūras apskatus, to sagatavošanai pieaici-

not ievērojamus mūszemes zinātniekus.
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Organizēt bibliogrāfisko līdzekļu recenzēšanu.

Laikraksta "KHHZHOe 0603pemM" redakcijai no 1970.g.

I.aprīļa izveidot speciālu ieteicošās bibliogrāfijas nodaļu.

10. Sabiedriski politiskās literatūras galvenajai redak-

cijai, PSRS Kultūras ministrijas Galvenajai bibliotēku in-

spekcijai,v.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai 1970.g. IV ce-

turksnīorganizēt apspriedi - semināru ar centrālo izdevnie-

cībudarbiniekiem par grāmatās ievietoto literatūras sarakstu

problēmām.

11. Laikraksta "COBeTOKBH KvßMvpa" redkolēģijai

pastiprinātkritikas un bibliogrāfisko darbu, organizēt kultū-

rasun mākslas grāmatu propagandu.

VĒSTULE SAVIENOTO REPUBLIKU KULTŪRAS MINISTRIJĀM,

APGABALU, NOVADU,REPUBLIKĀNISKAJĀM ARODBIEDRĪBU

PADOMĒM (PAR BIBLIOTĒKU GRĀMATU FONDU SAGLABĀŠANU)

PSRS Kultūras ministrija, VACP

1966.g. 23. jūnijā

PSRS Kultūras ministrija un VACP saņem daudzus signālus

Par to, ka pēdējos gados vairākās vietās kultūras orgāni un

arodbiedrību organizācijas maz pievērš uzmanību un vāji kon-

trolēmasu bibliotēku fondu saglabāšanu. Tā rezultātā katru

ievērojama daļa bibliotēku grāmatu tiz-kpiesavinātas,

ļaunprātīgi bojātas un kļūst nelietojamas.



150

Biežāki kļuvuši gadījumi, kad daudzi lasītāji pārkāpj

"Masu bibliotēku lietošanas noteikumus" un ilgstoši aiztur

(dažkārt vairāk par gadu) vērtīgu literatūru, paliekot neie-

vēroti un nesodīti. Tas rada bezatbildību un nevērīgu atti'i

arni pret bibliotēku fondiem, kas bieži nodara nelabojamus zau-

dējumue mūsu zemes grāmatu bagātībām un nāk par ļaunu miljo-

niem padomju oilvēku lasītāju interesēm.

PSRS āultūraa ministrija un VACP pievērš kultūras minis-

triju un arodbiedrību padomju uzmanību nepieciešamībai veikt

pasākumus, kas nodrošinātu bibliotēku grāmatu fondu saglabā-

šanu, izskatīt šos jautājumus ministriju kolēģijās un arod-

biedrību padomju prezidijos, prasīt no kultūras orgāniem,

arodbiedrību organizācijām un bibliotēku darbiniekiem stingri

ievērot "Masu bibliotēku lietošanas noteikumue". Nepieciešam

organizēt lasītāju aktīva sanāksmes, pārrunas ar bērniem, ja"*

niešiem, strādniekiem, kalpotājiem, pensionāriem, saprotami

izskaidrot katram lasītāja tiesības, pienākumus un atbildību

izmantojot bibliotēkas grāmatas. Zinot atklātībai par jebkuru

nevīžīgas attieksmes gadījumu pret grāmatu fondiem, par katru

"Masu bibliotēkas lietošanas noteikumu" neievērošanas faktu,

pazinot par to darba vietai, mācību iestādei vai dzīves vie-

tai, Uzdot arodbiedrību komitejām rūpīgi izskatīt un apsprie*'

bibliotēku signālus par nevīžīgiem lasītājiem, un, lai ieaud--

nātu cienību pret grāmatu, aktīvāk izmantot strādnieku aanak'

smes,rūpnīcu radiomezglu, periodisko presi un sienas avīzi,

agitbrigādes.
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leteikt bibliotēku direktoriem (vadītājiem) un biblio-

tēkupadomēm nodot izskatīšanai biedru tiesās lietas par per-

sonām,kuras nav atdevušas grāmatas sešu mēnešu laikā pēc

viena- diviem rakstiskiem vai mutiakiem atgādinājumiem.

LīdztekuB tam peraonaa, kaa izdarījušas pārkāpumus ār-

pus"Masu bibliotēkas lietošanaa noteikumu" kompetencea (pie-

mēram,bibliotēku grāmatu zagšana vai ļaunprātīga bojāšana),

jāsaucpie atbildības atbilatoši apēkā esošai lllnnzdošanai

republikā.

Nodrošināt bibliotēku fondu aaglabāšanu, ik dienaa rūpī-

gi audzināt katrā cilvēkā mīlestību un cieņu pret grāmatu kā

lielākogarīgo vērtību - svarīgākais bibliotēku kadru, arod-

biedrības aktīva, kultūras orgānu uzdevums.

VĒSTULE SAVIENOTO REPUBLIKU KULTŪRAS

MINISTRIJĀM (BIBLIOTĒKU DARBINIEKU MATERIĀLĀ

ATBILDĪBA PAR GRĀMATU FONDIEM)

PSRS Kultūras ministrija

1961.g. 26. jūlijā

PSRS Kultūras ministrijā daudzkārt griežas ar jautāju-

miem,kādi ir bibliotēku darbinieku materiālās atbildības

apmēripar grāmatu fondiem.

PSRS Kultūras ministrija paskaidro, ka bibliotēku dar-

binieki,konstatējot grāmatu iztrūkumu, nes materiālu atbil-

dību un atlīdzina materiālos zaudējumus, bet ne vairāk kā
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vienu trešdaļu Bavaa mēneša tarifa likmes (algas) apmērā, ja

zaudējums radies nolaidības vai likumu neievērošanas rezultā-

tā, t.i., bibliotēku darbinieku vainaa dēļ.

Pilnu materiālu atbildību bibliotēku darbinieki nes ti-

kai tad, ja grāmatu iztrūkuma cēlonia ir darbība, par kuru p!

redzēta aoda pēc kriminālkodeksa.

Zaudējuma atlīdzība pirmajā gadījumā notiek, ieturot at-

tiecīgu summu no darbinieka darba algaB, ievērojot KPFSR Dar-

ba likumu kodekaa 83-2 pantu un attiecīgajoa citu republiku

darba likumu kodekaoa norādīto kārtību, bet otrajā (strīdu)

gadījumā - tikai pēc tieaaa lēmuma.

PAR NOSAUKUMA "TEICAMA DARBA BIBLIOTĒKA"

PIEŠĶIRŠANU

Latvijas PSR Kultūras ministrijas

Kolēģijaa un Latvijaa

arodbiedrību padomea Prezidija

lēmums

1962.g.14.maija
īetenojot PSKPlKUkongresa lēmumus, republikas bibliot**

kas izvērsušas aktīvu darbu grāmatu propagandā un iedzīvotāju

bibliotekārajā apkalpošanā. Atsaucoties uz VACP Sekretariāta

un PSRS Kultūraa miniatrijaa Kolēģi jaa lēmumu 1961.g. 22.

augustā par bibliotēkulesaīstlšanoa clnā par no3aukuma"Teic''

ma darba bibliotēka" iegūšanu, 127 republikaa maan bibliotē^^
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uzņēmušās paaugstinātas saistības un cīnās par šī nosaukuma

iegūšanu, bet 3 ciemu bibliotēkām nosaukums jau piešķirts.

Sakarā ar to, ka kustībā par nosaukuma "Teicama darba

bibliotēka" iegūšanu iesaistās arvien lielākß skaits citu

sistēmu un organizāciju bibliotēku, Latvijas PSR Kultūras minis

trijās Kolēģija un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību pado-

mes Prezidijs nolemj:

1. Apstiprināt nosaukumu "Teicama darba bibliotēka" un

Piešķirt to oibliotēkām, kuras visās darba nozarēs guvušas

vislabākoa rezultātus. Atsevišķos gadījumos nosaukumu var

Piešķirt bibliotēku nodaļām lasītavai, bērnu no-

daļai).

2. Apstiprināt "Nolikumu par nosaukuma "Teicama darba

bibliotēka"piešķiršanu" (5k.211.1pp.) un komisiju, kura pār-

bauda bibliotēku darbu, kas cīnēs par nosaukuma iegūšanu.

3. Ne retāk kā reizi ceturksnī pēc kultūrai nodaļu un

arodbiedrību republikānisko komiteju ieteikuma izskatīt bib-

liotēku darbu, kas iesaistījušās Šajā kustībā.

4. Bibliotēkas, kas ieguvušas nosaukumu "Teicama darba

bibliotēka", apbalvot ar diplomiem, bet to darbiniekus - ar

goda rakstiem.

Uzdot visiem rajonu, pilsētu kultūras nodaļu vadītā-

jiem, arodbiedrību komiteju priekšsēdētājiem:

a) gādāt, lai aktīvāk iesaistītos cīņā par

nosaukuma iegūšanu un arodbiedrību rūpnīcu, fabriku un vietē-

jās komitejas līdz š.g. 15. jūnijam paziņotu republikāniska-
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jām komitejām, bet kultūras nodaļas - Kultūras ministrijai

par bibliotēkām, kuras iesaistījušās šajā kustībā*

b) bibliotēku darbinieku sanāksmēs, kultūras un izglītī-

bas iestāžu darbinieku semināros apspriest minēto, kā arī

VACP Sekretariāta un PSRS Kultūras ministrijas Kolēģijas lē-

mumu 1961.g. 22. augustā, palīdzēt bibliotēkām izstrādāt in-

dividuālas saistības saskaņā ar nolikumu, sekot šo saistību

izpildei un regulāri, vērtējot darba rezultātus, izvirzīt la-

bākās bibliotēkas minētā nosaukuma piešķiršanai.

PAR NOZĪMES "LABĀKAIS GRĀMATU PROPAGANDISTS
"

APSTIPRINĀŠANU

Latvijas Republikāniskās arodbiec

ribu padomes Prezidija un Latvija-

PSR Kultūras ministrijas Kolēģija

lēmums

1966.g. 6.maijā

Lai atzīmētu bibliotēku darbiniekus un aktīvistus, kas

veicinājuši sekmīgu bibliotēku darba organizāciju un attīs^'

bu mūsu republikā, Latvijas Republikāniskās arodbiedrību pa*

domes Prezidijs un Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolēgir

nolemj:

1. Apstiprināt nozīmi "Labākais grāmatu propagandists"-

2. Apstiprināt nolikumu par nozīmi "Labākais .'-rāmatu

propagandists" (5k.214.1pp.).



NOLIKUMI, INSTRUKCIJAS,

NOTEIKUMI, NORMATĪVI
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NOLIKUMS PAR VALSTS MASU BIBLIOTĒKU

TĪKLA CENTRALIZĀCIJU

Apstiprinājusi PSRS

Kultūras ministrija

1975.g. 3.februāri

I. Vispārīgi noteikumi

1. Valsts masu bibliotēku tikla centralizācija notiek

saskaņa ar PSKP CX 1974.g. B.maija lēmumu "Par bibliotāku

lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā un

zinātniski tehniskajā progresā", un to.veic savienoto un

autonomo republiku ministru padomes, novadu un apgabalu darba-

ļaužu deputātu padomju izpildu komitejas no 1974.-1980.g.

2. Valsts masu bibliotāku tikla centralizācija paredz

agrāk patstāvīgo bibliotāku apvienošanu centralizēta bibliotSß

sistāmā ar vienotu grāmatu fondu, darbinieku štatu, vienotu

vadību, centralizētu literatūraa komplektāšanu un apstrādi.

Viena no pilsātas, rajona bibliotēkām kļūst par centrālo bib-

liotāku, bet parājās valsts masu bibliotēkas - par tās filiā-

lēm.

3. Valsts masu bibliotēku tikla centralizācijas mērķis

ir;

a) tālāk nostiprināt bibliotēku lomu Komunistiskās parti'

jas un Padomju valsts politikas propagandā, veicināt darbaļau!-

idejiski politiskā līmeņa celšanu, darbaudzināšanu, tikumisko
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un estētisko jūtu veidošanu, zinātnes, tehnikas sasniegumu un

pirmrindas pieredzes propagandu, ka arī to ieviešanu ražošanā;

ciešāk aaiatlt bibliotekāro darbu ar konkrßtiem komunisma

celtniecības uzdevumiem;

b) sekmēt plašāku grāmatu propagandu, tālāk attīstīt dar-

baļaužu, uzņēmumu, ieatāžu, kolhozu, padomju saimniecību un

mācību iestāžu kolektīvu informatīvo un bibliogrāfisko"

apkalpošanu, iesaistīt par masu bibliotēku lasītājiem arvien

vairāk strādnieku, kolhoznieku, kalpotāju, bSmu, jauniešu,

nodrošinot viņiem plašu literatūras izvāles ießpāju;

c) pilnveidot bibliotēku darba organizācijas formas un

vadības metodes, pārvarēt bibliotēku savrupību un norobežoša-

nos,paplašināt un padziļināt to funkcijas, efektīvāk izmantot

literatūru un bibliotēkām piešķirtos līdzekļus, izbeigt neat-

taisnotu grāmatu fondu komplektēšanas dublēšanu, ievieat darba

specializāciju, bibliotekāro un bibliogrāfisko procesu mehani-

zāciju.

4. Bibliotēku tīkla centralizācija notiek bibliotēku uztu-

rēšanai
un attīstībai paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietva-

ros, tos pārdalot un racionālāk izmantojot. Atkarā no darba

apjoma centralizētās sistēmas robežās pieļaujama štata vienību

Pārdale.

5. Valsts masu bibliotēku centralizētā sistēma savu darbu

koordinē un sadarbojas ar universālajām un speciālajām citu

resoru bibliotēkām vai to centralizētajām sistēmām. Koordinā-

cija
paredz bibliotēku plānveidīgu izvietojumu, grāmatu fondu

komplektēšanas un izmantošanas uzlabošanu, lasītāju informatl-
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vas un bibliogrāfiskas apkalpošanas, ka arī metodiska darba

pilnveidošanu.

Ja izveidota starpresoru centralizēta bibliotēku sist9-

ma, centrāla valsts bibliotēka uz līguma pamata var komplekt!'

un apstrādāt literatūru citu sistēmu un organizāciju biblioM-
c

kam.
i

Valsts masu bibliotēku centralizēta sistēma sniedz meto-

disku palīdzību visēm pilsētas, rajona citu resoru un

oiju bibliotēkām, izņemot zinātniski tehniskas.

6. Centralizēta bibliotēku sistēma atrada tiešā pilsētas

.(rajona/ darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas kultOi*

nodaļas vadībā. Pilsētu, ciemu un bērnu bibliotēku - filiāļu

darbu atbilstoši pastāvošajai likumdošanai kontrolē vietSjaa

darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejas. Tās noklausās

ari bibliotēku-filiaļu atskaites, koordinē viņu un citu kultU

raa iestāžu darbību.

-
* *****.-<*-*-***! -*-*#*^sm<

Saskaņā ar PSKP CX lēmumu "Par bibliotēku lomas palieli

šanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā un zinātniski teh-

niskajā progresā" vietējām padomju varas iestādēm, arodbiedrK

komitejām un ražošanas organizācijām jārūpējaa par bibliotēku

materiāli tehniskās bāzes noetiprināšanu, jānodrošina tās ar

nepieciešamām telpām un inventāru.

7. Bibliotēku centralizētā sistēma pielīdzināma

personai, un tai ir zīmogs.

8. Centrālās bibliotēkām (plītētas, rajona,

liotākaa-filiālea aaglabā savue noeaukumue, kuriem pievieno

centralizētās bibliotēku sistēmas nosaukumu.'
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11. Uentralizetās bibliotSku sistēmas

struktūra

9. Valsts masu bibliotēku centralizētajā sistēmā ietilpst

centrēlābibliotēka, bērnu bibliotēka, bibliotēkas-filiaies,

izsniegšanas punkti un pārvietojamās bibliotēkas.

10. Republikāniskās, novadu un apgabalu pakļautības

pilsētāsar iedzīvotāju skaitu līdz 1 milj.centralizētajā

sistSmāiekļaujas visas pilsētas pieaugušo, bērnu, jaunatnes

vn citas patstāvīgās PSRS Kultūras ministrijas sistēmas bib-

liotēkas.

Centralizētajā sistēmā iekļaujamo bibliotēku skaitu pre-

cizg vietējo darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejas.

Piezīme. Republikāniskās, novadu, apgabalu pakļautības

Pilsētās,kas vienlaikus ir arī rajonu centri, veido vienu

centralizētobibliotēku sistēmu visām pilsētas un rajona valsts

masu bibliotēkām.

11. Pilsētās, kur pieaugušo bibliotēkas neapkalpo bērnus

un ir izvarsts bērnu bibliotēku'tīkls f ne
mazāk par 6-10 bib-

liotgkāmj,iespējama bērnu bibliotēku apvienošana patstāvīgā

centralizētāsistēmā. Bērnu bibliotēku tīklu centralizē pēc

tiempašiem organizatoriskiem principiem kā pieaugušo bibliotē-

kas.

12. Pilsētās ar iedzīvotāju skaitu lielāku par 1 milj.

atkarāno vietējiem apstākļiem iespējami vairāki bibliotēku

tikla
centralizācijas varianti:
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a) vienotas centralizētas sistēmas izveide, kurā saskan!

ar Šī nolikuma 10. punktu iekļautas visas bibliotēkas;

b) divu patstāvīgu sistßmu izveide, vienā iekļaujot vi-

sas pilsētas pieaugušo, otrā - visas pilsētas bßmu bibliotē-

kas;

c) apvienojot valsts masu un bērnu bibliotēkas viena pil-

sētas administratīvā rajona ietvaros.

13. Laukos valBta masu bibliotēku tīkla centralizācija

notiek viena administratīvā rajona ietvaros. Centralizētā bib-

liotēku sistēma ietver rajona, pilsßtu, bērnu, ciemu un klut-

bibliotßkas.

14. Jaunas bibliotßkās tiek atvērtas, centralizßtajā ai!

tßmā ietilpstošas - reorganizßtas un pārvietotas pßc kultūras

nodaļas un sistßmas direktora ieteikuma un saskaņā ar savieno*

tajā republikā noteikto kārtību.

111. Grāmatu fondu komplektēšana un

Lasītāju apkalpošanas organizācija

Is. Valsts masu centralizētas bibliotēku sistēmas

fonds ir universāls, paredzēts lasītāju vispusīgu pieprasīju*

apmierināšanai. Tas ietver politisko, ražošanas, daiļliteraf

zinātnisko un mācību literatūru, kas nepieciešama visu rajoM

pilsētas iedzīvotāju grupu daudzpusīgo pieprasījumu apmierini

šanai.

16. Grāmatu fondu komplektē un apstrādā centrālā

ka. Tā nodrošina savlaicīgu literatūras sadali visām sistSns-

struktūras vienībām, vienmērīgu grāmatu skaitu uz katru

tas, rajona iedzīvotāju.
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17. Sistßmas grāmatu fonda komplektēšanu koordinē ar

cituresoru bibliotēkām, neizmlMao-t mērķtiecīgu dublēšanos

literatūrasiegēdē.

18. Centrālas bibliotēkaa grāmatu fonda ir universāla,

untajā iespējami pilnīgi komplektējama literatūra, kas atbilst

pilaētaa,rajona ekonomiskajam un kultūras dzīvea profilam.

Zinātniskā,speciālā un cita litaratūra, ko saņem vienā ekaem-

plarā,kā ari avārīgākie informatīvie un bibliogrāfiskie mate-

riāli atrodaa centrālajā bibliotēkā.

Piezīme. Ja kādam bibliotēkām - filiālea apkalpojamā

mikrorajonā ir aakoncentrēti noteiktaa profesijas lasītāji

vn bibliotēka ar šādu grupu padziļināti strādā, atbilstošām

tematikasliteratūras vienīgie eksemplāri nododami šis bibliotēkas

filiāles rīcībā.

19. Bibliotēkas - filiāles grāmatu fondā jābūt vispār-

izglītojošai un mācību literatūrai, izdevumie* kvalifikācijas

celšanai,kā ari speciālajai literatūrai galvenajām lasītāju

grupām.

20. Bibliotēka - filiāle aiatamātiaki nodod neizmantoto

literatūru centrālajai bibliotēkai, kuru tā sadala citām bib-

liotēkām- fllißUm.

21. Centralizētā aiatēma dod iespēju visiem lasītājiem

izvēlēties un saņemt literatūru no vienotā fonda gan cen**rā-

lajēbibliotēkā, gan viņam tuvākajā bibliotēkā - filiālē mr

vienotāa laaltāja kartea palTdaīhn.

Centrālā bibliotēka un bibliotēka - filiāle ir atbildīga

Par operatīvu literatūras nodošanu pēc citu atruktūraa vienību
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lasītāju pieprasījuma.

22. Centrālā bibliotēka pilsētā, rajona, bet bibliotēka-

filiāle sava apkalpojama mikrorajona ar izvērstu masu un indi-

viduālo darbu plaši propaganda literatūru, palīdz lasītajiem

izvēlaties labākas grāmatas un māca strādāt ar tēm, izmantojot

šim nolūkam vietējo televīziju, radio, presi,masu pasākumus un

citas darba formas, iesaista jaunus lasītājus, organizē visu

mikrorajonu, apdzīvoto vietu, pilsētas, rajona uzņēmumu un

iestāšu darbaļaužu bibliotekāro apkalpošanu.

Centrāla bērnu bibliotēka organizē bērnu bibliotekāro ap-

kalpošanu, iesaista par lasītajiem un apmierina I - VIII kl.

skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu pieprasījumus, koordinē

darbu ar skolu bibliotēkām.

23. Centrāla bibliotēka un bibliotēkas-filiaies ar biblio-

busa, izsniegšanas punktu un pārvietojamo bibliotēku palīdzību

organizē to pilsētas mikrorajonu un apdzīvoto vietu bibliotēkā

apkalpošanu, kur nav stacionāro bibliotēku.

24. Centrālabibliotēka apkalpo visas iedzīvotāju grupas,

īpašu uzmanību veltot operatīvai vietējo partijas, padomju,

arodbiedrību, komjaunatnes, saimniecisko organizāciju, kā ari

tautsaimniecības speciālistu, zinātnes, izglītības un kultūras

darbinieku,*'ražošanas organizatoru, izgudrotāju un

toru pieprasījumu apmierināšanai.

25. Centrālābibliotēka un bībliotēka-filiale veic sis-

temātisku un mērķtiecīgu bibliogrāfisko uzziņu un informācijā

darbu, lasītājus, pilsētas, rajona uzņēmumu, iestē&

on organizāciju kolektīvus.
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Centrāla bibliotēka ia-da-mnatizsūta visa* struktūras

vienībāmbiļetenu "Jaunās g-cßza*t3Ba",sastādaieteicošās lite-

ratūraaun informatlvua aarakztnm, orgānizā katalogus un kar-

totakas,veido uzzinu fondu)-

Bibliotškaa - filiālēm ummimu aparātu veido saskaņā ar

"Instrukcijupar masu bibliotS3htkatalogiem un kartotēkām".*

IV. Centralizētāmbibliotēku sistēmas

vecdTba

26. Centralizēto biblitm-KBkmaistāmu vada centrālā bib-

liotēka.

Centrālāa bibliotēkaa direktors vienlaikus ir ari centra-

lizētās bibliotēku sistēmas vacHftājs.Direktoru pieņem darbā

un atbrīvo no tā saskaņā ar saasnotajā republikā noteikto

kartību.

Direktors ir kredītu rßeatSjs.

27. Direktors vienpersoniski un bez īpašas pilnvaras pār-

stāvbibliotēku centralizēta sistēmu dažādās organizācijās un

iestādēs,savu tiesību robedßam izdod pavēles.

28. Direktora vietniekus? pia*aemdarbā un atbrīvo no tā

augstākstāvoša organizācijas pāc direktora ierosinājuma. Di-

rektora vietnieku pienākumus nomāka direktors.

Centralizētajās kurām iekļautas pieaugušo un

bērnu bibliotēkas un daroSjīAe&n darba algu ziņā tās pielīdzinā-

tas iv vai kādai augstākai grupai, centrālas pilsētas, rajona

Tagad uzziņu aparßts veidojams saskaņā ar "Nolikumu par

katalogu un kartotēku sistēmu Latvijas PSR valsts masu

bibliotēkās" (sk. 2 63. 3*?P-)-
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bsmu bibliotßkaa vadītāja ir direktora vietnieka.

29. Centrālās bibliotēkas un biblioteku-filiAļu darbinie-

kus pieņem darba un atbrīvo no tā centralizētās bibliotēku

sistēmas direktors, saskaņojot to ar kultūras nodaļu un vietē-

jo darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteju, ievērojot

republikā noteikto kārtību.

30. Centralizētambibliotēku sistēmas vadība apvieno sevi

vienpersonisku vadību un visu ar sistßmā ietilpstošo bibliotē-

ku darbu saistīto jautājumu un pieņemto lēmumu kolektīvu apspK

Šanu.

31. Administrācija kopā ar aabiedriakajām organizācijās

izvērš centralizētēa aiatēmas darbinieku sociālistisko sacen-

sību, apkopo tās rezultātus, nosaka uzvarētājus, risina jautā-

jumu par sistēmas pirmrindas darbinieku un struktūras vienību

apbalvošanu.

32. Centrālā bibliotēka, pamatojoties uz bibliotēku-fili-

āļu darba plāniem un atskaitēm, Bastāda visas centralizētās

sistēmas darba plānus un atakaltea un noteiktos termiņos ie-

sniedz izskatīšanai un apstiprināšanai pilsētas, rajona darba-

ļaužu deputātu padomes izpildu komitejas kultūras nodaļai.

33. Centrālā bibliotēka analizē un apkopo bibliotēku-fil-

ālu darba pieredzi, propagandē to un seko tās ieviešanai.

34. Lai aabiedrlba sniegtu bibliotēkai lielāku palīdzību,

kā arī kontrolētu tās darbu, pie centrālās bibliotēkas izveido

bibliotēkaa padomi, ko izvēl atskaites sapulcēs no lasītāju

vidus. Tēs sastāvā ir sabiedrisko organizāciju, pilsētas, ra-

jona uzņēmumu un iestāžu pārstāvji, lasītāju aktīvs. Bibliote-
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kas padome cieši sadarbojas ar vietējam brīvprātīgās grāmatu

draugu biedrības nodaļām, par savu darbu atskaitās iedzīvotā-

jiem un lasītājiem.

35* Centralizājot valsts masu bibliotēkas, visus to uztu-

rēšanai izdalītos līdzekļus apvieno centrālās bibliotēkas tāmß.

Centrālā bibliotēka kopā ar citām centralizētajā sistßmā ietver-

tajām bibliotßkām ir uz patstāvīgas bilances, un tāa finansß

no valata budžeta līdzekļiem.

Centrālizßjot ciemu un pilsßtciematu bibliotßkās, jaunākā

apkalpojošā peraonāla darba algaa un bibliotßku saimnieciskos

izdevumus ieteicams plānot no ciemu un pilsßtciematu darbaļaužu

deputātu padomju izpildu komiteju budžetiem.

Piezīmes. 1. Vietējo darbaļaužu deputātu padomju izpildu

*o*lteju, kolhozu, uzņēmumu un organizāciju pieškirtoa papild-

llAtekļua literatūrae vai inventāra iegādei, telpu remontam vai

citiem mßrķiam izmanto tikai šīa bibliotēkaa - filiāles vajadzī-

2. Centralizētajāa aiatßnāe, kurāa iekļautaa pieaugušo

un bernu bibliotēkaa, 30% no literatūras iegādei atvēlētajiem

līdzekļiem izlieto bßmu literatūras komplektÊanai.

36. Visu sistßmā ietverto bibliotßku grāmatu fondi, in-

ventārs un iekārta ir uz centrālās bibliotßkās bilancea.

Visu centralizßtajā bibliotßku sistßmā saņemto literatūru

individuāli
un summāri uzskaita centrālā bibliotßka, bibliotß-

- filiāle fondu uzskaita tikai summāri.

Literatūru no vienotā fonda izslßdz un noraksta tās vßr-

tlbu no bilances centrālābibliotßka saskaņā ar noteikto kārtī-
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NOLIKUMS PAR VALSTS MASU BIBLIOTĒKU

CENTRALIZĀCIJAS PIRMRINDAS

PIEREDZES BĀZĒM

Apstiprinājusi PSRS Kultūras

ministrijas Bibliotēku lietu

pārvalde

1976.6. 3.marta

1. Valsta masu bibliotāku centralizācijas pirmrindas

pieredzes bāzes dibina, lai sniegtu organizatorisku, mācībuM

metodisku palīdzību centralizētobibliotēku sistēmu, kultūra!

orgānu, kultūras ministrijas sistēmu un citu resoru bibliotē-

ku dašēdu grupu darbiniekiem.

2. Valsts masu bibliotēku centralizācijas pirmrindas pie*

redzes bāzes tiek organizētas labākajās centralizēto biblio#

ku sistēmas. Pirmrindas pieredzes bāzes izvirza un ar lēmus-

apstiprina savienoto republiku kultūras ministrijas.

3. Valats masu bibliotēku centralizācijas pirmrindas pie

redzes bāzes pamatuzdevuma - apmācīt bibliotēkuun kultūras

iestāšu darbiniekus centralizēsijaa principos un metodiķē,pf

rēdlt konkrētus aaaniegumus, plaši izplatīt un ieviest praM*

bibliotēku pirmrindas pieredzi jaunorganiaējamēs sistēmas,

vispusīgi aktivizēt centralizācijas priekšrocību propagandu

4. Savienoto republiku kultūras ministrijām, novadu, ap%

balu kultūras pārvaldēm, pilsētu un rajonu kultūras nodaļai

jānodrošina pirmām kārtam centralizācijas pirmrindas pieredz
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bazea ar kvalificētiem kadriem, bibliotßku iekārtu, pavairo-

šanas tehniku, mehanizācijas līdzekļiem un autotransportu.

5. Centralizētābibliotßku sistßmā - pirmrindas pieredzes

bāze ir vieta, kur notiek dažādu darbinieku, kas nodarbojas

ar centralizācijas jautājumiem, sanāksmes, praktikumi un sta-

ieSanās pßc plāniem un programmām, kuras apstiprinājusi repub-

likas kultūras ministrija, novadu un apgabalu kultūras pārvaldes

šo pasākumu organizēšanu saskaņo ar savienoto republiku

attiecīgiem metodiskajiem centriem un kultūras darbinieku kva-

lifikācijas celšanas institūtiem (kursiem).

6. Valsts masu bibliotßku centralizācijas pirmrindas pie-

redzes bāzes darbu vada oentralizētāa bibliotßku sistēmas di-

rektors .

7. V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotßkās Zinātniski metodiska

Mdaļa, savienoto un autonomo republiku republikāniskās biblio-

tēkas, novadu un apgabalu bibliotēkas sistemātiski nosūta pirm-

rindas pieredzes bāzēm metodiskus un praktiskus līdzekļus,

inetruktlvus un citus materiālus, kas reglamenta bibliotēku

darbu centralizācijas apstākļos.

Centralizācijas pirmrindas pieredzes bāzēs valsts meto-

diskie centri veic zinātniskus pētījumus un eksperimentus par

svarīgākajiem bibliotekārā un bibliogrāfiskā darba virzieniem

jaunajos apstākļos.

3. Valsts masu bibliotēku centralizācijas pirmrindas pie-

redzes bāzes iesniedz darba plānus un atskaites attiecīgiem

-ultūras orgāniem,savienoto republiku metodiskajiem centriem

PSc Pieprasījuma - V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai.
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VIENOTĀ MASU BIBLIOTĒKU TĪKLA

ORGANIZĀCIJAS PARAUGNOLIKUMI

Apstiprinājis VACP Sekretariate

1966.g. 12.oktobrī un

PSRS Kultūras ministrija

1966.g. 27.oktobri

1. Visas masu bibliotēkas ar universāliem fondiem, kas

apmierina iedzīvotāju pieprasījumus pec literatūras, veido

vienotu masu bibliotēku tīklu, neatkarīgi no resoru piederī-

ba*.

2. Vienots bibliotēku tīkla veidojas, pamatojotiea uz

viapērējiem masu bibliotēku izvietojuma prinoipiem, bibliotM-

darba un materiālo reaurau koordinēoiju un kooperāciju.

3. Vienota bibliotēku tīkla organizācijas galvenais a!f

ķia ir, efektīvāk izmantojot līdzekļus, ko izdala bibliottß

darbam, radīt vislabākos apatāklua atrādnieku, kalpotāju,

hoznieku, jaunās paaudzea bibliotekārajai apkalpošanai,

simāli tuvināt grāmatu katram rūpnieciskās un

raāošanam iecirknim, darbalaušu dzīves vietām.

4. Savienoto republiku kultūrām ministrijām kopā ar ar)'

biedrību padomēm izatrēdā republikas vienotā masu bibliotM-

tīkla organizāoijas galvenos nolikumua, ievērojot nacionāli

dabem un geogrāfiakāa, ekonomiakāa un kultūraa īpatnības uc

apstiprina republikā piementmjā kārtībā.
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Masu bibliotēku tikla organizācija laukos

5. Katras ciema padomes teritorija jābūt vismaz vienai

jebkuraresora masu bibliotēkai. Atkarā no iedzīvotāju skaita,

apdzīvotovietu skaita un lieluma, kā arī no attāluaa starp

tām,ciema padomē var būt vairākas masu bibliotēkas ar aprē-

ķinu,lai katra bibliotēka būtu ne mazāk kā un 1000 iedzīvotā-

jiempie noteikuma, ka attālums starp bibliotēkām būs ne mazāks

parl kc.

Galējo Ziemeļu, kalnaino apvidu ciemu padomēs un citos

apstākļos, kad satiksme starp tuvākajām apdzīvotājām vietām ir

apgrūtināta, iedzīvotāju norma uz vienu bibliotēku var būt sama-

zinātaai- savienotās republikas kultūras ministrijas un attiecī-

gasarodbiedrību padomes atļauju, bet attālumu starp bibliotēkām

nosaka,ievērojot Šos apstākļus.

6- Ja ciema padomē ir vairākas bibliotēkas, vienu no tām

izvirzapar ciema centrālo bibliotēku, kas organizē pieaugušo

iedzīvotājuun bērnu bibliotekāro apkalpošanu, koordinē visu

ciemapadomes teritorijā esošo bibliotēku darbu un sniedz tām

metodiskupalīdzību.

7. Gadījumā, ja ciema padomes vienā vai vairākās apdzīvo-

tajāsvietās dzīvo 500 un vairāk I - 7111 kl. skolēnu un pim-

skolasvecuma bērnu no 6 g#diem, viņu apkalpošanai ciema bib-

liotēkāorganizē bšmu nodaļu.

B.Ciema bibliotēkas grāmatu fondu nosaka ar aprēķinu

5 grāmatas uz vienu iedzīvotāju, t.sk. bērnu literatūru -

5 grāmatas uz katru bērnu līdz 14 gadiem.
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Ciemu centrālo bibliotēku grāmatu fondu apjomu nosaka ar

aprēķinu 5 grāmatas uz vienu bibliotēkas apkalpojamās zonas

iedzīvotāju un bez tam 0,5 grāmatas uz katru ciema padomes

iedzīvotāju.

9- Rajona (apgabala) administratīvā centra pieaugušo

iedzīvotāju un bērnu apkalpošanu ar grāmatu veic rajona (ap-

gabala) pieaugušo bibliotēka un rajona bērnu bibliotēka. T&s

ir rajona centrālās grāmatu krātuves, bibliogrāfiskā uzziņu

darba centri, kas sniedz metodisku palīdzību visām rajona (ap-

gabala) masu bibliotēkām.

Atkarā no rajona (apgabala) centra iedzīvotāju skaita un

teritorijas lieluma tajā var būt vairākas dažādu resoru masu

bibliotēkas.

Visu rajona bibliotēku darba koordināciju veic pieaugušo

rajona bibliotēka.

Masu bibliotēku tīkla organizācija pilsētās un

ciematos

10. Katrā pilsētā, pilsētas administratīvajā rajonā,

strādnieku ciematā jābāt vismaz vienai jebkura resora masu

bibliotēkai.

Vairākas bibliotēkas var būt tajā gadījumā, ja katra no

tām, neskaitot bibliotēkas, kuras izvietotas uzņēmuma terito-

rijā, apkalpos pilsētas daļu ar iedzīvotāju skaitu ne mazāku

par 10 tūkst, un ja attālums starp bibliotēkām būs ne mazāks

par 1,5 km.
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Piezīme. Izņēmuma gadījumos atsevišķam masu bibliotēkām,

kurasatrodas pilsētas teritorijas nodalītos iecirkņos un

oelielēspilsētas, iedzīvotāju normu uz vienu bibliotēku var

samazinātapgabala, novada kultūras pārvalde, attiecīgā arod-

biedrībupadome.*

Patstāvīgas arodbiedrību bibliotēkas organizē uzņēmumos

un iestādēs, kuru kolektīvos ir ne mazāk par $00 strādājošiem.

Piezīme. Sīkākos uzņēmumus un iestādes apkalpo pārvie-

tojamāsbibliotēkas, grāmatu izsniegšanas punkti, filiāles no

tuvākāsmasu bibliotēkas.

11. Pilsētās, kurās ir vairākas masu bibliotēkas, vienu

Do tām (parasti lielāko valsts bibliotēku) izvirza par

centrālobibliotēku. Tā ir starpbibliotēku abonementa un pilsē

tasiedzīvotāju bibliogrāfiskās apkalpošanas centra, organiza-

toriski metodiskās palīdzības un visu resoru pilsētas masu bib

liotēku darbības koordinācijas centrs.

Nelielās pilsētās - rajonu centros, kur ir rajona un pil-

sētasbibliotēkas, pilsētas un rajona centrālās bibliotēkas

funkcijas parasti izpilda viena bibliotēka (vislabāk - rajona)

12. Pilsētas administratīvajos rajonos, kuros ir vairākas

visu veidu masu bibliotēkas, var izdalīt rajonu cantrālās

bibliotēkas.

13. Patstāvīgas bērnu bibliotēkas dibina pilsētās ar ad-

ministratīvu dalījumu - ne mazāk par vienu bibliotßkukatrā

Republikas, kuras nav dalījuma apgabalos -
savienotās

republikas kultūras ministrija un republikāniskā

arodbiedrību padome.
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administratīvajā rajona. Lielāko bērnu bibliotēku izvirza par

pilsētas centrālo bērnu bibliotēku, neatkarīgi no resoru pie-

derības. Tā ir starpbibliotēku abonementa un bibliogrāfis-

kās apkalpošanas centrs, organizatoriski metodiskās palīdzības

un visu bibliotēku, kuras apkalpo I - VIII kl. skolēnus un

pirmsskolas vecuma bērnus, darbības koordinācijas centrs.

14. Masu bibliotēku grāmatu fondu apjomu pilsētās nosaka

grāmatu skaits uz vienu iedzīvotāju! masu bibliotēkās - 4 grā-

matas uz vienu mikrorajona iedzīvotāju, centrālajās rajonu bib-

liotēkas - 4 un bez tam 0,5 grāmatas uz katru bibliotēkas apkal-

pojamā mikrorajona iedzīvotāju. Pilsētas centrālajās bibliotē-

kās - 4 grāmatas uz vienu bibliotēkas apkalpojamās zonas

iedzīvotāju un bez tam 0,5 grāmatas uz katru pilsētas iedzīvo-

tāju.

Piezīmes. 1. Pilsētās ar iedzīvotāju skaitu pāri par

200 tūkst., kuras nav apgabalu centri, centrālas pilsētas bib-

liotēkas grāmatu fonda apjomu nosaka ar aprēķinu 4 grāmatas uz

vienu mikrorajona iedzīvotāju un 0,3 grāmatas uz katru pilsē-

tas iedzīvotāju. 2. Apgabalu (novadu, republiku, APSR)

centrālās pilsētas bibliotēkas fonda apjomu nosaka ar aprēķinu

4 grāmatas uz vienu mikrorajona iedzīvotāju un 0,2 grāmatas

uz katru pilsßtas iedzīvotāju. 3. Arodbiedrību bibliotēkas,

kuras apkalpo ražoēanas uzņēmumu kolektīvus, grāmatu fondu

apjomu nosaka ar aprēķinu 7 - H grāmatu uz vienu lasītāju.
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Masu bibliotēku atvēršanas kartība

15. Masu bibliotßkās atver: valsts, rajonu un pilsētar -

ar apgabala (novada) darbaļaužu deputātu padomju izpildu komi-

tejas vai APSR* ministru padomes lēmumu, ciemu - ar rajona

darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas lēmumu, arod-

biedrību - ar fabrikas, rūpnīcas un vietējas komitejas lßmumu,

kuru pac tam apstiprina augstāk stāvoša arodbiedrības orgāni-

zacija, kolhozu - ar saimniecības locekļu pilnsapulces lēmumu.

16. Resori, organizācijas un iestādes atver masu biblio-

tßkās tikai tad, ja ir noteiktais grāmatu fonda minimums, pa-

stāvīgs finansēšanas avots, speciālas telpas ar bibliotekāro

iekārtu un štata darbinieki.

Grāmatu fondus, kuri neatbilst kaut vienam no šiem notei-

kumiem, izmanto izsniegšanas punktu, pārvietojamo bibliotßku,

organizēšanai.

17. Valsts bibliotēku, t.sk. bērnu, pilsētas un stradnie-

Itu ciematos atver lasītajiem, ja ir vismaz 3 tūkst.inventarizē

t'i
eksemplāru sākotnējs grāmatu fonds.

Patstāvīgu masu bibliotēku ciema atver lasītajiem, ja

sākotnējais fonds ir ne mazāks par 1,5 tūkst, inventarizētu

18. Arodbiedrības bibliotßkās atvēršanas kartību nosaka

VACP apstiprinātais "Nolikums par arodbiedrības bibliotēku".

Republikas bez dalījuma apgabalos - ar republikas

ninistru padomes 15murnu.
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Bibliotēku reģistrācijas kārtība

19. lestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, kolhoziem,

kuriem jau ir vai no jauna tiek atvērtas bibliotēkas, tās

obligāti jāreģistrē rajona (pilsētas) kultūras nodaļā vai

kultūras pārvaldē.

NOLIKUMS PAR JAUNATNES BIBLIOTEKĀRĀS

UN BIBLIOGRĀFISKĀS APKALPOŠANAS

ORGANIZĀCIJU LATVIJAS PSR MASU

BIBLIOTĒKĀS

Apstiprinājusi Latvijas PSR

Kultūras ministrija

1975.g. 28.jūlija

I. Vispārīgi noteikumi

1. Jaunatnes bibliotekāras un bibliogrāfiskas apkalpo-

šanas mērķis*

a) pilnveidot jaunatnes komunistiskas audzināšanas

sniegt palīdzību partijas, padomju un komjaunatnes organizē

cijam jaunatnes marksistiski ļeņiniskā pasaules uzskata vei-

došana, audzināt jaunatni padomju patriotisma un intemacic*

lisma garā;

b) veicināt jauniešu aktivitāti darbā un sabiedriskajā

dzīvē, palīdzēt viņiem mācības, pašizglītībā un profesijas-

vēlē, kā ari kultūras līmeņa celšanā;
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c) iesaistīt ikvienu jaunieti par bibliotēkas lasītāju

unmaksimāli nodrošināt ar literatūru dzīves un darba vietās,

ka ari mācību iestādēs;

d) nodrošināt diferencētu lasīšanas vadību, ievērojot

jauniešu vecuma psiholoģiskās īpatnības un ražošanas specifi-

ku.

2. Jauniešu bibliotekārā apkalpošana ir visu iedzīvotāju

bibliotekārās apkalpošanas vienotās sistßmas sastāvdaļa.

3. Jaunieši kā lasītāju kategorija aptver pusaudžus un

jauniešus no 14 līdz 20 gadiem: strādājošos jauniešus, vis-

pārizglītojošo skolu IX - XI kl., profesionāli tehnisko un

speciālo vidusskolu skolßnus, tehnikumu audzēkņus un augstskolu

I
- II kursu studentus.

4. Darbu ar jauniešiem bibliotēkās veic ciešā kontaktā

M komjaunatnes un arodbiedrību organizācijām, tautas un pro-

fesionālās izglītības iestādām, Zinību biedrības nodaļām.

11. Jaunatnes bibliotekārās un bibliogrāfis-

kās apkalpošanas organizācija

5. Jaunatnes bibliotekāro un bibliogrāfisko apkalpošanu

veic galvenokārt masu (valsts, arodbiedrību.) un mācību iestāžu

bibliotēkas.

Kultūras ministrijas sistēmas masu bibliotēkas jauniešus

apkalpo diferencēti:

a) bibliotßkās, kur lasa samSrā neliels jauniešu skaits,

Piemēram, ciemu bibliotßkās, organizß speciālas jauniešu gru-

pas*
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b) rajonu un pilsētu bibliotēkās, kur lasītāju jauniešu

skaita ir lielāka (vairāk par 1000), izdala īpašus jaunatnes

abonementus, nodaļas, lasītavas, filiāles;

o) Latvijae PBR republikāniskas pakļautības pilsētās vie-

na no valsts masu bibliotēkām specializējas jaunatnes apkalpo-

šana; specializācija izpaužas darba foi-muizvēlē, fonda kom-

plektēšana un uzzinu aparāta veidošanā.

Analogu darbu ar jauniešiem veic arī arodbiedrību biblio-

tēkaa, aeakanojot to ar LRAP.

6. Lai radītu jauniešiem lielākas ērtības bibliotēku fon-

du izmantošanā, masu bibliotēkas tur, kur tas nepieciešams, p

ši pielieto bibliotekārās apkalpošanas nestacionārās formas

(pārvietojamas bibliotēkas, grāmatu izsniegšanas punktus) rat*'

šanas iecirkņos, mācību iestādēs, kopmītnēs, kara komisariātu

iesaukšanas punktos un jauniešu masveida atpūtas vietās.

7. Pusaudžus, kas beiguši astoto klasi un vairs neapmeklē

bērnu bibliotēkas, apkalpo pieaugušo bibliotēkas. Pusaudžus

līdz 16 gadiem abonementa pieraksta uz vecāku vai mācību ieē-

das iesnieguma pamata.

8. Bibliotēkas, kas speoializējas jauniešu apkalpošanā)

veido savus grāmatu fondus pēc masu bibliotēku vispārīgiem

fondu komplektēšanas noteikumiem, ievērojot jauniešu vecuma

psiholoģiskās Īpatnības.

111. Organizatoriski metodiskā vadība

9. Jauniešu bibliotekāras un bibliogrāfiskās apkalpošu

organizāciju vada Latvijas PBR Kultūras ministrijas Klubu

iestāžu un bibliotēku pārvalde. Tā galveno uzmanību velta
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jauniešu idejiskas audzināšanas darba uzlabošanai, koordinē

visu bibliotßku darbu, kas atbildīgas par jauniešu bibliotekāro

apkalpošanu. Jauniešu bibliotekārās apkalpošanas organizatoris-

kimetodisko vadību kultūras iestādes veic ciešā Badarbibā

3Tkomjaunatnes organizācijām.

10. Viļa Lāča Latvijas PBR Valsts bibliotēka ir metodis-

kais centrs visu sistēmu un resoru bibliotēkām, kuras nodarbojas

arjaunatnes komunistiskās audzināšanas problēmām. Zinātniski

metodiskāun bibliogrāfiskā darba nodaļā izveidota grupa meto-

diskaspalīdzības sniegšanai darbā ar jaunatni. Tā pßta grāma-

tu Propagandas formas un metodes, izdod metodiskus un biblio-

grāfiskusmateriālus, apkopo un propagandē labāko bibliotßku

pieredzi, sniedz praktisku palīdzību bibliotēku apmeklßjumu

reizas.

11. Pilsßtu un rajonu bibliotßku metodiskie centri siste-

aßtit,ki informē citu resoru bibliotēku un dažrdu iestāšu dar-

ciaiekUßpar jaunākajiem metodiskajiem un bibliogrāfiskajiem

materiāliem, kas izdoti, lai veicinātu jaunatnes bibliotekāro

apkalpošanu, kontrolē metodisko ieteikumu pielietošanas efekti-

vitāti praktiskajā darbā ar jauniešiem.
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NOLIKOS PAR VIENOTO STARPBIBLIOTĒKU

ABONEMENTA SISTĒMU LATVIJAS PSR

Apstiprinājusi Latvijas PSR

Ministru Padomes starpresoru

komisija speciālo, zinātnisko

un tehnisko bibliotßku darba

koordinācijai un Latvijas PSR

Kultūras ministrija

1970.g. 16. februāri

I. Vispārīgi noteikumi

1. Starpbibliotēku abonements (SBA) republikā organi-

zēts kā vienota starpresoru sistēma, pamatojoties uz visu

resoru un organizāciju bibliotēku darba koordināciju, kas

novērš jebkādus ierobežojumus bibliotßku fondu izmantoSana-

Latvijas republikas SBA sistēma ir PSRS valsts SBA sistēmas

sastāvdaļa.

2. Visas Latvijas PSR bibliotēkas, neatkarīgi no to re-

soru piederības un fondu apjoma, ietilpst vienotā valsts

SBA sistßmā. Tās izsniedz literatūru citām bibliotēkām ua

saņem literatūru no citām bibliotßkām šajā nolikumā

paredzßtā kārtībā.

3. SBA valsts sistßmā aktivizß universālo un nozaru
bib-

liotßku darbu, paredz bibliotßku fondu saskaņotu komplektēšu

ar mūszemes un ārzemju literatūru, bibliotēku - depozitāriju

attlstlbu, kopkatalogu organizāciju, starpbibliotēku sakaru
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vienkāršošanuunracionalizāciju.

4. Vienotaa BBA sistēmas galvenie principi mūsu republi-

ka.

- sistēmas teritoriālanozaru uzbūve, kas paredz radīt

SBAreģionālosuniversālos un nozaru centrus,un teritoriāla

pakāpjusistßmā, nosūtot un pārsūtot literatūras pieprasīju-

mus}

- SBA ststamas operativitāte, kas nodrošina organizāci-

juun lasītāju atru apkalpošanu, noteiktus literatūras vai

iespieddarbu kopijupasūtījumu izpildes terminus;

- informācijas sistēmas organizācija par bibliotāku fondu

sastāvuuz vietām, ka ari centra (kopkatalogi,rokasgrāmatas,

ceļve&ipa bibliotēkām v.c), lai operatīvi sameklētu vajadzīgo

izdevumu;

- mūsdienu sakaru līdzekļu izmantošana pasūtījumu pieņem-

šanaun nosūtīšanā (telefons, teletaips, fototolegrāisu.c),

iespieddarbu, ko neizsniedz SBA kārtā citām bibliotēkām, repro-

ducēšana,racionāla tehnikas Izmantošana izdevumu iesaiņošanā

nosūtīšanā.

5. Latvijas republikāniskais SBA koordinācijas centrs

ir Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka.

11. Starpbibliotēku abonementa sistēmas

struktūra republikā

1. Vienotā republikas SBA sistēma organizēta, ievērojot

Latvijas PSR administratīvi teritoriālo dalījumu, esošo biblio-

tēkutīklu, zinātniski tehniskās informācijas orgānus, SBA

darbakoordinācijas pieredzi, visu reģiona bibliotēku (rajona,
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pilsētas, zonas) fondu apjomu un saturu.

2. Galvenais posms starpbibliotēku abonementa organizā-

cijā, koordinācijā rajona, pilsētas, zonas, republikas robeEß

ir universālie un nozaru reģionālie koordinācijas centri:

a) ciemos, pilsētciematos,rajona pakļautības pilsētās un

rajona centrā SJBA universālais reģionālais centrs ir rajona

bibliotēka;

b) republikāniskās pakļautības pilsētās SBA universālais

reģionālais centrs ir pilsētas zinātniskā bibliotēka.

SBA nozaru reģionālie centri šajās pilsētas tehnikas li-

teratūrai ir - Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka

vai tās filiāles,medicīnas literatūrai - Republikāniskā zināt-

niskā medicīnas bibliotēka vai tās filiāles^

3. Starpbibliotēku abonementa republikāniskie centri Rig!

ir

a) universālais SBA centrs literatūrai, kas izdota Latvi-

jas PSR teritorijā - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka!

b) nozaru SBA centri:

- sabiedriski politiskajās zinātnēs, literatūrzinātnei

mākslas zinātnēs, valodniecībā un dabas zinātnēs - Viļa Lāca

Latvijas PSR Valsts bibliotēka, Latvijas PSR ZA Fundamentālā

Pētera Stučkas LVU zinātniskā bibliotēka;

- lauksaimniecības zinātnes - Viļa LāČa Latvijas PSR

Valsts bibliotēka;

- tehniskajās zinātnēs un tehniskās literatūras speciāla-

jos veidos - Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka;

- medicīnas zinātnēs - Republikāniskā zinātniskā medi-

cīnas bibliotēka.
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111. Universālo un nozaru reģionālo centru

galvenie uzdevumi

1. SBA universālie reģionālie centri.

a) rajona bibliotßka:

- koordinS sava rajona visu bibliotßku SBA darbu, neat-

karīgino to resoru piederības un fondu apjoma,

- aniedz metodisku palīdzību un konsultācijas starp-

bibliotēku abonementa darba jautājumos,

- sniedz informāciju par rajona bibliotßku fondiem,

- izpilda abonentu pieprasījumus no savas bibliofkas

fondiem,vai, izmantojot kopkatalogus, norāda bibliotēku adre-

ses,kuru fondos atrodas pieprasītais izdevums,

- ja rajona bibliotßkās pieprasītās literatūras nav, pie-

prasījumuatkarā no tematikas pārsūta savas zonas universālajam

ainozaru centram,

- pieprasījumu pārsūta ar atzīmi "rajonā nav", kā ari

Paziņoabonentam, uz kurieni noaūtīts pieprasījums;

b) pilsētas zinātniskā bibliotßka:

- koordinē visu savas zonas bibliotßku starpbibliotēku

abonementa darbu, neatkarīgi no to resoru piederības un fondu

"Pjoma,

- sniedz metodisku palīdzību un konsultācijas SBA darba

jautājumos,

- precizē pieprasījuma bibliogrāfisko aprakātu,

sniedz informāciju par savas zonas bibliotēku fondu

sastāvu,izmantojot bibliogrāfiskos izdevumus, kopkatalogus,
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ceļvežus, rokasgrāmatas v.c,

- izsniedz abonentiem literatūru no savas bibliotēkas

fondiem vai pārsūta pieprasījumus bibliotēkām, kuru fondos

atrodas pieprasītie izdevumi,

- ja zonas bibliotßkās pieprasīta izdevuma nav, piepra-

sījumu atkāra no tematikas pārsūta attiecīgajam SBA republiM

niskajam centram. Uz pieprasi juma atzīmē "zona nav". Vien-

laicīgi paziņo abonentam, uz kuru bibliotßku noaūtlts piepra-

sījums,

- pßc abonentu piepraaljuma izgatavo ieapieddarbufoto-

kopijas un mikrofilmas;

c) Viļa LBNa Latvijas PSR Valsts bibliotēka-

- koordinē republikas bibliotßku atarpbibliotßku abone-

menta darbu, neatkarīgi no resoru piederības un fondu apjoM

- kontrolē SBA reģionālo oentru darbu republika,

- sniedz metodisku palīdzību un konsultācijas SBA darbs

jautājumos, kopß ar daudznozaru un nozaru centriem izstrādā*

metodiskus materiālus un dokumentāciju SBA darba jautājumos.

organizß seminārus, sanāksmes v.c,

- izsniedz abonentiem literatūru no savas bibliotēkas

fondiem vai pārsūta pieprasījumus bibliotēkām, kuru fondos

atrodas pieprasītie izdevumi,

- ja republikaa bibliotēkas pieprasīta izdevuma nav,

pieprasījumu ar atzīmi "republika nav" pßrsūta uz attiecīgo

Vissavienībaa BBA centru. Vienlaicīgi abonentampaziņo, uz

kuru bibliotēku noaūtīta pieprasījums,
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- peo abonentu pieprasījuma izgatavo ieepieddarbu foto-

kopijasunmikrofilmas.

2. SDA nozaru reģionālie centri.

a) republikāniskas pakļautības pilsētas - Republikāniska

zinātniskitehniska bibliotēka vai tas filiāles, Republikāniska

zinātniskamedicīnas bibliotßka vai tas filiāles*

- koordinß savas nozares bibliotēku starpbibliotēku abo-

nementadarbu,

- izeniedz literatūru no savas bibliotēkas fondiem,

- je attiecīgo nozaru bibliotēku fondos pieprasīt* iade-

v-M-"*nav,nozarescentrs noskaidro šl izdevuma atrašanas vietu

zonas bibliotēkas un, saskaņojot ar universālo centru, pārsūta

pieprasījumuuz attiecīgo zonaa bibliotßku vai aavas nozarea

republikaniakocentru - Republikānisko zinātniski tehnisko bib-

liotßkuvai Republikānisko zinātnisko medicīnas bibliotēku,

- pieprasījumu pāraūta ar atzīmi "zonā nav". Vienlaicīgi

paziņoabonentam, uz kuru bibliotßku noaūtlta pieprasījuma,

- piedalās zonas kopkataloga izveide par aavas nozarea

literatūru,

- sniedz metodisku palīdzību un konsultācijas aavas no-

zares bibliotSkām atarpbibliotßku abonementa darba jautājumos

*-3Pieprasījumu bibliogrāfiskā apraksta precizēšanā(

b) SBA republikāniskie nozaru centri Rīgā*

- koordinß savas nozares bibliotßku SBA darbu republikā,

- izsniedz literatūru abonentiem no savas bibliotßkās

londiemvai, izmantojot kopkatalogus, pārsūta pieprasījumus uz

kuru fondos atrodas pieprasītie izdevumi.
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Ja republika pieprasīta izdevuma nav, nozaru centrs sa:i;

ar universālo republikānisko centru - Viļa Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēku precizē izdevuma atrašanās vietu un pāršūt*

pieprasījumu attiecīgajam Vissavienības SBA centram vai Lietu-

vas PSR un Igaunijas PSR reģionāliem centriem,

- pieprasījumu pārsūta ar atzīmi "republikā nav". Vien-

laicīgi abonentam paziņo, uz kuru bibliotßku nosūtīts piepras!

jums,

- organizā nozaru kopkatalogus par savas nozares litera-

i*ūru,

- pāc abonenta pieprasījuma izgatavo iespieddarbu foto-

kopijas un mikrofilmas,

- sniedz metodisku palīdzību un konsultācijas savas no-

zares bibliotēkām SBA darba jautājumos un pieprasījumu biblio*

grāfiskā apraksta precizēšanā.

IV. Pieprasījumu nosūtīšana un saņemšana.

Izpildes un lietošanas termini

1. Literatūru SBA kārtā pasūta pēc pieprasījuma veidlapa

kas apstiprināta ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu.

2. Bibliotēka, kas pieprasa literatūru SBA kārtā, pār-

bauda, vai lasītājs sniedzis precīzas bibliogrāfiskas ziņas

par izdevumu un, ja nepieciešams, norāda avotu, no kurienes

ņemts nosaukums.

3. Pieprasījums atkarā no tematikas jānosūta attiecīgajs-

regionālajam centram. Steidzamu pieprasījumu nosūtīšanai

izmanto teletaips un citi mūsdienu sakaru līdzekļi.
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4. Ja pieprasīta izdevuma nav reģiona tuvākajās bibliotß-

Mc (rajona, zonas, republikas), pieprasījumu caur reģionālo

universālovai nozaru centru atkāra no tematikas nosūta Vissa-

vienlbaaSßA nozaru oentriem.

5- Ikvienai jebkura reģiona bibliotēkai ir tiesības

pieprasījumutieši uz nozaru centrālajām un Viaaavienlbaa lie-

gajam bibliotēkām (ievērojot pieprasījuma tematiku), apejot

SBAreģionßloß centrus, bet tikai tad, ja bibliotēkas darbinie

X ir pārliecināti, ka republikas bibliotēkaa pieprasītā izde-

vum*nav un ka taa atrodaa bibliotēkā, kurai pieprasījumu no-

sita.

6. Apgabalu, autonomo un aaviēnoto republiku izdevumi

jUpiepraea attiecīgā reģiona bibliotēkām, kuras saņem ie-

"Pieddarbaobligāto ekaemplāru. Ja pieprasītā izdevuma šajās

bibliotēkāanav, tām aaakanā ar grāmatu palātu vai citām orga-

!-i*.šcijām, kaaglabā vietējo izdevumu obligāto eksemplāru, jā-

izgatavoun jānosūta abonentam izdevuma kopija.

7. Nevienai bibliotēkai nav tiesību neizsūtlt abonentam

iiteratūru,kas atrodas tās fondos. Ja izdevums aizņemts, abo-

nentampaziņo, ka to saņems rindas kārtībā.

Cita reģiona bibliotēkām pieprasījumu pārsūta tikai tad,

jaizdevuma nav sava reģiona bibliotēkās.

8. Literatūra pēc pārsūtītiem pieprasījumiem jānosūta

tiešibibliotēkai, kas to pieprasījusi.

9. Literatūras pieprasījumi, kā ari pieprasījumu pārsū-

tīšanajāizpilda ne ilgāk kā 3 dienās. Pieprasījumu, kuros

nepieciešams precizēt bibliogrāfisko aprakstu vai kuri jākopē,
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izpildes termiņš var būt ilgāks - līdz 10 dienam.

10. SBA kārta literatūru izsniedz uz šādu laiku: grāma-

tas - 30 dienas, žurnālus - 15 dienas, mikrofilmas -45 dienas

neieskaitot sūtīšanas laiku. Vienīgos eksemplārus un biezi

pieprasītos izdevumus izsniedz uz 10 dienām.

11. SBA kārtā saņemtie izdevumi bibliotēkām jāatsūta at-

pakaļ tūlīt pāc to izlasīšanas, negaidot lietošanas termina

izbeigšanos.

V. SBA kārtā izsniedzamās literatūras

veidi

1. SBA kārtā izsniedz un izsūta mūszemes un ārzemju iz-

devumus (arī vienīgos eksemplārus).

2. Daiļliteratūru izsniedz tikai zinātniskam un pedago-

ģiskam darbam, kā arī mācībām.

3. Lai saglabātu retos un sevišķi vērtīgos izdevumus,

SBA kārtā izsūta tikai to reprokopijas un mikrofilmas.

4. Avīžu komplektus SBA kārtā neizsūta, bet izgatavo at-

sevišķu rakstu kopijas vai mikrofilmas.

i

5. Rokrakstus un materiālus ar rokrakstu tiesībām, diser-

tācijas un to mikrofilmas SBA kārtā neizsniedz.

6. Po Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas fondiem

bez izdevumiem, kas norādīti 2., 3., 4. un 5. punktā, neizsnic-

vienīgos eksemplārus literatūrai, kas izdota Latvijas PSR teri

torijā un kuras nav citās republikas bibliotēkās. Tās vietā

izsūta kserokopijas vai mikrofilmas.



187

VI. SBA kārtā nosūtīto un saņemto

izdevumu saglabāšana

1. Par SBA kārta saņemto Izdevumu saglabāšanu materiāli

atbild bibliotēka, kas literatūru pieprasījusi.

2. Vienotas formas pieprasījuma veidlapa* kura obligāta

visam padomju bibliotēkām, ir juridisks dokuments, kas garantē

izdevuma saglabāšanu.

Piezīme. Pasūtot literatūru pa teletaipu vai telefonu,

vienlaicīgi jāizsūta pieprasījuma veidlapa.

3. Izdevumi, kas saņemti SBA kārtā no centrālajām grāma-

tu krātuvēm ar atzīmi "Izsniegt tikai lasītavā", izmantojami

tikai lasītavā.

4. Ja SBA kārtā saņemtā grāmata vai pārējie materiāli no-

zaudēti vai sabojāti, abonentam tie jāaizstāj ar identu izde-

vumu vai pēc vienošanās ar bibliotēku - ar nozaudētā izdevuma

kopiju.

5. Ja grāmatas nozaudē vai vairākkārt neievēro "Notei-

kumus", bibliotēkai abonementu uz laiku slēdz.

6. Grāmatas SBA kārtā noeūta labi iesaiņotās ierakstītās

bandrolēs vai pakās. Sūtīšanas izdevumus sedz bibliotēka, kas

grāmatas nosūta.

7. Atsevišķu lappušm-fotokopijas un milerofilmas (llu.z

**0 lappusgm) izgatavo par brīvu bibliotēka, kuras rīcībā ir

Pieprasītais izdevums. Atsevišķu iespieddarbu kopijas un mikro-

filmas izgatavo uz pasūtītāja (bibliotēkas vai lasītāja) rēķina
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INSTRUKCIJA PAR SBA PIEPRASĪJUMU

IZPILDĪŠANAS UN NOSŪTĪŠANAS

KĀRTĪBU REPUBLIKAS

BIBLIOTĒKĀS

Apstiprinājusi Latvijas PSR

Kultūras ministrija

1970.g. 16.februāri

1. Literatūru SBA kārtā izsniedz saskaņā ar "Nolikumu

par starpbibliotßku abonementa vienoto valsts sistßmu PSRS"

un "Nolikumu par vienoto starpbibliotßku abonementa sistāmu

Latvijas PBR", kas apstiprināts 1970.g. un izsūtīts visām

republikas bibliotßkām.

2. SBA kārtā literatūru pasūta pßc vienotas pieprasīju**:

veidlapas, kas apstiprināta ar bibliotßkās zīmogu un SBA

atbildīgās personas parakstu. Pieprasījums bez zīmoga un

paraksta netiek izpildīts.

3. Pieprasījuma veidlapa ir vienota visām Padomju Savie-

nības bibliotßkām, un uz citāda veida pieprasījumiem biblio-

tßkās SBA kārtā literatūru neizsniedz. Aizpildīta SBA pie-

prasījumaVeidlapa ir juridisks dokuments, kas apliecina, ka

bibliotßka atbild par saņemto izdevumu.

4. Bibliotßka, kas pieņem SBA pasūtījumu no lasītāja,

pārbauda, vai sniegtas visas ziņas par izdevumu, un tikai tad

pasūta literatūru. Nesalasāmi un saīsināti uzrakstītus pie-

prasījumus bibliotēkas neizpilda.
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5. SBA pieprasījuma veidlapai ir dlvaa daļaa. Abonentam

obligātijāaizpilda abāa daļās viaaa ailea. Katram izdevumam

(grāmatai,žurnālam) jāaizpilda ataeviaķa veidlapa.

Aile "Abonenta nr." jāatalmā taa bibliotēkaa abonenta

matura,kaa noaūta piepraaljumu. Pieprasījumā obligāti jāuz-

radadatuma un kārtaa numura, kuram jāsakrīt ar ieraksta numu-

ruSßA paeūtijumu uzskaites žurnālā.

Bibliotēkas adrese un nosaukuma obligāti jāraksta krievu

valodā,taa nepieoiešama piepraaījumā pāraūtīSanai atbilstoši

koordinācijai ārpus republikas.

Zinaa
par pieprasāmo izdevumu jāsniedz saskaņā ar vieno-

tajiemieapieddarbu (grāmatu, žurnālu) aprakstīšanas noteiku-

-utmizdevuma oriģinālvalodā. Jānorāda avota, no kurienes lasī-

tajān§mia nosaukumu, kā ari ainas par lasītāju un piepraaījumā

nolūka.

Viai BBA pieprasījumi pirmā noaūtlšanas jāieraksta uzskai-

Žurnālā.

6. Bibliotēka, kaa iepilda pamāti jumu, pārbauda, vai

piepraaījumā aizpildīta pareimi, un izdara attiecīgas dienesta

stzlaaa.Piepraaījumā pirmajā daļā atzīme izdevuma Hlfru, in-

ventāranumuru, izaniegšanaa datumu, bandroles numuru (vie-

bjam bibliotēkām literatūruizsniedz pret SBA atbildīgās

Peraonaaparakātu). Piepraaījumā otrajā daļā atzīmā biblio-

tSkas-noaūtītājaa adresi, izdevuma lietošanas kartību un

terminu. Pirmā dala (ar zīmogu un SBA atbildīgās personas

Parakstu)paliek bibliotēkā, kas izsniedz literatūru, otro

*--lukopā ar grāmatu nosūta abonentam.
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SBA kārta saņemto literatūru ar atzīmi "Tikai lasltavt"

uz mājām neizsniedz.

7. Nosūtot pieprasījumua, visām bibliotßkām jāievßro

paatāvoHā SBA sistēma republikā (ak. "Nolikumu..."lBl.lpp.)-

Rlgaa pilaßtaa bibliotēkaa literatūruSBA kārtā pasūta atkar!

no piepraaījumā tematikas attieoīgajoa SBA nozaru centros.

Pāraūtot piepraaljumu oitai bibliotēkai, veidlapā jāat-

zīmē '-rajonā nav", "zonā nav", "republikā nav". Bez almkoor

dināoijaa atzīmēm un SBA oentra zīmoga oita reģiona bibliot!K

piepraaījumus neizpilda.

Irpua republikas pieprasījumua pāraūta tikai oaur SBA

republikāniskajiem nozaru oentriem.

8. Instrukcija ir obligāta visām Latvijas PSR bibliote

kām, kaa iamanto starpbibliotēku abonementu.
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INSTRUKCIJA PAR MAZIZMANTOTĀS

LITERATŪRAS ATLASES KĀRTĪBU

UN NODOŠANU DEPOZITĀRAJAI

GLABĀŠANAI

Apstiprinājusi PSRS Kultūras

ministrija

1975*g. 22.septembri.

Saskaņots ar PSRS Augstākas un vidējas

speciālas izglītības ministriju, PSRS

Veselības aizsardzības ministriju,

PSRS Lauksaimniecības ministriju un

PSRS Zinātņu akadēmijas Prezidiju

I. Vispārīgi noteikumi

1. Inatrukcija izatrad&ta, lai izpildītu PSRS kultūras

"Mistra, PSRS Ministru Padomes Zinātnes un tehnikas Valsts

komitejas priekšsēdētaja, PSRS Zinātņu akadēmijas prezidenta,

augstākas un vidējas speciālas izglītības ministra ap-

stiprināto"Nolikumu par valsts bibliotēku grāmatu fondu depo-

sitarasglabāšanas organizēšanu--.

2. Lai racionālāk organizētu grāmatu fondus un planvei-

*Kgakizvietotu tos pa galvenajiem valsts ekonomiskajiem ra-

joaiem, noteikts, ka mazizmantota literatūra un dokumentācija

Pastāvīgi uzglabājama tikai neliela skaita bibliotēku un zi-

nātniski tehnisko infonnacijas orgānu, kuri noteikti par
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Pārējāa bibliotēkaa ik gadu atbrīvo savus fondus no maz-

izmantotēa literatūraa, piedāvājot to nodošanai bibliotBk**a-

-depozitārijiem vai apmainās fondiem. Šis nolikums neattiecß

nz bibliotēkas profilam atbilstošo vērtīgāko literatūru, kas

veido fonda pamatu, fundamentāliem darbiem un uzzinu izdevu-

miem, izcili zinātniekiem, kultūras, vēsturiskas nozīmes mate-

riāliem.

3. Depozitarajai glabāšanai un apmainās fondiem atlasīto

literatūru izskata speciāli šim nolūkam organizētas komisija*

kuru sastāva bez bibliotēku un informācijas darbiniekiem i**

tilpst kvalificēti dažādu zinātņu nozaru speclāliati.

kßniakajaa, apgabalu (novadu) bibliotēkaa knmiaiju aaatāvuV

stiprina orgāni, kuru padotība atrodam attieolgāa blbliottM

Pārējam bibUotēkaa komiaijas apatiprina ieataāu vai

oiju vadītēji, kuram bibliotēkaa pakļautas, vai

šie orgēni.

4. Pirms mazpiepraaltaa literatūraa nodošanaa jānoaūt<

attiecīgajam depozitārijam atlaaito iaosvumu katalogu kārt!*

tea. Katraa kartitaa labajā apakJUjā atūri uaapiašama bibllc-

tēkaa - noaūtitajaa apiadoga.

11. mmaiamant tāa literatūraa atlaaea kārtība

1. Maaiamantotoa iadavumua noakaidro, pētot lasītāju

informativga vajadaībaa, kā ari fondu iemantošanu ar ank*t!

šanaa un grāmatu formulāru vai atdošanas terminu kontroli'?''

analiēi. NapiaoiaHamibaa gadījumoa jautājuma ialemšanai

literatūraa iaalēgaanu piealainami kvalifioēti apeciālisti *

konsultanti.
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2. Atlasei depozitarajai glabāšanai pekļauti izdevumi,

kuruslasītāji nav pieprasījuši 4-5 gadus* un kuri neietilpst

attiecīgasbibliotßkās grāmatu fonda kodola.

3. Atlasei nodošanai depczitßraja glabāšana nav pakļauta:

- novadpßtnieclbas literatūra (bibliotßkās, kuras atbild

partas glabāšanu);

- disertācijas, kuras alzstßvßtas zinātniskajā iestadß,

kampadota attiecīga bibliotßka.

4. Atlasot no fonda mazpiepraslto literatūru nosūtīšanai

depozitārijam,izraugāmi tikai izdevumi, kuri pilnīgi izslßdza-

Rino bibliotßkās fonda. Norakstāmie liekie dublētu eksem-

plārinododami apmainās fondam vietSjai reģionālajai un starp-

reģionālajaipārdalīšanai.

5. Literatūrai, kura atlasīta nodošanai depozitārijam,

jāizņemkartītes no visiem bibliotßkās katalogiem un kartotß-

k3m.

6. Depozitārijam un apmaiņas fondiem nav nododami izde-

vumi,kurus noraksta valsts masu, skolu, arodbiedrību bibliotē-

kasun vidßjo speciālo mācību iestāšu bibliotßkās saskaņā ar

"Instrukciju par novecojušās literatūras izslēgšanas kārtību

no ministriju, resoru, organizāciju bibliotßku fondiem",

zinātniskāsun speciālās bibliotēkas iesniedz novecojušās lite-

ratūrasizslēgšanas aktus bibliotēkām - depozitārijiem p**c

Padotības.

'

Ministrijas un resori var precizßt un papildināt

literatūras atlases kritßrijus un metodiku

atbilstoši savu bibliotßku darba specifikai.
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111
- Mazizmantotās literatūras pārdalīšanas

kārtība

1. Literatūra, kura atlasīta nodošanai depozitārijiem,

izņemama no kopßjā fonda un uzglabājama atsevišķi* vienu

gadu, kura laikā to var pieprasīt visu valsts ekonomiski

ģeogrāfisko rajonu depozitāriji.

2. No atlasītās literatūras kartltßm, kas izņemtas no

kataloga, veido divas alfabStiskās kartotēkas: pirmo - nosū-

tīšanai depozitārijam informācijai par piedāvājamo literatūru:

otro - depozitārajā glabāšanā nodoto izdevumu uzskaitei un

attiecīgās literatūras kartīšu pārsūtīšanas kontrolei. Kartī-

tes kartotēkās grupß pßc aprakstīto izdevumu veidiem.

Pamatojoties uz depozitāriju ziņojumiem par izdevumu

pieņemšanu glabāšanā vai par ziņu pārsūtīšanu citiem depozitā-

rijiem, attiecīgās kontroles kartotßkas kartītes tiek pārvie-

totas vai nu uz kartotSku literatūrai, kura nodota depozitā-

rijiem, vai tiek izvietotas pa rubrikām: "Ziņas nodotas starr

apgabalu depozitārijam", "Ziņas nodotas republikāniskajam de-

pozitārijam", "Ziņas nodotas Vissavienības depozitārijam",

"Ziņas publicßtas apmaiņas fondu rādītājos". Rubriku robežās

kartītes kārto pßc pārsūtīšanas termiņiem.

3- Mazizmantotās literatūras kartotßku ar pavaddokumentu

(sk. pielikumu Nr.l) bibliotßka atbilstoši piedāvājamās litera-

* Bibliotßkās, kur nav iespgjams atrast papildus telpas,

atlasīta literatūra paliek kopßjā fondā. Grāmatās ievieto

ieliktņos. Kad visos depozitārijos pārbaudītas zinas par

5o literatūru, tā tiek izņemta un norakstīta.
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tūrastematikai nosūta nozaru depozitārijiem* (ja tādi ir

reģionā),vai tieši teritoriālajam universālajam depozitārijam.

4. Depozitārijam mānoša laikā jāsalīdzina iesūtītās kar-

tītesar fonda katalogu, jāatlasa uzglabāšanai vajadzīgie iz-

devumiun pieņemtais lāmums jāpaziņo bibliotākai - nosūtīt"jai

(sk.pielikumu Nr.2). Vienlaicīgi ar paziņojuma izsūtīšanu

pārpalikušāsliteratūras kartītes nosūtāmas Vissavienības no-

zīmes depozitārijam.

Vissavienības depozitāriji tādos pašos termiņos nodroši-

na saņemto kartīšu pārbaudi, nosūta pieprasījumus par fondā

Pieņemamajiem izdevumiem vai ar apmaiņas fonda iespiestā ce-

turkšņakoprādītāja palīdzību informā par nepieņemto literatūru

visus valsts depozitārijus.

5. Izdevumu kartītes, kurus depozitārijs atlasījis gla-

bāšanai,nosūta atpakaļ bibliotēkai - nosūtītājai nr spiedogu

"Pieņemtsglabāšanai
...

eks." un ar bibliotēkas - depozitā-

rija zīmogu.

PBc tam, kad bibliotēka - nosūtītāja saņēmusi atbildi

Parmazpieprasītās literatūras pieņemšanu, tā nosūta depozitā-

rijam pieprasīto izdevumu līdz ar kartīti no kontrolkartotākas.

*
Zinātniski tehniskās bibliotākas un rūpniecības, transpor a,

celtniecības, tirdzniecības un sakaru zinātniski tehniskās

informācijas orgāni par mazizmantoto literaturi.nosū-

ta, vadoties no "Pagaidu instrukcijas par mezizmantotās

literatūras un dokumentācijas noteikšanu, atlasi, nodošanu

un pieņemšanu depozitārajai glabāšanai zinātniski tehniskās

informācijas orgānos un zinātniski tehniskajās bibliotē-

kās" (1975.g.).
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Kartīti ar spiedogu "Pieņemts glabāšanai" ievieto depozitāri-

jam nodotas literatūras alfabētiskajā kartotēka, ko organizē

izziņu sniegšanu! par katra izdevuma glabāšanas vietu.

IV. Mazizmantotās literatūras noformēšana un

nodošanas uzskaite

1. Pamatojoties uz PSRS Ministru Padomes lēmumu Nr. 11

1959.g. s*janvāri "Par grāmatu fondu izmantošanu" visa mazi:-

mantotā literatūra nododama bez atlīdzības neatkarīgi no bib-

liotēku resoru piederības. Literatūras un kartotēkas parsūti-

šanas pasta izdevumus sedz bibliotēkas-nosūtltējas un depozi-

tāriji.

2. Depozitarajai glabāšanai un apmaiņas fondiem nododamo

literatūru no bibliotēkas fonda izslēdz ar aktu (sk. pielikM-

Nr.3)s kuru sastāda divos eksemplāros. Nosūtot literatūru,

katrai kopai pievieno abus eksemplārus. Bibliotēka-saņēmSja

3 dienu laika paraksta tos un vienu eksemplāru nosūta atpak*4

bet otru iešuj ienākušo dokumentu lieta.

3. Mazizmantotās literatūras nodošanu un saņemšanu uz-

skaita atsevišķas burtnīcas pēc noteiktas formas

Nr.4).

4. Par bibliotēku fondu saglabāšanu un pareizu uzskaiti

atbild bibliotēku darbinieki noteikta kartība*.

* Instrukciju par bibliotēku grāmatu fondu

saglabāšanu sk. 216. Ipp*
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Pielikums Nr.l

Kartīšu kopas pavaddokumenta forma literatū-

rai, kuru nosūta glabāšanai depozitārijā

.

bibliotēka

(nosaukums)

(nosūtītāja adrese)

l nosūta depozitārijam
_______

(gads,datums, mēnesis)

atlasītās literatūras kartltea.

Direktora (vadītāja)-

(paraksts)
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Pielikums Nr.2

Paziņojuma par depozitārija pieņemto literatūru

un depozitārija nepieņemtas literatūraa kartīšu

pārsūtīšanas forma

Darām Jums zināmu, ka Jūsu
.

(gads, datums, mšnesia)

atsūtīta mazpieprasītas literatūras kartotēka pārbaudīta.

Lūdzam atsūtīt pievienotajās kartītes noradītos izdevumus

glabāšanai depozitārija. Pārejas kartītes pārsūtītas

taiakai pārbaudei
(gads, datums, mßnesis)

(bibliotēkas-depozitarija nosaukums)

* Direktors (vadītājs):

(paraksts)
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Pielikums Nr.3

Literatūras nodošanas akta forma

Apstiprinu:

19
_

g. " "

AKTS Nr.

&is akts sastādīts 19 g.
" " par to,.

M fonda izslēgta un nodota

(bibliotēkas nosaukums)

**********
— . literatūra '

(bibliotekas-saņemejas nosaukums) (vārdiem)

-ks. kopvērtība par rbļ. kap.

Bibliotēkas direktors(vadītājs):

(paraksts)

"radītais literatūras eksemplāru skaits saņemts

(gads,datums, mānesis)

BibU otßkas-depozitāri ja
sektora (nodaļas) vadītājs:

(paraksts)
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Pielikums Nr.4

a) Uzskaites burtnīca mazizmantotās literatūras

nodošanai depozitarajā glabāšana

Nr. Zinu Depo- Nosūtīto kartīšu Da- Nosūtīto Depczi:'
p. nosū- zita- akaits tums, izdevumu rijaa
k. tīša- rija

_b. Tai skaita ņosūtīj
nas nosau- 5, Tai skaita izdevi

da- kums gra- tur- tl-
Tai skai-

tums matam n&- jums P-* -—s Nr.m

liem sa- gra- šur-datuM

ņemts ma- na-

depo- tas li

zīta-

rija

12 34 5 6 7 89 10"^

b) Uzskaites burtnīca literatūras pieņemšanai

depozitarajā glabāšana

l.'r.Kar- Biblio- Saņemto Atlasīto Litera- Liteīs

p. tīšu tškas - kartīšu eksemplāru tūras tūras

k. aa- -nosū- skaits skaits pasūti- sapen.

st-" nHtl- a^a
naa

skaita pa skaita §^
da- gra- šur- gra- šur- datums dat#
tums man&- ma- nš-

tßm liem tas li

12 3 45 6789 io
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MASU BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

LATVIJAS PSR

Apstiprināti ar Latvijas PSR

Kultūras ministrijas pavēli

Nr. 324

1969.g. 10.septembrī,

ar LRAP Prezidija lēmumu

1969.g. 25.septembri,

rrot. Nr.36/15

1. Masu bibliotēkas fonds ir visas tautas īpašums, un

tovar izmantot bez maksas visi pilsoņi.

2. Lasītājam ir tiesības izmantot grāmatu fondu un

bibliogrāfisko uzziņu aparātu, saņemt grāmatas starpbiblio-

Rku abonementa kārtā.

3. Pierakstoties bibliotēkā, lasītājam jāuzrāda pase vai

citspersonas dokuments ar atzīmi par dzīves vietu.

Piezīmes. i. Lasītājus, kam vāl nav 16 gadu, bibliotēkās

Pieraksta uz vecāku vai mācību iestādes rakstveida iesnieguma

Pamata. 2. Laukos minētie dokumenti jāuzrāda tikai personām,

ciemā nedzīvo pastāvīgi. 3. 1-VIII kl. skolēnus, kā ari

Pirmsskolas vecuma bērnus apkalpo bērnu bibliotēkas (pieaugušo

bibliotāku bērnu nodaļas)'*! Ja apdzīvotajā vietā vai mikrora-

]°nanav
ne bērnu bibliotēkas, ne ari nodaļas, bērnus apkalpo

Pieaugušo bibliotēkas.
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4. Personām, kaa attiecīga rajonā vai pilsātā nav pieras-

tas pastāvīgi, grāmatas uz mājām izsniedz tikai tad, ja ienāks!

3 rbļ. drošības naudas. Par naudas pieņemšanu izsniedz kvīti

Arī šiem lasītājiem grāmatas rūpīgi jāglabā un savlaicīgi jā-

atdod. Kad lasītājs izstājas no bibliotßkās, drošības naudu

viņam atmaksā.

5. Personas, kas dzīvo kopmītnßs, literatūru uz mājām*'**

saņemt, ja iesniegts mācību iestādes vai darba vietas garanti-

jas raksts.

6. Personas, kas bibliotSkā nav pastāvīgi lasītāji, bez

dokumenta var saņemt literatūru tikai lasītavā.

7. Mainot dzīves vietu, darba vietu vai uzvārdu, lasīta-

jam par to jāpaziņo bibliotSkai 10 dienu laikā.

8. Lasītājam vienlaicīgi var izsniegt uz mājām ne vairaķ

kā 5 grāmatas un žurnālus. Lasīšanas termiņš - 15 dienas.

Žurnālu jaunākos numurus izsniedz tikai uz 5 dienām. Retaa

grāmatas, albumus, uzziņu izdevumu vienīgos eksemplārus uz M*

jām neizsniedz.

9. Par katru grāmatu lasītājs parakstās formulārā. Bib-

liotekārs, saņemot no lasītāja grāmatas, anulg viņa parakstu

10. Lasītāju pienākumi:

a) saudzßt bibliotßkās grāmatas; saņemot tās, pārbaudīt

un par bojājumiem ziņot bibliotekāram;

b) bibliotßkās ar brīvu pieeju fondiem nesajaukt grāmatu

kārtojumu plauktos;

c) laikā atdot bibliotßkai grāmatas; lasīšanas termipu

var pagarināt, ja grāmatas nepieprasa citi lasītāji;
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d) ja grāmata nozaudēta vai sabojāta, jāatdod tieši tada

pativai arī cita, ko bibliotēka atzīst par līdzvērtīgu pšc

saturaun cenas.

11. Ja lasītājs grāmatu neatdod, bibliotēka no viņa piedzer

rieckartīgu grāmatas vērtību pßc notariāta kantora izpildu

raksta.

Piezīme. Par grāmatām, ko neatdod skolßni, atbild viņu

vecāki,bet par kopmītnßs dzīvojošam personām atbild tā mācī-

buiestāde vai darba vieta, kas izsniegusi garantijas rakstu,

ja neatdotās grāmatas pieckārtīgu vērtību nav iespßjams piedzīt

M lasītāja.

12. Bibliotēkas padome nosaka sabiedriskās ietekmēšanas

līdzekļus lasītājiem, kas neievēro bibliotēkas lietošanas no-

teikumus, kā arī nolemj, kādi pasākumi veicami grāmatu fonda

aizsardzībai.

13. Masu bibliotēku lietošanas noteikumi attiecas uz vi-

sam republikas masu bibliotēkām.

Minētie noteikumi izstrādāti saskaņā bibliotē-

kas lietošanas kas apstiprināti ar PSRS kultūras

"iaistra pavēli Nr.165 1969.g. 4.aprīlī un VACP Sekretariāta

Ismumu 1969.g. 4.aprīlī, protokols Nr.B, ?.§.
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NOLIKUMS PAR IKGADĒJU STARPRAJONU

UN STARPPILSĒTU (REPUBLIKĀNISKĀS

PAKĻAUTĪBAS) KULTŪRIZGLĪTĪBAS

IESTĀŽU DARBA SKATES

ORGANIZĒŠANU

Apstiprinājusi Latvijas PSR

Kultūras ministrija

1975.g. 17.janvāri

1. Ikgadējas starprajonu un starppilsētu (republikāniskas

pakļautības) kultūrizglītības iestāžu darba skates organizē

Latvijas PSR Kultūras ministrija kopā ar Kultūras darbinieku

arodbiedrības Latvijas republikānisko komiteju, sākot ar 1975*

I.janvāri.

2. Skates uzdevums ir uzlabot klubu iestāžu, bibliotēku,

muzeju, kultūras un atpūtas parku darba saturu un efektivitāti

palielināt to lomu republikas sabiedriski politiskajā dzīvS un

mobilizāt iedzīvotājus sekmīgai PSKP kongresu direktīvu, tauta*

saimniecības plānu un citu partijas un valdības lāmumu īsteno-

šanai.

3. Ik&adßjā starprajonu, starppilsētu skate piedalās kul-

tūras nodaļas, kultūras darbinieku arodbiedrības rajonu un

pilsßtu komitejas, kas nodrošina visu resoru klubu iestāžu

un bibliotāku, muzeju un kultūras parku aktīvu līdzdalību skat!

4. Skates uzvarētāji ir rajoni un pilsētas, kas darba sa-

tura jomā nodrošinājuši:
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a) klubu iestāžu, bibliotēku, muzeju, kultūras un atpū-

tas parku darba aktivizēšanos, kultūrizglītības iestāžu

iespēju pilnīgāku izmantošanu iedzīvotāju idejiski politiska-

jā, tikumiskajā, internacionālajā, patriotiskajā, darba, estē-

tiskajā audzināšana; vispusīgu PSKP kongresu, PSKP CX Plßnumu,

Padomju valdības 18mumu, ka arī komunisma celtniecības uzdevu-

šu izskaidrošanu; tautas saimniecības pianu izpildes veicinā-

šanu; iedzīvotāju politisko un ražošanas aktivitāti;

b) padomju patriotisma, tautu draudzības un proletāriska

internacionālisma ideju propagandu, jaunatnes un visu darba-

ļaužu audzināšanu padomju tautas revolūcijas un kauju slavas

tradīciju gara, civilās aizsardzības zinību propagandu;

c) kultūrizglītības iestāžu pastāvīgas saiknes ar darba

kolektīviem, aktīvu līdzdalību pilsētas un lauku darbaļaužu

Politiskā līmeņa un ražošanas kvalifikācijas celšanā, sociā-

listiskas sacensības, komunistiskā darba kustības, rūpniecī-

bas un lauksaimniecības pirmrindas pieredzes propagandu;

d) tautas kultūras universitāšu tīkla paplašināšanu,klau-

sītāju skaita pieaugumu, mācību un audzināšanas darba satura

un idejiski teorētiskā līmeņa paaugstināšanu;

c) padomju sadzīves tradīciju tālāku pilnveidošanu;

f) tautas mākslas vispusīgu attīstību, mākslinieciskās

Pašdarbības žanru daudzveidību, jaunu mākslinieciskās pašdar-

bības
pulcinu nodibināšanu un nostiprināšanu, dalībnieku skai-

ta palielināšanos, jaunu interešu klubu un apvienību radīšanu,

mākslinieciskas pašdarbības repertuāra bagātināšanos ar brā-

līgo republiku un sociālisma zemju mūsdienu autoru darbiem,
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izpildījuma meistarības celšanos, cīņu par Tautas kolektīva

nosaukuma iegūšanu;

g) darbaļaužu interesantas un saturīgas atpūtas organi-

zācijas formu un metožu pilnveidošanos, it sevišķi izejamās

un svßtku dienās, masu pasākumu norisi augstā idejiskā līmeni;

h) uzskates aģitācijas idejisko un māksliniecisko līmeni;

i) bibliotßku tīkla centralizācijas plāna izpildi, iedzī-

votāju bibliotekārās apkalpošanas pilnveidošanu, savlaicīgu

un kvalitatīvu grāmatu fondu komplektÚanu, grāmatu, it seviS

ķi sabiedriski politiskās, dabas zinātņu, lauksaimniecības un

tehniskās literatūras apgrozības pieaugumu, bibliotßku lasītā-

ju skaita, grāmatu izsnieguma, kā ari lasāmības pieaugumu,

literatūras propagandas formu daudzveidību, individuālā darba

izvßršanu un lasīšanas vadības uzlabošanu;

j) kultūras un atpūtas parku aktīvu līdzdalību Vissavie-

nības un republikāniskajās skatSs;

k) muzeju fondu komplektÚanas, zinātniski pStnieciskā

un zinātniski izglītojošā masu darba uzlabošanu, padomju sa-

biedrības vßstures materiālu propagandu ekspozīcijā, Ipasi

akcentßjot partijas un valdības lßmumu īstenošanu;

1) klubu iestāžu un bibliotßku līdzdalību sacensībā par

Teicama darba nosaukuma iegūšanu.

5. Materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanas jomā skate*

uzvarßtāji ir rajoni un pilsStas (republikāniskās pakļautības

kas nodrošinājuši:

a) klubu iestāžu, muzeju ēku, bibliotßku telpu, parku

atrakciju, estrāžu un deju grīdu celtniecību, rekonstrukciju'
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kapitāloremontu, bibliotāku pārvietošanu no sliktām uz at-

bilstošāmtelpām, kā arī elektroiekārtu un ugunsdrošības lī-

dzekļuatbilstību, nepieciešamā inventāra un iekārtas iegādi;

b) klubu iestāšu, kultūras un atpūtas parku labiekārtoša-

nuun teritorijas apzaļumošanu, kultūrizglītības iestāšu sav-

laicīgu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos;

c) kultūrizglītības iestā&u iekārtojumu.

6. Darba organizācijas jomā skates uzvarētāji ir rajoni

unrepublikāniskās pakļautības pilsßtas, kas nodrošinājuši:

a) vietājo padomju pastāvīgo kultūras komisiju, klubu,

bibliotēku,muzeju un parku padomju aktīvu darbību, to regu-

lāras atskaites iedzīvotājiem par veikto darbu un pasākumiem

kultūrizglītības darba turpmākai uzlabošanai;

b) kolhozu un rūpniecības uzņēmumu līdzekļu piesaistīša-

nu kultūrizglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes nostip-

rināšanaiun labiekārtošanai;

c) rajonu (pilsētu) kultūrizglītības iestāžu darba ska-

tes
organizāciju;

d) mūzikas skolu pedagogu aktīvu iesaistīšanu pašdarbī-

baskolektīvu vadīšanā.

7. Rajonu un pilsētu (republikāniskās pakļautības) klubu

bibliotāku skates vada rajonu, pilsētu kultūras nodaļas

k°paar kultūras darbinieku arodbiedrību komitejām, vadoties

no nolikuma par Teicama darba klubiem un bibliotēkām.

8. Starprajonu, starppilsētu skates rezultātus ik gadu

ildz 1. martam rezumē Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolē-

apstiprināta republikāniskā skates komisija.
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9. Rajonu un pilsētu (republikāniskas pakļautības)

kultūrizglītības iestāžu skates rezultātus ik gadu līdz

I.februārim rezumē rajona(pilsētas) darbaļaužu deputātu pa-

domes izpildu komitejas apstiprināta rajona (pilsātas) ska-

tes komisija.

10. Rīgas pilsgtā skates rezumā pa rajoniem.

11. Rajonam, kas starprajonu skatā ieguvis pirmo vietu,

piešķir Latvijas PSR Kultūras ministrijas un Kultūras darbi-

nieku arodbiedrības Latvijas republikāniskās komitejas ceļo-

jošo Sarkano karogu.

12. Starprajonu skates uzvarātājiem (t.sk. arī Rīgas

pilsātas rajoniem) noteiktas trīs naudas prāmijas:

pirmās vietas ieguvējam - 3*ooo rbļ.

otrās vietas ieguvējam - 2.000 rbļ.

trešās vietas ieguvējam - 1.500 rbļ.

13. Starppilsētu skates uzvarētājiem (izņemot Rīgas pil'

sētu) noteiktas 2 naudas prēmijas:

pirmās vietas ieguvējam - 1.000 rbļ.

otrās vietas ieguvējam - 500 rbļ.

14. Ceļojošo Sarkano karogu un naudas prēmijas starpra-

jonu un starppilsētu pakļautības, izņemot

Rīgas pilsētu) skates uzvarētājiem piešķir Latvijas PSR

Kultūras ministrijas Kolēģija un Kultūras darbinieku arod-

biedrības Latvijas republikāniskās komitejas Prezidijs sa6!*a

nā ar republikāniskās skates komisijas priekšlikumu.

15. Naudas prēmijas, ko piešķir starprajonu un starppH

sētu skates uzvarētājiem, izmanto labāko kultūras darbinie!*"
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unaktīvistuprēmēšanai saskaņā ar rajona, pilsētas (repub-

likāniskaspakļautības) darbaļaužu deputātu padomes izpildu

komitejasun attiecīgās kultūras darbinieku arodbiedrības

komitejaslēmumu.

NOLIKUMS PAR IKGADĒJU BALVU CIEMA

BIBLIOTĒKAI, KAS GUVUSI LABĀKOS

REZULTĀTUS INDIVIDUĀLAJĀ DARBĀ

AR LASĪTĀJIEM

Apstiprinājusi Latvijas PSR

Kultūras ministrija

1966.g. 17.augusta

1. Apbalvošanas mērķis - stimulēt ciemu bibliotßku

darbuar lasītajiem, panākt, lai ikviena ciema bibliotēka

i**vsistuunpadziļinātu individuālo lasīšanas vadību, sniegtu

vispusīgu palīdzību lasītajiem literatūras izraudzīšana, ka

ari Panāktu lasītāju skaita pieaugumu.

2. Balvu piešķir saskanß ar Latvijas PSR Kultūras mi-

nistrijas Kolßgijas 1966.g. 18.jūlija lßmumu "Par republikas

"asubibliotāku darbu ar lasītajiem un pasalrumiemta uzlabo-

ja" ciema bibliotēkai, kas guvusi labßkos rezultātus darba

lasītajiem:

c) iesaistījusi par lasītāju ikvienu lasltspßjlgu ciema

iedzīvotāju (un panākusi lasītāju skaita maksimālu pieaugu-

mu);

b) izvßrsusi plašu individuālo darbu ar lasītajiem;
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c) sistemātiski pßtl lasītāju intereses, analizß darbu

ar lasītajiem un izdara konkrētus secinājumus lasīšanas va-

dības uzlabošanai;

d) strādā ar izdalītam lasītāju grupām;

c) individuālajā darba ar atsevišķiem lasītājiem un la-

sītāju grupām plaši izmanto bibliogrāfiskos materiālus,

Bastāda lasīšanas plānus, sniedz informācijas par literatūru,

iekārto īpašus literatūras stendus un veic citus pasākumus

lasīšanas vadībā.

3. Apbalvošanas kārtība;

a) rajona bibliotēka kopā ar ciema darbaļaužu deputātu

padomes pastāvīgo kultūras komisiju izpßta rajona ciemu bib-

liotēku darbu ar lasītājiem un savus priekšlikumus iesniedz

rajona kultūras nodaļai katru gadu līdz 10.jūlijam;

b) rajona kultūras nodaļa izvirza vienu labāko ciema

bibliotßku Latvijas PSR Kultūras ministrijas Starpresoru bib-

liotßku padomei;
*

c) Latvijas PSR Kultūras ministrijas Starpresoru bib-

liotßku padome izskatā iesūtītos priekšlikumus un izvirza ap

balvošanai Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolßgijai vienu

labāko ciema bibliotßku republikā;

d) Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolßgija nosaka

balvu un katru gadu piešķir to Padomju Latvijas gadadiena.
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NOLIKUMS PAR NOSAUKUMA "TEICAMA

DARBA BIBLIOTĒKA" PIEŠĶIRŠANU

Apstiprinajusi Latvijas PSR

Kultūras miniatrljaa Kolßgija un

Latvijaa Republikāniskas arodbied-

rību padomes Prezidijs

1962.g. 14.maija

I. Vispārīgi noteikumi

1. Nosaukumu "Teicama darba bibliotßka"piešķir biblio-

kuras guvušas ievērojamus panākumus grāmatu propa-

ganda,iedzivotšju bibliotekārajā apkalpošana un ar savu

darbuveicinājušas ideoloģiskas audzināšanas un saimniecis-

kouzdevumu sekmīgu izpildi.

2. Par nosaukuma "Teicama darba bibliotßka" iegūšanu

var cīnīties ikviena bibliotßka, Izpildot pamata prasības

saskaņaar nolikumu un pieņemot paaugstinātas individuālas

saistības.

3. Bibliotßkās pieņemtas individuālas saistības apspriež

bibliotßkupadomes. Arodbiedrību bibliotßkās tas kopa ar

Pieteikumuiesūta FRVK un republikāniskajam komitejām, bet

valstsmasu bibliotßkās
j

kultūras nodaļām un Kultūras r-i-

Sistrijai.

4. Nosaukumu "Teicama darba bibliotßka" Kultūras ministri

3as sistßmae bibliotßkām piešķir Latvijas PSR Kultūras mi-

nistrija kopa ar Kultūras darbinieku arodbiedrības republika-
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nisko komiteju, bet arodbiedrību bibliotēkām - Latvijas Re-

publikāniska arodbiedrību padome pēc kultūras nodaļu un

arodbiedrību republikānisko komiteju ieteikumiem un komi-

sijas izdarītas pārbaudes.

5. Nosaukumu "Teicama darba bibliotēka" var atņemt, ja

bibliotēkas darbs pasliktinās un ta nepilda pieņemtas indivi-

duālas saistības.

11. Pamatprasības bibliotēkām

6. Nosaukumu "Teicama darba bibliotēka" piešķir biblio-

tēkām, kuras:

a) savē ikdienas darba vislielāko vērību velta PSKP un

Padomju valdības lēmumu propagandai, darbaļaužu komunistiska-

jai audzināšanai un viņu vispārizglītojoša, kultūras un zi-

natniski tehniska līmeņa celšanai;

b) veic savu darbu cieša saskaņa ar konkrētiem komunis-

tiskas celtniecības uzdevumiem, palīdz kolhoziem, padomju

saimniecībām, rūpniecības uzņēmumiem un katram strādājošajā**

izpildīt ražošanas plānus un uzņemtas individuālas saistītas

propagandē pirmrindnieku un novatoru pieredzi rūpniecība us

lauksaimniecībā;

c) j?laši izvērš grāmatu propagandu rūpnīcu cehos, uzņē-

mumu nodaļās, kolhozu un padomju saimniecību fermās un bri-

gādēs, organizējot tur pārvietojamas bibliotēkas, filiāles

un grāmatu pienešanu, tādējādi izpildot PSKP izvirzīto uzde-

vumu par katras ģimenes, katra strādājoša apkalpošanu ar

matu;
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d) organizē bibliotēka diferencētu lasītāju apkalpošanu,

sevišķuvērībuveltot ražošanas speciālistiem, darba pirm-

rindniekiemunnovatoriem, apgādājot viņus ar speciālo lite-

ratūruunliteratūru par pirmrindas darba pieredzi;

c) organizē dažādus masu pasākumus (tematiskus vakarus,

disputus,konkursus, mutvārdu žurnālus, literārus vakarus

*-c) par visaktuālākajiem jautājumiem un visdažādākajam

zinātņu nozarēm, ka arī cenšas ieviest arvien jaunas darba

-ormaaun metodes;

f) grāmatu propaganda iesaista plašu sabiedrības aktīvu:

Bibliotßkāspadomes locekļus, sabiedriskos bibliotekārus, pār-

vietojamobibliotēku darbiniekus, grāmatu pienesējus, labākos

bibliotēkaslasītājus un aktīvākos komjauniešus.

Galvenais bibliotēkas atbalsts visa tas darbība ir bib-

liotēkaspadome;

g) bibliotēkas darbu organizß ta, lai rezultāta palieli-

°atosvisi darba radītāji: grāmatu fonda apgrozība, litera-

tūrasizsniegums, lasa—lba v.c;

h) bibliogrāfiskajā darba sniedz bibliogrāfiskas uzziņas,

organizēliteratūras apskatus, pārrunas, konsultācijas, tema-

tiskaskartotēkas, ka arī katalogus pßc jaunas klasifikācijas

shēmas.

7. Katra rajona, pilsētas bibliotēku darba metodiskais

-entrs(rajona, pilsētas bibliotēka) apkopo bibliotēku darba

labākopieredzi un propagandē to.

3. Bibliotēkas grāmatu uzskaite, apstrāde, ka arī pare-

ģis tehniskais darbs veicams atbilstoši "Bibliotēkas tehni-
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kas minimumam".

9. Bibliotßkās uzskatāmā aģitācija atspoguļo mūsu dzī-

ves svarīgākos un aktuālākos notikumus. Tā saistīta ar vie-

tßjiem rajona, pilsßtas, ciema, uznßmuma utt. uzdevumiem.

10. Ikviens bibliotßkās darbinieks padziļina un papla-

šina savas vispārßjās un speciālās zināšanas, aktīvi pieda-

lām sabiedriskajā dzīvß.

NOLIKUMS PAR NOZĪMI "LABĀKAIS

GRĀMATU PROPAGANDISTS"

Apstiprinājis Latvijas Republika-iaM*

arodbiedrību padomes Prezidijs un

Latvijas PSR Kultūras ministrijas

Kolßgija

1966.g. 6.maija

1. Nozīme "Labākais grāmatu propagandists" ir Latvijas

Republikāniskās arodbiedrību padomes un Latvijas PSR Kultū-

ras ministrijas kopīgs apbalvojums labākajam bibliotßkās

darbiniekam vai aktīvistam, kas veicinājis bibliotßkās darba

sekmīgu organizāciju, attīstību un norisi mūsu republika.

2. Nozīmi "Labākais grāmatu propagandists" piešķir:

a) bibliotßku darbiniekiem, kas ilggadßjā darbā sekmē-

juši Komunistiskās partijas un Padomju valdības lßmumu izpi-'

di, guvuši izcilus panākumus aktuālā un mSrķtiedgß literāti

ras propagandā, ikviena lasītspßjlga iedzīvotāja iesaistlSan-

par bibliotßkās lasītāju, piedalījušies bibliotekārā darba
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pirmrindaspieredzes propaganda un ieviešanā, kā arī iesaistī-

jusi darbāplašu lasītāju aktīvu;

b) bibliotßkās aktīvistiem, kas ar savu sabiedrisko dar-

busekmßjuši un atbalstījuši gan masu, gan sabiedrisko biblio-

tßkudarbību,palīdzßjuši to organizÚanā un attīstībā un

kas arī savā tiešajā darba vietā ir disciplinßti un priekš-

zīmīgi.

3- Nozīmes "Labākais grāmatu propagandists" piešķiršanas

kartība:

a) rajonu, pilsßtu, ciemu darbaļaužu deputātu padomju

izpildukomiteju kultūras komisijas kopā ar bibliotßku pado-

Remizskata jautājumu par labākā bibliotßkās darbinieka vai

aktīvistaapbalvošanu ar nozīmi un savus priekšlikumus iesniedz

rajonuvai pilsßtu darbaļaužu deputātu padomju izpildu komi-

tejukultūras nodaļām, kuras tālāk tos iesniedz Latvijas PSR

Kultūrasministrijai;

b) arodbiedrību bibliotßku priekšlikumus par apbalvošanu

ar nozīmi izskata kultūras nodaļās un arodbiedrību rajonu,

Pilsgtu komitejās un iesniedz republikāniskajai arodbiedrību

komitejai, kura tālāk tos iesniedz Latvijas Republikāniskajai

arodbiodrībupadomei.

lerosinājumam par apbalvošanu pievienojams apbalvojamā

raksturojums;

c) nozīmi "Labākais grāmatu propagandists" izsniedz sa-

skaņāar Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolßgijas un

Atvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes Prezidija lßmumu.
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Kopß ar nozīmi izsniedz apliecību, kas apstiprina tie-

sības nßsat 8o nozīmi.

4. Kolhozu, skolu, tehnisko un citu iestāžu bibliotēku

darbinieku vai aktīvistu apbalvošanas ierosinājumi iesniedza-

mi rajonu vai pilsßtu kultūras nodaļām saskaņa ar 81 nolikuma

2. un 3.punktu.

5- Nozīme "Labākais grāmatu propagandists" nßsajama

krūšu labajā puaß.

6. Nozīmes nozaudÚanas gadījuma to atkārtoti neizsniedz

INSTRUKCIJA PAR BIBLIOTĒKU GRĀMATU

FONDU SAGLABĀŠANU

Apstiprinājusi PSRS Kultūras

ministrija un VACP Sekretariāts

1962.g. 11.maija

1. Par bibliotēku Kramatu fondu* saglabāšanu

1. Par bibliotßku grāmatu fondu saglabāšanu atbildīgi ir

to valsts ieatažu, uznßmumu, zinatniako, kultūraa un izgllt*-

bas, mßolbu ieatažu un sabiedriako organizāciju vadītāji)

kuru pārzina atrodas bibliotßkaa, ka arī bibliotßku direkto-

ri (vadītāji).

2. Valats iestāžu, uznßmumu, zinatniako, kultūraa un

izglītības, mācību iestāžu un sabiedrisko organizāciju vadi-

šajā instrukcijā termins "Grāmatu fonds" lietots nosacīti
lai apzīmßtu kopumā visu vaidu ieepieddarbus un citus

materiālus, kas komplektßti bibliotßkā lasītāju apkalpo-
šanai (grāmatas, žurnāli, laikraksti, mikrofilmas u.tml-J
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tajiem,kuru pārziņa ir bibliotēkas, jārada,apstākļi, kas

nodrošinapareizu grāmatu fondu uzskaiti un glabāšanu, kā arī

grāmatuiesiešanu un fondu sanitāri higiēnisko apstrādi, jā-

piešķirizolētas, grāmatu glabāšanai piemērotas telpas, jā-

nodrošinabibliotēkas ar speciālu iekārtu un bibliotēkas teh-

niku.

Bibliotēkas direktors (vadītājs) nodrošina pareizu grā-

matufonda uzskaites un glabāšanas organizāciju saskaņā ar

Soinstrukciju.

3. Kategoriski aizliegta bibliotēku grāmatu pārdošana.

Personas,kas pārdod bibliotēkas grāmatas, tiek sauktas pie

atbildības,bet šīm personām atņemtās grāmatas jānodod bib-

liotēkai.

4. Bibliotēkām atļauts norakstīt novecojušo literatūru.

Tonoraksta, pamatojoties uz PSRS Kultūras ministrijas

1%0.g. instrukciju "Par novecojušās literatūras izslēgšanas

kartībuno ministriju, resoru, saimniecību, organizāciju

bibliotēkufondiem".

5. Bibliotēkas drīkst bez atlīdzības nodot neizmantoto

literatūru.Grāmatu nodošana citām bibliotēkām notiek saskaņā

PSRS Kultūras ministrijas 1959-g. instrukciju "Par minis-

triju,resoru un organizāciju bibliotēku neizmantotās literā-

ras bezatlīdzības nodošanu".*

Pārvietojamās bibliotēkas organizē uz līduma pamata,ko

°oslgd_starp bibliotēku un organizāciju, kura saņem pārvieto-

X

Tagad darbs organizējams saskaņa ar 1975.g."Instrukciju
Par mazizmantotās literatūras atlases kartību un nodošanu

3epozitarajai glabāšanai" (sk. 191.1pp.).
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jamo bibliotßku. PBdßjā uzņemas atbildību par grßmatu sagla-

bāšanu.

11. Grāmatu fonda uzskaite

6. Katrā bibliotßkā visi iespieddarbi un citi materiāli

kas iegādāti lasītāju apkalpošanai mikrofilmas, diapozitīvi

u.tmlj , jāuzskaita summāri un individuāli. Uzskaiti izdara

bibliotßku fonda summārās uzskaites grāmatā, inventāra granā-

tās vai reģistrācijas kārtotßkās atbilstoši attiecīgo tipu

bibliotßku tehnikas minimuma prasībām****.

7. Katrai bibliotßkai ik ceturksni jāsalīdzina inventā-

rā ierakstīto grāmatu skaits un vßrtlba ar grāmatvedības

zinām.

8. Bibliotßkās fonda pārinventarizÚana, kā arī inventā-

ra grāmatu pārrakstīšana ir aizliegta. Izņēmuma gadījumos

fonda pārinventārizßsana vai inventāra grāmatu pārrakstīšana

var notikt ar augstākstāvošās organizācijas, kuras pārzipS

atrodas bibliotßka, īpašu atļauju.

9. Katrs bibliotßkā saņemtais iespieddarbs obligāti jā-

apzīmogo.

10. Bibliotßkās fonda nodošana no viena bibliotēkas

direktora (vadītāja) otram notiek pßc pienemšanas-nodoSanas

akta, ko apstiprina augstākstāvošā organizācija vai iestāde,

kuras pārziņā bibliotßka atrodas.

Grāmatu fondu uzskaite centralizStajās bibliotßku

sistßmās notiek pßc "Instrukcijas rajona centralizßtās
bibliotēku sistēmas vienotß fonda individuālajai un

summārajai uzskaitei". Sk. Latvijas PSR valsts masu

bibliotßku tīkla centralizācija. R.,1976. (Sagatavošanai
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Mainoties direktoram (vadītājam) bibliotēkā, kurā nav

nodaļu,jautājumu par bibliotēkas fonda pārbaudes nepiecie-

šamībuizlemj augstākstāvošā organizācija, bet bibliotēkas

nodaļuvadītāju maiņas gadījumā - bibliotēkas direktors (va-

dītājs).

111. Bibliotēkas fonda glabāšana

11. Lai grāmatas priekšlaicīgi nenolietotos, nebojātos

vn nepazustu, katrai bibliotēkai jāievēro sekojošie grāmatu

glabāšanasun apiešanās ar tām pamatnoteikumi:

- bibliotēkas telpām jābūt izolētām; gadījumā, ja nav

iespßjams grāmatu krātuvei ierādīt atsevišķu istabu, grāma-

tas jāglabā aizslēdzamos skapjos;

- nepiederošas personas aizliegts pielaist pie grāmatu

skapjiem; ja bibliotēkā ir brīva pieeja fondam,tā slēgtajai

daļainepiederošas personas netiek pielaistas; brīvpieejas

fondamlasītāji tiek pielaisti tikai grāmatu izsniegšanas

laikāun bibliotekāra klātbūtnē;

- bibliotēkā jānodrošina kontrole par lasītāju iznesamām

grāmatām;

- bibliotēkai sistemātiski jāveic grāmatu kārtējais, sī-

kais
remonts (izplēstu un izkritušu lapu, titullapu ielīmē-

ja u.tml.).
„

12. Aizliegts biblia-tēkas telpās glabāt bibliotēkai ne-

piederošas mantas.

13. Bibliotēkas grāmatu krātuves telpās aizliegtas jeb-

kas
sanāksmes un apspriedes. Tāpat nav atļauts izmantot

bibliotßkāstelpas pasākumiem, kas nav saistīti ar bibliotē-
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kas darbību.

14. Telpām, kas domātas bibliotēkas fonda glabāšanai,

jābūt gaišām, sausām, tās katru dienu jāvedina un jāuzkopj.

Ja bibliotēkas telpas izvietotas ražošanas korpusos (ce-

hos, darbnīcās tās jānodrošina ar attiecīgu ventilā-

ciju.

15- Bibliotßkā jāievēro ugunsdrošības noteikumi, taj&

obligāti jābūt ugunsdzēšamajiem aparātiem. Lai izvairītos

no ugunsgrßkiem, grāmatu fondi bibliotßkās telpās jāizvieto

ne tuvāk par vienu metru no krāsnīm. Smēķēt bibliotēkas tel-

pās atļauts tikai speciāli norādītās vietās.

IV. Grāmatu saglabāšana,, izsniedzot tās

lasītājiem

16. Bibliotēkas grāmatas var lietot visi pilsoni bez

maksas. Grāmatu izsniegšana lasītājiem notiek saskaņā ar

bibliotßkās lietošanas noteikumiem, ko apstiprinājusi PSRS

Kultūras,ministrija un VACP.***

17. Bibliotekāram regulāri jāseko, lai lasītājs sav-

laicīgi atdod bibliotßkā saņemtās grāmatas, un jāveic pasā-

kumi cīņai ar grāmatu aizturēšanu ilgāk par noteikto tefmi'

nu, izsūtot lasītājiem paziņojumus vai izmantojot aktīvista

aizturßto grāmatu savākšanai.

18. Aizliegts izsniegt lasītājiem uz mājām:

a) grāmatas no lasītavām;

*
Mūsu rapublikā 1969*g. izstrādāti "Masu bibliotākas

lietošanas noteikumi Latvijas PSR" (5k.201. lpp.J-
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b) vārdnīcu, enciklopēdiju, uzzinu un citu izdevumu

vienīgos eksemplārus;

c) bibliotekāri neapstrādātas grāmatas.

V. Lasītāju pienākumi

19. Katrs lasītājs ir atbildīgs par bibliotēka saņemto

iespieddarbuun citu materiālu saglabāšanu un savlaicīgu atdo-

šanu.

20. Grāmatas nozaudēšanas vai bojāšanas gadījuma lasī-

tajā pienākums ir atdot bibliotēkai tieši tßdu pašu grāmatu

?aiatvietot to ar citu, ko bibliotekārs atzīst par līdzvēr-

tīgu.

21. Ja lasītājs atsakās atdot grāmatu vai atvietot to

arlīdzvērtīgu, bibliotēkai ir tiesības piedzīt no viņa gra-

nātasfaktisko vērtību pēc notariāta kantora izpildu raksta.

22. Par materiāliem zaudējumiem, ko bibliotēkai nodarī-

jis nepilngadīgs lasītājs, atbild vecāki vai personas, kuras

viņus atvieto.

23. Lasītājus, kuri neievēro bibliotēkas lietošanas no-

teikumus,bibliotēkas padome var ietekmēt sabiedriska kārta.

VI. Bibliotēkas darbinieku materiāla

atbildība

24. Amata personas, kuras ar savu nepareizu darbību

(vaibezdarbību) ir nodarījušas bibliotēkai materi3l'.:,zau-

iSjumus bojāšana vai.pazušana, nelikumīga jramatu

vai norakstīšana, kā arī zaudējumi, kas radušies

**°bibliotēkaspārcelšanas uz sliktākām telpām vai no telpu
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izmantošanas mßrķiem, kādiem tas nav paredzētas),tiek sauktas

pie atbildības atkāra no lietas apstākļiem.

25* Atbildību par grāmatu fondu saglabāšanu nes visi

darbinieki, kuriem tie pieejami:

a) gadījuma, ja netiek ievēroti pieņemtie grāmatu fonda

uzskaites un glabāšanas noteikumi, par bibliotēkas fonda

saglabāšanu personiski atbild bibliotēkas direktors (vadītļj'j

bet par nodaļu patstāvīgo un pallgfondu saglabāšanu - šo no-

daļu vadītāji;

b) ja ir konstatēts grāmatu iztrūkums, materiālu atbil-

dību bibliotēku darbinieki nes taja gadījuma, ja zaudējums i*

radies nolaidības vai pie**temto noteikumu neievērošanas rezul-

tāta, t.i., bibliotēku darbinieku vainas dßļ. Sājā gadījums

bibliotēku darbinieki atlīdzina materiālos zaudējumus, bet

ne vairāk ka vienas trešdaļas savas mēneša tarifa likmes

(algas) apmßra.

Pilnu materiālu atbildību bibliotēku darbinieki nes ti-

kai tad, ja grāmatu iztrūkuma cēlonis ir darbība, par kuru

paredzēts sods pßc kriminālkodeksa;

c) zaudējuma atlīdzība pirmajā gadījuma notiek, ieturot

attiecīgu summu no darbinieka darba algas, ievērojot KPFSR

Darba likumu kodeksu un attiecīgajos citu republiku darba

likumu kodeksos noradīto kartību, bet otrajā gadījuma - tikai

pāc tiesas lēmuma;

d) visi atlīdzības gadījumi par grāmatu iztrūkumu tiek

izskatīti darba strīdu komisija.
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INSTRUKCIJA PAR MINISTRIJU, RESORU

UN ORGANIZĀCIJU BIBLIOTĒKU FONDU

NEIZMANTOTĀS LITERATŪRAS

BEZMAKSAS NODOŠANAS KĀRTĪBU

Izdota, pamatojoties uz PSRS Ministru Padomes lēmumu Nr.ll

1959.g. 5-janvāri "Par bibliotēku grāmatu fondu izmantoša-

nu"

Apstiprinājusi PSRS Kultūras

ministrija

1959.g. 7.aprīli

1. Saskaņā ar PSRS Ministru Padomes lāmumu Nr.ll 1959.g.

s.janvāri"Par bibliotāku grāmatu fondu izmantošanu" minis-

trijām,resoriem un citām organizācijām ir tiesības nodot bez

aaksas neizmantoto literatūru no savu bibliotāku fondiem

citu ministriju, resoru un organizāciju bibliotēkām.

2. Republikānisko, apgabalu un novadu pakļautības, kā ari

zinātņuakadēmiju un centrālo nozaru bibliotēku vadītājiem

(direktoriem)ir tiesības patstāvīgi kārtot neizmantotās

literatūrasbezmaksas nodošanu citām bibliotēkām.

Vadītāji (direktori) bibliotēkās, kas tieši pakļautas

usag-Kimiem,iestādēm, mācību iestādēm un citām organizācijām,

var nodot neizmantoto literatūru bez maksas citām bibliotē-

ar uzņēmumu, iestāšu, mācību iestāšu, organizāciju vadl-

"3juatļauju; pilsētu, rajonu, bērnu un ciemu bibliotēku va-

dltāji-
ar attiecīgo kultūras nodaļu atļauju.
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3. Bibliotēkas lieko, savam profilam neatbilstošo lite-

ratūru nodod bez maksas citam republikas bibliotēkām, kuram

tā vajadzīga.

Bibliotēkas nosaka tos izdevumus, kas no bibliotSkas pa-

matfonda ieslēdzami apmaiņas fonda nodošanai bez maksas citSn

bibliotēkām. Kategoriski aizliegts nodot citam bibliotēkām

literatūru, kas jāizslēdz no fondiem.

4. Lai informētu par neizmantoto literatūru, bibliotē-

kām, kūrēm tada ir, sistemātiski jānosūta V.l.Ļeņina PSRS

Valsts bibliotēkai, kā arī centrālajām nozaru bibliotēkām:

1) neizmantotās literatūras saraksti,

2) meklējamās literatūras saraksti.

Piezīme. Sarakstos nedrīkst ieslēgt izdevumus, kas iz-

ņemami no fondiem.

5. Bez maksas citām bibliotēkām nododamās literatūras

atlasi veic šo bibliotēku un organizāciju tiešie pārstāvji

vai arī to bibliotēku darbinieki, kas nodod literatūru atbil*

stoši saņemtajiem sarakstiem vai kartotēkai, ņemot vērā sap*!*

mējas bibliotēkas profilu un vajadzības.

Literatūra jāatlasa, pamatojoties uz bibliotēkas, kas

literatūru nodod, direktora oficiālu pieprasījumu un raksti*'

ku atļauju.

6. Bibliotēkas vadītājam vispirms jāpārbauda, vai cita*'

bibliotēkām nododamā literatūra nav novecojusi.

7. Literatūru nodod ar nodošanas-pieņemŠanas aktu

eksemplāros(pēc klātpieliktās formas Nr.l).
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Akta speciāli jānorāda, ka nododamajā literatūrā nav

izdevumu,kas jāizņem no fondiem.

Bibliotāka, kas literatūru nodod, sastāda nododamās li-

teratūrasalfabātisku sarakstu (pßc klātpieliktās formas

Nr.2).

8. Aktu kopā ar nododamās literatūras sarakstiem ap-

stiprinabibliotēkas direktors.

9. Nododamās literatūras akta un saraksta viena eksem-

plārsjānodod bibliotakai, kas literatūru saņem, jo tas jā-

uzskatapar ienākošo grāmatu pavaddokumentu. Otrs eksemplārs

kopaar pilnvaru un sarakstu jāuzglabā kā attaisnojošs doku-

mentspar literatūras nodošanu bibliotēkā, kas literatūru

Dodod.

Piezīme. Gadījumā, ja literatūru adresātam nosūta pa

pastuvai ar kādu transporta veidu, pasta kvīts vai pavadzī-

*-eirattaisnojošs dokuments. Akta un saraksta viena eksem-

plārs jānosūta saņēmējam kopā ar literatūru.

10. Literatūru saņemot, bibliotēkas pārstāvis uzrāda

oficiālupilnvaru. Aktā jāuzrāda pilnvaras numurs un litera-

Riras nodošanas datums.

11. Nodotā un saņemtā literatūra atbilstoši jāizslēdz

jāieraksta uzskaites dokumentos un jāatspoguļo katalogos

saskaņāar instrukcijām attiecīgajai bibliotēku kategorijai.

12. Literatūras pārsūtīšanas izdevumus sedz bibliotēka,

kssliteratūru saņem.
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Forma Nr.l APSTIPRINU:

direktors(vadītājs):

19 g." "
.

AKTS Nr.

19 g." "

Akts sastādīts par to? ka
.-

. bibliotēka nodeva un
____

bibliotēka sansma literatūru, ko

atlasījis .

(ieņemamais amats, uzvārds, vārds, teva v.)

uzradot pilnvaru Nr. * no 19
_ _

g." "
-

Izdevumu daudzums:

grāmatas latviešu valoda
___

eks.,

grāmatas krievu valoda eks., grāmatas

PSRS tautu valodas eks., grāmatas svešvalodas

eks.;

žurnāli latviešu valoda eks.,

žurnāli krievu valoda eks., žurnāli

tautu valodas eks., žurnāli svešvalodas
s-

kartes ' eks.;

notis eks.

Pavisam .—

(ar vārdiem)
.*

iespieddarbu vienību.

Kopvērtība ,
t.sk. bilance uzradītas

(ar vārdiem)

grāmatas.kopvßrtlba .—--**

(ar vārdiem)
Saskaņa ar klatpielikto sarakstu literatūru

nodeva:

pienßma:
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?ormaNr.2

Pielikums aktam Nr.
________

No

(bibliotēkas nosaukums)

bibliotēkai

(bibliotēkas nosaukuma)

_

nododamas literatūras

(sanamajās bibliotßkās adrese)

saraksts

Nr.

P.k.
Autors,nosaukums Izdošanas

vieta

un gads

Eks.

skaits

Cena Summa
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NOLIKUMS PAR REPUBLIKAS MASU

BIBLIOTĒKU GRĀMATU

APMAIŅU

Apstiprinājusi Latvijas PSR

Kultūras ministrija

'

1976.g. 14.jūnija

I. Vispārīgi noteikumi

1. Republikas masu bibliotßku grāmatu apmaiņas mßrķis

ir racionāli pārdalīt republikas masu bibliotßku liekos

dublētus, profilam neatbilstošo un mazpiepraslto literatūru,

ta sekmSjot grāmatu fondu sastāva uzlabošanu un izmantošanu.

2. Republikas masu bibliotßku grāmatu apmaiņas pamats

ir PSKP un Padomju valdības lßmumi, PSRS Kultūras ministrijas

1959.g. 7.aprīļa instrukcija "Par ministriju, resoru un citu

organizāciju bibliotßku neizmantotas literatūras bezmaksas

apmaiņas kartību" un Latvijas PSR Kultūras ministrijas norā-

dījumi par bibliotßku darbu.

3. Oentraližßtu grāmatu apmaiņu starp republikas masu

bibliotßkām organizß Viļa LBČa Latvijas PSR Valsts bibliotēka

.*II. Latvijas PSR Kultūras ministrijas masu

bibliotßku uzdevumi, funkcijas un atbildība

Krßmatu apmaina

1. Manu bibliotßkās sistemātiski no saviem fondiem izņem

liekos dublētus, profilam neatbilstošo un mazpiepraslto lite-

ratūru un līdz ar vienkāršota apraksta kataloga kartltSm
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Miodrajona (pilsßtas) centrßlßs bibliotēkas apmaiņas

fondam.

2. Rajona (pilsētas) centrßlß bibliotēka apmaiņas fondam

ieradaatsevišķastelpas, literatūru saved vienuviet, sakārto,

izveidoapmaiņas fonda kopkartoteku. Apmaiņas operācijas iz-

darabibliotßka- apmaiņas fonda turßt&ja.

Ja centrālajai bibliotßka! nav telpu, kur izvietot ap-

aaiaas fondu,apmaiņai atlasīto literatūru atstāj bibliotßku-

partneruglabāšanā, bet centrālajai bibliotSkai nodod tikai

vienkāršotaapraksta kartītes rajona (pilsßtas) apmaiņas fonda

Ar šīs kartotßkas palīdzību informß bibliotß-

par apmaiņai piedāvātam gramatßm, bet apmaiņas operācijas

veicpašas ieinteresßtās bibliotßkās.

3.Apmaiņas fondam nenodod novecojušu un nolietotu li-

4. Grāmatu apmaiņas dokumentāciju noformß atbilstoši

RlSKultūras ministrijas 1959-g. 7.aprīļa instrukcijai.

5. Rajonu (pilsßtu) centrālas bibliotßkās regulāri infor-

savarajona (pilsßtas) Kultūras ministrijas masu, ka arī

cit-jresorubibliotßkās par iespßjßm saņemt apmaiņas fonda

-soSoliteratūru.

6. Par rajona (pilsßta) neizmantoto literatūru rajonu

Pilsētu)centrālas bibliotßkās informß Viļa LBca Latvijas

-SRValsts bibliotßkās rezerves un apmaiņas fonda sektoru,

-ssatotvienkāršota apraksta kartītes vai grāmatu sarakstus.

7. Katru gadu rajonu (pilsßtu) centrālas bibliotßkās

sniedz Latvijas PSR Kultūras ministrijai ziņas par apmainās
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fonda darbu.

111. Vila LĀča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

galvenie uzdevumi un funkcijas republikas

masu bibliotßku grāmatu apmaiņa

1. Lieko dublētu un profilam neatbilstošas literatūra*

apmaiņu republikas masu bibliotēkās organizē Viļa Lāsa Lat-

vijas PSR Valsts bibliotēkas Komplektēšanas nodaļas rezerve*

un apmaiņas fonda sektors.

2. Rezerves un apmaiņas fonda sektors:

- apkopo ziņas par republikas masu bibliotēku lieko dut-

tu,profilam neatbilstošas un mazpieprasltes literatūraa

izveidojot Latvijas PSR valsts masu bibliotēku grāmatu apmal'

ņas fonda kopkatalogu,

- informē republikas bibliotēkas par piekomplekteaana*

iespējam, izdodot informatīvus literatūras sarakstus,

- reģistrē un pßta bibliotēkām atteiktos pieprasīju**—'

- izveido aktuālās literatūras brīvpieejas apmaiņas

fondu,

- literatūras pieprasījumu izpildei izmanto ari citu P'

soru bibliotēku apmaiņas fondus,

- papildina Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

aktīvo fondu un republikāniskā depozitārija grāmatu krāju**"

ar izdevumiem no masu bibliotēku apmaiņas fondiem.

3. Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas rezerves

un apmaiņas fonda sektors velc zinātniski pētniecisku un *M*

todisku darbu, konaulte maau bibliotēkas grāmatu apmaiņa-
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4. Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka sniedz Lat-

vijas PSRKultūras ministrijai un V.l.ĻeņinaPSRS Valsts

bibliotēkaiinformāciju un pārskatus par republikas masu

bibliotßkugrāmatu apmainās darbu.

NOLIKUMS PAR RAJONA PAKĻAUTĪBAS

PILSĒTU UN PILSĒTCIEMATU (ZONU)

BIBLIOTĒKU METODISKO DARBU

Apstiprinājusi Latvijas PSR

Kultūras ministrija

1973.g. 15.maija

I. Vispārīgi noteikumi un metodiska darba

organizācija

Rajona pakļautības pilsētu un pilsßtciematu bibliotßkās

metodiskais centrs noteiktai ciemu bibliotßku grupai un

attiecīgas pilsßtas vai pilsßtciemata teritorija esoßajSm

visu resoru bibliotßkām.

Zonu bibliotßkās metodisko darbu veic tieša rajona bib-

liotSkas vadība un savu darbību koordinß ar attiecīgas pil-

sētasvai pilsßtciemata bßmu bibliotßku.

Par metodiska darba organizāciju zona atbild pilsßtas

vai Pilsßtciemata bibliotßkās vadītājs. Šai darba piedalās

tas darbinieki, un katrs specializSjas noteikta biblio-

-ekāra darba jautājuma.
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Zonas bibliotēkas vadītājs ir rajona bibliotēkas metodi;

grupas loceklis. Ne retāk ka reizi ceturksni viņš piedalās

metodiķu grupas apspriedes, ziņo par savas zonas bibliotēku

veikumu un turpmākiem plāniem.

Pils3tu un pilsßtciematu bibliotßku darbinieki ziņociei

padomßm par to bibliotßku darbu un uzdevumiem.

11. Metodiska darba saturs un formas

1. Metodiskas vadības uzdevums - sekmßt zonas bibliotM-

galveno uzdevumu īstenošanu, ieviest efektīvākos paņßmienu*

un formas darbā ar grāmatu un lasītājiem, veicināt idejiski

teorßtiskā līmeņa un bibliotekāru kvalifikācijas celšanu.

Metodiskā darba saturu nosaka bibliotßku darba vispārīgie

uzdevumi saskaņā ar nolikumiem par attiecīgo bibliotēku.

2. Metodiskās vadības uzdevumu veikšanai pilsßtu un pil'

sßtciematu bibliotßkās izmanto dažādas darba formas:

a) ne retāk kā reizi ceturksni apmeklß savas zonas bib*

liotßkas un pārbauda, vai tās pietiekami operatīvi atsauca*

uz aktuāliem sabiedriskās, kultūras un saimnieciskās dzīve*

jautājumiem;

izvßrte padarīto, analizß trūkumus un paredz pasākumus

darba uzlabošanai;

sniedz metodisku un praktisku palīdzību dažādos bibli°'

tekārā darba jautijumos: .

- pārvietojamo bibliotßku un grāmatu izsniegšanas

orgānizÚanā,

- lasītāju iesaistīšanā un apkalpošanā,
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- fondu komplektēšanā, organizācija, to iepazīšana un

izmantošana,

- katalogu un kartotēku izveidß, to izmantošanā,

- pirmrindas pieredzes ieviešanā,

- plānošanā, uzskaitā un atskaita,

- aktīva iesaistīšanā un sadarbībā ar dažādām organizā-

cijāmuiiiestādām;

par apmeklējuma rezultātiem sastāda ziņojumu, ko ieraksta

"Metodiskādarba uzskaites burtnīcā
... gadam" un tā kopiju

iesniedzrajona bibliotēkai, kā arī izdara atzīmes "Inspicē-

jošo personu burtnīcā".

Darbinieku maiņas gadījumā zonas bibliotēkas darbinieki

Piedalāsciemu bibliotēku fondu pārbaude;

b) zonu bibliotēkas apmāca visu resoru bibliotēku dar-

biniekus!

- organizē praktikumus jaunajiem darbiniekiem saskaņā

*rViļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas izstrādāto program-

nu"Praktikumi jaunajiembibliotēku darbiniekiem" (R.,1963-

-i?lpp.)*,

- vada praktiskas nodarbības par dažādiem bibliotekārā

<-arbajautājumiem,

- organizē individuālas nodarbības tiem, kas nav apguvuši

atsevišķasdarba iemaņas,
"

- sagatavo atsevišķas nodarbības rajona bibliotēku dar-

binieku semināriem,

- apmāca bibliotēku darba pamatjautājumoa pārvietojamo

bibliotēkudarbiniekus un citus aktīvistus;

Tagad darba izmantojamas "Rekomendacijaa jauno bibliote-

kāru praktikumiem" (R., 1977- 18 lpp.).
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c) zonu metodiskie centri sistemātiski rūpSjas par la-

bākas pieredzes ieviešanu zonas bibliotēku darba:

- iepazīst valsts, republikas, rajona bibliotēku labāko*

sasniegumus,

- ar visdažādāko darba formu palīdzību popularizē pirm-

rindas pieredzi (lekcijas, referēti, pieredzes stāstījumi un

apraksti, ekskursijas, atvērto durvju dienas v.c),

- veic organizatoriski metodiskua pasākumus tās ievieša-

nai bibliotēkaa (pārliecina par lietderību, aniedz norādiju-

mue, dod konkrētus uzdevumus bibliotekāriem un apmāca viņus,

aiatemātiaki kontrolē uzdevumu izpildi).

3. Zonu bibliotēka iekārto metodisko stūrīti, kurā iz-

vieto :

- literatūrupar bibliotekāro un bibliogrāfisko darbu,

- metodiskos materiālus,

- aizpildītus bibliotēkas dokumentu paraugus (fonda sua-

mārās un individuālās uzskaites formas, periodisko

parakstāmās literatūraa reģistrācijas kartītes, dienasgrāmatu

formas, lasītāju formulārus, lasītāju kartea un reģistrācijas

kartīteB, pārvietojamo bibliotāku, SBA un NA dokumentāciju,

darba plānu un atskaišu paraugus, gada atskaiti un rakstveida

paskaidrojumus, aktu paraugus v.c),

- metodisko materiālu kartotēku,

- zonas bibliotāku labākās darba pieredzes aprakstus,

- pieredzes apmainās stafetes albumus,

- avīšu rakstus par zonas bibliotēku darbu, materiālus

par savās zonas bibliotēku vēsturi v.c,
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- shßmu par bibliotßku izvietojumu mikrorajonā,

- zonas bibliotßku galveno (gada) darba radītāju

grafiku.

Metodisko stūrīti sistemātiski papildina ar jaunāka-

jiem materiāliem.

111. Metodiskā darba pl"lnoŠana, uzskaite,

atskaite

Ikviena zonas bibliotēka metodisko darbu plāno, uzskaita

unatskaites par to iesniedz rajona kultūras nodaļai reizi

gada.Metodisko darbu atspoguļo gada un mßneša darba plānos

unteksta atskaites nodaļā "Metodiskais darbs".

Sastādot gada plānu, vadās no galvenajiem uzdevumiem un

zonas bibliotßku darba līmeņa. Plānā paredz metodiski palīdzēt

bibliotēkāmvisos darba jautājumos un uzrāda konkrētus pasā-

kumusizvirzīto uzdevumu veikšanai, izpildes termiņus un at-

bildīgās personas.

Gada plānu, kurā ietverts metodiskais darbs, iesniedz

rajona kultūras nodaļai vai rajona bibliotēkai. Metodiskā

*-*rbapasākumussaskaņo ar rajona metodiķu grupu.

Zonas bibliotēkas gada plāns ir rajona metodiskā darba

kopplānasastāvdaļa.

Mēneša darba plānos paredz gada plāna metodiskā darba

konkrētuizpildi. Taj&fietver ari pasākumus, kas propagan-

°3visu jauno sabiedriskajā, saimnieciskajā un kultūras dzīvē.

Mēneša darba plānā ieraksta paredzamos bibliotßku apmeklßju-

*"-Stzonasbibliotekāru sanāksmes un seminārus, praktikumus,

lekciju un referātu gatavošanu bibliotekāru sanāksmßm un se-
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mlnāriem. Katru mānesi plāno ari darbu metodiskā stūrīša iek&

tošana un papildināšanā, metodisko un bibliogrāfisko materi!lu

kartotSkas izveide, redigÚanā un regulārā papildināšanā, pa-

sākumus pirmrindas pieredzes noskaidrošanā, apkopošanā un

ieviešanā.

Metodisko darbu bibliotßkās uzskaita "Metodiskā darba

uzskaites burtnīcā
... gadam".

Izdevumus, kas saistīti ar metodisko darbu (komandēju—.,

uzskates līdzekļi), apmaksā pilsßtu vai pilsētciematu darba-

ļaužu deputātu padomju izpildu komitejas saskaņā ar apstipri-

nātu budžeta izdevumu tāmi.

NOLIKUMS PAR PSRS KULTŪRAS MINISTRIJAS

VALSTS STARPRESORU BIBLIOTĒKU

KOMISIJU

Apstiprināts ar PSRS Ministru

Padomes lēmumu Nr.847

1975.g. I.oktobri

1. PSRS Kultūras ministrijas valsts starpresoru biblio-

tßku komisija ir starpresoru orgāns, kas koordinß bibliotēku

darba vadību valsti. Komisija strādā ciešā kontaktā ar

ministrijām, resoriem un sabiedriskām organizācijām, kuru

pakļautība ir bibliotßkās. Ministrijas, resori un sabiedriski

organizācijas vada pakļautās bibliotēkas, ievSrojot Komisijas

lSmumus, priekšlikumus un ieteikumus.
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2. Valsts starpresoru bibliotēku komisijas pamatuzdevumi:

a) koordinēt ministriju, resoru un sabiedrisko organizā-

ciju darbībuvisu tipu bibliotēku vadīšanā, lai sekmīgi īste-

notudzīvePSEP CX un PSRS Ministru Padomes lßmumus bibliote-

kārsdarbajoma; celtu valsts grāmatu bagātību izmantošanas

efektivitāti darbaļaužu komunistiskajā audzināšana un izglī-

tošana;paplašinātubibliotēku lomu zinātnes un tehnikas sa-

degumupopularizēšana, to atraka ieviešana tautas saimniecī-

"s.zinātniskitehniska progresa paātrināšana;

b) sagatavot priekšlikumus par bibliotēku attīstības pa-

matvirzieniem valstī, lai visu kategoriju lasītājus nodroši-

nātuarbibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu

mdotu viņiem plašas iespējas sabiedrisko grāmatu fondu iz-

mantošanā.

3. Valsts starpresoru bibliotēku komisijas pienākumi:

a) izskatīt valsts bibliotēku darba attīstības perspektī-

vos plānus; izstrēdat priekšlikumus, kas nodrošinātu ministri-

ju,resoru un sabiedrisko organizāciju bibliotēku sadarbību

-3darba saskaņotību;

b) sagatavot slēdzienus par valsts bibliotēku darbības

likumdošanasaktu projektiem;

c) izstrādāt rekomendācijas, kas uzlabotu bibliotßku

ar izdevniecībām, grāmatu tirdzniecības orgānizā-

"ijšm, zinātniski tehniskās informācijas orgāniem, radio un

"Revīziju;

d) sekmßt vienotas starpbibliotēku abonementa sistēmas

fondu depozitārās glabāšanas sistēmas organizāciju valstī,
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noverat dublēšanu bibliotēku komplektēšana, saskanot infor-

mācijas orgānu un bibliotßku darbu uz vienotu uzzinu un in-

formācijas fondu bßzes, ieviest bibliotekāro un bibliografist:

procesu mehanizāciju;

c) izstrßdat priekšlikumus bibliotßku grßmatu fondu iz-

veidei un izmantošanai, ieskaitot jauniznSkušas literatūras

komplektÚanu, tßs tirāžas noteikšanu un atkārtotu literatū-

ras izdošanu, ievßrojot darbaļaužu pieprasījumus un bibliotē-

ku vajadzības;

f) izstrßdat priekšlikumus kadru sagatavošanas uzlaboša-

nai, bibliotßku zinātnes un bibliogrāfijas, metodiskā un
zi-

nātniski pßtnieciskā darba pilnveidošanai;

g) ievßrojot pastāvošo kārtību, veicināt sakaru papla-

šināšanu un nostiprināšanu ar aizrobežu zemju starptautiska-

jām un nacionālajām bibliotāku asociācijām.

4. Valata atarpresoru bibliotßku komisijai ir tiesības:

a) pieņemt lēmumus par ministriju, resoru un sabiedrisK

organizāciju bibliotßku darba koordinācijas uzlabošanu;

b) saņemt no ministriju, resoru un sabiedrisko organizE*

ciju bibliotßkāmmateriālus par jautājumiem, kas ietilpst

Komisijas ķompetencßs, kā arī saskaņā ar attiecīgajām minisK-

jām, resoriem un sabiedriskajām organizācijām iepazīties ar

tiem pakļauto bibliotßku darbu;

c) noklausīties ministriju, resoru un sabiedrisko orga-

nizāciju pārstāvju ziņojumus par tiem pakļauto bibliotßku

darbību un Valsts starpresoru bibliotßku komisijas ieteikto

rekomendāciju izpildes gaitu;
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d) izveidot kopīgi, vai saskaņojot ar ieinteresētām

ainistrijām,resoriem un sabiedriskajām organizācijām,

darbakomisijasun ekspertu grupas, kas petitu un sagatavotu

priekSlikumuspar svarīgākajiem bibliotāku darba jautājumiem,

M ari iesaistīt speciālistus un zinātniskos darbiniekus

sokomisijuun grupu darbā.

5. Valsts starpresoru bibliotßku komisija strādā pßc

tasapstiprinātiem plāniem. Komisijas lSmumus izsūta iein-

teresētajām ministrijām, resoriem un sabiedriskajām organizā-

cijām,laitās veiktu attiecīgus pasākumus bibliotßku darba

Pilnveidošanāun koordinācijā.

6. Valsts starpresoru bibliotßku komisija sanāk pßc

vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes gadā.

PSRS Ministru Padomes Valsts starpresoru

bibliotēku komisijas sastāvs

Ķpnisi.ias priekšsēdētājs -
PSRS kultūras ministrs.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: PSRS Ministru Pa-

domes Valsts zinātnes un tehnikas komitejas priekšsßdßtāja

vietnieks; VA.CP sekretārs; PSRS Zinātņu akadēmijas

Viceprezidents.

Komisijas locekli: PSRS augstākās un vidSjās speciālās

izglītības ministra vietnieks; PSRS kultūras ministra viet-

"-tsks:PSRS izglītības ministra vietnieks; PSRS lauksaim-

niecības ministra vietnieks; PSRS Ministru Padomes Valsta

izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu

'"Ritejas priekšsēdētāja vietnieks; PSRS Ministru Padomes
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Valsts izgudrojumu un atklājumu lietu komitejas priekssßdM-

ja vietnieks; PSRS Veselības aizsardzības ministrijas zināt-

niskas padomes priekšsēdētājs; VLKJS CX sekretārs; Padomju

Armijas un Jūras Kara flotes galvenās politiskas pārvaldes

priekšnieka vietnieks; PSRS Rakstnieku Savienības valdes sek-

retārs; Vissavienības Zinību biedrības valdes priekšsēdētaja

pirmais vietnieks; Brīvprātīgās grāmatu draugu biedrības

priekšsēdētājs; PSRS Kultūras ministrijas Bibliotßku lietu

pārvaldes priekšnieks.

SABIEDRISKĀS BIBLIOTĒKAS PARAUGSTATŪTI

Apstiprinājusi PSBS Kultūras

ministrija

1961.g. 14.novembri

1. Sabiedriska bibliotēka ir viena no iedarbīgākajam

formām sabiedrības iesaistīšanai padomju cilvēku komunistis-

kajā audzināšana, iedzīvotāju apkalpošana ar grāmatu.

Viaa sabiedriskas bibliotßkās darbība pamatojas uz sa-

biedrības aktivitāti, tas darbu un radošo iniciatīvu.

2. Sabiedriskas bibliotßkās galvenais uzdevums ir sakaS

augsta apzinīguma un komuniatiskas attieksmes pret darbu ie*

audzināšanu padomju cilvēkos, ka ari viņu vispārizglītojoši

kultūras un tehnisko zināšanu līmeņa paaugstināšanu.

Šajß nolūka sabiedriska bibliotßka-

a) sistemātiski papildina savu grāmatu fondu ar

-ļeņinisma pamatlicēju darbiem, aabiedriski politisko, daba*
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zinātņu,ražošanas tehnisko, lauksaimniecības,

bSmu un citu bibliotēkas lasītajiem nepieciešamo literatūru,

ievērojot lasītāju sastāvu un attiecīga rajona, pilsētas,

ciemaekonomisko profilu;

b) visu darbu veic, lai maksimāli tuvinātu grāmatas lasī-

tajiem,lai katru ģimeni iesaistītu par lasītāju;

c) valdes noteiktās dienās un stundās izsniedz literatūru

uzmājām un lasītavā; palīdz lasītājiem literatūras izvelē;

d) organizē grāmatu izstādes, pārrunas par grāmatām, grā-

matu apspriešanu, lekcijas, literārus un tematiskus vakarus,

ka arī citus masu pasākumus.

3. Sabiedriskās bibliotēkas grāmatu fonds veidojas gal-

venokārtno atsevišķu pilsoņu vai organizāciju brīvprātīgi sa-

biedriskai lietošanai nodotām grāmatām, citu bibliotāku lieko

dublētueksemplāriem, kas nav "zaudējuši savu zinātnisko un

māksliniecisko v3rtību, kā arī, iesaistot sabiedrisko organi-

zācijuun iestāšu līdzekļus (arodbiedrību, kolhozu, patērētāju

kooperāciju, namu pārvalšu kultūras fonda v.c).

Lai labāk apmierinātu lasītāju pieprasījumus pēc litera-

tūras, sabiedriskā bibliotēka plaši izmanto starpbibliotßku

abonementu un valsts, arodbiedrību un citu bibliotßku pārvie-

tojamās bibliotßkās.

4. Sabiedrisko bibliotßku organizß vietās, kur tuvumā

Rav valsts, arodbiedrībutfun citu bibliotßku (namu pārvaldes,

kopmltnßs, strādnieku ciematos, ciemos, kolhozu brigādßs, ap-

dzīvotu vietu nomalßs, uzņēmumos v.c).
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5. Sabiedrisko bibliotßku atver, ja tai ir ne mazāk

ka 300 grāmatu, nepieciešamas telpas un iekārta.

Par sabiodriskas bibliotßkās atvßršanu tās dibinātāju

kopsapulcß raksta protokolu. Sabiedrisko bibliotßku reģistrs

vietSjās kultūras iestādSs.

6. Sabiedriskā bibliotßka pakļauta bibliotēkas lasītāju

kopsapulcei.

7. Sabiedriskās bibliotßkās darbu vada bibliotßkās lasī-

tāju kopsapulcß ievßlSta valde.

Valde no sava vidus izvßl priekssßdßtāju, sekretāru, bit

liotßkas vadītāju un viņa vietniekus, kā arī apstiprina pāri-

jos bibliotßkās darbiniekus.

Sabiedriskās bibliotßkās valde katru gadu atskaitās la-

sītājiem par savu darbu.

8. Sabiedrisko bibliotßku izmanto kā pieaugušie, tā

bßmi bez maksas.

9. Sabiedriskā bibliotßka cieši sadarbojas ar kultūras

orgāniem, visu sistßmu un resoru bibliotßkām. Metodisko pa-

līdzību sabiedriskajai MbliotSkai sniedz valsts bibliotēkas.

10. Ja sabiedriskā bibliotßka darbu pārtrauc, tās granā-

tu fonds un iekārta nododama pßc bibliotēkas lasītāju kopsa-

pulces ieskata kādai no kultūrizglītības iestādām.
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PARAUGNOLIKUMS PAR BIBLIOTĒKU

DARBA SABIEDRISKO PADOMI

Apstiprinājusi PSRS Kultūras

ministrija un VACP Sekretariāts

1960.g. septembrī

1. Bibliotēku darba padome, kuru organizē Kultūras mi-

nistrijasun arodbiedrību orgāni, ir sabiedrisks orgāns, kas

veicina Komunistiskās partijas norādījumu par bibliotēku

darbalīmeņa celšanu valstī īstenošanu dzīvē.

Padomi organizē savienotajās un autonomajās republikas,

novados,apgabalos, pilsētās un rajonos. Padomes sastāvā

ietilpst sabiedrisko organizāciju un resoru, kuriem ir bib-

liotēkas,pārstīvji un bibliotēku darbinieki.

Sabiedriskās padomes personālo sastāvu, priekšsēdētāju

unviņa vietniekus apstiprina republikā noteiktajā kārtībā.

2. Padome cieši sadarbojas ar organizācijām un resoriem,

kuriemir bibliotēkas.

3. Bibliotēku darba sabiedriskā padome:

- sniedz palīdzību bibliotēku darba uzlabošanā kultūras

°rgāniem, arodbiedrībām un citiem resoriem un organizācijām,

kurām ir bibliotēkas *

- izstrādā priekšlikumus bibliotekārā un bibliogrāfiskā

darba uzlabošanā republikā, novadā, apgabalā, rajonā*

- gatavo rekomendācijas bibliotēku tīkla attīstības gada

vn
perspektīvajiem plāniem, izskata vienotos iedzīvotāju bib-
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Jiotekārās apkalpošanas plānus, iesniedz priekšlikumus da-

žādu reaoru un organizāciju sīko bibliotēku apvienošanai*

- apsprieža jautājumus par grāmatu fondu stāvokli un

komplektēšanu, apkopo bibliotēku priekšlikumus par izdevnie-

cību plāniem*

- sekmē bibliotēku darbinieku kvalifikācijas celšanu*

- pēta un popularizē bibliotēku pirmrindas pieredzi un

jaunās darba formas*

- iesaista sabiedrību bibliotēku darbā, grāmatu propagan-

dā iedzīvotājiem, bibliotēku ēku labiekārtošanā un celtnie-

cībai

- iesaka apbalvošanai labākos bibliotēku darbiniekus.

4. Padomea sastāvā izveido sekcijas. Padomes locekļi

izstrādā priekšlikumus bibliotēku darba uzlabošanai, iepazīs-

tas ar bibliotēku darbu un izpilda padomes priekšsēdētāja vai

viņa vietnieku dotoa uzdevumus.

Viss padomes darbs notiek uz sabiedriskiem pamatiem, jau*

tājumus apspriež kolektīvi.

5. SaVas rekomendācijas padome nosūta visām organizācijā*-'

kurām ir bibliotēkas.

6. Bibliotēku darba sabiedriskās padomes darbība pakļauta

orgāniem, kas padomi izveidojuši.
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NOLIKUMS PAR BIBLIOTĒKAS PADOMI

Apstiprinājusi PSRS Kultūras

ministrija, VACP, PSRS Ministru

Padomes Valsts zinātniski

tehniskā komiteja

1959.g. 10. decembrī

1. Bibliotēkas padome ir visas bibliotēkas darbības ko-

lektīvasvadības orgāns un viens no darbaļaužu kontroles li-

pekļiem par tās darbu.

2. Bibliotēkas padome palīdz īstenot dzīvē Komunistiskās

Partijas norādījumus par bibliotēku darba kvalitātes uzlabo-

šanu,sekmēkatras bibliotēkas pārvēršanu par patiesu poli-

tisko,vispārizglītojošo, zinātniski tehnisko, lauksaimniē-

-i3kounprofesionālo zināšanu masu propagandas centru, partijas

pirmorganizāciju atbalstabāzi darbaļaužu komunistiskajā audzi-

virza bibliotēkas darbu uz izvērstas komunisma celt-

niecībasprogrammas aktīvu propagandu, Komunistiskās partijas

Padomju valdības politikas un lēmumu dziļu izskaidrošanu,

Plašugrāmatas izmantošanu komunistisko īpašību ieaudzināša-

nai katrā padomju cilvēkā.

3. Bibliotēkas padome izvērš savu darbību, cieši sadarbo-

jies ar partijas, padomju, arodbiedrību un komjaunatnes orga-

nizacijim, plaši piesaistot padomju, arodbiedrību un komjau-

aktīvu, skolotājus, dažādu rūpniecības un luuksaimnie-
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čības nozaru speciālistus, kuri spējīgi organizēt bibliotēka*

darbu ciešā saistībā ar saimnieciskajiem un kultūras celtnie-

cības, darbaļaužu komunistiskās audzināšanas uzdevumiem atbt-

stoši ekonomisko rajonu, uzņēmumu, iestāžu ražošanas un zināt-

niskā darba plāniem.

4. Bibliotēkas padome:

- izstrādā plānus iedzīvotāju bibliotekārajai apkalpoša-

nai un grāmatas novadīšanai līdz katrai ģimenei-

- iesaista sabiedrību aktīvā bibliotēkas darbā un granā-

tu propagandā iedzīvotājiem, sekmē bibliotēkas filiāļu, pār-

vietojamo bibliotēku un izsniegšanas punktu organizāciju;

- apstiprina bibliotēkas grāmatu sabiedriskos izplatītā-

jus, organizē no lasītāju aktīva sekcijas un grupas pa

tākas darba nodaļām;

- noklausās grupu, sekciju, pārvietojamo bibliotēku va*

dītāju, grāmatu pienesēju atskaites, kā arī bibliotēkaa

mes locekļu un bibliotēkas direktora ( vadītāja)

plānu izpildi;

- izskata bibliotēkas plānus un atskaites;

- sekmē grāmatu fonda uzlabošanu, apspriež izdevniecī-

bu plānus, izskata komplektēšanas plānus un tematiku,

tčkas literatūras pasūtījumus? palīdz bibliotēkai izslēgt no

grāmatu fonda novecojušo literatūru;

- veic pasākumus bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes

nostiprināšanai un darba uzlabošanai un iesniedz attiecīgus

priekšlikumus sabiedrības vai augstākstāvošo organizāciju
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apspriešanai, bibliotēkaa neapmierinoša darba gadījumā at-

tiecīgajās organizācijās izvirza jautājumu par bibliotēkas

ļ.vadības nostiprināšanu-

- sekmē bibliotēku darbinieku kvalifikācijas celšanu,

piedalotieskonsultāciju, lekciju un kursu rīkošanā par

bibliotēkastehnikas minimumu-

- iesaka apbalvošanai labākos grāmatu propagandistus*

- izdod lasītāju sienas avīzi-

- organizē padomes locekļu dežūras bibliotēkā.

3. Bibliotēkas padomē uz vienu gadu ievēl aktīvākos la-

sītājus,strādnieku, kalpotāju, kolhoznieku un inteliģences

Pārstāvjus ikgadējās atskaites sapulcēs (konferencēs), atklā-

-Ibalsojot.

Bibliotēkas padomes skaitlisko sastāvu nosaka bibliotēkas

-arbaapjoma un uzdevumi.

6. Bibliotēkas padome no sava sastāva ievēl priekšsēdētā-

viņa vietnieku un sekretāru:

a) bibliotēkas padomes priekšsēdētājs vada visu bibliotē-

ka padomes darbību, organizē padomes sēdes, kontrolē sekciju,

Smpu un atsevišķu locekļu darbu-

b) sekretārs uzskaita visu bibliotēkas padomes darbu, pa-

"*?otāslocekļiem par sēdēm, raksta sēžu protokolus, seko lē-

izpildei.

7. Bibliotēkas padome ik gadu atskaitās par savu darbu

un vietējo iedzīvotāju sanāksmēs (konferencēs).
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PARAUGNOLIKUMS PAR BĒRNU

BIBLIOTĒKAS PADOMI

Apstiprinājusi PSRS Kultūras

ministrija

1961.g. 20. februārī

1. Bibliotēkas padome ir viens no darbaļaužu kolektīvas

vadības sabiedriskajiem orgāniem un kontroles līdzekļiem vis!

bibliotēkas darbā.

2. Bērnu bibliotēkas padome palīdz īstenot partijas un

valdības norādījumus par bibliotēku darba pilnveidošanu jau-

nās paaudzes komunistiskajā audzināšanā. Bibliotēkas padomes

darbība virzāma tā, lai bērnu bibliotēka kļūtu par bērnu la-

sīšanas organizatoru, veioinātu skolā gūto zināšanu paplaši*

nāšanu un padziļināšanu, palīdzētu veidot skolēnos materiā-

listisko pasaules uzskatu, aktīvi piedalītos viņu sabiedrisK

politiskajā, estētiskajā un darbaudzināšanā.

3. Bibliotēkas padome cieši sadarbojas ar skolu,

nes, pionieru un citām sabiedriskām organizācijām un valsta

iestādēm, kas strādā ar bērniem.

4. Bērnu bibliotēkas padome!

- palīdz iesaistīt ikvienu skolēnu par bibliotēkas lasi*

ju;

- palīdz organizēt izsniegšanas punktus un

bibliotēkas;

- palīdz propagandēt literatūru bērniem;
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- piedalās masu pasākumu organizēšanā bērniem;

- palīdz organizēt dažādus pulciņus (grāmatu draugu,

grāmatuiesiešanas, daiļlāsltāju v.c);

- kopā ar bibliotēkas pedagoģisko kolektīvu palīdz vecā-

kiem vadīt bērnu lasīšanu ģimene;

- izskata un apspriež bibliotēkas darba plānus un atskai-

tes;

- apspriež komplektēšanas tematiku, literatūras pasūtī-

jumus-

- palīdz atbrīvot fondu no novecojušās literatūras-

-organizē bērnu bibliotēkā padomes locekļu un vecāku dežū-

ras;

- noklausās atsevišķu bibliotēkas padomes locekļu atskai-

tespar dotā uzdevuma izpildi, ieteic apbalvošanai aktīvākos

lasītājus, labākos grāmatu propagandistus;

- sekmē bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes nostipri-

nāšanu un darba uzlabošanu, kā arī iesniedz attiecīgus priekš-

likumus sabiedrības vai augstākstāvošo organizāciju apsprie-

šanai.

Bērnu bibliotēkas padomes sastāvā ietilpst skolotāji,

Pilsētas vai rajona tautas izglītības nodaļu pārstāvji, pio-

nieruvadītāji, skolu bibliotekāri, komjaunatnes aktīvisti,

Vecāki, jauno pionieru padomes locekļi, bērnu bibliotēku dar-

binieki.

Bibliotēkas padomi ievēl vecāku un sabiedrības pārstāvju

sapulcē uz 1 gadu.
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Bērnu bibliotēkas padomes skaitlisko sastāvu nosaka bib-

liotēkas tips un darba apjoms, taču padomē jabut vismaz 5 cil-

vēkiem.

6. Bērnu bibliotēkas padomes locekļi no sava vidus ievēl

priekšsēdētāju un sekretāru.

Padomes priekšsēdētājs vada bibliotēkas padomes darbu

un ir atbildīgs par to.

Sekretārs uzskaita bibliotēkas padomes darbu, paziņo tā6

locekļiem par sēdēm, raksta sēžu protokolus, kontrolē lēmumu

izpildi.

Piezīme. Nav ieteicams ievēlēt padomes priekšsēdētāju no

attiecīgās bibliotēkas darbiniekiem.

7. Bibliotēkas padome ik gadu atskaitās par savu darbu

vecāku un sabiedrisko organizāciju pārstēvju sanāksmēs.

d. Bibliotēkas padomes sēdes notiek pēc vajadzības, bet

ne retāk kā reizi divos mēnešos.
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NOLIKUMS PAR IETEICOŠO

BIBLIOGRĀFISKO LĪDZEKĻU SISTĒMU

Apstiprinājusi P3RS Kultūras

ministrija

1971.g. 24. septembrī

I. Bibliogrāfisko līdzekļu sistēmas mērķi

1. Bibliogrāfisko līdzekļu sistēmas uzdevums ir sekmēt

ieteicošobibliogrāfisko izdevumu lomas palielināšanu darba-

ļaužumarksistiski ļeņiniskā pasaules uzskata veidošana, viņu

kultūraslīmeņa celšanā un profesionālās meistarības kāpinā-

šanā.

2. Bibliogrāfisko līdzekļu sistēma ir savstarpēji saistī-

tubibliogrāfisku izdevumu komplekss, kas paredz:

a) visu svarīgāko zinātnes, tehnikas, literatūras un

"Skalasproblēmu atspoguļojumu bibliogrāfiskajos līdzekļos*

b) sistemātiski ar dažādām formām palīdzēt galvenajām la-

sītāju kategorijām pašizglītībā, sekmēt viņu mācības skolās,

ēstākajās mācību iestādēs, kursos, veicināt propagandistu

vn
pasniedzēju darbu;

c) darbības koordināciju starp iestādēm, kas piedalās

ieteicošāsbibliogrāfijas attīstīšanā.

11. līdzekļu uzdevumi

3. Visiem ieteicošajiem bibliogrāfiskajiem līdzekļiem, kas

iznāk mušu valstī, jābūt adresētiem noteiktiem lasītājiem,

orientējoties pirmām kārtām uz šādām lasītāju kategorijām:
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a) skolēni, I - 111 kl.skolēni,

IV - V kl.skolēni,

° VI - VIII kl.skolēni;

b) jaunatne, t.sk.

Vidusskolu audzēkni, sākot ar IX kl.,

vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņi,

citu mācību iestāžu (profesionāli tehnisko

skolu v.c.) audzēkni;

c) strādnieki, kolhoznieki, zemākās un vidējās kvalifikā-

cijas kalpotāji, t.sk. strādājošā jaunatne;

d) visu tautas saimniecības nozaru speciālisti, augstākas

kvalifikācijas strādnieki, pārvaldes darbinieki.

Piezīme. Saskaņā ar mūsu valstī esošo informatīvās, bib-

liotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas sis-

tēmu šo lasītāju grupu viņu specialitātē nodro-

šina zinātniskie literatūras rādītāji.

4. Bibliogrāfiskos līdzekļus katrai lasītāju grupai di-

ferencē atkarā no mērķa, kādam tie domāti: lai palīdzētu

noteiktas zinātņu nozares vai profesijas pamatus, kvalifikā-

cijas celšanai, vispārzinātniskā un vispārtehniskā redzesloka

paplašināšanai, lai palīdzētu jaunās tehnikas ieviešanā un la*

bākā darba organizācijā.

5. Bibliogrāfisko līdzekļu tipua (literatūras rādītājus

un sarakstus, lasīšanas ciklus, bibliogrāfisko materiālu krā-

jumus v.c.) nosaka katras lasītāju kategorijas īpatnības.
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111. Bibliotēku un citu iestāžu pienākumi

ieteicošo bibliogrāfisko līdzekļu

sistēmas veidošanā

6. Bibliogrāfisko līdzekļu sistēmu kopīgi veido centrā-

las,republikāniskās un apgabalu (novadu) bibliotēkas -
uni-

versālāsunnozaru-, precīzi nosakot katras bibliotēkas vietu

lomu,pamatojoties uz kopīgiem plāniem un vienotiem metodis-

kiemprincipiem.

7. Koordinējošais un metodiskais centrs ieteicošās biblio-

fāfijas jomā saskaņā ar PSKP CX lēmumu "Par bibliotēku darba

stāvokliunpasākumiem tā uzlabošanai" (1959.g.) ir V.l.Lecina

§§S_yalsts bibUotßka. kas;

-a)izstrādā priekšlikumus bibliogrāfisko līdzekļu sistē-

ma tālākai pilnveidošanai un atsevišķu bibliotēku tipu līdz-

dalībai tās izveidē*

b) sagatavo bibliogrāfisko līdzekļu sastādīšanas perspek-

tīvosungada kopplānus un iesniedz tos apstiprināšanai PSRS

Kultūrasministrijai;

c) kontrolē, kā bibliotēkas izpilda minētos plānus;

d) kopā ar citām bibliotēkām veic zinātniski pētniecisko

*arbuieteicošās bibliogrāfijas jomā un koordinē visus pētīju-

ms, ko valstī veic par šo jautājumu;

c) izstrādā bibliogrāfisko līdzekļu sastādīšanas metodiku

lasītāju grupām, apkopo un popularizē labāko metodisko

Greizi;

?) organizē ieteicošo bibliogrāfisko līdzekļu efektīvi-

sistēmas veidošanā
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tātes pētīšanu lasīšanas vadībā;

g) veicina bibliotēku darbinieku bibliogrāfiskā darba

iemaņu veidošanu ieteicošās bibliogrāfijas jomā.

8. Galvenie pienākumi ieteicoša bibliogrāfisko līdzekļu

sastādīšanas jomā sadalīti sekojoši:

- V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēka un M.J.Saltikova-r

Ščedrina Valsts publiskā bibliotēka sastāda bibliogrāfiskus

līdzekļus par galvenajām sabiedrisko un dabas zinātņu pro*

blēmām, mūsdienu zinātniski tehniskās revolūcijas problēmā**,

par daiļliteratūru un mākslu visām lasītāju grupām.

M.J.Saltikova-Sčedrina Valsts publiskā bibliotēka sastada

arī bibliogrāfiskus līdzekļus par vispārīgām (nezonālām)

lauksaimniecības ražošanas problēmām un lauksaimniecības zi-

nātnes sasniegumiem masu profesiju lauksaimniecības darbinie-

kiem un kolhozu un padomju saimniecību vidējam vadošajam pos*

mam*

- savienoto un autonomo republiku valsts bibliotēkas.

republiku ieteicošās bibliogrāfijas centri sastāda biblio-

grāfiskus līdzekļus par aktuāliem tematiem nacionālajās va-

lodās, veltītus sabiedriskās dzīves, zinātnes, kultūras, fs*

žošanas dažādiem notikumiem un parādībām, bibliogrāfiskus

līdzekļus krievu un nacionālajās valodas, kuri iepazīstina

ar literatūru par republiku vai tās ekonomikas un kultūras

atsevišķiem jautājumiem,bibliogrāfiskus līdzekļus par lauk-

saimniecības ražošanas zonālajām problēmām;

- apgabalu un novadu bibliotēkas sastāda novadpētnied*
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:astematikasbibliogrāfiskus līdzekļus par vēstures, eko-

*onikas,kultūrasjautājumiem, ievērojamu novadnieku dzīvi

bibliogrāfiskus līdzekļus, kas veicina vietējo ra-

žošanasspēkuattīstību, kā arī metodiski bibliogrāfiskus

līdzekļusciemubibliotekāriem darbam ar atsevišķām lasītāju

"rupām;

-.VĻKJS 50. gadadienas KPFSR Valsts republikāniskā jau-

Ķatnesbibliotēka sastāda universālas tematikas ieteicošus

Bibliogrāfiskuslīdzekļus jaunatnes komunistiskajai audzinā-

šanai;

- savienoto un autonomo republiku valsts bērnu bibliotēkas,

valstsrepublikānisko bibliotēku sektori bibliotekārajam dar-

bamarbērniem un republikāniskie bērnu grāmatu nami sastāda

Bibliogrāfiskuslīdzekļus nacionālajās valodās par-tām pašām

problēmāmuntematiem kā Vissavienības iestādes, kuras nodar-

-°jasarieteicošo bibliogrāfiju bērniem, kā arī bibliogrāfiskus

līdzekļusl- Vlllkl. skolēniem un bērnu lasīšanas vadītājiem

?arrepublikas, novada vēsturi, ekonomiku un kultūru;

-apgabalu bērnu bibliotēkas gatavo bibliogrāfiskus li-

pekļus I - VIII kl. skolēniem un bērnu lasīšanas vadītājiem

2M*novadpētniecības tematiku*

Valsts ārzemju literatūras bibliotēka

bibliogrāfiskus līdzekļus tiem, kas studē svešvalo-

da,kāarī bibliogrāfiskus un metodiskus materiālus bibliotē-

darbam ar ārzemju literatūru;

-.Valsts Centrālā teātra bibliotēka gatavo bibliogrāfiskus
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līdzekļus teātra mākslas jautājumos lasītājiem nespeciālis-

tiem, kā ari bibliotēku darbiniekiem*

- N.K.Krupskajas Vissavienības tautas mākslas nama

sastāda repertuāra un metodiskās literatūras sarakstus māksli-

nieciskajai pašdarbībai;

- KPFSR Valsts publiskā vēstures bibliotēka izstrādā

vēsturiskas tematikas ieteicošus bibliogrāfiskus līdzekļus,

kas adresēti dažādām lasītāju kategorijām, pirmām kārtām

skolotājiem, lektoriem un propagandistiem;

- K.D.Ušinska Valsts zinātniski pedagoģiskā tautas izgļi.'

.tības bibliotēka sastāda bibliogrāfiskus līdzekļus skolotā-

jiem, tautas izglītības orgānu darbiniekiem, pionieru vadītā-

jiem par pedagoģijas jautājumiem, atsevišķiem mācību priekš-

metiem, kā arī par audzināšanu ģimenē;

- Maskavas un Leņingradas bērnu grāmatu nami kopā ar
7-*

Ļeņina PSRS Valsts bibliotēku gatavo ieteicošus bibliogrāfi"'

kus līdzekļus bērniem, viņu lasīšanas vadītājiem un bērnu

bibliotēku darbiniekiem;

- Vissavienības Zinību biedrības Centrālā politehniskā

bibliotēka sastāda plašus politehniskas tematikas ieteicoš--

bibliogrāfiskus līdzekļus lekciju propagandai un zinātnes

tehnikas zināšanu popularizēšanai;

- PSRS Valsts publiskā zinātniski tehniskā bibliotēka M

rūpniecības strādniekiem domātās ieteicošās bibliogrāfijs-S

metodiskais un organizatoriskais centrs izstrādā

ko līdzekļu sastādīšanas metodiku šai lasītāju kategorijai'

organizē nozaru CZTB un RZTB darbu bibliogrāfisku līdz*"-'
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sastādīšanā strādniekiem, popularizē labāko metodisko pieredzi;

- nozaru CZTB kā savas nozares strādniekiem domātas biblio-

metodiskie un organizatoriskie centri izstrādā bib-

liogrāfisko līdzekļu izveides metodiku nozares vadošo profe-

siju strādniekiem un sastāda šos līdzekļus, organizē nozares

tehnisko bibliotēku bibliogrāfisko darbu;

-Republikāniskās zinātniski tehniskās bibliotēkas (RZTB)

J*napgabalu, novadu un APSR zinātniski tehniskās bibliotēkas
_

sastāda bibliogrāfiskus līdzekļus to nozaru strādniekiem, kuras

dominē republikā, apgabalā, novadā. Šo bibliogrāfisko līdzek-

ļugalvenais uzdevums - pirmrindas pieredzes popularizēšana

rūpniecībā. Savu darbību tās koordinē ar republikāniskajām,ap-

gabalu, novadu universālajām bibliotēkām;

- PSRS Centrālā zinātniskā lauksaimniecības bibliotēka.

-J.Saltikova -
sčedrina Valsts publiskā bibliotēka izstrādā

lauksaimniecības profila ieteicošās bibliogrāfijas teorētis-

ks un metodiskos pamatus un šajā jomā koordinē lauksaimniecī-

bas bibliotēku darbību valstī;

- Valsts Centrālā medicīnas bibliotēka sastāda ieteicošus

Bibliogrāfiskus līdzekļus iedzīvotāju sanitārās izglītības jau-

tājumos, bibliogrāfiskus līdzekļus medicīnas bibliotēku darbi-

niekiem, koordinē medicīnas bibliotēku darbību ieteicošās bib-

liogrāfijas jomā.

9. Lai kontrolētu B*.-sbādamo bibliogrāfisko līdzekļu kvali-

tāti, tos pastāvīgi recenzē. Šī darba organizācija un dažādu

iestāžu pienākumi noteikti PSRS Kultūras ministrijas 1970.g.

23. septembrī apstiprinātajā "Nolikumā par ieteicošo biblio-
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grafisko līdzekļu recenzēšanas kartību".

NOLIKUMS PAR BIBLIOTĒKU ZINĀTNES UN

BIBLIOGRĀFIJAS ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ

DARBA KOORDINĀCIJAS PADOMI*

Pielikums PSRS kultūras ministra

pavēlei Nr. 547

1971.g. 1. oktobrī**

1. Koordinācijas padome ir PSRS Kultūras ministrijas pa-

domdevējs orgāns bibliotēku zinātnes .unbibliogrāfijas teori-'

jas zinātniski pētnieciskā darba organizācijā.

Padomes sastāvā ietilpst lielāko bibliotēku, mācību iestā-

žu, resoru, kuriem ir bibliotēkas, pārstāvji un vadošie zināt-

niskie darbinieki bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas jautā-

jumos. Padomes priekšsēdētājs ir PSRS kultūras ministra viet-

nieks. Padomeß personālo sastāvu apstiprina PSRS Kultūras minis

trija.

Kārtējo zinātnieki pētnieciskā darba koordinācijas jautā-

jumu izskatīšanai izveido Padomes biroju.

2. Koordinācijas padomes uzdevumi un funkcijas:

- noteikt zinātniski pētnieciskā darba pamatvirzienus un

tematiku-

- palīdzēt bibliotēkām un speciālajām augstākajām mācību

*
Turpmāk Padomea nosaukuma lietots saīsināti:

Koordinācijas padome.

**5k.133-pp.
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iestādēm koordinēt darbu,lai pēc iespējas pilnīgāk un efektī-

vāk izstrādātu bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas teorijas

zinātniskās problēmas*

- izstrādāt rekomendācijas zinātniski pētnieciskā darba

rezultātu ieviešanai bibliotēku darba praksē.

3. Lai izpildītu izvirzītos uzdevumus,Koordinācijas

padome *

a) izskata un iesniedz apstiprināšanai PSRS Kultūras mi-

nistri jai:

- zinātniski pētnieciskā darba gada un perspektīvos kop-

plānus,

- kopējo zinātnisko sesiju un konferenču programmas,

- rekomendācijas par zinātnisko sasniegumu ieviešanu bib-

liotēku darba praksē-

b) izskata un apstiprina*

- problemātiskus uzdevumus un lpaēi aktuālu tematu izstrā-

dāšanas programmas,

- problēmu padomju sastāvi un darba plānus,

- tematiskus kopplānus bibliotēku zinātnes un bibliogrā-

fijas izdevumiem, kā arī mācību grāmatām speciālajās bibliote-

kārajās disciplīnās*

c) organizē:
c

- bibliotēku darbinieku plašu iesaistīšanu zinātniski pēt-

nieciskajā darbā,

- svarīgāko pēc kopplāna izpildīto rokrakstu un iespied-

darbu apspriešanu zinātniskās un zinātniski prakk-iokās konfe-

rencēs.
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4. Koordinācijas padomes sesijas notiek ne retāk kā div-

reiz gadā.

5. Koordinācijas padomes darbs balstās uz V.l.Ļeņina PSRS

Valsts bibliotēku kā uz vadošo zinātniski pētniecisko iestādi.

NOLIKUMS PAR SAVIENOTĀS REPUBLIKAS VALSTS

BIBLIOTĒKAS ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU

Apstiprinājusi PSRS Kultūras

ministrija

1971.X. 1. oktobrī

I. Vispārīgi noteikumi. Zinātniski pētnieciskā

darba saturs

1. Saskaņā ar Statūtiem savienotās republikas valsts bib-

liotēka veic zinātniski pētniecisko darbu bibliotēku zinātnē,

bibliogrāfijā un grāmatas vēsturē.

2. Zinātniski pētniecisko darbu organizē savienotās re-

publikas valsts bibliotēka kopā ar citām republikas iestādēm.

3. Savienotās republikas valsts bibliotēka atbilstoši bib-

liotēku ?inātnes un bibliogrāfijas teorijas zinātniski pētnie-

ciskā darba attīstības pamatvirzieniem:

a) izstrādā bibliotekārā un bibliogrāfiskā darba teorijast

vēstures un prakses aktuālos jautājumus, kuri veicina grāmatu

bagātību racionālu izmantošanu sabiedrības interesēs*

b) koordinē bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas zināt-
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dskipētniecisko darbu atbilstoši republikas kultūras minis-

trijas apstiprinātaitematikai-

c) veicina zinātniski pētniecisko rezultātu ieviešanu

Bibliotēkudarbapraksē.

4. Atbilstoši minētajam savienotās republikas valsta bib-

liotēka:

a) piedalās bibliotēku un augstāko speciālo mācību iestāžu

katedru)zinātniski pētniecisko darbu Vissavienības kopplānu

izstrādāšanāunizpildīšanā;

b) izstrādā bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas zināt-

nisko pētījumugada un perspektīvos republikas kopplānus un

Mntrolēto izpildi;

c) organizē zinātniskas diskusijas, konferences, apsprie-

dapar zinātniskām problēmām un zinātniski pētnieciskā darba

apmaiņu;

d) sagatavo un publicē rakstus, zinātniskus rakstus, mono-

rakstu krājumus un citus zinātniskus darbus biblio-

skuzinātnes, bibliogrāfijas un grāmatas vēstures jomā.

11. Zinātniski pētnieciskā darba organizācija

3. Savienotās republikas valsts bibliotēkā zinātniski

Pētnieciskodarbu veic visas nodaļas atbilstoši savam profi-

un apstiprinātam plānam.

Zinātniski pētnieciskā darba aktivizēšanai, koordinācijai

tā vienotai metodiskai vadībai noteiktā kārtībā var iz-

adot bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas zinātniskās pēt-

nodaļu, kura:
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a) veic zinātniski pētniecisko darbu saviem spēkiem un *;

koordinē bibliotēkas pārējo nodaļu zinātnisko darbu-

b) izstrādā bibliotēku zinātnes, bibliogrāfijas un grā-

matas vēstures pamatproblēmas, sastāda republikas zinātnisko

pētījumu gada un perspektīvos kopplanus,kurus nosūta V.Hdļin

PSRS Valsts bibliotēkas Zinātniskās pētniecības nodaļai, la-

tos izmantotu, izstrādājot Vissavienības kopplānus*

c) kontrolē zinātniskā darba plānu izpildi, organizētā

rezultātu apspriešanu, ik gadu nosūta V.l.Ļeņina PSRS Valst*

bibliotēkas Zinātniskās pētniecības nodaļai informāciju pai

Vissavienības kopplānu izpildes gaitu, kuros piedalās republi-

kas iestādes*

d) savāc pabeigto pētījumu zinātniskās atskaites, kā ari

atskaites par atsevišķiem darba posmiem, organizē to izskatīša-

nu un apstiprināšanu, nosūta apstiprinātās atskaites V.I.Ķ!-*

na PSRS Valsts bibliotēkas Zinātniskās pētniecības nodaļai

atspoguļošanai pārskatos par pētījumiem bibliotēku zinātne)

e)organizē diskusijas,konferences,apspriedes par zinētnis

kām problēmām un zinātniski pētnieciskā darba pieredzes apn*^

6. Atsevišķu zinātnisku tēmu izstrādāšanai bibliotēkas

zinātniskās pētniecības nodaļā vai citu nodaļu ietvaros
izvei-

do pastāvīgas vai īslaicīgas pētnieciskas grupas (komisijas)'

kurās uz laiku var iesaistīt bibliotēkas, kā arī citu iestāŽ"

darbiniekus.

7. Par bibliotēkas nodaļas veiktā zinātniski pētnieciska

darba organizāciju un saturu atbild nodaļu vadītāji un

tora vietnieki, šo nodaļu kuratori. Bibliotēkas zinātniski

nieciskā darba vispārējo vadību veic direktora vietnieks zinā
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darbā.

NOLIKUMS PAR KATALOGU UN KARTOTĒKU SISTĒMU

LATVIJAS PSR VALSTS MASU BIBLIOTĒKĀS

Apstiprinājusi Latvijas PSR

Kultūras ministrija

1976.g. 25. jūnijā

I. Vispārīgi norādījumi

Valsts masu bibliotēku katalogi un kartotēkas vispusīgi

'-Mājbibliotēku fondus, informē un iesaka lasītājiem litera-

-Tuvisāszinātņu nozarēs, kā arī skaņuplates un skaņu ierak-'

""8. Rūpīgi izveidota katalogu un kartotēku sistēma ir viena

"svarīgākajām bibliogrāfiskā uzziņu aparāta sastāvdaļām..Tē

Mlīdzkvalitatīvāk veikt informācijas un bibliogrāfisko darbu,

**ssavukārtveicina reģiona tautsaimniecības un kultūras at-

-stlbu,informē partijas un padomju organizācijas, uzņēmumus,

etniskās un kultūras iestādes par bibliotēku fondos esošajiem

banāliem un jaunieguvumiem.

Precīzi organizēta un veiksmīgi propagandēta katalogu un

Noteku sistēma uzlabo iedzīvotāju visu sociālo un profesio-

grupu bibliotekāro apkalpošanu, veido lasītājos lasīšanas

iemaņas.

11. (ataloĶU un kartotēku sistēma

1* Pilsētu zinātniskās un rajonu bibliotēkas veido šādus

Slogus:
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a) alfabētisko katalogu par visu bibliotēkas nodaļu

fondiem;

b) abonementa, lasītavu un krātuves fondu kopīgu sistemā-

tisko katalogu ( ja abonements, lasītavas un krātuve neatrodas

vienā vietā
- atsevišķus šo fondu katalogus);

c) audiovizuālo materiālu atspoguļošanai:

- skaņdarbu ierakstu alfabētisko katalogu,

- tekstu ierakstu alfabētisko katalogu,

- sistemātisko katalogu;

d) kopkatalogus:

- periodisko izdevumu,

- tehniskās literatūras,

-
lauksaimniecības literatūras*,

- bibliogrāfiskās un uzziņu literatūras **,

- mācību grāmatu,

- grāmatām svešvalodās **.

Piezīme.

Bibliotēka - kopkataloga organizētāja var veidot R#

talogus arī par citu zinātņu nozaru literatūru, izvēloties no*

zares, kuras visvairāk nepieciešamas lasītāju labākai

šanai.

2. Pilsētu un pilsētciematu bibliotēkas veido šādus kaM

logus!

a) alfabētisko katalogu par visu bibliotēkas nodaļu fo"*

diem*

*
Organizē tikai rajonu bibliotēkas.

*****'Organizē tikaipilsētu zinātniskās bibliotēkas.
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b) abonementa un lasītavu fondiem kopīgu sistemātisko ka-

talogu (vai atsevišķus šo fondu katalogus, ja abonements un

lasītavas neatrodas vienā vietā).

_Piezīme.

Ja pilsētu vai pilsētciematu bibliotēkās ir audiovizuālie

nateriēli,jāveido arī skaņdarbu ierakstu alfabētiskais,

tekstu ierakstu alfabētiskais un sistemātiskais katalogi.

3. Ciemu bibliotēkas veido šādus katalogus:

a) alfabētisko katalogu par visu bibliotēkas fondu;

b) sistemātisko katalogu par visu bibliotdkao fondu;

c) bērnu literatūrai organizē:

- tematisko ilustrēto katalogu II - 111 kl. skolēniem,

- vienkāršoto sistemātisko katalogu IV - VI kl. skolēniem,

4. Centralizētajās bibliotēku sistēmās CB veido šādus ka-

talogus:

a) centrālo alfabētisko katalogu;

b) centrālo sistemātisko katalogu;

c) periodisko izdevumu kopkatalogu.

.Piezīme.

Ja CB funkcijas pilda pilsētas zinātniskā vai rajona

bibliotēka, līdztekus minētajiem katalogiem KCB vai PCB orga-

nizē arī nolikuma 1. punktā norādītos katalogus;

d) bibliotēkas - filiāles organizē alfabētisko un sistemā-

tisko katalogus tikai paV savu fondu.

5. Pilsētu zinātniskajās, rajonu, pilsētu un pilsētciema-

tu bibliotēkās nepieciešamas šādas bibliogrāfiskās karto-

tēkas :
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a) vispārīgā žurnālu un avīžu rakstu kartotēka****

b) novadpētniecības kartotēka*

c) bibliogrāfisko līdzekļu kartotēka;

d) metodisko materiālu kartotēka;

c) tematiskās kartotēkas;

f) speciālās kartotēkas.

6. Pilsētu zinātniskajās un rajonu bibliotēkās audiovizu-

ālos materiālus atspoguļo:

a) tematiskā kartotēka;

b) jaunumukartotēka;

c) nosaukumu kartotēka **;

d) skaņdarbu ierakstu teksta autoru kartotēka *****"-

7. Ciemu bibliotēkas veido šādas bibliogrāfiskās karto-

tēkas;

a) novadpētniecības kartotēku;

b) bibliogrāfisko materiālu kartotēku;'

c) metodisko materiālu kartotēku;

d) tematiskās kartotēkas.

d. Pilsētu zinātniskajam, rajonu un lielākajām pilsētu

bibliotēkām ieteioams organizēt arī grāmatu nosaukumu karto-

tēku.

9. Centralizācijas apstākļos visas centrālās bibliotēkas

un bibliotēku
- filiāļu bibliogrāfiskās kartotēkas veido vie-

notu kartotēku sistēmu, kuru vada un koordinē CB.

*

Tagad vispārīgā analītisko izrakstu kartotēka.

Organizē bibliotēkas, kam skaņu ierakstu fondi lielāki par

10.000 vienībām.
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111. Katalogu un kartotēku organizācija

1. Alfabētiskais katalogs atspoguļo ikvienas bibliotēkā

esošās grāmatas visus izdeinimus. Alfabētisko katalogu veido

saskaņā ar izdevumu "Vienotie iespieddarbu aprakstīšanas un

alfabētiskā kataloga organizācijas noteikumi nelielām biblio-

tēkām" (R., 1972. 312 lpp.)..

2. Sistemātiskais katalogs atklāj bibliotēkas fonda sa-

turu. Lasītājs tajā var sameklēt grāmatas par dažādām zināt-

pu nozarēm, bibliotekāram tas palīdz pareizi komplektēt un

piekomplektēt fondu, sekmē bibliogrāfisko uzziņu darbu:

a) sistemātiskajā katalogā jāatspoguļo visi bibliotēkā

atrodamie grāmatu nosaukumi, bet ne visi vienas grāmatas izde-

vumi. Uzrādāms tikai jaunākais izdevums. Uz tā apraksta kartī-

tes ieteicams iespiest ar spiedogu vai uzrakstīt "Citus iz-

devumus sk. alfabētiskajā katalogā"-

-b) sistemātisko katalogu veido pēc izdevumā "Bibliotekā-

rās klasifikācijas tabulas masu bibliotēkām" (R., 1970. 220

lpp.) ievietotās shēmas.

c) ciemu bibliotēkās katalogus bērnu literatūrai organizē

saskaņā ar.norādījumiem, kas sniegti izdevuma "Par bērnu bib-

liotēku katalogiem" (R., 1973) nodaļā "Katalogi bērniem ciema

bibliotēkā (40. - 51. lpp.).

3. Pilsētu zinātniskā** un rajonu bibliotēkas, kas ir kop-

katalogu centri, organizē nozaru literatūras kopkatalogus sa-

Za reģiona mērogā^:

Sk. Kopkatalogu izveide Latvijas PSR pilsētu zinātniska-

jās un rajonu bibliotēkās. Konsultācija. R.,1971. 29 lpp.

(V.Lāča LPSR Valsts b-ka).
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a) kopkatalogus veido grāmatu fonda daļai, ietverot teh-

nisko, lauksaimniecības, bibliogrāfisko un uzziņu literatūru,

mācību grāmatas* augstākajām un vidējām speciālajām mācību

iestādēm latviešu, krievu un svešvalodās*;

b) atsevišķu kopkatalogu veido padomju un ārzemju peri-

odiskajiem un turpinājumu izdevumiem;

c) nozaru literatūras kopkatalogos ir sistemātiskais grā-

matu aprakstu kārtojums.

Piezīme.

Bibliotēkām - kopkataloga organizētājām sistemātisko noza-

ru literatūras kopkatalogu vietā atļauts veidot alfabētiskos

nozaru literatūras kopkatalogus;

d) kopkatalogos savus fondus ar'zināmu atlasi atspoguļo

dažādu resoru bibliotēkas;

c) nozaru literatūras kopkatalogus veido uz centra biblio-

tēkas sistemātiskā kataloga bāzes;

f) centralizētajās bibliotēku sistēmās CB nozaru litera-

tūras kopkatalogus veido uz centrālā sistemātiskā kataloga bā-

zes.

4. Centralizētajās bibliotēku sistēmās centrālo alfabē-

tisko katalogu par -visu vienoto fondu, ieskaitot bērnu litera-

tūru no 111 kl., veido uz CB alfabētiskā kataloga bāzes. Jajā

katalogā literatūru uzrāda arī par iepriekšējiem gadiem, t.i-t

*
Grāmatas svešvalodās par atsevišķām zinātņu nozarēm tagad

uzrādāmas attiecīgajos nozaru literatūras sistemātiskajos

kopkatalogos.
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"ienotāfondaretrospektīvo daļu***.

5. Centrālo sistemātisko katalogu veido uz CB sistemātia-

Mkataloga bāzes. Literatūru tajā, atšķirībā no centrālā alfa-

sUskā kataloga, neuzrāda retrospektīvi, bet tikai no laika,

Mdsākta tās centralizēta apstrāde**.

6. Centralizācijas apstākļos rajona bērnu bibliotēkas

pilsētās- lielākās bērnu bibliotēkas) sistemātiskais katalogs

-zpildacentrālā sistemātiskā kataloga funkcijas literatūrai

-V-VIII kl. skolēniem. Tajā atspoguļo arī literatūru, kas

-avrajona (pilsētas) bibliotēkas fondā, bet tikai kādā citā

:entralizētāssistēmas bibliotēkā.

7. CB organizētie periodisko izdevumu kopkatalogi ietver

dau UB nodaļu un bibliotēku - filiāļu periodiskos izdevumus,

piezīme.

Uz minētā kopkataloga bāzes CB veido periodisko un turpi-

-ājumuizdevumu kopkatalogu, uzrādot arī citu resoru biblio-

šicu fondosesošos materiālus.

3. Audiovizuālo materiālu katalogi ir bibliotēkas katalo-

sistēmas sastāvdaļa***;

a) skaņdarbu ierakstu alfabētiskais katalogs ietver kom-

Sk. Katalogu izveide maau bibliotēku centralizētā sistēmā.

Metod. norād. R., 1973. 26 lpp. (V.lāča LPSR Valsts b-ka).
M

3k. Katalogu izveide masu bibliotēku centralizētā sistēmā.

Metod. norād. R.,1973. 26 lpp.(V.Lāča LPSR Valsts b-ka).

Sk. Audiovizālo materiālu bibliotekārās klasifikācijas ta-

bulas, katalogu ua kartotēku organizācija. Metod. norād.

R., 1976. 113 lpp. (V.Lāča LPSR Valsts b-ka).
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ponistu un tautas mūzikas skaņdarbu tematiskos un koncerta

programmu ierakstus;

b) tekstu ierakstu alfabētiskais katalogs uzr&da daiļli-

teratūras darbus, teātra mākslas, ievērojamu sabiedrisko un

kultūras darbinieku balss ierakstus(

c) audiovizuālo materiālusistemātiskais katalogs palīdz

lasītājam sameklēt noteikta izpildījuma veida, mūzikas vai

žanra veida ierakstus. Bibliotēkās veidojams viens audiovizu-

ālo materiālu sistemātiskais katalogs. Ta struktūru nosakabib-

liotēkā pieņemta klasifikācijas shēma, iedalījumi organizij*-

mi tabulās uzrādīto indeksu seolba.

9. Kartotēkas palīdz atklāt fonda saturune

dažādiem viedokļiem, iesaka literatūru, informē par dažēdM

tematikas materiāliem.

Visas kartotēkas bibliotēka veido vienotu sistēmu, oitt

citu papildinot, bet nedublējot. Kartotēkas savstarpēji taiat*

ar norēdēm *!

a) vispārīgajā žurnālu un avīžu rakstu kartotēkā uzradl"-

analītiekie izraksti no periodiskajiem izdevumiem un krājumi*

Kartotēka papildina katalogu* un domāta visplašākajam laaitU-

lokam. Vispārīgam snmālu un avlzu rakstu kartotēkas shēma*

veidei izmanto "Bibliotekāras klssifikāoijae tabulas masu Bib-

1970. 228 lpp.)-

*

SK. Bibliogrāfiskas kartotēkas masu bibliotēkās. Metod.

norād. R., 1974. 64 lpp. (V.Lāča LPSR Valsts b-ka. Paligs

bibliotekāram).
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b) novadpētniecības kartotēka atspoguļo dažādos izdevu-

mspublicētos svarīgākos un nozīmīgākos materiālus par regio-

au,plašiun sīki uzrādot materiālus par konkrēto apdzīvoto

?ietu*-

c) bibliogrāfisko līdzekļu kartotēka atspoguļo ikvienu

dbliotēkāsaņemto bibliogrāfisko materiālu*^

d) metodisko materiālu kartotēkā uzrāda bibliotekārā dar-

BaVissavienības un republikānisko metodisko centru izdotos

Mtodiskos materiālus, pieredzes aprakstus, rakstus no speciā-

lajiem periodiskajiem izdevumiem*-

e) plānojot tematisko kartotēku izveidi, jāraugās, lai tās

sistemātiskā kataloga, vispārīgās žurnālu un avīžu

rakstuvai citas kartotēkas atsevišķas nodaļas.

Bibliotēkās, kur nav vispārīgās žurnālu un avīžu rakstu

-Rrtotēkas,ieteicams veidot 2-3 tematiskas kartotēkas li-

teratūraipar aktuāliem un bieži pieprasītiem jautājumiem. Cie-

M bibliotēkas kartotēku tematiku iepriekš saskaņo ar rajona

Bibliotēku.

10. Audiovizuālo materiālu kartotēkas ir svarīgs biblio-

tēkas fonda atklāšanas un lasītāju informācijas līdzekļis:

a) tematiskā kartotēka sniedz informāciju par dažādu tēmu,

priekšmetu,personu atveidojumu mūzikā, teātra mākalā un daiļ-

literatūrā, Kartotēku organizē priekšmetu un tēmu sistemātiskā

secībā atbilstoši pieņemtajai shēmai*

b) jaunumu kartotēkas uzdevums ir operatīvi informēt la-

Kartotēkas shēmu sk. izdevumā "Bibliogrāfiskās kartotēkas

"asubibliotēkās" (R., 1974. 64 lpp.).
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sltājua par bibliotēkā saņemtajiem jaunumiem. Materiālu karto-

tēkā organizē sistemātiskā kārtojumā pēc klasifikācijas shēmas

pamatiedalljumiem.

11. Alfabētiskā nosaukumu kartotēka palīdz sameklēt izde-

vumus, ja nav zināms to autors, bet tikai nosaukums. Kartotēka

ieteioams atspoguļot ne tikai daiļdarbus, bet arī grāmatas pai

atsevišķām zinātņu nozarēm, ja pēo to nosaukumiem nav nosakSM

piederība pie noteiktas nodaļas.

12. Katalogus un kartotēkas valsts masu bibliotēkās veido

bibliotēku darbinieki saskaņā ar pienākumu sadali.

Piezīmes.

1. Centralizētajās bibliotēku sistēmās un lielākajās pil-

sētu bibliotēkās katalogus kārto komplektēšanas un ap-

strādes nodaļas darbinieki.

2. Rajonu un lielākajās pilsētu bibliotēkas vispārīgo ž"?*

naiu un avīžu rakstu un tematiskās kartotēkas veido

lasītāju apkalpošanas nodaļa (lasītava) bibliogrāfu v*

dlba, bibliogrāfisko materiālu un novadpētniecības

kartotēkas - bibliogrāfs, metodieko materiālu kartotē-

ku - metodiķis.

13. Katalogus novieto yienuviet,netālu no
fonda.levēroji

katras bibliotēkas lasītāju apkalpošanas īpatnības, tie var

būt izvietoti abonementa, lasītavās.

14. Lasītajiem domātas kartotēkas tāpat izvietojamas abo-

nementa un lasītavās, bet metodisko materiālu kartotēka -

diskā darba nodaļae telpās.

15. Katalogi un kartotēkas regulāri jāpapildina ar jau"-"
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Mteriāliem, jārediģē, jāatlasa novecojušās literatūras aprak-

sti.

NOLIKUMS PAR KATALOGU UN KARTOTĒKU SISTĒMU

LATVIJAS PSR BĒRNU BIBLIOTĒKĀS

Apstiprinājusi Latvijas PSR

Kultūras ministrija

1976.g.25.jūnija

I. Vispārīgi norādījumi

Pareizi izveidota katalogu un kartotēku sistēma ir svarī-

gākā bibliogrāfiskā uzziņu aparāta sastāvdaļa. Ta palīdz veikt

lasīšanas vadību, informācijas un bibliogrāfisko darbu.

Bērnu bibliotēku katalogi un kartotēkas vispusīgi atklāj

fondu, iesaka lasītājiem viņu vecumam piemērotu daiļliteratūru

un literatūru visās zinātņu nozarēs. Tiem ir liela loma skolē-

nu lasīšanas kultūras iemaņu veidošanā, tādēļ katalogi un kar-

totēkas pastāvīgi jāpropagandē, jāizskaidro, lasītājiem to no-

literatūras izvelē, jāmāca tos patstāvīgi izmantot.

11. Katalogu un kartotēku sistēma

1. Bērnu bibliotēkas geido šādus katalogus :

a) alfabētisko katattogu par visu bibliotēkas nodaļu fon-

diem-

b) abonementu un lasītavu fondu kopīgu sistemātisko kata-

logu (vai atsevšķus šo fondu katalogus, ja abonements un laaī-
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tavas neatrodas vienā vieta).

Sistemātiskā kataloga daļas atbilstoši bērnu bibliotēku

lasītāju vecuma^grupām:

- tematiskais ilustrētais katalogs II - 111 kl. skolēni***,

- vienkāršots sistemātiskais katalogs IV - VI kl. skolē-

niem,

- sistemātiskais katalogs VII - VIII kl. skolēniem.

2. Kā sistemātiskā kataloga papildinājumu ikvienā bērnu

bibliotēkā veido kartotēku literatūrai bērnu lasīšanas vadīta-

jiem.

3. Ja bērnu bibliotēkās ir audiovizuālie materiāli, jāvei

do arī skaņdarbu ierakstu un tekstu ierakstu alfabētiskais un

sistemātiskais katalogi*.

4. Centralizācijas apstākļos rajona bērnu bibliotēkas

(pilsētās - lielākās bērnu bibliotēkas) sistemātiskais kata-

logs izpilda centrālā sistemātiskā kataloga funkcijas litera-

tūrai IV - VIII kl. skolēniem. Tajā atspoguļo arī literatūru,

kas nav rajona (pilsētas) bibliotēkas fondā, bet tikai kādā

citā centralizētās sistēmas bibliotēkā.

5. Centralizētajās sistēmās bērnu bibliotēkas - filiāles

organizē alfabētisko un sistemātisko katalogus tikai par savu

fondu.

6. Bērnu bibliotēkās nepieciešamas šādas bibliogrāfiskās

kartotēkas :

*
Sk. Audiovizuālo materiālubibliotekārās klasifikācijas ta

bulas, katalogu un kartotēku organizācija. Metod. norād.

R., 1976. 113 lpp. (V.Lāča LPSR Valsts b-ka).



275

a) vispārīgā rakstu kartotēka,**

b) novadpētniecības kartotēka,

c) bibliogrāfisko līdzekļu kartotēka,

d) metodisko materiālu kartotēka,

c) tematiskās kartotēkas.

7. N.o pirmsskolas vecuma bērniem un I kl. skolēniem adre

sētogrāmatu kartītēm var veidot kartotēku, kas domāta bērnu

lasīšanasvadītājiem.

d. Rajonu un lielākajām pilsētu bērnu bibļiotēkam ietei-

camsorganizēt arī grāmatu nosaukumu kartotēku.

111. Katalogu un kartotēku organizācija

1. Alfabētiskais katalogs atspoguļo ikvienas fondā eso-

šasgrāmatas visus izdevumus. To veido saskaņā ar izdevumā

"Vienotieiespieddarbu aprakstīšanas un alfabētiskā kataloga

organizācijas noteikumi nelielām bibliotēkām" (R., 1972.

312ipp.) publicētajiem noteikumiem.

2. Sistemātiskais katalogs atklāj bibliotēkas fonda satu

ru.To veido pēc izdevumā "Par bērnu bibliotēku katalogiem"

(R*' 1973. lpp.) dotajiem norādījumiem**.

3. Kartotēkas palīdz atklāt fonda saturu no dažādiem vie'

-okļiem,iesaka literatūru, informē par dažādas tematikas ma-

-eriāliem.

Agrāk - vispārīgā žurnālu un avīžu rakstu kartotēka.

*
n

vienkāršots sistemātiskais katalogs adresēts

IV
- VI kl. skolēniem.
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Visaa kartotēkas bērnu bibliotēkā veido vienotu sistēmu,

cita citu papildinot, bet nedublējot. Kartotēkaa veidojamas

pēc izdevumā "Bibliogrāfiskās kartotēkas bērnu bibliotēkās"'*

sniegtajiem norādījumiem.

4. Darbu ar katalogiem un kartotēkām bērnu bibliotēkās

veic šo bibliotēku darbinieki saskaņā ar pienākumu sadali.

5. Lasītājiem domātos katalogus novieto netālu no attiecī-

gās lasītāju vecuma grupas fonda un literatūras izsniegšanas

vietas, lai tie būtu ērti pieejami.

6. Kartotēkas izvietojamas abonementos un lasītavās, bet

metodisko materiālu kartotēka - metodiskā darba telpā vai stū-

rītī.

7. Katalogi un kartotēkas regulāri jāpapildina ar jauniem

materiāliem, jārediģē un jāatlasa novecojušās un neaktuālās

literatūras apraksti.

*Bibliogrāfiskās kartotēkas bērnu bibliotēkās, i'.etod. norād.

R., 1976. 71 lpp. (V.Lāča LPSR Valsts b-ka. Palīgs biblio-

tekāram).
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CENTRALIZĒTO BIBLIOTĒKU SISTĒMU TEHNISKO

LĪDZEKĻU PAPILDUS APGĀDES NORMATĪVI

(gabalos)

Pielikums PSRS Kultūras ministrijas

pavēlei Nr. 100 1976.g. 25. martā.

Saskaņots ar PSRS Finansu ministriju

1976.g. 6. februārī (Nr.23/106 - 13)un

VACP Sekretariātu 1976.g. 5. martā

(Nr. 15/36 - 0490?)

.ir.

P.

t,

Tehnisko līdzekļu
saraksts

Pilsētas
centrālā

b-ka

Rajona
centrālā

b-ka

Pilsētas

centrālā

bērnu b-ka

2

1."FC - A4*tipa rotators 1 1 1

2."SKHKa" tipa elektronu

kopējamais aparāts 1 1 l

3. "Bļra", "HaMa", 3n-12 PM",

"3!I-22PM" tipa elektrogrā-

fiskie aparāti 1 1 1

Katalogu kartīšu pavai-

rojamais aparāts 1 1 1

Rakstāmmašīnas 3 3 2

6<Mikrofilmu lasīšanas

aparāti "A^M-2","M!!KpO$OT

5M0-I" 1 1

"RM-CBeT", "JI3TH-60" tipa

diaprojektori 1 1 1
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8. "Mm-455" tipa epidia-

akopa 1 1 1

9. Ekrāni, statīvi (komplekts) 1 1 1

10. "HV3&-6", "AKKOpn" tipa

mikrofons 1 1 1

11. "KOHlļepTHHH-3" tipa elektro-

atskaņotājs 1 1 1

12. "TeMU" tipa televizors 1 1 1

13. "2EHK-7" tipa iesiešanas

apspiedu prese li li

14. "Hūn-4" tipa vienaparāta

brošējamā mašīna I* li

15. "BPū-2M","nP-45" tipa vienkār-

ša papīra griežamā mašīna li li

16. "aMKTpoHHHa" tipa skaitļo-

jamās mašīnas 2 2 1

17. "XŪ-24", "MI-12", "CH*-2"

tipa bibliotekārās uzskaites

ierīoes 4 3 2

18. Bibliobuss 1 1 1

Minēto tehnisko līdzekļu aptuve-

na izmaksa vienai bibliotēkai

nedrīkst pārsniegt (rubļos) 7593.0 7388,0 3091,0

*Lparedzēts 50% bibliotēkām no to koipskaita.
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Piezīmes. 1. PSRS Kultūraa ministrijaa 1969.g. 13. novem-

brīapstiprinātie un ar PSRS Finansu ministriju un VACP saska-

ņotie"lekārtas un tehnisko līdzekļu apgādes normatīvi rajonu,

pilsētu,ciemu, pilsētu un rajonu bērnu bibliotēkām" paliek

spēkākā centrālajām bibliotēkām, tā ari bibliotēkām - filiā-

lēm.

2. "Centralizēto bibliotēku sistēmu tehnisko lī-

dzekļupapildus apgādes normatīvos" uzrādītā viena vai otra

tipa(markas) iekārta neizslēdz iespēju bibliotēkām izmantot

Md cita tipa iekārtu, kas līdzīga pēc savas nozīmes un tehnis-

kāmīpašībām.
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IEKĀRTAS UN TEHNISKO LĪDZEKĻU APGĀDES

NORMATĪVI RAJONU, PILSĒTU, CIEMU, PILSĒTU

BĒRNU UN RAJONU BĒRNU BIBLIOTĒKĀM

Apstiprinājusi PSRS Kultūras

ministrija

1969.g* 13. novembri,

Saskaņots ar VACP un PSRS Finansu

ministriju

Nr.

P*

k.

Iekārtas un tehnis-

ko līdzekļu nosau-

kums

Mēra

vie-"

nība

Skai

Pil-

sē-

tas

b-ka

Skaits.ts pēc normatīviem
-

Rajo- Cie- Pil- Rajo-
na ma sē- na bēr-

b-ka b-ka tas nu

bēr- b-ka

nu

b-ka

ec normatīvi

I. Bibliotekārā

iSkārta

1. Stacionārie plaukti plauktu

1000 grāmatām

2. 24 ligzdu katalogu

skapji

metri

. '..-

e-ab.

20

6

20

3

20 20

5

20

4

3. 6 ligzdu katalogu

skapji 3

4. Grāmatu daļeņi 1000

grāmatām

5. Grāmatu izsniegšanas

30 30 50 50 50

galdi 4 2 l 2 2

6. Lasītāju formulāru

skapji 1 1
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1

/'.Universālas vitrīnas gab. 4 3 4 3

8. Sienas vitrīnas 2 2 2 2

9. Mazgabarīta vitrīnas 1

10.Darba galdi 4 3 1 3 3

U. 2-vietīgi galdi d 4 3 6 3

12.žurnālu galdi 3 2

13. Krēsli 2d 19 10 20 20

14.Paceļami grozāmie

krēsli 4 2 4 2

13. Darba atzveltnes krēsli 3 3 3 3

16. Atpūtas krēsli 4 4

17.Kancelejas skapji 4 1 l 2 2

lo.4 pakāpienu stalažu

kāpnes

19.Ugunsdroši skapji

1

1

1

1

1

1

1

1

-

20. "ypa*iei*-2'! tipa putekļu

sūcēji

21. Sienas pulksteņi

1

1

1

1

l2

i'

1

1

1

I

22. Galda lampas 3

23. "EP-3" tipa elektriskie

roku žāvētāji 2^

II. Tehniskie līdzekļi

24."MHKpO%OT 5nO-I"tipa

mikrofilmu lasīšanas

aparāts
gab. ll ll

25."yn-3" tipa universālais

diaprojekcijas aparāts*' ll ll

26. RM-2 "CB6T" tipaT

diaprojekcijas aparāts ll ll ll

27."aiR-1" tipa epidia-

skops

26."W-68"tipa filmoskops

29."3nn-3" tipa ekrāns

ll

1

ll

1

1*1
ll

li

1

ll

1

30. "*B3-I" tipa ekrāna sta-

tīvs 1 1 ll 1 1
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3 4 7

31. "37ieKTpO$OT" tJ.pa

elektrogrāfiskais pavai-

rošanas aparāts gab. 1^ l2

32. "Ryaa-6"tipa magneto-

fons ll li li l'

33- "MOJioaezHHR" tipa elektro-

fons " ll

34. Elektriskais skaņupla-

šu atskaņotājs
"

33. "TOH-2" tipa mikrote-

lefona iekārta " 21

36. "CCYB-I"tipa bibliotēku

skaitļojamā mašīna "

37. "HŪ-6A" tipa pusautomā-

2 1 1 1

tiskais numerators " 1 1 1 1

36. Iekārtas komplekts kar-

totēkām no perforētajam

kartītēm " ll ll

39. "MOCHBa" tipa rakstām-

mašīna " 1 1 1 1

40. "BK-1" tipa skaitļoja-

ma mašīna " 1^

41. "HMny*Iio-I"tipa dokumentu

iešuvējs
" 1 1

42. "EBP"tipa iesējumu ap-

spiedu prese
"

43. Papīra griezējs

l'

l2

44. "30K"tipa elektriskais

līmes vārītājs
" l2
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**- paredzēts bibliotēkām no to kopskaita

2
- paredzēts 30% bibliotēkaa no to kopskaita

3
- paredzēts 20% bibliotēkām no to kopskaita.

Piezīme. Republikānisko, apgabalu, novadu, centrālo pilsē-

tu bibliotēku apgāde ar iekārtu un tehniskajiem līdzekļiem tiek

veikta individuāli, atkarā no zinātniski metodiska un informa-

tīvā darba apjoma, no lasītāju apkalpošanas darba bibliotēkā

un starpbibliotēku abonementa (SBA) kārttj,kā ar? no bibliotē-

kas telpu platības.

III. Lasītavas iekārta

45. Grāmatu izsniegšanas

galdi gab. 1 1 1 2 2

46. 2-vietīgi lasītāju

galdi " 30 17 6 24 20

47. Krēsli " 60 34 12 4d 40

43. Universālas vitrīnas "
2 1 1 1

49. Sienas vitrīnas " 1 1 1 1

50. Mazgabarīta vitrīnas "
- 1

Vidējā summa vienas bib-

liotēkas, kam ir lasīta-

va, apgādei ar iekārtu

un tehniskajiem līdzek-

ļiem: rbļ. 8144 5923 1334 5252 4522
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BIBLIOTEKĀRĀ DARBA PAMATPROCESU

NORMAS MASU BIBLIOTĒKĀM

Apstiprinājusi PSRS Kultūras

ministrija un Kultūras darbinieku

arodbiedrības CX Prezidijs

1965*g. 10. decembrī

Normas, ko izstrādājusi V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotē-

kas Zinātniski metodiskā nodaļa, iesakāmas masu (pilsētu, ra-

jonu, arodbiedrību) bibliotēkām ar štatu no 2 līdz 20 cilvē-

kiem. Tās izstrādātas, pamatojoties uz bibliotēkās veikto

darba dienas fotografēšanu, hronometrāžu un paēuzskaiti.

Normas (pa operācijām un apvienotās) dotas sekojošiem

bibliotekārā darba pamatprocesiem:

1) komplektēšanai;

2) bibliotēkas fonda uzskaitei;

3) grāmatu klasifikācijai un autorzlmju noteikšanai*

4) grāmatu kataloģizācijas aprakstam un darbam ar kata-

logiem;

5) grāmatu bibliotekārajai apstrādei;

6) darbam ar fondu;

7) darbam lasītāju apkalpošanas nodaļās;

d) bibliogrāfiskajam darbam;

9) masu darbam.

Normas izstrādātas, piemērojoties bibliotēkās esošajai

darba tehnoloģijai.
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NORMAS PA OPERĀCIJĀM

Atbilstoši "libliobcnu tehnikas minitaumam" (".,

zīmogu un inventāra numuru ieraksta titullapas otrajā

"USO.

Nr.

?.k.

Bibliotekārā procesa

nosaukums

Uzskai-

tes

vienība

Laika

norma

Izstrādes

norma

stundā

3

I.KOMPLEKTĒŠANA

1. Darbs ar izdevniecību tematis- nosauk. 2 min. 30

kajiem plāniem un "Pasūtījumu

veidlapām" (izskatīšana, pasū-

tījumu uzlīmēšana uz kartītēm)

3.Pasūtījumu kartīšu kārtošana kart. 30 sek. 120

kārtējās komplektēšanas kar-

totēkā

3.Pasūtījuma "Grāmata - pa pastu"pasūtī- 5 min.

noformēšana jums

12

II.BIBLIOTĒKAS FONDA UZSKAITE

Ienākošo izdevumu pieņemšana

Bibliotēkā ienākušās literatū- grām. 30 aek. 120

ras pieņemšana, pārbaudīšana

pēc pavaddokumenta (rēķina, pa-

vadzīmes, akta)

Grāmatu apzīmogošana* " 20 sek. lao

Grāmatu inventarizācija: ieraks- " 1 min. 15 sek 4d

tīšana inventāra grāmatā un in-

ventāra numura ierakstīšana ti-

tullapā* un 17. lpp.

7. Summārā uzskaite: grāmatu kopas
" 400

ierakstīšana summārās uzskaites

grāmatā
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8. Žurnālu un laikrakstu jaunie- žum. 1 min. 60

guvumu reģistrācija laikr.

Bibliotēkas fonda pārbaude

9. Kontroltalonu uzrakstīšana talons 1 min. 60

grāmatām

10. Kontroltalonu sakārtošana " 13 sek. 277

inventāra numuru secībā

11. Kontroltalonu salīdzināšana " 15 sek. 290

ar inventāra grāmatu

Izslēdzamo grāmatu uzskaite

12. Grāmatu, kas saņemtas no lasī- grām. 50 sek 72

tājiem nozaudēto vietā,

ierakstīšana uzskaites burtnīcā

13. Akta sastādīšana izslēdzama- " 1 min. 60

jām grāmatām

14. Grāmatu izslēgšana no inventā- 1 min.10 sek.51

ra pēc akta, atzīmēšana inven-

tāra grāmatā

III. GRĀMATU KLASIFIKĀCIJA UN

AUTORZIMJU NOTEIKŠANA

15. Grāmatu klasificēšana boz nosauk. 3 min. 20

iespiestās kartītes

16. Tas pats, izmantojot indeksu " 2 min. 3°

un autorzīmi iespiestajā

kartītē vai šifru grāmatā

17. Autorzīmes noteikšana " 40 sek. 90

18. Grūto grāmatu klasificēšana " 15 min. 4
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IV. GRĀMATU KATALOĢIZĀCIJAS AP-

RAKSTS UN DARBS AR KATALO-

GIEM. DARBS AR IESPIESTO

KARTĪTI

19. Anotēto kartīšu izskatīšana kart. 15 sek. 240

20.Anotēto kartīšu atlase 20 sek. 180

darba kartotēkai

21.Kartīšu izvietošana darba 30 sek. 120

kartotēkā

22.Grāmatu dublētu pārbaude grām. 2 min. 30

23.Iespiesto kartīšu atlase grā- kart. 1 min. 60

matām

24.Inventāra numura atzīmēšana 26 sek. 138

un šifras pārnešana uz alfa-

bētiskā kataloga kartītes

25.Grāmatu aprakstīšana katalogiem grām. 4 min. 15

bibliotekārajā rokrakstā

26.Tas pats ar rakstāmmašīnu 3 min. 20

27.Kataloga kartīšu dublēšana kart. 2 min. 30

ar roku

28.Kataloga kartīšu dublēšana 1 min. 60

ar rakstāmmašīnu

Darbs ar katalogiem

29.Kartīšu sakārtošana alfabē- 20 sek. 180

tiskā secībā izvietošanai

alfabētiskajā katalogā

30. Iepriekš sakārtotu kartīšu 40 sek. 90

izvietošana alfabētiskajā

katalogā

31.Kartīšu sakārtošana pēc in- 25 sek. 144

deksiem (nodaļu robežas-alfa-

bētiskā secībā) izvietošanai

sistemātiskajā kataloga
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*
Atbilstoši "Bibliotēkas tehnikas nlnlw!m*m'- (R., 1972.

84 lpp.) termiņukontrollapas mūsu republikas bibliot!!M'

nelieto,

****šifru raksta titullapas otrajā pusē (14.1pp.).

32. Iepriekš sakārtotu kartīšu kart. 30 sek. 72

izvietošana sistemātiskajā

katalogā

33. Sistemātiskā kataloga redi- " 1 min.30 sek. 40

digēšana

34. Alfabētiskā kataloga rediģēšana " 50 sek. 72

35. Atkārtoto izdevumu inventāra " 26 sek. 139

numuru uzrakstīšana uz alfabē-

tiskā kataloga kartītes

36. Kartīšu izņemšana izslēgtajām

grāmatām

no alfabētiskā kataloga
" 50 sek. 72

37. no sistemātiskā kataloga " 1 min.10 sek.

36. Starpkaršu uzrakstīšana alfa- starp- 1 min.

51

60

bētiskajam katalogam karte

39. Starpkaršu uzrakstīšana sis -
" 5 min. 12

tematiskajam katalogam

V. GRĀMATU BIBLIOTEKĀRĀ

APSTRĀDE

40. Termiņu kontrollapas* ielīmē- term. 20 sek. īao

šana grāmatā kontroli.

41. Kabatiņas ielīmēšana grāmatā kabat. 25 sek. 144

42. Etiķetes uzlīmēšana grāmatai etiķ. 30 sek. 120

43. ŠifraB uzrakstīšana uz grā-
" 3O sek. 120

mātas etiķetes

44. Šifras ierakstīšana titullapā*-*titlp. 26 sek. 13S
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4j?.Grāmatas formulāra aizpildīšana grām. 1 min. 60

formul.

46-Grāmatu nodošana bibliotēkas nodaļām grām. 15 sek. 240

47. Grāmatu ierakstīšana uzskaites grām. 3 min. -

burtnīcā nodošanai bibliotēkas kopa

nodaļām

VI. DARBS AR FONDU

4d.Grāmatu salikšana pa nodaļām grām. 25 sek. 144

49. Žurnālu salikšana pa nosaukumiem žum. 10 sek.

$0.Grāmatu izvietošana gram. 1 min. 60

51. žurnālu izvietošana žum. 1 min. 60

32. Fonda kārtojuma pārbaude grām. 15 sek. 240

53. Laikrakstu iešūšana laikr. 25 sek. 144

54. Plauktu daleņu uzrakstīšana dal. 2 min.25 sek. 25

55. Pēc satura novecojušo grāmatu grām. 5 min. 12

izskatīšana un izņemšana no

plauktiem

.?6.Nolietoto grāmatu izakatīšana " 1 min. 60

un izņemšana no plauktiem

VII. DARBS LASĪTĀJU APKAL-

POŠANAS NODALĀS

Darba uzskaite

37. Iepriekšējās dienas rezultātu katru 20 min.

apkopošana (ierakstīšana die- dienu

nasgramatā)

3b. Jauno lasītāju ierakstīšana lasīt. 1 min. 60

dienasgrāmatā <?

39. Mēneša darba rezultātu saskai- katru 2 st.

tīšana (pēc dienasgrāmatas) mēnesi

Darbs ar lasītāju formulāru

60. Lasītāju formulāru izskatīšana formul. 20 sek. 18060. Lasītā



290

3

61. Lasītāju formulāru analīze formul. d min. 7

62. Etiķešu pielimēšana formulā- 25 sek. 144

riem (lasītāju grupu izdalī-

šanai)

63. Lasītāju formulāru izvietošana 10 sek. 360

64. Starpkaršu uzrakstīšana lasī- starp- 1 min. 60

tāju formulāru kartotēkai karte

6?. Atklātņu uzrakstīšana lasītā- atklāt- 5 min. 20

jiem, kuri laikā nav atdevuši ne

grāmatas

Sagatavošanās literatūras

izsniegšanai

66. Darba vietas sagatavošana katru 5 min.

dienu

67. Laikrakstu izskatīšana laikr. 3 min. 20

6d. Žurnālu izskatīšana žurn. 5 min. 12

69. Grāmatu izskatīšana grām. min. 12

70. Grāmatu izstāžu, brīvās izvē- izstāde, 7 min. o

les grāmatu kastīšu un te- kastīte,

matisko plauktu izskatīšana plaukts

un papildināšana

Lasītāju apkalpošana

71. Lasītāja pierakstīšana bib- lasīt. 5 min. 12

liotēkā (lasītāja formulāra

aizpildīšana, kartītes aiz-

pildīšana alfabētiskajai

kartotēkai vai ieraksts al-

faoetit.tmjā grāmatā, saruna

ar lasītāju par bibliotēkas

lietošanas noteikumiem)

72. Lasītāju ierakstīšana lasītā- 30 sek. 120

ju profila kartotēkā
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*
Ja grāmatu pieņemšana un izsniegšana noris atsevišķi,

katra operācija prasa uz puai maz&k laika, t.i., 1 min.

30 sek.

Lasītāju apkalpošana

abonementā

73.Lasītāju apkalpošana abonemen- lasīt. 5 min. 12

tā (lasītāja atdotās literatū-

ras pieņemšana un atzīmēšana

viņa formulārā, literatūras

izsniegšana un ierakstīšana

lasītāja formulārā, atdošanas

datuma atzīmēšana lasītāja

karte, saruna ar lasītāju)

74. Tas pats brīvpieejas
"

3 min. 20

apstākļos*
75. Lasītāju konsultēšana pie grā- 4 min. 15

matu plauktiem

Lasītāju apkalpošana

lasītavā

76. Literatūras pieņemšana un 3 min. 20

izsniegšana

77. Tas pats brīvpieejas apstākļos
" 2 min. 30

7o. Lasītāju konsultēšana pie 3 min. 20

grāmatu plauktiem

Darbs ar pārvietojamām

bibliotēkām

79. Dokumentu noformēšana .jaunam pārv. 20 min.

pārvietojamās bibliotēkas b-ka

vadītājam *<

30. Grāmatu atlaae pārvietojamai grām. 1 min.30 sek. 40
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1

-

81. Grāmatu pieņemšana no pārvie- grām. 2 min. 30

tojamās bibliotēkaa (parakstī-

šanās par grāmatu saņemšanu,

formulāru ielikšana grāmatās)
3.

82. Izsniegto grāmatu pieraksti- " 50 sek. 72 96.

šana
)7.

63. Grāmatu formulāru kārtošana formul. 10 sek.

SBA darbs

84. Pasūtījuma noformēšana, veidlapu pašūt. 5 min. 12

aizpildīšana, ierakstīšana

pasūtījumu uzskaites žurnālā

55. SBA kārtā saņemto grāmatu grām. 3 min. 20

pierakstīšana, lasītāju infor-

mācija pa telefonu vai rakst-

veidā

86. Sūtījuma iesaiņošana (pakā vai bandr. 6 min. 10

bandrolē)

07. Bandroļu izsaiņošana " 1 min.30 sek.

88. Aizsūtāmo grāmatu atzīmēšana, grām. 3 min.

40

20

noformēšana

VII. BIBLIOGRĀFISKAIS DARBS

89. Iepazīšanās ar jauniem litera- rād., 15 min. 4

tūras rādītājiem un biblio- bibliogr.

grāfiskiem līdzekļiem, ar līdz.

grāmatu hroniku

90. Bibliogrāfisko uzziņu izpildi- uzziņa 5 - 15 min.

šana (mutiski)

91. Laikrakstu un žurnālu rakstu kart. 3 min. 20

izrakstīšana

92. Laikrakstu un žurnālu rakstu " 15 sek.

kartīšu šķirošana

240

93. Kartīšu kārtošana žurnālu un
"

30 sek. 120

avīžu rakstu kartotēkā
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1

*.Kartotēkas "Jaunās grāmatas" sastā- kart. 30 aek

dīšana, izmantojot anotētās

kartītes

3.Informatīvo sarakstu sastādīšana grām. 2 min.

%< Lasīšanas plānu sastādīšana "
5 min.

;7.Literatūras atlase apskatam, 3-6 grām. 3-6 st.

apskata sagatavošana un no-

lasīšana

IX. MASU DARBS

Lasītāju konference (temata konfer. 60-100 st.

izvēle, plāna sastādīšana, li-

teratūras piekomplektēšana,

pārrunas ar lasītājiem, izstādes,

biļetena noformēšana, ielūgumu

pasūtīšana, paziņojumu un afišu

noformēšana, telpu sagatavošana,

atsauksmju savākšana, konferen-

ces novadīšana)

99. Grāmatas vakars: literāri māk- pasā- 50-70 st.

sliniecisks vakars, popular- kums

zinātniskas grāmatas vakars,jau-

tājumu un atbilžu vakari (temata

izvēle, plāna sastādīšana, pārru-

nas ar lasītājiem, izstāžu noformē-

jums, atsauksmju savākšana, albu-

ma vai biļetena ar lasītāju atsauk-

Bmem noformēšana, paziņojuma uzrak-

stīšana, ielūgumu pasūtīšana utt.)

*< Grāmatu izstādes organizēšana un izstā- 5-21 st.

noformēšana (izstādes plāns iz- de

strādāts patstāvīgi)
I- Grāmatu izstādes organizācija un

" 2-7 st.

noformēšana (pēc gatava plāna)
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APVIENOTĀS NORMAS

102 . Operatīvas izstādes par aktuālu izstā- 2 - 3 at. -

tematu de

103. Bibliotekārā plakāta noformēšana plakāts 14 - lc st. -

(temata izvēle, plakāta shēmas

izstrādāšana, literatūras un

ilustrāciju atlase, plakāta

mākslinieciskā noformēšana)

104. Bibliotekārā plakāta noformē-
" 5 - 7 st. -

šana pēc izstrādātas shēmas

105. Tematiska plaukta noformēšana plaukts 1 st.

4 3

1. Lasītāja pierakstīšana.ītā lasīt. 5 min. 12

lasītāja formulāra aizpil-

dīšana, kartītes aizpildīšana

alfabētiskajai kartotēkai vai

ierakstīšana alfabētiskajā

grāmatā, saruna ar lasītāju

2. Lasītāju apkalpošana abonementā 7 min.

(brīvpieejas apstākļos). Nodo-

damās literatūras pieņemšana un

atzīmēšana lasītāja formulārā,

literatūras izsniegšana un

ierakstīšana lasītāja formu-

lārā, atdošanas datuma ierak-

stīšana termiņa kontrollapā vai

lasītāja kartē, saruna ar lasī-

tāju,lasītāju konsultēšana

pie grāmatu ; iauktiem,

katalogiem
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!.Taspats bez konsultācijas lasīt. 3 min. 20

-.Lasītāju apkalpošana abonemen- " 3 min. 12

tā ( bez brīvpieejas grāmatu

fondiem). Lasītāja atdotās

literatūras pieņemšana un

atzīmēšana lasītāja formulā-

rā, literatūras izsniegšana

un ierakstīšana lasītāja

formulārā, atdošanas datuma

ierakstīšana termiņa kontrol-

lapā vai lasītāja kartē, saruna

ar lasītāju

'_LasItājuapkalpošana lasītavā " 5 min. 12

(pastāvot brīvpieejai grāmatu

fondiem). Literatūras pie-

ņemšana un izsniegšana, lasi-

tiju konsultēšana pie grāmatu

plauktiem, literatūras atlase

=<Tas pats bez konsultācijas
" 2 min. 30

-Lasītāju apkalpošana lasītavā " 3 min. 20

(bez brīvpieejas grāmatu fon-

diom). Literatūras pieņemšana

un izsniegšana

Pilnīga **rāmatu apstrāde, izman- grām. 12 min.6 sek. 5

tojot iespiestās kartītes. Biblio-'JO ot ies iestās kartītes.

tēkā ienākušās literatūras pieņem-

šana, pārbaude p5c pavaddokumen-

ta ( rēķina, pavadzīmes, akta),

grāmatu apzīmogošana un ierak-

stijana inventāra grāmatā un inven-

tāra numura ierakstīšana titul-
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lapā un 17. lpp. Ierakstīšana sum-

mārās uzskaites grāmatā. Kartīšu

atlase grāmatām, attiecīgo kartī-

šu sameklēšana kartotēkā, kartī-

šu ielikšana grāmatās, iespies-

tās kartītes noformēšana. Kartī-

šu sakārtošana alfabētiskā secī-

bā izvietošanai alfabētiskajā

katalogā, iepriekš sakārtoto kar-

tīšu izvietošana alfabētiskajā

katalogā. Iespiesto kartīšu sa-

kārtošana pēc indeksiem (noda-

ļas robežās - alfabētiskā secībā)

izvietošanai sistemātiskajā ka-

talogā, iepriekš sakārtoto kartī-

šu izvietošana sistemātiskajā

kataloga. Grāmatas formulāra aiz-

pildīšana. Kabatiņas, termiņu

kontrollapas, etiķetes pielīmē-

šana grāmatai. Šifras uzrakstī-

šana uz grāmatas etiķetes un

titullapā. Grāmatu izvietošana

9.Pilnīga grāmatu apstrāde, ja nav grām. 18 min.20 aek.

iespiestās kartītes.ies

Bibliotēkā ienākušās literatūras

pieņemšana, pārbaude pēc pavad-

dokumenta (rēķina, pavadzīmes,

akta). Grāmatu apzīmogošana un

un ierakstīšana inventāra grā-

matā, inventāra numura ierakstī-

šana titullapā un 17. lpp.

Ierakstīšana summārās uzskaites

grāmatā. Grāmatu klasificēšana
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un autorzīmes noteikšana. Grāmatu

aprakstīšana katalogiem biblio-

tekārajā rokrakstā. Katalogi

kartīšu dublēšana (ar roku).

Kartīšu sakārtošana alfabētis-

kā secībā izvietošanai alfabētis-

kajā katalogā, iepriekš sakārtoto

kartīšu izvietošana alfabētiskajā

kataloga. Kartīšu sakārtošana pēc

indeksiem (nodaļas robežas
-

alfa-

bētiskā secībā) izvietošanai

sistemātiskajā katalogā, iepriekš

sakārtoto kartīšu izvietošana

sistemātiskajā katalogā. Grāmatas

formulāra aizpildīšana. Kabatiņas,

etiķetes, termiņu kontrollapas

ielīmēšana grāmata. Šifras uzrakstī-

šana uz grāmatas etiķetes un

titullapā. Grāmatu izvietošana

0*_PilnīĶa grāmatu apstrāde izmantojot grām.16 min.40 sek. .4

_grāmatā iespiesto šifru . Bibliotē-amatā ies

kā ienākušās literatūras pieņemša-

na, pārbaude pēc pavaddokumenta

(rēķina, pavadzīmes, akta). Grā-

matu apzīmogošana, ierakstīšana

inventāra grāmatā un inventāra nu-

mura ierakstīšana titullapā un

17. lpp. Ierakstīšana? summārās uz-

skaites grāmatā. Grāmatu klasificē-

šana un autorzīmes noteikšana, iz-

mantojot grāmatā iespiesto šifru.

Grāmatu aprakstīšana katalogiem

bibliotekārājā rokrakstā. Kata-
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loga kartīšu dublēšana (ar roku).

kartīšu sakārtošana alfabētiskā

secībā izvietošanai alfabētiska-

jā katalogā. Iepriekš sakārtoto

kartīšu izvietošana alfabētiska-

jā katalogā. Kartīšu sakārtošana

pec indeksiem (nodaļas robežās-

alfabetiskā secībā) izvietošanai

sistemātiskajā katalogā. Ie-

priekš sakārtoto kartīšu izvieto-

šana sistemātiskajā katalogā.

Grāmatas formulāra aizpildīšana.

Kabatiņas, terminu kontrollapas,

etiķetes uzlīmēšana uz grāmatas.

Šifras uzrakstīšana uz grāmatas

etiķetes. Grāmatu izvietošana

11. Nolietoto grāmatu izslēgšana grām. 5 min. 4J sek. H

no fonda un katalogiem. Nolieto-no fonda un katal

to grāmatu izskatīšana un iz-

ņemšana no plauktiem. Grāmatu

salīdzināšana ar formulāriem
-

akta sastādīšana izslēdzamām

grāmatām. Grāmatu izslēgšana no

inventāra pēc akta, atzīmēšana

inventāra grāmatā. Izslēgto grā-

matu kartīšu izņemšana no alfabē-

tiskā kataloga. Izslēgto grāmatu

kartīšu izņemšana no sistemātis-

ka kataloga

12. Saturā novecojušo grāmatu izslēg- " 7 min.5 sek. 3

šana no fonda un katalu, iem.

Saturā novecojušo grāmatu izska-

tīšana un izņemšana no plauktiem.
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BIBLIOTEKĀRĀ DARBA PAMATPROCESU NORMAS

BĒRNU BIBLIOTĒKĀM

Apstiprināji* Kultūraa darbinieku

arodbiedrību CX Prezidijs

1966.g. 29. aprīlī,

PSRS Kultūras ministrija

1966.g. 21. maijā

Normas, ko izstrādājusi V.l.Ļeņina PSRS Valsts biblio-

tēkas Zinātniski metodiskā nodaļa, iesakāmas pilsētu un rajo-

nu masu
bērnu bibliotēkām? Tās izstrādātas, pamatojoties uz

bibliotēkās veikto darba*dienas fotografēšanu, hronometrāžu

un pašuzskaiti.

Normas (pa operācijām un apvienotās) dotas sekojošiem

bibliotekārā darba pematprocesiem:

Grāmatu salīdzināšana ar formulā-

riem. Akta sastādīšana izslēdza-

majām grāmatām. Grāmatu izslēgšana

no inventāra pēc akta, atzīmēšana

inventāra grāmatā. Izslēgto grā-

matu kartīšu izņemšana no alfabē-

tiskā kataloga. Izslēgto grāmatu

kartīšu izņemšana no sistemātis-

kā kataloga.
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1) komplektēšanai;

2) bibliotēkaa fonda uzskaitei^

3) grāmatu klaaifikācijai un autorzīmju noteikšanai;

4) grāmatu kataloģizācijas aprakstam, katalogu

sastādīšanai un rediģēšanai!

5) grāmatu bibliotekārajai apstrādei;

6) darbam ar fondu;

7) darbam lasītāju apkalpošanaa nodaļās;

d) bibliogrāfiskajam darbam;

9) masu darbam.

Doti divi normu veidi: laika un izstrādes.

Laika norma ir minimāli nepieciešamais laiks tās vai

citas atsevišķas operācijas veikšanai pie noteiktiem organiza-

toriski tehniskiem noteikumiem, pielietojot pirmrindas darba

metodes.

Izstrādes norma ir noteikts produkcijas daudzums, kas

jāizpilda zināmā laika posmā pilnīgi izmantojot visaa ražoša-

nas iespējas.

Normās nav atspoguļots metodiskais darbs, SBA un daži pro-

cesi, kas saistīti ar komplektēšanu un masu darbu.
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NORMAS PA OPERĀCIJĀM

*

Atbilstoši "Bibliotēku tehnikas minimumam" (R., 1972,

10. lpp) zīmogu uzspiež un inventāra numuru ieraksta

titullapas otrajā pusē.

tir.

P.k.

Bibliotekārā procesa

nosaukums

Uzskaites Laika
vienība norma

Izstrādes

norma

stundā

I. KOMPLEKTĒŠANA

1.Darbs ar izdevniecību tema- nosauk. 2 min. 30

tiskajiem plāniem un

"Pasūtījumu veidlapām" (iz-

skatīšana, pasūtījumu uzlīmē-

šana uz kartītēm)

2.Pasūtījumu kartīšu izvietoša- kart. 30 sek. 120

na kārtējās komplektēšanas

kartotēkā

3.Pasūtījuma "Grāmata - pa pasū-

pāstu noformēšana tījums

5 min. 12

II. BIBLIOTĒKAS FONDA UZSKAITE

Ienākošo izdevumu pieņemšana

4. Bibliotēkā ienākušās litera- grām. 30 sek. 120

tūras pieņemšana, pārbaude pēc

pavaddokumenta (rēķina, pavad-

zīmes, akta)

Grāmatu apzīmogošana: zīmoga grām. 20 sek. ISO

iespiešana titullapā* un

17. lpp.
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*
Atbilstoši "Bibliotēku tehnikas minimumam" (R., 1972, I°' 2<

lpp.) zīmogu uzspiež un inventāra numuru ieraksta titul-

lapas otrajā pusē.

6. Grāmatu inventarizācija: grām. 1 min. 15 sek.4b

ierakstīšana inventāra grāmata li

un inventāra numura ierakstīša-

na titullapa* un 17.lpp.

7. Summārā uzskaite: grāmatu kopas
"

-

400

ierakstīšana summārās uzskaites r

grāmatā

6. Žurnālu un laikrakstu jauniegu- žum., 1 min. 60

vumu reģistrācija laikr.

Bibliotēkas fonda pārbaude

9. Kontroltalonu uzrakstīšana talons 1 min. 60

grāmatām

10. Kontroltalonu sakārtošana "
13 sek. 277

inventāra numuru secībā

11. Kontroltalonu salīdzināšana " 15 sek. 240 3

ar inventāra grāmatu

Izslēdzamo grāmatu uzskaite
2,

12. Grāmatu, kas saņemtas no lasī- grām. 50 sek. 72

tajiem nozaudēto vietā,

ierakstīšana uzskaites burt-

nīca

13. Akta sastādīšana izslēdzamajām " l min. 60

grāmatām

14. Grāmatu izslēgšana no inventāra " 1 min. 10 sek. 31

pēc akta, atzīmēšana inventāra

grāmatā

III. GRĀMATU KLASIFIKĀCIJA UN

AUTORZĪMJU NOTEIKŠANA

13. Grāmatu klasificēšana, ja nav nosauk. 3 min. 20
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iespiestās anotētās kartītes

!6.Tas pats, izmantojot indeksu nosauk. 2 min. 30

un autorzīmi iespiestajā

anotētajā kartītē vai šifru

grāmatā

17.Autorzīmes noteikšana " 40 sek. 90

IV. GRĀMATU KATALOĢIZĀCIJAS

APRAKSTS. KATALOGU

SASTĀDĪŠANA UN REDIĢĒŠANA

Darbs ar anotēto kartīti

Id.Anotēto kartīšu izskatīšana kart. 10 sek. 360

19.Anotēto kartīšu atlase darba " 20 sek. 160

kartotēkai

Kartīšu izvietošana darba " 30 sek. 120

kartotēkā

-1.Grāmatu dublētu pārbaude " 2 min. 30

22.Iespiesto kartīšu atlase grā- " 1 min. 60

mātām

23.Grāmatu aprakstīšana katalogiem grām. 4 min. 15

bibliotekārajā rokrakstā

-4.Tas pats ar rakstāmmašīnu kart. 2 min.30 sek.24

Kataloga kartīšu dublēšana ar roku
" 2 min. 30

-6.Kataloga kartīšu dublēšana " 1 min. 60

ar rakstāmmašīnu

27.Kartīšu sakārtošana alfabētiskā " 20 sek. 130

secībā izvietošanai alfabētis-

kajā katalogā

-c.Iepriekš sakārtotu kartīšu " 40 sek. 90

izvietošana alfabētiskajā

katalogā

29.Kartīšu sakārtošana pēc indek- " 23 sek. 144
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*
Atbilstoši "Bibliotēkas tehnikas minimumam (R., 1972.

d4.lpp.) termiņu kontrollapas mūsu republikas biblio-

tēkās nelieto,

******ēifruraksta titullapas otrajā pusē (14.1pp.).

siem (nodaļu robežās - alfa-

bētiskā secībā) izvietošanai

sistemātiskajā katalogā

30. Iepriekš sakārtotu kartīšu kart. 30 sek. 72

izvietošana sistemātiskajā

katalogā

31. Sistemātiskā kataloga rediģēšana
" 1 min. 30 sek.40

32. Alfabētiskā kataloga rediģēšana " 30 sek. 72

33. Atkārtoto izdevumu inventāra " 26 sek. 130

numuru uzrakstīšana uz alfabē-

tiskā kataloga kartītes

34. Kartīšu izņemšana izslēgtajām

grāmatām

no alfabētiskā kataloga
" 30 sek. 72

35. no sistemātiskā kataloga " 1 min.10 sek.31

36. Starpkaršu uzrakstīšana alfabē- starp- 1 min. 60

tiskajam katalogam karte

37. Starpkaršu uzrakstīšana sis- " 3 min. 12

temātiskajam katalogam

V. GRĀMATU BIBLIOTEKĀRA APSTRĀDE

38. Termiņu kontrollapas* iellmēša- term. 20 sek. ISO

na grāmatā kontroli.

39. Kabatiņas ielīmēšana grāmatā kabat.

4a Etiķetes uzlīmēšana grāmatai etiķ.

25 sek. 144

30 sek. 120

41. Šifras uzrakstīšana grāma- " 30 sek. 120

tas etiķetes

42. Šifras ierakstīšana titullapā** titlp. 26 sek. 133
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43. Grāmatas formulāra aizpildī- gram. 1 min. 60

šana formul.

44. Grāmatu nodošana bibliotēkas grām. 15 sek. 240

nodaļām

45. Grāmatu ierakstīšana uzskaites grām. 3 min.

burtnīcā nodošanai bibliotēkas kopa

nodaļām

VI. D4RJTS AR FONDU

46. Grāmatu salikšana pa nodaļām grām. sek. 144

47. Žurnālu salikšana pa nosauku- žurn. 10 sek.

miem

4H. Grāmatu izvietošana grām. 1 min. 60

49. Žurnālu izvietošana žurn. 1 min. 60

50. Fonda kārtojuma pārbaude grām., 15 aek. 240

žurn.

31. Laikrakstu iešūšana laikr. 23 sek. 144

52.Plauktu daļeņu uzrakstīšana dal. 5 min. 12

53. Grāmatu, kas novecojušas pēc grām. 2 min.25 sek. 25

satura vai neatbilst biblio-

tēkas un nodaļas profilam,

izskatīšana un izņemšana no

plauktiem

54. Nolietoto grāmatu izskatī- gram. 1 min. 60

šana un izņemšana no plauk-

tiem

VII. DARBS LASĪTĀJU

APKALPOŠANAS NODAĻĀS

Darba uzskaite

55. Iepriekšējās dienas rezultātu katru 30

apkopošana (ierakstīšana dienu

dienasgrāmata)
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56. Jauno lasītāju ierakstīšana lasīt. 1 min. 60

dienasgrāmatā

57. Mēneša darba rezultštu saskai- katru 2 st.

tīšana (pēc dienasgrāmatas) mēnesi

Sagatavošanās literatūras

izsniegšanaiizsniei šanai

56. Darba vietas sagatavošana katru 5 min.

(sagādāt līmi, zīmuļus, dienu

pildspalvas, grāmatu izsnie-

guma uzskaites lapu, tīrus

formulārus utt.)

59. Laikrakstu izskatīšana laikr. 3 min.

60. žurnālu izskatīšana žum. 6 min.

61. Grāmatu izskatīšana grām. 5 min.

62. Grāmatu izstāžu, brīvēs izstāde, M min.

izvēles grāmatkaatlšu un kaste,

tematisko plauktu izskati- plaukts

šana un papildināšana

Darbs ar lasītāja formulāru

63. Lasītāju formulāru izskati- formul. 35 sek. 103

šana

64. Lasītāju formulāru analīze "
3 min.30 sek. ll

pa vienu mēnesi

65. Lasītāju formulāru izvieto- " 10 sek. 360

šana

66. Starpkaršu uzrakstīšana starp- 1 min. 60

lasītāju formulāru kārtotā- kārta

kai
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Sakarā ar skolu pāreju uz jaunajām mācību programmām ap-

kalpošanas abonementos mainījušās klašu grupas!

abonements I - 111 kl.skolSniem,

IV - VIII " "

5.

jASĪtā u a

67.Lasītāja pierakstīšana bib- lasīt. 6 min. 10

liotēkā: lasītāja formulāra

aizpildīšana, kartītes aiz-

pildīšana mikrorajona skolēnu

kartotēkai, ieraksts alfabē-

tiskajā grāmata, saruna ar

lasītāju

60. V - VIII kl.'skolēnu apkalpo- lasīt. 7 min. 8

šana abonementā: lasītāja at-

dotās literatūras pieņemšana,

atzīmēšana viņa formulārā, sa-

runa ar lasītāju, literatūras

izsniegšana, ierakstīšana lasī-

tāja formulārā, atdošanas datuma

ierakstīšana lasītajā kartē

69. Tas pats I - IV kl.skolēnu lasīt. U min. 7

abonementā

70. Literatūras pieņemšana un iz- " 6 min. 10

sniegšana lasītavā, lasītāju

konsultēšana pie grāmatu plauk-

tiem, literatūras atlase

71. Tas pats bez konsultēšanas "

3 min. 20

Darbs ar pārvietojamām bibliotēkām

72. Dokumentu noformēšana jaunam pārv. 20 min.

pārvietojamās bibliotēķ*s b-ka

vadītājam
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"***
Laikrakstu un Žurnālu izskatīšana - sk. § 59., 60.

******Tagad vispārīgā rakstu kartotēka.

2
1

73. Grāmatu atlase pārvietojamai grām. 2 min. 30

bibliotēkai

74. Grāmatu pieņemšana no pārvieto- " 2 min.30 sek. 24
35.

jamās bibliotēkas: parakstīša-

nās par grāmatu saņemšanu,

formulāru ielikšana grāmatās

75. Izsniegto grāmatu pieraksti- " 50 sek. 72

šana

76. Grāmatu formulāru kārtošana formul. 10 sek. 360

VIII. BIBLIOGRĀFISKAIS DARBS

77. Iepazīšanās ar jauniem litera- rād., 15 min. 4

turas rādītājiem un bibliogrā- bibliogr.

fiskiem līdzekļiem līdz. 36.

76. Bibliogrāfisko uzziņu izpildi- uzziņa 7- 10 min.

šana (mutiski)

79. Laikrakstu un žurnālu rakstu kart. 3 min. 20

izrakstīšana*

60. Kartīšu ievietošana žurnālu un
" ' 30 sek. 120

avīžu rakstu kartotēkā
**

51. Kartotēkas veidošana no anotē- " 30 sek. 120

tajām kartītēm

62. Informatīvo sarakstu sastādi- gram. 2 min. 3<)

šana "9

63. Lasīšanas plānu sastādīšana plāns ld - 20 min.

64. Literatūras atlase apska- 3-6 grām. 2 st.

tam, apskata sagatavošana 90

un nolasīšana
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IX. MASU DARBS

«5.Lasītāju konference: temata 1 konfer. 50 - 60 st.

izvēle, plāna sastādīšana,

literatūras piekomplektēšana,

pārrunas ar lasītājiem, iz-

stādes, biļetena noformēšana,

ielūgumu pasūtīšana, paziņoju-

mu rakstīšana, atsauksmju sa-

vākšana, telpu aagatavošana,

skaļā priekšā lasīšana, biblio-

tekārā plakāta noformēšana, kon-

ferences novadīšana

36.Literārās rotaļas: temata izvelē, rotaļa 7 - 14 st.

pārrunas ar lasītājiem, jautā- par

jumu sagatavošana un rotaļas 1 grām.

novadīšana

3?.Ekskursijas vadīšana pa biblio-1 ekskur- 4ļ?min.

tēku sija

38.Grāmatu izstādes organizēšana izstāde 7-10 st.

un noformēšana (izstādes plāns

izstrādāts patstāvīgi)

Grāmatu izstādes organizēšana izstāde 3-5 st.

un noformēšana pēc gatava

plāna

90.Operatīvas izstādes par aktu- " 2 st.-

ālu tematu 2 st. 30 min.

91. Bibliotekārā plakāta noformeša- plakāts 13 - 20 st.

na: temata izvelē, plakāta

shēmas izstrādāšana, literatūras

un ilustrāciju izvelē, plakāta

noformēšana
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92. Bibliotekārā plakāta noformēšana plakāts 5 - 7 st.

pēc izstrādātas shēmas

93* Tematiska plaukta noformēšana plaukts 1 st.

APVIENOTAS NORMAS

1. Lasītāja pierakstīšana bibliotē- lasīt. 6 Min. 10

kā: lasītāja formulāra aizpildīša-

na, kartītes aizpildīšana mikro-

rajona skolēnu kartotēkai, ierak-

stīšana alfabētiskajā grāmatā,

saruna ar lasītāju

?* V -VIII kl.skolēnu apkalpošana " 7 min.

abonementā: lasītāja nododamāsmen*

literatūras pieņemšana, atzīmēša-

na lasītāja formulārā, saruna ar

lasītāju, literatūras izsniegša-

na un ierakstīšana lasītāja

formulārā, atdošanas datuma

ierakstīšana termiņa kontrol-

lapā

3. Tas pats abonementā I - IV kl. " 8 min. 7

skolēniem

4. Lasītāju apkalpošana lasītavā: " 6 min. 10

literatūras pieņemšana un iz-

sniegšana, lasītāju konsultēša-

na pie grāmatu plauktiem, lite-

ratūras atlase

5.Pilnīga grāmatu apstrāde, izmantojot

ies ēstās anotētā s.

Bibliotēkā ienākušās literatūras grām. 12 min. 3

pieņemšana, pārbaude pēc pavad- 41 sek.
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dokumenta (rēķina, pavadzīmes,

akta), grāmatu apzīmogošana,

un ierakstīšana inventāra grāmatā

un inventāra numura ierakstīšana

titullapā un 17. lpp. Ierakstī-

šana summārās uzskaites grāmatā.

Kartīšu atlase grāmatām, attiecīgo

kartīšu sameklēšana kartotēkā,

kartīšu ielikšana grāmatās, ie-

spiestās kartītes noformēšana.

Kartīšu sakārtošana alfabētiskā

secībā izvietošanai alfabētiskajā

katalogā. Iespiesto kartīšu sakārto-

šana pēc indeksiem (nodaļas robe-

žās - alfabētiskā secībā) izvieto-

šanai sistemātiskajā katalogā,

iepriekš sakārtoto kartīšu izvie-

tošana alfabētiskajā un sistemā-

tiskajā katalogos. Grāmatas for-

mulāra aizpildīšana. Kabatiņas,

termiņu kontrollapas un etiķetes

pielimēšana grāmatai. Šifras uz-

rakstīšana uz grāmatas etiķetes

un titullapā. Grāmatu izvietoša-

na

... Pilnīgagrāmatuapstrāde, ja nav

iespiestās anotētās kartītes

Bibliotēkā ienākušās literatūras igrām. 20 min.21 sek. 3

pieņemšana, pārbaude pēc pavad-

dokumenta (rēķina, pavadzīmes,

akta). Grāmatu apzīmogošana,

ierakstīšana inventāra grāmatā un
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inventāra numura ierakstīšana

titullapā un 17. lpp. Ierakstīša-

na summārās uzskaites grāmatā.

Grāmatu klasificēšana un autorzīmes

noteikšana. Grāmatu aprakstīšana

katalogiem bibliotekārajā rokrakstā.

Kataloga kartīšu dublēšana (ar

roku). Kartīšu sakārtošana alfabē-

tiskā secībā izvietošanai alfabē-

tiskajā katalogā, iepriekš sakārto-

to kartīšu izvietošana alfabētiskajā

katalogā. Kartīšu sakārtošana pēc

indeksiem (nodaļas robežās
-

alfabētiskā secībā) izvietoša-

nai sistemātiskajā katalogā.

Iepriekš sakārtoto kartīšu izvie-

tošana sistemātiskajā katalogā.

Grāmatas formulāra aizpildīšana.

Kabatiņas, etiķetes, termiņu

kontrollapas ielīmēšana grāmatā.

Šifras uzrakstīšana uz etiķetes

un titullapā. Grāmatu izvietošana

7. Pilnīga grāmatu apstrāde, izman-

tojot grāmatā iespiesto Šifru
.

to )Ot amatā ies

Bibliotēkā ienākušās literatūras grām. 18 min.41 sek. 3

pieņemšana, pārbaude pēc pavad-
dokumenta (rēķina, pavadzīmes, ak-

ta). Grāmatu apzīmogošana.

Grāmatu inventarizēšana, ierak-

stīšana inventāra grāmatā un

inventāra numura ierakstīšana
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titullapā un 17- lpp. Ierakstī-

šana summārās uzskaites grāmatā.

Grāmatu klasificēšana un autor-

zīmju noteikšana, izmantojot grā-

matā iespiesto šifru. Grāmatu

aprakstīšana katalogiem biblio-

tekārajā rokrakstā. Kataloga

kartīšu dublēšana (ar roku).

Kartīšu sakārtošana alfabētiskā

secībā izvietošanai alfabētiska-

jā katalogā. Iepriekš sakārtoto

kartīšu izvietošana alfabētiska-

jā katalogā. Kartīšu sakārtošana

pēc indeksiem (nodaļas robežas -

alfabētiskā secībā) izvietošanai

sistemātiskajā katalogā. Iepriekš

sakārtoto kartīšu izvietošana

sistemātiskajā katalogā. Grāmatas

formulāra aizpildīšana. Kabatiņas

ielīmēšana grāmata. Termiņa

kontrollapas ielīmēšana grāmatā.

Etiķetes uzlīmēšana uz grāmatas.

Šifras uzrakstīšana uz etiķetes.

Grāmatu izvietošana

3. Nolietoto grāmatu izslēgšana no

fonda un katalogiem. Nolietotofonda un katai 0] grām. 5 min.40 sek. 11

grāmatu izskatīšana un izņemšana

no plauktiem. Salīdzināšana ar

formulāriem. Akta sastādīšana

izslēdzamajām grāmatām. Grāmatu

izslēgšana no inventāra pec akta,
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atzīmēšana inventāra grāmatā.

Izslēgto grābtu kartīšu izņem-

šana no alfabētiskā kataloga.

Izslēgto grāmatu kartīšu izņem-

šana no sistemātiskā kataloga

9. Saturā novecojušo grāmatu iz-

sl ana no fonda iem

Saturā novecojušo grāmatu izskatī- grām. 7 min.3 sek. d

šana un izņemšana no plauktiem.

Grāmatu salīdzināšana ar formu-

lāriem. Akta sastādīšana izslē-

dzamajām grāmatām. Grāmatu iz-

slēgšana no inventāra pēc akta,

atzīmēšana inventāra grāmatā. Iz-

slēgto grāmatu kartīšu izņemšana

no alfabētiskā kataloga. Izslēgto

grāmatu kartīšu izņemšana no sis-

temātiskā kataloga.
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Pielikumā Latvijas PSR Kultūras ministrijas
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sastāvs
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PSRS Kultūras ministrijas -unLatvijas PSR

Kultūras ministrijas atsevišķās un kopā ar

citām ministrijām, resoriem un sabiedriskajām

organizācijām izdotās pavSles, lSmumi un

vSstules

Par pasāltumiem PSKP CX lēmuma "Par bibliotēku lomas

palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā

un zinātniski tehniskajā progresā" izpildē. PSRS

Kultūras ministrijas lēmums Nr.39 1974.5. 7.jūnijā

Par komjaunatnes organizāciju un bibliotēku darbu

jaunatnes komunistiskajā audzināšanā un pasākumiem

tā uzlabošanā. PSRS Kultūras ministrijas Kolēģijas

un VLKJS CX Sekretariāta lēmums 1974.g. 12.jūlijā 69

Par pasākumiem PŪKP CX lēmuma 'Tar biblio-

tēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā

audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā" Īste-

nošanā. Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolēģijas

lēmums 1974.g. 26.augustā
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Parbibliotēku un komjaunatnes pirmorganizāciju darbu

unturpmākajiem uzdevumiem jaunatnes komunistiskajā

audzināšanā. Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolēģi-

jas un Latvijas ĻKJS CX Sekretariāta lēmums 1974.g.

30.decembrī °1
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19.janvāri 89
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jas un Latvijas PSR Izglītības ministrijas Kolēģijas

lēmums 1974.g.4.novembri 90
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perspektīvām. PSRS Kultūras ministrijas Kolēģijas

lēmums Nr.7 1976.g. 19. janvārī , 97

Par valsts masu bibliotēku tīkla centralizācijas

perspektīvā plāna apstiprināšanu. Lptvijas FSR Kultū-

ras ministrijas Kolgģijas lēmums 1971.g. 31.maijā ...
107

Pielikumā valsts masu bibliotāku tīkla centrali-

zācijas perspektīvais plāns 1972.-1978.g.

Par valsts masu bibliotēku centralizācijas pirmrindas

pieredzes bāzēm. Latvijas PSR Kultūras ministrijas

pavēle Nr. 190 1976.g. B.aprīlī -'-ll

Par
masu bibliotēku grāmatu fondu komplektēšanas no-

kārtošanu. PSRS Kultūras ministrijas un PSRS Ministru

Padomes Preses komitejas pavāle Nr. 702/532 1971-K-

--24.novembri -*-l3
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Par pilsātu un pilsētciematu bibliotēku apstiprināšanu

par zonu metodiskajiem centriem. Latvijas PSR Kultūras

ministrijas pavēle Nr. 138 1972.g. 20.martā 120
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15.maijā 123

Pielikumā rajona pakļautības pilsātu un pilsāt-

ciematu bāmu bibliotēku - zonu metodisko centru

saraksts
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uzlabošanā. PSRS kultūras ministra pavSle Nr-547

1971.g. 1.oktobrī. (Izvilkums) 130

Pielikumā vadošo organizāciju saraksts, kuras

atbildīgas par svarīgāKO bibliotāku zinātnes

un bibliogrāfijas problāmu izstrādāšanu

Par zinātniskās informācijas darba uzlabošanu biblio-

tßkās. Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kolēģijas
lßmums 1967.g. 22.maijā

Par ieteicošo bibliogrāfisko izdevumu stāvokli, uz-

devumiem un pasākumiem to izdošanas uzlabošanai

valstī. PSRS Kultūras ministrijas KolSgijas,PSßS
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februārī 143
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apgabalu, novadu, republikāniskajām arodbiedrību pa-

domßm [Par bibliotßku grāmatu fondu saglabāšanu].
PSRS Kultūras ministrija, VACP 1966.g. 23.jūnijā ... 149



319
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