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APCERĒJUMIPAR V. LĀČA LATVIJAS PSR

VALSTS BIBLIOTĒKAS VĒSTURI

(1919—1946)

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

(1919—1946)

1969. gada janvārī mūsu republika svinīgi atzīmēja piecdesmito
gadadienu, kopš Latvijā nodibināta padomju vara. Šī paša gada

aprīlī ievērojams notikums republikas kultūras dzīvē bija V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas pastāvēšanas piecdesmit gadu
jubileja.

Nav nejaušība, ka abas jubilejas tika svinētas gandrīz vien-

laikus, jo tieši 1919. gadā Latvijas Sociālistiskās Padomju Repub-
likas valdība lika pamatus Latvijas Centrālajai, tagadējai V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkai.

20. gs. sākumā konkrētus ierosinājumus par latviešu centrālās

publiskās bibliotēkas dibināšanu presē sniedz Līgotņu Jēkabs, 1

Jānis Misiņš,2 Rūdolfs Egle 3
un citi kultūras darbinieki, taču šo

ieceri izdevās īstenot tikai padomju varas laikā, kad Latvijas sociā-

listiskā padomju valdība pieņēma «Dekrētu par bibliotēkām»4

(sk. I. att.).

Valsts bibliotēkas attīstības ceļš bija sarežģīts, tāpat kā grūta

1
Ligotņu Jēkabs. Kāds neatliekams latviešu kultūras darbs. — «Dzimtenes

Vēstnesis», 1907, 1. (14.) nov.
2 Misiņš J. Kā nodibināsim pilnīgu latviešu bibliotēku. — «Dzimtenes Vēst-

nesis», 1912, 18. febr. (2. martā).
' Egle R. Latvju nacionālā bibliotēka. — «Jaunā Latvija», 1918,395.— 399. lpp.

\r Dekrēts par bibliotēkām. — «Latvijas Sociālistiskās Padomju Valdības

Ziņotājs», 1919, 3. apr.
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1. att. Padomju valdības «Dekrets par bibliotēkām».

un sarežģīta bija latviešu tautas ciņa par savu brīvību un neatka-

rību, par sociālismu.

Bibliotēkas darbības laiks iedalāms vairākos posmos:
bibliotēkas dibināšanas sākuma posms — 1919. gada aprīlis—■

maijs;
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darbības posms buržuāziskās diktatūras apstākļos — no

1919. gada augusta līdz 1940. gada jūnijam;

padomju varas atjaunošanas posms Latvijā — no 1940. gada

jūlija līdz 1941. gada jūnijam;
vācu fašistiskās okupācijas periods — no 1941. gada jūlija līdz

1944. gada oktobrim;

ar 1944. gada 13. oktobri, kad Rīga tika atbrīvota no vācu iebru-

cējiem, sākās bibliotēkas darba kardināla pārkārtošana pēc padomju
bibliotēku zinātnes principiem, kas ievadīja bibliotēkas straujas

attīstības un uzplaukuma periodu.
Mūsdienās bibliotēka izveidojusies par republikas lielāko nacio-

nālo grāmatu krātuvi, publisko zinātnisko bibliotēku, metodiskā

un bibliogrāfiskā darba centru, zinātniskās pētniecības iestādi bib-

liotēku zinātnē, bibliogrāfijā un grāmatu vēsturē.

«Daudzām, kas patlaban mūsu padomju republikā tik zaļoksnēji

un kupli uzzeļ, sakni un kaut biklu aizsākumu var sameklēt pirmās
Padomju Latvijas piecos*mēnešos .. .»

l rakstīja A. Upīts.
Šos latviešu tautas rakstnieka vārdus pilnībā var attiecināt arī

uz Valsts bibliotēku.

В январе 1969 г. наша республика торжественно отметила

пятидесятилетие установления Советской власти в Латвии. В

апреле того же года было отмечено важное событие в культурной
жизни — пятидесятилетие Государственной библиотеки Латвий-

ской ССР им. Вилиса Лациса.

Связь между этими датами не случайна, ибо именно в недол-

гий период существования Латвийской Советской республики в

1919 г. была основана Центральная латвийская библиотека, ны-

нешняя Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Ла-

циса.

В начале XX века с конкретными предложениями по основа-

нию центральной публичной библиотеки выступали в печати

Лиготню Екабс, Янис Мисиньш, Рудольф Эгле и другие деятели

культуры
2. Эти замыслы удалось осуществить только при Совет-

ской власти, когда правительством Советской Латвии был принят

«Декрет о библиотеках»3
.

В сложном пути развития библиотеки отразилась упорная

борьба латышского народа за свою свободу и независимость, за

социалистический путь развития.

1 Upīts А. Pirms trīsdesmit gadiem. — «Literatūra un Māksla», 1949, l. janv.
2

См. сноски 1, 2, 3 на стр. 5.
3 Известия Социалистического Советского Правительства Латвии, 1919,

3 апр.



В деятельности библиотеки можно выделить следующие

этапы:

— период ее основания — апрель—май 1919г.;

— период буржуазной диктатуры — август 1919 г. — июнь

1940г.;

— период восстановления Советской власти в Латвии —

с июля 1940г. по июнь 1941 г.;
— годы немецко-фашистской оккупации Латвии — с июля

1941 г. по октябрь 1944 г.;

— с 13 октября 1944г., после освобождения Риги от немецко-

фашистских оккупантов, началась кардинальная перестройка

деятельности библиотеки на основе научных принципов работы
советских библиотек, положившая начало ее стремительному

развитию и небывалому расцвету.

Сегодня библиотека является национальным хранилищем про-

изведений печати, публичной научной библиотекой, центром мето-

дической и библиографической работы, научно-исследовательским

учреждением в области библиотековедения, библиографии и ис-

тории книги.

«Многому, что теперь в нашей Советской республике так зе-

лено и пышно расцветает, корень и даже робкое начало можно

найти в пяти месяцах первой Советской Латвии», — писал

А. Упит1
.

Эти слова народного писателя Латвии всецело можно отнести

и к Государственной библиотеке Латвийской ССР.

1 См. сноску 1 на стр. 7.
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N. PERELMUTERE,

Sabiedriski politiskās literatūras

lasītavas galv. bibliotekāre

PADOMJU LATVIJAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS

VEIDOŠANĀS 1919. GADĀ

1918. gada 17. decembrī Padomju Latvijas pagaidu valdība ar

Pēteri Stučku priekšgalā publicēja Manifestu par visu pilsonisko
valdību gāšanu Latvijā, par neatkarīgās Latvijas Padomju repub-

likas izveidošanu un par visas valsts varas pāriešanu Padomju
rokās. 1918. gada 22. decembrī KPFSR valdība ar V. L Ļeņina

parakstīto dekrētu atzina neatkarīgo Padomju Latviju un uzlika

par pienākumu sniegt palīdzību tai cīņā par atbrīvošanos no

buržuāzijas jūga.
Pirmais Vislatvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku kon-

gress, kas sanāca 1919. gada 13. janvārī, apstiprināja Padomju Lat-

vijas valdības Manifestu, pieņēma Padomju Latvijas Konstitūciju,,
ievēlēja Latvijas padomju CIK un noteica uzdevumus tās sociālis-

tiskai pārkārtošanai.

Lai gan Padomju Latvijas valdībai nācās strādāt ārkārtīgi grū-
tos apstākļos — kara izraisītais sabrukums, bads, .nepārtrauktā

cīņa pret iekšējo un ārējo kontrrevolūciju, —■ tomēr tā paveica apbrī-
nojami daudz valsts, saimnieciskajā un kultūras celtniecībā.

Daudz tika paveikts ne vien visas izglītības sistēmas reorgani-
zācijā, bet arī ārpusskolas izglītības un kultūras darbā. Viens no

svarīgākajiem pasākumiem bija lēmums par Latvijas Centrālās

bibliotēkas organizēšanu.

Jau pirmajā Tautas izglītības komisariāta rīkojumā — «Instruk-

cijas par izglītības orgānu uzbūvi Sociālistiskajā Padomju Lat-

vija» — 3. paragrāfā norādīts par «Bibliotēkas un arhīvu nodaļas»
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dibināšanu.1 Šo instrukciju 4. paragrāfa nodaļai noteikti šadi pienā-
kumi:

«Bibliotēkas nodaļa organizē Centrālo Latvijas bibliotēku un

arhīvu, izstrādā Latvijas bibliotēku tīklu un pārzin bibliotēku grā-
matu fondu.»2

Tādējādi jau pirmais Tautas izglītības komisariāta rīkojums
izvirzīja uzdevumu organizēt Latvijas Centrālo bibliotēku.

Liela nozīme bibliotēkas grāmatu fonda izveidē bija Latvijas
Padomju valdības 1919. gada 8. februāra dekrētam par privāto
grāmatu veikalu nacionalizāciju 3

un to nodošanu Tautas izglītības
komisariāta pārziņā, kā arī bezīpašnieku grāmatu savākšanai.

Tautas izglītības komisariāta Ārpusskolas izglītības nodaļas biblio-

tēku apakšnodaļas 1919. gada februāra atskaite 4 liecina par to, ka

šis darbs sācies jau februāra vidū. Daži darbinieki enerģiski sākuši

pašu steidzamāko un neatliekamāko uzdevumu — grāmatu un

mājas bibliotēku savākšanu no valdības rekvizētajām aizbēgušo
buržuju mājām un dzīvokļiem. Līdz mēneša beigām savāca apmē-

ram 30 000 šādu grāmatu, no kurām lielākā daļa bija vācu valodā,
kā arī angļu un franču valodā. Literatūru sistematizēja pēc deci-

mālās klasifikācijas principa, «...lai pēc tam grāmatas varētu

nodot vai nu Centrālā Valsts bibliotēkā, vai izdalīt attiecīgām pro-

vinces bibliotēkām»5.

Minētajā atskaite vēlreiz tika uzsvērts, ka «... jārūpējas arī par
nacionālās bibliotēkas nostādīšanu uz kājām

.
. .»

6
.

Izšķiroša nozīme Latvijas Centrālās bibliotēkas tapšanā bija
1919. gada 3. aprīlī P. Stučkas parakstītajam «Dekrētam par biblio-

tēkām», pēc kura «Visām sabiedriskām, izglītības un audzināšanas

iestādēm, kārtu un konfesionālām sabiedrībām un korporācijām,

privātām biedrībām (kuras savu darbību pārtraukušas), kā arī aiz-

bēgušiem kontrrevolucionāriem un privātām personām piederošas
publiskās bibliotēkas ar visu iekārtu (skapjiem, plauktiem, katalo-

giem utt.) un minēto iestāžu un personu arhīvi pāriet Latvijas
darba tautas īpašumā un viņas Sociālistiskās Padomju valdības

rīcībā».7 Sevišķi svarīgs bija šī dekrēta 5. punkts: «Katras tipogrā-
fijas pārvaldei (administrācijai) priekš Latvijas Centrālās bibliotē-

kas arhīva caur apriņķu un pagastu Izglītības nodaļām iesūtāmi

1
«Cīņa», 1919, 29. janv., № 17.

2 Turpat. —ч
19ЮЛеЬг>№ 26.

1919, № 1, 12. Ipp.
6 Turpat.
6 Turpat.
7 «Latvijas Sociālistiskās Padomju Valdības Ziņotājs», 1919, 3. apr., № 36.
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50 eksemplāri по katras jauniznākušas grāmatas un periodiska izde-

vuma un pa 10 eksemplāriem no citiem drukas darbiem.»1

«Dekrēta par bibliotēkām» 6., 7. un 8. paragrāfs nosaka, ka

visi valsts, sabiedrisko iestāžu un privāto organizāciju arhīvi, kon-

fiscētie iespieddarbi, Padomju valdības iestāžu akti un arhīvi, kam

nav aktuālas nozīmes, likvidēto privāto biedrību un organizāciju
bibliotēkas un arhīvi pāriet Latvijas Centrālās bibliotēkas un tās

arhīva īpašumā, ka Latvijas Centrālās bibliotēkas un arhīva uzbūvi

un iekārtu noteic un regulē Tautas izglītības komisariāts.

Tādējādi ar 1919. gada 3. aprīļa Latvijas Sociālistiskās Padomju
Republikas valdības izdoto «Dekrētu par bibliotēkām» tika nodibi-

nāta tagadējā V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka, noteiktas tās

funkcijas, pakļautība un bibliotēkas fondu pamats — obligātais

eksemplārs.
Pirmais šīs bibliotēkas vadītājs bija pazīstamais latviešu biblio-

fils un bibliogrāfs J. Misiņš. K. Egle savā rakstā «Bibliofils Misiņš»
min, ka: «. . .

1919. g. sākumā Padomju valdība nozīmē viņu par

Latvijas arhīvu pārzini»
2
.

Tā kā no iepriekš minētā 1919. gada 3. aprīļa «Dekrēta par bib-

liotēkām» izriet, ka Centrālā bibliotēka un arhīvs ir viena vienība,
tad «... J. Misiņš bija arī Centrālās bibliotēkas pārzinis un tādē-

jādi tagadējās Vaists bibliotēkas pirmais vadītājs un organi-
zētājs» 3.

Par to, ka bibliotēkas dibināšana nav uzskatāma par formālu

aktu, liecina šai sākumposmā veiktais darbs. Ilggadējie bibliotēkas

darbinieki atceras, ka tas bijis īsts radoša darba laiks, visi strā-

dājuši ar lielu entuziasmu... Tika savākts ap 100000 grāmatu,
kuras kārtoja pa zinātņu nozarēm (vēstures, dabas zinātņu v. c),
katru nodaļu pārzināja speciālists. 4

Tātad ir pamats apgalvot, ka intensīvi tika veikti priekšdarbi
grāmatu fonda organizēšanai, lai bibliotēku sagatavotu aktīvam

darbam
— lasītāju apkalpošanai.

Ar to saistīts arī Latvijas Centrālās bibliotēkas telpu jautājums.
Vienā no bibliotēkas 1919. g. atskaitēm5 tiek minēti rekvizēto

grāmatu savākšanas punkti Basteja (tag. Padomju) bulvārī 7,

Kaļķu (tag. Ļeņina) ielā 1 un Troņmantnieka (tag. Raiņa) bul-

vārī 15. Bibliotēkas darbinieki savās atmiņās
6 min pirmo bibliotēkas

1 «Latvijas Sociālistiskās Padomju Valdības Ziņotājs», 1919, 3. apr., № 36.
2 Latvijas bibliotēku padomes gada grāmata, I d. R., Ķultūras fonds, 1926,

157. lpp.
G Rancāns F. Jānis Misiņš un viņa bibliotēka. R., LVI, 1963, 205. lpp.

4 Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas LPSR Valsts bibliotēkas materiālu
fonds (turpmāk R XAI64), 145. lieta.

5
R XAI64, 19a. I.

6 Turpat, 145. I.
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atrašanās vietu — Izglītības tautas komisariāta ēkas pirmo stāvu,

kur atradās arī bibliotēkas apakšnodaļa, — acīmredzot toreizējā

Basteja bulvārī 7 (tag. Padomju bulvārī 12).1

Sī telpa savāktajām grāmatām bija par mazu, un jau minētajā

Izglītības komisariāta Bibliotēku nodaļas februāra mēneša atskaitē

runāts par «... pienācīgu telpu rašanu priekš nacionālās bibliotēkas

latviešu nodaļas, jo līdzšinējās telpās visām nodalām nebūs

vietas»2
.

Bibliotēkai nepieciešamās telpas tika atrastas Kaļķu ielā 1 (tag.

Ļeņina ielā 15). Bibliotēkas darbinieki atceras, ka ēka Kaļķu ielas

un Vaļņu ielas stūrī bijusi skaista un gaiša celtne, ko Rīgas Strād-

nieku deputātu padome nodevusi Latvijas Centrālās bibliotēkas

rīcībā. 3 Maija sākumā tautas izglītības komisāra vietnieks E. Eferts

(Klusais) raksta tautas izglītības komisāram Jānim Bērziņam

(Ziemelim): «Bibliotēkas apakšnodaļa iekārto Centrālo bibliotēku

jaunajā namā, tāpat arī sakārto bibliotēku fondus.» 4

Valsts bibliotēkas materiālu rokrakstu fondā par 1920.—

1921. gadu atrodam arī tiešu atsauksmi par minēto ēku: «Lielinieku

laikā lis nams, kas tiek pieprasīts Kaļķu ielā 1, arī bija paredzēts
bibliotēkas vajadzībām, toreizējā bibliotēkas komisija atrada, ka

viņš prasībām piemērots, un izstrādāja sīkus plānus nama iekārtai

un vajadzīgiem remontiem.»5

Šīs ziņas savās atmiņās apstiprina arī bibliotēkas darbinieki, 6

kuri raksta, ka šinī namā bija paredzēts ierīkot arī lasītavu un jau

bija uzsākti ēkas pārbūves darbi.

Visi šie fakti apliecina, ka Latvijas Centrālā bibliotēka bija nodi-

bināta, darbojās, un tikai padomju varas krišana Rīgā 1919. gada
22. maijā pārtrauca tās darbību.7

Latvijas Centrālās bibliotēkas radīšana bija viens posms biblio-

tēku tīkla organizēšanā republikā. Tautas izglītības komisariāta

Ārpusskolas izglītības daļas Bibliotēku apakšnodaļas jau pieminē-
tajā atskaitē norādīts:

«Lai nostādītu bibliotēku lietu Latvija, jāizstrādā noteikts bib-

liotēku tīkls, radot parauga katalogus, ievedot visur vienu un to

1 Ernesta Eferta-Klusā dzīves un darba vietas. R„ LVI, 1961, 60.—62. lpp.
3 «Izglītība», 1919, te 1.. 12. lpp.
5 Sk. rakstus šī sējuma 355. lpp.
4 Treijs Я. Pirmie asni. R., LVI. 1959. 33. lpp.
5 R XAI64, la. I.
* R XAI64, 145. L
7 Sk. rakstu šī sējuma 357. lpp.
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pašu klasifikācijas sistēmu, izdošanas kartību, reģistrācijas un

statistikas kartiņas utt.» 1

Pirmais solis uz to bija 1919. gada 3. aprīļa «Dekrēts par biblio-

tēkām», kas noteica bibliotēku nacionalizāciju un to nodošanu Lat-

vijas Padomju republikas Tautas izglītības komisariāta pārziņā, kā

arī Tautas izglītības komisariāta rīkojums NN 40—422
, pēc kura

visu pagastu izglītības nodaļām, kārtu iestādēm un privātām bied-

rībām, kuru īpašumā atrodas bibliotēkas, bija jāiesniedz sīkas ziņas
Bibliotēku apakšnodaļai līdz 1919. g. 1. maijam par to, kādā stā-

voklī atrodas bibliotēkas, cik daudz tanīs sējumu, kam tiesības

izmantot bibliotēku, kas pārzina bibliotēku. Visām Latvijas izglī-
tības un audzināšanas iestādēm tāpat bija jāziņo, vai attiecīgās
iestādes pārziņā ir bibliotēka, kādā stāvoklī, tā atrodas, kādi tai

katalogi, kur glabājas grāmatas utt.

Bibliotekārā apkalpošana Latvijā pakāpeniski nokārtojās,
«...atjaunoja darbu bibliotēkas Valmierā (un lasītava), Cēsīs,

Daugavpilī, Rēzeknē, Ludzā v. c. Latvijas pilsētās.» 3

Bibliotēku attīstība Padomju Latvijā balstījās uz ļeņiniskajiem
principiem: bibliotēku plaša pieejamība, plānveidīga vienota biblio-

tēku tīkla radīšana, centralizētā bibliotekārā darba vadīšana un

lasītāju aktīva iesaistīšana tajā.

Bibliotekārā darba organizēšanā, bez šaubām, lieti noderēja
KPFSR piemērs šinī nozarē, kā arī KPFSR Tautas Komisāru

Padomes 1918. gada 17. jūlija dekrēts «Par bibliotēku un grāmatu
krātuvju uzraudzību» 4

,
KPFSR Tautas Komisāru Padomes 1918. g.

7. jūnija lēmums «Par bibliotēku darba nostādīšanu»5 un citi.

Vairākos «Krievijas Cīņas» 1918. gada6
numuros tika rakstīts

par vienota, plaši pieejama bibliotēku tīkla izveidošanu ar lasīta-

vām un pārvietojamām bibliotēkām, kurās tiktu sniegtas dažāda

veida rekomendācijas grāmatas izmantošanā.

KPFSR bija ne tikai paraugs jaunajai Latvijas Sociālistiskajai

Padomju Republikai bibliotēku darba organizēšanā, tā sniedza ari

konkrētu palīdzību, apgādājot ar literatūru, kas bija nepieciešama
darbaļaužu politiskajai izglītībai un sociālistiskajai celtniecībai. Tā

jau 1919. g. janvārī Viskrievijas Centrālā Izpildu Komiteja sūtīja
uz Latviju V. I. Ļeņina aģitvilcienu ar literatūru krievu, latviešu,

1

«Izglītība». 1919, № 1. 12. lpp.
2 «Latvijas Sociālistiskās Padomju Valdības Ziņotājs», 1919, 4. apr, te 37.
• Treijs R. Pirmie asm. R., LVI, 1959, 33. lpp.
4 Ļeņins par bibliotēku darbu. R.. LVI, 1963, 135. lpp.
s

Turpat 133. lpp.
* «Krievijas Cīņa», 1918, 20. jūn., te 74; 11. окЦ te 167.



igauņu un ebreju valodā. 1 Toreizējā grāmatu trūkuma laikā tā bija

Krievijas darbaļaužu neatsverama palīdzība Latvijas darba tautai,
kas bija uzsākusi jaunās dzīves celtniecību.

Tādējādi sociālistiskās Padomju Latvijas dažu mēnešu pastā-
vēšanas laikā reizē ar vispārēju tautas izglītības reorganizāciju
tika dibināta arī Latvijas Centrālā bibliotēka kā izvērsta vispārējā

topošā bibliotēku tīkla centrs republikā ar visām iespējām tās attīs-

tībai un uzplaukumam.
Padomju varu Latvijā apspieda latviešu nacionālistiskā buržuā-

zija ar imperiālistisko valstu tiešu atbalstu. Reakcijas pagaidu
uzvara no 1919. gada maija līdz 1940. gada jūnijam nespēja iznī-

cināt padomju varas iedibinātos pasākumus, bet gan uz ilgu laiku

aizkavēja to attīstību.

1 Rancāns F. Bibliotēku progresīva loma kultūras un sabiedriski politiskajā
dzīvē Latvijā (1895.—1919. g.). — «Raksti», (V. Lāča LPSR Valsts b-ka),
2/3, R., 1970, 132. lpp.



V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Raksti, IV, Rigā 1973
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M. KLUCE,

letonikas lasītavas

galvenā bibliotekāre

LATVIJAS VALSTS BIBLIOTĒKAS DARBĪBA

BURŽUĀZISKĀS LATVIJAS LAIKĀ

(1919. g. aug.—1940. g. jūl.)

Padomju valdība nepaguva realizēt savus nodomus Centrālās

bibliotēkas izveidošanā, jo 1919. g. maijā apvienoti imperiālistu

spēki kopā ar latviešu nacionālistu vienībām ieņēma Rīgu.
No Padomju valdības laikā dibinātās Centrālās bibliotēkas

nacionālistiskās buržuāzijas kundzības periodā izveidojās buržuā-

ziskas valsts nacionālā bibliotēka.

Sociālistiskajās un buržuāziskajās valstīs nacionālajām bibliotē-

kām ir zināma funkciju kopība — tās, ir nacionālas grāmatu glabā-
tavas, publiskas bibliotēkas, lielākā vai mazākā mērā veic biblio-

grāfisku centru funkcijas un koordinē citu savas zemes bibliotēku

darbu. Bet sociālisma apstākļos šo funkciju raksturam ir princi-

piālas atšķirības, ko nosaka atšķirīgie ekonomiskie un politiskie
apstākļi un mērķi, kam tās kalpo.

Buržuāziskajā Latvijā Valsts bibliotēkas veidošanas un darbības
uzdevumi izrietēja no šīs valsts šaurajām šķiriskajām interesēm.

Valsts bibliotēka kā ideoloģiska iestāde nevarēja palikt ārpus bur-

žuāziskajai sabiedrībai piemītošo pretrunu ietekmes.

Viens no Latvijas Valsts bibliotēkas galvenajiem uzdevumiem

bija nacionālās literatūras savākšana un saglabāšana. Taču tā

nebija aktīva grāmatas propagandētāja, jo zināšanu plaša izplatī-
šana un darbaļaužu iesaistīšana zinātnes un kultūras sasniegumu

apguvē nebija tās mērķis. Šis izolētības princips bija regresīvs salī-

dzinājumā ar publisko bibliotēku vispārpieejamības ļeņinisko prin-
cipu, kas tika likts par pamatu, dibinot bibliotēku 1919.
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2. att. Jānis Misiņš (1862. g. 25. IV —

1945. g. 17. I) — Valsts bibliotēkas

pirmais direktors.

No 1919. g. augusta līdz

1940. g. jūlijam Latvijas Valsts

bibliotēkas uzdevumi bija līdzīgi
citu buržuāzisko valstu nacio-

nālo bibliotēku uzdevumiem.

Valsts bibliotēkas izveidošanas

posms

Lai gan padomju laikā bib-

liotēkas veidošanas darbs bija
aizsākts un jau savākti ievēro-

jami grāmatu krājumi, Ministru

kabinets 1919. g. 29. augusta
sēdē uzdeva Izglītības ministri-

jai organizēt Valsts bibliotēku

no jauna un izstrādāt tās darbī-

bas noteikumus. Priekšdarbus

uzdeva veikt Arhīvu un biblio-

tēku nodaļai, kas augusta sāku-

mā bija nodibināta pie Izglītības

ministrijas. Buržuāziskās Latvi-

jas laika 1919. g. 29. augustu uzskatīja par bibliotēkas dibināšanas

datumu, ignorējot faktu, ka bibliotēka bija nodibināta jau padomju

varas laikā.

1919. g. sākumā -padomju valdība bija iecēlusi izcilo grāmat-
nieku un bibliogrāfu Jāni Misiņu par Latvijas Centrālās bibliotēkas

un arhīva pārzini. Buržuāziskā valdība J. Misiņu no jauna apstip-
rināja par Valsts bibliotēkas vadītāju.

1919. g. septembrī bibliotēkā strādāja pārzinis, trīs bibliotekāri

un Izglītības ministrijas algota sētniece. 1 1920. g. sākumā bija jau

septiņi bibliotekārie darbinieki.2

Līdz pat 1920. gada beigām Valsts bibliotēkai nebija nekādas

patstāvības saimnieciskajā ziņā. Sākumā tā bija pakļauta Izglī-
tības ministrijas vispārējam departamentam, vēlāk — izglītības
ministra kancelejai. Tikai 1921. g. bibliotēka ieguva zināmu

neatkarību.

Bibliotēkas pamatā tika likti visi tie grāmatu krājumi, kas bija
kļuvuši par valsts īpašumu, — bijušās Krievijas agrāko valsts

iestāžu un atsevišķu bibliotēku krājumi, privātpersonu grāmatas,

1 R XAI64, 19a. 1.
2 x. Valsts bibliotēkas lietā. — «Latvijas Sargs», 1920, 5. martā, № 52.



kas kara laika zaudējušas savus īpašniekus, un padomju laika

nacionalizētie izdevumi.

Vairākās Rīgas bibliotēkās bija baltikas nodaļas, kurās bija
savākti bagātīgi literatūras krājumi cittautu valodās par Baltiju,
pilnīgākā latviešu grāmatu krātuve bija J. Misiņa personiskā bib-

liotēka, bet, veidojot Valsts bibliotēku, valdošās iestādes necentās

izmantot par pamatu jau esošo bibliotēku grāmatu krājumu. Biblio--

tēkas netika organizētas pēc vienota plāna un lietderības, bet dalī-

jās pēc saimniekiem, īpašniekiem: valstij — sava, Rīgas pilsētai —

sava, J. Misiņam — sava bibliotēka.

Bibliotēkas organizēšanas darbus pārtrauca Bermonta uzbru-

kums 1919. g. oktobrī un novembrī. Tos kavēja arī Mantu atdabūša-

nas komiteja, kas centās, lai nacionalizētos grāmatu krājumus
atgūtu to īpašnieki, un tā izsaimniekoja daļu no bibliotēkas fondiem.

Mantu atdabūšanaskomitejai darbība bija jāpārtrauc 1920. gada
1. maijā, bet tā sistemātiski turpināja darboties arī visu 1921. gadu.
Pat meņševiku laikraksts «Sociāldemokrāts» publicēja asu rakstu

pret grāmatu atdošanu: «Ir pavisam nesaprotami, cik ilgi rīkosies,
piem., Rīgā vēl tā sauktā «mantu atpakaļatdošanas nodaļa»?
Cik grāmatu un uz kurieni viņas tik nav izdotas un aizvazātas!» 1

Kaut mazā mērā, tomēr arī pēc Mantu atdabūšanas komitejas

likvidācijas turpinājās grāmatu izsaimniekošana. Atsevišķos gadī-

jumos īpašnieki varēja savas grāmatas saņemt tieši no Valsts bib-

liotēkas visus divdesmit gadus. Bija izstrādāti pat noteikumi par
Valsts bibliotēkai nodoto grāmatu atdošanu īpašniekiem tajos gadī-
jumos, ja prasītājam ir neapšaubāmi pierādījumi par viņa īpašuma
tiesībām. 2 Arhīva lietās glabājas daudz sarakstu par grāmatām,
kuras īpašnieki pieprasījuši un saņēmuši atpakaļ. Piemēram, Valsts

bibliotēka 1920. gadā pārņēma muižnieka Pālena krājumu, bet

1922. g. 30. oktobrī Fridrihs Pālens uzrakstījis apliecinājumu, ka

saņēmis no Valsts bibliotēkas sava tēva — Paula Pālena

577 grāmatas.
3

Grāmatas, uz kurām privāto īpašnieku tiesības nebija pierādā-
mas, tika atstātas par Valsts bibliotēkas īpašumu. Apriņķos, pa

daļai arī Rīgā vēl nepārņemtos valsts grāmatu krājumus pārņēma
un nodeva Valsts bibliotēkai pilnvarnieki kultūras vērtību aizsar-

dzības lietās.

Pirmajā bibliotēkas darbības periodā — līdz 1920. g. beigām —

galvenokārt tikai savāca grāmatas vienuviet bibliotēkai ierādītajās
telpās L. Jaunielā 26. Bibliotēkas telpās nebija gandrīz nekāda

inventāra; grāmatas krāva kaudzēs uz grīdas.

1
—ps. Bibliotēku lieta. — «Sociāldemokrāts», 1920, 15. janv., № 11.

2 LCVVA, 5951. f.,2. apr., ī. 1., 58. lapa.
3 Turpat, 27. 1., 34. lapa.
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1919. g. decembra otrajā puse izdeva likumu par iespieddarbu
obligātu iesūtīšanu Valsts bibliotēkai divos eksemplāros (padomju
laikā paredzēto 50 vietā).

1 Likums par iespieddarbu obligātā eksem-

plāra piesūtīšanu nodrošināja bibliotēku ar visu Latvija iznākošo

literatūru, bet agrākos izdevumus bibliotēkai bija grūti iegādāties.
Та spēja pilnīgi veikt vienu no nacionālās bibliotēkas galvenajām
funkcijām — savākt un uz mūžīgiem laikiem saglabāt nacionālās

literatūras iespieddarbu produkciju — tikai attiecībā uz to laiku,
kad bibliotēka saka pastāvēt un saņemt obligāto eksemplāru.

Tā kā fondi nebija komplektēti mērķtiecīgi un literatūras lat-

viešu valoda bija pavisam maz, J. Misiņš ievietoja presē uzaicinā-

jumu izdevējiem piesūtīt un arī pārējiem pilsoņiem ziedot vai pār-
dot Valsts bibliotēkai grāmatas. Šajā rakstā J. Misiņš formulējis
galvenos uzdevumus literatūras komplektēšanā: «Valsts bibliotēkā

jaatronas visiem drukas darbiem, sākot no vērtīgākajiem, lieliem

izdevumiem līdz pat niecīgākai skrejlapiņai un afišai, vispirms tiem,

kas iznākuši latviešu valodā; tālāk visiem tiem, kas šādā vai tādā

kārtā attiecas uz šejienes dzīvi un vēsturi, lai tie būtu iznākuši kaut

kādā valodā, un beidzot, cik iespējams, visam no vērtīgākās vis-

pasaules zinātniskās un daiļās literatūras.»2

1920. gadā, vilies bibliotēkas organizēšanas jautājumos,
J. Misiņš atteicās no bibliotēkas pārziņa pienākumiem. Pēc atbrī-

vošanas no šī amata 1920. gada 30. aprīlī J. Misiņš vel turpināja
strādāt par vecāko bibliotekāru līdz 1921. g. 16. aprīlim,3 paralēli
darbojoties Rīgas pilsētas bibliotēkā (tagadējā LPSR ZA Funda-

mentālajā bibliotēkā).

J. Misiņš par darbu Valsts bibliotēkā, kā arī par aiziešanu no

tās raksta: «Administratīvais amats nevienā no šīm iestādēm

(Valsts arhīvā un Valsts bibliotēkā. — M. X.) man lāgā nepatika,
un jutos laimīgs, kad 1920. gada beigās varēju pāriet uz Rīgas

pilsētas bibliotēku Rātsnamā par latviešu nodaļas pārzini, jo lat-

viešu grāmatniecībai piederēja mana sirds jau no bērna kājām.»
4

Vērtīgākais ieguvums Valsts bibliotēkai organizācijas posmā
bija bijušā garīgā semināra bibliotēka — ap 18000 sējumu. Starp
tiem bija daudz 15.—17. gs. izdotu vēsturiska, reliģiska un filozo-

fiska satura grāmatu. Sevišķi bagātīgi grāmatu krājumi bija baz-

nīcas vēsturē un klasiskajā filoloģijā, plaši bija pārstāvēta arī

jaunāko laiku filozofija un vēsture. Pirmajos gados šī bibliotēka

1 R ХАI64, 1. l.
2 Valsts bibliotēka.

— «Valdības Vēstnesis», 1920, 29. janv., № 23.
3 LCVVA, 5951. f., I. apr., 61. !., 2. lapa un 2. apr., 2. L, 25. lapa.
* Misiņš Jānis. Izlase. R., LPSR ZA, 1962, 82. lpp.
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glabājās augstskolas (Latvijas universitātes) telpas un tur strādāja
viens darbinieks.

No Aleksandra I ģimnāzijas Valsts bibliotēka ieguva pedago-

ģiska un vēsturiska satura izdevumus krievu valodā_ (ap
5000 sējumu). Valsts bibliotēka pārņēma arī Nikolaja ģimnāzijas

un Pētera I publisko bibliotēku.

Vidzemes landrātu kolēģijas statistiskā bibliotēka, kura atradās

ap 3000 ekonomiski statistiska satura sējumu, tika nodota Valsts

statistiskās pārvaldes pārziņā ar noteikumu, ka tā uzskatama par

Valsts bibliotēkas sastāvdaļu un pieejama valsts iestādēm, kurām

tā nepieciešama. l

1920. g. vidū Valsts bibliotēkai dāvināto grāmatu skaits tuvojās

diviem tūkstošiem. Visa šī literatūra kopumā izveidoja krājumu,
kam piemita gadījuma raksturs. Daudz bija dublēšu un bojātu

eksemplāru.
No 1920. g. sākuma, iepērkot grāmatas, galveno vērību veltīja

pārāk niecīgās latviešu grāmatu nodaļas papildināšanai.
1920. gadā no Valsts bibliotēkas 100000 grāmatām latviešu

valodā bija tikai ap 47 000, bet citās valodās par Latviju — ap 1700.2

Lielākā daļa grāmatu bija vācu un krievu valodā.

Izdevumus svešvalodās pirka tikai tad, ja tiem bija «izcilus

vērtīgs saturs»3
.

1920. g. 28. decembra sēdē Ministru kabinets izdeva rīkojumu, kas

ļāva Valsts bibliotēkai ievest grāmatas no ārzemēm bez muitas.4

Grāmatas tika pieprasītas ik dienas, tāpēc tās īsā laikā vaja-
dzēja sakārtot tā, lai varētu izsniegt lasītājiem. Grāmatas kārtoja
lielās nodaļās, kas savukārt tika iedalītas apakšnodaļās ar alfabē-

tisku kārtojumu. Tika izveidotas 3 virsnodaļas: «Lettica» — visi

iespieddarbi latviešu valoda, «Baltica» — literatūra par Latviju
un vispārējā nodaļa.

Veiktie priekšdarbi deva iespēju 1920. gada 1. jūnijā atvērt bez-

maksas lasītavu L. Jaunielā 26 ar 40 vietām.5 Lasītava bija atvērta

apmēram 6 stundas pēcpusdienā. Jau pirmajā mēnesī lasītavu

apmeklēja 713 cilvēku, bet 1920. gada beigās to skaits sasniedza

apmēram 3000.6

Valsts bibliotēka, kuras grāmatu fondi 1921. gadā sasniedza

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., I. 1., 17. lapa.
2

R XAI64, 19a. 1.
3

Turpat.
4

Ministru kabineta sēde 28. decembrī. — «Valdības Vēstnesis», 1920, 31. dec,
№ 299.

5 Runcis E. Latvijas Valsts bibliotēka (1919.—1921.). — «Izglītības Ministri-

jas Mēnešraksts», 1921, № 9, 955. lpp.
6 R XAI64, 19a. 1.
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3. att. Valsts bibliotēkas telpās Pils laukumā 2 (divdesmito gadu
uzņēmums).

3\oo 000 sējumu,
1

pavasarī ieguva namu Pils (tagad Pionieru) lau-

kumā 2. Sākumā bibliotēka šīs telpas dalīja ar Skolu muzeju.
1921. g. rudenī lasītavas ar 70 vietām iekārtoja 2. stāva trijās
istabās. 2 Visus lasītgribētājus nav varējušas apmierināt arī šīs

70 vietas, tāpēc daļa apmeklētāju lasīja stāvot. Atsevišķās telpās
iekārtoja abonementu, kura funkcijas 1923. g. septembrī pārņēma
dublētu nodaļa L. Jaunielā. Ar šo datumu uz māju sāka izsniegt
tikai dublētus.3

1921. gadā uz ēku Pils laukumā tika pārvietoti visi Valsts bib-

liotēkas galvenie grāmatu krājumi un administrācija, namu

L. Jaunielā atstāja dublētu nodaļai, teoloģijas literatūrai un iece-

rētajam bērnu abonementam, t. s. bērnu bibliotēkai, ko atvēra

1922. g. februārī. Bija nodoms dibināt arī mūzikas lasītavu, bet

telpu un līdzekļu trūkuma dēļ tas netika realizēts. 4

Valsts bibliotēkas juridiskais stāvoklis pirmajos gados nebija

stingri formulēts. 1921. g. 18. janvārī Izglītības ministrija pārak-

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 11. 1., 1. lapa.
2 Latvijas Valsts Bibliotēka (1. VIII 1921.—1. IV 1922.). — «Izglītības

Ministrijas Mēnešraksts», 1923, № 3, 310. lpp.
3 Pavārs A. Latvijas Valsts bibliotēka. — «Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts», 1928, № 11, 437. lpp.
4 Runcis E. Latvijas Valsts bibliotēka (1919. —1921.). — «Izglītības Ministri-

jas Mēnešraksts», 1921, № 9, 956. lpp.; B-dis. Bezmaksas valsts muzikāliju
lasītavu pie Valsts bibliotēkas... — «Jaunāko Ziņu pielikums», 1921, № 25.
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4. att. Pie Valsts bibliotēkas bērnu lasītavas Jaunielā 26 (divdes-
mito gadu uzņēmums).

stīja Noteikumus par Valsts bibliotēku, 1 kas bibliotēkas darbību

nosacīja tikai vispārīgos vilcienos.

Bibliotēku tiesisko stāvokli buržuāziskajā Latvijā noteica

1921. g. 17. janvārī izdotie «Pagaidu noteikumi par tirdzniecību ar

drukas darbiem, par bibliotēkām un lasītavām», 2 kas bija spēkā
līdz 1924. g. H. novembrim, kad tika publicēts «Likums par tirdz-

niecību ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem, par bibliotēkām un lasī-

tavām» 3
.
Bibliotēku darbs šajos likumdošanas materiālos tika pielī-

dzināts grāmattirgotavu darbam, bija noteikti dažādi ierobežojumi
bibliotēku un lasītavu organizēšanā. Bibliotēkas bija pakļautas
lekšlietu ministrijai, un tajās nedrīkstēja glabāt aizliegtos iespied-
darbus. Saskaņā ar iekšlietu ministra 1920. g. 24. septembra rīko-

jumu par aizliegtiem tika uzskatīti Padomju Savienībā iznākušie

izdevumi un marksistiskā literatūra. 4 1923. gadā gan izdeva rīko-

juma papildinājumu, 5 tajā bija norādīti vairāki simti izdevumu,
kurus atļauts izplatīt Latvijā.

Valsts bibliotēkai kā nacionālai grāmatu glabātavai tomēr bija
jāpiešķir dažas priekšrocības, bija jāatļauj glabāt arī aizliegtie

1
«Valdības Vēstnesis», 1921, 18. janv., № 13.

2

Turpat, 20. janv., № 15.
3 «Valdības Vēstnesis», 1924, 11. nov., № 257.
4 Rīkojums. — «Valdības Vēstnesis», 1920, 24. sept., № 218.
0 «Valdības Vēstnesis», 1923, 19.—20. martā, № 58—59.
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iespieddarbi, kaut gan lasītājiem tos neizsniedza. Pārstrādājot um'

papildinot 1921. g. 18. janvāra Noteikumus par Valsts bibliotēku,
1922. g. 24. maijā

1 tika izdots Likums par Valsts bibliotēku, kasr

noteica bibliotēkas uzdevumus, darbības apjomu un tiesības līdzi

pat 1940. gadam. Tā atradās izglītības ministra tiešā pārziņā. Ar

šo likumu Valsts bibliotēkai tika piešķirtas nacionālās bibliotēkas

tiesības literatūras savākšanas un uzglabāšanas ziņā.
Atbilstoši buržuāzijas šaurajām šķiriskajām interesēm, apsprie-

žot likumu, Satversmes sapulcē 1922. g. 17. maijā tika uzsvērts, ka

Valsts bibliotēkas «galvenais uzdevums un mērķis ir ne tik daudz

grāmatu izplatīšana tautā, bet gan galvenā kārtā visu Latvijā
izdoto grāmatu sakopošana un uzglabāšana .. .»

2.
Bibliotēkas galvenais uzdevums formulēts pirmajā pantā, kas

nosaka, ka Valsts bibliotēkai jākrāj un jāuzglabā visi Latvija izdo-

tie iespieddarbi, jāiegūst ārzemju izdevumi, kas raksturo Latvijas

zinātni, mākslu un kultūru, kā arī pēc iespējas jākomplektē lite-

ratūra par kultūras dzīvi ārzemēs.

Izvirzīto literatūras komplektēšanas un uzglabāšanas uzdevumu

veikšanai Valsts bibliotēka saņēma Latvijas iespieddarbu obligāto
eksemplāru, tā varēja pirkt grāmatas Latvijā un ievest tās no

ārzemēm, varēja tās apmainīt un saņemt ziedojumus. Par sūtīju-
miem valsts robežās bibliotēkai nebija jāmaksā pārsūtīšanas izde-

vumi. Likums paredzēja, ka Valsts bibliotēkas sūtījumi un tas izde-

vumi ir atbrīvoti no cenzūras iestāžu caurskates. Likumā nebija
noteikta bibliotēkas vadošā vieta citu bibliotēku vidū, tai netika

uzdotas pat ne bibliogrāfiska centra funkcijas, ne arī metodiskā

darba vadība. Tomēr daļai darbinieku bija progresīvi uzskati, un

tāpēc bibliotēka izveidojās par centrālu bibliotēku valsti, jo veica

bibliogrāfiska centra funkcijas un zināmā mērā ietekmēja bibliote-

kārā darba norisi Latvijā.
Kaut arī bibliotēkas grāmatu krājumi vēl nebija apstrādāti,

tomēr ar šī likuma izdošanu galvenos vilcienos noslēdzās biblio-

tēkas izveidošanas posms.

Budžets un telpas

Izvirzītos uzdevumus Valsts bibliotēka nespēja veikt ar budžetā 3

atvēlētajiem līdzekļiem. Visu vajadzīgo literatūru tā nespēja iegā-
dāties.

1 Likums par Valsts bibliotēku. — «Valdības Vēstnesis», 1922, 1. jūn., № 121.
2 Satversmes sapulces stenogrammas, 1922, 5. ses., 41. sēde, 1464. lpp.
3

Budžeta gads sākās 1. aprīlī. — R XAI64, 16. 1. Tam pielāgojās visi biblio-

tēkas darba pārskati — arī lasītāju apkalpošanas darbu uzrādīja nevis par
kalendāra gadu, bet no 1. aprīļa līdz nākošā gada 31. martam.
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Visbagātīgāk bibliotēkas budžetā bija atvēlēti līdzekļi no

1925. gada līdz 1932. gadam — buržuāziskās demokrātijas laikā.

1925./26. gadā budžeta kopsumma bijusi 124 826,60 lati, 1931./32. ga-

dā — 126883,55 lati. Budžeta līdzekļi darba algām šajā periodā
pakāpeniski paaugstinājušies no 67 015,22 latiem 1925./26. gadā
līdz 85 606,05 latiem 1931./32. gadā, toties līdzekļi literatūras iegā-
dei un iesiešanai pat samazinājušies — no 31 000 latu 1925./26. gadā
uz 23 000 latu 1931./32. gadā.

Fašistiskās diktatūras laika un arī buržuāziskas demokrātijas
pēdējos gados bibliotēkas budžets tika krasi samazināts, sevišķi
tas attiecas uz literatūras iegādi. Piemēram, 1934./35. g. budžets,
kura kopsumma bija 97 985,77 lati, tika sadalīts šādi: 69 556,77 la-

ti — darbinieku algām, 10 510 lati — saimnieciskiem izdevumiem

un inventāram, 7019 lati — bibliogrāfisku izdevumu izdošanai,
10900 lati — literatūras iegādei un iesiešanai. Ir zināms, ka minē-

tajā gadā iesiešanai bija iztērēti 3276,13 lati, tātad grāmatu iegā-
dei īstenībā izdots tikai apmēram 7,5 tūkstoši latu. lerobežoto bib-

liotēkas budžetu mazliet kompensēja Kultūras fonds, piešķirot vien-

reizējas naudas summas kādas literatūras kolekcijas iegādei vai

ārzemju komandējumiem. Kultūras fonda līdzekļi tika ieguldīti arī

bibliogrāfisko izdevumu izdošanā.

Ļoti slikts stāvoklis bibliotēkai bija telpu ziņa. Abas Valsts

bibliotēkas ēkas — L. Jaunielā 26_un Pils laukumā 2 — nebija pie-
mērotas bibliotēkas vajadzībām. Ēku Kaļķu (tagad Ļeņina) ielā l,

ko Rīgas Strādnieku deputātu padome 1919. gadā bija nodevusi

Centrālajai bibliotēkai, 1 buržuāziskās valdības laikā Valsts biblio-

tēkai atņēma. Izglītības ministrijas izvirzītie varianti — ierādīt

Valsts bibliotēkai Diskonta bankas (Rātsnama 1. stāvā) vai bāriņu
nama telpas (Hermaņa ielā 9) — netika realizēti. 2

Kamēr grāmatu krājumi vēl nebija izvietoti Pils laukuma namā,

daļa literatūras glabājās augstskolas un Izglītības ministrijas tel-

pās, Rīgas pilī, Garīgajā seminārā un pat atsevišķās vietās pro-
vincē. Arī ēka Pils laukumā, kas celta 1785.—1787. gadā mācību

iestādei, varēja noderēt tikai pagaidām.
Ar ierobežotiem līdzekļiem bibliotēkai sava otrajā ēka atkal

pakāpeniski bija jāierīko plaukti un apgaismošana, jāiegādājas
lasītavas galdi un krēsli. Ēkā nebija centrālapkures. Laika zobs un

karš bija atstājuši savas pēdas. No 1919. gada līdz 1938. gadam
remontiem vien bija izlietoti 63000 latu.3

1 Treijs R. Pirmie asni. R., LVI, 1959, 33. lpp.
2

Purinu Klāvs. Latvijas Valsts bibliotēkas lietā. — «Baltijas Vēstnesis»,
1919, 9. sept., № 88.

3 Pārskats par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.
ļ. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 571. lpp.
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Bibliotēkas vadība nepārtraukti pieprasīja jaunas ēkas celtnie-

cību. 1921. g. 30. novembrī Kultūras fondam par ēkas celtniecību

iesniegti šādi priekšlikumi: «... būtu vēlams, ka periodiski —

vēlams katru mēnesi tiktu atskaitīta un iemaksāta kādā banka

zināma naudas summa no Kultūras fonda līdzekļiem Valsts biblio-

tēkas ēkas celšanas fondam.»1

1925. g. bibliotēka ieguva arī Pils laukuma ēkas 3. stāvu,2 ko

atbrīvoja Izglītības ministrijas Skolu muzejs. Jaunajās telpās iekār-

toja lasītavu ar 150 vietām, bibliogrāfijas nodaļu, inventarizēšanas

nodaļu, starptautisko apmaiņas biroju un administrāciju. Grāmatu

krātuves un citu nodaļu darba telpas atradās pirmajos divos stāvos.

Katru gadu pieauga arī plauktu garums — 1938. gadā tas sasniedza

16 km.3

30. gadu beigās ēka bija pārslogota ar grāmatām. Divdesmitajos
gados saeima jaunas ēkas vajadzību atzina, 4 bet ar fašistiskās dik-

tatūras nodibināšanu Latvijā 1934. gadā, kad samazinājās biblio-

tēkas budžets un Kultūras fonda pabalsti bibliotēkai, iespēja uzcelt

jaunu Valsts bibliotēkas ēku kļuva pavisam nereāla. 1939. gadā
tika spriests paf jaunām vēlamām telpām un piemērotiem grunts-

gabaliem.5 Par piemērotāko atzīts gruntsgabals Citadeles rajonā,

otrs, kas mazāk spējis nodrošināt rezerves vietu, atradies tagadējā
Komunāru ielā starp Raiņa un Komunāru bulvāri. Konkrēts lēmums

arī šajā laikā nav pieņemts.

Struktūra un štati

Rokrakstā uzglabājies bibliotēkas satversmes projekts, kas

izstrādāts saskaņā ar Valsts bibliotēkas un centrālā kataloga liku-

miem.6 Tajā paredzētas 5 nodaļas: 1) administratīvi saimnieciskā,

2) bibliogrāfijas un kataloģizēšanas, 3) ekspluatācijas, 4) Latvijas
un 5) centrālā kataloga nodaļa.

Laika gaitā izveidojās citāda bibliotēkas struktūra. Tās pamatā
bija dalījums nodaļās nevis pēc darba procesiem, bet pēc literatūras

veidiem. Vienu no lielajām virsnodaļām, kas tika izveidota biblio-

tēkas organizācijas periodā, — vispārējo nodaļu — sadalīja pa atse-

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 11. 1., 1. lapa.
2 Pārskats par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.

1. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 571. lpp.
3 Turpat.
4 Pavārs A. Latvijas Valsts bibliotēka. — «Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts», 1928, № 11, 438. lpp.
5 R XAI64, 18. 1.
6

Turpat, 2. 1.
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višķām zinātņu nozarēm, tā izveidojot 7 atsevišķas fondu nodaļas.
Visu nodaļu, kas glabāja literatūru, galvenie uzdevumi lielākā vai

mazākā mērā bija grāmatu un uzziņu izsniegšana, literatūras ap-

strāde, darbs ar katalogiem. Katra nodaļa bibliotēkas vadībai

sniedza statistiskas ziņas par literatūras izsniegumu un apmeklē-
tājiem.

Šāda darba organizācija bija neracionāla, jo necentralizētās

grāmatu apstrādes dēļ nebija iespējams radīt vienotu katalogu
sistēmu.

v

1937./38. un 1938./39. gada pārskatos ir nodaļu saraksts, 1 kur

atzīmēts arī darbinieku skaits katrā nodaļā.

Nodaļu saraksts2 Darbinieku skaits

Valsts bibliotēkas direktors — 1

1. Lasītava — 8

2. Bibliogrāfijas nodaļa — 5

3. Kanceleja — 5

4. Starptautiskās grāmatu apmaiņas birojs — 2

5. Ārzemju periodika [s un inventarizēšanas no-

daļa] — 2

6. Krievu daiļliteratūra )
.

Skolas grāmatas /
7. Vācu, angļu un pārējā daiļliteratūra — 2
8. Valodniecība ļ

Literatūras vēsture [ — 1

[Grieķu un romiešu literatūras] klasiķi J
9. Vispārējie raksti ļ

Periodika. Reliģija l
— 2

Latvija ārzemju valodās [t. i., «Baltica»] J
10. Sabiedriski juridiskā literatūra ļ

Medicīna > — 3
Filozofija un pedagoģija J

11. Dabas zinātnes un tehnika
— 2

12. Vēsture ļ
Māksla J — 2

Biogrāfijas J
13. Latviešu nodaja — 5
14. Grāmatu iesiešana
15. Dublētu nodaļa un lasītava
16. Dublētu krātuve

—

-

17. Likvidācijas komisiju literatūras apstrād. nod. — 2
18. Kaļpotāji — 7

52

Daži atbildīgo darbinieku darba procesi sarakstā nepareizi pie-
līdzināti it kā nodaļai (piemēram, grāmatu iesiešana), tomēr šis

saraksts parāda esošās nodaļas un darbinieku skaitu. Dažus biblio-

1 R XAI64, 16. — 17. 1.
Teksts kvadrātiekavās — papildinājums no citiem avotiem. —

M. K.
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tēkas darba procesus, kuri satversmes projektā bija plānoti veikt

īpašās nodaļās, bet kuras vispār neizveidojās, uzdeva pārzināt esošo

nodaļu atbildīgajiem darbiniekiem. Atsevišķos gadījumos ari vai-

rākas fondu nodaļas pārzināja viens cilvēks.

Vispār struktūra izveidota diezgan nepārdomāti; izveidojot
fondu nodaļas, ne vienmēr grupētas vienkopus radniecīgas litera-

tūras nozares, piem., vienā nodaļā apvienota krievu daiļliteratūra
un skolas grāmatas, kurā strādājis viens darbinieks.

Apskatāmā perioda beigas — 1940. gada — bibliotēkas struktūra

\'isumā bija tāda pati kā minētajā nodaļu sarakstā.

Valsts bibliotēkas īpašumā formāli skaitījusies arī Valsts Statis-

tiskās pārvaldes bibliotēka, bet ziņas par tās darbību Valsts biblio-

tēkai sniegtas tikai 20. gados. Valsts bibliotēkas grāmatu skaitā

neietilpst šīs bibliotēkas fonds.

Bibliotēkas budžetā darbinieku algām bija atvēlēti pārāk niecīgi
līdzekļi, tādēļ Izglītības ministrija atļāva uz laiku algot ārštata jeb
«brīvā līguma» darbiniekus. Divdesmito gadu sākumā par ārštata

darbiniekiem strādāja arī inteliģentie bezdarbnieki.

1920. g. vasarā darbinieku skaits bija 16,1 pēc gada — 30,
2 bet

pēc 20 gadu pastāvēšanas — 1939. gadā — 51.3

Darbinieku skaitā uzradīti arī ārštata darbinieki. 20. gados un

30. gadu pirmajā pusē bibliotekāro darbinieku ir mazliet vairāk

par 30, no tiem lasītavās strādāja 8; saimniecisko un tehnisko darbi-

nieku skaits svārstās no 5 līdz 7. Taču 1924. gadā rakstītajā pro-

jektā4
par Valsts bibliotēkas štatu plānots, ka Valsts bibliotēkā

būs 67 darbinieki, tomēr buržuāziskās Latvijas laikā šis skaitlis

netika sasniegts.

Speciālas bibliotekāras izglītības darbiniekiem, protams, trūka-,

jo tajā laikā nebija atbilstošu mācību iestāžu. Daļa darbinieku bija

Latvijas bibliotekāru biedrības biedri un piedalījās tās sanāksmēs.

Lai iepazītos ar citu zemju bibliotēku zinātnes sasniegumiem
un uzlabotu grāmatu iegādi un apmaiņu, vadošie darbinieki vairāk-

kārt tika komandēti uz ārzemēm.5 Parasti komandējumus apmak-
sāja Kultūras fonds. 20. gados vairāk iepazinās ar Vācijas biblio-

tēku darbu, mācījās arī no Zviedrijas un Lietuvas bibliotēkām.

Komandējums uz Padomju Savienību 1923. gada sākumā6 bija ar

nolūku iegādāties literatūru.

1 R XAI64, 1. I
2 Turpat. 19a. I.
3

T[annis] K. Valsts bibliotēkai-... — «Latvijas Skola», 1939, № 3.

331. lpp.
4 R XAI64, 19. 1.
5 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 177. 1. un 57. 1.
c

Turpat, 17. 1.
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Pārstāvji no Valsts bibliotēkas piedalījās Baltijas valstu un

Latvijas bibliotekāru kongresos un konferencēs, kā arī atsevišķos

starptautiskos bibliotekāru kongresos. 1

Literatūras komplektēšana

Nodaļas, kas glabāja literatūru, komplektēja pašas savus fon-

dus. Vēlākajos gados izveidotā inventarizācijas nodaļa daļēji atslo-

goja fondu nodaļas no komplektēšanas darba, izņemot latviešu

nodaļu, kas Latvijas obligāto eksemplāru saņēma tieši — bez

inventarizācijas nodaļas starpniecības.
Valsts bibliotēkas organizēšanās posmā tās fondus galveno-

kārt izveidoja no daudziem un dažādiem krājumiem ieplūdusi lite-

ratūra. Pirmo 20 gadu darbības posmā bibliotēkas komplektēšanas
avoti bija šādi:

1) Latvijas obligātais eksemplārs — visi Latvijā iznākušie

iespieddarbi visās valodās, to skaitā vissīkākie izdevumi,

2) .literatūras savākšana un pārņemšana no iestādēm,

3) pirkšana,
4) apmaiņa,
5) uz 1886. g. Briseles konvencijas pamata ienākusī literatūra,

6) dāvinājumi.
No 1927. gada līdz 1936. gadam (ieskaitot) bibliotēka, pēc

Statistiskas pārvaldes zinām, ieguvusi 104823 sējumus, no kuriem

31 389 jeb 29,9% pirkti 2
un 73434 sējumi jeb 70,1% saņemti par

brīvu.

1938. gada bibliotēka bija jau 1 604 000 literatūras vienību, to

skaitā arī brošūras, rokraksti, notis, kartes, sīkdarbi, afišas un dub-

lēti. Dublētu skaits 1938. gadā bija ap 260 000, sīkdarbu — 160000,
afišu — 480 000, karšu — 1 338, ārzemju patenšu — 340051.3

1 Pa vienam pārstāvim no Valsts bibliotēkas piedalījās Starptautiskajā biblio-
tekāru un bibliofilu kongresā 1926. gadā Prāgā, 6. starptautiskajā bibliogrāfu
konferencē 1927. gadā Briselē, divi pārstāvji Starptautiskās bibliotekāru savie-
nību apvienības (FIAB) 1. kongresā 1929. gadā Romā, viens pārstāvis — FIAB
konferencē 1930. gadā Stokholmā un 14. Starptautiskās dokumentācijas kongresā
19.38. gadā Oksfordā. — LCVVA, 5951. f., 2. apr., 246. 1., 66. lapa; Ģermānis A.

Caunc Voldemārs. — «Latvju Grāmatnieks». 1944, № 3/4, 40. lpp.; LCVVA,
5951. f., 2. apr., 177. 1. un 1. apr., 90. 1.

2
V. Sainīša grāmatā («Latvijas kultūras statistika», R., 1938) teikts, ka šie

29,9% ietver gan pirktās, gan apmainītās grāmatas. Tas neatbilst bibliotēkas

uzrādītajiem skaitļiem no 1926./27. g. līdz 1935./36. g. Rēķinot procentos, pirktās
grāmatas kopā ar apmainītajām sastāda 48;8%, pārējās — 51,2%. Secināms, ka
V. Sainīša rakstītajā nodalījumā «pirkti» īstenībā nav pieskaitītas apmainītas
grāmatas.

3
Pārskats par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. aug. līdz 1938Г g.

I. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 577. lpp.
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Oficiālajās ziņās, ko sniedza Statistikas pārvaldei, nebija ieskai-

tīti sīkiespieddarbi un citas līdzīgas literatūras vienības, jo uz

1938. g. 1. aprīli nosauktais skaits ir 527 276 sējumi, uz 1939. g.

1. aprīli — 543 431 sējums.
1

Valsts bibliotēkas galvenais komplektēšanas avots bija obligā-
tais eksemplārs, jo sakopoja visus Latvijā iznākošos izdevumus no

1919. gada beigām. Likumā par Valsts bibliotēku noteikts, ka bib-

liotēka «saņem no preses valdes preses likumā noteikto eksem-

plāru skaitu no visiem drukas darbiem un pēc iespējas tikpat daudz

eksemplāru no visiem konfiscētiem vai uz tiesas sprieduma iznīci-

nāmiem iekš- un ārzemes izdevumiem .. .».

No 1923. gada līdz 1935. gadam bibliotēka saviem fondiem

saņēma 3 eksemplārus, pārējos gados — 2 eksemplārus. 2 Viens obli-

gātais eksemplārs tika novietots arhīvā, otru izsniedza lasītavā.

Kad bibliotēka saņēma 3 obligātos eksemplārus, trešo eksemplāru
izsniedza lasīšanai mājās.

3

Valsts bibliotēkas vadība gādāja, lai fondos ieplūstu visa lite-

ratūra, kas tai pienācās pēc likuma.

Tomēr visi iespieddarbi, sevišķi bibliotēkas pirmajos gados,
netika piesūtīti regulāri. Bibliotēka vairākkārt rakstīja Izglītības
ministrijai atgādinājumus, lai tiktu piesūtīti visi Latvijā izdotie

iespieddarbi, to skaitā pat vissīkākās lapiņas un programmas, tāpat

pirms Valsts bibliotēkas likuma izdošanas tā prasīja lekšlietu

ministrijas Preses nodaļai un iekšlietu ministram gādāt par kon-

fiscēto un pēc tiesas sprieduma iznīcināmo izdevumu piesūtīšanu
bibliotēkai.

Jau 1920. gadā lekšlietu ministrija izdeva divus rīkojumus par

obligātā eksemplāra nesaņemšanā vainojamo personu saukšanu pie
atbildības un nodošanu tiesai.4

'20. gadu sakuma Valsts bibliotēka saņēma obligātos eksemplā-
rus ne tikai saviem fondiem, bet arī sadalīšanai — Latvijas Univer-

sitātes bibliotēkai un Rīgas pilsētas bibliotēkai.5 No 1924. gada šos

obligātos eksemplārus sāka saņemt tieši, un Valsts bibliotēkai

atkrita sadalītājas funkcijas.6 Pēc Izglītības ministrijas rīkojuma

1
R ХАI64, 17. 1.

2 Pārskats par Valsts bibliotēkas darbibu no 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.
1. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 570. lpp.

3 Latvijas Valsts bibliotēka. 1. IV 1923. līdz 1. IV 1924. g. — «Izglītības

Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 570. lpp.
4 Rīkojums. — «Valdības Vēstnesis», 1920, 15. janv., № 11; Rikojums. —

«Valdības Vēstnesis», 1920, 27. maijā, № 117.
5 LCVVA. 5951. f., 2. apr., 64. 1., 16. lapa; 57. 1., 66., 68. lapa.
6 Preses likums. — «Valdības Vēstnesis», 1924, 12. febr., № 35.
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trešais eksemplārs, ko saņēma Valsts bibliotēka saviem fondiem.

1935. gadā tika nodots J. Misiņa bibliotēkai. 1

Līdz 1935. gadam bibliotēka saņēma 3 obligātos eksemplārus
latviešu nodaļu dibināšanai ārzemēs, no 1935. gada — divus.2

No buržuāziskās Latvijas oficiālajām statistiskajām ziņām par
izdotās literatūras nosaukumu skaitu katrā gadā 3

var uzzināt par

bibliotēkas fondu papildinājumu obligātā eksemplāra kārtā. Grā-

matrūpniecības produkcija buržuāziskajā Latvijā bija visai svār-

stīga. To rāda izdoto grāmatu nosaukumu skaits dažādos gados,

piemēram, 1921. g. — 719, 1926. g. — 1524, 1932. g. — 797,

1936. g. — 1601, 1937. g. — 1333.

Saņemtais obligātais eksemplārs galvenokārt papildina fondus

latviešu valodā. Obligātā eksemplāra nozīme bija sevišķi liela, jo

tādējādi ienāca arī progresīvā un komunistiskā legālā prese, kā arī

konfiscētā literatūra, un tā arī fondos atspoguļojās ideju cīņa.

Saskaņā ar bibliotēkas likumu Valsts bibliotēkā ieplūda grāma-
tas, ko savāca vai pārņēma no likvidētām iestādēm vai likvidētām

bibliotēkām. No lielākām bibliotēkām, kas ieplūda 1920. g. beigās,
jāmin Rīgas Tehniskās biedrības Liepājas nodaļas bibliotēka4

un

Aizputes apriņķa skolas bibliotēka ar 3035 grāmatām franču, angļu,
latīņu un citās valodās.5

1922. gadā Valsts bibliotēka pārņēma Kurzemes un Piltenes

bruņniecības korporācijas bibliotēkas (Kurzemes bruņniecības

arhīva) atliekas — 9105 grāmatas, 8400 vienību landtāgu materiālu

un 3 kastes ar rokrakstiem. 6 Šo krājumu lielāko daļu (5 vagonus)
Bermonta iebrukuma laikā aizveda uz Lībeku.

Arī Kara muzejs 1922. gadā Valsts bibliotēkai nodeva divus

vezumus grāmatu — apmēram 3000 vienību.7

Valsts bibliotēka saņēma arī marksistisko literatūru no politis-
kas pārvaldes, piemēram, 1926. gadā saņēma 334 grāmatas,

8 to

skaitā K. Marksa, P. Stučkas, J. Bērziņa-Andersona, F. Roziņa un

citu revolucionāro autoru darbus un Padomju Savienībā iznākušo

periodiku latviešu valodā.

Kad pec fašistiska apvērsuma 1934. gada masveidīgi likvidēja

progresīvās organizācijas un biedrības, Valsts bibliotēkā ieplūda

1
LCVVA, 5951. f., 2. apr., 224. 1., 84. lapa.

2

Turpat.
3 Salnitis V. Latvijas kultūras statistika 1918.—1937. g. R., 1938, 127., 132.,

138.. 190., 192. lpp.
4

LCVVA, 5951. f.. 2. apr.. 1. [~ 187. lapa.
5

Turpat, 4. 1.
5 Turpat, 2. 1., 9. lapa.
7 Turpat, 40. 1., 7. lapa.
8 Turpat, 125. 1.
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milzīgs daudzums literatūras, jo gandrīz katrai organizācijai bija
sava lielāka vai mazāka bibliotēka. Saņemto literatūru bieži vien

uzskaitīja kastēm vai vezumiem, jo nespēja konstatēt atsevišķu vie-

nību skaitu. Lai nepārplūdinātu bibliotēku ar liekiem eksemplāriem,
ar Izglītības ministrijas atļauju daļu no šiem grāmatu krājumiem
atstāja citu organizāciju rīcībā. Bibliotēka savā īpašumā centās

pārņemt galvenokārt iztrūkstošās grāmatas, mazliet papildināja ari

dublētu nodaļu un daļu literatūras paturēja apmaiņas vajadzībām. 1

Ar 1938. gadu Valsts bibliotēkas īpašumā pārgāja jau 1927. g.

saņemtais Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas arhīvs

un 1928. gadā pārņemtais Latvijas vēstures pētīšanas biedrības

1905. g. revolūcijas arhīvs.2 Literatūru, ko cenzūra bija aizliegusi
ievest Latvijā, bibliotēka saņēma arī tieši no muitas iestādēm.3

Literatūrai, kas bibliotēkā ienāca no politiskās pārvaldes un

muitas iestādēm, bija ārkārtīgi liela nozīme. Tā veido tagadējā
revolucionārās literatūras krājuma kodolu un daļu no PSRS 20.—

30. gadu latviešu izdevumu krājuma.
1939. un 1940. gadā Valsts bibliotēka saņēma arī vāciešu repat-

riantu atstātās grāmatas.
4

40. gadu sākumā konstatēts, ka likvidēto iestāžu un organizā-

ciju bibliotēku grāmatu kopējais skaits sasniedzis pusmiljonu,5 kaut

gan visas grāmatas nepalika Valsts bibliotēkas fondos.

Sastādot grāmatu iegādāšanās plānu, bibliotēka ņēma vērā

šaura lasītāju loka, galvenokārt Latvijas augstskolas mācību spēku
un sabiedrisko darbinieku pieprasījumus. Izmantojot lasītāju

iesniegtos iegādājamo grāmatu sarakstus un ārzemju katalogus,
bibliotēka sastādīja grāmatu izrakstīšanas plānus. Sakarā ar torei-

zējo valūtas kursu bija jāaprobežojas ar grāmatu iegādāšanos

Vācijā, un Valsts bibliotēka noorganizēja tur savu kontraģentūru. 6

Ar šīs kontraģentūras starpniecību iepirka grāmatas arī no citām

valstīm. Pērkot grāmatas iekšējā tirgū, bibliotēka ar sludinājumiem
laikrakstos uzaicināja visus grāmatu pārdevējus pārdot grāmatas
tai tieši.

Sevišķu uzmanību veltīja latviešu nodaļas papildināšanai. Bib-

liotēkas darbiniekus sūtīja uz dažādām Latvijas pilsētām, lai apska-
tītu un izraudzītu vecākās latviešu grāmatas. legādājās arī agrāko

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 243. 1., 187. lapa.
2

R XAI64, 23. I.
3 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 67. 1.
4 Turpat, 301. 1.
5 R XAI64, 30. 1.
6 Runcis E. Latvijas Valsts bibliotēka (1919.—1921.). — «Izglītības Minis-

trijas Mēnešraksts», 1921, № 9, 952. — 961. lpp.; R XAI64, 1. 1.
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laiku latviešu periodikas komplektus un kalendārus. Līdz

1919. gadam izdotās vecās latviešu literatūras kodols tika savākts

bibliotēkas pastāvēšanas pirmajos divdesmit gados. Tādēļ mūsu

dienās bibliotēka var stāties līdzās izslavētajiem Latvijas PSR ZA

Fundamentālās bibliotēkas Misiņa nodaļas krājumiem.
Tā kā latviešu inteliģence prata krievu valodu, zināmu vērību

veltīja arī krievu valodā izdotās literatūras iegādei. 1

Lai gan Valsts bibliotēkai savos fondos bija atļauts komplektēt
ari aizliegtos izdevumus, tomēr tai bija grūti iegādāties Padomju
Savienībā iznākušo literatūru. Kaut arī lasītājiem drīkstēja izsniegt
niecīgu daļu no šīs literatūras, bibliotēka, būdama nacionālās litera-

tūras glabātava, tomēr centās pasūtīt Padomju Savienībā izdoto

latviešu literatūru. Arhīvu materiālos ir daudz lietu, kur saglabā-
jusies Valsts bibliotēkas sarakste ar vietējām firmām un ar Latvi-

jas sūtniecību Maskavā par šīs literatūras iegādi.
Lai zinātu, kurus Padomju Savienības izdevumus atļauts

izsniegt lasītājiem, Valsts bibliotēkai šīs literatūras saraksti bija
jāiesūta Preses un biedrību nodaļai cenzēšanai. Sarakstus skatīja
cauri ļoti ilgi — pat 4 un 5 mēnešus. Pret to protestēja Valsts biblio-

tēkas vadība.2

1922. gada beigās iepērkot sevišķi papildinātas latviešu un bal-

tikas nodaļas ar retiem 17.—19. gs. izdevumiem.3

1926. gada Ministru kabinets piešķīris Valsts bibliotēkai

27 000 latu N. Ķimeļa antikvariāta grāmatu pirkšanai, kas papildi-
nāja Valsts bibliotēkas krājumus ar 11 000 sējumiem, starp tiem bija
daudz vecu, retu izdevumu, dominēja izdevumi humanitārajās zināt-

nēs, daudz bija periodisku un retu 18. gs. J. Hartknoha izdevniecības

iespieddarbu. Satura ziņā šis krājums bija daudzveidīgs, tajā ietilpa

pagājušo gadsimtu hronikas dažādās valodās, dažādu likumu pro-

jekti, grāmatu krājums par numismātiku, literatūra par arheoloģiju.
Krājumā bija daudz literatūras par slāvu tautām, galvenokārt par
to folkloru. Bija arī reliģiska satura grāmatas.4

Bibliotēka pirka grāmatas arī no privātpersonām, piemēram,.
1922. g. no vienas personas vien nopirktas 1225 grāmatas. 5

1937. gadā Valsts bibliotēka par Kultūras fonda līdzekļiem
nopirka no J. Misiņa «Vispārīgā latviešu rakstniecības rādītāja»
manuskripta 3. un A. daļu, kā arī 1. daļas papildinājumus. J. Misiņš

1 R XAI64, 19a. L
2

LCVVA, 5951. f., 2. apr., 78. 1., 1. lapa.
3 Pavārs A. Latvijas Valsts bibliotēka. — «Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts», 1928, № 11, 438. lpp.
4 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 96. 1., 100. lapa.
6 Turpat, 94. 1., 4.—12. lapa.
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pārdeva šos materiālus nesakārtotus un tādēļ atteicas no autora

tiesībām.' 1

Valsts bibliotēka lūgusi izglītības ministram atļauju turpināt
J. Misiņa darbu, ko varētu uzsākt pēc 3—4 gadiem. 2 Diemžēl nopir-
ktie materiāli kara gados pazuduši bez vēsts.

No 1919. g. līdz 1938. g. i. jūnijam grāmatu iegādei izdoti

427 000 lati. Summā ieskaitīti arī 77600 lati par apmēram
90000 sējumu iesiešanu. Šajos gados iepirkti ap 26 000 sējumu (grā-
matas un periodika) un apmēram 5000 sīkāku iespieddarbu. 3

Tā kā līdzekļi literatūras iegādei bija ierobežoti, Valsts biblio-

tēka plaši praktizēja grāmatu apmaiņu. Te var izdalīt divas grupas:

1) literatūras apmaiņa ar dažādam iestādēm,
2) apmaiņa ar oficiālajiem izdevumiem starptautiskā mērogā.

Pirmajos darbības gados Valsts bibliotēka ar saviem dublētiem

palīdzējusi Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas bib-

liotēkām.4 Bibliotēkas vadība dubleteksemplārus parasti centās ap-
mainīt pret citu literatūru. Mazākām bibliotēkām mēdza piedāvāt
jaunāku literatūru, pretī saņemot vecāku gada gājumu grāmatas,

piemēram, 1923. gadā jaunās grāmatas apmainīja pret Daugavpils
vidusskolas bibliotēkas 500 vecajām grāmatām, kuras bija mantotas

no garīgā semināra.5 Šajā bibliotēkā bija daudz 16. un 17. gs.

izdevumu latīņu un poļu valodā.

Bibliotēkas darbības pirmajos gados iemainīto grāmatu skaits

bijis neievērojams. leskaitot starptautiskās apmaiņas biroja saņem-
tās grāmatas, 30. gados apmainīto grāmatu skaits aug. 1921./22.

gadā apmainīto grāmatu skaits ir 326, 1924./25. g. — 82,

1926./27. g. — 475, 1927./28. g. — 57, 1929./30. g. — 765,

1930./31. g. — 4622. 6 Tā ka saņēma daudz grāmatu no biedrību

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 250. 1, 98.—100. lapa. J. Misiņa bibliogrāfiskajiem
materiāliem bijušas 13 nodaļas. Sevišķi liela nozīme bijusi šādam nodaļām: Pa-

domju Savienības latviešu izdevumu bibliogrāfija, «Latviešu rakstniecības rādī-

tāja» 1. daļas atkārtojumi un papildinājumi līdz 1925. gadam, no 1822. gada līdz

1922. gadam iznākušo laikrakstu apskati, cenzūras aizliegtie izdevumi pēc
1905. gada (saraksts ar cenzora pašrocīgiem motivējumiem), 244 kalendāru no-

saukumu saraksts, kuri aptvēruši 987 gada gājumus, ar satura uzrādījumu. Sājos
materiālos ietilpa arī kalendāru saraksts no 1911. gada, vairāku rakstnieku īsas

biogrāfijas, vēstules J. Misiņam, bibliogrāfiskas ziņas par R. Blaumani, papildinā-
jumi Berģu Jāņa un Šablovska «Latviešu rakstniecības rādītājam», daļēji atspo-
guļots to žurnālu saturs, kas izdoti līdz 1910. gadam, kā arī Izglītības kooperatīva
«Kultūras balss» noliktavas inventāra saraksts uz 1920. gada 1. oktobri.

2 Turpat, 97. lapa.
3 Pārskats

par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.
1. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 577. lpp.

4 R XAI64, 1. 1.
5 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 14. 1.
6 R XAI64, 16. 1.
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likvidācijas komisijas, kuras bibliotēkas fondiem nebija vajadzīgas,
tās izlietoja apmaiņai, un iemainīto grāmatu skaits 1938./39. gadā
vien jau bija 12852.1

Sakarā ar Latvijas pievienošanos 1886. gada Starptautiskajai
Briseles konvencijai 2 1924. gadā pie Valsts bibliotēkas tika noorga-
nizēts starptautiskās apmaiņas birojs.3 Saskaņā ar

Izglītības ministrijas 1924. g. 26. maija rīkojumu, sadarbojoties ar

Ārlietu ministriju un kooptējot pārstāvjus no ieinteresētām organi-

zācijām, bija jāorganizē birojs konvencijas izpildīšanai.
Birojā iesaistīja pārstāvjus no Valsts kancelejas, Preses nodaļas

un Latvijas universitātes. 4 Dibināšanas laikā bija iecerēts starp-
resoru birojs, bet praktiski jau pēc pāris gadiem biroja darbu veica

tikai Valsts bibliotēkas darbinieki.5

Starptautiskās apmaiņas biroja uzdevums bija apmainīt ar

ārzemēm oficiālus, parlamentāriskus un administratīvus dokumen-
tus un darbus, kas izpildīti pēc valdības pavēles un uz valsts

rēķina. Birojam bija jāiespiež arī literatūras saraksti, ko varēja
nodot līgumslēdzēju valstu rīcībā. Tas latviešu un franču valodā
izdeva Latvijas oficiālo izdevumu sarakstus par 1924. un

1925. gadu. 6 Sarakstus sūtīja uz valstīm, ar kurām gribēja nodibināt

apmaiņas sakarus.

Starptautiskās apmaiņas vajadzībām jau ar 1921. g. 1. decembri

Valsts bibliotēkai piešķīra 10obligātos eksemplārus no visiem valsts
iestādēs oficiāli izdotajiem iespieddarbiem. 7

Apmaiņu praktizēja pilnīgā un ierobežotā veidā. Praktizējot
ierobežoto apmaiņu, pārsūtīja un saņēma tikai stingri oficiālos

izdevumus.

Birojs bija arī starpnieks dažādu zinātnisku iestāžu, biedrību,
institūtu un augstskolu sūtījumu saņemšanā un pārsūtīšanā.

lespieddarbi, ko ārzemju biroji sūtīja Latvijai, palika Valsts
bibliotēkā. Arī Latvijas apmaiņas biroja sūtītos iespieddarbus
ārzemes parasti novietoja vienā vietā, piemēram, ZASV birojs tos

1 R XAI64, 17. 1.
2 Likums par konvenciju par oficiālu dokumentu, zinātnisku un literārisku

«zdevumu starptautisku apmaiņu. — «Valdības Vēstnesis», 1924, 24. janv., № 20;
Konvencija par oficiālu dokumentu, zinātnisku un literārisku izdevumu starptau-
tisku apmaiņu. — «Valdības Vētsnesis», 1924, 24. janv., № 20;

3 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 79. 1., L, 3., 5., 6., 9., 22., 37. lapa.
4

Turpat, 1., 5., 6., 37. lapa.
5 Pārskats par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.

1. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 578. lpp.
6 Latvijas oficiālo izdevumu saraksts. R., Latvijas Starptautiskais drukas

darbu apmaiņas birojs. 1925.Tas pats, 1927.

Lēmums par oficiāli izdoto drukas darbu iesūtīšanu Valsts bibliotēkai. —

«Valdības Vēstnesis». 1921, 26. nov., № 268.
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novietoja Kongresa bibliotēkā Vašingtonā, Cehoslovakijas apmai-
ņas birojs — Nacionālās Sapulces bibliotēkā, Lietuvas birojs —

Lietuvas Valsts bibliotēkā utt.

Bez šīs oficiālās apmaiņas un starpnieka lomas Valsts biblio-

tēkai vēl bija apmaiņas sakari ar daudzām bibliotēkām, universi-

tātēm un zinātniskām iestādēm, kurām sūtīja Valsts bibliotēkas

izdevumus un izsniedza bibliogrāfiskas uzziņas, kā arī saņēma
pretsūtījumus.

1930. gadā birojam bijuši apmaiņas sakari ar 31 valsti — gan
oficiāli, gan neoficiāli. 1

1936. gadā plašāki oficiāla rakstura sakari bija nodibināti ar

Cehoslovakiju, Lietuvu, Igauniju, Poliju, Urugvaju un ZASV,
1938. gadā arī ar Beļģiju, Dienvidslāviju un Portugāli. Ar Padomju
Savienību caur Ārlietu ministriju bija ievadītas tikai sarunas par

apmaiņu.2

1938. gadā mazāka apjoma sakari bija apmēram ar 160 zināt-

niskiem ārzemju institūtiem un bibliogrāfiska rakstura apmaiņas
sakari ar 98 ārzemju bibliotēkām.3

1938. gadā apmaiņas birojam tikai kā starpniekam starp zināt-

niskām iestādēm un institūtiem bija sakari apmēram ar 50 ārzemju
valstu apmaiņas birojiem.4

No Latvijas iestādēm, kuru darbus 30. gadu beigās pārsūtīja

apmaiņas birojs, minamas šādas: Senatnes un vēstures pētīšanas
biedrība, Latvijas universitāte, Dabas pētnieku biedrība, Pieminekļu

valde, Rīgas pilsētas statistikas birojs, Rīgas pilsētas arhīvs,
Valsts Vēstures muzejs, Saeima un atsevišķas ministrijas. 5

Pārsūtīt, kā arī saņemt sūtījumus birojs varēja no visdažādāka-

jām valstīm neatkarīgi no tā, vai attiecīgā valsts pievienojusies

konvencijai un vai ar to nodibināta oficiāla apmaiņa. Tikai ar

Angliju nav bijis iespējams apmainīties ar sūtījumiem, jo tur nebijis

organizēts apmaiņas centrs.

Pēc likuma Valsts bibliotēkai no visiem iespieddarbiem bija

jārezervē 3 eksemplāri latviešu nodaļu dibināšanai ārzemju val-

stīs, kur dzīvo vai bieži uzturas latvieši. Sādu projektu izglītības
ministrs apstiprinājis 1923. g. 7. februārī.6

Vienu eksemplāru Valsts bibliotēka gribēja nosūtīt Padomju

1 Baltgalve L. 1886. gada Briseles konvencija un Latvijas Starptautiskas ap-
mainās birojs. — «Latvijas bibliotēku padomes gada grāmata», 2. R., 1932,
128. lpp.

2
LCVVA, 5951. f., 2. apr., 263. 1., 285. un 286. lapa; R XAI64, 19. 1.

3 R XAI64, 19. 1.
4 Turpat.
5 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 263. 1., 286. lapa; R XAI64, 19. 1.

6 Turpat, 57. 1., 66. lapa.
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Savienībai, lai to uzglabātu Maskavā vai Ļeņingradā, 1 bet biblio-

tēkas vadībai neizdevās šo jautājumu nokārtot sarežģīto diplomā-
tisko attiecību dēļ.

Ar atsevišķām Padomju Savienības zinātniskajām iestādēm

(Vissavienības Grāmatu palātu, lielākajām bibliotēkām, Maskavas

Bibliotēku institūtu, Kultūras sakaru biedrību ar ārzemēm v. c.)
apmaiņa tomēr notika, kaut arī oficiālu apmaiņas sakaru nebija.

Jau no 1922. gada Valsts bibliotēka centās gan tieši, gan caur

Ārlietu ministriju ievadīt sarunas ar attiecīgām Anglijas un Fran-

cijas iestādēm par latviešu nodaļu dibināšanu, 2 bet vienošanos šajā
jautājumā neizdevās panākt, jo mazās buržuāziskās Latvijas izde-

vumi lielās valstis interesēja maz.

30. gados notikusi neoficiāla apmaiņa ar Karalisko institūtu

Londonā.

Latviešu nodaļas izdevās ierīkot Berlīnē Prūsijas Valsts biblio-

tēkā un Ņujorkas publiskajā bibliotēkā, jo tikai pēdējā bija ar mieru

saņemt Latvijas iespieddarbu komplektu. Prūsijas Valsts biblio-

tēkā iespieddarbi tika pieņemti ar atlasi (tajā neietilpa nezinātniski,

mazvērtīgi izdevumi, skolas grāmatas, sīķas brošūras, lūgšanu grā-
matas un citi izdevumi) 3

.

No laikrakstiem varēja sūtīt tikai vienu

latviešu un vienu vācu valodā.4 Sakariem ar abām minētajām bib-

liotēkām nebija gluži apmaiņas raksturs, jo šo nodaļu ierīkošanai

bija paredzēts Latvijā iespiesto literatūru sūtīt bez kompensācijas,
tomēr šīs bibliotēkas savukārt sūtīja ik gadus lielākus grāmatu
devumus.

Valsts iestāžu oficiālos izdevumus — gan grāmatas, gan perio-
diskos izdevumus — parasti Starptautiskās apmaiņas birojs saņēma
10 eksemplāros, tomēr ne katru gadu šis skaits bija regulārs. 5 Perio-

disko izdevumu nosaukumi atsevišķos gados bija daži desmiti un

mazāk, grāmatu — svārstījās no 270 1925./27. darbības gadā līdz

15 nosaukumiem 1933./34. darbības gadā. 20. gados grāmatu nosau-

kumu skaits sniedzās pāri simtam, bet fašistiskās diktatūras pirma-
jos gados tas samazinājās (1934./35. g. — 49, 1935./36. g. — 56),
1939./40. gadā šis skaitlis atkal sasniedza 119 nosaukumus.6

Caur Starptautiskās apmaiņas biroju no dažādām valstīm no

1926. g. līdz 1938. g. 1. jūnijam kopā tika saņemts 26 000 grāmatu.
7

Pirmajos biroja darbības gados saņemto grāmatu skaits svārstījās

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 224. 1., 84. lapa.
2

Turpat, 226. 1., 62. lapa.
3 Turpat, 266. 1., 107. lapa.
4

Turpat, 246. 1., 88. lapa.
5 Turpat, 290. 1., 7. lapa; R ХЛI64, 16. 1.
6 Turpat, 291. 1., 35. lapa.
7

Turpat, 15. lapa; R XAI64, 16. 1.
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ap dažiem simtiem un mazāk, 30. gados šis skaits sasniedza

vairākus tūkstošus (1930./31. g. — 4622, 1932./33. g. — 3073,

1933./34. g. — 2616, 1937./38. g. — 2028).
Bieži vien darbības pārskatos par biroja darbu uzrādīts tikai

nosūtīto paku vai kastu skaits.

Ārlietu ministrija 1928. gada 4. oktobra rakstā aizrādīja apmai-
ņas birojam, ka 1886. g. konvencijā neesot paredzēta izdevumu

centralizēšana starptautiskās apmaiņas birojos, pārvēršot tos pat-
stāvīgās bibliotēkās. Pārsūtot izdevumus, birojiem jāaprobežojoties
tikai ar starpnieka lomu un jāreģistrējot visi apmaiņas kārtā saņem-

tie izdevumi. Tā birojs kļūstot par centrāli, kurā atrodamas pilnīgas

ziņas par to, kādi ārvalstu izdevumi saņemti un kurā iestādē katrs

no šiem izdevumiem atrodas. 1

Birojs tomēr turpināja strādāt, kā iesācis, uzkrājot saņemtos
darbus Valsts bibliotēkā, jo arī Latvijas sūtītos iespieddarbus ārze-

mēs parasti novietoja vienā vietā.

levērojamu literatūras daudzumu Valsts bibliotēka saņēma arī

dāvinājumu kārtā. Dāvināja privātpersonas, dažādas iestādes un

grāmatu izdevniecības. Arī latvieši, kas dzīvoja ārzemēs, un Latvi-

jas sūtniecības citās zemēs piesūtīja bibliotēkai literatūru. Dāvinā-

tāju vārdus bibliotēka ierakstīja atsevišķā grāmatā un dāvinātāju
sarakstus regulāri ievietoja presē.

1923. gadā Parīzes latviešu pulciņš uzdāvināja bibliotēkai lielu

daļu no sava arhīva (439 sējumus).
2

20. gadu sakumā ik gadus dāvinājumu veida ieplūduši vairāki

tūkstoši grāmatu, 30. gados ik gadus — vairāki simti.

Oficiālais izslēgto grāmatu skaits bijis ļoti niecīgs, jo šajos

skaitļos nav minētas apmaiņai nosūtītās grāmatas.
Bibliotēkas izveidošanas posmā — pirmajos gados — katra

nodaļa literatūru inventarizēja pati, toties vēlākajos gados visa no

jauna saņemtā literatūra, izņemot Latvijā iznākošos izdevumus,

kas tika iesūtīti kā obligātie eksemplāri latviešu nodaļai tieši, vir-

zīta caur ār zem j v periodikas un inventarizēšanas

nodaļu. Nodaļā literatūru reģistrēja, inventarizēja un zīmogoja.
Lai varētu spriest par nodaļas darba apjomu, piemēram var

apskatīt 1936./37. darbības gadā inventarizēto literatūru. Inventa-

rizēta 1151 grāmata un brošūra, 3382 žurnālu komplekti un

3784 atsevišķi žurnālu un laikrakstu numuri.3 Kārtēji ienākošo

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 97. 1., 37. lapa.
2 Latvijas Valsts bibliotēka. 1. IV 1923. līdz 1. IV 1924. g.

— «Izglītības

Ministrijas Mēnešraksts», 1924, № 12, 615. lpp.; LCVVA, 5951. f.., 2. apr., 63. L,

l. lapa.
3 R XAI64, 19. 1.
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periodiku pēc zināma laika (gada vai pusgada beigās) nogādāja
saturam atbilstošās nodaļās.

Nodaļā kontrolēja grāmatu pasūtījumu izpildīšanu Latvijas un

ārzemju firmām. Bija organizēts turpinājumu izdevumu katalogs
starptautiskas apmaiņas ceļā iegūtajiem izdevumiem un grāmatu
katalogs jaunienākušajām grāmatām, kas saņemtas caur šo nodaļu
no 1926. gada.

Fondu organizācija un sastāvs

Visi bibliotēkas fondi bija sadalīti pa zinātņu nozarēm. Tika

izveidotas 22 galvenās iedaļas ar sīkiem apakšnodalījumiem.
Zinātņu ietvaros grāmatas bija izvietotas alfabētiskā kārtībā. 1 Šī

sistēma derēja tikai bibliotēkas darbības pirmajos gados, kad lite-

ratūras bija mazāk un īsā laika sprīdī bija jāsakārto grāmatu
grēdas.

1924. g. 29. februārī Valsts bibliotēkā notika apspriede, kurā

piedalījās Valsts bibliotēkas vadošie darbinieki un pārstāvji no

Rīgas lielākajām bibliotēkām. 2 Par vislietderīgāko grāmatu novie-

tošanas veidu atzina «saistīto sistēmu ar nodaļu iekārtu», t. i.,
vienas zinātņu nozares robežās piešķirot katram izdevumam nemai-

nīgu šifru, kurā ietilptu arī zinātņu nozares apzīmējums, vajadzī-
bas gadījumos izveidojot apakšnodaļas, bet ievērojot noteiktu

numerāciju.
Jau 1Э25./26. darbības gadā dažas fondu nodaļas sāka pāriet uz

negrozāmu grāmatu novietošanas kārtību — katrs sējums dabūja
signatūru un kārtējo numuru un līdz ar to arī pastāvīgu vietu

plauktā. 3 Darbs tomēr netika izvērsts darbinieku trūkuma dēļ.
leskaitot latviešu un baltikas nodaļu, fondi bibliotēkas struktūrā

izveidoja 9 fondu nodaļas.
Viens no bibliotēkas galvenajiem uzdevumiem bija nacionālās

literatūras savākšana un saglabāšana, tādēļ par svarīgāko uzska-

tīja latviešu nоda ļ v. (Latviešu nodaļu kopā ar nodaļu «Bal-

tica» dažkārt sauca par Latvijas nodaļu.) Latviešu nodaļas uzde-

vumos ietilpa obligātā eksemplāra komplektēšana. Latviešu nodaļā
savāca visus iespieddarbus latviešu valodā — grāmatas, periodiskus
izdevumus, grupveidā apstrādājamos materiālus, plakātus, uzsau-

kumus — neatkarīgi no to izdošanas gada.

1 Pārskats par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.
1. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 572.-577. lpp.

2 R XAI64, 5. 1.
3 Latvijas Valsts bibliotēka. 1. IV 1925.—1. IV 1926. — «Izglītības Minis-

trijas Mēnešraksts», 1927, № 9, 183. lpp.



38

5. att. Latviešu nodaļā (1929. g.).

Latviešu nodaļai bija pievienots arhīvs, kur atradās viens no

obligātajiem preses eksemplāriem, lai tas uzglabātos nenolietots

nākamajām paaudzēm. Arhīvā novietoto literatūru lasītājiem neiz-

sniedza. 1 Latviešu nodaļā ietilpa arī nelegālā un aizliegtā literatūra,
kā arī 17. un 18. gs. iespieddarbi un rokraksti latviešu valodā.2

Kāds korespondents, 1930. g. rakstot presē par Valsts bibliotēku,

par ievērojamākiem izdevumiem latviešu nodaļā min 1675. gadā

1
R XAI64, 19. 1.

2 Latvijas Valsts bibliotēka. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1932,
№ 11, 414. lpp.
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izdoto pirmo katoļu dziesmu grāmatu, Manceļa sprediķu grāmatas,
1689. gadā izdoto Glika bībeli, Johana Langija vārdnīcas (1777. g.)
pārfotografējumus, Stendera un Dinsberģa darbus, Krišjāņa Valde-

māra rokrakstus un izdevumus. 1

1920. gadā bibliotēkā atradās ap 5000 grāmatu latviešu valodā.2

1939./40. darbības gada pārskatā literatūras vienību skaits nodaļā
kopā ar arhīva un nelegālās literatūras krājumiem sniegts noapa-
ļots — 76 000 grāmatu (ieskaitīti arī periodiskie un nošu izdevumi,
kā arī manuskripti), 64 000 sīkdarbu, 383 000 afišu, 3 kopā
523000 vienību.

Uzsvērts, ka nodaļā bijis daudz ārzemēs izdotu iespieddarbu. 4

Secināms, ka te ir runa par Padomju Savienībā izdoto literatūru, jo
citur ārzemēs neizdeva daudz literatūras latviešu valodā.

Latviešu nodaļas krājumi bija sadalīti 13 galvenās iedaļās, gal-
venokārt sistemātiskās, par šifru ņemot romiešu ciparus. Tālāko

iedalījumu apzīmējumiem kalpoja latīņu alfabēta lielais burts -f-

arābu cipars,
s

piemēram, VIII F — tirdzniecība, VIII F3 — kantora

zināšanas. Dažas no galvenajām iedaļām nebija sistemātiskas, bet

izdalītas pēc izdevumu veidiem, piemēram, I — avīzes, IA — žur-

nāli, IB — rakstu krājumi. Pavisam bija 67 šādi apzīmēti iedalījumi
un vēl daži speciāli nodalījumi, piemēram, atsevišķi glabājās
folianti, afišas un sērijas.

Literatūras kārtojums plauktos bija pārāk saskaldīts, jo ne tikai

nodaļas pamatfonds, bet arī arhīva un nelegālās literatūras krājumi
sadalījās sīkāk, galvenokārt pēc izdevumu veidiem, kurus savu-

kārt grupēja sistemātiskos iedalījumos.
Arhīva krājumi bija iedalīti 2 lielās grupās — jaunajā un

vecajā. 6 Jauno arhīvu kopš 1920. gada veidoja preses likumā pare-
dzētie ienākošie eksemplāri. Vecajā arhīvā ietilpa visi izdevumi,

kas iznākuši pirms 1920. g. Arī arhīvā bija daži speciāli nodalījumi,
piemēram, sevišķi retumi, rokraksti, grāmatas ar ierakstiem, grā-
matas oriģinālos sējumos.

Nelegālās literatūras krājumi dalījās pēc valodām7
: vienā

grupā — izdevumi latviešu valodā, otrā — izdevumi citās valodās.

Katra grupā atsevišķi bija ievērots literatūras dalījums pēc izde-

vumu veidiem — grāmatas, žurnāli, avīzes, sīkumi.

1
К. M. Divas stundas valsts grāmatu krātuve. — «Pedejā Brīdi», 1930

18. febr.
2 R XAI64, 1. 1.
3 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 291. 1., 8. lapa.
4 R XAI64, 19. 1.
5 Turpat.
G Turpat.
7 Turpat.
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Lielāku vērību nekā citās nodaļās latviešu nodaļa veltīja litera-

tūras apstrādei un darbam ar katalogiem.
1937. gadā sīkāk kārtotas un kataloģizētas bija tikai grāmatas

un periodika. Afišas, rokraksti un citi speciālie krājumi bija kārtoti

tikai lielās vispārīgās grupās. 1 Štatu trūkuma dēļ 1939./40. darbības

gadā literatūras apstrāde bija apsīkusi.
Izsniegto grāmatu un uzziņu skaits bijis lielāks nekā citās

nodaļās.

Latviešu nodaļas izsniegto grāmatu statistika2

1921./22. g. — 5 903 1931./32. g. — 15 209

1922./23. g. — 7 932 1932./33. g. — 18 156

1923./24. g. — 15 554 1933./34. g. — 16 507

1924./25. g.
— 19 501 1934./35. g. — 23 304

\925./26. g. — 17 087 1935./36. g. — 24 524

1926./27. g. — 14 297 1936./37. g. — 23 687

1927./28. g. — 15 018 1937./38. g. - 20 279

1928./29. g. —15778 1938./39. g. —25 237

1929./30. g. — 12 901 1939./40. g. — 17 222

1930./31. g. — 11 355

1920. gada pirmajā pusē Valsts bibliotēkas baltikasnodaļā
bija ap 1700 grāmatu par Latviju.3 1920. gada 2. augusta pārskatā 4

minēts, ka baltikas nodaļas katalogs atspoguļo vairāk nekā

2000 sējumu, turpat norādīts, ka šis skaits sevišķi pieaugs, jo

saņemts liels daudzums grāmatu no apriņķu pilsētām, starp kurām

daudz grāmatu par Baltiju. Ar laiku nodaļā sakrājās literatūra arī

par citām Baltijas valstīm, it īpaši par agrākajām Baltijas provin-
cēm un guberņām. Šajā nodaļā glabājās arī periodiski izdevumi,

sīkiespieddarbi un citi materiāli.

Par baltikas nodaļas darbu nav atrasti paskaidrojošie pārskati.
Atsevišķi bibliotēkas darbības gadu pārskati rāda izsniegumu, kas

20. gados bijis nedaudz lielāks par vienu tūkstoti un mazliet pār-
sniedzis divus tūkstošus 30. gadu beigās.

Jau bibliotēkas darbības pirmajos gados bija iegūtas vācu

valodā sarakstītas hronikas par Latviju, piemēram, S. Heninga hro-

nika (1590. g.), B. Rusova hronika (1584. g.), J. Arnta hronika

(1747. g.) v. c.
5

1 F XAI64, 19. 1.
2 Skaitli no 1921./22. darbības gada līdz 1937./38. darbības gadam uzrādīti —

LCVVA, 5951. f., 2. apr., 290. 1,1. lapa; R XAI64, 16. 1.; skaitļi par 1938./39. dar-

bības gadu — R XAI64, 17. 1.; skaitļi par 1939./40. darbības gadu — LCVVA,
5951. f., 2. apr., 291. 1., 4. lapa.

3 R XAI64, 19a. 1.
4 Turpat, 1. 1.
5 Latvijas Valsts bibliotēka. 1. IV 1922.—1. IV 1923. g. — «Izglītības Minis-

trijas Mēnešraksts», 1923, № 11, 1309. lpp.
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Baltikas nodaļas grāmatu skaits vēlākajos gados nav uzrādīts,,
zināms tikai, ka tas ievērojami papildināts 1922. gadā ar pirktām
grāmatām un 1926. gadā no N. Ķimeļa antikvariātā pirktajiem izde-

vumiem.l Taču 1945. gada to skaits bijis ap 22000 sējumu.2

Telpu un kadru trūkuma dēļ tika apvienotas arī neradniecīgas
nodaļas. Vienas darbinieces pārziņā bijusi gan daiļliteratūra krievu

valodā, gan skolas grāmatas. Arī bijušās bērnu bibliotēkas grāma-
tas nodotas šās nodaļas pārziņā. Līdz 1932. gadam nodaļas grāma-
tas glabājās L. Jaunielā koridorā uz grīdas alfabētiskā secībā. Tikai

no 1937. gada tās sakārtotas pa nodaļām, bet atsevišķu nodaļu
robežās — alfabētiskā secība.

1937. gadā krievu daiļliteratūras grāmatu skaits

bija 9500 un 70 konvolūti, kuros iesietas brošūras. Skolas grā-
matu skaits ap 6500 un bijušās bērnu bibliotēkas grā-
matu skaits ap 8000.3

Sabiedriskās, juridiskās, medicīniskās un

pedagoģiski filozofiskās literatūras nodaļas grā-
matu kopskaits 1939. gadā sasniedzis 47 170.4 No tām apmēram
39 160 sējumi bijuši pilnīgi apstrādāti (inventarizēti, kataloģizēti
un nodoti lasītāju lietošanā), 4460 sējumi aprakstīti tikai nodaļas

katalogam un 3550 sējumi bijuši pilnīgi neapstrādāti. īstenībā arī

šaja nodaļā literatūras vienību skaits bijis lielāks, jo norādītajos

skaitļos nav ietvertas brošūras. 1937. gadā to skaits bijis 9600.

30. gadu beigās 60% šīs nodaļas literatūras pieauguma veido-

jusi dažādu biedrību likvidācijas komisiju nodotā literatūra, 30%
dažādu valsts iestāžu nodotā literatūra un tikai 10% — pirktas
grāmatas, jo fašistiskās diktatūras gados grāmatas pirktas maz.

Dabas zinātņu un tehniskās literatūras biblio-

tēka bijis maz, tāpēc šaja nodaļā glabājas arī lauksaimniecī-

bas, tirdzniecības, matemātikas un ģeogrāfijas
literatūra. 1937. gadā sējumu kopskaits nodaļā bijis 334125

,
bez

tam 339 konvolūtos bijušas iesietas 3620 brošūras un 3360 konvo-

lūtos — 547200 patenti. Ģeogrāfisko karšu bijis 420.

1937. gadā pilnīgi aprakstītas bijušas tikai 15688 grāmatas, t. i.,

mazāk neka puse. Trīsdesmito gadu beigās jaunu grāmatu ienācis

maz.

Vestures un mākslas nodaļā vēstures nozare

1 Pavārs A. Latvijas Valsts bibliotēka. — «Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts», 1928, № 11, 438. lpp.
2 R XAI64, 220. 1.
3 Turpat, 19. 1.

4 Turpat.
5

Turpat.
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1937. gadā bijis ap 28000 grāmatu, mākslas grāmatu ap 8000.1

Visas grāmatas bijušas apstrādātas, bet nešifrētas. 1937. gadā
ierosināts grāmatas šifrēt, lai tās varētu izsniegt bibliotekāri, bet

nodaļas vadītājs veiktu zinātnisku darbu. Nodaļā bijis ap

10000nošu izdevumu, kas sakārtoti, bet nekataloģizēti.
Ārzemju daiļliteratūras nodaļā sējumu skaits

1937. gadā bijis 32 ООО, 2
puse no tiem — 16000 — vācu valodā;

tālāk: daiļliteratūra franču valodā — 5500 grāmatas, angļu — 4100,

poļu — 947, ebreju — 700, itāļu — 273, igauņu — 125, lietu-

viešu — 73, baltkrievu — 70, spāņu — 51. Grāmatu pārējās sveš-

valodās bijis nedaudz. Visas nodaļas grāmatas 1937. gadā bijušas
inventarizētas un novietotas plauktos Pils laukuma ēkā. Daiļlite-
ratūras izsniegšana bijusi ierobežota, tā nav izsniegta lasītavā, bet

izmantota tikai zinātniskiem pētījumiem.
Literatūras vēstures, valodniecības un grieķu

un romiešu literatūras klasiķu nodaļā grāmatu
un brošūru skaits 1937. gadā — 19500.3 Literatūras vēstures

nozarē — 8200, valodniecībā — 4200, grieķu un romiešu literatūras

klasiķu darbi — 7100. Šajā skaitā ietilpst arī 80 konvolūti, kuros

iesietas brošūras, un 10 konvolūti, kuros iesieti prospekti.
1934. gadā šajā nodaļa bijušas 18 376 grāmatas, bet 30. gadu

beigās vairāki simti grāmatu nodoti skolas grāmatu nodaļai.
1937. g. grieķu un romiešu literatūras klasiķu darbi sākti šifrēt.

1937. gadā dublētu krātuvē atradies 2394514 dublēts,

ieskaitot no likvidējamo biedrību bibliotēkām 30. gados atvestās

10897 grāmatas. Dublētu krātuves grāmatas bija sablīvētas

L. Jaunielas telpās. Lielais vairums grāmatu bija sakārtotas plauk-
tos un sanumurētas.

Lasītāju apkalpošana

Galvenās lasītavas atvēršana Pils laukumā 1921. gada rudenī

lasītāju apkalpošanu radikāli neuzlaboja.
1923./24. darbības gadā vietu skaits galvenajā lasītavā palie-

linājās no 70 līdz 90, 5 bet lasītājiem bija jāsēž pārāk tuvu citam pie
cita. leguvusi minētā nama trešo stāvu, Valsts bibliotēka 1925./26.
darbības gadā jaunajās telpās atvēra lasītavu ar 150 vietām.6 Tel-

1 R ХАI64. 19. I.
2 Turpat.
3

Turpat.
4 Turpat.
5 Latvijas Valsts bibliotēka. 1. IV 1923. līdz 1. IV 1924. g. — «Izglītības

Ministrijas Mēnešraksts», 1924, № 12, 614. lpp.
6 Latvijas Valsts bibliotēka. 1. IV 1923.—1. IV 1926. — «Izglītības Ministrijas

Mēnešraksts», 1927, №. 9, 181. un 182. lpp.
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pas bija plašākas par iepriekšējām, gaišas un saulainas. Lasītāji
bija pārredzami no atsevišķi iekārtotās lasītavas darbinieku telpas.
Citā telpā tika uzglabātas rezervētās grāmatas, tur atradās arī

primitīvs grāmatu lifts, kas piegādāja literatūru no pirmā un otrā

stāva. Atsevišķs kabinets bija paredzēts zinātniekiem. Lasītavā bija
novietots arī sistemātiskais katalogs.

Grāmatas galvenajā lasītavā izsniedza lasīšanai tikai Valsts

bibliotēkas telpās. Tiesības lasīt Valsts bibliotēkā pirmajos gados
bija katram pilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu. Vēlākajos
gados lasītavas varēja apmeklēt tikai no 18 gadu vecuma.

1 Visās

lasītavās grāmatas varēja saņemt bez maksas. Kopš 1923. gada
no Pils laukumā izvietotajiem fondiem grāmatas uz mājām izsnie-

dza vienīgi ārkārtējos gadījumos un tikai tad, ja bibliotēkā atradās

2 eksemplāri. Vienīgos eksemplārus varēja saņemt uz mājām tai

gadījumā, ja grāmatas tirdzniecībā bija vēl pērkamas.

Lasītavā uz laikrakstu galda atradās visi Latvijā iznākošie, kā

arī daži ārzemēs izdotie laikraksti. Laikrakstu galdu iekārtoja
1920. g. 1. jūnijā.2 Gandrīz visas redakcijas sūtīja laikrakstu gal-
dam bezmaksas eksemplārus. Jau pirmajā darbības gadā laikraksti

tika lasīti 12408 reizes. Strauja apgrozījuma dēļ statistiskās ziņas
vēlākajos gados par šo laikrakstu lasāmību netika reģistrētas.
30. gados par to vairs nav ziņu. Bibliotēkas darba pārskatā teikts,
ka laikrakstu galds slēgts tehnisku iemeslu dēļ.

Pie galvenās lasītavas bija sakomplektēta arī uzziņu litera-

tūra, t. s. rokas bibliotēka,
3 kurā atradās likumu krājumi, enciklopē-

dijas dažādās valodas, literatūras vēstures un citi materiāli.

No 1922. g. 1. februāra līdz 1926. g. I. novembrim darbojās
bērnu abonements, t. s. bērnu bibliotēka.4 Bērnu bibliotēkā grāma-
tas izsniedza tikai uz mājām pret skolotāju un vecāku galvojumu.

Valsts bibliotēkas nelielais budžets neļāva pietiekami papildināt
bērnu bibliotēkas krājumus, apmeklējumu skaits strauji samazinā-

jās, tādēļ 1926. gadā abonementu slēdza.

Galvenā lasītava Pils laukumā darbojās no pīkst. 10.00 līdz

20.00, dublētu nodaļa, kur grāmatas izsniedza uz māju, — no

pīkst. 14.00 līdz 19.00 un bērnu bibliotēka — no pīkst. 13.00 līdz

17.00. Abas pēdējās atradās L. Jaunielā.

! Valsts bibliotēkas lasītavas iekārta. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts»,
1928, № 12, 596. lpp.

2 Pārskats par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.
1. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 572. lpp.

3

Turpat.
4 Latvijas Valsts bibliotēka. 1. IV 1922.—1. IV 1923. g. — «Izglītības Minis-

trijas Mēnešraksts», 1923, № 11, 1310. lpp.
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Lasītāju sastāvs bibliotēkas 3 darbības gados1

(1922./23., 1923./24., 1924./25. g.)

Dublētu nodaja darbību uzsākusi 1921. g. maijā.2 Līdz 1939. g.

beigām no šīs nodaļas pret galvojumiem izsniedza grāmatas lasī-

šanai mājās.
Grāmatu kopskaits 1926. gadā nodaļā bijis ap 10000 sējumu,

3

1937. gadā — 14900,4 1940. gadā — 16030.5

Fašistiskas diktatūras laikā — 30. gadu beigas — grāmatu
pirkšanai dublētu nodaļas vajadzībām līdzekļus nepiešķīra, dublēti

saņemti galvenokārt no likvidējamo biedrību grāmatām. Līdz

1935. gada jūnijam Latvijā iznākušās grāmatas dublētu nodaļa

saņēma arī no Valsts bibliotēkas obligātajiem eksemplāriem, 6 bet

vēlāk obligāto eksemplāru sāka sūtīt Liepājas pilsētas bibliotēkai.

Tā kā nodaļā jaunas grāmatas vairs neieplūda, apmeklētāju un

izsniegumu skaits samazinājās.

1933./34. darbības gadā dublētu nodaļu apmeklējuši 25292 lasī-

tāji, kuriem izsniegtas 36400 grāmatas, 1938./39. g. — 15 933 lasī-

tāji, un viņiem izsniegtas 23956 grāmatas.7

1939. gadā nodaļu slēdza.

20.—30. gados reģistrēto lasītāju skaits bibliotēkā svārstījies

apmēram no 3 līdz 6 tūkstošiem gadā. 8 Vislielākais reģistrēto lasī-

1 Nav ieskaitīti bērnu lasītavas lasitaji. Skaitji ņemti no 20. gadu darbības

pārskatiem. Nodalījumā «lestāžu darbinieki» apvienotas tolaik atsevišķi uzrādītās

kategorijas: «ierēdņi», «privātiestāžu kalpotāji», «sabiedrisko iestāžu darbinieki».

Pārējās lasītāju kategorijas norādītas tā, kā tās uzskaitītas 20. gados.
* Pārskats par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.

Г. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 19.38, № 11, 572. lpp.
3

R XAI64, 19. 1.
* LCVVA, 5951. f., 2. apr., 294. 1., 37. lapa.
5 R XAI64, 19. 1.
6 Turpat.
7 Turpat.
8 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 290. 1., 4. lapa. Sk. arī statistiskās tabulas krājuma

beigās.

Studenti Skolēni
Iestāžu

darbinieki

Brīvo

profesiju

pārstāvji
Skolotāji Kareivji

Virsnieki

kaits

%
5520 4115 2000 708 771 313

36,7 27,4 13,3 4,7 5,1
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1. tabula

tāju skaits bijis 1922./23. gadā — 6771. Tas galvenokārt izskaidro-

jams ar bērnu bibliotēkas atvēršanu. 1489 lasītāji šajā darbības

gadā reģistrēti bērnu bibliotēkā. Fašistiskās diktatūras gados lasī-

tāju skaits gadu no gada samazinājās. 1931./32. gadā vēl bijuši
reģistrēti 5136 lasītāji, bet 1934./35. gadā vairs tikai 4690, un

1939./40. gadā to skaits sarucis līdz 3177.1

Apmeklētāju skaits, kā arī reģistrēto lasītāju skaits vislielākais

bijis no 1923. gada līdz 1927. gadam, kad darbojās bērnu bibliotēka,
bet strauji tas krities fašistiskās diktatūras gados. Pirmajā — nepil-
najā 1920./21. darbības gadā bibliotēku apmeklējuši 24904 apmeklē-
tāji, 1922./23. darbības gadā to skaits jau sasniedza 99657. Vislie-

lākais apmeklētāju skaits bijis 1925./26. gadā — 117604, vismazā-

kais — 1939./40. gadā — 37 791, t. i., tikai 1/3 no 1925./26. darbības

gada apmeklējumiem.
No 1927. gada apmeklētāju skaita mazināšanās daļēji izskaidro-

jama arī ar daiļliteratūras izsniegšanas ierobežojumiem — tā iz-

sniegta tikai zinātnisko darbinieku vajadzībām. Tomēr apmeklētāju
skaita samazināšanos fašistiskās diktatūras gados var izskaidrot ar

buržuāziskās kultūras pagrimumu vispār, ar dažādām pārmaiņām
sociālajos apstākļos, piemēram, ar studentu un vidusskolnieku

skaita samazināšanos, ar progresīvo organizāciju aizliegšanu un

progresīvās inteliģences arestiem. Lasītāju skaitu nevarēja neietek-

mēt arī progresīvās literatūras izņemšana no apgrozības.
Kā 20., tā 30. gados absolūtais lasītāju vairākums bija studenti,

skolēni un inteliģences pārstāvji. 20. gados tikai 6,3% no visa

lasītāju skaita bija strādnieki, amatnieki un mājkalpotāji, 2/3 —

studenti un skolēni.2

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 291. 1., 4. un 26. lapa; 290. L. 5. lapa.
2 Latvijas Valsts bibliotēka. 1. IV 1924 —1. IV 1925. — «Izglītības Ministri-

jas Mēnešraksts», 1925, № 12, 611. lpp.

Amatnieki Strādnieki Māj-
kalpotāji

Tirgotāji
Garīdz-

nieki
Nezināmi Kopā

507 305 129 74 581 15031

3.4 0,9 0.5 0.1 3.9 100%
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Sakara ar bērnu bibliotēkas slēgšanu un skolu bibliotēku iekār-
tošanu 30. gados samazinājies tieši šo lasītāju skaits, piemēram,
1931./32. darbības gadā no 5136 lasītājiem 2342 (45,6%) ir bijuši
studenti, skolēnu skaits bijis tikai 689 (13,4%), ierēdni — 733

(14,3%), amatnieki un strādnieki — 538 (10,5%), skolotāji — 204

(3,9%), brīvo profesiju pārstāvji — 211 (4,1%), kareivji — 51

(1%), tirgotāji — 46 (0,8%), nezināmu profesiju pārstāvji — 332

(6,4%).'

1939./40. gadā galveno lasītāju kontingentu arī izveidojuši stu-

denti, skolēni un mācību iestāžu darbinieki. Šajā budžeta gadā
bibliotēkā reģistrēto 3177 lasītāju sastāvs bijis šāds: studenti — 1260

(39,7%), iestāžu darbinieki —614 (19,3%), skolēni — 321 (10,1%),
brīvo profesiju pārstāvji — 92 (2,9%), skolotāji — 101 (3,2%), virs-

nieki — 23 (0,7%), kareivji — 34 (1,1%), amatnieki — 426

(13,4%), strādnieki — 201 (6,3%), tirgotāji — 28 (0,9%), garīdz-
nieki — 34 (1,1%), nezināmi — 43 (1,4%).2

Nelielai lasītāju grupai — galvenokārt zinātniekiem un sabied-

riskiem darbiniekiem — izsniedza speciālas ieejas kartītes. Šo kar-

tīšu īpašnieki varēja apmeklēt nodaļas tieši un iepazīties ar

grāmatām.3

Atbilstoši izmaiņām apmeklētāju skaitā mainījies arī grāmatu
izsniegums lasītājiem. Līdz 1935./36. darbības gadam tas visumā

audzis (neskaitot samazināšanos pēc bērnu bibliotēkas slēgšanas),
fašistiskās diktatūras laika tas pamazām krities. 4

No bibliotēkas atvēršanas līdz 1940. gada 1. aprīlim bibliotēka

izsniegusi 1 902253 literatūras vienības. Lasāmība 20. gados pakā-
peniski tuvojās skaitlim 20, bet 30. gados pārsniedza šo skaitli,

piemēram, 1922./23. darbības gadā — 6,8, 1925./26. g. — 19,'

1928./29. g. — 22,5, 1934./35. g. — 25,7, 1935./36. g. — 28,6,
1939./40. g. — 24,1.

Izsniegto sējumu skaits bija apmēram 1/4 no bibliotēkas fonda

(neieskaitot sīkiespieddarbus).
Bibliotēka jau pirmajā darbības posmā izstrādāja bibliotēku

1 Caune V. Latvijas Valsts bibliotēka. — «Latvijas bibliotēku padomes gada
grāmata», 2. R., 1932, 136. lpp.

2 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 291. Г., 26. lapa.
3 Latvijas Valsts bibliotēka. 1. IV 1923. līdz 1. IV 1924. g.

— «Izglītības
Ministrijas Mēnešraksts», 1924, № 12, 616. lpp.

4 Skaitļi no 1920./21. darbības gada līdz 1937./38.darbības gadam.— LCVVA,
5951. f., 2. apr., 290. 1., 6. lapa. Skaitļi par 1938./39. darbības gadu. —

T[annis] Ķ. Valsts bibliotēkai... — «Latvijas Skola», 1939, № 3, 330. lpp;
R XAI64, 17. 1. Skaitļi par 1939./40. darbības gadu. — LCVVA, 5951. f., 2. apr.,
291. 1., 4. lapa; R XAI64, 18. 1.
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Grāmatu izsniegums
2. tabula

savstarpējās lietošanas noteikumu projektu. 3 Ar Latvijas lielākajām
bibliotēkām notika savstarpēja grāmatu apmaiņa aizdošanas kār-

tība jeb, kā toreiz apzīmēja, grāmatu «patapināšana». Mūsdienās
to sauc par grāmatu pasūtīšanu starpbibliotēku abonementa veidā.

Grāmatām aizņemšanās termiņš bija 2 nedēļas, periodikai —

1 nedēļa. So literatūru drīkstēja lasīt tikai bibliotēkas telpās.
No Latvijas bibliotēkām visciešākie grāmatu aizdošanas sakari

bija ar Rīgas pilsētas bibliotēkām.

Starptautiskos grāmatu aizņemšanās sakarus Valsts bibliotēka

uzsāka 1922. g. oktobrī, noslēdzot atbilstošu līgumu ar Prūsijas
Valsts bibliotēku.4 Šis līgums deva iespēju saņemt vajadzīgās grā-
matas ne tikai no Prūsijas Valsts bibliotēkas, bet arī no citām Vāci-

jas bibilotēkām.

Valsts bibliotēka prese paziņoja par šo līgumu un aicināja zināt-

niskos un sabiedriskos darbiniekus pieprasīt grāmatas no 1922. g.

1 No 1920. g. 1. jūnija.
2

Bernu lasītava slēgta no 1926. gada 1. novembra.
3

R XAI64, 19a. 1.
4 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 57. 1., 81. lapa.

Darbibas gadi

(no 1. aprīļa
līdz 31. martam)

No pamat-

noda|am
No dublētu

nodaļas
No bernu

noda|as Кора

1920/21-1

1921./22.
1922./23.

1923./24.
1924./25.
1Э25./26.
1Э26./27.
1927. /28.
1928./29.
1929./30.
1930./31.
1931./32.
1932./33.
1933./34.
1934./35.
1935./36.
1936./37.
1937./38.
1938./39.
1939./40.

4 903

13 820

28 804

48 622

54 788

56350

58591

61 997

78 227

58 628

59827

77257

89 870

78 658

86 569

89 655

88 233

80 054

78 112

62 238

8 056

27 605

17 554

22872

25 971

29535

27 520

28 024

31 942

30 774

33 562

36 799

35 869

36 400

33 942

31 776

31 471

36 286

23 956

15 778

24 097

23 363

23 568

10 3302

Likvidēta

12 959

41 425

46 358

95 591

104 122

109 453

96 441

90 021

ПО 169

89 402

93 389

114 056

125 739

115058

120511

121 431

119704

116 340

102068

78 016
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I. decembra. 1 Grāmatu lietošanas laiks nedrīkstēja pārsniegt 3 nedē-

jas, un izdevumi par grāmatu pārsūtīšanu bija jāsedz pieprasītājam.

1923./24. darbības gadā no Prūsijas Valsts bibliotēkas vien jau

saņēma 74 sējumus, 1924./25. darbības gadā — 238 sējumus,
1925./26. g. — 140 sējumus. Saņemto grāmatu skaits 30. gados no

Prūsijas Valsts bibliotēkas ari svārstījās apmēram no 100 līdz 200

gadā, vienīgi 1933./34. gadā saņemtas tikai 78 grāmatas.
Dzīvi sakari nodibinājās arī ar Tērbatas universitātes bibliotēku,

atsaucīgas bija Polijas un Cehoslovakijas bibliotēkas. Samērā

daudz grāmatu atsūtīja Ļeņingradas publiskā bibliotēka. Ārzemju
bibliotēkas Latvijas Valsts bibliotēkas pakalpojumus izmantoja

reti, toties Latvijas Valsts bibliotēka pieprasījumus sūtīja apmēram
uz 20 valstīm.

Lielākoties grāmatu aizdošanas sakari nebija reglamentēti. Vis-

pieņemtākais princips grāmatu aizdošanā bija reciprocitāte — aiz-

devējai bibliotēkai bija tiesības aizņemties grāmatas no tām biblio-

tēkām, ar kurām tā atradās aizdošanas sakaros.

Dažas valstis, piemēram, Francija, izsūtīja savas grāmatas tikai

ar sūtniecības starpniecību. Sūtīšanas izdevumus reizēm maksāja
pieprasītāja, reizēm promsūtītāja bibliotēka. No ārzemju bibliotē-

kām no 1926. g. līdz 1938. g. 1. jūnijam tika pieprasīts aizdot

2162 grāmatas, no tām saņemtas 1676.2 1938./39. darbības gadā no

pieprasītajām 234 grāmatām saņemtas 195.Tajā pašā darbības gada
uz ārzemēm no pieprasītajām 17 grāmatām aizsūtītas 14.3

Latvijas bibliotekāri cīnījās par vienotiem noteikumiem starp-

tautiskajā grāmatu aizdošanā, gan rakstot ieteikumus Ārlietu

ministrijai,
4

gan uzstājoties bibliotekāru konferencēs. 5 Valsts biblio-

tēka arī atzina, ka jārada iestāde, kur starptautiskā mērogā varētu

uzzināt jebkuras grāmatas atrašanās vietu. Praktiski tas nozīmēja
bibliotēku kopkatalogu organizēšanu katrā valstī, bet šim nolūkam

Latvijas valsts nepiešķīra vajadzīgos līdzekļus.

Arvien plašāk izvēršot grāmatu aizņemšanos, Valsts bibliotēka

1939. g. 6. oktobrī izglītības ministram ierosināja nodibināt Latvi-

jā centru, kas kārtotu grāmatu aizņemšanos un atrastos Valsts

bibliotēkā.6

1 Paziņojums (Valsts bibliotēka noslēgusi līgumu ar Prūsijas bibliotēku par

grāmatu apmaiņu). — «Valdības Vēstnesis», 1922, 30. nov., № 270.
2 R XAI64, 16. 1.
3 Turpat, 17. 1.
* LCVVA, 5951. f., 2 apr., 158. 1., 8. lapa.
5 Pavārs A. lespiedumu darbu savstarpēja apmaiņa un aizdošana. — «Latvi-

jas bibliotēku padomes gada grāmata», 2. R, 1932, 115. lpp.
6 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 287. i., 334. lpp.



49

Pec šī ziņojuma Valsts bibliotēka oficiāli tika nodibināts grā-
matu aizņemšanās centrs.'

Valsts bibliotēka mēdza piedalīties ar saviem grāmatu krāju-
miem citu iestāžu organizētās izstādēs, toties savās telpās saviem

apmeklētājiem izstādes rīkoja ļoti reti.2 Vienīgā kaut cik ievēro-

jamā izstāde bibliotēkas telpās L. Jaunielas ēkā 1921. gadā 3 bija
Dantes izstāde sakarā ar 600 gadiem kopš viņa nāves.

Plašākās izstādes Latvijā, kurās piedalījās Valsts bibliotēka,

bija grāmatu nedēļas laikā organizētās izstādes 1929., 1931., 1936.

un 1939. gadā, kurās eksponēja Latvijā iznākošo literatūru pa
vairākiem gadiem.

Latvijas bibliotekāru biedrība parasti lūdza no Valsts bibliotē-

kas literatūru izstādēm bibliotekāru kongresu vai konferenču laikā,

piemēram, 1923. gadā Ļ bibliotekāru kongresa laikā tika rīkota

plaša Latvijā izdoto grāmatu izstāde, 4 1925. gadā — Rīgas pilsētas
bibliotekāru konferences laikā, 5 1939. gadā — Latvijas bibliotekāru

un arhivāru sanāksmes laikā. 6

No atsevišķu iestāžu rīkotajām atsevišķu personu atceres izstā-

dēm, kurās Valsts bibliotēka eksponēja materiālus, var minēt Puš-

kina komitejas rīkoto izstādi 1937. gadā «Puškins un viņa laiks»,

Valsts Vēstures muzeja organizēto izstādi 1932. gadā «Gustavs

Ādolfs», kā arī Skolu muzeja organizētās tematiskās izstādes par

Daugavu un Gauju.
Valsts bibliotēka ar savu literatūru piedalījās ari vairākās starp-

tautiskās izstādēs. 1925. gadā Romas starptautiskajai izstādei nosū-

tīja 72 grāmatas,7 starp kurām bija arī bibliotēkas izdotā «Latviešu

zinātne un literatūra», K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīca»,
1. sēj., J. Raiņa «Dzīve un darbi» 3 sēj. (R., 1925.) un Latvijas
universitātes raksti. 1928. gadā uz starptautisko izstādi Ķelnē tika

aizsūtītas 12 grāmatas, 136 periodiski izdevumi un 87 avīzes.8

1928. gadā Valsts bibliotēka sagatavoja Briseles muzejam «Palais

Mondial» 112 grāmatas un diagrammas pastāvīgai latviešu nodaļas

izstādei, tomēr dažas no tām Ārlietu ministrija aizliedza sūtīt.

Starp aizliegtajām grāmatām bija grāmatas par revolucionāro kus-

tību Latvijā. 9

1 Biedrības dzīve. — «Bibliotekārs», 1940, № 6, 563. lpp.
2 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 165. 1.
3

R XAI64, 16. 1.
4 C[aune] [V.l. Grāmatu izstāde. — «Strādnieku Avīze», 1923, 26. aug

№ 190.
5 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 107. 1., 6.—11. lapa.
6

Turpat, 276. 1., 29. lapa.
7

Turpat, 77. 1., 7.-11. lapa.
8

Turpat, 146. 1., 3.—19. lapa.
9 Turpat, 240. 1., 31. lapa.



50

1940. gada februārī notika Latvijas un PSRS tautu kultūras

tuvināšanas biedrības apspriede par latviešu grāmatu izstādes sarī-

košanu Maskavā. 1 Valsts bibliotēkai bija jākontrolē, lai visas nozī-

mīgās grāmatas tiktu uzņemtas izstādes materiālos, un jāpapildina
krājums arī no saviem fondiem. 1940. gada jūlija sākumā šajā
izstādē eksponētās grāmatas tika uzdāvinātas Ārzemju literatūras

bibliotēkai Maskavā. 2

Palīdzība citam bibliotēkām

Lai veicinātu Latvijas bibliotekāru kvalifikācijas celšanu, kā arī

radītu kaut cik vienotu sistēmu bibliotēku darba organizācijā, Valsts

bibliotēka 1920. gadā izdeva V. Caunes «Decimālo klasifikāciju» un

V. Caunes «Autoru tabeles». 1927. gadā «Autoru tabeles» izdeva

otrreiz. Valsts bibliotēkas palīdzība citām bibliotēkām galvenokārt
tomēr aprobežojās ar Kultūras fonda bibliotēku organizēšanas

tehniskajiem darbiem un daļēju šo bibliotēku kontroli.

Lai ar laiku visā Latvijā pakāpeniski izveidotu bibliotēku tīklu

un atjaunotu karā izpostītās bibliotēkās, Kultūras fonda dome

nolēma sagatavot grāmatu krājumus tautas bibliotēkām, kas izda-

lāmas pa visu Latviju. 1922. g. 11. februāra sēdē nolēma vispirms
sagatavot 1. sēriju — grāmatu krājumus 300 tautas bibliotēkām.3

īpaša komisija, kura ietilpa Latvijas augstskolas darbinieki,

rakstnieki un zinātnieki, sastādīja grāmatu sarakstu jeb pamat-

katalogu ar 479 nosaukumiem, ko Kultūras fonda dome apstipri-
nāja 2. jūnija sēdē. Kopā ar papildinājumiem saraksts aptvēra
672 grāmatu nosaukumus. 4

Dibināmo bibliotēku praktiskos organizācijas darbus — grā-
matu savākšanu, iesiešanu, šķirošanu, bibliotēku komplektu saga-

tavošanu un izdalīšanu — Kultūras fonds nodeva Valsts bibliotēkai,

kura bija izteikusi vēlēšanos, lai bibliotēku tīkla organizēšanas
darbus veiktu ar to saziņā. 5 Vadot Kultūras fonda bibliotēku orga-

nizēšanu, Valsts bibliotēka cerēja radīt pamatus Latvijas biblio-

tēku centrālā kataloga izveidei, jo, dibinot jaunās bibliotēkas un

pilnveidojot vecās, būtu svarīgi ievērot vienveidību un iegūt bib-

liotēku grāmatu sarakstus centrālā kataloga vajadzībām. Ar šo

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 292. 1., 34.—37. lapa.
2 Turpat, 41. lapa.
3

Turpat, 11. U 102. lapa.
4 Egle R. Kultūras fonda bibliotēkas. — «Latvijas bibliotēku padomes gada

grāmata», 1. R., 1926, 65. lpp.; Kultūras fonda bibliotēkas grāmatu saraksts.

[R.], 11922].
5 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 11. 1., 14. un 15. lapa.
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sarakstu palīdzību Valsts bibliotēka plānoja arī papildināt savu

latviešu grāmatu krājumu.
Valsts bibliotēka šo darbu veikšanai ierīkoja īpašu darbvedību

L. Jaunielā 26. Vispārējo darba organizāciju vadīja Valsts biblio-

tēkas atbildīgie darbinieki, bet darbu tehniskajai veikšanai pieņēma
pagaidu darbiniekus, kurus algoja Kultūras fonds. Darbus uzsāka

1922. g. 1. jūlijā. 1 Vispirms tika izsūtītas aptaujas veidlapas uz

pagastiem, lai ievāktu ziņas par bibliotēku esamību un to pašrei-

zējo stāvokli. 1922. g. 13. septembrī «Latvijas Vēstnesī» publicēja
veidlapā uzdotos jautājumus, lai pagastu padomes un vietējās kul-

tūras organizācijas, kas veidlapas nebūtu saņēmušas, nekavējoties
iesūtītu vajadzīgos datus.

Otrās sērijas sagatavošanu Valsts bibliotēka uzsāka

1923./24. darbības gadā. Šinī sērijā bija jānoorganizē 150 lauku

bibliotēkas. Tajā pašā budžeta gadā Valsts bibliotēka palīdzēja
Skolu departamentam noorganizēt arī 500 skolu bibliotēkas. Skolu

bibliotēku organizēšana turpinājās
*

arī nākamajos gados. No

1922. g. līdz 1930. g. nodibināja 8 sērijas tautas bibliotēku, pavisam
kopā tika noorganizētas 734 bibliotēkas, neieskaitot skolu biblio-

tēkas.2 Līdz 1939. gadam tika vēl iekārtotas 4 sērijas tautas

bibliotēku.3

Praktiski vienas tautas bibliotēkas grāmatu kopskaits bija
apmēram 500 vienību, skolas bibliotēkas — apmēram 200 vienību.

Kultūras fonds piešķīra Valsts bibliotēkai vienu no savām bib-

liotēkām (674 grāmatas) un tās papildinājumu (157 sējumus). So

bibliotēku kā parauga bibliotēku novietoja un kataloģizēja
atsevišķi.4

Valsts bibliotēkas darbinieki vairākkārt izbrauca uz noorganizē-
tajām bibliotēkām, sniedza metodiskus norādījumus darba uzlabo-

šanai un pārbaudīja piešķirto pabalstu izlietošanu, kā arī izsūtīja
tam aptaujas veidlapas. Braukšanai komandējumos izlietoja pat
divriteņus.

Kultūras fonda bibliotēku grāmatu katalogu sastādīšanas komi-

sijā bija iesaistīti arī tādi progresīvi bibliotēku darbinieki kā

R. Egle, J. Misiņš un T. Līventāls. Grāmatu izvēli galvenokārt
noteica grāmatu tirgū dabūjamās grāmatas. J. Misiņš un V. Caune

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., IL 1., 102.—112. lapa.
2 Apsītis A. Latvijas Kultūras fonda bibliotēkas. — «Latvijas bibliotēku

padomes gada grāmata», 2. R., 1932, 107. lpp.
3

Kultūras fonda bibliotēku grāmatu saraksts. 12. ser. [R., Gulbja grām.
spiest., 1939.]

4

Latvijas Valsts bibliotēka. 1. IV 1924.—1. IV 1925. — «Izglītības Minis-

trijas Mēnešraksts», 1925, № 12, 610. lpp.



jau 1. latviešu bibliotekāru kongresā 1923. gadā kritizēja tautas

bibliotēku fondu sastāvu, aizrādot, ka tajās esot par daudz daiļ-
literatūras.

Buržuāziskajā Latvijā nacionālā bibliotēka tika veidota bez val-

stī esošā svarīgākā nacionālo grāmatu krājuma. Fonda kodolu sastā-

dīja visdažādāko bibliotēku, iestāžu un privātpersonu krājumi, kas

bija kļuvuši par valsts īpašumu un kam kopumā piemita gadījuma
raksturs. Savu galveno uzdevumu — nacionālās literatūras savāk-

šanu un saglabāšanu uz mūžīgiem laikiem — bibliotēka pilnīgi
varēja veikt tikai attiecībā uz to laiku, kad tā sāka saņemt obligāto
eksemplāru.

Bibliotēkas struktūras pamatā bija dalījums nodaļas galveno-
kārt pēc fonda satura, nevis pēc darba procesiem; to nevar uzskatīt

par veiksmīgu, jo šāda darba organizācija nesekmēja svarīgo bib-

liotekārā darba ciklu norisi. Valsts lielākā bibliotēka bija bez

literatūras centralizētas iegādes (izņemot obligāto eksemplāru) un

apstrādes. Šis process lielā mērā balstījās uz nodaļu vadītāju erudī-

ciju. Darbu nevarēja izvērst arī telpu trūkuma dēļ.
Pie bibliotēkas darba panākumiem jāpieskaita cenšanās nodi-

bināt sakarus ar citu zemju kultūras iestādēm, grāmatu apmaiņa
caur starptautisko apmaiņas biroju un starpbibliotēku abonementa

kārtība kā Latvijā, tā ārpus tās robežām. Vislielākais bibliotēkas

nopelns ir nacionālās bibliogrāfijas izveidošana (sk. tālāk M. Izves-

tnijas rakstu).
Mazie budžeti ierobežoja vispusīgas literatūras iegādi, tomēr

pozitīvi atzīmējamas bibliotēkas darbinieku pūles grāmatu bagā-
tību savākšanā un uzglabāšanā.

Kaut gan bibliotēkas fondos ieplūda arī marksistiskā literatūra,

gan Latvijā izdotā un konfiscētā, gan no Padomju Savienības

saņemtā, tomēr Valsts bibliotēkai kā buržuāziskas valsts ideoloģis-
kai iestādei šo literatūru bija aizliegts izsniegt lasītājiem. Tā nebija
aktīva grāmatas propagandētāja, jo saskaņā ar likumu Valsts bib-

liotēka tika uzskatīta tikai par centrālo grāmatu krātuvi, kam

jākalpo zinātniskiem nolūkiem. No vienas puses tā sekmēja zināt-

nes un kultūras attīstību Latvijā, bet no otras puses to izmantoja
par buržuāziskās ideoloģijas atbalstu un izplatītāju.
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M. IZVESTNIJA,

bibliogrāfiskā uzziņu un informācijas darba

nodaļas vecākā bibliogrāfe

VALSTS BIBLIOTĒKAS BIBLIOGRĀFISKAIS DARBS

BURŽUĀZISKĀS LATVIJAS LAIKĀ

Viens no labākajiem un svarīgākajiem Valsts bibliotēkas veiku-
miem buržuāziskās Latvijas laikā ir tās darbs bibliogrāfijas lauka.

Valsts bibliotēkasi bibliogrāfijas un kataloģizācijas nodaļa vei-

doja valsts reģistrējošo^bibliogrāfiju — sastādīja rādītājus par

Latvijā iznākošajām grāmatām un periodisko izdevumu rakstiem.

Tas ir darbs, kuru pašreiz veic Latvijas PSR Grāmatu palāta.
Valsts bibliotēka izpildīja arī citas mūsdienu Grāmatu palātas fun-

kcijas — izdeva iespiestās kartītes, sniedza statistiskas ziņas par

iespieddarbu produkciju.
Tā kā bibliotēkā nepastāvēja centralizēta grāmatu apstrāde,

bibliogrāfijas un kataloģizācijas nodaļas uzdevumos ietilpa arī

atsevišķu nodaļu darbības koordinācija grāmatu kataloģizēšanā.
Nodaļa organizēja publisko sistemātisko katalogu, 20. gadu otrajā

pusē iesāka priekšdarbus publiskā alfabētiskā kataloga izveidei.

Bibliogrāfijas nodaļas 1938. gada darbības pārskatā 1 norādīts,
ka nodaļa sniegusi arī bibliogrāfiskas izziņas pašas bibliotēkas dar-

biniekiem, dažādām valsts, pašvaldības un sabiedriskām iestādēm,
privātām personām (pēc iespējas) un bibliotēkām ārzemēs. Sīkāki

dati par nodaļas veikto uzziņu darbu pagaidām nav atrasti.

Ir ziņas, ka bibliotēka gatavojusi rādītājus arī nozaru biblio-

grāfijā (par 1905. gada revolūciju, pedagoģijas jautājumiem), taču

iespiesti šie darbi netika.

1 R XAI64, 19. 1.
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leteicošās bibliogrāfijas jomā Valsts bibliotēka nav darbojusies.
No vienas puses, darbs šajā nozarē neatbilda 1922. gada likumā

izvirzītajiem bibliotēkas uzdevumiem. Valsts bibliotēka tika veidota

par grāmatu krātuvi, nevis par grāmatu bagātību popularizētāju
plašās tautas masās. No otras puses, bibliotēkas attīstībai atvēlētie

līdzekļi vienmēr bija par maziem, to nepietika arī literatūras

rādītāju izdošanai un piemērota darbinieku štata algošanai. Tāpēc
bibliogrāfijas nodaļas vadītājs V. Caune 1926. gadā Latvijas bib-

liotekāru otrajā kongresā referātā «Bibliogrāfijas lietā», 1 runājot
par «paskaidrojošās un ieteicošās bibliogrāfijas» trūkumu, aicināja
Kultūras fonda domi uzņemties šādu rādītāju sagatavošanu un

izdošanu.

No 1923. gada novembra līdz 1934. gadam bibliogrāfijas un

kataloģizācijas nodaļu vadīja Voldemārs Caune. Bibliogrāfiskā
darba aizsācējs Valsts bibliotēkā bija Augusts Ģinters. Par štata

darbinieku A. Ģinters bibliotēkā strādāja no 1920. gada maija
līdz 1923. gada septembrim, kad viņu sakarā ar slikto veselību pēc
paša lūguma atbrīvoja no vecākā bibliotekāra amata. Aizgājis no

Valsts bibliotēkas, A. Ģinters pilnīgi nodevās latviešu periodikas
retrospektīvai bibliografēšanai. 1936. gada februārī viņš atsāka

darbu Valsts bibliotēkā kā jaunākais bibliotekārs pēc brīva līguma,
bet 1940. gada augustā slimības dēl atkal bija spiests bibliotēku

atstāt.

Ņemot vērā buržuāzisko valdību vienaldzību pret Valsts biblio-

tēku, bibliogrāfijas nodaļas darbinieku mazo skaitu (5 cilvēki, pēc
1938. gada datiem) un lielo darba slodzi, 2 nodaļas veikums reģistrē-

jošās bibliogrāfijas laukā ir ļoti plašs un nozīmīgs. Kā atzīmē

bibliotēku darbinieks F. Rancāns, «1920 gadā Valsts bibliotēkas

sāktā tekošā' reģistrējošā bibliogrāfija un A. Ģintera darbs it

kā iezīmē jaunu posmu latviešu bibliogrāfijas vēsturē, ja tā varētu

teikt — latviešu bibliogrāfijas moderno posmu».
3 Valsts bibliotēkas

direktora vietnieks A. Pavārs, rakstīdams par Starptautiskās biblio-

tekāru savienību apvienības (FIAB) forumiem,4 atzīmē, ka Valsts

1 Referāta tēzes. — «Latvju Grāmata», 1926, № 5, 376. lpp.
2

Bez jau minētajiem pienākumiem nodala sekoja, lai Valsts bibliotēka

saņemtu visus pēc preses likuma pienākošos iespieddarbus, aprakstīja sīkiespied-
darbus, kuri netika reģistrēti «Valsts bibliotēkas biļetena», vāca un kārtoja

materiālus Latvijas zinātnieku, sabiedrisko darbinieku, rakstnieku un žurnālistu

pseidonīmu katalogam, gatavojās organizēt periodisko izdevumu un sēriju
katalogus.

3 Rancans F. Jānis Misiņš un viņa bibliotēka. R., 1963, 267. lpp.
4 Pavārs A. Pirmais bibliotēku un bibliogrāfijas pasaules kongress Itālija

1929. g. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts» 1929, № 12. 518.-524. lpp.
Pavārs A. Bibliotekāru savienību starptautiskās apvienības Stokholmas konfe-

rence — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1931, № 2, 197. un 198. lpp.
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bibliotēkas bibliogrāfiskie izdevumi jau labi pazīstami aiz Latvijas
robežām un ka ārzemju kolēģu vērtējumā Latvija ar saviem biblio-

grāfiskajiem izdevumiem pārspējusi vairākas valstis, kurās ir ievē-

rojami vecāka kultūra.

Valsts bibliotēkas pirmspadomju bibliogrāfiskie izdevumi

Jau 1920. gadā Valsts bibliotēka uzsvēra, ka viens no tās galve-
najiem uzdevumiem ir pilnvērtīgas nacionālas bibliogrāfijas izvei-

došana. Svarīgākie punkti paredzētajos pasākumos bija šādi:

J. Misiņa «Latviešu rakstniecības rādītāja» izdošana,'periodikas
analītiska bibliografēšana^: jauniznākušo grāmatu rādītāja organi-
zēšana.

Tā kā vēl nebija fundamentāla latviešu valodā izdoto grāmatu
rādītāja, Valsts bibliotēka plānoja izdot J. Misiņa sastādīto

«Latviešu rakstniecības rādītāju» (1585 —1920) un divdesmito

gadu pašā sākumā noslēdza ar viņu līgumu par materiāla pirkšanu. 1

Šis līgums tika anulēts, jo Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju

biedrība, ar kuru J. Misiņš bija saistījies pirms pirmā pasaules
kara, 1924. gadā rādītāju laida klajā nepabeigtā veidā par laika

posmu no 1585. g. līdz 1910. g. «Latviešu rakstniecības rādītajā»
otrā daļa (1585—1925) iznāca 1937. gadā Kultūras fonda izdevumā.

1937. gadā Valsts bibliotēka ieguva no J. Misiņa materiālus rādī-

tāja turpinājumam, taču tas netika izdots.

Lai veiktu periodikas analītisko bibliografēšanu, Valsts biblio-

tēka uzņēmās sastādīt un izdot periodisko izdevumu satura rādī-

tāju ar nosaukumu «Latviešu_zinātne un literatūra» divās sērijās.
Savā laikā Pēterpils universitātes profesors Ed. Volters, rakstīdams

par latviešu bibliogrāfiju («Dienas Lapa», 1892, nr. 116. un 117.),

gan bija aicinājis laikrakstu redakcijas publicēt sistemātiskus rādī-

tājus par gada laikā iespiestajiem rakstiem, taču atbalsi šis ierosi-

nājums neguva.

Darbu pie «Latviešu zinātnes un literatūras» Valsts bibliotēka

iesāka ar ķārtēļās periodikas bibliografēšanu un veidoja pirmo

(numuru) sēriju par literatūru, sākot ar gadu. Bez kārtēja
rakstu rādītāja bija paredzēts pakāpeniski apgūt arī visu veco perio-
disko materiālu — sastādīt plašu retrospektīvu rādītāju un

izdot to kā otro (burtu) sēriju par literatūru, sakot ar 1763. gadu,
kad iespiests pirmais tai laika zināmais periodiskais izdevums

latviešu valodā «Jauna un veca latviešu laiku un notikušu lietu

grāmata uz to 1763. gadu».

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 15. 1.
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Kārtējā analītiskās bibliogrāfijas rādītāja pirmais sējums iznāca

1921. gada janvārī (titullapa uzrādīts 1920. g?.ds) ar nosaukumu

«Latviešu zinātne un literatūra». Šo sējumu, kas aptver 1920. gada
pirmajā pusē iznākušo periodiku, izdeva par Izglītības ministrijas
līdzek|iem. Līdzekļu trūkuma dēļ turpmāko sējumu izdošana aiz-

kavējās, darbs turpinājās rokrakstā. Rādītājs par 1920. gada otrajā
pusē izdoto literatūru iznāca tikai 1923. gadā. Tā izdošanu finansēja
Kultūras fonds. Visi turpmākie sējumi tika izdoti par bibliotēkas

budžeta paredzētajiem līdzekļiem.
Līdz 1924. gada sējumam (ieskaitot) rādītājs «Latviešu zinātne

un literatūra» reģistrēja rakstu nosaukumus, kuri iespiesti Latvijā
latviešu valodā žurnālos, laikrakstos, kalendāros, rakstu krājumos
un cita veida periodiskajos izdevumos. Ar 1925. gada sējumu izde-

vums ieguva nosaukumu «Latvijas zinātne un literatūra», jo

uzņēma arī citās valodās (vācu, krievu) Latvijas teritorijā iespies-
tos rakstus, izņemot ebreju valodu (sakara ar ebreju rakstības

burtu iespiešanas grūtībām).
Izdevuma vērtību palielina tas, ka taja atspoguļoti raksti ne tikai

no buržuāziska virziena izdevumiem, kuri slavināja kapitālistisko
iekārtu, bet arī raksti no progresīvas, demokrātiskās un legālas
revolucionāras preses, pat ja tā tikusi konfiscēta. Rādītajā sastā-

dītāji ir bibliografējuši periodiskos izdevumus, kurus laikā no

1920. gada līdz 1934. gadam izdeva tās legālās strādnieku organi-

zācijas, kas lielākā vai mazākā mērā atradās Latvijas Komunistis-

kas partijas ietekmē (kreisās arodbiedrības, strādnieku kultūras

biedrības, kreiso arodbiedrību jaunatnes sekcijas, Saeimas strād-

nieku un zemnieku frakcija v. c). Rezultātā rādītājā «Latviešu

(Latvijas) zinātne un literatūra» atspoguļots tādu legālu revolu-

cionāru izdevumu saturs kā «Produkts» (1921), «Nākošie» (1921),
«Darbs un Maize» (1922), «Vienība» (1924—1928, arī ar mainīta-

jiem nosaukumiem — «Strādnieku Vienība», «Arodnieciskā Vie-

nība», «Jauna Vienība», «Strādnieku Balss» v. c), «Laikmets»

(1924), «Jaunais Strādnieks» (1925), «Darba Jaunatnes Ceļš»

(1927—1928), «Jaunā Gvarde» (1928), «Cilvēka Tiesības» (1928),
«Kreisa Fronte» (1928—1930), «Tribīne» (1931 — 1933), «Apskats»
(1934), «Mūsu Domas» (Jelgavā — 1921), «Jaunais Laiks» (Kul-

dīgā — 1925), «Ceļš» (Liepājā — 1927—1928), «Darba Tauta»

(Aucē — 1928) v. c.

Komunistiskās partijas vadībā izdoto revolucionāro pagrīdes
presi bargo cenzūras likumu dēļ Valsts bibliotēka nedrīkstēja biblio-

grafēt. Tāpēc buržuāziskās Latvijas laikā nelegāli iznākušo avīžu

«Cīņa», «Jaunais Komunārs», «Brīvā Jaunatne», «Komunists»,

«Latgališu Ceinia» v. c, žurnālu «Vienotā Fronte», «Fronte»,

«Liesma» v. c, arodu un uzņēmumu nelegālo izdevumu «Tekstil-
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nieks», «Varonis», «Resorietis», «Feldhūnietis», «Trikotāžas Strād-

niece», «Sarkanais Dzelzceļnieks» un citu saturs «Latviešu (Lat-

vijas) zinātnē un literatūrā» nav uzrādīts.'

Rādītājā nav atspoguļots arī to latviešu periodisko izdevumu

saturs, kuri 20. un 30. gados iznāca Padomju Savienība, kaut gan

Latvija šos izdevumus vairāk vai mazāk regulāri saņēma dažas

bibliotēkas un laikrakstu un žurnālu izdevniecības.2

Arhīvu materiāli liecina, ka Valsts bibliotēka tomēr ir domājusi
par šo izdevumu bibliografēšanu. Saglabājies 1927. gadā rakstītais

lūgums lekšlietu ministrijai, kurā bibliotēka lūdz atļaut savos bib-

liogrāfiskajos izdevumos reģistrēt arī tos latviešu izdevumus, kuri

izdoti ārzemēs, neatkarīgi no tā, vai šie izdevumi būtu laisti apgro-
zībā Latvijā vai ne.

3 Atbilde uz šo lūgumu pagaidām nav atrasta.

Nav arī ziņu, ka Valsts bibliotēka būtu bibliografējusi kaut ko vai-

rāk, neka cenzūra tika pieļāvusi.
Katram sējumam līdz 1926. gadam (ieskaitot), t. i., līdz «Valsts

bibliotēkas biļetena» iznākšanai, «Latviešu (Latvijas) zinātnei un

literatūrai» pievienots arī attiecīgajā gada iznākušo grāmatu siste-

mātiskais radītājs (izņemot rādītāju par 1920. gada pirmo pusi).
Šos rādītājus sastādīja, pamatojoties uz bibliotēkā ienākošo obli-

gāto eksemplāru. Tā kā sākuma posmā obligātais eksemplārs bija
nepilnīgs, pirmo gadu grāmatu rādītājos ir izlaidumi. Sakarā ar

šo apstākli J. Misiņš par «Latviešu rakstniecības rādītāja» beigu
gadu noteicis 1925. gadu.

Rādītāja «Latviešu (Latvijas) zinātne un literatūra» sastādītāji
un redaktori vairākkārt mainījušies, galvenie nopelni tā sagatavo-
šanā ir bibliogrāfiem A. Ģinteram un V. Caunem.

Izdevums arvien ļoti kavējās (1931. gada sējums iznāca

1935. gadā, 1932. gada sējums — tikai 1938. gadā). Tas mazināja

rādītāja kā operatīva informācijas sniedzēja vērtību. Bibliogrāfijas
nodaļas 1938. gada darbības pārskatā 4

gan izvirzīta prasība rādī-

tāja izdošanu organizēt tā, lai iepriekšējais gads tiktu izdots ne

velak ka kārtējā gada beigās, taču tā netika realizēta. Niecīgie
līdzekļi, ko valdība atvēlēja Valsts bibliotēkai, neļāva vienā budžeta

gadā izdot vairākus rādītājus, un tāpēc laikposms starp rādītajā
sastādīšanu un izdošanu nesamazinājās, bet pieauga.

1 Par nelegālas periodikas rakstiem (1920—1940) V. Lāča LPSR Valsts bib-
liotēkas letonikas lasītavas bibliogrāfi sastādījuši īpašu kartotēku, kuras materiāli
publicēti rādītājā «Cīņa par Padomju varu Latvijā». R., 1969, 496 lpp.

2 Padomju Savienībā iznākušo latviešu periodisko izdevumu rakstu karto-
tēku 50. gadu otrajā puse izveidojuši V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas letonikas
lasītavas bibliogrāfi.

3

LCVVA, 5951. f., 2. apr., 24. 1., 97. lapa.
*

R XAI64, 19. 1.
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Padomju varas atjaunošana 1940. gadā pavēra straujas attīstī-

bas iespējas arī Valsts bibliotēkai. Bibliotēka bija ieplānojusi jau
1941. gadā izdot «Latvijas zinātni un literatūru» līdz pat
1938. gadam,

1 taču vācu fašistiskās armijas iebrukums darbu

pārtrauca.

Kārtējo analītiskās bibliogrāfijas rādītāju izdeva 2000 eksem-

plāru lielā metienā, daži sējumi sākuma posmā (par 1922.,

1925. gadu) iznāca 1000 eksemplāros. Rādītāja 17. sējumu (par
1935. gadu) izdeva tikai 100 eksemplāru skaitā. Šis sējums iespie-
šanai tika sagatavots un salikts padomju varas laikā (sastādīts
buržuāziskās Latvijas laikā), tāpēc Zemes bibliotēkas jaunā vadība,

sašutusi par «boļševistiskajiem virsrakstiem», 1941. gada oktobrī

to izdeva tikai šaurām bibliotekārām vajadzībām, nevis izplatīša-
nai. Pēdējais iespiestais «Latvijas zinātnes un literatūras» sējums
kas aptver materiālus par 1936. gadu, iznāca 1942. gadā 500 eksem-

plāru lielā metiena.

Materiāli par 1937.—1942. gada periodiskajos izdevumos iespies-

tajiem rakstiem palika kartotēka. Та glabājas V. Lāča LPSR Valsts

bibliotēkas letonikas lasītavā.

Kārtējā periodikas analītiskajā rādītājā «Latviešu (Latvijas)
zinātne un literatūra» materiāls izkārtots sistemātiski, sākuma

posmā — pēc Djuī decimālās klasifikācijas, bet kopš 1928. gada —

pēc starptautiskās decimālas klasifikācijas (Ēriseles .varianta)..
Novirzes pieļautas tikai dažas vietās, ievērojot vietējos apstākļus.
Nodaļu robežās materiāls sakārtots alfabētiskā secībā, pie tam

apraksti latviešu un citās valodās ievietoti vienā alfabēta.

Lai atvieglotu rādītāja lietošanu, izveidota vesela pajļgrādītāju
sistēma. Katram sējumam pievienots alfabētisks autoru un piemi-
nēto personu rādītājs un bibliografēto periodisko izdevumu saīsi-

nājumu saraksts, bet ar 1921. gadu sējumu alfabētisks nodaļu un

priekšmetu rādītājs. Kopš 1926. gada sējuma izveidots ari alfabē-
tisks vietu nosaukumu radītājs. Daudz pūļu rādītājā veltīts psei-
donīmu atklāšanai, taču šo uzdevumu ne vienmēr izdevies veikt

konsekventi.

Rādītājā sastopamas arī neprecizitātes un izlaidumi. Tā

1920. gada pirmās daļas ievadā A. Ģinters norāda uz nepilnībām,
kas radušās tādēļ, ka 1920. gada sakumā Valsts bibliotēka dažus

periodiskos izdevumus saņēmusi ar iztrūkumiem. 1925. gada oktobrī

izdevums «Kopdarbība» ziņo Valsts bibliotēkai, ka 1922. gada
sējumā nodaļā «Kooperācija» nav reģistrēti visi raksti par koope-

rāciju, kas ievietoti žurnālā «Kopdarbība».2 Par zināmu paviršību

1 LCVVA. 5951. f., 2. apr.. 273. 1.
2 Turpat, 47. 1., 42. lapa.
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rādītāja sastādīšanā liecina arī gandrīz vai katrā sējumā ievietotie

kļūdu labojumi, taču izdevuma nozīmi šīs tehniskās kļūdas, kuras

pie tik liela materiāla apjoma ir gandrīz neizbēgamas, mazināt

nevar.

A. Ģ inter a retrospektīvais analītiskais bibliogrāfijas rādītājs
«Latviešu zinātne un literatūra». lesākot priekšdarbus «Latviešu

zinātnes un literatūras» retrospektīvajai (burtu) sērijai,
1 izrādījās

ka vecā latviešu periodika ir stipri izkaisīta un ar Valsts bibliotēkas

materiāliem vien nepietiek. Tā kā bibliotēkai šai brīdī nebija no

kārtējiem uzdevumiem brīvu darbinieku, kas varētu bibliografēt
veco periodiku, pasākums uz kādu laiku tika atlikts.

Visus darbus «Latviešu zinātnes un literatūras» retrospektīvas
sērijas sastādīšanā patstāvīgi veicis A. Ģinters pēc aiziešanas no

Valsts bibliotēkas. Daļu darba viņš bija paveicis, jau strādādams

bibliotēkā, 2 tāpēc 1924. gada janvārī Valsts bibliotēka lūdza no

Kultūras fonda 1200 latus, lai nopirktu A. Ģintera manuskripta
pirmo posmu.

3 īpaša Valsts bibliotēkas komisija, apskatījusi A. Ģin-
tera piedāvāto manuskriptu kartotēkas veidā, atzina, ka attiecīgā
perioda literatūra, cik to iespējams konstatēt, ir izmantota un ka

manuskripts ar dažiem papildinājumiem pieņemams. 4 Valsts biblio-

tēka saglabāja tiesības izdarīt arī nelielus grozījumus nodaļu

izkārtojumā.
A. Ģinters strādāja ļoti intensīvi. 1924. gada oktobrī viņš piedā-

vāja Valsts bibliotēkai «Latviešu zinātnes un literatūras» (1856—
1875) manuskriptu — kartotēku par summu 1500 lati 5

un

1925. gada novembrī rādītāja trešo daļu (1876 —1885), prasot atlī-

dzību 2400 lati.6 Ņemot vērā lielo darbietilpību, kā arī A. Ģintera
paziņojumu, ka viņam vajadzējis algot darbiniekus materiāla teh-

niskai sakārtošanai, Valsts bibliotēka atzina, ka šīs summas nav

par lielām.

Līdzekļus manuskripta iegūšanai Kultūras fonda dome Valsts

bibliotēkai piešķīra, bet ar noteikumu, ka minētie izdevumi būs Kul-

tūras fonda īpašums un titulā būs ieraksts — «Kultūras fonda

izdevums».

1928. gada janvārī A. Ģinters ziņoja Kultūras fondam, ka pil-

1
Jau 1921. un 1923. gadā rakstos par Valsts bibliotēkas darbību («Izglītības

Ministrijas Mēnešraksts», 1921, № 9 un 1923, № 11) norādīts, ka bibliotēka

strādā pie periodikas rakstu rādītāja par 1905. gadu.
2 «Latviešu zinātnes un literatūras» par 1920. gada otro pusi (iznāca

1923. gada) ievadā teikts, ka rādītāja manuskripts par laiku no 1797. gada līdz
1856. gadam ir jau pabeigts.

3

LCVVA, 5951. f., 2. apr., 24. 1., 41. lapa.
4 Turpat, 40. lapa.
5

Turpat, 42. lapa.
6

Turpat, 58. lapa.
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nīgi pabeigts manuskripts par laika posmu no 1885. gada līdz,
1895. gadam,

1
un tā paša gada oktobrī viņš piedāvāja Valsts biblio-

tēkai «Latviešu zinātni un literatūru» (1896—1900).2

Par to, kad A. Ģinters pabeidzis radītāja turpmākos sējumus,

pagaidām ziņas nav atrastas. 1938. gada Valsts bibliotēkas biblio-

grāfijas nodaļas darbības pārskata 3 norādīts, ka burtu sērija sakār-

tota līdz 1912. gadam. 1941. gada novembrī A. Ģinters piedāvājis
Zemes bibliotēkai kartotēku — manuskriptu par 1917. gadu.4

Darbu pie retrospektīva periodikas rakstu rādītāja A. Ģinters

turpināja līdz mūža beigām, aizvadot līdz kārtējās sērijas sākumam.

Rādītāja «Latviešu zinātne un literatūra» pirmais sējums (1763 —

1855) iznāca 1926. gada. Par sava darba uzdevumiem A. Ģinters
raksta priekšvārda:

«Gadus 15 atpakaļ, kad man nācās pāršķirstīt diezgan bieži

vecos latviešu laikrakstu gada gājumus, es jutos pārsteigts par tur

ieguldīto milzīgo, bet nedzīvo literārisko kapitālu. Visas zinātnes

nozarēs tur atrodami krietni un bieži pat visai derīgi raksti. Pie

citam tautām šadi raksti parasti parādās gan speciālos žurnālos,

gan attiecīgos rakstu krājumos, latviešiem turpretim aiz sevišķiem
iemesliem šie raksti izkaisīti politisku laikrakstu slejas.

Lai šis nedzīvais kapitāls vēlākām paaudzēm neietu zudumā un

lai literatūras vēsturniekiem un citiem kultūras darbiniekiem nebūtu

vienmēr jāpāršķirsta simtiem dažādu latviešu laikrakstu gadagā-
jumu, meklējot vienu vai otru attiecīgu rakstu, man bija nodoms

sastādīt pēc iespējas izsmeļošu sistemātisku rādītāju visiem latviešu

periodika iespiestiem rakstiem.»5

1. tabula

A. Ģintera rādītājs «Latviešu zinātne un literatūra»

• LCVVA, 5951. f., 2. apr., 24. 1., 100. lapa.
* Turpat, 101. lapa.
3

R XAI64, 19. К
4 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 273. 1., 26. lapa.
5 Latviešu zinātne un literatūra, 1763.—1855.R., 1926, 7. lpp.

Sējuma aptvertais laika posms Izdošanas gads

A. 1763—1855

B. 1856—1875

C. 1876—1885

D. 1886—1895

E. 18%—1900

F. 1901— 1903

G. 1904—1905

П. 1906—1907

1926

1928

1929

1934

1936

1937

1939

1940
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Buržuāziskās Latvijas laikā iespiesti 8 A. Ģintera rādītāja «Lat-

viešu zinātne un literatūra» sējumi (sk. t. tabulu).

Rādītāju izdeva 2000 eksemplāru lielā metienā. Materiāli j)ar

1908.—1919. gada periodiskajiem izdevumiem palika rokraksta kar-

totekas veida, kura tagad glabājas V. Lāča Latvijas PSR Valsts

Tfflffiotēkas letonikas lasītavā.

Rādītājā «Latviešu zinātne un literatūra» A. Ģinters reģistrējis
viņam pieejamos latviešu periodiskajos izdevumos iespiestos rak-

stus visas zinātņu un literatūras, nozarēs. 1 Dažu vecu, Latvijā neat-

rastu kalendāru saturs uzrādīts pēc К. E. Napjerska «Chronolo-

gischer Conspect der Lettischen Literatur ...».

Sējumos G Ш-1905) un H bez tā laika oficiā-

las preses bibliogralēta ne vien jegaļā periodika
(«Atbalss», «Biedrs», «Darbs», «Diena», «Karogs», «Nākotne»,

«Pēterburgas Latvietis»), bet arī nelegāli revolucionārās periodikas
izdevumi, piemēram, «Cīņa>\ «Arājs», «Sarkanais Karogs»,

«Uzvara», «Liepājas Strādnieks».

Par sava darba apjoma robežām un materiāla atlases principiem
A. Ģinters saka: «Kataloģizēt bez izņēmuma visus latviešu perio-
dikā iespiestos ziņojumus būtu neproduktīvs darbs, un tādēļ nolēmu

atzīmēt ikkatru daudzmaz garāku rakstu un no sīkiem ziņojumiem
iikai tos, kam ii paliekama nozīme turpmākiem laikiem un

J>i kas raksturo г; personas.»2

Sie principi tomēr viscaur nav ieveVoTiTßibliogrāfs V. Jauģietis
norāda, ka, strādājot pie latviešu periodikas radītāja un pārskatot
vecos izdevumus de visu, kļuvis redzams, ka pirmajos sējumos
samērā maz reģistrētas svarīgas hronikālas piezīmes. Visvairāk

uzmanības A. Ģinters veltījis daiļliteratūras un sabiedriski poli-.
tjsķu rakstu bibliografēšanai. Daudz mazāk atspoguļoti materiāli

par tehnikas, dabas zinātņu un lauksaimniecība sļautājumiem.3

Materiāls «Latviešu zinātnē un literatūrā» sakārtots sistemā-

;jsķa_secībā pēc starpt autiskās decimālās kla^fiķācjj?s
robežasliprakstF izvietoti alfābelīškā secībā. £izrā-
dījumi apzīmēti ar °. Katram sējumam pievienoti paīīg-
rādītaji, kādi lietoti «Latvijas zinātnē un literatūrā». A. Ģinters
centies pēc iespējas atšifrēt arī visus pseidonīmus un kriptonīmus,

60. gados V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas letonikas lasītavā sākts veidot
kartotēku, kura atspoguļoti raksti no nozīmīgākajiem Latvijas teritorijā iznāku-
šajiem periodiskajiem izdevumiem svešvalodās. Sī kartotēka noder par papildinā-
jumu A. Ģintera radītajam.

з

2

«Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1930, № 7/8. 146. lpp.

_

Яугет В. Ф. Опыт работы над ретроспективной библиографией латыш-

ской периодики. — Fundamentālās bibliotēkas raksti. I, 1960, 275. un 276. lpp.
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taču šo darbu nav izdevies visos gadījumos veikt apmierinoši.
Daudzi šifri nav atklāti nemaz, bet atsevišķi šifri atklāti kļūdaini.

Grūtības rādītāja sastādīšanā un līdz ar to neērtības tā lieto-

šana rada tas, ka A. Ģinteram ne vienmēr uzreiz bija pieejamj visi

vecie periodiskie izdevumi. Tā «Latviešu Avīzes» par 1868. gadu
nav bibliografētas sējumā В (1856 —1875), bet gan tikai nākamajā
sējumā. Sējumā D (1886 —1895) nav uzrādīti materiāli no «Lat-

vieša» par 1889., 1891. un 1893. gadu, «Latviešu Avīzēm» par 1886.,
1891., 1894.—1895. gadu, «Mājas Viesa»par 1889.un 1892. gadu v. c,

kuri sējuma sastādīšanas laikā nebija pieejami.
Rādītājam «Latviešu zinātne un literatūra» tā laika presē vel-

tīts krietni daudz uzmanības. Blakus tā pozitīvam vērtējumam
norādīts arī uz kļūdām un neprecizitātēm autoru atšifrēšanā, nepie-
tiekamu uzmanību korektūras lasīšanā.

Asajā polemikā, kas izvērsās ap 1928. gadā izdoto sējumu «Lat-

viešu zinātne un literatūra, 1856—1875», 1 bibliogrāfs J. Misiņš,
norādīdams uz kļūdām un neprecizitātēm, galīgi noliedza rādītāja
nozīmi: «Ar šo izdevumu mūsu literatūras zinātnei darīts slikts

pakalpojums».2

Objektīvāk A. Ģintera sastādīto rādītāju novērtējis Latvi-

jas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks X- Egle: «Nevar

teikt, ka Ģinteram būtu izdevies savu darbu veikt pilnīgi apmie-
rinoši. Ir šais pagājušā laika rādītājos kļūdas, ir nepareizības un

pārpratumi. Bet bibliogrāfijas nozīmi, vērtību un vajadzību tādēļ
noliegt nevar.»

3

Rādītājam «Latviešu zinātne un literatūra», kurš pelnīti uzska-

tāms par A. Ģintera mūža darbu, ir paliekama vieta latviešu kultū-

ras vēsturē. Bez tā palīdzības nevar iztikt neviens kaut cik nozīmī-

gāks pētījums par Latvijas pagātni. Materiāla lielo nozīmi mūs-

dienās spilgti apliecina fakts, ka V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka

turpina izdot A. Ģintera atstāto manuskriptu, ko rediģē un papil-
dina vec. bibliogrāfe M. Apīne.

Jauniznākušo grāmatu rādītājs «Valsts bibliotēkas biļetens».
Jau pirmajos darbības gados Valsts bibliotēka centās sniegt ziņas

par jaunajām grāmatām. Kopš pavasara informācija

Misiņš J. Latviešu zinātne un literatūra. 1856.—1875. Periodikā iespiesto
rakstu rādītājs. Sastādījis Augusts Ģinters. R., 1928. — «Izglītības Ministrijas
Mēnešraksts», 1929, № 7/8, 89.-98. lpp.

Ģinters A. Atbilde. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1930, № 7/8,
146.—149. lpp.

Misiņš J. Atbilde priekšējai atbildei.
— «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts»,

1930, № 7/8, 149.—152. lpp.
2 «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1929, № 7/8, 98. lpp.
3

«Bibliotekārs», 1938, № 4, 63. lpp.
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par latviešu valodā Latvija iznākušajām grāmatām periodiski tika

publicēta «Valdības Vēstnesi» (sistemātiskā secībā) un «Izglītī-
bas Ministrijas Mēnešrakstā» (alfabētiskā secībā). Vēlāk A. Ģin-
tera un V. Caunes sastādītos jauniznākušo grāmatu sarakstus

regulāri iespieda žurnāļs_ «Latvju Grāmata»

publicēja arī V. Caunes sagatavotus skaitliskus datus par gada
laikā iznākušajām grāmatām, brošūrām un periodiskajiem izdevu-

miem pēc zinātņu nozarēm.

Gada robežās Latvijā iznākušo grāmatu rādītājs, kā jau minēts

iepriekš, līdz 1926. gadam (ieskaitot) tika pievienots «Latviešu

zinātnes un literatūras» kārtējai sērijai. Praktiskās vajadzības šie

rādītāji nevarēja apmierināt, jo izdevums nokavējās par vairākiem

gadiem. Lai informācija būtu savlaicīga, Valsts bibliotēka tiecās

izdot speciālu grāmatu bibliogrāfijas mēnešrakstu ar nosaukumu

«Valsts bibliotēkas biļetens». Uz Valsts bibliotēkas raksta par biļe-
tena izdošanas uzsākšanu toreizējais Izglītības ministrs J. Rainis

atzīmējis: «Piekrītu. 11. IV. 27. J. Rainis.» 1
.

«Valsts bibliotēkas biļetenu» izdeva kopš 1927. gada. Tajā uz

bibliotēkā ienākošā obligātā eksemplāra pamata reģistrētas Lat-

vijā izdotās grāmatas visās valodās, izņemot ebreju valodu

ar ebreju rakstības burtu iespiešanas grūtībām). Tā kā jautājums
par obligāto eksemplāru šai laikā jau bija nokārtots, grāmatas
biļetenā tika reģistrētas daudz pilnīgāk nekā «Latviešu (Latvijas)
zinātnei un literatūrai» pievienotajos grāmatu rādītājos.

«Valsts bibliotēkas biļetens», būdams reģistrējošās bibliogrāfijas
organs, labi parāda tā laika grāmatu produkcijas raibumu, daļēji
atspoguļo arī idejisko cīņu, kas izvērsās buržuāziskās Latvijas
grāmatniecībā. Taču ieceres sniegt biļetenā informāciju par ievēro-

jamākām bibliotēkas grāmatām un jaunieguvumiem, ziņas par

citzemju grāmatām un periodisko izdevumu rakstiem, kuros runāts

par Latviju, materiālus no sabiedrisko darbinieku pseidonīmu rādī-

tajā un citas netika realizētas.

«Valsts bibliotēkas biļetens» iznāca neregulāri. Sākuma posmā
atkarībā no materiāla daudzuma gadā izlaida vidēji 14—16 burtnī-

cas. Lai paātrinātu bibliogrāfisko žfņū sniegšanu, ar 1937. gadu
biļetenu izdeva apmēram divas reizes mēnesī. To iespieda
500 eksemplāros, no kuriem 100 eksemplāru abonēja Kultūras fonds

savu bibliotēku vajadzībām.
Divām 1940. gada burtnīcām (16/17 un 18/24), kuras tika

sastādītas padomju varas laikā, titulā atzīmēts «Latvijas PSR

bibliogrāfijas žurnāls».

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr., 110. 1., 11. lapa
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Fašistiskas okupācijas gados «Valsts bibliotēkas biļetenu» pār-
dēvēja pa'r~«Zemes bibliotēkas biļetenu». Pēdējā burtnīca (1943,

nr. 7/8) iznāca 1944. gadā maijā.

Aprakstot grāmatas, biļetena sastādītāji vadījušies galvenokārt
pēc Prūsijas Valsts bibliotēkas kataloģizācijas instrukcijas, dažkārt

to papildinot ar citu bibliotēku instrukciju noteikumiem. Pēc iespē-
jas atklāti autoru pseidonīmi, uzrādīti pilni priekšvārdi, cittautu

autoru vārdu rakstība oriģinālā, norādīti arī tulkotāji, redaktori,

ilustrētāji. Gadu gaitā aprakstīšanas noteikumi nedaudz mainījās,

tajos tika ietverti jauni elementi. Atsevišķā burtnīcā gada beigas
dots alfabētiskais autoru un grāmatu nosaukumu rādītājs un siste-

mātiskais nodaļu rādītājs. 1939. un 4940. gada biļeteniem ir arī

priekšmetu rādītājs. Ar 1931. gadu ari katrai atsevišķai burtnīcai

pievienots autoru un anonīmu darbu alfabētisks radītājs.
Apraksti «Valsts bibliotēkas biļetenā» sakārtoti sistemātiskā

secībā pēc starptautiskās decimālās kiasifiķācjjas. 1940. gada apvie-
notajā burtnīcā nr. 18/24 (iznāca 1941. gada maijā) nodaļu apzī-

mējumi, sevišķi sabiedrisko zinātņu nodaļā, piemēroti Padomju
Savienībā lietotajām N. Tropovska pārstrādātajām decimālās kla-

sifikācijas tabulām.

1938. gada bibliogrāfijas nodaļas darbības pārskatā 1 izteikta

doma, ka ik pēc s—lo5 —10 gadiem līdz ar «Valsts bibliotēkas biļetenu»

un «Latvijas zinātni un literatūru» būtu jāpublicē periodisko izde-

vumu saraksti un grāmatu sēriju rādītāji, atzīmējot izdevniecību,

redaktoru un citas pārmaiņas. Praksē šie plāni, tāpat kā daudzas

citas vērtīgas ieceres, netika realizēti.

Valsts bibliotēkas iespiestās kartītes. No 1927. gada līdz

1934. gadam «Valsts bibliotēkas biļetenu» iespieda uz plana papīra
vienas puses, lai bibliotēkas grāmatu aprakstus varētu izgriezt un

uzlīmēt uz kartītēm. Vienveidības ieviešana grāmatu kataloģizācijā
šādā veidā izrādījās neērta, tāpēc ar 1930. gadu no biļetena sali-

kuma novilkuma veidā tika izgatavotas slaiftLaiitiskä formāta

(125X75 mm) grāmatu aprakstu kartītes. lespiestas kartītes izman-

toja pati Valsts bibliotēka un pārdeva arī lielākajām Rīgas bib-

liotēkām. Gada komplekts, kurā bija ap 3000 kartīšu, maksāja
75 lati. Provinces bibliotēkām kartītes bija par dārgām.

Sākumā Rīgas pilsētas bibliotēkas kartītes varēja iegādāties gan

pilna, gan izlases komplekta veidā. Ar 1937. gadu izlases komplekti
vairs netika izgatavoti. Valsts bibliotēka šai sakarībā norada, ka

atlasīšanas darbu neatmaksājoties darīt 8 eksemplāru dēļ, turklāt

izlase aizkavējot kartīšu izdošanu.2

1 R XAI64, 19. 1.
2 LCVVA, 5951. f., 2. apr" 110. 1., 54.-57. lapa
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Saglabājusies Rīgas pilsēias 7. bibliotēkas darbinieka J. Zariņa
vēstule1 izglītības ministram 1937. gada aprīlī. Tās autors, rak-

sturodams biļetenu un iespiestās kataloga kartītes kā labas un

nepieciešamas katrai bibliotēkai, norāda arī uz trūkumiem, vispirms
uz kartīšu novēlošanos par vairākiem mēnešiem, pat gadu. Zaudē-

jušas iespēju iegādāties izlases komplektus, bibliotēkas bija spiestas
pirkt pilnu kartīšu komplektu, arī par nevajadzīgām maksājot

2,5 santīmi gabalā. Nobeigumā J. Zariņš izsaka vēlējumu, lai

iespiestās kartītes tiktu dotas visām bibliotēkām par pašizmaksu,
kas pēc Valsts bibliotēkas aprēķina bija 1,5 santīmi gabalā. Minēto

apstākļu dēļ bibliotekāri galvenokārt izmantojuši ar roku rakstītās

kataloga kartītes.

Valsts bibliotēkas bibliogrāfisko izdevumu izplatīšana 2

Valsts bibliotēkas bibliogrāfiskos izdevumus Latvijas biblio-

tēkas, citas ieinteresētas iestādes, kā arī privātpersonas varēja
iegādāties akciju sabiedrības «Valters un Rapa» grāmatu veikalā.

Savus literatūras rādītājus Valsts bibliotēka izsūtīja arī

brīveksemplāra veida dažādām iestādēm Latvija un lielākajam bib-

liotēkām ārzemēs, taču šim pasākumam bija vairāk reprezentācijas
raksturs. Latvijā brīveksemplāru saņēma galvenokārt augsti stā-

vošas organizācijas un personas.

Brīveksemplāru saņēma arī Saeimas bibliotēka, daudzas minis-

triju bibliotēkas, Latvijas bibliotekāru biedrība, J. Misiņa bibliotēka,

Kultūras fonds (3 eksemplāri), bibliogrāfi Āronu Matīss, A. Ģin-
ters, V. Caune, J. Misiņš personiski, žurnālu un lairakstu redak-

cijas — ar aicinājumu sūtīt atsauksmes.

Kad sāka iznākt A. Ģintera «Latviešu zinātne un literatūra»

un «Valsts bibliotēkas biļetens», to brīveksemplārus pamatos izsū-

tīja pēc tiem pašiem sarakstiem.

Ar katru gadu pieauga uz ārzemēm sūtīto Valsts bibliotēkas

izdevumu brīveksemplāru skaits, ar 1923. gada sējumu «Latviešu

zinātni un literatūru» saņēma arī Padomju Savienības bibliotēkas.

Daļu bibliogrāfisko izdevumu metiena izsūtīja starptautiskās
grāmatu apmaiņas kārtā. Piemēram, par A. Ģintera «Latviešu

zinātni un literatūru» (1876—1885) un «Valsts bibliotēkas biļetenu»
no Komunistiskās akadēmijas bibliotēkas Maskavā saņemti P. Stuč-
kas darbi par valsts un tiesību jautājumiem (krievu valodā),
«Энциклопедия государства и права» un citi izdevumi.

1 LCVVA, 5951. f., 2. apr.. ПО. 1., 52. un 53. lapa.
Izmantoti materiāli no LCVVA 5951. f., 2. apr., 47., 127.. 144.. 146., 160.

166., 210., 222., 236., 274., 275. lietas.
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Pirmspadomju laika iznākušie Valsts bibliotēkas bibliogrāfiskie
izdevumi, kaut ari tajos ir trūkumi un nepilnības, lika pamatus na-

cionālajai reģistrējošai bibliogrāfijai. Nacionālā reģistrējošā biblio-

grāfija savukārt ir pamats citu bibliogrāfijas veidu attīstībai, kā arī

daudzu zinātnisku darbu svarīgs priekšnoteikums, tāpēc aplūkoja-
miem rādītajiem ir liela nozīme arī mūsdienās. Tie kalpo kā ļoti
vērtīgs izziņu avots par Latvijas pagātni pētnieciskā darba vaja-

dzībām, tajos reģistrētie materiāli tiek izmantoti zinātnisku bib-

liogrāfiju sastādīšana, tie ir neaizstājams palīgs bibliogrā-

fiskajā uzziņu darba un novadpētniecībā. Tiesa, šodien mēs neva-

ram nekritiski pieņemt visu šajos rādītājos reģistrēto materiālu,

sevišķi tas sakāms par tiem «Latvijas zinātnē un literatūrā» un

«Valsts bibliotēkas biļetena» uzradītajiem rakstiem un grāmatām,
kuri rakstīti nacionalistiskās buržuāzijas interesēs. Tikai ar reģis-
trācijas nozīmi šodien ir arī sēnalu, sensāciju v. tml. literatūra. Ap-
lūkojamo rādītāju galvenā vērtība, kā jau norādīts iepriekš, ir tā, ka

tajos bibliografēta arī demokrātiskā un legālā revolucionārā prese,
A. Ģintera darbā — daļēji pat pagrīdes izdevumi.

Literatūras apstrāde un katalogi

Buržuāziskās Latvijas laikā Valsts bibliotēkas katalogu sistēma

bija neizkopta un nepilnīga. Pastāvīgais līdzekļu un darbinieku

triīkums neļāva veltīt katalogiem vajadzīgo uzmanību.

191971920. gada, lai ienākošie grāmatu krājumi ātrāk būtu pie-

ejami lasītajiem, bibliotēkas vadība atzina par lietderīgu grāmatas
plauktos novietot sistemātiskā kārtībā un pašu pirmo organizēt
sistemātisko katalogu. Grāmatu apstrāße norisēja samēra strauji.

Nepilna gada laikā (no 1920. gada aprīļa līdz decembrim) biblio-

tēkas darbinieki sakārtoja un kataloģizēja vairāk par
25 000 sējumu.

1 Izrakstītās kartītes veidoja darba sistemātisko kata-

logu. Kad 1920. gada 1. jūnijā Valsts bibliotēku atvēra lasītājiem,
publiskais sistemātiskais katalogs vēl nebija izveidots. Kartīšu pār-
rakstīšana lasītāju sistemātiskajam katalogam sākās 1920. gada
vasarā. Rezultātā daļa no sistemātiskā kataloga — latviešu nodaļa

un beletristika krievu valodā — kopš 1920. gada rudens tika

nodota lasītāju rīcībā.

1920. gada rudenī kataloģizācijas darbi palēninājās sakarā ar

grāmatu krājumu caurskatīšanu, lai izņemtu Mantu atdabūšanas

komisijas pieprasītas īpašnieku grāmatas. Apstrādāšanu traucēja

arī pārāk šaurās telpas, tāpēc kopš 1921. gada vasaras, kad biblio-

1 R XAI64, 19a. 1.
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tēka ieguva telpas Pils laukumā 2, kataloģizācijas darbi sāka virzī-

ties uz priekšu straujāk. Līdz 1921. gada novembrim pavisam bija
kataloģizēti un kataloģizācijai sakārtoti 170 350 sējumi. 1

Valsts bibliotēkas grāmatu fonds bija sadalīts daudzos sīkos

sistemātiskos nodalījumos, kuri savukārt bija apvienoti vairākās

nodaļās. Šīs nodaļas bija patstāvīgas vienības, un to darbinieki

aprakstīja, sistematizēja un kataloģizēja nodaļas profilam atbil-

stošo literatūru. Tas, ka nepastāvēja centralizēta apstrādes un kata-

loģizācijas nodaļa, radīja daudz trūkumu un nepilnību bibliotēkas

katalogu sistēmā.

Katrai grāmatai nodaļas izrakstīja 2 kartītes — darba un

publiskajam sistemātiskajam katalogam. Darba sistemātisko kata-

logu, kas bija izkaisīts pa attiecīgajām nodaļām, veidoja šo nodaļu

darbinieki, turpretī publisko sistemātisko katalogu sastādīja biblio-

grāfijas un kataloģizācijas nodaļa. Katrai nodaļai bija savas

apraksta un klasifikācijas īpatnības, tāpēc publiskais sistemātiskais

katalogs veidojās stipri haotisks. 1924. gadā tas aptvēra 85 kata-

loga kastītes ar 1000—1200 kartītēm katrā. 2 Tā kopš 20. gadu vidus

par Valsts bibliotēkas pamata katalogu kalpoja sistemātiskais

katalogs.
Vislielākā nepilnība Valsts bibliotēkas katalogu sistēmā bija

ģenerālā alfabētiskā kataloga trūkums. Par šī kataloga organi-
zēšanu bibliotēka domāja jau kopš 20. gadu sākuma. Alfabētiskais

katalogs bija iecerēts par pamatu enciklopēdiskajam katalogam,
kuram nākotnē būtu jāizveidojas par bibliotēkas galveno'katalogu.
1923. gadā darba alfabētisko katalogu sāka veidot latviešu nodaļa,
1924./1925. gadā — arī krievu un ārzemju daiļliteratūras nodaļas.
30. gadu beigās šie darba katalogi galvenajos vilcienos bija
pabeigti. 20. gadu otrajā pusē bibliogrāfijas nodaļa iesaka priekš-
darbus arī publiskā alfabētiskā kataloga organizēšanai, taču izvei-

dots šis katalogs netika.

1938. gadā kartīšu skaits Valsts bibliotēkas katalogos sasniedza

1,2 miljonus (779 kataloga kastītes, no kurām 175 atradās lasītāju
rīcība).3 Katalogu vērtību mazināja tas, ka tajos nebija atspogu-
ļoti visi bibliotēkā esošie iespieddarbi. Tā pēc 1938. gada
atskaitēm 4 redzams, ka, piemēram, skolu grāmatu nodaļā no

6500 grāmatām sistemātiskais katalogs bija tikai 900 grāmatām, bet

1 R XAI64, lc. L
2 Latvijas Valsts bibliotēka. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1924,

№ 12, 615. lpp.
3 Pārskats

par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.
1. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 577. lpp.

4
R XAI64, 19. 1.
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alfabētiskais — 500 grāmatām. No 8000 bērnu grāmatām kataloģi-
zētas bija 6000. Līdzīgs stāvoklis bija arī citās nodaļās.

Bibliogrāfu darba efektivitāti un katalogu kvalitāti pazemināja

piemērotu kataloģizācijas instrukciju trūkums. Viena un tā pati

grāmata «Valsts bibliotēkas biļetenā» un katalogos bieži bija aprak-
stīta atšķirīgi. Katalogu izmantošanu apgrūtināja arī kartīšu dažā-

dais formāts. Starptautiskā formāta kartītes sāka lietot ap

1930. gadu, līdz tam izmantoja lielāka izmēra kartītes.

Šādi organizēti katalogi nevarēja pilnīgi apmierināt ne lasītāju,
ne bibliotēkas iekšējās vajadzības. Vairāku nodaļu darba pārskatos 1

atrodami vērtīgi priekšlikumi, kā uzlabot Valsts bibliotēkas kata-

logu sistēmu. Nodaļas prasa izstrādāt vienotu grāmatu kataloģi-
zācijas instrukciju un palielināt papildkartīšu skaitu katalogos,
ierosina grāmatas šifrēt. Atkārtoti tiek uzsvērta publiskā alfabētiskā

kataloga lielā nozīme un nepieciešamība.

Netika realizēta arī tāda vērtīga iecere kā centrālais grāmatu

katalogs, proti, kopkatalogs. Jau 1920. gadā Valsts bibliotēka j)ro-

jektēja izveidot katalogu, kurā būtu apvienoti visu Latvijas publisko
bibliotēku katalogi. Tas dotu iespēju ātri un precīzi noteikt, kur

atrodas meklējamā grāmata, kā arī radītu lielāku saskaņotību
grāmatu iegādes operācijās. Prasība izveidot kopkatalogu doku-

mentēta 1922. gada 24. maija likumā par centrālo grāmatu

katalogu:
«1) Centrālā kataloga mērķis ir apvienot visu valsts un komu-

nālo iestāžu, organizāciju un citu publisko bibliotēku grāmatu un

citu drukas darbu sarakstus.

2) Centrālo grāmatu katalogu ved Valsts bibliotēka.

3) Valsts bibliotēkai jārūpējas, lai visu valsts, komunālo

iestāžu, organizāciju un biedrību, kā arī citu publisku bibliotēku un

lasītavu grāmatas tiktu ievestas centrālā katalogā.
4) Par pārmaiņām grāmatu sastāvā savās bibliotēkās visām

L pantā uzskaitītām bibliotēkām jāpaziņo ik gadus Valsts

bibliotēkai.

5) Valsts bibliotēkai kataloga vajadzībām piēejamas visas

l, pantā uzskaitītās bibliotēkas.» 2

Kaut arī Satversmes Sapulce likumu pieņēma vienbalsīgi,

līdzekļus Valsts bibliotēkai nepiešķīra. Darbs pie Latvijas biblio-

tēku kopkataloga izveides tika atlikts no gada uz gadu.
Cits iemesls, kāpēc netika uzsākta centrālā kataloga organi-

zēšana, kā norādīts Valsts bibliotēkas 1922. gada rakstā3 Kultūras

1 R ХАI64, 19. I.
2 «Valdības Vēstnesis», 1922, 1. jūn., № 121.
3

LCVVA, 5951. f., 2. apr., IL 1., 14. un 15. lapa.



fonda domei, bija tas, ka vēl nebija nobriedis kopkatalogam nepie-
ciešamais pamats — bibliotēkas bija neorganizētas un bez katalo-

giem. Sai sakarībā Valsts bibliotēka minētajā rakstā lūdz Kultūras

fonda domi bibliotēku tīkla organizēšanas darbus veikt saziņā ar

Valsts bibliotēku tā, lai tie notiktu saskaņā ar centrālā kataloga
sastādīšanas principiem.

Kā atzīmē ievērojamais bibliotēku darbinieks T. Līventāls, cen-

trālā kataloga «ideja ir loti simpātiska, bet tikai šādu darbu nevar

pie patreizējā Latvijas bibliotēku stāvokļa panākt vienīgi ar likuma

izdošanu, kurš tamdēļ arī, kā dzīves īstenības neatbilstošs, ir tikai

uz papīra palicis». 1

1 Līventāls T. Latvju bibliotēku kustības attīstības gaita. — «Latvijas Bib-

liotēku Padomes Gada Grāmata», 1926, 24. lpp.
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Н. ПЕРЕЛЬМУТЕР,

главный библиотекарь читального зала

общественно-политической литературы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ЛАТВИЙСКОЙ ССР

В ПЕРИОД 1940—1946гг.

Государственная библиотека в период

восстановления Советской власти в Латвии

(июль 1940 г. — июнь 1941 г.)

Советская власть, завоеванная трудящимися Латвии в 1919 г.,

пала под ударами превосходящих сил внутренней реакции и ино-

странного империализма. Но память о ней, идею Советской Лат-

вии, трудящиеся пронесли через все годы господства буржуазии.

Борьбу латышского народа за восстановление Советской власти

организовала и возглавила Коммунистическая партия Латвии.

В июне 1940 г. эта борьба увенчалась успехом: фашистская дик-

татура Ульманиса была свергнута. Вновь избранный Народный
Сейм 21 июля 1940 г. торжественно провозгласил Советскую

власть в Латвии. 5 августа 1940 г. Верховным Советом СССР

Латвия была принята в состав Союза Советских Социалистичес-

ких Республик.
Начался новый этап в истории латышского народа — период

активного строительства социализма вместе с братскими наро-
дами Советского Союза при их непосредственной поддержке и

помощи.

Новый этап начался и в развитии библиотечного дела. Преж-

де всего коренным образом изменилось представление о назначе-

нии библиотеки и содержании ее работы. Если в буржуазной
Латвии библиотека являлась лишь книгохранилищем и местом

Труды Гос. библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса, IV, Рига, 1973
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выдачи литературы для чтения, то в Советской Латвии она была

призвана играть важную роль в общественно-политическом вос-

питании трудящихся, активно способствовать социалистическому

строительству.

Именно в таком направлении ориентировала библиотеки рес-

публики декларация Общества библиотекарей Латвии 1, опубли-

кованная в связи с выборами в Народный Сейм. Декларация

констатировала упадок библиотечногодела в буржуазной Латвии

и призывала восстановить потерянный престиж библиотек,

«... смело стать на передовые линии борьбы трудящегося

народа»
2
.

В декларации говорилось о том, что библиотеки должны

активно пропагандироватьпостановления правительства, участво-

вать в актуальных кампаниях, снабжать книгами рабочие орга-

низации, кружки, семинары и способствовать их работе, а глав-

ное — воспитывать трудящихся, поднимать их политическое са-

мосознание. Для этого указывались конкретные мероприятия,
в ряду которых можно отметить следующие: создать единое

библиотечное управление и единую библиотечную сеть; изъять из

библиотек негодную для трудового народа фашистскую, бело-

гвардейскую и другую малоценную литературу; обучать библио-

текарей, организуя курсы на местах, командируя в библиотеки

и библиотечные вузы Советского Союза и др.; создать сводные

каталоги районов и крупнейших городов и центральный сводный

каталог Латвии; обеспечить библиотеки подходящими помеще-

ниями; создать широкую сеть детских библиотек и обратить на

них особое внимание; при этом отмечалось, что Рига, с ее воз-

можностями, должна быть примером для других городов и

районов.
В соответствии с этой программой и начинает развиваться

деятельность Государственной библиотеки. Библиотека заказы-

вает целый список методической литературы об организации биб-

лиотечного дела в Советском Союзе3
,

необходимой ей для пере-

стройки работы. «Она полностью осознает свою большую
задачу — быть на передовых позициях в подъеме культуры
Советской Латвии», — пишет о Государственной библиотеке

газета «Darbs» 4.
С первых месяцев восстановления Советской власти библио-

тека начинает выдавать необходимую литературу государствен-
ным, культурным и хозяйственным учреждениям республики.

1 Bibliotēkām īsto vietu. — «Cīņa», 1940, 9. jūl., № 22.
2

Там же.
3 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 284. л. 103, 254.
4 Valsts bibliotēka. — «Darbs», 1941, 8. febr., № 39.
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Латвийское радио запросило, например, стихи А. Арая-Берце'
и комплекты «Правды» за 1938 г.

2
, редакция газеты «Про-

летарская правда» — литературу о проекте постройки канала

Даугава —Херсон 3
, Управление хлопчатобумажной и льняной

промышленности Латвийской ССР — литературу о промышлен-

ных трестах Советского Союза4

, Театр драмы Латвийской ССР —

пьесы советских авторов из архива бывшего рабочего театра
5
.

Литературой из Государственной библиотеки пользовались

ЦК КЩб)Л, Рижский горком партии, Институт истории Латвий-

ской ССР и другие организации.

Готовясь встретить 23-ю годовщину Великой Октябрьской со-

циалистической революции, работники Государственной библио-

теки включились в социалистическое соревнование; из отчета
6

о

нем можно судить о том, какие вопросы были в центре внимания

ее коллектива осенью 1940 г. Так, перед праздником в распоря-
жение читателей был передан предметный указатель к система-

тическому каталогу; был детализирован и дополнен 5700 карточ-
ками каталог читального зала. Кроме того, включившись в соц-

соревнование, работники библиотеки предложили свою помощь

в оборудовании библиотек всем профсоюзам, рабочим клубам
и т.д. Профсоюз библиотечных работников Латвийской ССР, оце-

нивая итоги рижских научных библиотек в соцсоревновании, пер-
вое место присудил Государственной библиотеке за образцово вы-

полненную работу7
.

С восстановлением Советской власти у Государственной биб-

лиотеки Латвийской ССР завязывается оживленная переписка с

Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина, с ее каби-

нетом библиотековедения, который стремится оказать всяческую

помощь библиотеке в реорганизации ее по принципам, на которых

основывается работа советских республиканских библиотек. Так,

в письме заведующей кабинетом библиотековедения директору

Государственной библиотеки Латвийской ССР от 17 декабря
1940 г.

8 сообщается о том, что в адрес ее высланы «Правила поль-

зования Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина»,

«Технологический процесс отдела каталогизации», «Инструкция
по порядку обслуживания коллективных абонентов в порядке
МБА» и другие материалы.

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 276, л. 94.
2 Там же, л. 95.
3 Там же, д. 294, л. 53.
4 Там же, д. 276, л. 156.
5 Там же, л. 110.
6 Valsts bibliotēka pirmā vieta. — «Darbs», 1940, 10. nov., № 91.
7 Там же.
8

ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, on. 2, д. 306, л. 18.
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В такой помощи библиотека действительно остро нуждалась;

об этом пишет директор библиотеки А. Германце в Московский

государственный библиотечный институт: «В отношении инструк-

ций и материалов по описанию и т. д., к сожалению, приходится

сообщить, что в Государственной библиотеке ЛССР таковых еще

не имеется»1
.

В феврале 1941 г. в печати
2 сообщается о том, что с января

1941 г. четыре библиотеки — Государственная, Рижская ратуш-

ная, Библиотека им. Мисиня и Центральная педагогическая ■—

превращаются в научные библиотеки, расходы на их содержание

включаются в республиканский бюджет. Весной 1941 г. реорга-

низация работы шла уже полным ходом. «В настоящее время

работа библиотеки реорганизуется, вырабатываются новая орга-

низационная структура, инструкции, устав библиотеки и т. д.», —

писал заместитель директора билиотеки В. Рубенис 3 4 апреля
1941 г. в кабинет библиотековедения Государственной библиотеки

СССР им. В. И. Ленина4
. Туда же в мае 1941 г. пишет директор

А. Германис: «В связи с реорганизацией Государственной библио-

теки Латвийской ССР перед нами остро стоит вопрос о введении

новой библиотечной классификации, т. к. существующую у нас

классификацию никоим образом нельзя признать удовлетвори-
тельной»5

.

Большие изменения в 1940—1941 гг. претерпели книжные

фонды Государственной библиотеки как количественно, так и ка-

чественно. Уже 29 июня 1940 г. последовало распоряжение дирек-

тора библиотеки 6
руководителям отделов немедленно перенятьиз

архива Государственной библиотеки для выдачи читателям лите-

ратуру, изданную в СССР, а также коммунистическую литера-

туру, изданную в других странах. В Советской Латвии сразу об-

наружилась острая нехватка именно марксистской литературы.
На собрании, созванном профсоюзом библиотечных работников в

сентябре 1940 г., выступавшие
7

говорили, что ощущается большая

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 306, л. 4.
2

Расширение библиотечной сети в Латвийской ССР. — «Пролетарская
правда», 1941, 9 февр., № 35.

3

Волдемар Янович Рубенис в годы буржуазной Латвии работал в левых

рабочих организациях Латгалин, выполняя задания КПЛ. С 24 марта 1941 г.

был заместителем директора Государственной библиотеки. Погиб, сражаясь в

рядах Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
4 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 306, л. 114.

5 Там же, д. 306, л. 109.
6

Там же, д. 195, л. 32.
7

На собрании работников библиотек. — «Пролетарская правда», 1940,
8 сент., № 72.
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нужда в марксистской литературе на латышском языке, напри-

мер, собрание сочинений В. И. Ленина на латышском языке для

библиотек Риги поступило всего в трех экземплярах. Корреспон-

дент газеты «Пролетарская правда», посетивший Государствен-

ную библиотеку в октябре 1940 г., также отметил
1
,

что читатели

особенно жалуются на отсутствие изданий классиков марксизма-

ленинизма, новейших советских книг о жизни в СССР, хотя тогда

уже, по словам директора библиотеки2
,

многое делалось для по-

полнения книжного фонда этой литературой. Государственная
библиотека приобретала все ценные советские издания, которые
можно было получить на книжном рынке. Об этом свидетельст-

вуют и запросы библиотеки3
книжным магазинам на книги и пе-

риодику, изданные в Советском Союзе. В результате этого

стало возможным выделить в книжном фонде библиотеки от-

дел марксизма-ленинизма и отделы, посвященные различным от-

раслям народнохозяйственной и культурной жизни страны. Но

все эти отделы были еще в зачаточном состоянии 4.

Фонды Государственной библиотеки в этот период пополня-

лись и за счет фондов библиотек ликвидируемых учреждений,

обществ и организаций; последние присылали Государственной
библиотеке списки книг и каталоги своих библиотек, а она разре-

шала передавать книги в библиотеки парткомов, профкомов и

других организаций, нужные оставляя себе5. Таких библиотек

было много
6
,

и требовалась очень большая работа со стороны
Государственной библиотеки по проверке списков и приему книг

ликвидируемых библиотек. Среди них встречались и очень инте-

ресные находки. Так, например, ЦК КПЛ переслал Государст-
венной библиотеке письмо Гулбенского райкома партии

7
,

в кото-

ром сообщалось, что при передаче Стамериенского замка была

принята и библиотека, насчитывающая около тысячи томов очень

ценных старинных изданий (первые оригинальные издания Бай-

рона и др.), а также две старинные, более столетней давности,

карты областей Латвии. Государственная библиотека, естест-

венно, попросила направить все эти издания ей 8.

1 Зерф М. В Государственной библиотеке. — «Пролетарская правда»,
1940, 5 окт.,№ 95.

2 Там же.

3 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 284, л. 59, 60, 98, 99, 102 и др.
4 Зерф М. В Государственной библиотеке. — «Пролетарская правда»,

1940, 5 окт., № 95.
5 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 312, л. 11, 13—14, 16, 19, 20 и др.
6 Там же, д. 312, л. 28, 31, 34—43, 45—49 и др.; д. 304, л. 12; д. 303, л. 113

134, 297; д. 294, л. 143.
7 Там же, д. 304, л. 17.

8 Там же, л. 19.
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Книги в Государственную библиотеку в этот период направ-

ляли и библиотеки других республик и областей Советского

Союза. Например, в декабре 1940 г. было получено предложение
Смоленской областной центральной библиотеки им. В. И.Ленина1
переслать безвозмездно имеющуюся у нее литературу на латыш-

ском языке.

В первые месяцы Советской власти отдельные граждане при-
сылали библиотеке сохранившуюся у них нелегальную литера-

туру периода буржуазной Латвии2
.

Основным источником комплектования фондов библиотеки

оставался обязательный экземпляр Латвийской ССР, шесть ком-

плектов которого она получала
3. Но поскольку в Латвии испыты-

валась острая нужда в литературе, изданной в других республи-

ках, латвийского экземпляра было явно недостаточно. Уже в

сентябре 1940 г. при посещении Государственной библиотеки за-

меститель народного комиссара просвещения П. Валескалн4

говорил о необходимости пополнения ее фондов за счет книг, из-

данныхв Советском Союзе, для чего Народный комиссариат про-

свещения будет хлопотать о присуждении Государственной биб-

лиотеке Латвийской ССР всесоюзного бесплатногообязательного

экземпляра. Это ходатайство было удовлетворено, и с января
1941 г. библиотека начала этот экземпляр получать

5. Кроме того,

она получала книги и через Московский библиотечный коллектор
6

.

Таким образом решался вопрос о количественном росте и ка-

чественном изменении фондов Государственной библиотеки Лат-

вийской ССР.
/

Немаловажным источником пополнения фондов был и книго-

обмен. С восстановлением Советской власти к Государственной
библиотеке Латвийской ССР стали обращаться многие крупные

научные библиотеки Советского Союза с просьбой об установле-
нии регулярного книгообмена.«Библиотека Академии наук СССР

чрезвычайно заинтересована в получении изданий, выходящих

в Латвийской ССР (книги, журналы, газеты), и ввиду этого биб-

лиотека просит оказать ей содействие в обеспечении комплекто-

вания ее фондов всеми выходящими в Латвийской ССР издани-

ями», — говорится в письме библиотеки от 19 октября 1940 г.
7

1 ЦГИА ЛатвССР. ф. 5951, оп. 2, д. 299, л. 135.
2 Там же, д. 259, л. 110, 113, 116—120.
3 Там же, д. 284, л. 278.
4 Valeskalns Р. Neciešami apstākļi Valsts bibliotēkā. — «Darbs», 1940,

20. sept., №41.
5 M. Z. Valsts bibliotēka. — «Jaunais Komunārs», 1941, 2. martā, № 54.
6 Там же.
т ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 307, л. 1.
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Фундаментальная библиотека по общественным наукам

АН СССР1
уже 19 сентября 1940 г. сообщила о высылке лите-

ратуры из своего обменного и дублетного фонда для Государст-

венной библиотеки Латвийской ССР. О желании поддерживать

обмен своими изданиями с Государственной библиотекой Латвий-

ской ССР сообщила Научная библиотека Киевского государст-

венного университета им. Т. Г. Шевченко2
.

Заявок по книгообмену поступало много, поэтому директор
библиотеки вынужден был уже в октябре 1940 г. обратиться в

Культурный фонд с просьбой 3
о выделении дополнительно лите-

ратуры, пригодной для обмена; эта просьба была удовлетворена
4
,

особо были выделены книги для Государственной библиотеки

СССР им. В. И. Ленина.

Обменными отношениями с библиотеками Советского Союза,

а также с зарубежными библиотеками в советское время продол-

жало заниматься Бюро, а затем Отдел международного обмена

библиотеки. Сохранился план работы этого отдела на I квар-

тал 1941 г.
5
,

по которому видно, что отдел должен был получать

из библиотек СССР, учреждений и институтов, а также из-за гра-

ницы обменные поступления и регистрировать их; получать, реги-

стрировать и передавать по назначению десять экземпляров

присылаемой периодики и книг; регистрировать полученные об-

менные послания, выписывать карточки, размещать их в карто-

теке и др.
Обменные операции с зарубежными обменными центрами про-

должались; в 1940—1941 гг. был изменен только порядок от-

правки литературы
6
. Издания, посылаемые библиотекой за гра-

ницу, отправлялись в Отдел международного книгообмена

ВОКСа, который и пересылал их по назначению.

Одновременно очень активно шел процесс заключения дого-

воров о пользовании литературой по МБА. Такие договоры-

обязательства были подписаны, например, с Государственной
библиотекой СССР им. В. И. Ленина (сентябрь 1940 г.), с Горь-
ковской областной библиотекой им. В. И. Ленина (декабрь
1940 г.), с Государственной библиотекой по народному образова-
нию Народного комиссариата просвещения РСФСР (15 января
1941 г.), с Библиотекой Академии наук СССР (26 февраля
1941 г.), с библиотекой-музеем В. В. Маяковского (март 1941 г.),

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 299, л. 27
2 Там же, д. 299, л. 17.

3 Там же, д. 302, л. 23.

4 Там же, л. 24.
5 Там же, д. 315. л. 1.
6 Там же. д. 300,л. 58.
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с Библиотекой Института мировой литературы (май —июнь

1941 г.)
1

и др.
По межбиблиотечному абонементу Государственная библио-

тека обменивалась литературой и с иностранными библиотеками.

Так, по МБА в 1940 г. из зарубежных стран было получено

54 книги и отправлено92.
4 апреля 1941 г. Совет Народных Комиссаров Латвийской ССР

издал постановление о регистрации всех публичных (массовых)
и специально-научных библиотек и книжных фондов различных

организаций3. Это постановление преследовало цель «... обеспе-

чения сохранности книжных фондов, их правильногоучета и поль-

зования, а также их приближения к массам»
4. Регистрация

должна была проводиться с 15 по 30 апреля. По регистрацион-

ному листку Государственной библиотеки5
она являлась универ-

сально-научной библиотекой, с количеством персонала 81 чело-

век (из них 60 библиотечных работников), со следующим фондом
на 1 января 1941.:

Всего книг и комплектов журналов 567 519 ед.

Мелкопечатных изданий 881 500
~

Количественная характеристика книжного фонда библиотеки на 1 января
1941 г. выглядит следующим образом

6:

Инвентаризированных единиц — 380219

Неразобранных и необработанных — 187 300

Неразобранных мелкопечатных — 881500

Дублетный фонд — 254 757

Всего: 1 703 776

Очень стремительно фонд рос именно за месяцы Советской

власти: так, за 1940 г. фонд увеличился на 272 102 единицы, за

I квартал 1941 г. — на 123 145 единиц (не считая латышской пе-

риодики) 7
.
Всего за 10 месяцев Советской власти фонд Государст-

венной библиотеки Латвийской ССР увеличился на 800 тыс.

единиц8
.

В ходе реорганизации библиотека много занималась упорядо-

чением каталогов. В годы буржуазной Латвиив читальном зале и

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5991, оп. 2, д. 299, л. 82, 127, 134; д. 306, л. 8, 70,
75, 85; д. 307, л. 12.

2 R ХАI64, 18. 1.
3 LPSR Tautas Komisāru Padomes 519. lēmums. — «LPSR Augstākās Pado-

mes Prezidija Ziņotājs», 1941, 7. apr., № 81.
4 Там же.
5

R ХАI64, 18. 1.
6 ЦГИА ЛатвССР,ф. 5951, on. 2, д. 317, л. 3.
7 R ХА 164, 18. I.
8 Янсон А. Тридцатилетие Государственной библиотеки Латвийской ССР.

R ХАI64, 31. 1.



некоторых отделах книгохранилища библиотеки имелись лишь не-

полные систематические каталоги, да и те были в неудовлетвори-

тельном состоянии. В них «... не выдержан какой-либо единый

строгий принцип. Создавались они без единого руководства. Поло-

жено начало алфавитному каталогу, в котором описана беллетри-

стика на русском, отчасти на немецком и латышском языках», —

писал директор библиотеки1. Поэтому, как уже упоминалось

ранее, библиотека интересовалась вопросами классификации,

запрашивала, как решают их Государственная библиотека СССР

им. В. И. Ленина и другие библиотеки, и просила выслать копию

таблиц Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина2.
Для упорядочения каталогов был выработан образец библиотеч-

ного почерка (алфавит), который был направлен для обсужде-
ния в другие научные библиотеки города

3
.

Вновь был поднят

вопрос об организации центральногосводного каталога.

Обслуживание читателей, порядок выдачи литературы тоже

требовали изменения, улучшения. Корреспондент, посетивший

библиотеку в марте 1941 г., писал об интенсивной рабочей атмос-

фере, царившей в читальном зале; вместе с тем он отметил недо-

вольство читателей порядком выдачи литературы, ибо книги,

заказанные в читальном зале после 14 часов (зал работал до

20 часов), можно было получить лишь на следующий день, что

было связано с наличием лишь одной смены работников в отде-

лах и трудностью поиска книг в незашифрованном фонде.
Показатели работы библиотеки по обслуживанию читателей

в читальном зале были следующими
4
:

1 ЦГИА ЛатвССР,ф. 5951, д. 306, л. 4.

2
Там же, л. 109.

8 Там же, д. 294, л. 177.

4 R ХАI64, 18. 1.

Показатели
Сезон 1939/40 гг.

(с 1. IV по 31. III) 1940 г.

Зарегистрировано читателей в чи-

тальном зале

Посещаемость читального зала

3 177 3 234

28237 25 062

Выдано книг:

В читальном зале

Из дублетного отдела

62 238

15 778

67 039

8813

(отдел в июне

1940 г. ликвидиро-
ван)

Всего: 78 016 75 852
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На 1 апреля 1941 г. (за I квартал) цифры были следу

ющими
1:

Зарегистрировано читателей — 573 чел.

Посещаемость читального зала — 8 124

Выдано в читальном зале — 22 676 ед.

Выдано по индивидуальному абонементу — 14 862
„

По сравнению с последними годами буржуазной Латвии наме-

тилась явная тенденция увеличения посещаемости читального

зала и книговыдачи.

С восстановлением Советской власти в Латвии библиотеки пе-

рестали быть просто пунктами выдачи литературы, а начали

развертывать массовую работу, они «... все больше становились

активными организаторами и воспитателями в общественно-поли-

тической и культурной жизни трудящихся»2. Это целиком и пол-

ностью можно отнести и к Государственной библиотеке. Газета

«Darbs» 3
писала, что каждое важное событие в жизни страны

библиотека отмечала соответствующей книжной выставкой; уже
были выставки, посвященные В. И. Ленину, Судрабу Эджусу, гото-

вится выставка к 23-й годовщине Красной Армии. В связи с упо-

мянутой выставкой о В. И. Ленине интересно отметить еще раз,

насколько острой была нехватка изданий трудов В. И. Ленина в

то время в Риге: сохранилось письмо Государственной библио-

теки 4
в библиотеку Дома партийного актива с просьбой выдать

ей для данной выставки собрание сочинений В. И. Ленина.

Очень широко отмечалось в печати открытие в Государствен-
ной библиотеке выставки, посвященной празднику 1 Мая, многие

газеты поместили подробные сообщения о ней с фотографиями
выставочных стендов. Материалы выставки были сгруппированы
в три отдела: 1 Мая в Латвии, в России и история праздника. Вы-

ставка «... дает общий обзор того, как рабочие Латвии отмечали

1 Мая в долгие годы подполья», — писала газета «Padomju Lat-

vija»5
.

«Каждый здесь может многому научиться. Выставку реко-

мендуется посетить всем трудящимся, а каждый пропагандист

здесь получит много важных материалов для своей работы», —

писала газета «Cīņa»6. По широкой пропагандевыставки можно

судить о ее значении в то время — ведь трудящиеся Советской

1 R XAI64, 18. 1.
2

Rīgas bibliotēkas masu audzināšanas darba. — «Darbs», 1941, 19. aprīli,.
№ 109.

3
Valsts bibliotēkā. — «Darbs», 1941, 8. febr., № 39.

4 ЦГИА ЛатвССР, ф 5951, on. 2, д. 294, л. 83.
5 «Padomju Latvija», 1941, 27. apr., № 102.
6

«Cīņa», 1941, 27. apr., № 102.
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Латвии впервые свободно отмечали День международной соли-

дарности пролетариата.

Организовывались в библиотеке и литературные вечера, по-

священные творчеству отдельных писателей. Так, например, в

газете «Padomju Latvija» от 22 мая 1941 г. мы читаем объяв-

ление о вечере в Государственной библиотеке, посвященном па-

мяти Шолом-Алейхема (в связи с 25-летием со дня смерти).
О справочно-библиографической работе в Государственной

библиотеке в период 1940—1941 гг. можно судить по данным от-

четов библиотеки. В отчете за 1940 г. указано следующее
1:

Выполнено письменных справок 10

Выполненобиблиографических устных справок
— 510

Систематизировано описании статей из периодики —50 000

Подготовлено 12 тем для двух библиографических
указателей.

В отчете за I квартал 1941 г. приведены следующие цифры:
2

Выполнено письменных справок —
1

Выполнено устных библиографических справок
— 50

Расписано журнальных статей — 12 500

Что касается изданий библиотеки, то планировалось многое,

о чем можно судить по письму Государственной библиотеки от

4 декабря 1940 г. в Управление полиграфической промышлен-

ности
3

о нужном количестве бумаги для следующих изданий в

1941 г.:

«Бюллетень Государственной библиотеки» 52 номера
«Наука и литература Латвии» за 1936— 1938 гг. 3 книги

«Латышская наука и литература» за 1906—1907 гг. 1 книга

По поводу этого последнего тома указателя А. Гиптера надо

сказать, что, подготовленный в период буржуазной Латвии, он

вышел из печати и поступил в библиотеку уже в 1940 г. (судя
по штампу обязательногоэкземпляра на книге).

Сохранилось письмо директора библиотеки в ВАПП от 6 но-

ября 1940 г. следующего содержания: «Государственная библио-

тека просит ВАПП напечатать библиографические книги «Наука
и литература Латвии» («Latvijas zinātne un literatūra») за

1935, 1936 и 1937 гг. по 1000 экземпляров по приложенному об-

разцу...»
4 О том, что в период Советской Латвии библиотека

1 R ХАI64, 18. 1.
2 Там же.

3 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 273, л. 15.
4 Там же, д. 273, л. 17.
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стремилась к интенсивному изданию указателей А. Гинтера, сви-

детельствует и письмо директора библиотеки от 24 февраля
1941 г.

1
на имя председателя Совнаркома Латвийской ССР, в ко-

тором он, отмечая большое значение указателя для исследования

культуры латышского народа, просит выделить библиотеке

деньги из средств Культурного фонда для покупки рукописей
А. Гинтера «Наука и литература Латвии» («Latvijas zinātne un

literatūra») за 1915— 1916 гг.

Осуществление этих больших планов было прервано начав-

шейся войной. Том «Наука и литература Латвии» («Latvijas
zinātne un literatūra») за 1935 г. в момент вторжения на терри-

торию Латвии гитлеровской армии находился в типографии, был

набран, 22 листа были уже отпечатаны, но вышел он только

в 1942 г.

В советский период 1941 г. были изданы две тетради «Бюлле-

теня Государственной библиотеки» («Valsts bibliotēkas biļetens»)
(№ 16—24).

В период 1940—1941 гг. спрос на издания библиотеки был

велик. Уже 2 августа 1940 г. пять экземпляров каждого номера
«Бюллетеня Государственной библиотеки» просят ЦК Союза тру-
довой молодежи Латвии2

, Президиум Верховного Совета Латвий-

ской ССР, Хранилище латышского фольклора. Просьбы о вы-

сылке изданий библиотеки приходят и из-за рубежа — от Праж-
ской национальной и университетской библиотеки, от «Deutsche

Bücherei» и др.

Таким образом, в 1940—1941 гг. понималась значимость из-

даний библиотеки и было стремление издать как можно больше,

которое, однако, не удалось реализовать.

Большое значение имела организация в 1940 г. Книжной па-

латы при Государственной библиотеке Латвийской ССР.

До того времени Государственная библиотека выполняла тра-

диционные функции Книжной палаты совместно с Государствен-

ным статистическим бюро: она регистрировала в «Бюллетене

Государственной библиотеки» книжную продукцию Латвии, а

статистику печатной продукции материалов бюллетеня вело Уп-

равление народнохозяйственной статистики (бывшее Государ-

ственное статистическое бюро) и публиковало ее в своем «Еже-

годнике статистики». По оценке А. Германиса3
,

эти функции биб-

лиотекой выполнялись ограниченно, из-за чего регистрация

печатной продукции производилась неполно, с пробелами. Для

устранения этих недостатков директор предлагал превратить

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп 2, д. 294, л. 116.
2 Там же, д. 292, л. 49, 55.
3 Там же, д. 298, л. 2—4.
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библиографический отдел Государственной библиотеки в само-

стоятельное учреждение типа книжных палат других советских

республик. Поэтому директор библиотеки уже в августе 1940 г.

обратился к Всесоюзной книжной палате 1 с просьбой разъяснить

положение об обязательном экземпляре, сводке книжной про-

дукции и т. д., чтобы соответствующие законы и распоряжения

могли быть проведены в республике через местные законодатель-

ные и административные органы. В ответ на это письмо Всесо-

юзная книжная палата
2

прислала в библиотеку материалы по

организации государственной регистрации произведений печати

в СССР и рекомендовала поставить перед руководящими орга-

нами Латвийской ССР вопрос об организации Книжной палаты

республики. В случае положительного его решения Всесоюзная

книжная палата предлагала оказать библиотеке всяческую по-

мощь — и методическими материалами, и инструктажем на

месте.

Ходатайство народного комиссариата просвещения Латвий-

ской ССР о создании Книжной палаты республики было удовлет-

ворено: постановлением Совета Народных Комиссаров Латвий-

ской ССР № 498 от 16 ноября 1940 г. при Государственной биб-

лиотеке Латвийской ССР учреждалась Книжная палата с единым

руководством.

Всесоюзная книжная палата оказала большую помощь в на-

лаживании работы Книжной палаты Латвийской ССР. Она при-

слала необходимые методические материалы для организации ее

работы3
, приступила к собиранию библиографических и статис-

тических материалов, характеризующих состояние печати в Лат-

вийской ССР4
,

и начала издавать печатную карточку на латыш-

ском языке, один экземпляр которой предложила высылать биб-

лиотеке
5.

По поводу этого предложения директор библиотеки писал во

Всесоюзную книжную палату: «Как только будет правильно по-

ставлена работа нашей Книжной палаты, можно будет под-

нять вопрос об изготовлении латышской карточки у нас, чем, по-

лагаю, будет облегчена ваша работа»
6.

Одним из самых трудных вопросов в работе библиотеки в пе-

риод 1940—1941 гг. был вопрос о помещениях. В наследство от

свергнутого режима Ульманиса Государственная библиотека по-

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 298. л. 2—4
2

Там же, л. 7.

3
Там же, л. 26.

4 Там же, л. 15.
5 Там же, л. 24.
6 Там же, л. 25.
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лучила совершенно неподходящие помещения, которые тормозили

ее рост и развитие. « В своей жизни я не видел таких жалких по-

мещений и такого оборудования. Помещения не только не соот-

ветствуют Государственной библиотеке, но даже разрушаются.

Залы и комнаты так забиты книгами, что невозможна нормаль-

ная работа библиотеки. Из-за этих обстоятельств неудовлетво-

рительны и расстановка, и хранение книг», — так характеризовал

условия работы библиотеки заместитель народного комиссара

просвещения Латвийской ССР П. Валескалн1
после посещения ее

в сентябре 1940 г. Чтобы улучшить положение, Народный комис-

сариат просвещения старался найти для библиотеки подходящее

помещение, где можно было бы разместить хотя бы некоторые

ее отделы. Такое здание было найдено по ул. Екаба (теперь
Комъяунатнес, 6/8), которое и было передано в ведение библио-

теки. Это здание было, очевидно, получено библиотекой на ру-
беже 1940—1941 гг., ибо в отчете библиотеки за 1940 г.

2
упоми-

наются два здания, а в отчете за I квартал 1941 г.
3

— уже три.

Дополнительное помещение, безусловно, улучшило положение

библиотеки, способствовало нормализации ее работы. Но это

была временная мера, которая кардинально вопроса не решала.
«Окончательный выход — только в строительстве нового здания,

соответствующего именно потребностям Государственной биб-

лиотеки», — писал П. Валескалн4.

Предоставление библиотеке с января 1941 г. всесоюзного обя-

зательного экземпляра вело к стремительному росту фондов, вы-

зывало необходимость должным образом организовать фонды и

хранить книги в интересах четкого обслуживания читателей, в

связи с чем еще более возрастала потребность в новом здании.

Вопрос о строительстве нового здания был поставлен и решен по-

ложительно. Об этом свидетельствует деловая переписка руко-

водителей библиотеки, датированная апрелем 1941 г. Так, замес-

титель директора библиотеки В. Рубенис, обращаясь в

кабинет библиотековедения Государственной библиотеки СССР

им. В. И. Ленина, просит в связи с постройкой нового здания,

проектирование которогодолжно начаться немедленно, прислать

поскорее копии планов строящихся или недавно построенных
научных библиотек универсального типа и другие материалы,

которые могут быть полезными в работе по проектированиюэтого

1 Valeskalns Р. Neciešami apstākļi Valsts bibliotēka. — «Darbs», 1940
20. sept, № 41.

2 R ХАI64, 18. 1.
2

Там же.
4 Valeskalns P. Neciešami apstākļi Valsts bibliotēkā. — «Darbs», 1940

20. sept, №4i.
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здания
1. Рассылаются письма

2
в библиотеку Академии наук

СССР, Государственные библиотеки Белорусской ССР

им. В. И. Ленина и Туркменской ССР им. К. Маркса, Свердлов-
скую государственную публичную библиотеку им. В. Г. Белин-

ского и Челябинскую областную публичную библиотеку, а также

в ряд областных библиотек с просьбой прислать копии планов

этих библиотек, фотографии и другие материалы, которые можно

было бы использовать при проектировании библиотечного зда-

ния, ибо «... Государственной библиотеке Латвийской ССР в са-

мое ближайшее время предстоит постройка нового здания, при-

чем проектированиеэтого здания начнется на днях»
3.

Вопрос о новом здании библиотеки поднимался и при буржу-

азном правительстве Латвии, однако дальше разговоров дело

не шло. В первые же месяцы после восстановления Советской

власти в Латвии этот вопрос вступил в стадию практического

разрешения и был бы доведен до конца, если бы не начавшаяся

война, которая нанесла республике колоссальный ущерб.
Об интенсивном развитии библиотеки в советский период

1940—1941 гг. свидетельствует и неуклонное увеличение штатов

библиотечных работников. Так, в сентябре 1940 г. в библиотеке

числились 42 человека
4
,

из них 37 библиотечных работников и

5 служащих. В том числе:

с высшим образованием (не специальным) — 7

со средним образованием — 23

с незаконченным средним (различные классы гимназии) — 6

с начальным (основная школа) — 1

т. е. основная масса работников имела лишь среднее образование.
В ноябре 1940 г. для работников Государственной библиотеки

был утвержден новый перечень должностей 5
,

и к этому времени в

ней насчитывалось уже 53 сотрудника, в марте 1941 г. в библио-

теке работали 73 человека
6
,

в мае — 837
,

в июне — 121 человек
8.

С восстановлением Советской власти в Латвии в связи с изме-

нением направления и методов библиотечной работы перед биб-

лиотекарями встали новые, ответственные задачи. На собрании

библиотекарей 25 августа 1940 г. 9 была определена роль биб-

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 306, л. 110.
2 Там же, д. 299, л. 53.
3 Там же.

4 Там же, д. 281, л. 335—337, 338—341, 344—347.
5 Там же, д. 308, л. 19.
6 Там же, д. 195, л. 36.
7 R ХАI64, 18. 1.
8 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 321, л. 101.
9 Собрание библиотекарей. — «Пролетарская правда», 1940, 25 авгу-

ста, № 60.
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лиотекаря Советской Латвии — стать активным распростра-
нителем книг, нести культуру в массы, способствовать воспита-

нию активных строителей социализма. «Советский библиоте-

карь — это воспитатель, пропагандист и агитатор», — писал

журнал «Darba sieviete» 1
.

Чтобы выполнить эти задачи, биб-

лиотекарям нужно было многому научиться: овладеть теорией

марксизма-ленинизма и изучить основы библиотечного дела.

Для повышения профессиональной квалификации работников

научных библиотек Советской Латвии ленинградский библиоте-

карь Т. Ридзинь (теперь ст. преподавательЛГУ им. П. Стучки)

прочитала в Государственной библиотеке лекцию о научных биб-

лиотеках СССР и цикл лекций «Методическая и массовая работа
библиотеки» 2

.
В феврале 1941 г. в газете «Пролетарская правда»

было опубликовано сообщение 3
о том, что в ближайшем будущем

откроются десятидневные курсы для библиотечных работников
в пяти городах республики — Риге, Лиепае, Валмиере, Мадоне и

Резекне. В рукописном фонде Государственной библиотеки со-

хранился текст обращения
4

к работникам библиотеки с призы-
вом поступатьв Московский библиотечный институт.

Анализ работы Государственной библиотеки в период
1940—1941 гг. позволяет сделать вывод, что в условиях Совет-

ской Латвии за сравнительно короткий срок было сделано мно-

гое для реорганизации библиотеки, ее роста и развития в соот-

ветствии с тем значением, которое придается библиотечному делу
и его постановке в Советском Союзе.

Государственная библиотека Латвийской ССР в 1940—1941 гг.

вместе с другими научными библиотеками — педагогической, ис-

торической и им. Мисиня, а также городскими народными, уезд-
ными и волостными библиотеками фактически составляла уже

единую библиотечную сеть Советской Латвии, насчитывающую
630 библиотек5

и руководимую Народным комиссариатом про-

свещения через отделы народного образования городов и уездов.

Однако все начинания, которые, несомненно, стали бы свер-

шениями, были прерваны войной. Наступил самый мрачный этап

в жизни библиотеки — годы оккупационного режима фашистской
Германии.

1 Lange L. Kādi ir padomju bibliotekāru uzdevumi un pienākumi. — «Darba

Sieviete», 1941, № 10, 13. lpp.
2 R XAI64, 28. 1.
3

Расширение библиотечной сети в Латвийской ССР. — «Пролетарская
правда», 1941, 9 февр., Кг 35; 1 марта, Кг 53.

4 R ХАI64, 26. 1.
5 Как будут организованы библиотеки. — «Пролетарская правда», 1941,

1 марта, Хо 53.
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Государственная библиотека в период немецко-фашистской

оккупации (июль 1941 г. — октябрь 1944 г.)

Уже в июле 1941 г. работники Государственной библиотеки

были ознакомлены с приказом полевой комендатуры
1
,

обязыва-

ющим изъять из всех книжных магазинов и библиотек книги и

печатную продукцию, изданные в советское время. Через не-

сколько дней последовало разъяснение
2

о содержании так назы-

ваемой «нежелательной» литературы, из которой впоследствии

был образован в библиотеке фонд «N» — нежелательной (nevē-
lamā) для немцев литературы. Тогда же, в начале июля

3, были

отстранены от работы неугодные немцам, т. е. прогрессивно на-

строенные, сотрудники библиотеки во главе с директором А. Гер-
манисом. С 26 июля 1941 г. деятельность Государственной библи-

отеки была прекращена
4
, сотрудники были освобождены от ра-

боты на неопределенноевремя. Сама же библиотека приказом гер-
манского уполномоченногопо делам музеев и библиотек с Авгу-
ста 1941 г.

5
переименовываласьв «Земельную библиотеку» («Lan-

desbibliothek»). Переименование Государственной библиотеки в

«Landesbibliothek» не было формальным актом. Тем самьлм она

превращалась в учреждение, способствующее осуществлению

планов немецких захватчиков по германизации Прибалтики.
«Земельная библиотека» объединила в своем составе все на-

учные библиотеки Риги, кроме библиотеки университета, и даже

такое самостоятельное национальное собрание, как библиотека

им. Мисиня. В фонды «Земельной библиотеки»были включены и

библиотеки Дома Красной армии (около 12 000 томов), Музея

революции (около 12000 томов). Центрального Совета профсою-
зов (около 20 000 томов) и другие собрания. Это было искусст-

венное увеличение фондов библиотеки, за которым скрывалась

масса уничтоженных и вывезенных в Германию книг, но на этом

основании оккупанты приписывали себе заслугу увеличения

фонда библиотеки до 2 021 331 экземпляра.

В официальных отчетах абсолютный рост фондов библиотеки

выглядит следующим образом:

на 1 января 1941 г. — 1 703 776 ед.6

—„— 1942 г. — 2 430037 ед.

—„— 1943 г. — 2 450039 ед.
7

—„—
1944 г. — 2 457593 ед.

1 ЦГИА ЛатвССР,ф. 5951, оп. 2, д. 195, л. 39.
2 Там же.
3 Там же, л. 37.
4 Там же, д. 308, л. 42.
5

Там же, л. 44.
6 Там же. д. 317, л. 3.
7 R ХАI64, 30. 1.
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Стремительный рост фондов библиотеки на 1 января 1942 г.

объясняется уже упоминаьшимся включением в фонды «Земель-

ной библиотеки» других библиотек города и отдельных собраний

книг, а также поступлением книг в советский период (январь—

июнь 1941 г.). Однако прирост фондов библиотеки во время

немецкой оккупации фактически был очень мал: в 1942 г. —

22 239 ед., в 1943 г. — 7761 Изъято же было так называемой

нежелательной литературы в 1941 г. — 15 130 ед.
2
,

в 1942 г. —

2237, в 1943 г. — 207 ед.
3

Назначенная оккупантами администрация считала необходи-

мым перестроить работу библиотеки на прусский манер. Так, было

указано, что необходимо ввести в библиотеке систему классифи-

кации Прусской государственной библиотеки, для чего директор

просил разрешения ознакомиться с ее работой 4
.

Большое количество неразобранных книг заполняло и без того

тесные помещения библиотеки, набиты были погреба и складские

помещения. Несмотря на это, здание библиотеки по ул. Англп-

каню (теперь Библиотекас, 5) немецкая администрация забрала
для одной из своих войсковых частей5

.

С 1 июля до 12 августа 1941 г. библиотека была закрыта
6
,

после чего начала обслуживать только работников военных уч-

реждений. С 1 декабря 1941 г. открылись читальные залы; они

снова были закрыты 1 июля 1944 г. «... на неопределенный пе-

риод в связи с эвакуацией» 7
,

когда наступающая Советская ар-

мия подошла к границам Латвии.

По правилам «Земельной библиотеки»8
посещать библиотеку

могли лица с 18 лет, одновременно для чтения выдавались

только 3 книги.

Посещаемость читального зала в это время была следующей
9
:

1941 г. —
1 727 посещений

1942 г. —
12 535

1943 г. — 15 337

За выдачей литературы проследить труднее, так как в отче-

тах фигурируют разные цифры.

1 R ХАI64, 30. 1. Прирост фондов за 1941 г. установить не удалось —

нет данных о поступлениях книг отдельно в советское время и в период

оккупации: за 1944 г. данные отсутствуют.

2
ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, 2, д. 317, л. 3.

3 R ХАI64, 30. 1.
4 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, on. 1. д. 111. л. 11.
5 Там же, д. 321. л. 81.
6

R ХАI64, 18. 1.
7 Там же, д. 321, л. 5.
8

Там же, д. 294, л. 272.
9 Там же, д. 317, л. 17—28; д. 326, л. 23—33; д. 328, л. 7—13.
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Межбиблиотечный книгообмен в годы фашистской оккупа-

ции чрезвычайно сократился. Он ограничивался почти только

библиотеками и обменными центрами Германии 1. Поэтому обмен-

ные списки содержали в основном нацистскую литературу, изда-

ния книг главарей гитлеровской Германии2. По межбиблиотеч-

ному абонементу за период с 1 января 1941 г. по декабрь 1943 г.

было получено 184 книги, отправлено — 19.

В годы оккупации продолжали издаваться бюллетени биб-

лиотеки под названием «Zemes bibliotēkas biļetens». В этот

период были изданы следующие номера:

за 1940 г. — № 25—33 (1 выпуск)
„ 1941 г. — № I—l 61—16 (5 выпусков)

„
1942 г. — № I—l4(7 выпусков)

„
1943 г. — № I—B (4 выпуска)

В это же время вышли в свет два тома указателя «Наука
и литература Латвии» («Latvijas zinātne un literatūra»): за

1935г. — в октябре 1941 г., за 1936 г. — в июле 1942 г.

Как уже упоминалось, том за 1935 г. был подготовлен к пе-

чати еще в советский период. Чтобы не тратиться напрасно
3
,

биб-

лиотека получила разрешение напечатать 100 экземпляров книги

только для библиотечно-библиографических нужд. «.. .Эта книга

в продаже не покажется, ибо, давая разрешение на ее напечата-

ние, было условлено, что книгу разрешено использовать только в

библиотечных целях»
4
,
— писал директор «Земельной библиотеки»

Ж. Унамс. Причина тому — сохранившиеся «большевистские»

[по выражению Унамса) 5
заголовки и определения, такие, на-

пример, как «капиталистическая Латвия» и другие.

После 1941 г. разрешения на печатание «Науки и литературы
Латвии» Генеральная дирекция просвещения и культуры, в веде-

нии которой находилась «Земельная библиотека», больше не да-

вала. Об этом свидетельствовалопространноепояснение по поводу

бюджета библиотеки в 1944 г., где указывалось, что «... п. 223 не

реализуется потому, что не дается разрешение печатать периоди-

ческий труд библиотеки «Наука и литература Латвии» («Latvijas
zinātne un literatūra»)

6. Этот указатель оставался в библиотеке

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 300, л. 78.
2 Там же, д. 267, л. 189.
3 Paskaidrojums. — Gram. Latvijas zinātne un literatūra. 1935. g, R, 1941,

11. lpp.
4 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, on. 2, д. 292, л. 81.
5 Latvijas zinātne un literatūra, 1935. g., R, 1941, 11. lpp.
6 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, on. 2, д. 321, л. 36.
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в виде рукописной картотеки с хронологическим охватом с 1908

по 1919 г. и с 1937 по 1942 г.

Объем работы «Земельной библиотеки» в период оккупации из

года в год уменьшался, ибо проводилось непрерывное сокраще-
ние штатов. 20 ноября 1941 г. в библиотеке числилось 92 работ-
ника

1
,

включая влившуюся часть сотрудников других научных
библиотек города; 20 апреля 1943 г. в сообщении директора биб-

биотеки Генеральной дирекции просвещения и культуры
2

по

поводу предписания сократить штаты библиотеки указывается,
что с июля 1941 г. по март 1943 г. количество работников сокра-
тилось со 121 до 72 человек, и дальнейшее уменьшение невоз-

можно. Тем не менее сокращение продолжалось, и в конце

1943 г. в библиотеке числилось только 67 работников
3
,

а к концу

оккупации — около 40 человек.

Характерным для «культуртрегерской» деятельности немец-

ких фашистов было прямое расхищение культурных ценностей

латышского народа. «В Латвии немецкие захватчики разграбили
ценнейшие библиотеки... штабом Розенберга увезено в Герма-

нию 100 тысяч томов книг и 70 ящиков старинной периодической

литературы и ценных монографий»
4
,

— констатируется в сооб-

щении чрезвычайной Государственной комиссии по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчи-

ков и их сообщников на территории Латвийской Советской Со-

циалистической Республики.

В 1944 г., когда под ударами Советской Армии фашистские

завоеватели откатились к границам Латвии, гаулейтер Прибал-
тики А. Розенберг, продолжая политику увоза культурных цен-

ностей с оставляемых территорий, отдал приказ вывезти в Гер-
манию все самые ценные издания, хранящиеся в библиотеке. Осу-

ществлял непосредственно этот грабеж, следил за упаковкой
книг предательлатышского народа Дзелзкалейс 5

,
бывший торгов

вец антикварными книгами, уполномоченный своими фашист-

скими хозяевами на ограбление архивов, музеев и библиотек Со-

ветской Прибалтики. Им был отдан приказ подготовить к от-

правке весь отдел «Балтики». 70 ящиков редких книг было

упаковано и вывезено из библиотеки. Среди увезенных книг
6

наибольшую ценность представляли около 1500 названий

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 5951, оп. 2, д. 308, л. 85—88.
2 Там же, д. 321, л. 101.
3 Там же, л. 2.
4 «Советская Латвия», 1945, 8 апреля, № 83.
5 Воронцов М. В Государственной библиотеке. — «Советская Латвия»,

1944. 1 ноября, № 18.
6 R ХАI64, 218. I.
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комплектов прибалтийской периодики XVII —XVIII вв., редкие

монографии, старопечатные издания, относящиеся к истории При-

балтики, редчайшая Россика XVI—XVII вв. на латышском,

французском, английском и немецком языках, комплекты

изданий, вышедших из первой рижской типографии Моллина. —

всего 10 тысяч экземпляров. Этот перечень мог быть длиннее, если

бы не самоотверженные действия паковавших литературу работ

инков библиотеки, которые под страхом расправы в любой удоб-
ный момент старались заменить книги, подготовленные к от-

правке, малоценными изданиями. Ими было, спасено, напри-

мер, такое уникальное издание, как альбом Броце.

Комиссия библиотеки актом от 15 ноября 1944 г. установила

стоимость расхищенных книжных фондов библиотеки, включая

увезенные штабом Розенберга, в 11 миллионов 500 тысяч рублей1.
Четырем зданиям библиотеки — по ул. Яуна, 26, Англиканю, 5,

Екаба, 6/8 и Пиле лаукумс, 2 — был причинен ущерб в 375 ты-

-сяч рублей2
.

13 октября 1944 г. Советская армия освободила столицу рес-

публики — Ригу, и Государственная библиотека вступила в но-

вый этап своего развития, в результате которого она преврати-

лась в важный фактор культурно-просветительной работы в рес-

публике, коммунистического воспитания трудящихся.

Развитие Государственной библиотеки Латвийской ССР

в первые послевоенные годы (октябрь 1944 г. — 1946 г.)

Отступившие из Риги фашистские войска оставили разрушен-

ным городское хозяйство, разоренными учреждения культуры и

библиотеки. В зданиях Государственной библиотеки были разру-

шены крыши, пробиты потолки, стены, выбиты стекла. «Холодно,

неуютно в старом здании библиотеки. Развороченную снарядом

стену кое-как заколотили, но ветер врывается в щели и гуляет

по коридорам»
3
,

— писал корреспондент газеты «Советская Лат-

вия», посетивший библиотеку вскоре после освобождения Риги.

В таких условиях, работая в неотапливаемых и неосвещенных

помещениях, сотрудники библиотеки приступили к восстанов-

1 В масштабе цен 1944 г.
2

R ХАI64, 218. 1.
3 Воронцов М. В Государственной библиотеке. — «Советская Латвия»

1944, 1 ноября, .Vo 18.
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лению ее деятельности 1. Были заделаны пробоины от снарядов,
своими силами застеклены окна, отремонтированы крыши и при-
ведена в порядок небольшая часть книжных фондов, примерно
200 тысяч томов, которые можно было уже выдавать читателям.

В начале февраля 1945 г. библиотека получила ток для освеще-

ния и действия книжных лифтов в основных корпусах.

Упорный труд коллектива в течение четырех месяцев увен-
чался успехом: 12 февраля 1945 г. состоялся торжественный акт

открытия библиотеки, ее читальных залов. С этого дня Государст-
венная библиотека Латвийской ССР возобновила свою работу

2.

Перед работниками библиотеки встали очень серьезные за-

дачи: надо было инвентаризировать большое количестве нера-

зобранных книг, систематизировать их и отразить в каталогах:

нужно было эти каталоги создать — и генеральный алфавитный,

и генеральный систематический; следовало продолжить и преоб-

разовать библиографическую работу, дополнив ее работой в об-

ласти рекомендательной и справочно-информационной библио-

графии; надо было развернуть массовую работу и организовать

методическую помощь с целью развития библиотечного дела на

всей территории республики.
Большие трудности предстояли библиотеке в освоении книж-

ных фондов. К неразобранным книгам, скопившимся к этому вре-

мени, прибавилось 60 тысяч бесхозных книг
3
, поступивших в биб-

лиотеку после освобождения Риги. Огромную помощь в восста-

новлении книжных фондов Государственной библиотеке оказали

ЦК КЩб) Латвии, библиотеки и учреждения братских респуб-
лик. Книги поступали и из крупных библиотек — Государствен-
ной библиотеки им. В. И. Ленина, Государственной публичной
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и других

4, а также

из Государственного литературного фонда, учрежденного в

1942 г. в Москве при Народном комиссариате просвещения
РСФСР. Этот фонд уже в июле 1944 г. выделил для библиотек

Латвии 229 тысяч экземпляров литературы
5
. Государственная биб-

лиотека из этого фонда к февралю 1945 г. получила 48 комплектов

книг и около 400 комплектов журналов и газет, издававшихся

1 Эглите А. Государственная библиотека Латвийской ССР. — «Советская

Латвия», 1945, 7 февраля, № 31.
2 С. D. Sākusi darbību Latvijas Valsts bibliotēka. — «Cīņa», 1945, 17. febr,

№ 40.
3 Obrarna I. Latvijas PSR bibliotēku stāvoklis un uzdevumi.

— «Pad. Latvi-

jas Skola», 1945, X<> 3, 93. lpp.
4 R ХА164.31. I.
5 Obrama I. Latvijas PSR bibliotēku stāvoklis un uzdevumi. — «Pad. Lat-

vijas Skola», 1945, № 3, 93, lpp.
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в 1943—1944 гг.
1 Из Всесоюзной книжной палаты в феврале

стали поступать накопленные за годы войны обязательные эк-

земпляры
2
,

и к маю 1945г. библиотека получила их уже 5100 ед.
3

Продолжали поступать в библиотеку и обязательные экземп-

ляры печатной продукции Латвийской ССР. Быстро развернув-
ший издательскую работу ВАПП (Valsts apgādniecību un poli-
grāfisko uzņēmumu pārvalde) к маю 1945 г. выпустил уже свыше

200 названий книг
4
.

1 января 1945 г. начал «работу по обеспече-

нию библиотек литературой организованный при ВАППе библио-

течный коллектор. Всего в 1945 г. библиотекой было получено

24 тысячи томов разной литературы5
.

Чтобы обеспечить читателей необходимой им литературой,

Государственная библиотека установила связи по МБА6
с круп-

ными библиотеками Советского Союза.

Одновременно надо было быстро изъять из активного фонда
библиотеки буржуазно-националистическую и малоценную лите-

ратуру.

Работу библиотеки в этот период чрезвычайно затруднял не-

достаток помещений: негде было развернуть фонды, чтобы сде-

лать их доступными читателям.

/""Улучшению работы Государственной библиотеки способство-

вало постановление Совета Народных Комиссаров Латвийской

ССР иЦК КП (б) Латвии от 29 мая 1945 г.
7 «О мероприятиях

по улучшению работы библиотек Латвийской ССР», которое под-

черкивало важную роль библиотек в деле искоренения из созна-

ния трудящихся Латвии остатков фашистской и буржуазно-на-
ционалистической идеологии, внедрения марксистско-ленинского

мировоззрения в широкие народные массы и воспитания их в духе

советского патриотизма. Постановление предусматривало: пре-

вратить библиотеки Латвийской ССР в подлинные очаги куль-

турно-просветительной работы; пересмотреть формы и методы

1 В библиотеках Латвии. — «Советская Латвия», 1945, 1 февраля, № 26.
2 Эглите А. Государственная библиотека Латвийской ССР. — «Советская

Латвия», 1945, 7 февраля, Кя 31.
3 Obrama I. Latvijas PSR bibliotēku stāvoklis un uzdevumi. — «Pad. Latvi-

jas Skola», 1945, № 3, 93. lpp.
l*)0мероприятиях по улучшению работы библиотек Латвийской ССР. —

Хронологическое собрание законов ЛатвССР, указов Президиума Верховного
Совета ЛатвССР и постановлений правительства ЛатвССР, 1940—1959 гг.,

с. 65—67.
5 R ХАI64, 35. 1.
0 Jaunas iespējas VB lasitājiem. — «Pad. Jaunatne», 1945, 28. apr., № 52.
7 Хронологическое собрание законов ЛатвССР, указов Президиума Вер-

ховного Совета ЛатвССР и постановлений правительства ЛатвССР, 1940—

1959гг., с. 65—67.
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деятельности библиотек и немедленно начать организацию мас-

совых мероприятий для читателей, для чего в Государственной и

научных библиотеках организовать специальные отделы массо-

вой и библиографической работы. Постановление обязывало вы-

работать и утвердить уставы научных библиотек; выработать

устав межбиблиотечного абонемента и упорядочить книгообмен

между библиотеками; пополнить книжные фонды библиотек всей

советской литературой, изданной на латышском и русском языках

после освобождения Латвии; закончить изъятие из библиотечных

фондов фашистской литературы.

Для развертывания библиотечной работы в республике необ-

ходимы были квалифицированные кадры. Поэтому постановление

предписывало организовать годичную школу политпросветработ-
ников с библиотечным отделением (150 чел.), на базе которого

открыть вечерние годичные курсы для подготовки дополнительно

двухсот библиотекарей.)
Предусматривалось также приведение в полный порядок по-

мещений библиотек и читален. Библиотеке им. Я. Мисиня пере-

давалось здание по ул. Сколас, 3, Рижскому горисполкому и

Управлению по делам архитектуры при СНК. Латвийской ССР

поручалось предусмотреть в плане реконструкции Риги постройку
специального здания для Государственной библиотеки Латвий-

ской ССР.

До постройки нового здания библиотеке было передано не-

сколько помещений 1
,

благодаря чему она смогла выполнить свою

работу и по реорганизации фондов и каталогов, и по обслужива-
нию читателей.

Осенью 1945 г. газета «Padomju Jaunatne»2
отмечала, что

читальный зал Государственной библиотеки в среднем посещают

сто человек в день, огромным спросом пользуются научные жур-

налы, изданные в других республиках, и вообще периодические

издания.

Библиотека начала проводить и массовые мероприятия — вы-

ставки новых книг и тематические. Совершенно новой для нее

формой работы явилась рекомендательная библиография 3.

1 Eglīte А. Valsts bibliotēkas turpmākie uzdevumi. — «Pad. Jaunatne»,
1945, 29. martā, № 39.

2 Austrums A. Izmantosim savas bibliotēkas! — «Pad. Jaunatne», 1945,
29. martā, № 39.

3 Egtite A. Valsts bibliotēkas turpmākie uzdevumi. — «Pad. Jaunatne» 1945,
29. martā, № 39.



Итоги работы библиотеки по обслуживанию читателей в

1945 г. были следующими 1:

Количество читателей —
2 678

Количество посещений ■— 1974!

Выдано литературы — 69 140

в том числе:

книг — 46 941

журналов — 12 592

газет — 9 5.49 i

прочих изданий — 58

Однако дальнейшему развитию библиотеки препятствовала

несовершенная организационная структура, отраслевая система

фондов, отсутствие центральных каталогов. Не было обученных
кадров. Хотя в библиотеке были старые, опытные работники, но

с методами работы советских библиотек не все были знакомы.

1946 г. вошел в историю библиотеки как год реорганизации,

перестройки всей ее работы, в основу которой было положено

упомянутое постановление СНК Латвийской ССР и ЦК КЩб)
Латвии от 29 мая 1945г.

В связи с тем, что прежнее руководство не обеспечивало

реорганизации библиотеки, оно было сменено на основании по-

становления Совета Министров Латвийской ССР и ЦК КЩб)
Латвии от 28 мая 1946 г. Одновременно было усилено партийное

руководство. Директором библиотеки был назначен коммунист,

бывший подпольщик и фронтовик А. А. Ридзениекс, его замести-

телем — коммунистка А. Я. Слезе. Позже в библиотеке сформи-

ровалась самостоятельная первичная партийная организация,

которую возглавил участник Великой Отечественной войны

И. К. Рагауж.

Новое руководство библиотеки начало работу, поставив перед
собой следующие задачи

2: изменить структуру библиотеки, цент-

рализовав всю ее работу; произвести учет книг; выработать схему

классификации; создать публичные каталоги; перейти на систему

дифференцированного обслуживания читателей, для чего орга-

низовать кабинеты марксизма-ленинизма, техники и сельского

хозяйства и открыть детский читальный зал; развернуть массо-

вую работу, создать кабинет библиотекономии (т. е. библиотеко-

ведения) и отдел библиографии; реорганизовать работу отдела

комплектования и книжную палату; упорядочить кадры, орга-

низовать повышение квалификации работников и др.

1 R ХАI64, 31. 1.
2 LPSR Valsts bibliotēkas Zinātniskas padomes pirmā sesija. R., 1947, 5. lpp

Э4
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Реорганизация проходила в трудных условиях. Одновременна

необходимо было решать целый комплекс вопросов идеологичес-

кого, организационного и чисто практического характера. Боль-

шую практическую сложность представляла задача срочной обра-
ботки значительной массы скопившихся новых книг, особенно

поступлений всесоюзного обязательного экземпляра.

В течение 1946 г. была проведена большая работа с фондом:

учтено 1 368275 книг; организован фонд, насчитывающий 13000"

полностью обработанных новых книг, созданы алфавитный и сис-

тематический каталоги этого фонда.

Весьма сложным вопросом была выработка схемы классифи-

кации фондов библиотеки. 17 июня 1946 г.
1

совещание руководя-

щих работников библиотеки приняло решение руководствоваться

классификационными таблицами Троповского и Русинова. В итоге

библиотека выработала свою схему классификации, комбинируя

упомянутые таблицы и приспосабливая их к условиям библио-

теки.

Возникло несколько проектов организации основного фонда
библиотеки. В ходе их обсуждения было признано нецелесооб-

разным разделить весь фонд по систематическому признаку и

было принято решение организовать его по проекту заместителя

директора А. К. Янсон, изложенному в брошюре «Система фондов

Государственной библиотеки ЛССР, их расстановка и шифровка»
(Р., 1947, 26 с, ротатор).

В 1946 г. была начата работа и по организации каталогов; ка-

талогизация фондов производилась по проекту всесоюзной ин-

струкции
2.

Чтобы решить эти сложные вопросы, директор А. А. Ридзе-

ниекс консультировался в Государственной библиотеке СССР

им. В. И. Ленина. Оттуда же были командированы два сотруд-

ника для оказания помощи библиотеке. В сентябре 1946 г. из

Москвы был командирован сотрудник Центральной политехни-

ческой библиотеки Н. Г. Павлов, который оказал помощь в ре-

организации фондов Государственной библиотеки.

После летнего перерыва 1946г. библиотека возобновила свою

работу в отремонтированном помещении, где был расширен чи-

тальный зал, открыт специальный зал с подсобным фондом для

научных работников, а также специальный детский читальный

1

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskas padomes pirmā sesija, R.
r

1947, 5. lpp.
2 Там же, с. 6.



96

зал. Начата была подготовка и отбор литературы для открытия

специализированного кабинета марксизма-ленинизма1.
В 1946 г. число читателей Государственной библиотеки увели-

чилось до 4500 человек, посещаемость достигла 43 489, выдача

.литературы — 194725 экземпляров
2
; читатели библиотеки полу-

чили 191 библиографическую справку и 1378 консультаций; был

составлен также 41 рекомендательный список литературы по ак-

туальным общественно-политическим вопросам
3.

Перед Государственной библиотекой как центральным книго-

хранилищем республики, получающим всесоюзный обязательный

ч/ экземпляр, стояла ответственная задача раскрытия своих фондов,

приближения их к читателям. Поэтому в 1946 г.4 библиотека на-

чала проводить массовую работу с читателями. В читальном зале

регулярно организовывались выставки новых книг и журналов
по всем отраслям знания. Так, с 20 по 28 июня 1946 г.

4
в библио-

теке была экспонирована обширная выставка по литературе,

языкознанию и искусству, охватывавшая период с начала Отече-

ственной войны и представлявшая примерно 9000 книг и 390 ед.

периодики. В библиотеке устраивались тематические вечера,

например, в апреле—мае 1946 г. были проведены вечера, посвя-

щенные жизни и творчеству В. Маяковского. Э. Бирзниека-Упита,
Я. Судрабкална, В. Лациса, В. Шекспира, А. Франса и др.

5

Всего в 1946 г. было организовано 90 выставок, прочитано
11 публичных лекций, укомплектованы 32 передвижные библио-

теки на предприятиях Риги6.
В 1946 г. уже велась определенная методическая работа 7

—

сотрудники библиотеки ездили в Екабпилсский, Лиепайский н

другие уезды проверять и инструктировать уездные и волостные

библиотеки.

г Приказ председателя Комитета культурно-просветительных

учреждений при Совете Министров Латвийской ССР № 232 от

5 ноября 1946 г. о реорганизации Государственной библиотеки

Латвийской ССР и подготовке квалифицированных кадров тре-

бовал основательной реорганизации ее в соответствии с опытом

1 Valsts bibliotēka atvērs marksisma-Jeninisma kabinetu. — «Cīna», 1946,

14. dec,№ 290.
2 Янсон А. Государственная библиотека Латвийской ССР. (1940—1950).

В кн.: Научные библиотеки СССР. М., 1950, с. 29.
3 Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās padomes pirmā sesija. R.,

1947, 31. lpp.
\

* Krasts V. Padomju bibliotēkas masu darbs. — «Lit. un Māksla», 1946,

26. jūl., № 30.
5 Там же.

6 Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās padomes pirmā sesija. R,
1947, 31. lpp.

7 Там же, с. 33.
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крупных публичных библиотек Советского Союза, отмечая боль-

шое государственное значение работы библиотек и особое место

Государственной библиотеки Латвийской ССР как центра биб-

лиотечной сети республики.

ļ Бьыю предусмотрено перестроитьорганизационную структуру

библиотеки по функциональному принципу, где отделы форми-

руются как производственные участки соответственно главным

производственным процессам библиотечной и библиографической

работы; централизовать обработку книг; самостоятельные систе-

матические отделы в хранилище, которые выполняли целый ряд

процессов, ликвидировать.
Таким образом, были определеныновая структура библиотеки

и задачи каждого ее отдела, причем реорганизация каждого от-

дела должна была проводиться одновременно с реорганизацией
всей библиотеки.

Новая структурная схема библиотеки определялась следую-

щим образом:

1. Дирекция

2. Ученый совет — руководящие органы библиотеки

3. Производственные отделы:

а) Отдел комплектования и учета библиотечных фондов.
б) Отдел систематизации библиотечных фондов.
в) Отдел каталогизации и обработки фондов.

г) Отдел хранения библиотечных фондов со спецфондом.
д) Отдел библиографии со справочно-библиографическим

кабинетом и аппаратом.

е) Отдел массовой работы.

ж) Отдел обслуживания читателей, куда вошли общий и

детский читальные залы с подсобными фондами, чи-

тальный зал для научных работников и специалистов-

практиков с подсобным фондом, а также межбиблиотеч-

ный абонемент.

4. Специализированные научные отделы и кабинеты:

а) Кабинет марксизма-ленинизма с подсобным фондом и

читальным залом.

б) Кабинет технической и сельскохозяйственной литера-

туры с подсобным фондом и фондом спецвидов техни-

ческой литературы.

в) Отдел латышской литературы с архивным фондом, под-

собным фондом латышской литературы и литературы

других народов Прибалтики и научным кабинетом.



т) Отдел редких книг и рукописей с научным кабинетом.

д) Отдел мелкопечатных изданий.

е) Отдел литературы восточных народов СССР с фондом
и научным читальным залом.

5. Научно-исследовательские и методические отделы:

а) Научно-методический кабинет библиотекономии и биб-

лиографии, задачами которого являлось методическое

руководство библиотеками республики, а также подго-

товка кадров библиотечных и библиографических ра-

ботников, повышение их квалификации.

б) Книжная палата Латвийской ССР.

в) Бюро по координации работы научных библиотек рес-

публики и МБА: задачей его являлись также составле-

ние и публикация сводных каталогов.

6. Административно-хозяйственная часть.

В приказе оговаривалась необходимость дополнительного об-

суждения вопросов систематизации, чтобы принять окончатель-

ную схему классификации и систему расстановки фондов в основ-

ном книгохранилище до 15 ноября 1946г.

Большое внимание в приказе было уделено подготовке биб-

лиотечных кадров — ив открываемом библиотечном техникуме,

и на библиотечном отделении филологического факультета ЛГУ.

Все руководители новых отделов, названные в приказе, обя-

заны были выработать положения о своих отделах и рабочие

инструкции.

Приказ предусматривал также необходимость переработать

устав библиотеки в соответствии с ее новой структурой.
Эта структура не была окончательной, она развивалась и

утверждалась заново в последующие годы. Но главное было сде-

лано: работа отделов библиотеки была перестроена по функцио-

нальному принципу и вся ее деятельность централизована.

Реорганизация библиотеки, начатая в 1946 г., способствовала

тому, что Государственная библиотека Латвийской ССР, корен-

ным образом перестроив свою работу, широко открыла тысячам

читателей свои фонды, поставив их тем самым на службу строи-

тельства социализма и коммунизма в нашей стране.
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APCERĒJUMI PAR V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS

VĒSTURI (1919—1946)

Kopsavilkumi

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА (1919—1946)

Резюме

В недолгий период существования Латвийской Советской рес-

публики в 1919 г. «Декретом о библиотеках» от 3 апреля была

основана Центральная латвийская библиотека, ныне Государст-
венная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса.

В очерке Н. Перельмутер «Основание Центральной биб-

лиотеки Советским правительством Латвии в 1919 году» расска-

зано о мероприятиях по организации библиотеки: был утвержден

заведующий библиотекой — известный библиофил и библиограф
Я. Мисинын и предоставлено здание; обеспечено комплектование

библиотеки на основе обязательногоэкземпляра; ей передавались

книжные фонды национализированных частных библиотек и уп-

раздненных учреждений, а также бесхозные собрания книг;

интенсивно велись предварительные работы по организации

книжного фонда для обслуживания читателей.

Основание Центральной латвийской библиотеки не было обо-

собленным актом — это было одно из звеньев предполагавшейся
организации библиотечной сети республики.

Библиотечное строительство в Советской Латвии основыва-

лось на ленинских принципах постановки библиотечного дела;

примером для молодой республики была Российская Федерация,
которая оказывала и конкретную помощь литературой.

Временная победа реакции прервала начатую работу и на

Двадцатилетие обусловила развитие библиотеки по буржуазному
пути.

Очерк М. Клуце «Деятельность Латвийской Государствен-
ной библиотеки в период буржуазной Латвии (август 1919 г. —

июль 1940 г.)» освещает процесс дальнейшего формирования
библиотеки, ее задачи и выполнявшуюся работу. Задачи, стояв-

шие перед библиотекой в этот период, были идентичны задачам

национальных библиотек буржуазных государств.

Ядром фонда Государственной библиотеки не стало наиболее

полное собрание национальной литературы; первооснову ее фонда
составили книги из библиотек бывших государственных учрежде-
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ний царской России, учебных заведений и другие, а также бесхоз-

ные книги, принадлежавшие ранее частным лицам. В целом это

собрание литературы имело случайный характер.

Закон о Государственной библиотеке, изданный в 1922 г.,

определял направление ее деятельности до 1940 г. Этим законом

Государственной библиотеке предоставлялось право националь-

ных библиотек собирать и хранить изданные в Латвии произве-

дения печати, приобретать зарубежные издания о науке, искус-

стве и культуре Латвии и, по возможности, комплектовать лите-

ратуру о культурной жизни за рубежом. Свою главную задачу —

собирание и хранение национальной литературы — Государст-
венная библиотека могла осуществить полностью только в

течение того времени, когда она получала обязательный экзем-

пляр.

В статье рассмотрены все источники комплектования библио-

теки и содержание ее фондов.

К положительным сторонам работы библиотеки следует от-

нести стремление установить контакты с культурными учрежде-

ниями других стран через международное бюро книгообмена

И посредством межбиблиотечного абонемента как в Латвии, так

!и за рубежом.
Незначительные ассигнования ограничивали приобретение

литературы, однако следует воздать должное работникам биб-

лиотеки, прилагавшим усилия к собиранию и хранению книжных

богатств.

Структура библиотеки формировалась по отраслевому прин-

ципу, основу ее составляли отделы, созданные в соответствии с

содержанием фондов, а не в зависимости от библиотечных про-

цессов. Такая структура не способствовала успешному течению

основных циклов работы библиотеки. В крупнейшей библиотеке

Латвии отсутствовало централизованноекомплектование и обра-
ботка литературы, и в своей деятельности она во многом основы-

валась на эрудиции заведующих отделами. Библиотека испыты-

вала недостаток в помещениях, и это отрицательно сказывалось

на ее работе.
В фонды библиотеки поступала и марксистская литература,

изданная (или конфискованная) в Латвии, а также из Советского

Союза, но библиотека не имела права выдавать ее читателям.

Она не занималась пропагандой литературы, так как закон о

Государственной библиотеке утверждал ее лишь в качестве хра-

нилища печати, используемого в научных целях.

В разделе об обслуживании читателей приведены цифровые

данные и проанализирован состав читателей библиотеки.
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Число зарегистрированных читателей колебалось от 3 до б ты-

сяч в год, причем наибольшее количество читателей было в 20-е

годы. В конце 20-х и начале 30-х годов число посещений за год

было около 60 тысяч. В рассматриваемый период абсолютное

большинство читателей составляли студенты, школьники и пред-

ставители интеллигенции.

Деятельность Государственной библиотеки способствовала

развитию науки и культуры в Латвии, но, с другой стороны, она

использовалась для поддержки и распространения буржуазной
идеологии.

Одним из важнейших достижений Государственной библио-

теки в период буржуазной Латвии является, работа в области

регистрационной библиографии. Отдел библиографии и катало-

гизации библиотеки вел государственную регистрационную биб-

лиографию — составлял указатели книг и статей из периодичес-
ких изданий, выходящих в Латвии.

В очерке М. Известной «Библиографическая работа
Государственной библиотеки в период буржуазной Латвии» рас-

смотрены обстоятельства составления и издания текущих анали-

тических указателей литературы «Latviešu (Latvijas) zinātne un

literatūra», ретроспективного аналитического указателя, состав-

ленного А. Гинтером, «Latviešu zinātne un literatūra» и биб-

лиографического журнала книг «Valsts bibliotēkas biļetens», а

также принципы отбора материала для этих изданий и его рас-

положение. Ценность библиографических изданий Государствен-
ной библиотеки досоветского периода заключается в том, что в

них отражены не только издания буржуазного направления, но

и прогрессивная демократическая и легальная революционная

печать. Рассмотренные указатели и сегодня являются ценным

источником информации в исследовательской работе и незаме-

нимым пособием для библиографов.

В упомянутой статье М. Известной рассмотрена также обра-
ботка литературы и состояние каталогов. Система каталогов Го-

сударственной библиотеки в период буржуазной Латвии была не-

достаточно разработана, в ней не было генерального алфавит-
ного каталога.

С середины 20-х годов основным каталогом являлся система-

тический. Постоянная нехватка средств и работников не позво-

ляла уделить каталогам должного внимания. Не был осуществлен

и замысел создания сводного каталога публичных библиотек

Латвии.
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N. Perelmuteres raksts «Catvijas PSR Valsts bibliotēka

padomju varas atjaunošanas periodā Latvijā (1940. g. jūlijs —

1941. g. jūnijs)» turpina aprakstu sēriju par V. Lāča LPSR Valsts

bibliotēkas vēsturi.

Ar padomju varas atjaunošanu sākās jauns etaps kā republikas
bibliotekārā darba attīstībā, tā Valsts bibliotēkas darbībā, kurai

kā publiskai zinātniskai bibliotēkai tika izvirzīts uzdevums aktīvi

iesaistīties sociālisma celtniecībā.

Valsts bibliotēka saņēma Vissavienības (bezmaksas) obligāto
eksemplāru un LPSR iespiestās produkcijas obligātos eksemplārus,
noslēdza līgumus ar Padomju Savienības lielākajām zinātniskajām
bibliotēkām par literatūras izmantošanu SBA kārtā. Bibliotēkas

grāmatu fonds ievērojami izauga kvantitatīvi un izmainījās kvali-

tatīvi. Daudz uzmanības bibliotēka veltīja kataloģizācijas jautā-

jumiem un lasītāju apkalpošanas organizācijas uzlabošanai. Bib-

liotēkā sākās arī masu darbs — izstādes, literārie vakari. Turpināja
iznākt Valsts bibliotēkas izdevumi «Latvijas zinātne un literatūra»

un «Valsts bibliotēkas biļetens», tika veikts zināms uzziņu un

bibliogrāfiskais darbs.

Darba labākai organizācijai bibliotēkai tika piešķirta ēka'
Jēkaba ielā (tagad Komjaunatnes ielā 6/8).

Liela nozīme bija Grāmatu palātas organizēšanai pie Valsts

bibliotēkas 1940. gadā.
Bibliotēkas intensīvu attīstību 1940.—1941. gada padomju

periodā veicināja bibliotēkas štata darbinieku skaita palielināšana
un viņu iepazīstināšana ar jaunām bibliotekārā darba metodēm.

Valsts bibliotēkas reorganizācijā lielu palīdzību sniedza

Padomju Savienības zinātniskās bibliotēkas, it sevišķi V. I. Ļeņina

PSRS Valsts bibliotēka.

Republikas vadošie orgāni šai īsajā periodā paveica daudz, lai

bibliotēka augtu un attīstītos tik vērienīgi, kāds ir bibliotēku darbs

Padomju Savienībā.

Rakstā «Valsts bibliotēka vācu fašistiskās okupācijas laikā

(1941. g. jūlijs — 1944. g. oktobris)» stāstīts, ka fašistiskās okupā-

cijas laikā Valsts bibliotēka bija pārdēvēta par «Zemes bibliotēku»

(«Landesbibliothek»); tā tika uzskatīta par iestādi, kuras uzde-

vums veicināt iekarotāju Baltijas ģermanizācijas plānu realizāciju.
Bibliotēkas darbs tika pārveidots pēc prūšu parauga. Tās

sastāvā bija apvienotas daudzas patstāvīgas bibliotēkas. Tomēr

bibliotēkas darba apjoms gadu no gada samazinājās, darbinieku

štati nepārtraukti saruka.

Fašistiskie okupanti izlaupīja latviešu tautas kultūras bagā-
tības. Rozenberga štābs aizveda 100000 sējumu, atkāpšanās laikā

tika aizvestas vēl 70 kastes ar retām grāmatām un periodiku.



Ar tadu milzīgu zaudējumu beidzas pats drūmākais periods
Valsts bibliotēkas vēsturē.

«Uatvijas PSR Valsts bibliotēkas attīstība pirmajos pēckara
gados (1944. g. oktobris — 1946. g.)». Šis N. Perelmuteres raksts

noslēdz rakstu sēriju par bibliotēkas vēsturi.

Pēc Rīgas atbrīvošanas no vācu fašistiskās okupācijas biblio-

tēka iesāka jaunu etapu — savas attīstības un uzplaukuma etapu.
1945. g. 12. februārī tika atvērtas lasītavas un bibliotēka atjau-

noja lasītāju apkalpošanu.
Bibliotēkai vajadzēja pārvarēt lielas grūtības, jo tā saņēma

mantojumā nolaistas un daļēji sagrautas telpas, nesakārtotus fon-

dus un katalogus.
Bibliotēkas darba atjaunošanā lielu palīdzību sniedza valdība

un Latvijas K(b)P CX, brālīgo republiku bibliotēkas un iestādes.

Bibliotēkas fondi aktīvi papildinājās ar kara gados Maskavā

uzkrātajiem vissavienības obligātajiem eksemplāriem, Valsts lite-

ratūras fonda uri Padomju Savienības lielo bibliotēku sūtījumiem,

Latvijas PSR obligātajiem eksemplāriem, VAPP izdevumiem un

grāmatu apmaiņas ceļā iegūto literatūru. Bibliotēkas fondu sakār-

tošanai tika piešķirtas papildu telpas.
1946. gads bija bibliotēkas reorganizācijas gads, kura pama-

tojās uz Latvijas PSR TKP un Latvijas K(b)P CX 1945. g.

29. maija lēmumu.

Tika uzskaitīts grāmatu fonds, iesākta katalogu organizācija,
izremontētas un paplašinātas lasītavas, atvērta lasītava ar

palīgfondu zinātniskajiem darbiniekiem, bērnu lasītava un iesākta

literatūras atlase specializētam marksisma-ļeņinisma kabinetam.

Sākās masu un metodiskais darbs.

Bibliotēkas tālāku attīstību kavēja nepilnīga organizatoriskā
struktūra, fondu nozaru sistēma, izglītotu kadru trūkums.

1946.
g. 5. novembra Latvijas PSR Ministru Padomes Kultūras

un izglītības iestāžu komitejas priekšsēdētāja pavēle Nr. 232 pare-

dzēja būtisku bibliotēkas reorganizāciju saskaņā ar to nozīmi, kāda

piešķirama Valsts bibliotēkas darbam kā republikas bibliotēku

tīkla centram. •

Šīs pavēles rezultātā tika pārkārtota bibliotēkas organizatoriskā
struktūra, nodaļu darbs organizēts pēc funkcionālā principa, viss

bibliotēkas darbs tika centralizēts.

1946. gadā sāktās rekonstrukcijas rezultātā Latvijas PSR Valsts

bibliotēka radikāli pārkārtoja savu darbu un atvēra savus fondus

tūkstošiem lasītāju. Bibliotēkas fondi sāka kalpot sociālisma un

komunisma celtniecībai mūsu zemē.
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ESSAYS ON THE HISTORY OF THE VILIS LĀCIS STATE LIBRARY

OF THE LATVIAN S.S.R. (1919—1946)

Summary

Within a short period of time of the existence of the Latvian

Soviet Republic in 1919 the Central Latvian Library, at present the

Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R., according to the

"Decree on Libraries" from April 3, was founded.

The article byN. Perelmutere "The Foundation of the

Central Library by the Soviet Government of Latvia in 1919"

touches the following measures of library organization: appointment
of the famous bibliophile and bibliographer J. Misiņš the manager
of the library, assignation of a building for the library, establish-

ment of the acquisition of library on the basis of the deposit copy,

deliverance of the bookstocks of the nationalised private libraries

and abolished enterprises, as well as unowned collections of books

to the library; intensive preliminary work in organizing the book-

stock for the service to readers was going on.

The foundation of the Central Latvian Library was not a sepa-

rate act — it was only one of the expected organization of the lib-

rary nets in republic.
The library construction in Soviet Latvia was based on Leninist

principles; the Russian Federation served as an example for the

newly founded republic, it showed also a concrete assistance with

literature.

The temporary victory of reaction interrupted the started work

and caused a typical bourgeois development of the library.
M. Kluce's article "The Activity of the Latvian State Library

During the Bourgeois Latvia Period (August 1919— July 1940)
,T

reviews the stage of the development of the Latvian State Library
and the tasks and range of its activity in bourgeois Latvia. At that

time the tasks of the Latvian State Library were similar to those

of the national librariēs of the other bourgeois countries.

In bourgeois Latvia the files of the State Library were com-

piled without taking into account the basic bookstock of the

country.

The Vilis Lacis Stale Library oj the Latvian S.S.R. Proceedings, IV, Riga, 1973
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These files were of occasional character, consisting mainly of

books which had become the state property at that time — books of

different institutions of the former tsarist Russia, private libraries

which had lost their owners during the war.

The law of 1922 about the State Library fixed the tasks and

range of the activity of the library, granted the library the rights
of a national library with regard to the collection and storage of the

national literature. The State Library had to accumulate and store-

up all printed material issued in Latvia, to obtain foreign publica-
tions on science, art and culture of Latvia, to acquire, as far as

possible, materials on the cultural life abroad.

Collection and storage of the national literature was the main

task of the State Library, and it could be realized only at the period
when the State Library received the deposit copy,

The article reviews all sources of acquisition and the structure

of files.

The State Library has been successful in establishing relations

with different cultural institutions of other countries; through the

International Book Exchange Section and Inter-Library Loan

Department the exchange of books has been established with the

libraries of Latvia, of Soviet republics and foreign countries.

Small assignements limited an extensive acquisition of books,

but the efforts of the library staff in the collection and storage of

books must be appreciated.
The division of the library into departments was based mainly

on the structure of files, not on the processes of work. This kind of

division cannot be regarded as successful, it did not promote the

process of the library work.

The State Library had not a centralized acquisition and process

ing of books. It had to rely upon the erudition of the chief librarians

of the departments. A successful development of work was hindered

also by shortage of premises.

Marxist literature — materials issued in Latvia, the confiscated

ones as well as those from the Soviet Union — was received at the

State Library, but as an ideological institution of a bourgeois
country it had no rights to serve out this literature to the readers.

The State Library was not an active propagandist of books. Accord-

ing to the law it was considered only as the central book depository
serving scientific purposes.

A review is given on the contingent and number of readers at

the library.
The number of readers variated between three and six thousands
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per year, the greatest number being in 1920-ies. By the end of

1920-ies and at the beginning of 1930-ies the yearly number of

readers was approximately 60,000. At the period reviewed in the

article the absolute majority of readers were students, intellectual

workers and pupils. On one hand, the State Library promoted
the development of science and culture in Latvia, but, on the other

hand, it served as a supporter and popularizer of the bourgeois
ideology.

One of the best and most important achievements of the State

Library during the period of bourgeois Latvia is the work in the

field of registered bibliography.
The Department of Bibliography and Cataloguing of the library

worked out a national registered bibliography, as well as compiled
indexes of books and articles from periodical issues published in

Latvia.

The article by M. Izvestnija "The Bibliographical Work of

the State Library During the Period of Bourgeois Latvia" deals

with the circumstances of compiling and publishing, with the prin-

ciples of selection and arrangement of the material in the current

analytical bibliography «Latviešu (Latvijas) zinātne un literatūra»

("Latvian Science and Literature"), as well as in the retrospective
index of the analytical bibliography compiled by A. Ģinters «Lat-

viešu zinātne un literatūra» ("Latvian Science and Literature") and

in the bibliographical magazine of books «Valsts bibliotēkas biļe-
tens» (''Bulletin of the State Library"). The value of the bibliogra-

phical issues of the State Library of the pre-Soviet period is of great

importance because not only the issues of the bourgeois trend, but

also the progressive democratic and legal revolutionary print are

reflected in them. The examined indexes are a valuable source of

information in the research work and an indispensable means for

bibliographers even today.

In the above mentioned article by M. Izvestnija the processing
of literature and state of catalogues are considered. In the period
of bourgeois Latvia the catalogue system of the State Library was

not completely worked out, there was not a general alphabetic cata-

logue in the library.

In the middle of the twenties the systematic catalogue was the

main one. The constant shortage of money and employees did not

allow to pay the necessary attention to the catalogues. The inten-

tion to create the joint catalogue of the public libraries of Latvia

was not carried out, either.

N. Pere 1 mutere's article "The State Cibrary of the Lat-

vian S.S.R. in the Period of Restoration of Soviet Power in Latvia
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(July of 1940—June of 1941)" touches the period when with the

restoration of Soviet Power a new stage both in the development of
work of the republican libraries, and in the activity of the State

Library started. The State Library as a public scientific library was

given the task to take an active part in building of socialism.

The State Library received the All-Union (free) deposit copy and

the deposit copies from literature printed in the L.S.S.R., it signed
contracts with the largest scientific libraries of the Soviet Union

about the use of literature in the way of inter library exchange. The

bookstock of the library was increased quantitatively and changed
qualitatively. A great attention was paid to the questions of cata-

loguizing and improvement of the organization of the service to

readers. In the library there began also the library mass work —

exhibitions, literary evenings. The publication of the issues of the

State Library «Latvijas zinātne un literatūra» ("Latvian Science

and Literature") and «Valsts bibliotēkas biļetens» ("Bulletin of

the State Library") was going on; a certain information and biblio-

graphical work were carried out.

In order to organize a better service to readers the library was

assigned a building in Jēkaba Street (at present — Komjaunatnes
Street 6/8).

The organizing of the House of Books to the State Library in

1940 was of great importance.

An intensive development of the library in the Soviet period
within the years 1940—1941 was stimulated by the increase of the

staff of employees and their acquaintance with new methods of

library work.

In the reorganization of the State Library a great help was

given by the scientific libraries of the Soviet Union, especially by
the Lenin State Library of the U.S.S.R.

In this short period of time the leading authorities of the republic

accomplished a great work for the development of the library
with the range which is attached to the library work in the Soviet

Union.

"The State Library in the Period of the German Fascist Occupa-
tion (July 1941—October 1944)". In the period of the German fascist

occupation the State Library was renamed as "The Land Library"
(„Landesbibliothek"); it was considered to be an establishment,

whose task was to stimulate the Germanization of the Baltic

peoples.
The work of the library was changed in the Prussian manner.

Many independent libraries were united in its structure. Neverthe-
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less the scope of work of the library diminished year after year, the

staff of employees reduced uninterruptedly.
The fascist invaders plundered the cultural riches of the Latvian

nation. Rozenberg's staff took away 100,000 volumes, but during
their retirement 70 more boxes with rare books and periodicals were

taken away.

With such immense loses the most gloomy period in the history
of the State Library came to an end.

The Development of the State Library of the Latvian S.S.R. from

the First Post-War Years, till Its Reconstruction (October 1944—

1946)." The article by N. Perelmutere finishes the series of

articles on the history of the library.

After the liberation of Riga from the German fascist occupation
the library started a new stage — the stage of its development and

growth.
On February 12, 1945 reading-rooms were opened, and the

library resumed the service to readers.

The library had to overcome great difficulties, because it inhe-

rited neglected and partly destroyed premises, disarranged book-

stocks and catalogues.
The government and the Central Committee of the Latvian

Communist (Bolshevik) Party, libraries and establishments of

sister republics helped much in the reconstruction of the library
work.

The bookstocks of the library were actively supplemented from

the following sources: a) All-Union deposit copies saved up during
the years of the war; b) dispatches from the State Literature Fund

and from the large libraries of the Soviet Union; c) deposit copies of

the L.S.S.R.; d) literature published by the State Publishing House;

c) literature received by way of book-exchange.
Additional premises were assigned for the arrangement of

bookstocks of the library.
Reorganization of the Latvian State Library was started in 1946.

It was based on the resolution of the Council of People's Com-

missars of the Latvian S.S.R. and of the Central Committee of Lat-

vian Communist (Bolshevik) Party published on May 29, 1945.

The bookstock was enumerated, the catalogue organizing was

started, reading-rooms were repaired and enlarged,"a reading-room
with a subsidiary bookstock for scientific workers and a reading-
room for children were opened, selection of literature for a specia-
lized Marxism-Leninism reading-room was started. The library
mass and methodic work was begun.



Further development of the library was hindered by an

incomplete organizing structure, by a branch system of stocks, by
a shortage of educated staff.

The order of the chairman of the Committee of Cultural and

Educational Establishments at the Council of Ministers of the Lat-

vian S. S. R. No 232 issued on November 5, 1946 provided for an

essential reorganization of the library.
In the result of this order the organizing structure of the library

was rearranged, work of all departments was organized according
to their functions, the whole work of the library was-centralized.

In the result of reconstruction started in 1946, the State Library
of the Latvian S.S.R. radicaly reorganized its work and opened the

bookstocks to thousands of readers. Thus bookstocks of the library
started to serve for the building of socialism and communism in our

country.
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J.VIŠKA

komplektēšanas nodaļas

galvenais bibliotekārs

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS

FONDU KOMPLEKTĒŠANA (1945—1970)

Komunistiskā partija un Padomju valdība ierādījusi bibliotē-

kām svarīgu vietu kultūras un ideoloģiskajā darbā un nodrošinā-

jusi tām visus nepieciešamos apstākļus pilnvērtīgu grāmatu fondu

komplektēšanai.
Līdz ar padomju varas atjaunošanu LPSR Valsts bibliotēkai

tika radīta stabila materiālā bāze un nodrošināta regulāra finansē-

šana, izmainījies fondu komplektēšanas vēriens un pati būtība.

lekams sīkāk apskata Valsts bibliotēkas komplektēšanas darbu,
mazliet jāielūkojas padomju bibliotēku raksturīgākajās iezīmēs, kas

noteic bibliotēku fonda komplektēšanu.
Liela nozīme bibliotēku darba attīstībā Padomju Savienībā ir

Komunistiskās partijas un Padomju valdības veiktajiem centrali-

zētajiem pasākumiem palīdzības sniegšanā bibliotēkām. Tā ir viena

no PSRS bibliotēku darba organizācijas galvenajām īpatnībām un

viens no lielākajiem bibliotēku celtniecības sasniegumiem vispār.
Sie pasākumi aptver visu kategoriju bibliotēkas un pirmām kārtām

attiecas uz tādiem bibliotēku darba procesiem kā grāmatu fondu

komplektēšana, kataloģizācija, bibliogrāfisko palīglīdzekļu izdo-

šana. Tā tiek realizēta diferencēti, ievērojot masu, zinātnisko un

speciālo bibliotēku īpatnības. Rakstā apskatīti tikai jautājumi, kas

attiecas uz zinātnisko bibliotēku fondu komplektēšanu.
Padomju Savienībā izveidota centralizētās grāmatu apgādes

sistēma, kas nodrošina noteiktas mūsu zemes iespiedprodukcijas
tirāžas daļas organizētu un plānveidīgu ienākšanu bibliotēkās,
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regulāru un savlaicīgu fondu papildināšanu ar jauno literatūru,

metodisko un praktisko palīdzību literatūras izvēlē. Visu bibliotēku

centralizētai apgādei ar grāmatām radīts bibliotēku kolektoru tīkls.

Galvenais lielāko un nozīmīgāko zinātnisko un speciālo bibliotēku

literatūras iegādes avots ir obligātais eksemplārs.
Centralizētā bibliotēku apgāde ar grāmatām neierobežo katras

bibliotēkas rūpīgo literatūras atlasi saskaņā ar tās profila un lasī-

tāju pieprasījumu īpatnībām.
Tas izskan jau bibliotēku fondu komplektēšanas jēdziena defi-

nīcijā: «... komplektēšana ir bibliotēkas fonda radīšana un pastā-
vīga papildināšana atbilstoši tās profilam un uzdevumiem ar

labāko, zinātniskā un mākslinieciskā ziņā vērtīgāko literatūru un

sistemātiska fondu atbrīvošana no izdevumiem, kas zaudējuši savu

vērtību.»1 Mērķtiecīgā fondu komplektēšanas procesā tiek radīts

bibliotēkas kultūras, izglītības un informācijas darba pamats, no kā

atkarīga lasītāju apkalpošanas kvalitāte.

Padomju bibliotēku zinātne pēc V. I. Ļeņina, Komunistiskās par-

tijas un Padomju valdības norādījumiem ir formulējusi galvenos-
bibliotēku fondu komplektēšanas principus: komunistisko partejis-

kumu, plānveidību un profilēšanu. 2

Padomju bibliotēku darba attīstību atbilstoši izvērstas komu-

nisma celtniecības uzdevumiem noteica PSKP CX 1959. gada
22. septembra lēmums «Par bibliotēku darba stāvokli un pasāku-
miem tā uzlabošanā».3 Atzinīgi novērtējis bibliotēku gūtos panā-
kumus sociālisma celtniecības posmā, lēmums atsedza arī daudzus

trūkumus un norādīja ceļus to novēršanai. Bibliotēku fondu sastāva

uzlabošanai lēmums uzdeva vietējiem partijas un padomju orgā-
niem, kā arī resoriem, kas vada bibliotēku dārbu

4
nodrošināt biblio-

tēkām profilētu komplektēšanu «ar jaunāko politisko, zinātniski

tehnisko, ražošanas, daiļliteratūras, uzziņu, mācību literatūru un

uzskates līdzekļiem» 4
,

kā arī izņemt saturā novecojušus, profilam
neatbilstošus un dublētu izdevumus un organizēt neizmantotās lite-

ratūras apmaiņu. Lēmums noteica jaunas komplektēšanas kārtī-

bas — iepriekšējā pasūtījuma sistēmas ieviešanu.

Viens no komplektēšanas pamatprincipiem ir profilēšana
jeb prasība veidot grāmatu fondu saskaņā ar bibliotēkas tipa un

veida īpatnībām, ievērojot vietējos apstākļus, kuros darbojas
bibliotēka.

«

Mūsdienu zinātnes un tehnikas strauja attīstība, pasaules

1 Библиотечные фонды. М., 1967, с. 7.
2 Turpat, 38.—44. lpp.
3

Руководящие материалы по библиотечному делу. Справочник. М., 1968.

с 11 — 16.
4 Turpat, 14. lpp.
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iespieddarbu produkcijas pieaugums, dažāda tipa bibliotēku tikla

izveide bez profilēšanas izvirza koordinētas fondu komplektēšanas
nepieciešamību, ko arī norāda minētais lēmums.

Viens no ievērojamākajiem padomju bibliotekārās celtniecības

panākumiem ir lielu centrālo valsts bibliotēku izveidošana visās

savienotajās republikās. Republiku nacionālās bibliotēkas ieņem
redzamu vietu bibliotēku sistēmā un ir katras savienotās republikas

lepnums.
Republikānisko bibliotēku īpatnības izpaužas jau komplektēšanā,

jo nacionālās literatūras fonds atspoguļo katras tautas ieguldī-

jumu zemes ekonomikas, kultūras un zinātnes attīstībā.

PSRS tautu kultūru savstarpējās bagātināšanās uzdevumu

republikāniskās bibliotēkas atrisina arī jau grāmatu fonda komplek-
tēšanas procesā, kas līdz ar nacionālo literatūru ietver pēc plašas

programmas izraudzīto visas Padomju Savienības iespieddarbu
produkciju — mūsu zemes tautu zinātnes un kultūras sasniegumu

pētīšanas avotu. Līdzīgiem mērķiem kalpo arī ārzemju literatūras

komplektēšana. Republikānisko bibliotēku fondi pēc satura ir

universāli.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka pieder pie republikānis-
kajām bibliotēkām, un uz to attiecināms viss iepriekš teiktais par
republikānisko bibliotēku fondiem un komplektēšanas darba pamat-
principiem.

Pirmajos pēckara gados Valsts bibliotēkas fondu komplektēša-
nas pamats bija Vissavienības bezmaksas obligātais eksemplārs un

komplektēšanas galvenais uzdevums bija nodrošināt tā pilnīgumu.
Pakāpeniski šis komplektēšanas uzdevums mainījās un mērķtiecīgi
sašaurinājās: no 1948. gada vairs nekomplektēja literatūru visu

savienoto republiku valodās; 1959. gadā pārtrauca citu Padomju
Savienības republiku apgabalu un rajonu laikrakstu komplektē-
šanu; 1959. gadā PSRS bezmaksas obligātā eksemplāra vietā Valsts

bibliotēka sāka saņemt maksas obligāto eksemplāru, kam jau ir

zināma atlase. Bez tam, koordinējot fondu komplektēšanu ar citām

republikas bibliotēkām, Valsts bibliotēka no 1960. gada līdz

1965. gadam atteicās no atsevišķu tehnikas literatūras speciālveidu
iegādes, piemēram, no patentiem.

īstenojot PSKP CX 1959. g. lēmumu «Par bibliotēku darba stā-

vokli un pasākumiem tā uzlabošanai», Valsts bibliotēka precizēja
un uzlaboja fondu komplektēšanu, organizējot iepriekšēju literatū-

ras pasūtīšanu Bibliotēku kolektora pēc izdevniecību tematiskajiem

plāniem; uzlaboja literatūras komplektēšanu svešvalodās, iepērkot
tās grāmatnīcā «Globuss» un saņemot starptautiskās apmaiņas
ceļā. Šai laikā bibliotēka sāk pastiprināti komplektēt fonotēku un

mikrofilmas.
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Pašreiz V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas fondu īpatnī-
bas salīdzinājuma ar citām republikāniskajām bibliotēkām nosaka

republikas iespiedprodukcija; citu PSRS republiku un ārzemju izde-

vumi, to iegādē orientējoties pēc republikai raksturīgām zinātnes,
tehnikas un lauksaimniecības nozarēm; republikā izplatītās PSRS

tautu un svešvalodu zināšanas, kā arī pastāvošā zinātnisko un spe-
ciālo bibliotēku sistēma.

Viens no svarīgākajiem komplektēšanas uzdevumiem ir savākt

fondos (arī retrospektīvi) visus Latvijas teritorijā un par Latviju
izdotos iespieddarbus.

Apskatīto divdesmit piecu gadu laikā ir mainījušies Valsts bib-

liotēkas komplektēšanas konkrētie uzdevumi, metodika un organi-
zācija, kas sīkāk apskatīta atsevišķās raksta nodaļās.

Komplektēšanas nodaļas veidošanas

Pēc Rīgas atbrīvošanas no fašistiskajiem okupantiem Valsts bib-

liotēkā sākās lieli pārkārtojumi, izveidoja jaunas nodaļas un pār-
kārtoja darbu vecajās. «Sakarā ar grāmatu apstrādāšanas procesa

centralizēšanu (1945. g. izveidotas klasifikācijas un kataloģizācijas
nodaļas. — /. V.) citu saturu ieguva arī komplektēšanas nodaļa,
izvēršot plašumā un padziļinot savu darbu,» teikts Valsts bibliotē-

kas 1945. gada darba pārskatā.
1

Nodaļas pienākumi bija norādīti Latvijas PSR Ministru Pado-

mes Kultūras un izglītības iestāžu komitejas 1946. gada 5. novembra

pavēlē Nr. 232 «Par LPSR Valsts bibliotēkas pārorganizēšanu un

bibliotēku kadru sagatavošanu»:

«a) bibliotēkas fonda tekošā un fondālā komplektēšana ar lite-

rāriskajiem ražojumiem no Padomju Savienības un ārzemēm;

b) bibliotēkas fonda inventarizācija un uzskaite;
c) rezerves (neapstrādātā) fonda glabāšana un šķirošana;
d) apmaiņas fonda glabāšana un realizācija».
1947. gadā apstiprinātajā komplektēšanas nodaļas darba noli-

kumā līdz ar galvenajiem komplektēšanas uzdevumiem uzsvērta

nepieciešamība «plānveidīgi, savlaicīgi un iespējami lielākos apmē-
ros apgādāt bibliotēku ar visiem iespiedražojumiem pilnīgā saskaņā
ar LPSR Valsts bibliotēkas komplektēšanas plānu».2

1 V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas direkcijas pastāvīgi glabājamo dokumen-

tāro materiālu apraksts Nr. 1, 1945.—1967. Turpmāk — VBA, 1945, 1. apr., 1. I.
2

Reto grāmatu un rakstu nodaļas V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas mate-

riālu fonds. Turpmāk — R XAI64, 40. 1.
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1950. gada komplektēšanas nodaļas Pagaidu nolikumā1 nodaļas
uzdevumos bija paredzēts izstrādāt komplektēšanas plānu, pama-

tojoties uz bibliotēkas fondu izpēti, lasītāju pieprasījumu uzskaiti

un bibliotēkas darba plānu. Visu veidu iespiedizdevumu kārtējā
komplektēšana un piekomplektēšana turpmāk jāveic saskaņā ar

bibliotēkas fondu sistēmu, fondu tematiskajiem komplektēšanas plā-
niem un atbilstošām instrukcijām. Jāizdara grāmatu apmaiņa ar

citām bibliotēkām un jāinformē bibliotēkas darbinieki par jaunāko
obligātā eksemplāra literatūru.

Tālākā Valsts bibliotēkas fondu komplektēšanas darba uzlabo-

šanās atspoguļojas 1956. gada komplektēšanas un uzskaites noda-

ļas nolikumā, kur nodaļas galvenais uzdevums formulēts tā: «Grā-

matu fonda komplektēšana atbilstoši republikas tautas saimniecības

ekonomiskām īpatnībām un iedzīvotāju nacionālajam sastāvam.»2

Bez iepriekš minētajiem konkrētajiem uzdevumiem nolikumā bija
uzsvērta bibliotēkas apmaiņas fonda izmantošana grāmatu ap-

maiņā gan ar Latvijas, gan ar Padomju Savienības bibliotēkām.

Tajā pirmo reizi bija norādīts, ka komplektēšanas nodaļai jāsniedz
metodiska palīdzība republikas masu bibliotēkām.

1967. gada apstiprinātajā nodaļas nolikumā fonda komplektēša-
nas uzdevuma formulējums ir jau izvērsts plašāk: īpaši pasvītrots,
ka «Nodaļas uzdevums ir kārtējā un retrospektīvā bibliotēkas fondu

komplektēšana un piekomplektēšana atbilstoši republikas tautas

saimniecības ekonomiskajam profilam, zinātnes un kultūras attīstī-

bai un iedzīvotāju nacionālajam sastāvam», tātad bibliotēkas pro-

filam un lasītāju interesēm atbilstoša literatūras atlase un tās pasū-
tīšana nepieciešamā skaitā eksemplāru.

Atbilstoši komplektēšanas uzdevumiem mainījās arī komplektē-
šanas nodaļas darbs un tās struktūra. 1964. gada sākumā komplek-
tēšanas nodaļā bija izveidota

PSRS obligātā eksemplāra grupa,

iepirkšanas un pasūtījumu grupa,

nesadalīto fondu šķirošanas grupa,

inventarizācijas grupa,

literatūras atlasīšanas grupa apstrādei,
apmaiņas fonds,
dublēšu fonds.3

Radikāli pārkārtojumi notika 1946. gadā. Bibliotēkā sāka strādāt

darbinieki ar padomju bibliotēku darba pieredzi, tika uzaicināti

1
Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas mate-

riālu fonds. Turpmāk — R XAI64, 40. 1.
2 Turpat, 41. 1.
3 R XAI64, 38. 1.
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speciālisti no lielākām Padomju Savienības bibliotēkām, lai sniegtu
palīdzību darba pārkārtošanai.

Valsts bibliotēkas pārorganizēšana sākās pēc LPSR Ministru

Padomes un Latvijas K(b)P CX 1946. gada 28. maija lēmuma par
bibliotēkas pārkārtošanu atbilstoši Padomju Savienības lielāko bib-

liotēku pieredzei. 1 Maskavas Valsts politehniskās bibliotēkas darbi-

nieks N. Pavlovs LPSR Kultūras un izglītības iestāžu komitejas
uzdevumā izstrādāja Valsts bibliotēkas reorganizācijas plānu,
komplektēšanas nodaļas struktūru, nolikumu un dažas instrukcijas.
Pārstrādātais N. Pavlova projekts arī bija pamatā LPSR Ministru

Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komitejas 1946. gada
5. novembra pavēlei Nr. 232 «Par Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

pārorganizēšanu un bibliotēku kadru sagatavošanu». Pavēle uzdeva

pārveidot bibliotēkas organizatorisko uzbūvi pēc bibliotekārā darba

tehnoloģijas procesiem («pēc ražošanas principa», kā toreiz rak-

stīja), īstenojot pavēli, bibliotēka izveidoja jaunas struktūras vie-

nības, jaunas nodaļas un kabinetus, krātuvē likvidēja pastāvošās

atsevišķu zinātņu nodaļas, kas komplektēšanā un apstrādē bija
aptvērušas vairākus ražošanas procesus. Literatūras komplektē-
šana, apstrāde un glabāšana tagad notika centralizēti, grāmatu un

citu iespieddarbu plūsmai bija radīts racionālāks ceļš.
Pavēle noteica turpmāk bibliotēkas fondu individuālo uzskaiti

izdarīt pēc aktu sistēmas un sākt summāro uzskaiti bibliotēkas

fonda skaitliskai raksturošanai.

Lai paātrinātu visus literatūras apstrādes procesus un neļautu
nodaļās uzkrāties lieliem, līdz galam neapstrādātiem grāmatu krā-

jumiem, katra apstrādājamo grāmatu partija nedrīkstēja būt lielāka

par 50 eksemplāriem.
Komplektēšanas nodaļu turpmāk sauca par bibliotēkas fondu

komplektēšanas un uzskaites nodaļu. Tajā bija 6 darba sektori:

1) tekošās padomju literatūras komplektēšanas sektors ar

3 apakšgrupām: PSRS obligātā eksemplāra grupa, iepirktas

padomju literatūras grupa un tekošās padomju periodikas un parak-
stīšanās izdevumu grupa;

2) fonda (fondālās) komplektēšanas sektors;

3) ārzemju literatūras komplektēšanas sektors;

4) inventarizācijas un uzskaites sektors;
5) neapstrādātā (rezerves) fonda sektors;

6) apmaiņas fonda sektors. 2

Komplektēšanas nodaļas un sektoru formulējumi 1946. un

1947. gadā atsevišķos Valsts bibliotēkas statūtu un komplektēšanas

1 R XAI64, 132. un 200. 1.
2

Darba plāni un atskaites, 10. jūlijs 1946. g. —
4. novembris 1946. g.
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nodajas nolikumu un struktūru variantos bija dažādi, bet būtībā

neatšķīrās no iepriekšminētās shēmas. 1

Izstrādājot nodaļas nolikumu un darba instrukcijas, liela vērība

tika veltīta darba organizācijas uzlabošanai, veco darba normu

pārskatīšanai un jaunu izstrādāšanai. Lielāku uzmanību pievērsa
tam, lai sektori, grupas un darbinieki strādātu saskaņā ar darba

instrukcijām, darba plāniem un bibliotēkas vispārējiem iekšējās
kārtības noteikumiem. Nodaļas darbā ieviesa jaunas darba formas

un metodes.

Pirmais sektors pēc sava darbības apjoma bija visplašākais.
lepirktās padomju literatūras grupai bija jāveido iespiesto kartīšu,

pasūtījumu un izpildīto pasūtījumu kartotēkas.

Komplektēšanas nodaļa jau 1947. gadā inventarizācijā sāka lie-

tot aktu sistēmu, bet pilnīgi pārgāja uz to ar 1949. gada janvāri.
Aktus rakstīja 3 eksemplāros un vienu no tiem nosūtīja bibliogrā-
fisko uzziņu kabinetam informācijai par jaunām grāmatām.

2

Komplektēšanas nodaļas struktūra un darba organizācija laika

gaitā ir mainījusies un pilnveidojusies.

Piemēram, no šīsdienas viedokļa nebija lietderīgi apvienot
apmaiņas fonda sektorā tādus atšķirīgus pienākumus kā pārvieto-

jamo, toreiz — «ceļojošo» bibliotēku organizēšanu un starpbiblio-
tēku abonementa operāciju kārtošanu. Turklāt šī sektora vadītāja
L. Baltgalve vēl saņēma no tipogrāfijām LPSR bezmaksas obligā-
tos eksemplārus un nosūtīja tos citām bibliotēkām, jo tajā laika

Valsts bibliotēka un Grāmatu palāta bija apvienotas.
3

Šajā pārkārtojumu laikā tieša ražošanas darba metožu ievie-

šana bibliotekārajā darbā reizēm izrādījās formāla. Tā 1949. gada
septembrī nodibināja divas brigādes — kolhozu bibliotēku komplek-
tēšanas brigādi, kuras dalībnieki skaitījās visi nodaļas darbinieki,

un no tiem pašiem darbiniekiem organizēja jaunās tekošās litera-

tūras apstrādes brigādi. 4 Abas brigādes iesaistījās sacensībā par
teicama darba kvalitāti un pieņēma sociālistiskās darba saistības.

Darba kvalitātes uzlabošanā, protams, šīm saistībām bija pozitīva
nozīme.

1951. gada jūnijā noorganizēja 3 teicamas kvalitātes brigādes:
tekošās literatūras apstrādes brigādi, sadales brigādi, inventarizā-

cijas un uzskaites brigādi.
5 Par godu Padomju Latvijas 11. gada-

dienai brigādes uzņēmās virsplāna darbu: sašķirot 15 000 neapstrā-

1 R XAI64, 33. un 40. I.
2 VBA, 1948, 1. apr., 17. 1.
3 Turpat, 1946, 1. apr., 6. 1.
4 R XAI64, 200. 1.
5 Turpat.
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data fonda grāmatu, ko arī paveica. Vēlāk šāda veida brigāžu
organizēšana netika praktizēta, darbs kļuva ritmisks un plān-
veidīgs.

Darba kvalifikācijas celšanai komplektēšanas nodaļā rīkoja
seminārus. Tos sagatavoja gan nodaļas darbinieki, gan pieaicināti
speciālisti no citām bibliotēkām. Regulāri apsprieda žurnālā «Биб-

лиотекарь» publicētos rakstus par komplektēšanas jautājumiem.
Piemēram, bibliotēku fondu uzskaite, neapstrādātā fonda šķirošana,
žurnālu un citu periodisko izdevumu reģistrācija un inventarizācija,
daudzsējumu parakstāmo izdevumu uzskaite, literatūras atlase

vienkāršotajai apstrādei, LPSR Valsts bibliotēkas fondu struk-

tūra v. c.
1

1949. gadā komplektēšanas nodaļas struktūrā vairs iebija
ārzemju literatūras komplektēšanas sektora. No jauna m Щ klāt

sektors literatūras sadalei pa bibliotēkas fondiem. 2 Ārzemjj grā-
matu komplektēšana starptautiskās grāmatu apmaiņas ceļā vairs

nenotika. Šajā posmā ārzemju zinātniski tehniskā pieredze netika

pienācīgi novērtēta. Tikai piecdesmito gadu beigās starptautiskā
grāmatu apmaiņa atjaunojās. Tas notika pēc PSKP CX 1955. gada
jūlija plēnuma lēmuma, kur, runājot par izvērstu sociālistiskās rūp-
niecības pilnveidošanas programmu, norādīja uz zinātnisko biblio-

tēku komplektēšanas nokārtošanu, zinātniskās un zinātniski teh-

niskās informācijas uzlabošanu, par sakaru paplašināšanu ar

ārzemju zinātniskās pētniecības iestādēm un par pastiprinātu
ārzemju tehniskās literatūras iepirkšanu.

Ar 1956. gadu plaši izvērsās tieša literatūras apmaiņa starp
lielākajām padomju un ārzemju bibliotēkām. Šajā darbā iekļāvās
savienoto republiku zinātņu akadēmiju bibliotēkas, M. Saltikova-

Ščedrina Valsts publiskā bibliotēka, Vissavienības ārzemju litera-

tūras bibliotēka, centrālās medicīnas un lauksaimniecības biblio-

tēkas, Maskavas un Ļeņingradas universitāšu bibliotēkas v. c. No

1958. gada tām pievienojās savienoto republiku republikāniskās
bibliotēkas, no 1959. gada arī PSRS Valsts publiskā zinātniski teh-

niskā bibliotēka.3 Tā starptautiskā grāmatu apmaiņa kļuva ne tik-

vien par svarīgu mūsu bibliotēku grāmatu iegādes avotu ar

ārzemju literatūru, bet arī par vienu no visizplatītākajām starp-

tautiskām kultūras sadarbības formām.

1956. gadā, komplektēšanas nodaļas darbinieku skaitam sama-

zinoties, tās struktūra tika radikāli izmainīta. Vairs nebija darba

1 R XAI64, 139. I.
2 Turpat, 32. 1.
3

Библиотечные фонды. M., 1967, с. 113.
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sektoru, bet nodaļa sastāvēja no operatīvām grupām: tekošās kom-

plektēšanas, piekomplektēšanas un grāmatu apmaiņas, bibliotēkas

fonda uzskaites un inventarizācijas grupa.
1

Kad 1958. gadā Valsts bibliotēka atsāka grāmatu apmaiņu ar

ārzemju iestādēm un organizācijām, komplektēšanas nodaļa noor-

ganizēja starptautiskās grāmatu apmaiņas grupu (1959. g.).
1967. gadā apstiprināja jaunu komplektēšanas nodaļas noli-

kumu un struktūru, kas pastāv līdz šim laikam. Nodaļā ir četri

darba sektori ar apakšgrupām:
1. Padomju un pirmspadomju literatūras komplektēšanas un

piekomplektēšanas sektors:

PSRS maksas obligātā eksemplāra grupa;

■ļļ) Latvijas PSR bezmaksas obligātā eksemplāra un republi-

u
kas resoru izdevumu piekomplektēšanas grupa;

г-) pirktās un pasūtītās literatūras grupa.

2. Ārzemju literatūras komplektēšanas un starptautiskās grā-
matu apmaiņas sektors:

a) ārzemju literatūras komplektēšanas grupa;

b) starptautiskās grāmatu apmaiņas grupa.

3. Uzskaites sektors:

a) inventarizācijas un uzskaites grupa;

b) periodikas reģistrācijas grupa.

Ir. tabula

Komplektēšanas nodaļas štata vienību sadalījums pec amatiem

(1948., 1958., 1968. un 1970. gadā)

• R XAI64, 41. к

Stata vienību skaits pa gadiem

Stata vienības

1948 1958 1968 1970

1. Nodaļas vadītājs
2. Galvenie bibliogrāfi
3. Galvenie bibliotekāri
4. Vecākie redaktori

5. Vecākie bibliogrāfi
6. Vecākie bibliotekāri

7. Bibliogrāfi
8. Bibliotekāri

9. Jaunākie bibliotekāri

(agrāk palīgi)

1 1 I

1

3

1

1

4

I

2 1

1

4

3

2

1

l

2

t

2

1

5

2

7

1

6
2

7

1

Ко a: 14 9 20 23
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4. Rezerves-apmaiņas fonda un republikas grāmatu apmaiņas
sektors:

a) komplektēšanas un apmaiņas grupa;

b) kataloģizācijas grupa;

c) republikas apmaiņas fonda grupa.
1

Komplektēšanas nodaļas darba organizāciju un tās struktūru

lielā mērā ietekmēja darbinieku skaits. Nodaļas darbinieku skaitu

no 1945. gada līdz 1970. gadam un to sadalījumu pēc amatiem

1948., 1958., 1968. un 1970. gadā raksturo 1. un 2. tabula.

2. tabula

Darbinieku skaits komplektēšanas nodaļa

no 1945. gada līdz 1970. gadam

Komplektēšanas nodaļa kā atsevišķa Valsts bibliotēkas ražoša-

nas procesa — centralizētās komplektēšanas un uzskaites darba

nodaļa izveidojās tikai padomju varas laikā — jau pirmajos pēc-
kara gados.

Gadu gaitā atbilstoši Valsts bibliotēkas komplektēšanai izvirzī-

tajiem uzdevumiem konkretizējusies un pilnveidojusies nodaļas
uzbūve un darba organizācija, mainījies darbinieku skaits. Pašrei-

zējais darbinieku skaits nodaļā atbilst darba raksturam un uzde-

vumiem un var nodrošināt darbu vēlamā kvalitātē.

Valsts bibliotēkas komplektējamo fondu sistēma

Valsts bibliotēkas komplektējamo fondu sistēma izveidojās līdz

ar bibliotēkas struktūru. Valsts bibliotēkā 1945. gadā bija šādas

nodaļas: 2

bibliogrāfijas nodaļa,
bibliotēku zinātņu nodaļa,
fonda un apkalpošanas nodaļa,

latviešu literatūras un literatūras par Baltiju nodaļa,

1 V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas struktūra. 1967. g. 20. I. (Mašīn-
raksta.)

2
R XAI64, 35. 1.

Gadi Darbinieku skaits

1945—1949

1950—1954

1955—1959

1960—1964

1965—1969

1970

12—14

11 — 14

8—10

13—16

16—21
23
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rokrakstu, veco drukāto grāmatu un sīkdarbu izdevumu nodaļa,

politehniskās grāmatas filiāle un

bērnu grāmatas filiāle.

Arī 1946. gada martā apstiprinātā Valsts bibliotēkas struktūra

neradīja būtiskas izmaiņas.
1 Atsevišķām nodaļām bija izveidotas

apakšnodaļas un sekcijas, kas pamatos atbilda agrākajam sistemā-

tiskajam fondu iedalījumam vai bija tam līdzīga.
Pēc 1946. gada 17. jūnija Valsts bibliotēkas zinātniskā aktīva

apspriedes lēmuma iesāka pārveidot bibliotēkas darbu, centralizējot

grāmatu apstrādāšanu. Pie lasītavām nodibināja pēc satura univer-

sālo «jauno grāmatu fondu».2 Veco fondu līdz tā rekataloģizācijai

atstāja neskartu.

Šos pārkārtojumus atbalstīja un tālāk attīstīja iepriekšminētā
Kultūras un izglītības iestāžu komitejas 1946. gada 5. novembra

pavēle Nr. 232.

Galvenā (fundamentālā) fonda novietošanai 'un glabāšanai
radīja vienotu centralizētu grāmatu krātuvi. Tajā apvienoja visus

līdz tam pastāvošos atsevišķo zinātņu nodaļu grāmatu fondus.

Komplektēšanas, sistematizācijas un kataloģizācijas funkcijas, ko

līdz tam veica šīs atsevišķo zinātņu nodaļas, tagad nodeva centrali-

zētajām ražošanas nodaļām. Organizēja jaunas lasītavas, kabine-

tus. 1947. gadā tika noorganizēts un sāka darboties marksisma-ļeņi-
nisma kabinets ar palīgfondu un lasītavu, PSRS austrumtautu

valodu literatūras nodaļa ar šīs literatūras fondu un lasītavu,

uzziņu bibliogrāfijas kabinets ar uzziņu literatūras centrālo fondu

un lasītavu, rokrakstu un retumu nodaļa, mūzikas un nošu

kabinets.3

Ar Valsts bibliotēkas direktora 1947. gada 5. februāra rīkojumu
Nr. 204 apstiprināja metodiskā apspriedē pieņemto lēmumu par
nodaļu un kabinetu nosacītu apzīmēšanu (šifrēšanu). Komplektē-
šanas nodaļā jānosaka grāmatām attiecīgais fonds, uzrakstot titul-

lapas labajā augšējā stūrī šādus lielos burtus:

1. Latviešu nodala
2. Baltika В

3. Lasītavas palīgfonds P

i 4. Bibliogrāfijas nodaļa U

ļ 5. Zinātniski metodiskais kabinets Z

6. Marksisma-ļeņinisma kabinets M

7. Tehnikas un lauksaimniecības kabinets

8. Bērnu nodaļa J

1 R ХАI64, 38. 1.
2 Turpat, 97. 1.
3 VBA, 1947, 1. apr., 12. 1.
4 R ХАI64, 127. 1.
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9. PSRS citu tautu un austrumtautu literatūras no- С

daļa
10. Rokrakstu un retumu, nodaļa R

11. Sīko iespieddarbu nodaļa S

12. Ārzemju literatūra \V

Šie fondu apzīmējumi saglabājušies vēl šobrīd. Dažiem ar laiku

izmainījās pats fonda saturs. Klāt nāca jauni fondi ar jauniem
apzīmējumiem. Piemēram, grāmatas krievu valodā sākumā pare-

dzēja nodot krātuvei bez jebkāda lingvistiska apzīmējuma, tikai

vēlāk krievu grāmatu fondu apzīmēja ar K. Vēlāk arī apzīmēja
iespiedgrafikas fondu ar I, karšu fondu — ar Kt, nošu un mūzikas

literatūras fondu — ar N, fonotēku — ar NF utt.

Valsts bibliotēkas fondu sistēma pakāpeniski pārveidojās. Direk-

tora vietniece zinātniskajā darbā A. Jansone pārstādāja N. Pavlova

1946. gada beigās iesniegto fondu izvietojuma sistēmas projektu.
Ar nedaudziem labojumiem Kultūras un izglītības iestāžu komiteja
projektu apstiprināja 1948. gada 4. decembrī.

1948. gadā np atsevišķām vecās krātuves nodaļām izveidotajā
vienotajā galvenajā grāmatu krātuvē glabājās grāmatas, periodika,
rokraksti un retās grāmatas, mūzikas literatūra un notis, kartes,
iespiedgrafika un sīkiespieoMarbu izdevumi. Grāmatu krātuve sastā-

vēja no «vecā» un «jaunā» fonda, atsevišķi izdalīja literatūru lat-

viešu, krievu, citu PSRS tautu valodās, kā arī svešvalodās. Sīkākas

ziņas par fondu kārtojumu atrodamas šinī krājumā ievietotajā
A. Jansones rakstā.

Atbilstoši Valsts bibliotēkas uzdevumiem, struktūrai un glabā-
jamo iespieddarbu īpatnībām izveidojās četras fondu grupas:'
pamatfondi, palīgfondi, specializētie fondi un sevišķie fondi, kas

kopumā veidoja fondu sistēmu.

Pamatfondos ietilpa fundamentālais grāmatu fonds un funda-

mentālais periodisko izdevumu fonds, kas savukārt sadalījās lat-

viešu, krievu, citu PSRS tautu un ārzemju valodās.

Pamatojoties uz Maskavas un Ļeņingradas bibliotēku darba

pieredzes izpēti ar turpinājuma izdevumiem, kā arī lai uzlabotu

fondu sistēmu un literatūras glabāšanu Valsts bibliotēkā, 1964. gada

beigās galvenajā grāmatu krātuvē turpinājuma izdevumus izdalīja

atsevišķā glabāšanā.
Pie palīgfondiem piederēja fondi, kas atradās pie lasītavām un

zinātniskajiem kabinetiem, piemēram, vispārējās lasītavas, zināt-

niskās lasītavas, marksisma-ļeņinisma kabineta, tehnikas (un

lauksaimniecības) kabineta, uzziņu bibliogrāfiskā kabineta, bērnu

lasītavas palīgfonds.

1 RXAI64, 79. 1. — Система фондов Государственной библиотеки Латв.ССР.
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Specializētie fondi bija šādi: centrālais uzziņu bibliogrāfiskais
ionds, zinātniski metodiskais bibliotēku zinātņu fonds, novadpēt-

S niecības nodaļas fonds, reto grāmatu un rokrakstu fonds, aizro-

bežu — Austrumu literatūras fonds, mūzikas literatūras un nošu

fonds, karšu fonds, tehnikas literatūras speciālveidu fonds, iespied-
grafikas fonds, sīkiespieddarbu fonds.

Pie sevišķiem fondiem piederēja komplektēšanas nodaļas rezer-

ves, apmaiņas un dublētu fonds.

1959. un 1960. gadā precīzāk norobežoja palīgfondus citu no

cita pēc komplektējamās literatūras zinātņu nozarēm. Pārkārtoja
arī pašus palīgfondus. Palīgfondus vairs nekomplektēja kā patstā-
vīgas ar krātuvi nesaistītas vienības. Ar direkcijas 1959. gada
19. maija pavēli Nr. 100 tika izmainīts grāmatu ceļš uz palīgfon-

£ diem. Palīgfondu literatūra kļuva par krātuves fonda daļu, ko

I nodeva lasītavām pagaidu lietošanā. Šis pārkārtojums neattiecās

uz sjjeciaHzētajpem fondiem, kas joprojām saņēma literatūru tieši no

kompleļTßsanas vai apstrādes nodaļas.
1959. gadā uz laiku slēdza bērnu un jaunatnes literatūras lasī-

tavu. 1962. gadā to atvēra kā jaunatnes lasītavu ar palīgfondu.
Pašreiz šo pēc satura universālo palīgfondu ievērojami paplašina,

pārveidojot par vispārējās lasītavas palīgfondu. Lasītāju apkalpo-
šanas tālākajai specializācijai veidojas divu jaunu lasītavu — filo-

loģijas un mākslas literatūras un dabaszinātņu, medicīnas un lauk-

saimniecības literatūras palīgfondi.
1970. gadā Valsts bibliotēkas fondu sistēmā saskatāmas tās

pašas 4 galvenās grupas: pamatfondi, kas sastāv no grāmatu un

periodikas sektoriem; 11 palīgfondi, no tiem 8 lasītavu un 3 rokas-

grāmatu fondi pie nodaļām; 8 specializēti fondi un 2 sevišķi fondi
4 (sk. shēmu «Valsts bibliotēkas komplektējamo fondu sistēma

1970. gadā»).
4

Valsts bibliotēkas fondu uzskaite

1944. gadā divarpus mēnešos pēc Rīgas atbrīvošanas paguva
savest kārtībā tikai Valsts bibliotēkas bojātās ēkas un telpas. Vai-

rāk nekā puse grāmatu bija izvietotas citur. Frontes tuvums, dar-

binieku un transporta līdzekļu trūkums kavēja šīs literatūras atve-

šanu. 1944. gadā 1 Valsts bibliotēkā bija 2 196 266 bibliotekārās vie-

nības, kbs bija izveidotas lekšrīgā atsevišķās! ēkās. Daļa grāmatu
vēl atradās nodegušās Rātsnama bibliotēkas'pagrabos — seifos.2

1 R XAI64, 30. 1.
2 Sk. Valsts bibliotēkas ziņojumu LK(b)P CX un A\inistru Padomei 1944. g.

17. novembrī. VBA, 1945, 1. apr., 1. I.
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Tikai vienā no ēkām — Pionieru (bij. Pils) laukumā 2 — bija ap
400000 bibliotekāri apstrādātu un sakārtotu vienību. 1

Pārējie 2 miljoni vienību bija sīkdarbi un pilnīgi nekārtotas

kaudzēs sakrautas grāmatas. Kā teikts iepriekšminētajā ziņojumā
2

,

Valsts bibliotēkai nekavējoties bija jāsaņem no PSRS Grāmatu

palātas viss kara laikā uzkrātais obligātais eksemplārs — kopskaitā
ap 300000 vienību.

lenāca arī Latvijas PSR obligātais eksemplārs, daudz bez-

saimnieku grāmatu un pirktā literatūra. Lai gan kara beigu un pēc-
kara apstākļi bija grūti (1945. gada sākumā bibliotēkai nebija ne

apgaismojuma, ne kurināmā), bibliotēka daudz darīja grāmatu
krājuma sakārtošanā.

No kara laika slēptuvēm pārveda atpakaļ 200000 sējumu. Visu

izmantojamo grāmatu krājumu pārbaudīja un atlasīja fašistisko

literatūru.3

Lasītāji gaidīt gaidīja jauno, padomju grāmatu. Bez veco grā-
matu krājumu savešanas kārtībā daudz darba prasīja arī jauno

grāmatu piekomplektēšana un apstrāde.
1945. gadā Valsts bibliotēkas grāmatu krājumi pieauguši par

244280 vienībām, teikts Valsts bibliotēkas darba pārskatā: 4

No KPFSR literatūrasfonda saņemtas 5 558 vien.

No Vissavienības Grāmatu palātas ka PSRS 35 659
„

obligātais eksemplārs saņemtas

Latvijas PSR obligātais eksemplārs 58 065

lepirktas no VAPP un privātām personām 3 228

No bezsaimnieku dzīvokļiem savāktas 141 770
~

Kopā: 244 280 vien.

Visvairāk pūļu prasīja bezsaimnieku grāmatu savākšana, kas

veikta, «velkot ar ragaviņām, stumjot ar rokas ratiņiem un retumis

izmantojot gadījuma rakstura zirgu un auto transportu». 5

Visu 1946. gada janvāra mēnesi komplektēšanas nodaļa vāca

tikai bezsaimnieku grāmatas, jauno grāmatu apstrādi sāka tikai

februārī, tikpat intensīvi turpinot vecās literatūras sagādi. Tāpēc
nebija vajadzīgā samēra nodaļā ienākušām un nodotām grāmatām:
ja I ceturksnī nodaļā ienāca kopā ar savāktajām bezsaimnieka

1 Statistiskas zinas par Valsts bibliotēku 1941—1951.

} VBA, 1945, I. apr.. 1. I.
3 Turpat.
4 Turpat.
5 Turpat.
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grāmatām 12000 eksemplāru, tad citām nodaļām nodeva tikai

3 000 eksemplāru. Visas savāktās grāmatas nebija kur izvietot, tās

krājās kaudzēs Jaunielā 26, Komjaunatnes (bij. Jēkaba) ielā 6/8,
Bibliotēkas (bij. Anglikāņu) ielā 5 un citur, kur bija briva vieta.

Grāmatas izkrāva bez jebkādas uzskaites un vēlāk nezināja, cik

grāmatu ir šajās kaudzēs. Tas deva pamatu vēlākajiem pārmetu-
miem, ka bibliotēka «bez skaita vāca un saņēma grāmatas un tāpat
bez norēķina nodeva tās citur, piemēram, Misiņa bibliotēkai, Vēs-

turiskai bibliotēkai. Šāda rīcība veicināja grāmatu piesavināšanos.
Grāmatu inventarizācija tika izdarīta ļoti pavirši (pēc grā-

matu kaudžu izmēriem, aptuveni aprēķinot kaudzē esošo

grāmatu skaitu)». 1
Darbu apgrūtināja arī cilvēku, laika un piemērotu telpu trūkums.

Valsts bibliotēkas grāmatu fonda daudzums un izvietojums pa

atsevišķām ēkām Rīgā 1946. gadā bija šāds:2

3. tabula

Tie, protams, bija ļoti vispārīgi un aptuveni skaitļi. Lai uzzinātu

Valsts bibliotēkas faktisko grāmatu skaitu, ar 1946. gada 20. jūniju
veica apgrozībā esošo grāmatu fonda uzskaiti. 3 Līdz 1. augustam
uzskaitīja visus grāmatu krājumus bibilotēkas galvenajā ēkā Pio-

nieru laukuma 2, Komjaunatnes (bij. Jēkaba) ielā 6/8 (izņemot
pagraba telpas) un daļu Jaunielā 22.

1 Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās padomes 1. sesija 1947. g.
17.—18. aprīlī. Protokols. R XAI64, 132. 1.

2
Statistiskas ziņas par Valsts bibliotēku 1941 — 1951.

3 VBA, 1946, 1. apr., 6. 1.

Ielas Iespiesto
vienību skaits

Ēkas raksturojums

Pils laukumā 2

Jēkaba ielā 6/8
Anglikāņu ielā 5

Jaunielā 26

Jaunielā24

Jaunielā 22

Mazā Pils ielā 3

Torņa ielā 3/5

920 000

126000

150000

720000

76 000

90 000

53 000

35 000

Galvenā ēka

Grāmatu apstrādes nodaļa

Krātuve un direkcija
Bernu literatūras filiāle

Noliktava

Apmaiņas fonds

Noliktava

Politehniskās literatūras

filiāle

NoliktavaArsenāla ielā 5 280 000

Kopā: 2 450 ООО
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Galvenā krātuvē pavisam uzskaitīja 383348 bibliotekārās vienī-

bas, no tām 336 325 bija inventarizētas.

Nodaļās un sekcijās uzskaitīja šādu daudzumu:

Lasītavā 14 680 vien.

Bibliotekonomijas nodaļā 14 864

Sabiedriski politiskās literatūras sekcijā 63 158

Vēstures-mākslas literatūras sekcijā 43 504

Filoloģijas-filozofijas literatūras sekcijā 30 106
„

Daiļliteratūras sekcijā 51 071

Latviešu literatūrasnodaļā 48 981

Baltijas literatūras sekcija 33 956

Politehniskās literatūras filiālē 70 348

Bērnu literatūras filiālē 12 680
„

Kopā. 383 348 vien.

Komjaunatnes (bij. Jēkaba) ielā izvietotajās nodaļās uzskaitīja
102484 vienības un 38 L49 laikrakstu un žurnālu eksemplārus, tajā
skaitā bibliogrāfijas nodaļā atradās 14 026 vienības un 902 laik-

rakstu un žurnālu eksemplāri. Jaunielā 22 atradās 22 314 vienības.

Tā aktīvajā fondā pavisam kopā tika uzskaitītas 508 126 vienības

un 38 149 laikrakstu un žurnālu eksemplāri.
Šim lielajam uzskaites darbam izlietoja 960 darba dienas, no

tām 775 galvenās ēkas fonda uzskaitei. Jūlijā šajā darbā tieši vai

netieši bija iesaistīti gandrīz visi bibliotēkas darbinieki.

Valsts bibliotēkas direktora vietniece A. Jansone ziņojumā
V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai 1950. gada 30. augustā
atzīmēja, ka «1945.—1947.. gados izdarīta fondu uzskaite, kuras

rezultātā 1948. gada 1. janvāri Valsts bibliotēkā ir 2 599899 sē-

jumu». 1

Četrdesmito gadu beigās un piecdesmito gadu sākumā komplek-
tēšanas nodaļa daudz paveica Valsts bibliotēkas literatūras inven-

tarizācijas un uzskaites nokārtošanā, pārejot uz aktu sistēmu un

iekārtojot summārās uzskaites grāmatu. Sakārtoja inventarizēto

bibliotekāro vienību saņemšanas un nodošanas dokumentus. (Agrāk
strādāja ar kartītēm, tagad tās uzskaitīja un ierakstīja summārajā

grāmatā.) 1948. gadā pēc sīkas komplektēšanas nodaļas dokumentu

pārbaudes bija iespējams savest kārtībā bibliotēkas fondu uzskaiti.

1952. gadā uzlaboja komplektēšanas nodaļā ienākošo PSRS un

Latvijas PSR laikrakstu obligāto eksemplāru tālāknodošanu ar

pavadzīmēm pēc to kopējā eksemplāru skaita. Katru PSRS obligātā
eksemplāra laikrakstu partiju nodeva periodikas krātuvei nedēļas

laikā, bet Latvijas PSR — vai nu tajā pašā, vai nākamajā dienā pēc

1 R XAI64. 159. 1.
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tö ienākšanas. Līdz tam laikrakstus ierakstīja aktos, uzrādot nosau-

kumu un citas izdevniecības ziņas, kas prasīja daudz vairāk laika

un kavēja periodikas nodošanu krātuvei.

LK(b)P CX brigāde no 1952. gada 3. aprīļa līdz 15. aprīlim pār-
baudīja Valsts bibliotēkas darbu. levērojot pārbaudē dotos norādī-

jumus, komplektēšanas nodaļa izstrādāja pasākumus nodaļas trū-

kumu novēršanai un darba uzlabošanai. 1

Šajā sakarā izdarīja bilances pārkārtošanu. Saskaitīja PSRS un

Latvijas PSR bezmaksas obligāto eksemplāru vērtību par pagā-
jušo laiku no 1946. gada līdz 1951. gadam. Par atsevišķo gadu
summām sastādīja aktus un ieslēdza bibliotēkas bilancē. No bilan-

ces izslēdza jau agrāk norakstīto literatūru, kas nebija apstiprināta
Kultūras un izglītības iestāžu komitejā.

Nokārtoja ienākšanas dokumentu glabāšanu no 1945. gada līdz

1951. gadam.
1955. gadā komplektēšanas nodaļa izstrādāja un ieviesa jaunas

fondu summārās uzskaites formas, kas pastāv vēl tagad.2 To pamatā
liktas uzskaites formas trijās daļās, ko rekomendē bibliotēku tehni-

kas minimums, pielāgojot Valsts bibilotēkas fonrļu struktūras īpatnī-
bām. Laikrakstu summārai uzskaitei visas trīs daļas apvienotas
vienā grāmatā.

1965. gadā komplektēšanas nodaļa izstrādāja jaunu ārzemju
literatūras summārās uzskaites grāmatu, bet 1969. gadā ieviesa

ārzemju literatūras sadalījumu pa valodām un zinātņu nozarēm

(angļu, franču, vācu un pārējās valodās).
t Komplektēšanas nodaļā vēl ir grupveida uzskaitītās literatūras

reģistrācijas grāmata, fondu kustības grāmata, aktu reģistrācijas
grāmata.

1952. gadā pieņēma žurnālu iesējumu par inventāra uzskaites

vienību. Žurnālus sākumā inventarizēja komplektēšanas nodaļā to

ienākšanas kārtībā, bet ar 1962. gadu, lai paātrinātu lasītājiem
žurnālu saņemšanu, to inventarizāciju izdarīja fondos gada beigās
un nākošā gada sākumā.

Pēc citu Padomju Savienības zinātnisko bibliotēku pieredzes
Valsts bibliotēka no 1968. gada marta žurnālus vairs neinventarizē.

Tai vietā komplektēšanas nodaļa izveidoja kartotēku un izstrādāja

speciālus aktus uzskaitei pēc trim rādītājiem — nosaukumiem,

numuriem un iesējuma vienībām.3 Atsakoties no lielā periodikas

1 R XAI64, 104. 1.
2 Turpat, 41. 1.
3 Kad apstiprinās projektu par iespieddarbu vienotajam uzskaites vienībām

(«Единицы учета произведений печати и других материалов, хранящихся в

фондах библиотек. М., [1970]), VB pāries uz žurnālu uzskaiti tikai pēc numuriem.
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inventarizācijas darba, jaunajam uzskaites veidam vēl nepiecie-
šama darba organizācijas uzlabošana, lai tas patiešām būtu

efektīvs.

Tāds pats pārkārtojums notika arī ar laikrakstu uzskaiti. Laik-

rakstus saņemot, tos uzskaitīja iespiedvienībās, bet inventarizēja
gada, pusgada vai ceturkšņa komplektos. Pēc inventarizācijas sum-

mārā uzskaitē attiecīgi samazinājās iespiedvienību skaits un pie-

auga komplektu skaits. Inventarizēja tikai pastāvīgai glabāšanai
domātos laikrakstus, katra nosaukuma 1 gada līdz 3 gadu kom-

plektus. Pēc uzskaites pārkārtošanas laikrakstus, tāpat ka žurnālus,
vairs neinventarizē.

Turpinājuma izdevumus individuāli uzskaitīja iespiedvienībās
atsevišķos inventarizācijas aktos, bet summāri — kopā ar žurnā-

liem. Līdz 1964. gada oktobrim turpinājuma izdevumus glabāja kā

grāmatas, bet 1964. gadā tos izdalīja atsevišķā glabāšanā kā perio-
dikas fonda sastāvdaļu, atstājot negrozītu individuālo uzskaiti —

inventarizāciju pēc aktu sistēmas. Apstrādes nodaļa izstrādāja gal-
venos principus, pēc kuriem vadoties varētu noteikt turpinājuma

izdevumus, atšķirt tos no tā sauktās «tīrās» periodikas (žurnāliem)
un no grāmatām (rakstu krājumiem). Par palīglīdzekli šim darbam

komplektēšanas nodaļa iekārtoja turpinājuma izdevumu nosaukumu

kartotēku, neatzīmējot to kārtas numurus. Nav ievietoti to turpinā-

jumu izdevumu nosaukumi, kuru veida noteikšana nesagādā nekā-

das grūtības. Komplektēšanas precizēšanai un uzlabošanai būtu

lietderīgi iekārtot aptverošu turpinājuma izdevumu nosaukumu kar-

totēku. Tā noderētu arī apstrādes nodaļas un bibliogrāfisko uzziņu
darbā.

Līdz ar to Latvijas PSR Valsts bibliotēkā izveidojās un tagad
pastāv šāda fondu uzskaite: 1) individuālā uzskaite pēc aktu sistē-

mas (grāmatas, turpinājuma izdevumi, notis, kartes, skaņu plates,

mikrofilmas); 2) apstrādājamās literatūras grupveida uzskaite pēc
nodošanas lapām (sīkiespieddarbu izdevumi, sīkā periodika, grāma-
tas, grupveidīgi apstrādājamie tehniskie specveidi); 3) periodikas
uzskaite pēc kartotēkas un sarakstiem; 4) visu fondu summārā

uzskaite.

Lielu darbu komplektēšanas nodaļa veic, ne tikvien uzskaitot

ienākušo literatūru, bet arī reģistrē izmaiņas atsevišķu fondu

sastāvā un izslēdz no fondiem literatūru.

Valsts bibliotēkas fondu uzskaite visā apskatītajā laika periodā
ir attīstījusies un uzlabojusies, un tās pilnveidošana turpinās. Pēc

unificēto fondu uzskaites vienību apstiprināšanas padomju biblio-

tēkām Valsts bibliotēka varēs precīzi raksturot savu aktīvo fondu

apjomu un sadali.



128

Valsts bibliotēkas fondu komplektēšanas darba organizācija

V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas fondu komplektēšana notiek

plānveidīgi, balstoties uz komplektēšanas plāniem. Tie ir izstrādāti
katram specializētajam fondam un palīgfondam, veikti priekšdarbi
visas bibliotēkas fonda kopēja komplektēšanas plāna sastādīšanai.

Pēc pieņemtās kārtības grāmatu obligātie eksemplāri tiek virzīti uz

krātuvi, bet citi izdevumu veidi un retumi — uz attiecīgajiem spe-

cializētajiem fondiem. Palīgfondus komplektē ar pirktajiem dublētu

eksemplāriem. Galvenajai grāmatu krātuvei nav īpaša komplektē-
šanas plāna, bet, lai palielinātu eksemplāru skaitu, tām grāmatām,
kurām paredzams paaugstināts pieprasījums, SBA un palīgfondu
darbinieki pasūta krātuvei papildeksemplārus pēc izdevniecību tema-

tiskajiem plāniem. Pirmajos pēckara un piecdesmitajos gados

Latvijas PSR un PSRS bezmaksas obligātie eksemplāri bija Valsts

bibliotēkas fondu komplektēšanas galvenie avoti. Komplektēšanas
nodaļas darbs tika virzīts to savlaicīgai saņemšanai un tālāk nodo-

šanai, kā arī kontrolei, lai saņemtu visus izdevumus.

Izskatīto un pasūtīto izdevumu skaits un aptuvena maksa

pēc izdevniecību tematiskajiem plāniem 1965.—1969. g.

Latvijas PSR Centrālas
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1969 2009 1381 7063 4651,26 14 456 9712 14 432 13434,22

1970 1200 823 3905 25.12,49 67 18 388 9718 13804 13 296,38
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Toties pēc 1959. gada, kad bibliotēka sāka saņemt PSRS maksas

obligāto eksemplāru, komplektēšanas darba organizācija būtiski

izmainījās. Maksas obligāto eksemplāru sadalīja un bibliotēkām

izsūtīja Centrālais zinātnisko bibliotēku kolektors Maskavā pēc bib-

liotēku tematiskajiem komplektēšanas plāniem.
Sešdesmito gadu vidū Valsts bibliotēka sāka lietot jaunu darba

metodi — piekomplektēt fondus republikāniskajā Bibliotēku kolek-

torā, pasūtot literatūru pēc izdevniecību tematiskajiem plāniem.
Agrāk Latvijas PSR Valsts bibliotēka uzskatīja, ka tai vajadzīgs
galvenokārt viens eksemplārs no visas kolektorā ienā-

košās literatūras. Latvijas PSR izdevumus, sabiedriski politiskās
un tehnikas literatūras vajadzīgo eksemplāru skaitu piekomplek-
tēja turpat uz vietas. Valsts bibliotēkas komplektētājs pēc saviem

ieskatiem izraudzījās bibliotēkas fondiem vajadzīgās grāmatas.
Tieši visvajadzīgākās literatūras bieži vien trūka, un fondā radās

robi.

1964. gada komplektēšanas nodaļa uzsaka darbu ar izdevnie-

cību tematiskajiem plāniem 1965. gadam.

4. tabula
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1965. gadā Bibliotēku kolektors vēl nebija pilnīgi pārkārtojis
darbu pēc literatūras pasūtīšanas jaunās sistēmas un bibliotēkām

bija daudz sūdzību par neizpildītajiem pasūtījumiem. Turpmākajos
gados Bibliotēku kolektors savu darbu uzlaboja. Literatūras

iepriekšējā pasūtīšana pēc izdevniecību tematiskajiem plāniem un

«Бланк для заказов» kļuva par galveno pirktās literatūras pie-

komplektēšanas veidu.

Katru gadu komplektēšanas nodaļa izskata dažādu centrālo

iestāžu izdevumu 50—60 prospektus un pasūta bibliotēkai lielāko-

ties tehnikas literatūru un tehnikas literatūras speciālveidus. Tādē-

jādi iegūst arī to literatūru, kas neienāk kā Vissavienības maksas

obligātais eksemplārs.
Literatūras pasūtīšanai republikas Bibliotēku kolektorā vienā

gadā caurmērā izskata 77 izdevniecību tematiskos plānus (3 repub-
likas, 59 centrālo izdevniecību un 15 savienoto republiku izdevnie-

cību) ar 21 800 nosaukumiem, no kuriem bibliotēkai pasūta
12200 nosaukumus (18500 eksemplāru) par 16600 rbj.

Darbu ar izdevniecību tematiskajiem plāniem no 1965. gada
līdz 1970. gadam ilustrē 4. tabula.

Lai panāktu komplektējamo fondu atbilstību izvirzītajām pra-

sībām, pēckara gados npdaļā noorganizēja vairākas komplektēša-
nas kartotēkas. Jaunās iespiestās kartītes kārtoja numuru secībā,

lai tās savienotu ar grāmatām un izsekotu, vai visi obligātie

eksemplāri ir saņemti. Kartotēku kārtošana prasīja daudz laika.

Piemēram, 1950. gadā veiktais darbs (pēc Valsts bibliotēkas gada

atskaites):
1

Reģistrācijas kartotēkā uzskaitīta periodika un tur- 138 410 numuri

pinājuma izdevumi

Saņemtas, uzskaitītas un sadalītas iespiestās kartītes 953 221 gab.

Komplektēšanas kartotēku kārtošana:

a) kārtējās literatūras sadales kartotēka 22 399 kārt.

b) kārtējās literatūras deziderātu kartotēka 14611
„

c) fondālās literatūras kartotēka 10000
„

1955. gada sākumā komplektēšanas nodaļā likvidēja kārtējās
literatūras sadales kartotēku. Paskaidrojumā par komplektēšanas

nodaļas darbu 1955. gada 1. ceturksnī 2 atzīmēts, ka visas ienākošās

literatūras plašās kartotēkas vietā atstāta neliela turpinājuma izde-

vumu kartotēka. Kartotēkas likvidēšanas rezultāta ne tikvien atbrī-

vojās viena štata vienība citam darbam, bet tika ietaupīti arī biblio-

tēkas līdzekļi, ko līdz tam iztērēja, pasūtot šai kartotēkai paredzēto

iespiesto kartīšu gada komplektu.

1 VBA, 1950. 1. apr., 28. 1.

2 R XAI64, 83. 1.
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Lai noskaidrotu, kāda latviešu literatūra nav Valsts bibliotēkas

fondos, 1952. gadā komplektēšanas nodaļa iesāka šī fonda pārbaudi
pēc bibliogrāfiskajiem avotiem. Alfabētisko katalogu latviešu

valodā salīdzināja ar J. Misiņa «Latviešu rakstniecības rādītāju»,
«Valsts bibliotēkas biļetenu», «Preses Hroniku» un citiem avotiem.

1960. gadā pabeidza līdz 1958. gadam iznākušo latviešu grāmatu

pārbaudi un izveidoja apmēram 8000 vienību lielu latviešu grāmatu
deziderātu kartotēku. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Funda-

mentālajā bibliotēkā pēc tās atlasīja un apmaiņas kārtā dabūja
475 Valsts bibliotēkai trūkstošās latviešu grāmatas. Pēc deziderātu

kartotēkas sastādīja un izsūtīja sarakstus lielākajām bibliotēkām,
lai atrastu šo literatūru, kā arī citādā veidā aizpildītu iztrūkumus. 1

1960. gadā pabeidza noskaidrot arī krievu periodikas (no
1917. gada līdz 1949. gadam) iztrūkumus (izņemot turpinājuma

izdevumus) Valsts bibliotēkā. Trūkstošo žurnālu sarakstus nosū-

tīja V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkai un citām lielākajām

Padomju Savienības bibliotēkām.

60. gados samazinājās ienākušo iespieddarbu skaits, taču darbs

ar PSRS maksas obligāto eksemplāru palielinājās un kļuva sarež-

ģītāks. Agrāk varēja viegli un ātri savienot iespiesto kartīti ar grā-
matu pēc obligātā eksemplāra numura, bet tagad, kad šo numuru

vairs neuzrādīja, iespiestās kartītes visus 6 eksemplārus vajadzēja
sakārtot grāmatu nosaukumu alfabēta secībā un tikai tad varēja
tās savienot ar grāmatām. Sī kartotēka kalpoja arī PSRS maksas

obligātā eksemplāra ienākšanas pilnības kontrolei.

Arī darbam ar izdevniecību tematiskajiem plāniem izveidoja
kartotēkas. 1965.—1966. gadā komplektēšanas nodaļa tematiskos

plānus sagrieza, pasūtīto grāmatu nosaukumus uzlīmēja uz kartī-

tēm un izveidoja kopēju iepriekšējo pasūtījumu alfabētisko karto-

tēku. Saņemot pasūtīto literatūru, attiecīgās kartītes izņēma un no

tām izveidoja saņemto grāmatu kartotēku. 1967. gadā, iepazīstoties
ar Lietuvas PSR Valsts bibliotēkas darba pieredzi, tematiskos plā-

nus vairs nesagrieza pasūtījumu kartotēkas izveidošanai. Visas

vajadzīgās atzīmes izdarīja pašā tematiskajā plānā. Tikai pēc pasū-
tījuma blankām pieprasītos grāmatu nosaukumus sakārtoja alfa-

bētiskajā pasūtījumu kartotēkā.

Līdz ar literatūras iegādi pēc iepriekšējā pasūtījuma un iepirkto
grāmatu skaita palielināšanos komplektēšanas nodaļa 1966. gadā
pārkārtoja darbu ar Vissavienības Grāmatu palātas iespiesto

1 Nedaudz grāmatu ienāca no Valsts bibliotēkas vienkāršoti apstrādātā fonda,
no privātpersonu bibliotēkām un kolekcijām (A. Ozola, M. Šiliņa, G. Šau-
ruma v. c). No M. Saltikova-Ščedrina Publiskās bibliotēkas un Somijas Helsinku
universitātes starptautiskās apmaiņas kārtā saņēma pagājušā gadsimta beigu un

šā gadsimta sākuma latviešu periodikas izdevumu mikrofilmas.
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kartīti. 1 Komplektēšanas nodaļa saņem un reģistrē iespiesto kartīti,

nodaļa atstāj divus kartīšu komplektus, bet pārējos nodod apstrā-

des nodaļai. No paturētiem grāmatu kartīšu komplektiem izveido

alfabētisko kartotēku. Ar to salīdzina visu ienākošo literatūru (izņe-

mot žurnālus un autoreferātus). Pirmajam ienākušajam grāmatas

eksemplāram pievieno kartīti. Uz tās atzīmē grāmatas virzienu un

ienākšanas datumu. Dublētiem uzraksta iespiestas kartītes kārtas

numuru, lai apstrādes nodaļā varētu savienot grāmatu ar iespiesta-

jām kartītēm, kas sakārtotas kartīšu kārtas numuru secībā.

Sie pārkārtojumi precizēja un paātrināja grāmatas ceļu kom-

plektēšanas un apstrādes nodaļās. Komplektēšanas nodaļa iekār-

totā kartotēka ir atgriešanās pie 1955. gadā likvidētās kārtējās

literatūras komplektēšanas kartotēkas. Tas ir nepieciešams sakarā

ar pirktās literatūras pieplūduma palielināšanos. Šī kartotēka ir

nepieciešama, un tā arī uzlabo uzziņu darbu, informējot par biblio-

tēkā ienākušo jauno literatūru, kas vēl nav apstrādāta un atspogu-

ļota katalogos.
Lai izvairītos no kļūdām bibliotēkas fondu komplektēšanā,

nodaļā izveidots šāds uzziņu palīgaparāts: Vissavienības Grāmatu

palātas iespiesto kartīšu alfabētiskā kartotēka pa atsevišķiem

gadiem; pēc pasūtījumu blankām pasūtītās un saņemtās literatūras

alfabētiskās kartotēkas (2 kartotēkas); PSRS maksas obligātā
eksemplāra deziderātu kartdtēka (no Vissavienības Grāmatu palā-
tas iespiestajām kartītēm); pa pastu (ar vēstulēm) pieprasītās un

saņemtās literatūras kartotēkas (2 kartotēkas); daudzsējumu izde-

vumu reģistrācijas kartotēka; alfabētiskās periodisko izdevumu

reģistrācijas kartotēkas pēc saņemšanas avotiem (13 kartotēkas);
bibliotēkā pastāvīgi saglabājamo žurnālu uzskaites kartotēka; tur-

pinājuma izdevumu nosaukumu kartotēka; pēc tematiskajiem plā-
niem pasūtīto un saņemto republikas izdevumu alfabētiskās nosau-

kumu kartotēkas (2 kartotēkas); Latvijas PSR resoru, iestāžu un

organizāciju piekomplektējamo izdevumu (pēc Latvijas PSR bez-

maksas kontroles eksemplāra) kartotēka (pēc iestāžu nosauku-

miem) un šo pašu izdevumu saņemto pasūtījumu alfabētiskās kar-

totēkas (2 kartotēkas); Latvijas PSR bezmaksas obligātā eksem-

plāra (kontroleksemplāra) kontroles un deziderātu kartotēkas pēc

tipogrāfiju pasūtījumu numuriem; (2 kartotēkas); Latvijas grāmat-
niecības repertuāra deziderātu kartotēka; Padomju Savienības

bibliotēku, grāmatu veikalu, zinātnisko un mācības iestāžu un orga-

nizāciju adrešu kartotēka; pēc izdevniecību tematiskajiem plāniem
pasūtītās literatūras uzskaites (pasūtīto nosaukumu un eksemplāru
skaits, naudas summa) kartotēka; izdevniecību tematisko plānu un

1 Valsts bibliotēkas 1966. gada 8. janvāra pavēle Nr. I.
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pasūtījumu blanku (attiecīgo) gadu komplekti ar atzīmēm par
bibliotēkas iepriekšējiem literatūras pasūtījumiem un to izpildi.

Liela nozīme specializēto fondu un palīgfondu komplektēšanā ir

komplektēšanas nodaļā rīkotajām regulārajām jaunumu izstādēm.

Sakumā tās organizēja divas reizes mēnesī atsevišķi bibliotēkas
darbiniekiem un lasītājiem. Tajās eksponēja Padomju Savienības

bezmaksas obligātā eksemplāra grāmatas un daļu no citām jaun-

iegādātajām grāmatām.

Izstādēs darbiniekiem parādīja visus iespieddarbus, kas tikko

inventarizēti, pirms nodošanas apstrādes nodaļai. Grāmatas izstādē

stāvēja vienu dienu, pēc tam no tām atlasīja lasītāju ekspozīcijai
domātās grāmatas un neapstrādātas izlika uz vienu dienu lasītāju

apskatei. Tikai pēc tam grāmatas nodeva apstrādes nodaļai.

Tagad jaunumu izstādes rīko tūlīt pēc jaunas grāmatu partijas

pienākšanas un izsaiņošanas, negaidot to inventarizāciju. Lasīta-

jiem jauno grāmatu izstādes tagad organizē galvenā grāmatu krā-

tuve pēc pilnīgas grāmatu apstrādes.
Visu šo pasākumu kopums Valsts bibliotēkas fondu komplektē-

šanas organizācijā nodrošina bibliotēkai tās uzdevumiem atbilsto-

šus fondus.

Valsts bibliotēkas galvenie fondu komplektēšanas avoti

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas galvenie fondu kom-

plektēšanas avoti apskatāmajā periodā ir Latvijas PSR un PSRS

bezmaksas un maksas obligātie eksemplāri, parakstīšanās uz perio-
diskajiem izdevumiem, literatūras iepirkšana republikas Bibliotēku

kolektorā un grāmatu veikalos, vietējā un starptautiskā grāmatu

apmaiņa, kā arī literatūras iegūšana dāvināšanas un citos bez-

maksas veidos.

Valsts bibliotēkai kā nacionālajai grāmatu krātuvei ir tiesības

saņemt Latvijas PSR bezmaksas obligāto eksemplāru.

Ar 1941. gada novembri bija noteikts, ka savienoto republiku
tipogrāfijām savai Grāmatu palātai jāpiesūta katra iespieddarba
5 eksemplāri. Latvijas PSR Grāmatu palātas funkcijas veica Valsts

bibliotēka (1940. gada 16. novembrī pie tās nodibinājās Grāmatu

palāta). Pēc Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1941. gada
13. februāra lēmuma Nr. 196 republikā pastāvēja desmit bezmaksas

obligāto eksemplāru. Tos sadalīja šādi: Grāmatu palātai — 1,
Valsts bibliotēkai — 5, Latvijas Valsts universitātei — 1, Rīgas
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pilsētas bibliotēkai — 1, Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēkai — t,

Liepājas pilsētas bibliotēkai — 1 eksemplārs. Tā kopā ar Grāmatu

palātas eksemplāru Valsts bibliotēka saņēma 6 iespieddarbu eksem-

plārus. Ar šo pašu lēmumu noteica arī, kam jāsaņem 3 sīkiespied-
darbu eksemplāri — Grāmatu palātai — 1, Valsts bibliotēkai — l

un Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēkai — 1 eksemplārs.
1946. gadā vienu no Valsts bibliotēkas Latvijas PSR bez-

maksas eksemplāriem piešķīra Valsts centrālajai pedagoģiskajai
bibliotēkai. No Valsts bibliotēkas pieciem eksemplāriem viens palika
Grāmatu palātas arhīvā, bet pārējos nodeva komplektēšanas noda-

ļai. Trīs eksemplārus ar attiecīgu fondu virzienu nodeva tālāk

apstrādāšanai, ceturto bez inventarizēšanas un apstrādes ar pavad-
zīmi nodeva bibliogrāfijas nodaļai. Pēc tā izmantošanas bibliogrā-
fiskai informācijai bibliogrāfijas nodaļa to nodeva apmaiņas
fondam. 1

1948. gadā Valsts bibliotēka saņēma tikai vienu bezmaksas obli-

gāto eksemplāru.
Ar 1949. gadu arī Latvijas PSR Grāmatu palātai, kas vēl ietilpa

Valsts bibliotēkas sastāvā, piešķīra bezmaksas obligāto eksem-

plāru, bet Valsts bibliotēkai un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Misiņa bibliotēkai papildus piešķīra pa vienam maksas obligātam

eksemplāram no visu republikas iespieddarbu izdevumu tirāžas pir-
mās daļas.

Latvijas PSR Ministru Padomes Poligrāfiskās rūpniecības,
Izdevniecību un grāmatu tirdzniecības pārvaldei uzlika par pienā-
kumu ar Bibliotēku kolektora palīdzību nodrošināt abas minētās

bibliotēkas ar šo eksemplāru. Bet Bibliotēku kolektors saņēma tikai

tirdzniecības tīklā ienākušās grāmatas. Dažādu iestāžu un organi-
zāciju izdevumus vajadzēja meklēt Valsts bibliotēkai pašai, bet ne

vienmēr izdevās tos dabūt.
1959. gadā Vajsts bibliotēka vairs nesaņēma sīkiespieddar-

bus — dažādu iestāžu izdevumus.

Latvijas PSR bezmaksas obligātā eksemplāra apjomu no

1946. gada līdz 1970. gadam sk. 1. pielikumā. Pēdējos desmit gados
tas sastādīja no 18 000 līdz 21 000 eksemplāru gadā.

Latvijas PSR maksas obligātā eksemplāra daudzums atsevišķos
gados bija dažāds. Straujš kāpums vērojams 1959. un 1960. gadā.
Palielinājās piekomplektēto izdevumu skaits. Tas notika arī uzskai-

tes izmaiņas dēļ. (Sk. paskaidrojumu 1. pielikumam.)
Salīdzinot Latvijas PSR maksas obligāto eksemplāru "(sk.

1. pielikumu) ar LPSR bezmaksas obligāto eksemplāru, redzams,

1
LPSR Valsts bibliotēkas 1947. gada 13. janvāra rīkojums Nr. 6
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ka pirmais ir skaitliski daudz mazāks. 1959. gadā tas sastādīja tikai

15,75% no bezmaksas obligātā eksemplāra. Literatūras pilnības
ziņā abiem eksemplāriem vajadzētu sakrist kaut vai tajā daļā, kas

attiecas uz grāmatām, žurnāliem, laikrakstiem un dažiem citiem

literatūras veidiem. Maksas obligātais eksemplārs neattiecās uz

afišām, plakātiem un citiem sīkiespieddarbiem, kurus arī nepiekom-
plektēja, bet tie palika fondā vienā eksemplārā (bezmaksas obligā-
tais eksemplārs).

Lai nodrošinātu Valsts bibliotēkas lasītājus un SBA vajadzības
ar Latvijas PSR teritorijā izdotajiem iespieddarbiem, kā arī lai tos

saglabātu uz mūžīgiem laikiem, Valsts bibliotēkai nepieciešams iegūt
vismaz divus eksemplārus no katra izdevuma. Tādēļ nodaļa rūpīgi
noskaidro un cenšas piekomplektēt trūkstošo literatūru. Apmēram
50% dažādu iestāžu izdevumu no visas republikas iespieddarbu
produkcijas, kas nenonāk bibliotēku kolektorā, piekomplektē, sarak-

stoties ar šīs literatūras izdevējiem vai apmeklējot viņus. Lat-

vijas PSR izdevumu otru pilnīgu eksemplāru komplektēšanas
nodaļa cenšas dabūt no republikas Bibliotēku kolektora (maksas

obligātais eksemplārs), Latvijas PSR iestādēm, uzņēmumiem un

organizācijām, kā arī parakstoties uz Latvijas PSR parakstāmo
periodiku.

1959. gada augustā Latvijas PSR maksas obligāto eksemplāru
oficiāli atcēla, 1 bet Valsts bibliotēkas darbā tas izmaiņas neradīja.

Komplektēšanas nodaļa tāpat kā agrāk turpināja vākt pēc iespējas

pilnīgāku Latvijas PSR izdevumu otro eksemplāru, ieraduma dēļ
turpinot to dēvēt par Latvijas PSR maksas obligāto eksemplāru.

Lai nodrošinātu visu republikā iznākušo iestāžu izdevumu

saņemšanu, Latvijas PSR Valsts bibliotēka lūdza Latvijas PSR

Kultūras ministrijas palīdzību. 1961. gada 3. februārī Poligāfiskās
rūpniecības pārvaldes priekšnieks deva rīkojumu poligrāfisko uzņē-

mumu direktoriem sūtīt Valsts bibliotēkai visus izdevumus, izņemot
atskaišu veidlapas.

1964. gadā grozīja kontroles eksemplāra (pēc 1959. gada tā

sauca Latvijas PSR bezmaksas obligāto eksemplāru) saņemšanas
kārtību Latvijas PSR Valsts un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Fundamentālajai bibliotēkai. 2 Tipogrāfijas tos tagad sūtīja tieši

uz minētajām bibliotēkām, nevis uz Latvijas PSR Grāmatu pa-
lātu, kā tas bija agrāk. Līdz ar to komplektēšanas nodaļai nāca
klāt pavisam jauns darba process: saņemt, uzskaitīt un sekot

1 Latvijas PSR Kultūras ministrijas 1959. gada 29. augusta pavēle Nr. 927.

:2 Latvijas PSR Ministru Padomes Preses Komitejas Poligrāfiskas rūpniecības
pārvaldes priekšnieka pavēle Nr. 16 1964. gada 26. februārī.
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Latviļas PSR bezmaksas kontroles eksemplāram, pārbaudīt tā pil-
nību un trūkstošos izdevumus pieprasīt tipogrāfijām.

Padomju Savienībā bez obligātā eksemplāra sistēmas bibliotēku

centralizētajā apgādē ar grāmatām vienu no nozīmīgākajām vietām

ieņem bibliotēku kolektoru tīkls, kas palīdz bibliotēkām iegūt savam

profilam un lasītāju apkalpošanas uzdevumam atbilstošās grāma-
tas vajadzīgā daudzumā. Tomēr, ievērojot Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas komplektēšanas uzdevumu — ar republikas iespieddarbu
otro eksemplāru komplektēt letonikas fondu, būtu ļoti svarīgi

saņemt otru LPSR bezmaksas obligāto eksemplāru. Sim nolūkam

neatbilstu Latvijas PSR maksas obligātā eksemplāra atjaunošana,

jo tas nodrošināja tikai ar tirdzniecības tīklā ienākušajām grāma-
tām. Letonikas fonda komplektēšanā lielākas grūtības rada tieši

resoru, iestāžu un organizāciju izdevumi, kuri grāmattirdzniecības
tīklā nenonāk un kurus ne vienmēr ir iespējams visus piekomplektēt.

PSRS bezmaksas obligāto eksemplāru Latvijas PSR Valsts bib-

liotēka sāka saņemt ar 1940. gada novembri. Līdz ar to visi poligrā-
fisko uzņēmumu direktori papildus piegādāja Vissavienības Grā-

matu palātai piecus grāmatu, žurnālu, uzskates līdzekļu un karšu,

Vissavienības, republikānisko, novadu un apgabalu laikrakstu,

iespiedgrafikas un nošu obligātos eksemplārus, lai ar tiem apgādātu
jauno savienoto republiku valsts bibliotēkas. Vācu okupācijas laikā

PSRS bezmaksas obligātais eksemplārs Valsts bibliotēkai uzkrājās
Vissavienības grāmatu palātā Maskavā. Valsts bibliotēka to saņēma
tikai pēc Rīgas atbrīvošanas. Līdz 1959. gada septembrim PSRS

bezmaksas obligātais eksemplārs Valsts bibliotēkai bija skaitliski

lielākais fondu komplektēšanas avots. Piemēram, 1950. gadā no

170 782 bibliotēkā ienākušajām vienībām 126870 vienības bija PSRS

bezmaksas obligātais eksemplārs, 1955. gadā no 173 829 vienī-

bām — 119697 vienības, 1959. gadā (līdz septembrim) no

266022 vienībām — 143767 vienības jeb attiecīgi 74%, 68%, 54%.

Pēc literatūras veidiem PSRS bezmaksas obligātais eksemplārs
1955. gadā sadalījās šādi:

saņemts kopumā 119697 vienību jeb 100%,
t. sk. grāmatas 27 960

~ „ 23,3%,
žurnāli 9 843 „ „

8,3%,

„
laikraksti 72 300

„ „ 60,4%,

„ pārējie literatūras veidi 9 594
„ „ 8,0%.

starp kuriem bija kartes, notis, iespiedgrafika un sīkiespieddarbi.
1

1
VBA, 1955, t. apr., 56. !.
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Saņemt PSRS bezmaksas obligāto eksemplāru bija liels Valsts

bibliotēkas ieguvums. Republikas lasītājiem bija pieejama gandrīz
visa Padomju Savienībā krievu valodā iznākusi literatūra (līdz
1948. gadam ar PSRS bezmaksas obligāto eksemplāru ienāca arī

literatūra citās PSRS tautu valodās), sevišķi tāda, ko grāmattirdz-
niecības tīklā nevarēja iegādāties, — resoru un iestāžu izdevumi,

kartes, iespiedgrafika, sīkiespieddarbi, tehnikas literatūras speciāl-
veidi v. c. Tanī pašā laikā pirktajai literatūrai atvēlēto naudas

līdzekļu nepietika, lai iegūtu vajadzīgo dublētu skaitu, tādēļ obli-

gāto eksemplāru (arī Latvijas) sadalīja palīgfondiem. Obligā-
tais eksemplārs bija galvenais literatūras avots lasītāju apkal-
pošanā.

No visas literatūras, kas ienāca PSRS bezmaksas obligātā

eksemplāra kārtā, ievērojama daļa nemaz netika pieprasīta, piemē-
ram, par naftas rūpniecību un iegūšanu, kalnrūpniecību, ogļu
ieguvi, kokvilnas, prosas audzēšanu v. c. Tā fondos uzkrājās repub-
likas saimnieciskajam profilam neatbilstoša literatūra.

PSRS bezmaksas obligātā eksemplāra kārtā saņemto iespied-
darbu vienību skaits parādīts 1. pielikumā.

PSRS bezmaksas obligāto eksemplāru Valsts bibliotēka saņēma
līdz 1959. gada septembrim, kad to nomainīja PSRS maksas obli-

gātais eksemplārs. Tagad tas ir viens no centralizētās bibliotēku

apgādes veidiem ar grāmatām, kas nodrošina bibliotēkas ar

Padomju Savienībā iznākušo literatūru krievu valodā. Centralizētu

zinātnisko bibliotēku apgādi ar PSRS maksas obligāto eksemplāru
veic Centrālais zinātnisko bibliotēku kolektors Maskavā. PSRS

maksas obligātā eksemplāra atšķirības sevišķi izjūt tās bibliotēkas,
kas agrāk saņēma bezmaksas obligāto eksemplāru. Pirmkārt, grā-
matas no Centrālā kolektora pienāk ar 2—3 mēnešu nokavēšanos.

Otrkārt, PSRS maksas obligātais eksemplārs ir krietni mazāks pēc
sava apjoma. Piemēram, 1959. gada deviņos mēnešos bezmaksas

obligātais eksemplārs bija 143767 vienības, bet 1960. gadā maksas

obligātais eksemplārs bija 39 121 vienība — tikai ceturtā daļa no

bezmaksas eksemplāru skaita. Ar maksas obligāto eksemplāru bib-

liotēka vairs nesaņēma periodiku, tehnikas literatūras speciālveidus,
notis, kartes un iespiedgrafiku. Turpinājuma izdevumi — biļeteni,
zinātniskie raksti, raksti un citi — ienāca neregulāri, un trūka

atsevišķu numuru. levērojami mazāk saņēma «sīko periodiku» —

veselu rindu šauri speciālu iestāžu izdevumu. Tāpēc Valsts biblio-

tēka atbalsta projektu — atgriezties pie PSRS bezmaksas obligātā

(kontroles) eksemplāra republikāniskajām bibliotēkām, ko izvirza

«Основные мероприятия по развитию универсальных научных

библиотек как части общегосударственной системы научно-тех-

нической информации» (М., 1967).
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Valsts bibliotēka uzskata, ka atsevišķu profilam neatbilstošu

izdevumu atlase no bezmaksas obligātā eksemplāra valstij izmak-

sātu lētāk nekā darba un līdzekļu patēriņš, sameklējot un iepērkot
literatūru, kas nav saņemta kā maksas obligātais eksemplārs. Bib-

liotēka arī uzskata par lietderīgu, ka tad, ja atjauno Vissavienības

bezmaksas obligāto eksemplāru, jāizslēdz no tā laikraksti, kas pre-

tēji grāmatām no Vissavienības Grāmatu palātas ienāk ar vairāku

nedēļu nokavēšanos. Vajadzīgo skaitu centrālo un savienoto repub-
liku laikrakstu var izrakstīt «Preses apvienība», bet pēc apgabalu
un citām vietējām avīzēm pieprasījums ir niecīgs, un tās var

nekomplektēt.

Precizējot fondu komplektēšanu, LPSR Valsts bibliotēka Cen-

trālā zinātnisko bibliotēku kolektora tematiskajā plānā norādīja
nekomplektējamo literatūru. Taču pārāk sīka atlases detalizācija
nav iespējama, un profilam neatbilstoša literatūra atsevišķos gadī-
jumos turpināja ienākt. Tāpēc komplektēšanas nodaļā 1963. gadā
uzsāka profilam neatbilstošas literatūras atlasi no PSRS maksas

obligātā eksemplāra. 1 Literatūras atlasē strīdīgos jautājumus atri-

sina speciāla komisija, kurā ir pārstāvji no komplektēšanas, apstrā-
des, grupveida apstrādes un bibliogrāfijas nodaļām.

Ar 1967. gadu, kad bibliotēkā ar PSRS maksas obligāto eksem-

plāru vairs neienāca izdevumi, kam metiens nepārsniedza
300 eksemplāru (līdz tam Valsts bibliotēkā ienāca izdevumi, sākot

ar 200 eksemplāru lielu metienu) un atlasāmās literatūras vairs

neatlika daudz, Valsts bibliotēka zaudēja veselu rindu iespieddarbu,
galvenokārt bezmaksas izdevumus un tajos ietilpstošos auto-

referātus.

Ja 1966. gadā autoreferāti bija 30,2% no visa PSRS maksas obli-

gātā eksemplāra kopskaita (14 956 vien.), tad 1968. gadā tie ir

tikai 2,1% kopskaitā (723 vien.).

Kā jau minēts, Latvijas PSR un Vissavienības obligātais eksem-

plārs nevarēja nodrošināt aktuālo izdevumu vajadzīgo eksemplāru
skaitu. Tas slikti ietekmēja lasītāju apkalpošanu un starpbibliotēku
abonementa (SBA) darbu, jo galvenokārt bija jāstrādā tikai ar Vienu

obligāto eksemplāru. Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumus pēc

jaunajām grāmatām, daudziem izdevumiem latviešu un krievu

valodā vajadzēja būt 3—5 eksemplāros un pat vairāk. Tāpēc piec-
desmitajos gados ļoti svarīgs bija naudas līdzekļu jautājums lite-

ratūras papildu eksemplāru iegādei. Komplektēšanas nodaļas darba

pārbaudē 1951. gadā konstatēts, ka «1950. gada grāmatu piekom-
plektēšanai nav izdalīti noteikti līdzekļi, kas ļoti apgrūtina literātu-

1 Latvijas PSR Valsts bibliotēkas 1963. gada 15. augusta pavēle Nr. 19.
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ras iepirkuma plānošanu. Visi līdzekļi aiziet iespiestai kartītei un

periodikai. Arī parakstīšanās uz periodiku samazinās.

Piemēram, periodikai iztērētie naudas līdzekļi:

1948. g. — 22 371 rbl.

1949. g. — 21 800 rbļ.
1950. g. — 19 709 rb|.
1951. g. — 17 291 rbl.1

(Seit un turpmāk asignējumi uzrādīti vecajā naudas izteiksmē.)

Grāmatu iepirkšanai izlietotie naudas līdzekļi arī samazinājās.
Ja 1949. gadā grāmatu iepirkšanai izlietoja 39 278 rubļus, tad

1950. gadā — 13 475 un 1951. gadā — 10 852 rubļus. Divos gados —

1950. un 1951. gadā — pavisam nopirka tikai 3305 grāmatas.
2

Bibliotēkas fondu komplektēšanai valsts izlietoja daudz vairāk

naudas līdzekļu, nekā iepriekš minēts. Tas uzskatāmi redzams,
salīdzinot budžeta asignējumus grāmatu iegādei ar bibliotēkā ienā-

kušo bezmaksas obligāto eksemplāru vērtību. Piemēram, Latvi-

jas PSR Valsts bibliotēka 1952. gadā saņēma PSRS bezmaksas

obligāto eksemplāru 105 000 rubļu vērtībā, Latvijas PSR —

5000 rubļu (nav ieskaitīta laikrakstu vērtība) un pirktajai literatūrai

bija atvēlēti ap 20000 rubļu. 3 Kā redzams, šīs summas ir visai nozī-

mīgas. Pēc grāmatvedības izziņas grāmatu iegādei un parakstā-

majai periodikai izlietoti šādi budžeta naudas līdzekļi (tūkstošos

rubļu jaunajā naudas izteiksmē):

1946. g. — 14,0 (neieskaitot LPSR un PSRS bezmaksas obligātā eksemplāra

vērtību)
1950. g.

— 8,9
1955. g. — 2,4

1960. g. — 43,0 (ieskaitot PSRS maksas, bet neieskaitot LPSR bezmaksas obli-

gātā eksemplāra vērtību)
1965. g. — 46,2
1970. g. — 69,4

Lai gan pirktās literatūras ieguvums 1956. gadā bija nedaudz

palielinājies, tas sastādīja tikai 15,4% no bezmaksas obligātā

eksemplāra grāmatām (pirktās literatūras pieaugumu sk. 1. pie-

likumā).
Sakarā ar PSKP GK 1955. gada jūlija plēnuma lēmumu par

sociālistiskās rūpniecības pilnveidošanu, zinātnieki tehniskās infor-

mācijas darba uzlabošanu, ārzemju tehnikas literatūras iepir-
kuma palielināšanu un līdz ar to pastiprinātu jaunās tehnikas un

1
R XAI64, 102 h

2 Turpat, 79. L
8 Turpat.
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tehnoloģijas ieviešanu ražošanā, Valsts bibliotēka lielāku vērību

veltīja tehnikas literatūras iegādei un propagandai.
1956. gadā Valsts bibliotēka uzsāka ārzemju (sociālistisko

valstu) grāmatu iegādi grāmatu veikalos.

1957. gadā bibliotēkā iesāka patentu literatūras iegādi, iepērkot
3602 patentus par 1800 rubļiem. 1

Piecdesmito gadu beigās liela daļa pirktas literatūras bija
patenti un tehnikas literatūras speciālveidi. Piemēram, 1959. gada
atskaitē2 bija teikts, ka pavisam nopirktas 5748 grāmatas, 287 vie-

nības žurnālu un 28 384 vienības tehnikas literatūras speciālveidu
un citu izdevumu. Pieauga pirkto ārzemju grāmatu skaits. No

kopējā pirkto grāmatu skaita 747 bija svešvalodās.

Piecdesmitajos gados grāmatu iepirkšanu traucēja ne tikai

līdzekļu trūkums, bet arī to neregulārā piešķiršana. Turklāt vietēja
Bibliotēku kolektorā nebija grāmatu vajadzīgajā skaitā eksemplāru
un nebija izvēles. Niecīgi rezultāti bija arī nepieciešamās literatūras

pieprasījumiem citur. Daudzas iepriekšējos gados izdotās grāmatas
nevarēja atrast ne Rīgas, ne Maskavas, ne Ļeņingradas grāmatu
veikalos un antikvariātos. Sevišķi grūti bija piekomplektēt vaja-

dzīgajā skaitā eksemplāru tehnikas grāmatas.
Pirktās literatūras iegādes galvenā problēma piecdesmitajos

gados bija iepirkumam atvēlēto naudas līdzekļu racionāla izman-

tošana. To sarežģīja nepietiekama lasītāju interešu un fonda izpēte

un, kā jau minēts, nenokārtota fondu komplektēšanas organizācija.
Bibliotēku kolektorā «ejošās» grāmatas bija nepietiekamā dau-

dzumā, nācās ņemt tās, kas bija. Šis stāvoklis uzlabojās tikai

tad, kad republikas Bibliotēku kolektora darbu pārkārtoja pēc bib-
liotēku iepriekšējiem pasūtījumiem. Izdevniecību tematiskos plānus
caurskata un grāmatu pasūtījumus iesaka arī lasītavu un SBA

darbinieki, bibliogrāfi un metodiķi, kas zina lasītāju intereses un

vajadzības. Tā ir radīti priekšnoteikumi Valsts bibliotēkas fondu

pareizai un pilnvērtīgai komplektēšanai.

Aplūkojot iepirktās literatūras skaitu pa atsevišķiem gadiem

(sk. 1. pielikumu), redzam, ka tie ir ļoti dažādi. 10000 vienību gadā

pirmo reizi pārsniedz tikai 1958. gadā. Dažu gadu lielie iepirkuma
skaitļi vēl nenozīmē, ka iepirkta jaunā literatūra — grāmatas —

liela skaitā eksemplāru. lepirktajā literatūras klāstā ir daudz teh-

nikas literatūras speciālveidu, nošu, iespiedgrafikas v. c. Šajā skaitā

ietilpst arī antikvariātā iepirktā literatūra: zinātnes un kultūras

darbinieku kolekcijas, grāmatu un periodikas pirkumi no privāt-
personām fondu retrospektīvai komplektēšanai, retumi, rokraksti.

1 R XAI64, 109. 1.
2 VBA, 1959, 1. apr., 84. 1.
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Tie visi nosaka dažu gadu (1959., 1960., 1962.) straujo iepirktas lite-

ratūras skaita kāpumu. Lai gan sešdesmito gadu otrās puses pirktas
literatūras pieaugumu (1969. un 1970. gadā tā jau pārsniedz PSRS

maksas obligātā eksemplāra skaitu) nosaka iepriekš pasūtītā lite-

ratūra, kas ir pietiekamā eksemplāru skaitā, 1970. gadā diezgan
daudz ir saņemta arī citu veidu literatūra, piemēram, notis —

4366 vienības, iespiedgrafika — 3553 vienības, tehnikas literatūras

speciālveidi —,3425 vienības, grupveidā apstrādājamā literatūra —

7089 vienības v. c.
1

Svarīga nozīme lasītāju apkalpošanā ir periodikai. Līdz ar lasī-

tāju skaita pieaugumu un jaunu lasītavu un kabinetu atvēršanu nav

vairs pietiekams obligāto eksemplāru kārta saņemto periodisko
izdevumu skaits. Arvien lielāka loma Valsts bibliotēkas fondu kom-

plektēšanā ir «Preses apvienībā» pasūtītajai periodikai. Sim nolū-

kam 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā atvēlētie naudas līdzekļi
noteica periodisko izdevumu pasūtīšanas apjomu. leskatu par to

dod 5. tabula.

5. tabu 1 a

Valsts bibliotēkā saņemtā periodika 1948.—1953. g.
2

Par turpmākajos gados bibliotēkā ienākušās parakstāmās perio-
dikas kopējo vienību skaitu var spriest tikai pēc literatūras ienāk-

šanas avotu tabulas (sk. 1. pielikumu).
Darbs ar periodiku komplektēšanas nodaļā ik gadus paplaši-

nājās. Pieauga komplektējamo žurnālu un laikrakstu nosaukumu,

komplektu un numuru skaits. Par to liecina tālāk ievietotā biblio-

tēka saņemtās periodikas tabula, sākot ar 1963. gadu, kad kom-

plektēšanas nodaļa sāka precīzāku tās uzskaiti pēc žurnālu un

laikrakstu nosaukumu un komplektu daudzuma, līdz 1970. gadam

(sk. 6. tabulu).

1 R XAI64. 79. 1.
2 Komplektēšanas nodaļas skaitliskā atskaite par 1970. gadu

Žurnāli Laikraksti

Gadi

nosaukumi komplekti nosaukumi komplekti

1948

1949

1950

1951

1952

1953

153

194

148

120
76

93

348

261

240

192

166

199

24
28

23

23

26

26

164

119

84

97

103

109
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6. tabula

Valsts bibliotēkā saņemta periodika 1963.—1970. g.

Pilnīgu ieskatu par V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

gada laikā saņemto periodiku un atsevišķu tās rādītāju izmaiņām

pa gadiem dod tabula par periodisko izdevumu ienākšanu pēc avo-

tiem, valodas un izdošanas vietas 1963., 1966. un 1969. gadā (sk.
7. tabulu). Tabulā parādīts arī ārzemju žurnālu skaits, kas pirkti
par valūtu vai iegūti starptautiskā apmaiņā. Jau 1945. gadā Valsts

bibliotēka saņēma par piešķirto ārzemju valūtas limitu pasūtīto
ārzemju periodiku. Kā teikts bibliotēkas 1945. gada darba pārskatā,
«Pašreiz Valsts bibliotēkas lasītavā var saņemt lietošanai

130 ārzemju periodikas nosaukumus no ASV, Anglijas, Zviedrijas,
Šveices, Holandes v. c.»

1
. 1955. gadā atsākās darbs ārzemju žurnālu

pasūtīšanā par valūtu ar Ārējās tirdzniecības organizācijas
Vissavienības apvienības «Международная книга» palīdzību.
1958. gadā Valsts bibliotēka sāka saņemt ārzemju žurnālus starp-
tautiskās apmaiņas kārtā.

Valsts bibliotēkas fondu apgādes sistēmā pagaidām nelielu vietu

ieņem vietējā (iekšzemes) grāmatu apmaiņa starp bibliotēkām.

Pagaidām tas vēl neatbilst savām potenciālajām iespējām. Uzla-

bojot apmaiņas darba organizāciju visā Padomju Savienībā, tā

var ieņemt daudz nozīmīgāku vietu starp pārējiem komplektēšanas
avotiem. Ar apmaiņas palīdzību Valsts bibliotēkai daudz aktīvāk

jāatbrīvo savi fondi no liekās literatūras, vienlaikus pretī iegūstot
sev vajadzīgos izdevumus no citām bibliotēkām.

PSKP CX 1959. gada lēmumā «Par bibliotēku darba stāvokli
un pasākumiem tā uzlabošanā» norādīts, ka nepieciešams uzlabot

padomju bibliotēku grāmatu fondu izmantošanu un šim nolūkam

1 VBA, 1945, 1. apr., 1. 1.

Žurnāli Laikraksti

Gadi

numuri nosau-

kumi

kom-

plekti
numuri nosau-

kumi

kom-

plekti

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

29 670

32 528

33 057

34217

34 555

36 392

39200

44 131

1 952

1 857

! 837

1 926

2 029

1 977

2211

2 355

2 385

2 306

2 287

2 374

2 494

2 457

2710

2913

65862

67 233

66 465

66 735

67 917

67 478

70 761

73 539

213

155

166

163

170

170

182

185

357

336

348

349

365

368

385

390



7. tabula

Periodisko izdevumu saņemšana pec avotiem, valodas un izdošanas vietas

1963,, 1966. un 1969. gadā

1963. gads 1966. gads 1969. gads

žurnāli
laik-

raksti
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3
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s
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з

с

E
3
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о

В

о
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Kopā ■2385 357 2374 I 349 27)0 I 182221! 385

Pēc avotiem

Obligātais eksemplārs 396 72 207 73 141 141 81 81

To skaita:

65

329

71 60

147

Republikas
Vissavienības

72

1

63

78

63

78

81 81

1

Parakstāmie 1759 281 1759 264 1744 2203 96 299

To skaita:

1600

143

16

1626

124

1561

174

9

1987

207

9

96 299«Preses Apvienība»
Iestāžu

Par valūtu

277 264

4

Apmaiņa 252 4 408 12 326 366 5 5

To skaita:

67

165

102

306

23
303

60

306
Vietējā
Starptautiskā 4 12 5 5

Pec valodas

Latviešu

Krievu

Citu PSRS tautu

Ārzemju

167

1598

14

606

140

176

1

40

184

1505

19

666

123

176

6

44

47

1243

27

894

183

1601

27

899

54

88

138

206

4

36,

4

37

Pēc izdošanas vietas

Latvijas PSR
Citu savienoto republiku
PSRS centrālo izdevumu

Aizrobežu

220

1467

698

212

108

37

238

201

1173

762

194

16

95

44

63

242

939

967

234

280

1189

1007

81

39

27

35

210

41

99

35

To skaitā:

377 348

5

614

388

5

614

17 17Sociālistisko valstu

Attīstīto zemju

Kapitālistisko valstu

15 390

3

369

21

321 22 23 18 18

No pēdējam

Oriģinālu
Reproducēto
Tulkoto

241

114

14

253

348

13

253

348

13
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organizēt neizmantotās dublētu un profilam neatbilstošās litera-

tūras pārdalīšanu bibliotēku starpa.
PSRS Ministru Padomes 1959. gada 5. janvāra lēmums Nr. 11

«Par bibliotēku grāmatu fonda izmantošanu» deva tiesības minis-

trijām, resoriem un citām organizācijām nodot bez maksas no savu

bibliotēku fondiem neizmantojamo literatūru citu ministriju, resoru

un organizāciju bibliotēkām. 1959. gada aprīlī PSRS Kultūras

ministrija izdeva instrukciju par ministriju, resoru un citu organi-

zāciju bibliotēku neizmantojamās literatūras bezmaksas apmaiņas
kārtību.

Parasti izšķir divu veidu apmaiņas avotus: bibliotēkas nevaja-

dzīgie un liekie izdevumi no īpaša apmaiņas fonda un bibliotēkas

vai zinātniskās iestādes izdevumi. Valsts bibliotēka vēl bez tam

ārzemju un arī iekšzemes apmaiņas operācijām speciāli iegādājas

republikā izdoto jauno literatūru, mērķtiecīgi papildinot ar to savu

apmaiņas fondu.

No 1946. gada līdz 1956. gadam (ieskaitot) Valsts bibliotēkā

ienākušās literatūras daudzumā atsevišķi ir uzskaitīta apmaiņā

saņemta un dāvināšanas un citādā bezmaksas veidā saņemtā lite-

ratūra. Pirmās skaits nav liels — ap 500 vienību gadā. Tajā paša
laikā dāvinātās un citādā veidā iegūtās literatūras skaits ir ap

4000 vienību (sk. 1. pielikumu) gadā. No 1957. gada visi šie litera-

tūras ienākšanas avoti ir apvienoti un uzskaitīti kā iekšzemes

apmaiņa.
lekšzemes apmaiņas operācijās atsevišķi neizdala apmaiņas

kārtā un bez atlīdzības saņemto (arī nodoto) literatūru, t. i.,

uzskata to visu par apmaiņu. lekšzemes apmaiņa visbiežāk noris

ar V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēku, M. Saltikova-Ščedrina

Valsts publisko bibliotēku, savienoto republiku valsts biblio-

tēkām v. c.

Mūsu republika apmaiņas kārtā saņem literatūru no Latvi-

jas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas, Rīgas
Politehniskā institūta, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes un

citām bibliotēkām. lekšzemes apmaiņas darbs sīkāk aplūkots raksta

nodaļā «Valsts bibliotēkas vienkāršoti apstrādātais rezerves un

apmaiņas fonds un palīdzība citām bibliotēkām».

Neliels, bet nozīmīgs Valsts bibliotēkas fondu komplektēšanas
avots ir starptautiskā grāmatu apmaiņa.

Tautu saprašanās un sadarbības radīšanā, to savstarpējo attie-

cību uzlabošanā visa pasaulē pašlaik arvien lielāku nozīmi iegūst

starptautiskie zinātnes un kultūras sakari.

Starptautiskā grāmatu apmaiņa ir svarīgs ārzemju iespiestās
zinātniskās informācijas iegūšanas avots, kas ar katru gadu ieņem
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arvien nozīmīgāku vietu daudzu padomju bibliotēku, to skaitā arī

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas darbā.

Starptautiskās grāmatu apmaiņas priekšrocības ir tās, ka, nodi-

binot sakarus starp bibliotēkām un zinātniski pētnieciskajām iestā-

dēm, bibliotēkas fondus var komplektēt ne tikvien ar grāmatu
tirdzniecībā esošo literatūru, bet arī ar šo iestāžu izdevumiem, kas

citādi nav iegūstami. Jāievēro, ka starptautiskā grāmatu apmaiņa
dod iespēju ekonomiskāk un lietderīgāk izmantot valūtas līdzekļus.

Padomju valsts un Komunistiskās partijas dibinātājs V. I. Ļeņins
jau 1917. gada novembrī savā vēstulē «Par Petrogradas Publiskās

bibliotēkas uzdevumiem» atzīmēja, ka tai «nekavējoties jāuzsāk
grāmatu apmaiņa tiklab ar visām sabiedriskajām un valsts

bibliotēkām Petrogradā un provincē, kā arī ar ārzemju biblio-

tēkām (Somijas, Zviedrijas un tā tālāk)». 1

1921. gadā vēstulē Ārzemju literatūras komisijai V. I. Ļeņins
norāda konkrētus uzdevumus ārzemju literatūras komplektēšanā.
«TKP Ārzemju literatūras iepirkšanas un sadalīšanas centrālajai

starpresoru komisijai par savu galveno uzdevumu jāuzskata panākt,
lai Maskavā, Petrogradā un republikas lielajās pilsētās speciālās
bibliotēkās tiktu koncentrēts pa 1 eksemplāram visu jaunāko

ārzemju tehnisko un zinātnisko (ķīmijas, fizikas, elektrotehnikas,
medicīnas, statistikas, ekonomikas v. c.) 1914.—1921. gadu žurnālu

un grāmatu, kā arī lai tiktu nokārtota visu periodisko izdevumu

regulāra saņemšana.»
2 Pēc tā var spriest, ka V. I. Ļeņins uzska-

tījis par svarīgu ārzemju zinātniskās un tehniskās informācijas
vākšanas darbu, kāds tas ir arī vēl mūsdienās.

1946. gadā Valsts bibliotēkas komplektēšanas nodaļas ārzemju
literatūras un apmaiņas sektoru instrukcijās bija norādīts, ka

ārzemju literatūras iepirkšanai un tās iegūšanai apmaiņas kārtā ir

jānodibina sakari ar Starptautisko grāmatu apmaiņas biroju
V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkā, Vissavienības apvienību
«Международная книга» un ar Vissavienības ārzemju kultūras

sakaru biedrību, lai atjaunotu apmaiņas sakarus ar ārzemēm. Valsts

bibliotēkas darba plānā 1946. gadā runāts par starptautiskās grā-
matu apmaiņas atjaunošanu ar Ņujorkas publiskajām bibliotēkām.3

Pienāca arī vēstules no bijušajiem ārzemju partneriem par sakaru

atjaunošanu ar Valsts bibliotēku. Piemēram, 1948. un 1949. gadā
Bulgārija, Beļģija, Holande, Itālija un Somija izteica prasību atjau-
not kara laikā pārtrauktos sakarus. Tomēr 50. gadu pirmajā pusē

1 Ļeņins par bibliotēku darbu. R., 1963, 50. lpp. (V. t Ļeņins te domājis starp-
bibliotēku abonementa organizēšanu. — Aut.)

2

Turpat, 115. lpp.
3 VBA, 1946, 1. apr., 6. 1.
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regulāri grāmatu apmaiņas sakari ar ārzemju bibliotēkām vēl neno-

dibinājās. Pienāca gan atsevišķi grāmatu sūtījumi no ārzemju bib-

liotēkām, piemēram, no Sofijas Bulgārijā 1954. gadā bibliotēka

saņēma 233 eksemplārus grāmatu. 1 1955. gadā ar ārējās tirdznie-

cības organizācijas «Международная книга» palīdzību par
valūtu 1956. gadam pasūtīja ārzemju žurnālu 26 nosau-

kumus. 2

1956. gadā vēstulē Latvijas Ārzemju kultūras sakaru biedrībai

sacīts, ka Valsts bibliotēkai nav nekādu sakaru ar ārzemēm, bet

bibliotēka ir ieinteresēta tādus dibināt ar minētās biedrības palī-
dzību un izsaka vēlēšanos, ar kādām valstīm un kādu,literatūru
gribētu iegādāties. 3

1957. gadā dažus pieprasījumus no ASV Valsts bibliotēka izpil-
dīja ar Vissavienības organizācijas «Международная книга»

palīdzību.4

Ar PSRS Ministru Padomes 1958. gada 10. aprīļa rīkojumu
Nr. 1123-p (Latvijas PSR Ministru Padomes Lietu pārvaldes
1958. gada 17. aprīļa raksts Nr. 5/315) republikāniskajām bibliotē-

kām deva tiesības tieši apmainīties grāmatām ar ārzemju iestādēm

un organizācijām.

Latvijas PSR Valsts bibliotēka 1958. gadā uzsāka starptautisko
grāmatu apmaiņu ar ASV Kongresa bibliotēku, VDR «Deutsche

Staatsbibliothek» Berlīnē, Cehoslovakijas «Slovenska Knihovna»

Prāgā, Bulgārijas V. Kolarova Valsts bibliotēku, Polijas biblio-

tēku «Narodova» un citiem partneriem. 5 Jau 1959. gada beigās
Valsts bibliotēkā ienāca literatūra no 36 organizācijām 20 valstīs.

1959. gadā saņemto izdevumu skaits bija 1226 iespiedvienības

(298 grāmatas un 948 numuri žurnālu un laikrakstu). Tanī pašā
gadā uz ārzemēm nosūtīja 949 iespiedvienības. Saņemtās literatūras

skaits palielinājās (sk. 1. pielikumu). Diezgan ievērojami 1961. gadā
paplašinājās žurnālu apmaiņa: gada beigās saņemto žurnālu skaits

sasniedza 92 nosaukumus (1960. gadā — 36). Daži žurnāli, ko

agrāk saņēma par valūtu, 1961. gadā iegūti apmaiņas kārtā,

tādējādi atbrīvojot valūtas līdzekļus citu vajadzīgu izdevumu

iegādei.

Apmaiņai Valsts bibliotēka izmanto galvenokārt republikas
izdevniecību produkciju — grāmatas un periodiskos izdevumus.

Veselai rindai ārzemju bibliotēku tika nosūtīta «Latvijas PSR

1
R XAI64. 107. 1.

2 Turpat, 108. 1.
3 Turpat, 41. 1.
4

Turpat, 159. 1.
5 Turpat.
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Preses Hronika» un izdevniecības «Liesma» informatīvi bibliogrāfis-
kais bijetens latviešu valodā «Jaunās Grāmatas». Bez tam, izman-

tojot apmaiņai Valsts bibliotēkas rezerves apmaiņas fondu, biblio-

tēka par liekiem dublētu eksemplāriem latviešu, krievu, vācu un

citās valodās iegūst vērtīgus ārzemju zinātniski tehniskos izde-

vumus un uzziņu literatūru. Grāmatas no apmaiņas partneriem
galvenokārt tiek saņemtas pēc bibliotēkas pasūtījumiem, ko izdara

pēc partneru piedāvājumiem (katalogiem, sarakstiem), Valsts bib-

liotēkas fondu un lasītāju pieprasījumiem, kā arī ievērojot dažādu

iestāžu pieprasījumus, piemēram, izdevniecību, Republikāniskās
zinātniskās medicīnas bibliotēkas v. c.

Valsts bibliotēkas starptautiskās grāmatu apmaiņas operācijas
notiek ar sociālistiskajām un kapitālistiskajām valstīm, kā arī ar

valstīm, kas nostājušās uz attīstības ceļa.

Apmaiņā ar sociālistiskajām valstīm galvenā vērība veltīta

zinātniskaļām iestādēm, kuru izdevumus nevar pasūtīt «Preses

apvienībā» un nopirkt grāmatu tirdzniecības tīklā.

Liela nozīme vērtīgu grāmatu iegūšanā (enciklopēdiju, rokas-

grāmatu, vārdnīcu v. c), kas ļoti nepieciešamas bibliotēkai, bija
sakaru nodibināšanai 1965. gadā uz komerciāliem pamatiem ar

divām ārzemju grāmattirdzniecības firmām: «Kubona un Zāgnera»

Vācijas Federatīvajā Republikā (Minhenē) un «Devis» Kanādā

(Monreālā).
Valsts bibliotēka papildinājās ar tādiem vērtīgiem uzziņu infor-

mācijas un zinātniski tehniskiem izdevumiem kā «YTS Textile

Guide», «Brockhaus Enzyklopädie», «Die Muzik in Geschichte und

Gegenwart», «Moderne Bibliothek des Wissens», «International

Directory of Arts», «Sbornik Janackovy Akademie muzikysh umeni»

1959.—1963. g. u. c.

Starptautiskās grāmatu apmaiņas kārtā saņemto literatūru no

1959. gada līdz 1970. gadam sk. 1. pielikumā. Vislielāko saņemto
iespiedvienību skaitu tā sasniedz 1966. gadā — 5745 vienības, turp-
māk — 1970. gadā — to skaits noslīdēja līdz 4634 vienībām. Tas

izskaidrojams ar to, ka bibliotēka atteicās no vairāku laikrakstu

nosaukumiem.

Kādi literatūras veidi un cik daudz to ienāca Valsts bibliotēkā

starptautiskās apmaiņas kārtā 1960., 1965. un 1970. gadā, rāda

8. tabula.

1969. gadā Valsts bibliotēka piedalījās Vissavienības valsts

ārzemju literatūras bibliotēkas pētījumā par svešvalodu literatūras
fondiem un to izmantošanu. Pēc rezultātu apkopošanas bija
izdota pavēle «Par darbu uzlabošanu ārzemju literatūras komplek-
tēšānā un izmantošanā», ar kuru uzdeva komplektēšanas nodaļai
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8. tabula

Starptautiskās apmaiņas cejā Valsts bibliotēkā ienākušo

un uz ārzemēm nosūtīto izdevumu sadalījums
pēc to veidiem 1960., 1965. un 1970. gadā (iespiedvienībās)

izdarīt izmaiņas ārzemju literatūras tematiskajā komplektēšanas

plānā.
1

Vajadzēja vairāk uzmanības pievērst literatūras komplektēšanai
humanitāro zinātņu nozarēs, sistemātiski komplektēt ārzemju izde-

vumus par Latvijas PSR un aizrobežu komunistisko un strādnieku

partiju izdevumus — grāmatas un periodiku. Literatūras komplek-
tēšana (dabaszinātņu, medicīnas, tehnikas nozarēs) stingri jākoor-
dinē ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālobibliotēku,

Latvijas PSR Medicīnas zinātnisko bibliotēku un citām Rīgas zināt-

niskajām un speciālajām bibliotēkām. Jāpastiprina bibliogrāfiskās
un uzziņu literatūras iegāde visās nozarēs. Viss iepriekš teiktais

vistiešāk attiecas uz grāmatu iegādi starptautiskās apmaiņas ceļā.
īstenojot pavēli «Par darba uzlabošanu ārzemju literatūras

komplektēšanā un izmantošanā», komplektēšanas nodaļa izstrādāja
«Nolikumu par V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas komplektēšanu
ar ārzemju literatūru». Tika uzlabota arī apmaiņas darba organi-

zācija, atjaunojot uzskaites dokumentāciju (partneru pases, sum-

mārās uzskaites kartītes, sēriju un periodisko izdevumu nosūtīšanas

uzskaites kartītes).

1 V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas 1969. gada 1. decembra pavēle Nr. 32.

Gadi 1960 1965 1970

alstu skaits 31 33 32

artneri 75 172 183

avisam saņemts iespiedvienību
to skaita:

grāmatas
žurnāli

laikraksti

kartes

notis

skaņu plates
iespiedgrafika
grupveidā apstrādājamie materiāli

mikrofilmas

1 858 4 560 4612

756

891

187

667

2 552

1 312

625

3 360

432

2

155

1

20

17

13

19

4

1

16

Nosūtīts uz ārzemēm I 1 501 3983 I 6 429
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Tā kā starptautiskās grāmatu apmaiņas ceļā ienākušo izdevumu

skaits Valsts bibliotēkā ir samērā neliels, tieši tāpēc pirmajā vietā

izvirzās uzdevums zinātniski pamatot ārzemju literatūras atlasi,
caurskatīt pasaules zinātniskās literatūras repertuāru un mērķtie-

cīgi iegādāties republikai nepieciešamus izdevumus.

Valsts bibliotēkas specializēto fondu komplektēšanas raksturojums

Sešdesmitajos gados, kad Valsts bibliotēka vairs nesaņēma
PSRS bezmaksas obligāto eksemplāru, ar PSRS maksas obligāto
eksemplāru maz ienāca vai vispār neienāca tādi literatūras veidi kā

programmas un metodiskie materiāli, kartes, notis, iespiedgrafika.
To komplektēšanai bija jāmeklē citi avoti.

1962. gadā Valsts bibliotēka vienojās ar Maskavas Centrālo

zinātnisko bibliotēku kolektoru par PSRS augstāko mācību iestāžu

mācību programmu sūtīšanu bibliotēkai divos eksemplāros. Tas bija
tikai uz laiku. Galvenais grupveida apstrādājamās literatūras

ienākšanas avots sešdesmitajos gados ir Latvijas PSR bezmaksas

obligātais eksemplārs (sk. 9. tabulu).

lespiedgrafikas fonda galvenais komplektēšanas avots kļuva
veikals «Mākslas grāmata», kur ik nedēļu šī fonda darbinieks atlasa

bibliotēkai vajadzīgos izdevumus.

Nesaņemtās iespiedgrafikas piēkomplektēšanā izmantoja pēc
Vissavienības Grāmatu palātas inventāra lapām sastādīto dezide-

rātu kartotēku (ap 1600 kartīšu 1962. gadā). Mēģinājums plašāk
komplektēt ārzemju iespiedgrafiku starptautiskās apmaiņas ceļa
neizdevās.

Ar 1968. gada 1. janvāri iespiedgrafikas fondā sāka uzglabāt

atsevišķi Latvijas PSR izdoto grāmatu mākslinieciski darinātos

apvākus. Tam nolūkam pirms grāmatu nodošanas apstrādes noda-

ļai vienam eksemplāram no pirktās literatūras noņēma apvāku.
Mākslinieciski darinātos apvākus paredzēts noņemt arī agrāk izdo-

tajām grāmatām (vienam eksemplāram).
Par iespiedgrafikas ienākšanu pēc avotiem no 1960. gada līdz

1970. gadam sk. 10. tabulu.

Neapmierinošs stāvoklis nupat aplūkotajos gados bija ģeogrā-
fisko karšu piēkomplektēšanā. Nodibinātie sakari ar Maskavas kar-

togrāfisko izdevumu veikalu — vienīgo karšu piekomplektēšanas
avotu — bija neapmierinoši. Bibliotēka saņēma no veikala atkār-

totus, iesietus, dārgus izdevumus, bet daudzas vērtīgas kartes fonds

vispār nesaņēma.
1965. gadā ģeogrāfiskās kartes pasūtīja republikas Biblio-

tēku kolektorā pēc karšu izdevniecības tematiskā plāna. Sākumā
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tabula
10.

tabula

Grupveida

apstrādājamās
literatūras

ienākšana
pēc

avotiem

1960.—
1970.
g.

lespiedgrafikas
ienākšana
pec

avotiem

1960.—
1970.
g.

Gadi

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

LPSR

bezmaksas
obligātais
eks.

LPSR

maksas

obligātais
eks.

PSRS

maksas

obligātais
eks.

Pirktā

literatūra
ApmaiņaTās

skaitā:
VietējāStarptautiskā

4075 31

5590
8

4800

5966

7146

7236

7367

7449

4841

5762

5612

—

—

—

378

132 78

7

504 57

30 745 294

20 861 596

7
31

8

1055 472

27 4

8

—

77 1

48
9

294

469
3

579 17

5966

7524

7236

7478

8017

5910

7289
I

7089

Kopa:

4144

5606

4800

Gadi

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

LPSR

bezmaksas
obligātais
eks.

LPSR

maksas

obligātais
eks.

PSRS

maksas

obligātais
eks.

Parakstāmā
periodika

Pirktā

literatūra
ApmaiņaTās

skaitā:
VietējāStarptautiskā

565 147 214

586 10 116

582 81 57 102086

819 48 127 2099 71

661 35 81 123 1812 39

940 40 39 90 1644172

657 20 1384 1700 218

594 1064 1585 191

622
4

56 2183 510

796
5 42 2385 354

797 20 56 2492 187

91922

850 104

3 19

104

20 66

13 58

14 25

156 16

95 123

144 47

493 17

351
3

167 20

Kopā:

1867

1666

1833

3165

2751

2925

2692
ļ

2444
I

3375
ļ

3582
|

3553
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rezultāti gan vēl nebija apmierinoši, bet līdz ar iepriekšējās pasū-
tījumu sistēmas pilnveidošanu Bibliotēku kolektorā uzlabojās pēdē-
jos gados arī karšu komplektēšana. Piemēram, 1960. gadā saņemtas

4, 1965. — 35 un 1970. — 91 karte.

Valsts bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu fonda galvenais
komplektēšanas avots ir vienkāršoti apstrādātais fonds (retie izde-

vumi, grāmatas ar autoru ierakstiem v. c.), antikvariātā pirktā vai

bezmaksas ceļā iegūtā literatūra: retas grāmatas, rokraksti, Latvi-

jas zinātnieku, rakstnieku, sabiedrisko un kultūras darbinieku grā-
matu un rokrakstu kolekcijas, dažādu organizāciju un iestāžu,
Latvijas revolucionārās pagātnes un nelegālās revolucionārās

kustības materiāli.

Reto grāmatu un rokrakstu fondu komplektē paši fonda darbi-

nieki, nereti dodoties braucienos pa visu Latvijas PSR.

Retumiem un rokrakstiem, ko Valsts bibliotēkai piedāvā antik-

variāts vai atsevišķas personas, zinātnisko vērtību un cenu nosaka

iepirkšanas komisija, kurā ir arī pārstāvis no komplektēšanas
nodaļas.

Citādi notiek komplektēšana letonikas fondam. Katru Latvi-

jas PSR bezmaksas kontroles eksemplāra partiju izskata šī fonda

darbinieks un atzīmē vajadzīgo literatūru, taču uz fondu nosūta

tikai bibliotēkā ienākošo otro eksemplāru. Tas rada grūtības leto-

nikas fonda piekomplektēšanā, jo ne vienmēr var dabūt vajadzīgo
Latvijas PSR izdevuma otro eksemplāru.

Valsts bibliotēkas mūzikas nodaļas fondus un no 1961. gada
fonotēku komplektē paši šīs nodaļas darbinieki. Galvenais kom-

plektēšanas avots ir specializētais nošu veikals un skaņu plašu
veikali. Komplektēšanas nodaļā literatūru par mūziku, notis un

skaņu plates tikai inventarizē. Nošu izdevumus no Latvijas PSR

bezmaksas un PSRS maksas eksemplāra sūta nošu fondam, bet

mūzikas literatūru — uz krātuvi.

Valsts bibliotēkas vienkāršoti apstrādātais rezerves

un apmaiņas fonds un palīdzība citām bibliotēkām

Sevišķa vieta gan bibliotēkas aktīvā fonda papildināšanā, gan
iekšzemes un ārzemju apmaiņas veikšanā ar agrāko gadu izdevu-

miem ir vienkāršoti apstrādātajam fondam, kas vienlaicīgi ir Valsts

bibliotēkas rezerves un apmaiņas fonds. Tas izveidojās no pirms-
kara apmaiņas un dublētu fondiem un neapstrādātās literatūras,

kas bibliotēkā uzkrājās sevišķi daudz kopš trīsdesmitajiem gadiem,
kad bibliotēkā ienāca daudz likvidēto iestāžu un organizāciju
bibliotēku. Tā Valsts bibliotēkā uzkrājās ap 300000 bibliotekāri

neapstrādātu grāmatu.
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Liels literatūras pieplūdums neapstrādātajā fondā sākās pēc
Lielā Tēvijas kara. Sakarā ar 1945. gada 25. janvāra Latvijas PSR

Tautas Komisāru Padomes lēmumu Nr. 72 Valsts bibliotēkai tika

nodotas bezsaimnieku grāmatas. Pusotra gada laikā Valsts biblio-

tēka pārņēma no Rīgas pilsētas rajonu finansu nodaļām dzīvokļos
un noliktavās atrodošās bezsaimnieku grāmatas, kopskaitā ap

I 200 000 vienību. Saņemtajā literatūras klāstā bija daudz dublētu,
daudz novecojušu un bibliotēkai nevajadzīgu grāmatu. Ar visa bib-

liotēkas kolektīva palīdzību trijos gados (no 1951. gada līdz

1953. gadam) veica nesakārtotā fonda šķirošanu un aprakstīšanu.
Šī lielā darba rezultātā, norakstot novecojušo un mazvērtīgo izde-

vumu liekos dublētus, vienkāršoti apstrādātajā fondā 1953. gadā

konstatēja 1 013362 bibliotekārās vienības — grāmatas, žurnālus,

laikrakstus un citus iespieddarbus.' Arī tagad vienkāršoti apstrādā-
tais fonds visu laiku sistemātiski papildinās ar bibliotēkas palīg-
fondu dublētiem un literatūru, kas ienāk apmaiņas, bezmaksas un

dāvinājumu ceļā.
Līdz ar neapstrādātā fonda apstrādi pakāpeniski veidojās vien-

kāršoti apstrādātā fonda katalogs. Tā kā šai darbā piedalījās arī

mazāk sagatavoti darbinieki, grāmatu aprakstos ieviesušās daudzas

kļūdas, kā arī nepareizības sākuma vārdos. Lai izlabotu kļūdainos
aprakstus, latviešu grāmatas salīdzināja ar J. Misiņa «Latviešu

rakstniecības rādītāju». Aprakstus citās valodās varēja tikai izla-

bot, kartītes salīdzinot ar grāmatu. Daudzas kļūdas tā arī palika
nenoskaidrotas. Tā visa darba rezultātā izveidojās vienkāršoti

apstrādātā fonda alfabētiskie katalogi grāmatām un periodikai lat-

viešu, krievu, citu PSRS tautu, angļu, vācu, franču un pārējās valo-

dās. Vienkāršoti apstrādāto fondu varēja izmantot bibliotēkas fondu

piekomplektēšanai ar trūkstošo literatūru un apmaiņai ar citām

bibliotēkām tikai pēc izveidotā kataloga salīdzināšanas ar biblio-

tēkas ģenerālo alfabētisko katalogu.
1953. gadā no vienkāršoti apstrādātā fonda Valsts bibliotēkas

aktīvajiem fondiem nodeva 2462 eksemplārus, 1954. gadā —

II 485 eksemplārus grāmatu, žurnālu un citu iespieddarbu latviešu,

krievu un svešvalodās. 2 1956. gadā turpināja strādāt pie katalogu
salīdzināšanas un pabeidza latviešu grāmatu piekomplektēšanu no

vienkāršoti apstrādātā fonda. Atlasot bibliotēkai vajadzīgos izde-

vumus, izveidoja apmaiņas fonda kartotēkas latviešu un krievu

valodā. Pēc šīs kartotēkas 1956. gadā sastādīja sarakstus ar

9784 visnozīmīgāko un interesantāko grāmatu nosaukumiem krievu

valodā un izsūtīja sešām lielākajām Padomju Savienības bibliotē-

1
R XAI64, 106. 1.

2 Turpat, 107. L
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kām. Dažas bibliotēkas pēc šiem sarakstiem pieprasīja Valsts biblio-

tēkai līdz 2000 grāmatu. Savukārt šīs bibliotēkas piedāvāja savas

grāmatas un žurnālus, kas gandrīz visi bija vajadzīgi Valsts biblio-

tēkas fondu papildināšanai.
Pēc tam kad" vajadzīgās grāmatas igauņu un lietuviešu valodā

bija nodotas aktīvajam fondam, atlikušās 20. un 30. gadu grāmatas

nosūtīja Igaunijas PSR un Lietuvas PSR Valsts bibliotēkām.

1959. gadā uzsāka vienkāršoti apstrādātā fonda ārzemju litera-

tūras kataloga (vācu valodā) salīdzināšanu ar Valsts bibliotēkas

darba katalogu. 1961. gadā no kataloga vācu valodā atsevišķi izda-

līja baltiku un izdevumus bibliotēkas fondu papildināšanai. Vēl

turpinās 1968. gadā iesāktā kataloga franču valodā salīdzināšana

ar darba katalogu; jāsalīdzina katalogi angļu valodā un citas sveš-

valodās.

Vienkāršoti apstrādātā fonda katalogā atsevišķi izdalīta apmai-
ņai domātā literatūra latviešu, krievu valodā, kā arī svešvalodās,
kas veido alfabētisko apmaiņas katalogu.

Pati apmaiņas literatūra glabājas kopā ar pārējo vienkāršoti

apstrādātā fonda literatūru.

1962. gadā atsevišķā telpā brīvai komplektēšanai iekārtoja daiļ-
literatūras fondu latviešu valodā. Äp 10000 izlikto grāmatu (jaunos

izdevumos) nebija aprakstītas un atspoguļotas katalogā. Daudzi

nosaukumi bija lielā eksemplāru skaitā. Vēlāk šim krājumam pievie-

noja arī daiļliteratūru krievu valodā. Šāda brīvas pieejas iekārto-

šana ļoti atviegloja darbu republikas masu un skolu bibliotēku kom-

plektētājiem. Telpu trūkums neļāva tālāk izvērst šo darbu.

Pēc kultūras darbinieku arodbiedrības iniciatīvas Valsts biblio-

tēka savāca no 50 Rīgas pilsētas organizācijām un bibliotēkām, kā

arī no individuālajiem dāvinātājiem grāmatas jaunapgūtajām
zemēm. Tās aprakstīja un līdz ar kartītēm nosūtīja jaunapgūto

zemju bibliotēkām — pavisam 6900 grāmatu, tajā skaitā 923 grā-
matas no vienkāršoti apstrādātā fonda.1

Liela nozīme Padomju Savienības bibliotēku neizmantotās lite-

ratūras pārdalīšanā ir PSRS Ministru Padomes 1959. gada 5. jan-

vāra lēmumam Nr. 11 «Parbibliotēku grāmatu fondu izmantošanu»2

un attiecīgajai PSRS Kultūras ministrijas instrukcijai.
Pēc šī lēmuma izdošanas Valsts bibliotēka no mācību iestādēm

(Rīgas Industriālā politehnikuma, skolām) saņēma daudz litera-

tūras, kuru, izmantojot savus apmaiņas sakarus, nodeva citām bib-

liotēkām.

1 VBA, 1961, 1. apr., 99. 1.
2 Руководящие материалы по библиотечному делу. Справочник. М, 1968,

стр. 16—18.
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Kopš 1967. gada V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēka regulāri
sūta vērtīgu ārzemju literatūru Valsts bibliotēkai. Tāpat vienkāršoti

apstrādātais fonds saņem PSRS bezmaksas obligātā eksemplāra
literatūru latviešu valodā no Baltkrievijas un Ukrainas PSR republi-

kāniskajām bibliotēkām (ar 1966. un 1967. gadu). No ĻKP Centrā-

lās Komitejas kopš 1967. gada Valsts bibliotēka sistemātiski saņem

Latvijas PSR izdevumus lauksaimniecības, tehnikas un dabas

zinātņu nozarēs. Dažkārt literatūra vienkāršoti apstrādātajā fondā

ienāk arī no Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru

biedrības. 1967. gadā no Latvijas PSR Grāmatu palātas Valsts

bibliotēka saņēma 6634 eksemplārus «Latvijas PSR Preses Hroni-

kas». Daudz literatūras ienāk arī no masu bibliotēkām. Piemēram,

1968. gadā no Cēsu rajona bibliotēkas saņemtas 770 vienības, no

tām 373 vienības literatūras svešvalodās, 1969. gadā no Rīgas pil-
sētas Oktobra rajona Centrālās bibliotēkas 1561 vienību grāmatas
un žurnālus latviešu, krievu un svešvalodās.

Sākot ar 1969. gadu, vienkāršoti apstrādātajā fondā iesākta Lat-

vijas PSR jaunās padomju literatūras rezerves komplektēšana
(iepirkšana). Tās mērķis ir nodrošināt ārzemju un iekšzemes grā-
matu apmaiņas vajadzības, kā arī saglabāt vērtīgu zinātnisku lite-

ratūru republikas jaunatvērtajām (zinātniskajām) bibliotēkām.

Šaja fondā komplektē Latvijas PSR izdevumus — zinātniskus pētī-
jumus, izzinoša un apkopojoša rakstura monogrāfijas un vienrei-

zējus kapitālus darbus par Latvijas PSR zinātni, kultūru, mākslu,

vēsturi, ekonomiku utt., kā arī grāmatas par izciliem darbiniekiem

šajās nozarēs. Šo literatūru neizmanto ikdienas iekšzemes apmaiņas
vajadzībām un nepiedāvā masu un skolu bibliotēkām,

•i Ik gadu Valsts bibliotēkas vienkāršoti apstrādātajā fondā

apmaiņas, bezatlīdzības un dāvinājuma veidā ienāk no 5000 līdz

16000 bibliotekāro vienību. Citām Padomju Savienības bibliotēkām

Valsts bibliotēka nodod3000—4000 bibliotekāro vienību gadā.

Tajā pašā laikā Valsts bibliotēkas aktīvie fondi no vienkāršoti

apstrādātā fonda ik gadus papildinājušies ar 8000—12 000 biblio-

tekāro vienību.

Valsts bibliotēkas vienkāršoti apstrādātajā fondā ienākošā un

izejošā literatūra zināmā mērā līdzsvarojas, fonda skaitliskais lie-

lums, sevišķi pēdējos gados, paliek gandrīz nemainīgs, t. i., ap

1 000000 bibliotekāro vienību.

Vienkāršoti apstrādātā fonda kustību raksturo 11. tabula «No

vienkāršoti apstrādātā fonda izslēgtā literatūra» (1955.—1970. g.)
un 12. tabula «Vienkāršoti apstrādātajā fondā saņemtā literatūra»

(1955. —1970. g.). Vienkāršoti apstrādātā fonda stāvokli raksturo

13. tabula.
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11. tabula

No vienkāršoti apstrādātā fonda izslēgtā literatūra 1955.—1970. g.

12. tabula

Vienkāršoti apstrādātajā fonda saņemtā literatūra 1955.—1970. g.

Gadi

Nodots VB

aktīvajiem
fondiem

Apmaiņai
ar citām

bibliotēkām

Starptaut.
apmaiņa

Makulatūra Kopā

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

36 722

10 132

7 157

6 162

2 155

4 631

7 459

13 446

10 354

14 382

14 291

9 922

8917

12 351

10 401

10 156

28

2 827

13 301

12 396

1 321

397

2 339

2 870

423 345

2 702

2 309

2 892

3 726

3 784

4 076

8 400

1 426

171

185

419

621

375

387

726

564

465

860

17926

15387

19000

54 676

28 346

39 458

18 558

3 476

6 454

9 969

16 501

434 118

31 436

18 695

24 568

13 372

16 699

14 942

29 516

13731

1 720

11 367

10 100

Kopā: 178638 I 486713 6 202 89 231 760 784

Gadi No dažādiem

avotiem

No Valsts

bibliotēkas

fondiem

Kopā
t

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

26 833

51 638

14 549

7 244

12 248

36 332

4513

8 459

34 770

9 981

8 420

5 845

13809

17438

16755

15554

3 746

4 908

15 407

5 887

426506

15858

4 607

8 895

8 647

5 162

6 636

6 255

6 703

6 921

5 563

3 129

30579

56 546

29 956

13 131

438 754

52 190

9 120

17354

43417

15 143

15056

12 100

20512

24 359

22 318

15 278

Kopa: 284 388 534 830 819218



156

13. tabula

Vienkāršoti apstrādātā fonda stāvoklis 1945.—1970. g.

Vienkāršoti apstrādātais fonds 1970. gada sadaļas šadi:

grāmatas , — 606 990

žurnāli — 224 158

laikraksti — 173 665
,

notis — 8 691

dažādi iespieddarbu veidi (grupveida apstr.— 44 464

mater., iespiedgraf., kartes, oficiāli raksti)

Kopa: 1 057 968 vien.

īsumā jāraksturo lielas iespieddarbu partijas, kas bez atlīdzības

nodotas citām bibliotēkām un organizācijām fondu racionālās pār-
dalīšanas kārtībā. Piemēram, 1958. gadā PSRS Ārlietu ministrijas
Vēsturiski diplomātiskajai pārvaldei nodeva ap 12000 vienību

Tautu Savienības materiālu. 1963. gadā komplektēšanas koordinā-

cijas kārtā Latvijas PSR Zinātniski tehniskajai bibliotēkai no vien-

kāršoti apstrādātā fonda nodeva 419000 ārzemju patentu.
Pēdējos gados lielākas grāmatu partijas no vienkāršoti apstrā-

dātā fonda nodotas M. Saltikova-Sčedrina Valsts publiskajai biblio-

tēkai (krievu valodā), piekomplektēta literatūra gan latviešu, gan

krievu rakstnieku memoriālajiem muzejiem, piemēram, J. Raiņa,
R. Blaumaņa, E. Veidenbauma, J. Jaunsudrabiņa, E. Sokola, I. Tur-

geņeva, A. Gaidara, N. Ostrovska v. c. Pēc Padomju Savie-

nības skolu pionieru vienību pieprasījumiem Valsts bibliotēka

nosūtīja V. I. Ļeņina darba izdevumus latviešu valodā V. I. Ļeņina

piemiņas istabu iekārtošanai skolās, tāpat sūtītas grāmatas latviešu

valodā karaspēka daļām, kurās dien latviešu tautības karavīri.

Sistemātisku darbu ar vienkāršoti apstrādāto fondu traucē ta

novietojums vairākās neapkurināmās ēkās, kur strādāt var tikai

vasaras periodā, kā arī biežā pārvietošana no mājas uz māju gan

remonta, gan citu apstākļu dēļ.
Vienkāršoti apstrādātajam Valsts bibliotēkas rezerves un apmai-

ņas fondam jāizstrādā nolikums; darba uzlabošanai tas jānodrošina
ar pastāvīgiem kvalificētiem kadriem un piemērotām telpām, kas

aktivizēs šī fonda apgūšanu.
Visā šajā grāmatu, periodikas un citas literatūras daudzumā

ir arī mazvērtīgi un novecojuši izdevumi, kuri no fonda būtu

jāizņem.

1945 1950 1955 1960 1965 1970

1 904 296 1 206 405 975 437 1 469 722 1 059 093 1 057 9*68
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īpašu vietu komplektēšanas nodaļas darbā ieņem tās sniegtā
nstemātiskā palīdzība republikas bibliotēku tiklam. Pirmajos pēc-
kara gados ļoti nozīmīga bija literatūras nodošana republikas

iestādēm, organizācijām, pilsētu un lauku bibliotēkām. Tādā kārtā

Valsts bibliotēka 1945. gadā nodeva 2069 grāmatas 1
rūpnīcām «Vai-

rogs» (tagad RVR), «Varonis», fabrikai «Metils», Rīgas galdniecī-
bas uzņēmumam, Rīgas piena kombinātam v. c. Grāmatas nodeva

arī karaspēka daļām, latviešu karavīriem slimnīcās, hospitāļos.
Ar grāmatām Valsts bibliotēka palīdzēja mācību iestādēm —

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijai, Cēsu Skolotāju institūtam

un daudzām citām bibliotēkām, piem., Jelgavas Valsts zinātniskajai
bibliotēkai un Neretas pagasta bibliotēkai. 1946. un 1947. g. biblio-

tēkām nodots ap 25 tūkst, grāmatu.
1945. gadā komplektēšanas nodaļa izveidoja ceļojošās bibliotē-

kas, kurās grāmatas regulāri mainīja, piemēram, atpūtas namu un

sanatoriju pārvaldes sanatorijai «Mežaparks», Jaunciema kokzāģē-

tavai, Rīgas jūrskolai, karaspēka daļām v. c.
2 1947. gadā sakom-

plektēja 44 «ceļojošās» (pārvietojamās) bibliotēkas ar 4010 grā-
matām.3 Darbs ar pārvietojamām bibliotēkām turpinājās vairākus

gadus. No 1953. gada līdz 1956. gadam šūšanas fabrikā «21. jūlijs»
darbojās Valsts bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkts.

Arvien vairāk attīstoties un nostiprinoties stacionāro bibliotēku

tiklam, zuda arī nepieciešamība pēc Valsts bibliotēkas pārvieto-

jamām bibliotēkām. Līdz ar to pārvietojamo bibliotēku skaits sama-

zinājās un 50. gadu otrajā puse Valsts bibliotēka tās vairs neor-

ganizēja.
Tūlīt pēc kara, kad Latvijas pilsētās un laukos vēl nebija attīs-

tīts bibliotēku tīkls ar plašiem grāmatu fondiem, Valsts bibliotēkas

dāvinātajām grāmatām un noorganizētajām pārvietojamām biblio-

tēkām bija svarīga nozīme republikas darbaļaužu apgādē ar nepie-
ciešamo literatūru.

Līdz ar pirmo kolhozu nodibināšanos Latvijas PSR Valsts bib-

liotēka sāka tos apgādāt ar grāmatām.

Izpildot Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu, kā arī

saskaņā ar Kultūras un izglītības iestāžu komitejas rīkojumu par

grāmatu vākšanu kolektīvo saimniecību bibliotēkām, Valsts biblio-

tēkas komplektēšanas nodaļa 1948. gada decembrī pieņēma no

Rīgas pilsētas un rajonu komjaunatnes komitejām savāktās grāma-
tas un sakomplektēja nelielas bibliotēkas jaunajiem republikas
kolhoziem. 1948. gada decembrī sakomplektēja pavisam 167 tādas

1 Statistikas ziņas par Valsts bibliotēku 1941.—1951. g.
2 Turpat.
3 R XAI64, 199. 1.
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bibliotēkas ar 200 grāmatām katrā. 1 No Valsts bibliotēkas dublētu

krājumiem 1949. gadā kolhoziem atlasīja 5600 grāmatas. Šim

nolūkam pirka arī jaunās grāmatas. Kopā ar pirktajām grāmatām
Valsts bibliotēka sakomplektēja kolhoziem 417 bibliotēkas ar

63 500 grāmatām.2

Komplektēšanas nodaļa veikusi lielu darbu, palīdzot republikas
masu bibliotēkām apmainīties ar liekiem dublētiem un profilam
neatbilstošo literatūru. Šim nolūkam 1961. g. sāka veidot repub-
likas apmaiņas fonda katalogu un sastādīja republikas apmaiņas
fonda pagaidu nolikuma projektu, ko Latvijas PSR Kultūras minis-

trija apstiprināja 1962. gadā.
Bibliotēkām uzlika par pienākumu vispirms apmainīties ar dub-

lētiem savā rajonā, bet atlikušo dublētu aprakstu nosūtīt Valsts

bibliotēkai republikāniskā apmaiņas fonda katalogam. Telpu trū-

kuma dēļ Valsts bibliotēka nevarēja savākt no visas republikas
apmaiņas fondam domāto literatūru, tāpēc grāmatas palika uz vie-

tas attiecīgās bibliotēkās. Arī Valsts bibliotēkas apmaiņas fonds ir

Republikas apmaiņas fonda sastāvdaļa.
Tomēr, kā atzīmēts komplektēšanas nodaļas 1962. gada atskaitē, 5

rajonu bibliotēkas šajā darbā lielu aktivitāti neparādīja, tādēļ Lat-

vijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas 1963. gada 11. novembra

lēmumā «Par grāmatu fondu stāvokli un to komplektēšanu Jēkab-

pils rajona bibliotēkās» bija uzdots visiem rajonu, pilsētu kultūras

nodaļu vadītājiem «līdz 1964. gadam pabeigt apmaiņas fonda orga-

nizēšanu rajona mērogā un iesūtīt Latvijas PSR Valsts bibliotēkai

kartītes Republikāniskā apmaiņas fonda kataloga organizēšanai».
1964. gadā vairums republikas rajonu un republikāniskās

pakļautības pilsētu bibliotēku atsūtīja kartītes republikas apmai-
ņas fonda katalogam.

1965. gadā iesākās republikas apmaiņas fonda kataloga kārto-

šanas un rediģēšanas darbs. Jau nākošajā gadā kataloga daļu —

literatūru latviešu valodā, kas aptvēra 2462 nosaukumus, iespieda,
un kopā ar instrukciju nosūtīja republikas masu bibliotēkām.

1967. gadā Valsts bibliotēka izdeva republikas apmaiņas fonda

katalogu literatūrai krievu valodā ar 1261 nosaukumu. No

1966. gada līdz 1969. gadam ar šiem katalogiem iepazinās 487 bib-

liotēkas un pieprasīja 10735 grāmatas, saņēma 6525 grāmatas,
tātad 61% jeb 2/3 pieprasījumu ir izpildīti. Šādā veidā tika sada-

līti gandrīz visi Republikas apmaiņas fonda katalogā ietvertie dub-

lētu krājumi. lesāktais darbs turpinās.

1
R XAI64, 145. 1.

2 Turpat, 200. 1.
3 Turpat, 119. 1.
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Jāpiezīmē, ka Rīgas pilsētas masu bibliotēkas šajā apmaiņas
darbā nepiedalās. Savus liekos grāmatu krājumus tās nodeva

M. Gorkija Rīgas pilsētas Centrālajai bibliotēkai, pie kuras radīts

Rīgas pilsētas bibliotēku apmaiņas fonds. Uz 1970. gada 1. janvāri
tajā bija 37358 grāmatas, tajā skaitā 30 460 daiļliteratūras.

Lielu darbu Valsts bibliotēkas komplektēšanas nodaļai jāveic,
caurskatot un pārbaudot republikas masu bibliotēku iesniegtos
norakstāmās literatūras sarakstus. Daudz grāmatu tiek ieteikts

nevis norakstīt, bet nodot rajona apmaiņas fondam vai to kartīti

atsūtīt Republikas apmaiņas fondam. Daudzas grāmatas Valsts bib-

liotēka pieprasa sev republikas izdevumu eksemplāru skaita palieli-
nāšanai un arī apmaiņas fondam derīgus izdevumus. Sevišķi daudz
šo sarakstu izskatīja sešdesmito gadu sākumā. Piemēram,
1961. gadā izskatīti 332 saraksti ar 47600 nosaukumiem,
1962. gadā — 100 saraksti ar 27000 nosaukumiem, 1963. gadā —

261 saraksts ar 70 400 grāmatu nosaukumiem.

Komplektēšanas nodaļa sniedz metodisku palīdzību republikas
bibliotēkām, tās konsultējot gan Rīgā, gan izbraucot komandējumos
uz rajonu, pilsētu un ciemu bibliotēkām.

Apstākļi, kas ietekmē Valsts bibliotēkas fondu

pieauguma dinamiku

v Ik gadu bibliotēkas fondi papildinās apmēram par 30000 grā-
matu sējumu, 12000 žurnālu numuru, par apmēram 120000 avīžu

numuru un par vairāk nekā 12000 cita veida izdevumu (kartēm,

notīm, sīkiespieddarbu izdevumiem, iespiedgrafiku, rokrakstiem).

Kopā no 180000 līdz 200000 vienību gadā. 1 *

Ne visa ik gadus saņemama literatūra paliek mūžīgai glabāša-
nai Valsts bibliotēkas fondos. Laika gaitā mainās uzskats par uni-

versālo zinātnisko bibliotēku komplektēšanas konkrētajiem uzde-

vumiem, īpaši par literatūras atlases principiem. Mainās arī pra-

sības pēc komplektējamās un glabājamās literatūras eksemplāru
skaita.

Izmaiņas bibliotēkas fondu skaitliskajā sastāvā rada arī grā-
matu izslēgšana dažādu iemeslu dēļ un arī atsevišķas izmaiņas
pieņemtajās uzskaites vienībās. Fondu atbrīvošanai no saturā nove-

cojušiem, profilam neatbilstošiem un dublētu izdevumiem ir sva-

rīga nozīme visas bibliotēkas darbā (palielinās grāmatu fondu

apgrozāmība, atbrīvojas tām vieta utt.).

1 R XAI64, 79. I
2 VBA, 1955, 1. apr., 56. 1.
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Valsts bibliotēka saņemtās literatūras iedalījums pēc avotiem un galvenajiem
literatūras izdevumu veidiem 1959., 1960. un 1970. gadā

1948. gadā ar PSRS bezmaksas obligāto eksemplāru neienāca

vairs literatūra PSRS tautu valodās. Tāpēc likvidēja PSRS tautu un

Austrumu tautu valodu literatūras fondu un vērtīgo literatūru

nosūtīja attiecīgajām PSRS bibliotēkām. Literatūru, no kuras attei-

cās republiku bibliotēkas, 1955. gadā norakstīja.

PSRS bezmaksas obligātā eksemplāra aizstāšana ar PSRS mak-

sas obligāto eksemplāru 1959. gadā radīja būtiskas izmaiņas visā

bibliotēkas komplektēšanas darbā. Krasi samazinājās visas biblio-

tēkā saņemtās literatūras kopskaits un atsevišķi literatūras veidi.

Tas turpmāk ietekmēja arī Valsts bibliotēkas fonda sastāva un

satura veidošanos. (Sk. 14. tabulu.)

Lielāks - literatūras pieplūdums bibliotēkas fondos bija
1958. gadā, kad Valsts bibliotēkai pievienoja Centrālo nošu bib-

liotēku (42 801 vien.).

Izpildot 1961. gada 21. marta Valsts bibliotēkas pavēli Nr. 62

par apgabalu avīžu, vecu reklāmas izdevumu, izdevniecību pros-

pektu un citu materiālu norakstīšanu, no Valsts bibliotēkas fondiem

Grāmatas Žurnāli Laikraksti

1959 1960 1970 1959 1960 1970 1959 1960

PSRS bezmaksas

obligat, eksempl.
•.PSRS maksas ob-

lig. eksempl.
bezmaksas

oblig. eksempl.
maksas ob-

lig. eksempl.
»,

Pirktā literatūra

Parakstāmā perio-
dika

Apmaiņa

31 759 15 850 87 041

3214 36 158 30 970 66 1 562 3 974 53

2 109 2 530 3 273 577 647 1 157 12 245 10207

1 057 1 532 2 585 341 463 987 2 296 2 674

5 748

537

7 591

694

22 621

1 126

287

10 934

1 027

17232

3 254

30 640 36 033 39 910

1 724 2 168 3 490 1 532 1 244 4 119 187

Kopa: 46 148 50 673 64 065 29 587 22 175 44 131 137615 53 031



14. tabula

izslēdza 76.7 659 apgabalu avižu numurus, 18 342 apgabalu aģitatoru
bloknotus, 36 454 vienības grupveida apstrādes materiālu utt. 1

Sešdesmito gadu pirmajā pusē Latvijas PSR Valsts bibliotēka
veic daudz pasākumu fondu komplektēšanas papildināšanai.

1961. gadā izstrādātajā tematiskajā komplektēšanas plānā par
literatūras iegādi PSRS tautu valodās ir uzsvērts, ka tā jākomplektē
ar lielu atlasi, galvenokārt mūsu kaimiņtautu — lietuviešu, igauņu,
baltkrievu un arī ukraiņu valodā. Citās PSRS tautu valodās iegā-
dājās tikai latviešu rakstnieku darbu tulkojumus un letoniku.

Komplektēšanas koordinācija pašlaik ir viena no vissvarīgāka-
jām un aktuālākajām bibliotēkas darba problēmām, jo tā regulē
iespieddarbu ienākšanu un novērš profilam neatbilstošas literatūras

un lieku dublētu uzkrāšanos. Veicinot šī jautājuma atrisināšanu,

Valsts bibliotēka 1966. gadā sastādīja un izdeva Rīgas zinātnisko

bibliotēku komplektēšanas kopprofilu. 2 Bibliotēka pētī fondu

1 R XAI64, 95. L
2 Сводный профиль комплектования научных>£иблиотек г. Риги. Р., 1966

Cita veida izdevumi Kopā

1970 1959 1960 1970 1959 1960 1970

kop-
skaits

to skaitā
tehn.

spec. v.

kop-
skaits

to skaitā

tehn.

spec. v.

kop-
skaits

to
skaita

tehn.

spec,

v.

9 117 1 702 143767

79 1 348 1 122 68 8 3 359 39 121 35 012

9610 8 623 4 939 248 6 727 145 23 554 18 323 767

8 969 17 623 •414 114 3710 5 292 12 6.55

21

54 506

27 365 22 564 22 646

2

16 294 12 186

56

3 259 33 400

47504

31 264

57 838

38 072

86 328

433 7 471 7 277 9 087 8 425 1 605 13 10 728 12 686 9 647

73 539 52 672 31 543 38 645 26 503 20 746 3 425 266 022 164 524 202 481
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komplektēšanas koordinācijas iespējas ar citām bibliotēkām. Koor-

dinācija notiek, gan par valūtu pasūtot ārzemju literatūru, gan

starptautiskajā grāmatu apmaiņā, to ievēro ari padomju izdevumu

komplektēšanā.
1963. gadā pēc vienošanās ar republikas Centrālo neredzīgo

raksta bibliotēku Valsts bibliotēka tai nodeva visu Braila (nere-

dzīgo) rakstā iespiesto literatūru — 1063 vienības — un tiesības

turpmāk saņemt šīs literatūras obligāto eksemplāru.
Komplektēšanas un lasītāju apkalpošanas darba koordinācijai

Valsts bibliotēka 1962.—1963. gadā nodeva Latvijas PSR Zinātniski

tehniskajai bibliotēkai 533 404 vienības patentu literatūras, tajā
skaitā 419000 vienību patentu no vienkāršoti apstrādātā fonda.

1967. gadā, realizējot tehnikas literatūras speciālveidu komplek-
tēšanas koordinācijas pasākumus ar Zinātniski tehnisko bibliotēku,
tai nodeva vēl 10 188 vienības. Līdz 1969. gadam pavisam nodots

650 000 vienību, un turpina nodot ar PSRS maksas obligāto eksem-

plāru ienākošās vienības — atsevišķus tehnisko noteikumu un nor-

mālu izdevumus un vairumtirdzniecības cenrāžus.

Bibliotēkā ienākošās un izejošās literatūras procesi veido fondu

kopējo apjomu. Valsts bibliotēkas fondu pieauguma dinamiku rak-

sturo statistiskās tabulas šī krājuma beigās.
1971. gada 1. janvārī Valsts bibliotēkas fondos ir 3 648 972 vie-

nības, to skaitā aktīvajā fondā 2 591 004 un rezerves apmaiņas
fondā 1 057968 vienības. Fonda sadalījumu pēc literatūras veidiem

sk. 15. tabulā.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas plašie fondi un to

komplektēšanas pilnveidošana dod nozīmīgu ieguldījumu republikas
darbaļaužu idejiskajā audzināšanā, zinātnes, tehnikas un kultūras

attīstībā un konkrēto komunisma celtniecības uzdevumu īstenošanā.

15. tabula

Valsts bibliotēkas fondu sadalījums pa galvenajiem literatūras veidiem

uz 1971. g. I. janvāri (iespiedvienībās)

* iesējuma vienības
** iespiedvienības

Aktivais
fonds

Rezerves
jpmaiņas

fonds

Kopa

Grāmatas

Žurnāli

Laikraksti

Pārējie veidi

1 715 873

174654*

216 486*

483 991

606 990

224 158**

173665**

53 155

2 322 863

398812

390 151

537 146

Kopa: 2 591 004 1 057 968 3 648972
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PSRSbezmaksas obligātaiseksemplārs

PSRS maksas obligātaiseksemplārs

Pirktā litera- tūra

Parak- stāmāperiodika

dāvinājumiApmaiņa,

To

skaitā

Pavisam ierfacis

un

citi bezmaksasavoti

vietējāapmaiņa

starp-tautiskāapmaiņa

5

10

11

1946

88

980

170410

*

31

000

4

232

68

*

1947

70

001

194

591

*

39

177

3

147

592

»1948

49

482

184315

3

546

31

760

2

028

691

271

131

1949

28

193

131

317

30

911**

50

876

761

241

297

.

1950

18

121

126

870

23

455

2

426

323

170

782

1951

25

899

134

418

23518

31

477

406

215312

■

1952

26

036

113

885

29

662

>

2

185

230

171

768

1953

26

341

574

109

527

4

332

28

042

8

070

512

176

886

1954

20

604

518

1

11

358

�3

482

29

842

921

921

166

725

1955

19

426

742

119

697

3

089

30314

561

561

173

829

1956

18

574

663

121

918

5

390

-35812

518

518

182

875

1957

19

593

755

136

303

8019

39

244

5

155

5

155

209

069

1958

20

660

664

140

331

11

950

48019

•13

234***

234

908

1959

23

554

3

710

143

767

3

359

33

400

47

504

10

728

266

022

1

226
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pielikums

Valsts

bibliotēka

saņemtā

literatūra
pēc

izdevumu

veidiem

(iespiedvienībās)
1960.,

1965.

un

1970.

gadā
ю

и

1960

18

323

5

292

39

121

31

264

57

838

12

686

1

858

J64

524

1961

19

901

9

534

49

426

26520

65

120

15

264

2

984

185

765

1962

18010

10

971

49

530

35

748

65

990

13

048

3

373

193

297

.

1963

18

838

10610

49

811

27

331

72

417

6

782

3

642

185

789

1964

20514

11

104

52

396

23

946

75

261

7

744

4

744

190

965

1965

20

652

11

457

49416

23

193

73

437

8

651

4

560

186

806

1966

20

598

11

254

49

506

27

620

73

275

9

796

5

745

192

049

1967

21

784

11

496

42

320

31

377

73

828

9

944

5

395

190

749

1968

20

047

12

433

34

066

32

068

72

957

10

557

4

878

182

128

1969

21

053

12

461

33

254

33

965

78

345

9

785

4510

188

863

1970

20

767

12

655

35

012

38

072

86

328

9

647

4

612

481

Literatūras
veidi

Gadi

grāmatas

Žurnāli

laikraksti

kairtes

notis

skaņuplates

iespied- grafika

tehn. spec,veidi

sīkiespied-darbi

mikro- filmas

retumi

foto- kopijas

Kopā

1960

50

673

22

175

53

031

4

6

064

1

867

26

503

4

144

11

52

164

524

1965

67

953

33

057

66

465

35

4

325

503

2

925

4

307

7

236

186

806

1970

64

065

44

131

73

539

91

4

366

1

412

3

553

3

425

7

089

411

399

202

481
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Я. ВИШКА

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА (1945—1970)

Резюме

Статья знакомит с задачами и назначением отдела комплекто-

вания, с системой фондов Государственной библиотеки и рабо-
той по их комплектованию в 1945—1970 гг.

Только при Советской власти, в первые послевоенные годы,

отдел комплектования начал централизованно комплектовать и

учитывать все фонды библиотеки. За~ истекшие годы произошли

существенные изменения в структуре отдела комплектования в

отношении состава и количества его сотрудников, а также содер-
жания и методики работы. Большую практическую помощь при

решении организационно-методических вопросов работы с фон-
дами оказали московские научные библиотеки.

Отдел комплектования призван создать книжный фонд, учи-

тывающий народнохозяйственный и экономический профиль рес-

публики, задачи развития науки и культуры, а также националь-

ный состав населения.

На работу отдела комплектования влияло открытие новых

читальных залов с подсобными фондами и изменение читатель-

ского состава.

В первых разделах статьи рассмотрена система фондов биб-

лиотеки, организация работы по комплектованию и учету фондов.
В статье дан обстоятельный обзор источников комплектования

библиотеки. Наряду с получением республиканского бесплатного

обязательного экземпляра отдел использует другие источники

комплектования произведений печати, изданных на территории
Латвийской ССР, с тем чтобы библиотека имела их в 2—3 экзем-

плярах.

Труды Гос. библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса, IV, Рига, 1973
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До сентября 1959 г. Государственная библиотека получала

всесоюзный обязательный бесплатный экземпляр, который позд-

нее был заменен всесоюзным обязательным платным экземпля-

ром книги на русском языке. Вследствие того, что платный

обязательный экземпляр не предоставляет других видов про-

изведений печати, комплектование их связано с известными

трудностями.

Много внимания уделяется ретроспективному комплектова-

нию. Ведется большая, кропотливая работа по выявлению пробе-

лов, особенно латышской книги с начала ее печатания.

В 1958 г. Государственная библиотека установила непосред-

ственный международный книгообмен с зарубежными библиоте-

ками, учреждениями и организациями.

По мере увеличения денежных средств, отпускаемых на ком-

плектование, возросло количество покупаемой литературы. Во все

подсобные и специализированные фонды поступает купленная

литература, заказанная по тематическим планам издательств и

по бланкам заказов в Республиканском библиотечном коллекторе

и приобретаемая в книжных магазинах; в последние годы биб-

лиотека значительно расширила подписку на периодику.

Работа по комплектованию координируется с другими биб-

лиотеками, например, с Республиканской научно-технической
библиотекой — комплектование специальных видов технической

литературы. Строго координируются библиотеками республики
заказы на иностранную периодику.

В статье говорится о работе библиотеки по выявлению в фон-

дах непрофильной, малоценной и неактуальной литературы, кото-

рая передается библиотекам соответствующего профиля или спи-

сывается. В разделе «Упрощенно обработанный резервно-обмен-
ный фонд Государственной библиотеки и помощь другим библио-

текам» освещены мероприятия по организации книгоообмена

между массовыми библиотеками республики и роль ее обмен-

ного фонда в создании и докомплектовании других библиотек.

Внутр-.чсоюзный книгообмен также является одним из источ-

ников пополнения фондов Государственной библиотеки Латвий-

ской ССР.

Статью дополняют статистические таблицы, отражающие по-

ступление литературы из различных источников комплектования

и по видам изданий за послевоенный период.

На 1 января 1971 года фонды Государственной библиотеки

насчитывали 3 648 972 единицы. В активном фонде насчитыва-

лось 2 591 004 единицы, а в упрощенно обработанном резервно-
обменном фонде — 1 057968. В составе фонда книг — 2 322 863



единицы, журналов — 398 812, газет — 390 151 и остальных видов

изданий — 537 146.

За 25 лет, с 1945 по 1970 г., в работе по комплектованию фон-

дов библиотеки достигнуты значительные успехи, о которых сви-

детельствуют приводимые в статье фактические и цифровые

материалы.
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J. VIŠKA

ACQUISITION POLICY AT THE VILIS LĀCIS

STATE LIBRARY OF THE LATVIAN S.S.R. (1945—1970)

Summary

The article deals with the formation of the Acquisition Depart-
ment, collection system of the library and acquisition policy in the

years 1945—1970.

Only in the years of Soviet Power just after the war, the Acquisi-
tion Department started a centralized acquisition and enumeration

of all holdings of the State Library.
During those years the Acquisition Department has undergone

various changes and transformations in its structure, in the number

of professional staff, as well as in the content and methods of

work.

The Moscow scientific libraries rendered a great, practical
assistance in decision of organizational and methodical problems
with book stocks.

The functions of the Acquisition Department were designed
taking into consideration the economic profile of our republic, the

tasks of development of science and culture as well as the national

structure of population.
The formation of new reading-rooms with secondary service

departments and the changes in the contingent of readers influenced

the acquisition policy of the department.

The first parts of the article deal with the system of holdings of

the library and organization of acquisition and stock taking.
The article provides an extensive information on the sources of

acquisition. Apart from receiving one free legal deposit copy of the

republic the department makes use of other ways of acquisition
endeavouring to acquire 2 — 3 copies of the printed matters issued

in Latvia.

Up to September 1959 the State Library received one free АП-

Union legal deposit copy and it was the main source of acquisition.
Later on it was substituted by one priced All-Union deposit copy

comprising only books in Russian with the edition of more than

300 copies. This presented some difficulties in acquisition.

The Vilis Lacis State Library of the Latvian S.S.R. Proceedings, IV, Riga, 1973



The State Library paid great attention to retrospective collect-

ing of issues dating back to the very first Latvian printed

publications.
In 1958 the Latvian State Library established international book

exhange with many scientific institutions and libraries all over the

world.

By expanding the availability of funds, the purchase of publica-
tions increased. All the general and specialized services were sup-

plied by purchase acquired through the Book Collecting Department,
the blanket orders and in the book-shops. The information was

gained from the pre-publication catalogues of the Latvian State

Publishing houses.

Recently the State Library extended the number of periodical

subscriptions.
The co-ordination between the State Library and the Scientific-

Technical Library of the Latvian, S.S.R. exists in a strong central

collection of technical literature and foreign periodical sub-

scriptions.
A considerable work has been done in clearing the Library's

collections from non-topical literature and in forwarding it to

district libraries or just discarding.
A part of the article deals with the activities of the State Library

in the organization of book exchange among the public libraries of

Latvia, the role of its duplicate collections in organizing and extend-

ing the files of other libraries.

The Inter-Union book exchange is one of the sources in the

extention of the Latvian State Library book stock.

The article is illustrated with the tables displaying the amount

of publications according to various acquisition sources and kinds

of printed matters.

On January Ist 1971, the State Library held 3,648,972 units

of printed matter; 2,591,004 in active use and 1,057,968 units in

reserve and for exchange.
The State Library's collections now total:

2,322,863 — books,

398,812 — journals,

390,151 — newspapers,

537,146 — other printed matters.

Within 25 years (1945—1970) the work of the Acquisition
Department of the Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R.

has improved considerably.
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А. ЯHCOH,

зав. отделом обработки и каталогов,

засл. деятель культуры
Латвийской ССР

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

Процесс формирования действующей системы

фондов и каталогов библиотеки

В 1946 г. во исполнение приказа № 232 Комитета культурно-

просветительных учреждений при Совете Министров Латвийской

ССР «О реорганизации Государственной библиотеки ЛССР и

подготовкебиблиотечных кадров» был издан приказ по Государ-
ственной библиотеке Латвийской ССР за № 1112 от 16 ноября

того же года, которым вводилась новая структура библиотеки.

Подготовительная работа к переходу библиотеки на новую струк-

туру началась еще в 1945 г.

Для обработки фондов и организации каталогов в соответст-

вии с новой структурой были утверждены два отдела —• отдел

систематизации и отдел каталогизации. Впоследствии, в 1948 г.,

они были объединены в отдел обработки и каталогов, который

ныне и осуществляет обработку фондов библиотеки.

В § 4 упомянутого приказа библиотеки (№ 1112) отделам

классификации и каталогизации было поручено вернуть отделу

комплектования все находившиеся в этих отделах необработан-
ные книги. Отдел комплектования должен был эти, а также и все

последующие обрабатываемые книги передавать в комплектах

по 50 ед. с препроводительной запиской при каждом комплекте.

Отделы классификации и каталогизации обязаны были эти комп-

лекты обрабатывать, не разрознивая их. Приказ требовал ввести

нормирование труда в отделах, занятых обработкой книг, и уста-
новить нормы для каждого процесса в отдельности. За выпол-

Груды Гос. библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса, IV, Рига, 1973
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нение дневной нормы каждый работник являлся ответственным

перед заведующим, а последний — перед дирекцией. С тех пор

в отделе обработки и каталогов осуществляется нормирование

труда по всем процессам работы, за исключением редакции ка-

талогов.

К 1946 г. в библиотеке образовался значительный фонд совет-

ской литературы, полученной по обязательному экземпляру, —

так называемый «новый» фонд. Задачей первостепенной важ-

ности отделов каталогизации и систематизации было срочно
обработать советскую литературу и отразить ее в новых ката-

логах.

Отдел каталогизации начал обрабатывать книги по проекту
«Единых правил описания произведений печати...» (машино-
пись), а отдел систематизации приступил к составлению рабочей
схемы классификации для организации систематического

каталога.

Быстрейшей обработке текущих поступлений и улучшению

качества каталогов способствовали печатные карточки Всесоюз-

ной книжной палаты (с 1945 г.) и Книжной палаты Латвийской

ССР, издаваемые с 1950 г.

В июне 1946 г. была начата централизованная обработка
«нового» фонда, и к 1 августа того же года, к открытию библио-

теки после ремонта, в пользование читателей были переданы ал-

фавитный и систематический каталоги, отражавшие примерно

13000 книг «нового» фонда. Одновременно составлялся также

служебный алфавитный каталог.

Новые генеральныекаталоги — алфавитные (читательский и

служебный) и систематический (читательский) — на текущие

поступления начали формироваться как основа той обширной

системы каталогов, которой библиотека располагает в настоящее

время.

В 1946 г. был составлен проект системы каталогов Государ-
ственной библиотеки, содержавший читательские и служебные
алфавитные и систематические каталоги, которые велись отдельно

на «новый» и «старый» фонды 1. %s

До 1945 г. была обработана только часть фонда библиотеки,

в основном литература на латышском и русском языках, час-

тично — на иностранных. На обработанную часть фонда велся

систематический каталог, часть которого была предоставлена

читателям. Каталог был составлен на отдельные фонды цент-

рального книгохранилища, заклассифицированные по разным

1 Янсон А. К. Система каталогов Государственной библиотеки Латвий-

ской ССР. (Проект). Машинопись. 1946. 10 с, 1 схема.
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схемам. В некоторых отделах книгохранилища были организо-

ваны служебные систематические каталоги. Латышский отдел

имел свою особую схему классификации, которая состояла из

13 отделов, обозначенных римскими цифрами. Для литературы

на иностранных языках использовалась десятичная класси-

фикация.
Систематический каталог состоял из трех частей: а) латыш-

ский отдел; б) Балтика,в) остальная литература.
Книги обрабатывались по инструкции, не сохранившейся к

архивах библиотеки. Алфавитных каталогов не существовало,

за исключением служебных каталогов на фонды латышской, рус-

ской и иностранной художественной литературы.
Такое состояние каталогов, понятно, не могло удовлетворить

ни читателей, ни библиотекарей. Систематические каталоги, орга-

низованные по разным схемам классификации, создавали всем

большие неудобства: литературу по одному и тому же вопросу

приходилось разыскивать зачастую в нескольких местах в ката-

логах «старого» и«нового» фондов.
Учитывая трудности, которые создавались при обслуживании

читателей, и тот факт, что описание книг «старого» фонда резко
отличалось от принятого в библиотеке описания «нового» фонда
по «Единым правилам...», дирекция библиотеки в 1946 г. при-

шла к решению рекаталогизировать и реклассифицировать весь

«старый» фонд и, кроме того, подвергнуть шифровке весь книж-

ный фонд.

При рекаталогизации книг на латышском и русском языках

использовали частично карточки старых каталогов, исправляя

описания согласно «Единым правилам. ..».

Рекаталогизация и реклассификация «старого фонда» проис-

ходили наряду с реорганизацией всего фонда.
В 1947 г. после консультаций с московскими специалистами

Ю. В. Григорьевым и Н. Г. Павловым была разработана новая

система фондов библиотеки.

Весь фонд Государственной библиотеки был разделен на две

части: основной (оперативный) и обменно-резервный. Из основ-

ного книгохранилища последовательно выделились подсобные

фонды читальных залов и специализированные фонды. В спе-

циализированные фонды были переданы различные виды произ-

ведений печати: печатная графика, ноты, карты, специальные

виды технической литературы, рукописи и др. Отдельно была

выделена литература, подлежащая групповой обработке. Кроме

1 Система фондов Государственной библиотеки Латвийской ССР, их рас-

становка и шифровка. Стеклограф. Р., 1947, 24 с.
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того, создавались специализированные фонды для оперативного

удовлетворения некоторых специфических запросов — фонды
справочно-библиографической и библиотековедческой литера-

туры, литературы о Латвийской ССР, редких книг. В настоящее

время в составе основного книгохранилища остались лишь книги,

журналы, газеты, продолжающиеся издания, авторефераты дис-

сертаций и микрофильмы.
Книжные фонды основного книгохранилища были разделены

на 4 языковые (лингвистические) группы, обозначенные большой

буквой латинского алфавита:

Книги на латышском языке — L

~ русском ~
— К

~ других языках народов СССР — С

~ иностранных языках — W

Такой принцип распределения литературы по языковым груп-

пам существует в библиотеке (с небольшими изменениями) и по

сей день.

Правильное хранение и оперативное использование библио-

течного фонда в большой степени зависят от принятой системы

расстановки.

В 1947 г. при разработке системы фондов для книжных фондов
основного хранения была установлена также и новая система

расстановки.

Первая расстановка для «нового» фонда основного книгохра-

нилища была систематически-языково-алфавитная, без примене-

ния авторских знаков. Эта расстановка в книгохранилище суще-

ствовала недолго.

В 1948 г. для фонда главного книгохранилища была принята

новая расстановка — языково-систематически-порядковая, с фор-
матной поправкой, т. е. с выделением на отдельные полки фор-

мата фолио. Согласно этой системе расстановки фонд основного

книгохранилища был разделен на 4 упомянутые языковые группы,

в пределах группы — по отраслям знания, обозначенным индек-

сами схемы десятичной классификации (латышские книги сос-

тавляли 31 отдел, русские — 40).
В пределах каждого систематического отдела книги были

расставлены по порядковым номерам.

Шифры книг имели следующий вид: l
>

К
69~3~'

Реорганизация основного книгохранилища была начата в

1949 г.
1 Первым подвергся шифровке «новый» фонд, расставлен-

1 Перешифровка книжного фонда Государственной библиотеки Латвий-

ской ССР. (Опыт работы). Машинопись,7 с.
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ный до этого времени в систематнчески-языково-алфавитном по-

рядке.

По окончании шифровки латышских книг «нового» фонда на-

чалась рекаталогизация и шифровка латышских книг «старого»

фонда. Оба фонда были отражены в едином каталоге и карточки

сдублированы для трех генеральных каталогов (читательских —

систематического, алфавитного и служебного — алфавитного).
Затем была произведена шифровка русских книг «нового» фонда.

Во время шифровки латышских и русских книг «нового» фонда

при перенесении шифров во все каталоги, естественно, произво-

дилось сравнение книг с каталогами, а также сравнение трех ге-

неральных каталогов между собой.

После шифровки «нового» фонда началась рекаталогизация

русских книг «старого» фонда с целью ликвидации старого ката-

лога и слияния его с генеральными каталогами «нового» фонда. В

течение трех лет (1949 —1951) были закончены рекаталогизация,

реклассификация и шифровка всех книг на латышском и русском
языках. Таким образом, была ликвидирована первая системати-

чески-языково-алфавитная система расстановки в фондах литера-

туры на латышском и русском языках.

Нерекаталогизированной все же осталась основная часть ли-

тературы на иностранных языках и часть периодических изданий,

постепенно обработанных в последующие годы в плановом по-

рядке.

Но и новая система расстановки не могла долго удовлетворять

книгохранилище. По языково-систематически-порядковой системе

шифровали книги до 1961 г. Систематическая расстановка была

выгодна Государственной библиотеке в период реорганизации,

когда из основного книгохранилища выделялись подсобные

фонды для специализированных читальных залов и подбор книг

происходил непосредственно у полок. С увеличением книжного

фонда книгохранилище начало ощущать неудобства системати-

ческой расстановки(фонды приходилось часто перемещать, не

была рационально использована вместимость книгохранилища
и др.).

В начале 60-х годов был произведен всесторонний анализ сос-

тояния книгохранилища. После консультаций со специалистами

крупнейших библиотек Советского Союза было принято решение

отказаться от систематической расстановки, и для основного кни-

гохранилища была установлена ныне действующая языково-хро-

нологически-форматно-порядковая система расстановки
1
, которая

1 Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Grāmatu šifrēšanas instrukcija. 1959.

Mašīnraksts. Papildināts 1971. g. 16 lpp.



175

была введена с 1 января 1962 г. приказом дирекции № 1 от 2 ян-

варя 1962 г. «Об изменении расстановки и шифровки фондов

основного книгохранения».

Книги основного книгохранилища на латышском и русском

языках, обработанные до 1962 г., остались зашифрованными по

предыдущей языково-систематически-порядковой системе расста-

новки.

В 1962 г. в фонде книг на русском языке был образован новый

раздел, получивший обозначение КУ. В этот фонд направляются

изданные до 1950 г. малоактуальные книги, поступающие из ре-

зервного фонда. Расстановка книг в этом разделе — форматно-

порядковая (приказ дирекции № 223 от 8/IX 1962 г.). Фонд КУ

является составной частью депозитария, созданного в 1971 г. на

базе фондов Государственной библиотеки.

Системы расстановки и шифровки для основного фонда на

иностранных языках менялись неоднократно.

В 1948 г. книжный фонд на иностранных языках был разделен
на две части: «новый» фонд, отраженный в каталогах, и «старый»
фонд, в каталогах не состоящий. «Новый» фонд был расставлен
в систематическом порядке по переработанной в библиотеке

схеме десятичной классификации. В пределах индекса на полке

находилась литература на разных языках в алфавитном порядке.

«Старый» фонд был распределенна 18 отделов (отраслей знания).
По

основным языкам — английскому, немецкому и француз-
скому — была разделена только художественная литература, при-
чем книги на английском и немецкрм языках были зашифрованы.
Шифр состоял из обозначения отдела (А — художественнаялите-

ратура), обозначения языка (А — английский, V — немецкий)
и порядкового номера на полке, например: АА1246, AV13458.

Книги на иностранных языках по отдельным отраслям знания

были распределены по отделам соответственно старой структуре

книгохранилища. На полках книги располагались в алфавитном
порядке, но при перестановках фонда он был уже нарушен.

Согласно системе фондов, принятой в библиотеке в 1948 г.,

книги на иностранных языках делились на 4 языковые группы:

издания на английском, немецком, французском и других языках.

Приказом Государственной библиотеки от 6 августа 1954 г.

(§ 106) для книжного фонда на иностранных языках была при-

нята языково-форматно-порядковая система расстановки. Все

книги распределялись на 5 языковых групп, каждая группа — на

4 формата.
В целях максимального использования вместимости книгохра-

нилища в январе 1962 г. Государственной библиотекой было при-
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нято постановление: новые книги иностранного фонда на языко-

вые группы не делить. Книги на иностранных языках распределя-

лись на 4 формата, а в пределах формата — по порядковым но-

-4

мерам. Шифр упростился, например

Позже, приказом Государственной библиотеки №223 от 8 сен-

тября 1962 г. был установлен хронологический элемент в шифре

для новых книг на иностранных языках (изданных после 1945 г.)

с целью отделения <их от массы старых изданий. Шифр новых

Ли
62—4

издании на иностранном языке, например, W
.

1 С.О

Для отдельных специализированных фондов в Государствен-
ной библиотеке на протяжении послевоенного периода образова-
лись и существуют теперь различные системы расстановок.

Для всех подсобных фондов и фонда леттоники как самый

рациональный признан систематически-языково-алфавитный по-

рядок расстановки.

Языково-форматно-порядковая расстановка применяется для

книг на других языках народов СССР, для литературы на ино-

странных языках, изданных до 1945 г., а также для книг на рус-

ском языке, изданных до 1950 г.

Языково-порядковая расстановка использована для юношес-

кой литературы на латышском и русском языках, авторефератов

диссертаций и микрофильмов.

Форматно-порядковая расстановка принята для книжного

фонда отдела музыки
1
.

Упрощенно обработанный обменно-резервный фонд имеет

свою особую топографически-порядковую систему расстановки.

225
Приводим пример зашифрованной книги: где J обозначе-

ние адреса фонда, цифра в числителе (225) — порядковый номер

стеллажа, в знаменателе (16) — порядковый номер книги на

полке.

.
Каждая система расстановки имеет свои элементы шифра.

Теперешние шифры основного книгохранилища коротки и удоб-

ны, например: 'K-ļsrr» где буквы L иК — языковые обоз-

начения книг (L — латышские, К — русские), первые цифры в

числителе — хронологические обозначения (68—1968 г., 67—

1967 г.), вторые — обозначения форматов (3 — третий формат,

1 Latvijas PSR Valsts bibiloteka. Nošu un mūzikas literatūras novietošana

un šifrēšana. Instrukcija. 1960. Mašīnraksts. 3 lpp.
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2 — второй формат), цифры в знаменателе — порядковые номера

на полке (129 и 1294).
Книги на латышском и русском языках делятся на 8 формат-

ных групп; цифрами 9 и 0 обозначаются две форматные группы

брошюр.
Системы расстановок периодики и продолжающихся изданий

также менялись. Вначале для периодики была принята алфа-

витно-хронологически-порядковая система расстановки. В 60-х

годах возникла мысль перейти на шифровку фонда периодики.
После многократных консультаций в библиотеках Советского

Союза пришли к выводу отказаться от мысли о шифровке перио-
дики, и для фонда периодики приняли новую систему расста-
новки.

Материалы фонда периодики (журналы и газеты Lp, Кр, Ср,
Wp) разделены на 3 хронологических периода: 1) до 1943 г.,

2) 1944—1965 гг. и 3) 1966—1970 гг. В пределах периода расста-
новка алфавитно-хронологически-порядковая. С 1966 г. установ-
лен хронологический период для журналов 5 лет, для газет —

1 год.

По приказу дирекции № 20 от 30 сентября 1964 г. в отдель-
ный фонд выделены продолжающиеся издания (Lpt, Kpt, Cpt,
Wpt), для которых, так же как и для книг, принята формальная
расстановка. Для расстановки и шифровки продолжающихся
изданий установлены3 формата.

Шифр продолжающегося издания — Kpt^g—, где буквы

Kpt — обозначение фонда, первая цифра в числителе — обозначе-

ние формата (2), вторая — порядковый номер продолжающегося

издания (1768), цифра в знаменателе — обозначение отдельного

тома, выпуска.

В последние годы все больше описаний продолжающихся из-

даний переставляется из книжного каталога в каталог периоди-

ческих изданий.

Система каталогов

Новая структура Государственной библиотеки и система фон-
дов в значительной мере определила дальнейшее развитие сис-

темы ее каталогов. С открытием новых специализированных

читальных залов с соответствующими подсобными фондами уве-

личилось и количество каталогов. Если в 1946 г. часть библиотеч-

ного фонда была раскрыта только в трех основных каталогах,

то к 1950 г. библиотека располагала уже системой взаимно свя-
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занных каталогов и карточек, охватывающей также каталоги

и картотеки подсобных и специализированных фондов. Система

создавалась по единому плану с соблюдением определенных

инструкций, способствующих единообразному построению и

оформлению каталогов, как «необходимое для читателей данной

библиотеки число планомерноорганизованных, взаимосвязанных

и координированных каталогов и картотек, разносторонне рас-

крывающих фонды библиотеки в соответствии со стоящими перед

ней задачами»1
.

Система каталогов Государственной библиотеки создавалась

постепенно, и с течением времени проверялась целесообразность

создания того или иного каталога. Так, на подсобный фонд каж-

дого читального зала (кроме подсобного фонда общего читаль-

ного зала) вначале было составлено по два каталога — алфавит-
ный и систематический. Но опыт работы последующих лет пока-

зал, что эти каталоги мало используются читателями, поскольку

недалеко расположен генеральный систематический каталог,

полнее знакомящий читателя со всей литературой по интересую-

щему его вопросу. К тому же часто приходилось перемещать

книги из подсобных фондов обратно в книгохранилище с целью

обновления фонда и освобождения места для новой литературы.

Это влекло за собой трудоемкие работы по перешифровке книг и

карточек во всех каталогах.

В 60-х годах старый порядок перешиф]эовки фондов при их

сдаче обратно в книгохранилище был заменен новым. В отделе

обработки на каждую книгу, направленную в подсобный фонд,
даются теперь сразу два шифра — формальный шифр книго-

хранилища (определяющий место книги на полке после возвра-

щения ее из подсобного фонда) и систематический шифр подсоб-

ного фонда на карточках во всех каталогах.

При проверке использования каталогов подсобных фондов

было решено ликвидировать систематические каталоги на под-

собные фонды читальных залов общественно-политической лите-

ратуры и справочно-библиографического бюро, а затем и на под-

собный фонд технической литературы, ввиду того что в 1960 г.

для более оперативного обслуживания читателей в читальный

зал техники была помещена часть генеральногосистематического

каталога (отдел 6 Техника).

Распределение генерального систематического каталога по

отдельным читальным залам вообще не рекомендуется, такое

положение допускается только в исключительных случаях (из-за

недостатка помещений и т. п.). Не говоря о больших неудобствах,

1 Библиотечные каталоги. Под ред. 3. Н. Амбарцумяна. М., 1967, с. 314.
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которые возникают при организации каталогов, опыт работы по-

казал, что размещение части систематического каталога вдали от

алфавитного не только препятствует установлению взаимосязи

между обоими каталогами, но и способствует более быстрому
износу карточек систематического каталога. Это происходит

вследствие того, что читатель, пришедший в специализированный
читальный зал, часто пользуется для установления шифра кон-

кретной известной ему книги систематическим каталогом, и

только тогда, если в систематическом каталоге книга не найдена,

он обращается к алфавитному каталогу. В библиотековедческой

литературе советуют избегать разъединения систематического

каталога
1
.

В настоящее время (на 1 января 1972 г.) в систему каталогов

Государственной библиотеки входят 53 отдельных каталога с

общим количеством карточек свыше 4 миллионов, 9 указателей
и около 40 библиографических картотек (см. схему).

В библиотеке имеются 32 алфавитных каталога, 19 системати-

ческих и 2 нумерационных (на спецвиды технической литера-

туры). По назначению 45 каталогов организованы для читателей,
8 — для служебного пользования.

В каждом подсобном фонде есть картотека текущей перио-

дики, отражающая журналы за последние три года и газеты —

за два.

Такое количество каталогов и картотек обусловлено струк-

турой фондов библиотеки, системой дифференцированного обслу-

живания читателей, а также размещением фондов и читальных

залов библиотеки в разных зданиях.

Каталоги библиотеки отражают все виды произведений печати,

литературу на латышском, русском, на языках других народов
СССР и на иностранных языках.

Каталоги и картотеки размещены в каталожных шкафах,

имеющих по 60 ящиков. Ежегодно в каталоги (не считая карто-

тек) расставляется свыше 250000 карточек.

Обзор каталогов и картотек

Генеральный служебный алфавитный каталог отражает

фонды библиотеки с максимальной полнотой и включает литера-

туру всех отраслей знания без хронологического ограничения

(кроме части редких книг). Служебный алфавитный каталог —

1 Жак Д. К., Шамурина С. Е. Система каталогов областной библиотеки.

М., 1961, с. 35—36.
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это основной справочный аппарат, обслуживающий все отделы

библиотеки, в том числе отдел справочно-библиографической и

информационной работы; по нему выдаются справки читателям,

учреждениям, библиотекам. По этому каталогу отдел комплекто-

вания сверяет обменно-резервный (упрощенно обработанный)

фонд для выявления недостающей литературы в основных фон-

дах библиотеки, получает сведения о количестве экземпляров

каждой книги и о том, в какие фонды она направлена. Отдел

обработки по генеральному алфавитному каталогу устанавливает,

является ли вновь поступившая книга дублетом, повторным из-

данием и т. п.

Генеральный алфавитный каталог состоит из четырех частей:

книги на латышском, русском, на языках других народов СССР

и на иностранных языках. Последние, за исключением книг на

английском, немецком и французском языках, сгруппированы
вместе в общем алфавитном порядке, без выделения каждого

языка.

Основные каталоги библиотеки, в том числе и генеральный

служебный алфавитный, не отражают периодику и специализи-

рованные фонды, содержащие специальные виды изданий —

печатную графику (кроме альбомов), карты (кроме атласов,

переплетенных в книги), ноты, специальные виды технической

литературы. Не представлены авторефераты диссертаций, а

также статьи и рецензии из журналов и газет. На эти фонды сос-

тавляются отдельные каталоги, и читатель получает эту литера-

туру в специализированных читальных залах. И наконец, в ал-

фавитные каталоги книг не включаются карточки на материалы

групповой обработки; они помещаются только в систематическом

каталоге.

Читательский алфавитный каталог состоит из четырех частей:

книги на латышском, русском, на языках других народов СССР

и на иностранных языках. Литература на иностранных языках

сгруппирована по отдельным языкам: вперед вынесены карточки

с описанием литературы на английском, немецком и француз-

ском языках, как наиболее распространенных в нашей республике
и хорошо представленных в Государственной библиотеке; затем

следует литература на отдельных иностранных языках в латыш-

ском алфавитном порядке названий языков.

Генеральный систематический каталог
1

состоит из двух час-

тей: а) читательского систематического каталога и б) служеб-
ной части систематического каталога.

1 Latvijas PSR Valsts bibliotēkas sistemātiskais katalogs. Instrukcija. 1963.

Mašīnraksts. 26 lpp.
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Читательский систематический каталог по содержанию иден-

тичен (за некоторым исключением) читательскому алфавитному
каталогу; построен он по переработанной схеме десятичной клас-

сификации, принятой в Государственной библиотеке Латвийской

ССР в 1947 году.'
В пределах индекса описания книг расставляются на всех

языках в следующем порядке: описания на латышском языке,

русском, на языках других народов СССР, на иностранных язы-

ках — английском, немецком, французском, затем на остальных

иностранных языках в латышском алфавитном порядке названий

языков. Разделители в каталоге оформлены на двух языках —

латышском и русском.

Алфавитно-предметный указатель — «ключ» к систематичес-

кому каталогу — ведется на русском языке. Дополнением к

алфавитно-предметному указателю является указатель персона-

лий, состоящий из трех частей: латышской, русской и иностран-

ной. Для служебных целей составлены отдельные алфавитно-

предметные указатели: общий (Алфавитный), включающий все

отрасли знания, и систематические по отдельным отраслям зна-

ния для служебного пользования классификаторов. Имеется

также служебный указатель персоналий.

Систематический каталог новых поступлений содержит дуб-

летные карточки на литературу по всем отраслям знания. Мате-

риал расположен по сокращенному варианту схемы классифика-
ции библиотеки. В каждом разделе в обратно-хронологическом

порядке представлены поступления текущего месяца, а также

и двух предыдущих. Многотомные и продолжающиеся издания

представлены только первыми томами или выпусками. Литера-

тура на малораспространенных языках и некоторые другие изда-

ния в этом каталоге не отражаются. В конце месяца карточки

переставляются, описания на книги последнегомесяца изымаются

и передаются отделу справочно-библиографической и информа-
ционной работы для использования их при составлении

картотек.

Ввиду того что читальный зал периодики находится в дру-
гом здании, далеко от книгохранилища и основных каталогов, на

периодические издания (журналы и продолжающиеся издания)
\/ведутся два читательских алфавитных каталога и два система-

тических каталога-указателя (в читальном зале периодики и в

зале каталогов главного здания). Кроме того, для служебного

1 Подробнее о схеме классификации — см. раздел «Переработка схемы

классификации и редакция систематического каталога», с. 188.
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пользования в отделе обработки и каталогов находится служеб-
ный алфавитный каталог периодических изданий.

Газеты отражаются в двух читательских алфавитных катало-

гах и в служебном алфавитном каталоге.

Каталоги периодических изданий отражают все имеющиеся

в библиотеке журналы и продолжающиеся издания на всех язы-

ках (часть продолжающихся изданий находится еще в каталоге

книг). Карточки на иностранных языках расставлены в общем

алфавитном порядке; литература на отдельных языках (за
исключением изданий на английском, немецком и французском

языках) не выделена.

Систематический каталог-указатель периодических изданий

содержит сокращенное описание, без спецификаций, с отсылкой

к алфавитному каталогу периодических изданий; организован по

сокращенному варианту схемы классификации.
В некоторых крупных отделах каталога периодические изда-

ния на латышском и русском языках разделены на две части:

а) советские и б) досоветские.

Систематическая картотека журнальных и газетных статей

для лучшего обслуживания читателей распределена по специа-

лизированным/ читальным залам — общественно-политической

литературы, технической, литературы о Латвийской ССР и др.

Для более интенсивного использования иностранной научной
и технической литературы Государственной библиотеке было

поручено организовать сводный каталог библиотек Латвийской

ССР на иностранную научную я техническую литературу начиная

с января 1956 г. Были разработаны проект Положения о сводном

каталоге библиотек Латвийской ССР и проект инструкции по его

составлению.

фНыне в Государственной библиотеке ведутся республиканские

универсальные сводные алфавитные каталоги иностранных книг

и журналов.

Подсобные фонды при специализированных читальных залах

и специализированные фонды отражаются в алфавитных и систе-

матических каталогах. В этих фондах ведутся соответствующие

библиографические картотеки, а также картотека статей из жур-

налов и газет.

В общем читальном зале организованы алфавитный и систе-

матический каталоги.

В читальном зале литературы по филологии и искусству

ведется алфавитный каталог.

Читальный зал общественно-политической литературы кроме
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алфавитного каталога и картотеки журнальных и газетных ста-

тей имеет картотеку постановлений партии и правительства. Л

В читальном зале технической литературы имеется алфавит-
ный каталог, картотека журнальных и газетных статей и Главная ?

справочная картотека республиканского справочно-информацион-
ного фонда (РСИФ) по электротехнике. По отделам «Распреде-
ление и регулирование электрической энергии» и «Электро- и

радиоизмерительная техника» составлен алфавитно-предметный
указатель к картотекежурнальных статей.

В читальном зале естественнонаучной, медицинской и сель-

скохозяйственной литературы составлен алфавитный каталог.

В отделе справочно-библиографической и информационной
работы имеются алфавитный каталог, картотека журнальных и

газетных статей и отдельные картотеки, дополняющие каталог:

а) Педагогика. Языкознание. Печать, б) Литературоведение.
Искусство. Спорт; в) Тематическая картотека художественной

литературы; г) Названия произведений художественной литера-

туры; д) Рецензии; е) Персоналии; ж) Картотека детской литера-

туры; з) Архив выполненных справок.

В отделе научно-методической и библиографической работы
на фонд литературы по библиотековедению и библиографии ве-

дутся алфавитный и систематический каталоги и картотека жур-

нальных и газетных статей. Кроме того, имеются картотеки:

а) Библиотеки Латвийской ССР; б) Материалы к массовым меро-

приятиям.

Специализированные фонды также отражаются во многих

каталогах и картотеках.

Литература о Латвийской ССР в читальном зале леттоники

отражена в алфавитном и систематическом каталогах.

Систематический каталог не идентичен алфавитному, он пол-

нее, так как содержит карточки на всю литературу о Латвий-

ской ССР, имеющуюся в разных фондах библиотеки, алфавитный
каталог — только то, что имеется в фонде леттоники. Кроме того,

в этом отделе ведутся картотеки: а) Журнальные и газетные

статьи о Латвийской ССР; б) Латышская революционная и неле-

гальная периодика; в) История отдельных городов и местностей

Латвийской ССР; г) Роспись из латышской периодики 1914—

1919; 1936—1942 гг.

Фонд редких книг и рукописей частично отражается в основ-

ных каталогах библиотеки.

В 1953 г. в отделе редких книг и рукописей был организован

алфавитный каталог, отражавший вначале книги и периодичес-
кие издания. В 1962 г. на периодические издания был организо-
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ван отдельный каталог; периодические издания представлены

теперь в каталоге книг только справочной карточкой.
Начиная с 1965 г. в фонде организован систематический ката-

лог книг по переработанной в библиотеке схеме десятичной клас-

сификации.
На рукописный фонд составляются алфавитный и системати-

ческий каталоги.

Печатная графика фонда редких книг отражена в алфавит-
ном и систематическом каталогах отдела и в каталогах сектора

печатной графики.
Каталоги фонда редких книг и рукописей дополняют еще сле-

дующие картотеки: а) Литература революционного движения;

б) Редкие книги о Латвии; в) Инкунабулы; г) Старопечатные
книги и издания выдающихся издательств; д) Портреты; е) Виды;

ж) Автографы. Кроме того, организована обширная библиогра-

фическая картотека «История латышской книги» (до 1917 г.).
Алфавитный и систематический каталоги специальных видов

технической литературы дополняют каталоги читального зала

технической литературы и содержат описания промышленных
каталогов, технических условий, нормалей и сборников стандар-

тов. Отдельные описания нумерованных технических условий и

нормалей не помещаются в алфавитный каталог, они отражаются
в нумерационном каталоге.

Нумерационным каталогом стандартов служит «Указатель

государственных общесоюзных стандартов» (М., 1969). В нуме-

рационной части этого указателя отмечаются имеющиеся в биб-

лиотеке стандарты, помещенные в сборниках.
Кроме того, существует еще нумерационный каталог на тех-

нические условия, нормали и материалы строительных норм.
Введена групповая обработка на серийные издания промыш-

ленных каталогов — «Каталог электрооборудования» и «При-

боры, средства автоматизации и системы управления». На эти

каталоги составлен алфавитно-предметный указатель.
В 1945 г. началась обработка фонда нотных изданий. Вначале

описания нот, а также карт помещались в генеральном служеб-
ном алфавитном каталоге, но вскоре эти описания были изъяты

из книжного каталога и на них были составлены отдельные

каталоги.

Каталог нотных изданий состоял из трех частей: латышской,

русской и иностранной. Ноты начали обрабатывать по «Единым

правилам описания произведений печати для библиотечных ката-

логов» (Ч. 4. Описание нотных изданий. М., 1952). В 1959/60 г.

стали использовать печатную карточку Государственной библио-

теки СССР им. В. И. Ленина. Теперь в отделе музыки нотный
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фонд представлен в двух алфавитных каталогах (читательском 1

И служебном) .
В то же время был организован и систематический каталог

нот, по содержанию идентичный алфавитному и составленный по

принятой в библиотеке схеме десятичной классификации; к систе-

матическому каталогу имеется алфавитно-предметный указатель.
В .1963 г. читательский алфавитный каталог нот был ради-

кально переработан: работы одного композитора, изданные на

разных языках, были сконцентрированы в одном месте. Каталог

состоит из четырех частей: 1) Композиторы Латвийской ССР;

2) Композиторы народов СССР; 3) Композиторы зарубежных
стран; 4) Описания под названием. Сборники.

В отделе музыки кроме нот имеются книги о музыке и лите-

ратура по родственным отраслям, справочный фонд, а также

периодические издания о музыке.

На литературу о музыке составлены алфавитный и системати-

ческий каталоги с алфавитно-предметным указателем. Система-

тический каталог организован по схеме десятичной клас-

сификации.

На основе проекта схемы Государственной библиотеки СССР

им. В. И. Ленина (отдел «Музыка») разработаны типовые деле-

ния и детализирована схема классификации музыкальной лите-

ратуры. С 1969 г. при редакции каталога и пополнении схемы

использована также ББК (Библиотечно-библиографическая

классификация).

Кроме новых каталогов в отделе имеется еще систематический

каталог бывшей Государственной центральной библиотеки нот.

Ноты, отраженные в этом каталоге, постепенно, начиная с 1969г.,

рекаталогизируются, реклассифицируются и шифруются; описа-

ния расставляются в новых каталогах.

С 1960 г. библиотека начала комплектовать звукозаписи;

образовался новый фонд — фонотека (NF ). Звукозаписи отра-

жаются в отдельных каталогах — алфавитном и систематичес-

ком. Картотеки отдела музыки: а) Заглавия нотных изданий;

б) Авторы текстов вокальных произведений; в) Тематическая

картотека песен; г) Образ Ленина в музыке; д) Народные песни

и танцы народов мира; е) Исполнители звукозаписей; ж) Загла-

вия звукозаписей; з) Авторы литературных источников звукоза-

писей.

Алфавитный и систематический каталоги карт содержат опи-

сания географических и специальных карт, планов, схем и атла-

сов (на отдельных листах). Атласы, сброшюрованные в виде

книг, комплектуются в подсобных фондах и в книгохранилище и
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отражаются в основных каталогах, в каталогах подсобных фон-

дов и в каталогах сектора карт.

Каталоги печатной графики — алфавитный и систематиче-

ский — являются самыми молодыми в системе каталогов Госу-

дарственной библиотеки; они организованы в 1962 г. В фонде
печатной графики имеются следующие картотеки: а) Роспись

репродукций из журналов и альбомов; б) Иллюстраторы и офор-
мители латышской книги; в) Портреты; г) Виды.

Систематический каталог (читательский) авторефератов дис-

сертаций организован по сокращенному варианту схемы биб-

лиотеки. Отделы 5—54: естествознание, математика, астрономия,

физика и химия классифицируются по ББК.

Алфавитный каталог (служебный) авторефератов диссерта-

ций находится в отделе обработки и используется в служебных

целях и для справок.

Фонд групповой обработки организован в Государственной
библиотеке в 1946 г. по примеру Государственной библиотеки

СССР им. В. И. Ленина с целью более экономной обработки и

лучшего сохранения мелких видов произведений печати (инструк-
ций, программ, справочно-ннформационных материалов и т. п.).
Этот фонд лишь частично обработан групповым способом и с

1955 г. при помощи справочных карточек отражен в генеральном

систематическом каталоге книг и в каталогах периодических

изданий (алфавитном и систематическом каталоге-указателе).
В отделе групповой обработки имеется систематический

каталог на более актуальную литературу на латышском и рус-
ском языках, кроме мелких периодических изданий, на которые

ведутся отдельные алфавитный и систематический каталоги.

Имеется также алфавитно-предметный указатель к системати-

ческому каталогу.

В библиотеке организован служебный каталог на упрощенно

обработанную литературу, хранящуюся в особом фонде — алфа-
витный каталог обменно-резервного фонда. Каталог содержит
описания на латышском, русском языках, на языках народов
СССР, на иностранных языках английском, немецком, фран-
цузском и др.

Что касается использования каталогов и пропаганды их среди

читателей, то можно сказать, что большинство каталогов чита-

тели активно используют. Для того чтобы получить книгу из

главного книгохранилища, читатель должен заполнить требова-

ние на нее и списать с каталожной карточки шифр, по которому

книгу находят на полке. В некоторых специализированных и

подсобных фондах, где имеется открытый доступ к полкам (на-
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пример, в читальном зале общественно-политической литера-

туры), читатель получает книгу без заполнения требования.
В главном здании библиотеки рядом с залом каталогов нахо-

дится справочно-библиографическое бюро с подсобным фондом

справочно-библиографической литературы и картотеками. Такое

расположение каталогов и картотек облегчает читателям и биб-

лиографам их активное использование.

В зале каталогов кроме генеральных каталогов (алфавитного
и систематического) находятся каталог новых поступлений, ката-

лог авторефератов диссертаций и республиканские сводные ката-

логи иностранных книг и журналов.

Ориентироваться в систематическом каталоге помогает пла-

кат «Схема основных отделов систематического каталога».

Кроме того, в начале каталога помещается алфавитно-предмет-
ный указатель — «ключ» к систематическому каталогу.

О библиотечных фондах, читальных залах и каталогах чита-

тели получали и печатную информацию. В послевоенное время

были изданы путеводитель по каталогам и краткие путеводители
по Государственной библиотеке и ее читальным залам, где

наряду с другой информацией имеются сведения и о каталогах

и картотеках
1
.

Большое значение в использовании каталогов и их пропа-
ганде имеют консультации у каталогов, проводимые дежурными

библиографами отдела обработки и каталогов и справочно-биб-

лиографнческого бюро.
Значительное место в плане работы отдела обработки и ката-

логов занимает научно-методическая работа по вопросам ката-

логизации и классификации произведений печати и организации

каталогов, а также методическая работа в массовых библиотеках

республики. Особенноважное значение она имела в послевоенное

время, когда в молодой советской республике были начаты

работы по реорганизации библиотек. В то время не было утверж-

денных пособий по описанию книг на латышском языке, не

существовала приемлемая схема классификации для' организации

систематического каталога научной библиотеки. Мало было ква-

лифицированных кадров, владеющих методами работы советских

библиотек.

Ознакомление сотрудников массовых библиотек с советскими

методами работы началось уже в 1945 г., когда была прочитана

1 Государственная библиотека Латвийской ССР. Памятка читателю. Р.,

1949. 24 с; Государственная библиотека Латвийской ССР. Путеводитель по

каталогам. Р., 1952. 24 с; Государственная библиотека Латвийской ССР. Крат-
кий путеводитель по читальным залам. Р., 1959. 20 с; Государственная биб-

лиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Путеводитель. Р., 1966. 64 с.
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первая лекция на совещании библиотечных работников города

Риги. В этой лекции были освещены советские методы библиотеч-

ной работы, незнакомые рижским библиотекарям. Работники

Государственной библиотеки знакомились с работой в массовых

библиотеках, выезжали на места, консультировали, составляли

методические материалы, размножали их на ротаторе и высы-

лали библиотекам. Методические материалы издавались и типо-

графским способом. Так, в 1956 г. были составлены и изданы на

латышском языке методические указания для массовых библио-

тек «Как организовать алфавитный каталог». В 1958 г. были

изданы два плаката для массовых библиотек «Как пользоваться

алфавитным каталогом» и «Используйте систематический ка-

талог». В 1959 г. были переведены на латышский язык и изданы

«Таблицы библиотечной классификации для массовых библио-

тек». В том же году был издан макет комплекта разделителей для

систематического каталога массовых библиотек с текстом на

латышском и русском языках. Эти методические материалы спо-

собствовали улучшению каталогизационной работы в библиоте-

ках республики.

Переработка схемы классификации и редакция

систематического каталога

Научно-методическая работа отдела обработки повседневно

выражается в редакции систематического каталога, в разработке
методики классификации и совершенствовании рабочей схемы.

Совершенствование сХемы классификации является самым слож-

ным вопросом организации каталогов. Если массовые библиотеки

Советского Союза в 1968 г. получили очередную переработанную
схему классификации для организации своих систематических

каталогов и фондов1 (переведена на латышский язык и издана

в 1970 г.)2
,

то научные библиотеки до недавнего времени такой

единой схемы не имели.

В послевоенное время (1946 г.), когда в молодой советской

республике встал вопрос, какую схему классификации принять

для построения систематического каталога, было принято реше-

ние составить свою рабочую схему классификации на основе пе-

реработанных и приспособленных для крупных библиотек таблиц

1 Таблицы библиотечной классификации для массовых библиотек. 3-е изд.

М., 1968. 240 с.

2 Bibliotekārās klasifikācijas tabulas masu bibliotēkām. Rīga. 1970. 228 lpp.



189

десятичной классификации. Самыми удачными в этом отноше-

нии, хотя и недостаточно обширными, были признаны перерабо-
танные таблицы Л. Н. Троповского издания 1942 года, которые

и были положены в основу схемы классификации Государствен-
ной библиотеки Латвийской ССР. Дополнительно были исполь-

зованы другие схемы, в том числе проект единой библиотечной

схемы классификации Государственной библиотеки СССР

им. В. И. Ленина1.

Следует отметить, что в некоторых случаях пришлось созда-

вать новые индексы, так как в процессе работы встречались

понятия, для которых не нашлось индексов ни в одной схеме.

Были введены также новые географические определители (на-

пример, СССР
— С; Латвийская ССР — Л) и аналитические

определителидля отделов «Языкознание» и «Литература», «Лите-

ратуроведение» (например 410 и 810 — соответственно латыш-

ский язык и литература; 411 и 811 — русский; 419 и 819 — дру-
гих народов СССР; 42/49 и 8И — иностранные языки и литера-

тура).
Схема классификации за время с 1947 по 1970 г. значительно

переработана, уточнена и детализирована. Совершенно заново

составлены рубрики отделов общественно-политических наук.
Большой реорганизации подверглисьотделы истории литературы
и художественной литературы, языкознания. Переработаны неко-

торые отделы технических наук, физики, химии, минералогии,

петрографии, сельского хозяйства, музыки, физической культуры
и др. Разработаны типовые деления для отделов экономики СССР

и техники, которые каждые два-три года пополнялись. Менялись

и пополнялись также географические определители СССР со-

гласно последним изданиям административно-территориального

деления СССР. Детализация отделов общественно-политической

литературы проводилась согласно программам и учебникам выс-

ших учебных заведений.

В последние годы, с выходом в свет ББК, несмотря на спор-

ные вопросы индексации, новая схема широко использовалась

при редакции ряда отделов систематического каталога. Заново

были построены такие отделы, как «Автоматика», «Телемеха-

ника», «Кибернетика», «Бионика», «Вычислительная техника»,

при этом использовались рубрики и типовые деления ББК. При-

менение ББК, особенно в части типовых делений, намного улуч-

шило качество каталога в отделах общественно-политической

литературы, истории, религии и атеизма. Новая схема ББК пол-

1 Библиотечная классификация. Проект для обсуждения. М., 1951. 159 с.
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ностью введена в каталог по отделу «Математика» с ин-

дексом SВI.

К сожалению, не все протекало гладко при использовании

ББК. В связи с тем, что первое издание ББК по отделу «Матема-

тика» во втором выпуске сокращенного варианта для научных

библиотек изменено в основных индексах, сектор классификации

должен вновь переделать этот отдел. Невольно напрашивается

вывод о том, что следует подождать выхода в свет второго изда-

ния ББК.

Использование ББК осложняют спорные и неразрешенные

вопросы индексации, отсутствие полного издания сокращенного

варианта ББК для научных библиотек и отсутствие централизо-
ванной классификации.

Наука, экономика и производство в нашей стране развива-

ются быстрыми темпами, и библиотеки обязаны информировать
своих читателей обо всех новых поступлениях в фонды. В связи

с этим возникает необходимость просматривать устаревшие

схемы, редактировать каталог, определятьместо новым понятиям,

не найденным в схемах.

За последнее пятилетие рабочая схема классификации Го-

сударственной библиотеки Латвийской ССР значительно детали-

зирована. Кроме новейших изданий УДК (Универсальная деся-

тичная классификация) и ББК при этом были использованы

также методические материалы и схемы отдельных специализи-

рованных государственных институтов, с сохранением существу-

ющей индексации систематического каталога. В работе со схе-

мой и каталогом особое внимание было уделено уточнению

формулировок рубрик и раскрытию их содержания, разработке
методики классификации и системы ссылок.

К концу 1970 г. объем рабочей схемы классификации Госу-

дарственной библиотеки Латвийской ССР составлял 642 стра-

ницы машинописи. Схема включала 552 страницы основных ин-

дексов, сверенных с систематическим каталогом; 62 страницы

специальных (аналитических) определителей на отдельных лис-

тах, помещенных впереди соответствующего отдела схемы, и

28 страниц общих определителей (определители формы, геогра-

фические и др.).
Наличие общих и специальных определителей, составленных

на основе УДК и ББК с использованием индексов центра-

лизованной классификации, позволяет легко детализировать

материал в каталоге; краткие обозначения определителей мнемо-

ничны и удобны для практического использования (при класси-

фикации, редакции каталога/составлении алфавитно-предмет-
ного указателя и других процессах работы с каталогом).



Говоря о дальнейшем развитии системы каталогов Государст-
венной библиотеки Латвийской ССР, трудно предположить,

чтобы количество каталогов еще намного увеличилось, но улучше-

ние качества существующих каталогов, безусловно, произойдет.
В системе каталогов Государственной библиотеки отсутствует

предметный каталог. В связи с этим особое значение приобре-
тает алфавитно-предметный указатель, который непрерывно

редактируется и пополняется. Разработана инструкция по сос-

тавлению алфавитно-предметного указателя и контролю за его

пополнением.

Ё будущем предполагается расширение сектора сводных ка-

талогов. Когда будет разработано положение о Создании системы

сводных каталогов (общесоюзных и региональных), республи-

канские библиотеки станут важными центрами методического

руководства этими сложными работами в зональных библиотеках.

Это, по-видимому, приведет к созданию новых сводных каталогов

и изданию их типографским способом.

Очень сложен и не разрешен еще до конца вопрос единой

схемы классификации.В какие сроки и как будет осуществлен

переход на новую советскую схему классификации, какова бу-

дет индексация — пока еще неизвестно. Отсюда возникает ряд
проблем организации систематического каталога. Тем не менее

систематический каталог с каждым годом совершенствуется в

результате редакции и переработки отдельных его частей.
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A. JANSONE

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS KATALOGU SISTĒMA

Kopsavilkums

Rakstā apskatīti tādi LPSR Valsts bibliotēkas reorganizācijas
jautājumi pēckara periodā (1946. —1970. g.), kas attiecas galveno-
kārt uz bibliotēkas fondu sistēmu, fondu novietojumu un šifrēšanu,
kā arī uz bibliotēkas katalogu sistēmu.

1946. gadā sākās LPSR Valsts bibliotēkas reorganizācija. Tika

izstrādāta jauna Valsts bibliotēkas struktūra un jauna bibliotēkas
fondu sistēma, pieņemta fondu novietojuma un šifrēšanas sistēma.

Ar to bija radīti priekšnoteikumi jaunu, vienotu bibliotēkas katalogu
sastādīšanai (alfabētisko un sistemātisko), kuri sāka veidoties

obligātā eksemplāra kārtā saņemtās padomju literatūras centra-

lizētās apstrādes rezujtātā.
Tai pašā laikā (1946. g.) sastādīja klasifikācijas shēmu'sistemā-

tiskā kataloga organizēšanai. Shēmas pamatā lika pārstrādātos
un zinātniskām bibliotēkām piemērotos decimālās klasifikācijas
tabulu padomju izdevumus.

Turpmāk shēmā sistemātiski izdarīja izmaiņas un papildinā-
jumus: dažas nodaļas pilnīgi pārstrādāja, izmantojot jaunākos UDK

un BBK izdevumus. Rakstā dots priekšstats par to, kā laika gaitā

mainījušās novietojuma sistēmas Valsts bibliotēkas galvenajā grā-
matu krātuvē. Ar 1962. gada 1. janvāri galvenajai grāmatu krātuvei

pieņēma tagadējo lingvistiski-hronoloģisko-formātisko-kārtas
novietojuma sistēmu.

Vislielākā uzmanība rakstā veltīta Latvijas PSR Valsts biblio-

tēkas katalogu sistēmai, kas veidojas pēc vienota plāna un noteik-

tajām instrukcijām, sastāv no savstarpēji saistītiem katalogiem
un kartotēkām un ietver arī citu fondu katalogus un kartotēkas.

Tagad (uz 1970. g. 1. janvāri) V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas

katalogu sistēma ietilpst 53 atsevišķi katalogi ar vairāk nekā 4 mil-

joniem kartīšu, kartotēkas un 9 radītāji.
Bibliotēkā ir 32 alfabētiskie, 19 sistemātiskie un 2 numuru kata-

logi; 45 katalogi organizēti lasītājiem, 8 — darba vajadzībām.
Bibliotēkas katalogi atspoguļo visu veidu iespieddarbus, litera-

tūru latviešu, krievu un citu PSRS tautu valodās un ārzemju valo-

dās. Katru gadu katalogos (neieskaitot kartotēkas) ievieto pāri par

250000 kartīšu.

Rakstā dots pārskats par galvenajiem katalogiem un speciali-
zēto lasītavu atsevišķajiem katalogiem un kartotēkām.



A. JANSONE

CATALOGUE SYSTEM AT THE VILIS LĀCIS STATE LIBRARY

OF THE LATVIAN S.S.R.

Summary

The article considers the problems of reorganizing the book

stock and catalogue system, location of book stock and coding at

the Latvian State Library in the postwar (1946 —1970) period.
Reorganization of the Latvian State Library was started in 1946.

A new system of book stock location and coding was envisaged and

a new structure of the State Library was accepted. Thus all neces-

sary preconditions for compiling new united alphabetic and syste-
matic catalogues were created. They developed on the basis of

centralized processing of the obligatory deposit copy of the Soviet

literature.

At the same time (in 1946) the classification scheme was drawn

up for organizing the systematic catalogue. The basis of the scheme

was the Soviet editions of the tables of decimal classification that

were revised and adapted for scientific libraries.

Henceforth the scheme has been systematically improved. Some

chapters of it were completely revised making use of the latest pub-
lications of the Universal Decimal Classification and Library-Bib-

liographical Classification. The article gives an idea of the system
of book location in the main book repository of the State Library.
On January 1 st 1962, the main book depository was given a

language-chronological-format-consecutive numbering location

system of books.

In the article the greatest attention is paid to the catalogue
system of the Latvian State Library which develops according to a

co-ordinated plan and definite instructions. It consists of intercon-

nected catalogues and card-indexes including Secondary and Spe-
cilized Service Departments.

Now there are 53 separate catalogues with more than 4 million

cards, 40 bibliographical card-indexes and 9 bibliographical indexes

in the catalogue system of the Latvian State Library. There are

32 alphabetical, 19 systematical and 2 number catalogues. 45 of

them are meant for readers, 8 — for service purposes.

The catalogues of the library reflect all kinds of printed matter,
literature in Latvian, Russian, in the languages of the peoples of

the USSR and foreign languages. Every year more than 250,000
cards are added to the catalogues.

The article gives an account of the basic catalogues and of

separate catalogues and card-indexes of specialized reading-rooms.

The Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R. Proceedings, IV, Riga, 1973
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В. ФЕЛДМАНЕ,

зав. отделом

литературы групповой обработки,

печатной графики и карт

ОТБОР ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПЕЧАТИ ДЛЯ ГРУППОВОЙ

ОБРАБОТКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

Вопрос о создании фонда групповой обработки и об отборе

литературы для него в Государственной библиотеке Латвийской

ССР решался в период коренной перестройки ее работы в 1946 г.

Необходимость внедрения групповой обработки возникла в

связи с тем,что в книжных фондах находилось большое количе-

ство необработанных или упрощенно обработанных групповым

способом так называемых мелких изданий и особенно вследствие

того, что с предоставлением библиотеке всесоюзного обязатель-

ного экземпляра приток подобных изданий в фонды многократно

возрос/

Для применения к значительной части фонда более экономич-

ного, группового способа обработки был основательно изучен

опыт советских библиотек. Некоторым опытом располагала и

Государственная библиотека Латвийской ССР, где в бывшем

латышском отделе мелкопечатные издания хранились отдельно,

в систематическом порядке, были заинвентаризованы групповым

способом, но в каталогах не отражались.

В отчете о деятельности Государственной библиотеки за

1920 г. упомянуто, что «программы, афиши, указания и т. д. ...

собираются по полугодиям и располагаются по отраслям, пред-
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приятиям и обществам» 1. О том, как велико было количество

этих изданий, свидетельствуют уже данные о фондах библиотеки

за 1938 г. Тогда «ценнейшей составной частью Государственной
библиотеки был латышский отдел с 72 700 книгами, 51 834 мелко-

печатными изданиями, 321 ООО афиш, что являлось довольно пол-

ным собранием латышских печатных изданий»2
.

Второе большое хранилище мелких изданий находилось в

отделе литературы о Прибалтике на разных языках (так наз.

«Балтика»). Это были преимущественно официальные материалы

разных обществ и организаций: уставы, отчеты о работе и т. п.

на немецком языке, в которых можно было найти ценные сведе-

ния о досоветской экономической жизни в Латвии.

В 1940 г. в библиотеке насчитывалось
3 814 000 мелкопечатных

изданий. За один этот год в библиотеку поступило 381 нотное

издание, 56 430 афиш, 7701 мелкопечатное издание, 3000 иност-

ранных журналов и газет, которые все вместе назывались мелко-

печатными изданиями. Из этого перечня видно, что номенклатура

«мелкопечатных изданий» того времени и изданий, обрабатыва-
емых сейчас групповым способом, не совпадает.

Проект новой структуры Государственной библиотеки Лат-

вийской ССР (1946 г.) предусматривал создание отдела руко-

писей, старопечатных и мелкопечатных изданий4
. В 1947 г. было

принято другое решение: был образован отдел хранения фондов,
в который входил также и фонд мелкопечатных изданий, комп-

лектуемый на основе текущих поступлений и старых накоплений

мелкопечатных материалов.

На первых порах главной задачей фонда было выявление и

комплектование всех мелких печатных изданий и только впослед-

ствии их групповая обработка. Фондом мелкопечатных изданий

ведал главный библиотекарь, подчинявшийся заведующему отде-

лом хранения фондов; в ведение этого главного библиотекаря
были переданы также нотный фонд, фонды литературы народов
СССР и восточных народов, фонды печатной графики и карт.

Впоследствии фонды мелкопечатных изданий, печатной графики
и карт выделились в самостоятельный отдел, а прочие остались

в составе отдела хранения.
Положительно сказалось на работе фонда решение дирекции

(1953 г.), по которому наряду с общим руководством, осущест-

1 Отдел редких книг и рукописен Государственной библиотеки Латвийской

ССР им. В. Лациса; фонд материалов Государственной библиотеки (далее
R ХАI64), 19а.

2 R ХАI64, 142.
3 Там же, 18.
4 Там же, 38.



196

вляемым главным книгохранилищем, методическое руководство

по классификации и каталогизации возлагалось на отдел обра-
ботки. Опытные сотрудники сектора классификации отдела об-

работки оказали большую помощь в систематизации литературы.

Эффективность помощи возрастала в связи с тем, что было пред-

писано производить классификацию всех поступающих в библио-

теку печатных изданий (в том числе и мелкопечатных) по единой

схеме.

Учитывая специфику работы с изданиями, подлежащими груп-

повой обработке, а также возросший опыт коллектива, в 1961 г.

мелкопечатный фонд выделили из главного книгохранилища в

особый сектор, непосредственно подчиненный дирекции, которому

предоставлялась самостоятельность также в решении методиче-

ских вопросов. Прежний мелкопечатныйфонд уточнил свой состав

и название и стал сектором групповой обработки, печатной гра-

фики и карт, а с 1966 г. получил права отдела.

Отдел литературы групповой обработки, печатной графики и

карт
1

хранит, обрабатывает и предоставляетв пользование чита-

телям специальные фонды, требующие особой обработки и

хранения. В фонде литературы групповой обработки кроме обра-
ботанных групповым способом печатных изданий находятся и

подвергаемые упрощенной индивидуальной обработке периоди-

ческие и продолжающиеся издания, которые составляют отдель-

ную часть фонда.
Рядом с отделом находится читальный зал периодики,

мелкопечатных изданий, печатной графики и карт, где читатель

за 15—30 минут может получить затребованные им издания.

О содержащихся в фонде литературы групповой обработки мате-

риалах извещают информационные плакаты на латышском и рус-
ском языках в помещении читательских каталогов, а также

выставка новых поступлений фонда.
Читатели запрашивают конкретные издания или издания по

определенной теме. Требуемые произведения печати из фонда

направляются также в читальные залы, расположенные в других

зданиях библиотеки, однако читатели предпочитают использо-

вать эту литературу в читальном зале при фонде потому, что

здесь они имеют возможность познакомиться не только с одним

изданием, относящимся к определенной группе, но и со всей

группой.
Литература групповой обработки используется также по меж-

библиотечному и персональному абонементам. За год из этого

фонда выдается около 14 000 печатных единиц.

1 Далее для краткости «отдел групповой обработки».
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Отдел дает читателям и сотрудникам справки о находящейся

в фондах литературе в большинстве случаев по телефону, по-

тому что читальные залы библиотеки находятся во многих

зданиях.

В фонде литературы групповой обработки работают три

сотрудника: главный библиотекарь, старший редактор и библио-

текарь, которые выполняют все функции, начиная с комплекто-

вания литературы и организации фонда и каталогов, кончая вы-

дачей литературы читателям и библиографической работой.
Фонд литературы групповой обработки Государственной биб-

лиотеки к началу 1969 г. имел 513 120 печ. единиц. Такой большой

объем фонда групповой обработки объясняется наличием множе-

ства изданий за прошлые годы, широким отбором текущих новых

поступлений, хранением афиш, экземплярностью хранящихся ма-

териалов и т. д.

Ежегодное пополнение составляет 20—25 тыс. единиц печат-

ных изданий групповой обработки, из них 15000 печ. ед. из вновь

поступивших в библиотеку печатных изданий, т. е. 8% нового

пополнения фондов библиотеки, и 10000 печ. ед. из имеющихся

до сих пор в отдельных фондах библиотеки мелкопечатных из-

даний, вышедших на территории Латвийской ССР.

Фонд литературы групповой обработки Государственной биб-

лиотеки Латвийской ССР получает свою долю от латвийского

бесплатного обязательного экземпляра, платного обязательного

экземпляра СССР, а также по возможности и надобности 2-й и

3-й покупной экземпляры латвийских изданий, полученные в ре-

зультате обмена и другими путями печатные издания.

Например, из поступивших в 1969 г. в фонд произведений
печати обязательный экземпляр Латвийской ССР составляет 30%,
обязательный всесоюзный экземпляр — 10,5%, поступления из

республиканского коллектора, покупка и др. — 11,5%, из других
фондов — 48%.

Даже в начальный период существования мелкопечатного

фонда у нас не поднимался вопрос, который возникал во мно-

гих других библиотеках: комплектовать ли только новопоступив-

шую литературу, соответствующую профилю этого фонда, или

параллельнопринимать подобную литературу из других фондов.
Часть этих изданий получена уже при организации мелкопечат-

ного фонда — в основном издания на латышском языке, осталь-

ные передавались ежегодно и поступают вплоть до настоящего

времени.

На первом этапе фонд мелкопечатных изданий принимал глав-
4

ным образом издания на латышском языке или о Латвии из

книжного фонда латышского отдела книгохранилища и отдела
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Балтики. Часть переданной мелкопечатному фонду литературы

была обработана индивидуально и отраженав каталогах.

В основных фондах книг на русском и иностранных языках

еще находятся печатные издания, обрабатываемые ныне группо-

вым способом, которые постепенно выявляются и передаются
фонду групповой обработки. Большинство поступающих из дру-
гих фондов изданий на иностранных языках относятся к досовет-

скому периоду, изданы в Латвии и являются источником ценных

сведений.

Групповые описания вливаются в читательские книжные

каталоги. Мы считаем, что было бы правильно параллельно с

этой работой просматривать и освобождать читательские цен-

тральные каталоги от карточек индивидуально обработанных
мелкопечатных изданий, а затем эти выявленные мелкопечатные

издания передавать в фонд литературы групповой обработки.
В таком случае в читательских каталогах не значились бы инди-

видуально обработанные, часто уже устарелые инструкции,

памятки и т. п., в то время как новейшие издания такого типа

отражены в групповом описании.

Весьма важен и имеет свои трудности вопрос о комплектова-

нии литературы групповой обработки в специализированные
фонды и в подсобные фонды читальных залов отдела обслужи-
вания читателей.

По положению вся литература, обрабатываемая групповым
способом, концентрируется в фонде литературы групповой об-

работки, кроме технических каталогов и печатной графики, обра-
батываемых групповым способом в соответствующих специали-

зированных фондах. Небольшая часть литературы, подлежащей

групповой обработке, выборочно комплектуется и некоторыми

другими специализированными фондами, например, фондом

редких книг и рукописей и фондом леттоники (литературы о Лат-

вийской ССР), но здесь эта литература обрабатывается индиви-

дуально. В этих специализированных фондах считаем допусти-

мым обрабатывать индивидуально литературу групповой
обработки, учитывая особенную ценность и значимость для

исследователей изданий краеведческого характера.

В фонд леттоники поступают: директивные материалы цент-

ральных органов Латвии, юбилейные программы театров респуб-
лики и проспекты юбилейных выставок выдающихся художников

Латвии, программы юбилейных концертов, сводные справочники

для поступающих в учебные заведения республики, издательские

каталоги Латвии, в которых имеются сведения о республиканских

издательствах, издательские каталоги за длительный период вре-

мени, программы школ и их торжественных актов, в которых
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есть сведения о школе или текст торжественной речи по профилю

фонда леттоники. Эти издания в отделе групповой обработки не

дублируются.
Так как фонд леттоники комплектует для своих нужд по од-

ному экземпляру все издания о Латвийской ССР, дублеты этих

изданий комплектуются все без исключения в фонды главного

книгохранилища и обрабатываются индивидуально, в том числе

и перечисленные выше исключения из групповой обработки.
В отличие от специализированных фондов подсобные фонды

получают нужную для них литературу из отдела групповой обра-
ботки во временное пользование и впоследствии возвращают
ее основному хранителю — фонду литературы групповой
обработки.

В библиотеке часто возникал спорный вопрос о том, кому сле-

дует заниматься отбором литературы для групповой обработки.
В 50-х годах в отборе литературы для обработки групповым

способом участвовал главный библиотекарь фонда литературы

групповой обработки и ответственные лица из отделов комплекто-

вания и обработки, а с конца 1960г. работу по текущему комплек-

тованию практически выполняют только сотрудники фонда лите-

ратуры групповой обработки и отдела комплектования, консуль-

тируясь в спорных случаях со специалистами отдела обработки.
Ретроспективные издания из упрощенно обработанного резерв-
ного фонда отбираются вместе с представителем отдела обра-
ботки, чтобы предотвратитьнедоразумения, возникающие в связи

с поступлением в индивидуальную обработку изданий, подлежа-

щих обработке групповым способом. Периодические издания для

групповой обработки отбирают только сотрудники отдела ком-

плектования, согласуя адресацию каждого нового названия с

сотрудниками фонда литературы групповой обработки.
В 1948 г. был разработан первый план комплектования 1 фонда

мелкопечатных изданий Государственной библиотеки Латвийской

ССР. При его составлении во внимание принимался опубликован-
ный в печати опыт работы Государственной библиотеки СССР

им. В. И. Ленина. Планом было предусмотрено комплектовать

в фонд мелкопечатных изданий следующие категории печатных

изданий: официально-документальные и директивные материалы,

инструктивно-производственные материалы, программы и методи-

ческие разработки, справочно-информационные и рекламные
материалы, памятки и издания типа памяток.

1 «Планом комплектования» в Государственной библиотеке Латвийской

ССР именуется Инструкция по отбору литературы для групповой обработки:
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Групповой обработке кроме листовок с текстом, отрывных и

перекидных календарей, различных бланков, детских книжек

для раскрашивания и т. п. материалов подлежали также и мел-

кие брошюры. Кроме того, предусматривалось комплектовать в

фонд и местные перепечатки официально-документальных и ин-

структивных материалов, центральные издания которых обраба-
тываются индивидуально.

Перечень типов печатных изданий был довольно узок. При-
мечание «прочие материалы ...», с одной стороны, позволяло

расширить этот перечень, но с другой — создавало условия для

нечеткости и разнобоя в отборе, для произвольных решений.
Отбор для мелкопечатного фонда мелких брошюр, а также мате-

риалов типа памяток создал возможность сосредоточения в этом

фонде также и брошюр краткосрочного значения по вопросам

сельского хозяйства, медицине, спорту и др.

Такого рода отбор литературы хотя и разгрузил основной

фонд и центральные читательские каталоги от быстро устарева-

ющей части изданий, но и сделал невозможной групповую обра-

ботку из-за многообразия этой литературы. Не было возмож-

ности определить границы между брошюрами групповой и инди-

видуальной обработки.
Границы отбора литературы для групповой обработки

впоследствии еще более расширились. В начале 1950 г. была

утверждена «Инструкция по отбору мелкопечатных изданий из

основного книгохранилища», которая дополнительно к плану ком-

плектования предписывала отобрать из главного книгохранилища

для фонда мелкопечатных изданий специальные виды технической

литературы (стандарты, нормали, каталоги фирм, технические

условия и т. п.) и учебную литературу для заочников.

Изменения в отборе отдельных категорий и типов изданий

для групповой обработки продолжались до 1959 г. Например,

когда при читальном зале техники образовали фонд спецвидов

технической литературы, в индивидуальную обработку были пере-

даны нормали, технические условия, каталоги фирм и др., прейс-

куранты оптовых цен и ценники на разные работы. Значительная

часть этих спецвидов технической литературы (исключая обяза-

тельный экземпляр Латвийской ССР) в порядке координации
комплектования была позже передана Республиканской научно-
технической библиотеке.

В индивидуальную обработку из фонда мелкопечатных изда-

ний были переданы учебники для заочников и тому подобная

литература, что является вполне целесообразным.
В групповую обработку снова начали поступать периодичес-

кие и продолжающиеся издания.
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Эти многочисленные изменения я дополнения были обобщенье

в новом плане комплектования, принятом в 1959г.

Переработанный план комплектования исключал из перечня

печатных изданий, отбираемых для групповой обработки, ту часть

литературы, которую невозможно было обрабатывать групповым

способом, т. е. популярные брошюры кратковременного харак-

тера по разным отраслям науки, учебники для заочников и т. д.

Но еще оставались брошюры по обмену опытом в сельском хо-

зяйстве и в тех отраслях производства, которые нетипичны для

условий республики.

Шире, чем прежде, в групповую обработку направлялись пе-

риодические и продолжающиеся издания — блокноты агитатора

местного характера, периодически выпускаемые информационные
бюллетени исполнительных комитетов областных Советов депу-

татов трудящихся, программы кино, цирка и др., радио- и теле-

визионные программы, информационно-технические листки,

листки по обмену опытом и т. п.

Так как значительная часть этих периодических изданий не

позволяла образовать тематические группы, отдел групповой об-

работки начал их обрабатывать упрощенно-индивидуально, т. е.

на каждое название составлялась карточка с указанием годов

имеющихся изданий, но без дальнейшей спецификации.
Так же, как и предыдущие, этот план регламентировал комп-

лектование только советских печатных изданий. Однако в фонде
находилось много досоветских изданий, и такая литература про-

должала поступать, что побудило составить картотеку типов этой

литературы.

В 1968 г. план комплектования был вновь переработан, и в

этой, третьей по счету, редакции он действует по настоящее время.

Изданная в 1966 г. Государственной библиотекой СССР

им. В. И. Ленина инструкция по отбору литературы для группо-

вой обработки помогла уточнить перечень типов изданий для

отбора, наметить пределы исключениям для индивидуального

описания. В повседневной работе очень много помог приложен-

ный к инструкции вспомогательный указатель.
В последнем плане комплектования выразилось стремление

к соблюдению в отборе литературы по возможности большего

единообразия, но допускаются некоторые исключения в пользу

индивидуального описания. Групповой обработке не подлежат,

например, все издания краеведческого характера, специальные

виды технической литературы (кроме технических каталогов)
и др.

В первой части перечислены главные категории печатных

изданий: официально-документальные и директивные материалы.
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инструктивные материалы, программы и методические матери-

алы, справочно-информационные и рекламные материалы, бро-

шюры по обмену опытом в сельском хозяйстве.

Положительная сторона решения об отборе для групповой
обработки брошюр по обмену опытом состоит в том, что оно спо-

собствует разгрузке главного книгохранилища и читательских

каталогов от сравнительно мало используемой, но нужной чита-

телям литературы. Однако групповая карточка не дает читателям

полного представления об этой литературе, так как это авторские

издания, имеющие сугубо индивидуальный характер.

Вторая часть плана комплектования рассматривает периоди-

ческие издания.

Как уже отмечалось, при разработке нового плана комплек-

тования принималась во внимание инструкция Государственной
библиотеки СССР им. В. И. Ленина по отбору литературы для

групповой обработки. Полностью сходится у нас отбор для груп-

повой обработки печатных изданий по категории официально-

документальных и директивных материалов (кроме части латвий-

ских изданий). Из числа других категорий печатных изданий

Государственная библиотека отбирает для групповой обработки

определенные типы изданий значительно шире, чем это делает

библиотека им. В. И. Ленина. Например, в категории инструктив-

ных материалов групповой обработке подлежат без исключения

все инструктивные материалы по эксплуатации машин, меха-

низмов и аппаратов, по ремонту и др.; правила уличного дви-

жения и т. п.

В категории учебно-методических материалов Государствен-
ная библиотека комплектует также справочники для поступаю-

щих в учебные заведения СоветскогоСоюза.

Фонд литературы групповой обработки Государственной
библиотеки Латвийской ССР до 1958 г. получал и лабораторные

работы для студентов, но впоследствии было принято решение

направлять их на индивидуальную обработку. В последнем плане

комплектования также не предусмотрена их групповая обра-
ботка. Учебно-методические материалы для аспирантов обраба-
тываются индивидуально. Как и остальную программно-методи-

ческую литературу, эти издания следовало бы обрабатывать

групповым способом. Принятие логичного решения о групповой

обработке лабораторных работ и учебно-методических материа-

лов тормозят условия разбросанности читальных залов библио-

теки по нескольким зданиям, вследствие чего читателям удобнее

получать эти часто запрашиваемые материалы из основного

хранилища.
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В категории справочно-информационных и рекламных мате-

риалов, противоположноинструкции библиотеки им. В. И. Ленина

по отбору литературы для групповой обработки, обрабатываем
индивидуально, например, нормы и расценки Латвийской ССР,

издательские каталоги за длительный период времени, юби-

лейные программы латвийских театров, сборники программ

гастрольных концертов и театров. Каталоги художественных вы-

ставок комплектуются в фонд печатной графики как справочная

литература и в связи с этим обрабатываются индивидуально.

Групповым способом обрабатываются, например, все без ис-

ключения справочники и проспекты для пассажиров, указатели

маршрутов и железнодорожных пассажирских сообщений, адрес-

ные, телефонные и т. п. книги.

Из периодических и продолжающихся изданий в фонд направ-

ляются листки технической информации, письма, листки по об-

мену опытом и т. п. материалы шире, чем это делает библиотека

им. В. И. Ленина, и обрабатываются упрощенно-индивидуально.

Карточки на эти издания вливаются в систематический и алфа-
витный читательский каталоги периодики.

Из периодических и продолжающихся изданий групповым

способом обрабатываем только издательские и книготорговые

каталоги, общие программы театров, кино, эстрады, программы

спортивных соревнований, бюллетени спроса и предложений

товаров.-
Фонд литературы групповой обработки Государственной биб-

лиотеки Латвийской ССР хранит все изданные в Латвии афиши
И ведет текущее комплектование афиш, создавая фонд советских

афиш. Это связано с тем, что Государственная книжная палата

Латвийской ССР сохраняет только афиши, изданные в Советской

Латвии, и не выдает их читателям. Афиши советского и досовет-

ского периодов из фонда литературы групповой обработки Госу-

дарственной библиотеки часто используются читателями для ис-

следовании о развитии в Латвии театрального, музыкального к

киноискусства.

Кроме печатных издании фонда литературы групповой обра-

ботки групповым способом обрабатывается небольшая часть

материалов фонда печатной графики, например открытки, ин-

структивные плакаты. Запланировано обрабатывать групповым

способом также прикладную графику и фотоминиатюры. С

1970 г. групповой способ обработки применен к техническим ката-

логам, хранящимся в фонде сиецвидов технической литературы.

Двадцатилетняя практика групповой обработки литературы в

Государственной библиотеке Латвийской ССР свидетельствует,

насколько важен точный, обоснованный, а также по возможности
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стабильный отбор литературы для групповой обработки. В про-

тивном случае невозможно качественное обслуживание чита-

телей; можно систематизировать, но нельзя отразить в ката-

логах находящуюся в фондах литературу. В работе фонда лите-

ратуры групповой обработки Государственной библиотеки Лат-

вийской ССР наибольшие трудности возникают как раз из-за

этой лишней, не соответствующей плану комплектования печат-

ной продукции. Отвечая на требования читателей или выполняя

справки, всегда надо думать, не числится ли затребованная лите-

ратура в массе той лишней печатной продукции, которая нахо-

дится в определенных хронологических рамках нашего фонда.

Актуальным вопросом является отбор устаревшей литературы

из фонда групповой обработки. Это представляет интерес и для

других крупных библиотек, особенно республиканских, которые

получают обязательный экземпляр произведений печати. Мини-

стерство культуры Латвийской ССР утвердило разработанную

фондом литературы групповой обработки инструкцию о списании

литературы. Инструкцией предусмотрено исключение из фонда

неактуальных в наших условиях изданий, например правил, ука-

заний, инструкций и т. п. изданий по разведению тех сельскохо-

зяйственных культур и животных, которые не имеют распростра-
нения в республике. Аналогичные текущие издания в фонд уже

не поступают.
Полностью подлежат списанию старые учебные программы

и методические материалы для школ с обучением на языках на-

родов СССР, кроме изданных для школ с латышским или рус-

ским языком обучения, местные перепечатки официально-доку-

ментальных, директивных и инструктивных материалов высших

государственных органов власти, партийных, комсомольских,

профсоюзных и других организаций, блокноты агитаторов (кроме

рижских, московских, ленинградских, таллинских и вильнюсских

изданий).

Отдельные виды изданий с краткосрочным значением остав-

ляются в фонде на определенное время, а затем списываются.

Например, издания книжных издательств и книготорговых орга-

низаций (бланки заказов, проспекты издательств, планы) хра-

нятся в фонде за последние пять лет.

Перечень списываемых изданий будет пополняться. Так как

Государственная библиотека Латвийской ССР является цент-

ральной библиотекой республики, в которой хранятся все издан-

ные в Латвийской ССР произведения печати, сказанное выше не

относится к республиканским изданиям.

Исключая из фонда ненужную литературу, отдел групповой
обработки Государственной библиотеки списал из своего хра-



нилища все материалы бланкового вида (формы учета и отчетов,

пропуска и тому подобные издания). Продолжается подготовка

к списанию коллективных договоров, настольных игр, объявлений

(по набору рабочей силы, снижению цен и т. п.), памятных кни-

жек без текста (для заполнения).

Проверяется экземплярность находящихся в фонде изданий,

списываются 4-й и последующие, если таковые имеются, экземп-

ляры изданий, вышедших на территории Латвийской ССР, 3-й и

последующие экземпляры изданий других республик, смотря по

их актуальности1.
В последние годы производится более строгий отбор произ-

ведений печати, направляемых в фонд групповой обработки. Не

соответствующие профилю фонда издания отсеиваются уже в

отделе комплектования, что является важной мерой предупреж-
дения засорения фонда ненужными материалами.

Обработка литературы групповым способом в Государствен-
ной библиотеке применялась доныне главным образом в отделе

групповой обработки.
Многолетний опыт доказал большую экономическую эффек-

тивность этого метода, выражающуюся в экономии средств и за-

траченного рабочего времени в процессе обработки литературы.

Преимуществом также является оперативное обслуживание чи-

тателя нужной для него обширной информацией. Кроме того,

групповая обработка имеет большое значение как способ раз-

грузки каталогов и поэтому заслуживает более широкого приме-

нения также и в других фондах библиотек.

1 В настоящее время в фонд литературы групповой обработки комплекту-

ются 2—3 экземпляра латвийских изданий и I—2 экземпляра изданий других

союзных республик.
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V. FELDMANE

IESPIEDDARBU ATLASE GRUPVEIDA APSTRĀDEI

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKĀ

Kopsavilkums

Rakstā vēsturiskā secībā iztirzāta literatūras atlase grupveida
apstrādei V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkā un ar to saistītie jautā-
jumi: literatūras atlases principi un komplektēšana, komplektējamo
eksemplāru skaits, nevajadzīgo izdevumu atlase norakstīšanai no

bibliotēkas fondiem.

Grupveida apstrādes problēmas bibliotēkā sāktas risināt 1946. g.,

tomēr jāatzīmē arī šā gadsimta 20. gadi, kad Valsts bibliotēkas dar-

bības pārskatos tiek minētas pirmās ziņas par «programmu, afišu,

aizrādījumu utt.» atlasi «sakārtošanai pēc nozarēm, uzņēmumiem
un biedrībām», t. i., par grupveida apstrādi.

Literatūras atlasē grupveida apstrādei Valsts bibliotēka pama-
tojas galvenokārt uz V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas instruk-

ciju par gruvpeidā apstrādājamās literatūras un instrukciju par

grupveida apstrādājamo periodisko un turpinājuma izdevumu at-

lasi, kas bija publicētas grāmatā«Основные положения и инструк-

ции Гос. ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина»,

М., 1957.

Izņēmums ir literatūras atlase grupveida apstrādei par darba

pieredzi, ko dara V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka.

Uz iepriekš minēto dokumentu pamata 1948. g. tika izstrādāts

un vēlākos gados vairākas reizes pārstrādāts V. Lāča LPSR Valsts

bibliotēkas grupveida apstrādājamās literatūras komplektēšanas
plāns. Pēc šī plāna apstrādāšanai grupveidā pakļauj šādus mate-

riālus: oficiālos dokumentālos un direktīvos izdevumus, instruk-

tīvos izdevumus, programmu un metodiskos izdevumus, uzziņu

informācijas un reklāmas izdevumus, izdevumus par darba pieredzi
lauksaimniecībā.

Periodiskos un turpinājuma izdevumus V. Lāča LPSR Valsts

bibliotēka atlasa grupveida apstrādes fondam līdzīgi V. L Ļeņina
PSRS Valsts bibliotēkai, bet lielāko tiesu apstrādā vienkāršoti,

individuāli.

Tālāk rakstā īsumā pastāstīts par literatūras grupveida apstrā-
des fonda komplektēšanas avotiem — Latvijas PSR bezmaksas



obligāto eksemplāru, PSRS maksas obligāto eksemplāru, grāmatu
iegādi veikalos un uz parakstīšanos. Grupveida apstrādes fondam

organizējoties, no bibliotēkas vecajiem grāmatu fondiem tika

saņemts lielāks iespieddarbu daudzums, kas veidoja fonda pamatu.
Līdz šim laikam no vienkāršoti apstrādātajiem fondiem saņem

apmēram 50% no visas gada laikā fondā ienākušās iespieddarbu
produkcijas.

Izejot garu attīstības ceļu, V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas

grupveida apstrādes nodaļā izveidojies samērā stabils grupveidā
apstrādājamās literatūras komplektēšanas profils ar tendenci

paplašināties, kā arī komplektējamo iespieddarbu noteikts eksem-

plāru skaits.

Rakstā īsumā aplūkots jautājums par grupveidā apstrādājamās
literatūras komplektēšanu palīgfondos un specializētajos fondos un

par iespējām plašāk izmantot šo ekonomisko apstrādes veidu bib-

liotēkas praksē.
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V. FELDMANE

SELECTION OF PRINTED MATTERS FOR PROCESSING IN GROUPS

Summary

The article discusses in a historical succession selection of lite-

rature in the Latvian State Library for its processing in groups and

the problems connected with it, such as selection policy and acquisi-

tion, number of indispensable copies, selection of unnecessary publi-
cations and their discarding from the funds of the library.

The work at these problems in the State Library dates back to

1946. The 20-ies of this century should be mentioned as well for at

that time selection of "programs, advertisements, instructions etc."

was started "in order to arrange these publications according to the

branches, societies, enterprises", i. е., to process them in groups.
As regards the problem of processing literature and periodicals

in groups, our library mainly follows the instructions of the

V. I. Lenin State Library of the U.S.S.R.
Selection of the literature dealing with our experience on this

question is an exception to the above mentioned instruction.

The plan of acquisition literature for processing in groups was

worked out in 1948 based on the above mentioned instruction. In the

subsequent years the plan has been revised several times. Accord-

ing to it literature for processing in groups comprises officially
documental and directory publications, instructive publications,
program and methodical instructions, information and adver-

tisement publications on the working experience in farming.
The V. Lācis State Library of the Latvian S.S.R. selects periodi-

cals and proceedings for processing in groups in a similar way as

the V. I. Lenin State Library of the U.S.S.R. but mainly their

procession is simplified and individual.

The article shortly informs us about the sources of acquisition
literature for processing in groups. They are the free depository
copy of the Latvian S.S.R., the paid depository copy of the U.S.S.R.,
book acquisition from bookshops and by means of subscription.

The fund of processing literature in groups was founded on the

basis of a great number of printed matters received from the old

funds of the library. Up to now the simply processed funds give

The Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R. Proceedings, IV, Riga, 1973



approximately 50% of the amount of the printed matters that have

entered the fund within a year.

In a long period of time in the department of processing litera-

ture in groups a stable profile of literature and a definite number

of copies of printed matters have been acquired.
The article briefly touches on the question of acquisition the

literature for processing in groups in the Service Department and

specialised funds, as well as on the possibilities how to put this

economical way of processing into practice.
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I. OZOLA,

lasītāju apkalpošanas
nodaļas vadītāja

LASĪTĀJU APKALPOŠANA

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKĀ

I. Lasītāju apkalpošanas sistēmas izveidošanās

īss raksturojums

Lai novērtētu Viļā Lāča LPSR Valsts bibliotēkas darba

izaugsmi pēckara gados, īsumā jāraksturo apstākji, kādos tā atra-

dās pirmajos mēnešos pēc Rīgas atbrīvošanas.

1944. g. novembrī bibliotēkas vadība, pārņemot Valsts biblio-

tēku, sastādījusi pieņemšanas aktu, kurā norādīts: «Tikai vienā

bibliotēkas ēkā Pils laukumā grāmatas kaut cik bibliotekāri un

bibliogrāfiski apstrādātas un pieejamas lasītājiem vienīgajā Valsts

bibliotēkas lasītavā. Šai provizoriski un no zinātniskā viedokļa

nepieņemami sakārtotā krājuma daļā atrodas apmēram 400000 vie-

nību. Pārējie 2 milj. vienību citās ēkās pilnīgi nekārtotas un sakrau-

tas noliktavās.»2

No 1945. gada darba atskaites uzzinām, ka darbinieku kolek-

tīvs nekavējoties uzsācis kārtot bibliotēkas fondu: «Līdztekus vecā

krājuma savešanai kārtībā notika no Maskavas saņemto padomju
grāmatu apstrādāšana, klasificēšana un kataloģizēšana, 1945. g.

sākumā jau tādā ceļā lasītāju rīcībā nodots apmēram 30000 zināt-

1 Rakstam par pamatu referāts, kas nolasīts V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas

50 gadu jubilejas zinātniskajā konferencē. 1970. gada rādītājus rakstā sniedz

redakcija.
2

LPSR Valsts bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļas materiālu

fonds (turpmāk — R XAI64), 180. L

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Raksti, IV, Rīgā 1973
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niskās un sabiedriski politiskās literatūras sējumu.» 1 Valsts bib-

liotēkas zinātniskās padomes pirmajā sesijā 1947. g. aprilī direktora

vietniece A. Jansone ziņojumā norādīja: «Lielie Valsts bibliotēkas

grāmatu krājumi, sevišķi jaunienākošais obligātais eksemplārs, kā

arī lasītāji, kas ar nepacietību gaidīja šo vērtīgo materiālu apstrā-
dāšanu, nejāva mums mierīgi nodoties bibliotēkas pārorganizēšanās
darbam, bet mums bija nekavējoši jāorganizē grāmatu apstrādā-
šana pēc padomju bibliotēkās pieņemtās sistēmas, lai tās varētu

izsniegt lasītājiem.»2 1945. g. 12. februārī Valsts bibliotēka atvēra

lasītājiem savu pirmo lasītavu, kaut gan vairums grāmatu un kata-

logu vēl atradās evakuācijā un tas stipri sarežģīja un apgrūtināja
lasītāju apkalpošanu.

Laikraksta «Cīņa» 1945. gada 12. februāra numurā lasām: «Sāka

darbību Latvijas Valsts zinātniskā bibliotēka Pils laukumā 2...

četru mēnešu neatlaidīga darba rezultātā šodien jau darbojas grā-
matu lifts, lasītavas zāles ir gaišas, siltas un tīras. 12. februārī

lasītavas zālē notika bibliotēkas atklāšanas svinīgais akts... lera-

dās pirmie lasītāji, pa lielākai daļai Universitātes studenti un skolu

mācību spēki.»

Bibliotēkas kolektīvs strādāja apzinīgi un pašaizliedzīgi, lai

pēc iespējas īsākā laikā reevakuētu fondus.

Kad 1945. g. otrajā pusgadā bija paveikta fonda reevakuācija,
lasītāju apkalpošana ievērojami uzlabojās. Lasītāju skaits palieli-
nājās ar katru dienu. 1945. gadā 10,5 mēnešu laikā lasītavu apmek-
lējums bija 19741, izsniegts 69 140 bibliotekāro vienību.

Izmantojot grāmatu liftu, grāmatas, kas atradās Pionieru lau-

kumā 2, varēja saņemt 5—20 minūšu laikā. Taču jau 1945. gadā
bibliotēkas fondus vairs nevarēja izvietot vienā mājā, tādēļ no citām

ēkām grāmatu saņemšanas laiks bija ilgāks — 1,5—2 stundas. Tika

domāts arī par to, kā saīsināt piegādes laiku, tāpēc grāmatu trans-

portēšanai izmantoja velosipēdu.
1945. gadā ieviesa vairākas padomju bibliotekārā darba formas,

piemēram, grāmatu izstādes, lekcijas-apskatus lasītājiem, konsul-

tācijas un bibliogrāfiskas uzziņas.

Atsaucoties V. I. Ļeņina izvirzītajam uzdevumam, «. . . iekārtot

tā, lai jebkura arhizinātniska grāmata no bibliotēkas varētu nokļūt
strādnieka rokās jebkurā vietā»,3 jau 1945. g. uzsāka lasītāju apkal-

1 R XAI64, 8. 1., 3. lapa.
2

Turpat, arī: Jansone A. Latvijas PSR Valsts bibliotēkas darba plāns
1947. gadam. — Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās padomes pirmā
sesija. R., 1947, 34. lpp.

3
Pokrovskis M. Atklāšanas runa KPFSR pirmajā bibliotēku darbinieku

bngresā 1924. g. 1.jūlijā. — Ļeņins V. I. Par bibliotēku darbu. R., 1963, 165. lpp.
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pošanu starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Noslēdza

22 līgumus grāmatu saņemšanai no PSRS lielākajām bibliotēkām

un izsniedza literatūru no Valsts bibliotēkas fondiem.

levērību pelna 1945. gadā uzsāktais darbs ar deviņpadsmit ceļo-
jošām bibliotēkām, kuru fondā bija 2700 grāmatu. Tās atradās

rūpniecības uzņēmumos, karaspēka vienībās, kara hospitāļos un

skolās.

Liela nozīme visas bibliotēkas darba turpmākajā attīstībā, kā

arī lasītāju apkalpošanas darba organizācijas uzlabošanā bija Lat-

vijas PSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komi-

tejas priekšsēdētāja 1946. g. novembra pavēlei Nr. 232. Tajā norā-

dīta Valsts bibliotēkas vieta un uzdevumi republikas iedzīvotāju
bibliotekārajā un bibliogrāfiskajā apkalpošanā, sniegta jaunā bib-

liotēkas strutoūra, kurā ietilpst «Lasītāju bibliotekārās apkalpoša-
nas nodaļa» šādā'sastāvā: 1

a) vispārējā lasītava ar palīgfondu,
b) bērnu lasītava ar palīgfondu,
c) zinātniskā lasītava ar palīgfondu speciālistiem, praktiķiem un

zinātniskās pētniecības darbiniekiem,

d) starpbibliotēku individuālais abonements.

Pavēlē norādīts, ka jāizveido specializētās zinātniskās nodaļas
un kabineti, to skaitā:

a) marksisma-ļeņinisma zinātniskais kabinets ar lasītavu un

palīgfondu,
b) tehnikas un lauksaimniecības literatūras palīgfonds un lasī-

tava, tehniskās literatūras speciālo veidu fonds,

c) latviešu literatūras nodaļa ar šīs literatūras arhīva fondu,

latviešu literatūras un citu Baltijas tautu literatūras palīgfondu
ar lasītavu.

Norādīts arī, kādai jābūt grāmatu kārtojuma sistēmai palīg-
fondos, kā jākārto periodika. Līdz ar to radās perspektīva lasītāju
diferencētai apkalpošanai dažādās pēc lasītāju sagatavotības un

specialitātēm izveidotajās specializētajās lasītavās.

1946. g. decembrī atvēra bērnu un jaunatnes lasītavu. Līdz gada
beigām lasītavā reģistrēja 143 lasītājus, kas to apmeklēja 415 reizes

un saņēma 1142 vienības literatūras. Bērnu lasītavas palīgfondā
bija komplektētas 3264 grāmatas un izvietotas sistemātiski alfabē-

tiskā kārtībā. Pārējās iecerētās nozaru lasītavas 1946. g. vēl netika

atvērtas, tāpēc pieaugušo lasītāju apkalpošana norisēja joprojām
vienā lasītavā. 1946. g. bibliotēku izmantoja 4500 lasītāju.

levērojami lasītāju skaits pieauga 1947. g. Bibliotēkas atskaitēs

lasām, ka daudz domāts, kā īstenot V. I. Ļeņina izvirzītos uzde-

1 R XAI64, 4. 1.
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vumus publiskām bibliotēkām, t. i., dot iespēju strādājošiem plaši
izmantot lielās grāmatu bagātības, visām bibliotekāra darba meto-

dēm popularizēt zinātnes un kultūras sasniegumus, nodot grāmatu

bagātības sociālistiskās celtniecības un Dzimtenes aizsardzības

lielajam darbam.

Lai padziļinātu lasītāju apkalpošanu, lasītājus uzskaitīja pēc
izglītības un specialitātes, uzsāka lasītāju sastāva pētīšanu. Sim

darbam bija liela nozīme lasītāju apkalpošanas darba tālākā orga-

nizēšanā. Interesanti aplūkot pirmo pēckara gadu lasītāju kontin-

gentu Valsts bibliotēkā, piemēram, 1947. g. pierakstīts 7531 lasītājs,
kuru skaits sadalās šādi (sk. 1 tabulu).

Valsts bibliotēkas zinātniskas padomes I sesijā 1947. g. aprīlī
tika atsegti darba trūkumi un to iemesli: fonds pilnībā nav atspo-
guļots katalogos, nav izvērsta bibliogrāfiskā apkalpošana, trūkst

nepieciešamās padomju literatūras, mācību grāmatu, pēc kurām ir

liels pieprasījums. Sesija norādīts, ka radikāli jāuzlabo lasītāju
apkalpošanas darba saturs. No 124307 grāmatām, kuras izsniegtas
1947. g. I. ceturksnī, vairākums bija daiļliteratūra, bet samērā

neliels bija sabiedriski politiskās un tehnikas literatūras izsnie-

gums. Vajadzēja nopietni pārdomāt, kā uzlabot sabiedriski politis-
kas un tehnikas literatūras propagandu.

1. tabula

' R XAI64, 1. J.

Lasītāju iedalījums Skaits

Pec vecuma:

Līdz 16 g.
No 16 līdz 19

„

и
20

„
35

„

„
36

„
50

„

51 g. un vecāki
Pēc izglītības:

pamatskolas

vidusskolas

augstākā
Pēc nodarbošanās:

skolēni

studenti

pedagogi
zinātniskie un sabiedriskie

nieki

karavīri

strādnieki

kalpotāji
pārējie

darbi-

1 387

1 694

3 110

1 081

259

2819

3 109

1 603

2 808

1 807

272

18,41
22.49

41,30
14,36

3,44

37,44
41,28
21.28

37.29

23.99

3,61

1 211

434

373

525

101

16,08

5.76

4,95

6,98
1.34'
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Nozīmīgs ieguldījums sabiedriski politiskās literatūras propa-

gandā bija specializētās lasītavas atvēršana 1947. g.
Toreiz tā saucās «Marksisma-ļeninisma kabinets». Pie kabineta

varēja iekārtot gan tikai 6 lasītāju vietas, taču sevišķa nozīme lasī-

tāju iepazīstināšanā ar marksisma-ļeninisma teoriju bija te izvie-

totajai literatūrai (ap 3000 vien.). Sajā fondā bija komplektēti mar-

ksisma-ļeninisma pamatlicēju darbi, literatūra par PSKP vēsturi,

ievērojamiem partijas darbiniekiem, politiku, ekonomiku un citiem

sabiedriski politiskiem jautājumiem padomju zinātnes skatījumā.
1948. gadā salīdzinājumā ar pirmajiem pēckara gadiem bija

ievērojami pieaudzis lasītāju skaits, palielinājies literatūras izsnie-

gums, izvērsta literatūras propaganda, paplašinājušies palīgfondu
apjomi:

vispārējās lasītavas palīgfonds 2 269 vien.

bērnu un jaunatnes lasītavas palīgfonds 11 736

marksisma-ļeninisma kabineta palīgfonds 6 220
„

Kopējais lasītāju vietu skaits lasītavās 1948. g. bija 187,
1

apmek-
lējumu skaits sasniedza 129 836, literatūras izsniegums —

498820 vien.2

1948. g. februārī LPSR Ministru Padomes komisija, pārbaudot
bibliotēkas darbu, izteikusi priekšlikumus bibliotēkas darba turp-
mākai uzlabošanai. Norādīts, ka daudz vēl jādara lasītāju apkal-
pošanas darba organizācijā, lai bibliotēka kļūtu par nozīmīgu lite-

ratūras propagandas centru republikas zinātnes darbiniekiem un

speciālistiem. Galvenais lasītāju kontingents šai laikā bija skolēni

un studenti, kas sastādīja 61,28% no visa lasītāju skaita, un tikai

16,06% bija zinātnes un sabiedriskie darbinieki. Izteikta prasība
lasītājus sadalīt sīkākās kategorijās un diferencēt lasītāju

apkalpošanu.
1948. gadā atvēra PSRS tautu literatūras nodaļu, kurā ietilpa

fonds un lasītava ar 22 lasītāju vietām.

Turpmāk katrs gads vieš izmaiņas lasītāju apkalpošanas darba

organizācijā. Lai uzlabotu zinātnes darbinieku apkalpošanu, tiek

atvērta neliela lasītava (10 lasīt, vietas) ar rokasgrāmatu fondu.

1949. g. atvērts tehnikas literatūras kabinets ar palīgfondu un

40 lasītāju vietām. 1950. gadā darbojās šādas lasītavas: 3

vispārējā lasītava ar 150 vietām

zinātnisko darbinieku lasītava „
10

marksisma-ļeninisma kabinets „
50

tehnikas literatūras kabinets
„

40

bērnu un jaunatnes lasītava
~

70

Kopā: 320 vietas

■ R XAI64, l. 1.
2 Turpat.
3 Turpat, 4. 1.
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Izņemot bērnu un jaunatnes lasītavu, visas minētas lasītavas

atradās Pionieru laukumā 2 un bija atvērtas katru dienu no

pīkst. 10.00 līdz 23.00.

Saja gada atzīmēti pirmie sasniegumi lasītāju diferencētā apkal-
pošanā, taču darbs šai ziņā vēl maz izvērsts.

No 1951. g. līdz 1956. g. daudz tika darīts lasītāju bibliotekārās

apkalpošanas formu pilnveidošanā un darba padziļināšanā. Lai

uzlabotu lasītāju diferencētu apkalpošanu, atvēra dažas jaunas un

pārorganizēja līdzšinējās lasītavas.

Lasītavu zinātnes darbiniekiem iekārtoja jaunās telpās, kur

palielinājās lasītāju vietu skaits un bija organizēts neliels palīg-
fonds. Lasītavai blakus atradās bibliogrāfiskais uzziņu birojs, kas

sniedza zinātniekiem nepieciešamo informāciju par grāmatām.

Atvēra novadpētniecības lasītavu ar specializētu fondu, kopīgu
lasītavu pie nošu un mūzikas literatūras fonda, periodikas un sīk-

iespieddarbu fonda un reto grāmatu un rokrakstu lasītavu.

Bērnu un jaunatnes lasītavā apkalpošanu diferencēja pēc lasī-

tāju vecuma, iekārtoja lasītavu jaunākā un vidējā vecuma skolēniem

un lasītavu jaunatnei, kur apkalpoja arī vecāko klašu skolēnus.

levērojama nozīme literatūras propagandā par republiku bija
novadpētniecības nodaļai, kuru ar specializēto palīgfondu un lasī-

tavu izveidoja 1950. gadā. Plašais lasītavas fonds (ap 22 tūkst,

vien.) bija domāts dažādu nozaru speciālistiem un zinātnes darbi-

niekiem, republikas pagātnes un tagadnes padziļinātai studēšanai.

Novadpētniecības lasītavā organizēja izstādes, konferences un

citus pasākumus, kas palīdzēja iepazīstināt sabiedrību ar lasītavas

fonda saturu.

Fondu atspoguļoja alfabētiskajā un sistemātiskajā katalogā,
sāka veidot bibliogrāfiskās kartotēkas. Lasītavas darba sākum-

posmā visa fonda rekataloģizācija vēl nebija pabeigta, un lasītāju

apkalpošanā raksturīgais bija bibliotekāra darbs tieši pie plaukta,

izraugoties grāmatas par pieprasīto jautājumu. No 1955. g. līdz

1958. g. nodaļas darbs tika reorganizēts, ieviestas izmaiņas kom-

plektēšanas plānā. No šī laika to pārdēvēja par lasītavu literatūrai

par Latvijas PSR (turpmāk — letonikas lasītava).1
Pēckara otrā piecgade lasītāju apkalpošanā raksturojās ar lasī-

tāju skaita pieaugumu, kas 1955. g. sasniedza 18233. Pieauga arī

apmeklējumu skaits un literatūras izsniegums. Taču vēl joprojām

1 Sīkāk sk.: Апинис А. Работа с фондом литературы о Латвийской ССР

в Государственной библиотеке Латвийской ССР. — В кн.: Гос. ордена Труд.
Краен. Знамени Публич. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Опыт работы,
XXI. Л., 1959, с. 7—20.
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galvenais lasītāju kontingents bija studenti un skolu audzēkņi, kas

1955. g. tāpat sastādīja 61,4% no visa lasītāju skaita.

Lielu ieguldījumu lasītāju apkalpošanā deva jau pēc zinātniskās

klasifikācijas sistēmas izveidotais lasītāju sistemātiskais katalogs,
kas atspoguļoja visu nozīmīgāko Valsts bibliotēkas grāmatu krā-

juma daļu, kā arī plašāk izvērstā lasītāju bibliogrāfiskā apkalpo-
šana. Zinātnes darbinieku un dažādu tautas saimniecības nozaru

speciālistu apkalpošanā liela nozīme bija atsevišķu nozaru lasītavu

tālākai pilnveidošanai.

Šajos gados darbs ar lasītājiem kļuva arvien atbilstošāks

dažādu nozaru speciālistu un zinātnes darbinieku interesēm. Līdz

ar zinātnisko darbinieku un speciālistu pulka strauju paplašināša-
nos republikā vērojam, ka ar katru gadu palielinās šīs grupas īpat-
svars lasītāju vidū.

Piecdesmito gadu otrajā pusē sakarā ar galveno lasītavu un

grāmatu krātuves pārcelšanos (1956. gadā) no ēkas Pionieru lau-

kuma uz jaunām telpām K. Barona ielā 14 lasītāju apkalpošanu
centrālajās lasītavās uz laiku pārtrauca. Pilnībā to atsāka tikai

1959. g. pēc nozaru un vispārējās lasītavas iekārtošanas. Te izvie-

toja ģenerālo lasītāju katalogu, galvenās grāmatu krātuves latviešu

un krievu grāmatu fondu, bibliogrāfisko uzziņu sektoru ar plašu
uzziņu bibliogrāfisko aparātu, starpbibliotēku, starptautisko un

individuālo abonementu un masu darba nodaļu. Komjaunatnes
iela 6/8 turpināja darboties periodikas, sīkiespieddarbu, iespied-
grafikas, karšu, reto grāmatu un rokrakstu lasītavas. Bērnu un jau-
natnes lasītava no Komjaunatnes ielas 6/8 tika pārcelta Bibliotēkas

iela 5 un atbrīvotajās telpās iekārtoja lasītavu literatūrai

par Latvijas PSR.

Pārkārtojot lasītavu darbu jaunajās telpās, rūpīgi tika pārdo-
māts tā galvenais saturs un turpmākie uzdevumi. Šais gados jau
skaidri bija noformulēta prasība republikāniskajām bibliotēkām

lasītāju apkalpošanā: uzskatīt par svarīgāko uzdevumu apkalpot ar

literatūru dažādu nozaru speciālistus un zinātnes darbiniekus, tādē-

jādi veicinot republikas zinātnes, tautas saimniecības un kultūras

tālāku izaugsmi. Tanī pašā laikā republikāniskajam bibliotēkām

neierobežoti jāapkalpo arī pārējās lasītāju grupas: studējošā jau-

natne, strādnieki v. c.

levērojot zinātniskās rekomendācijas par lasītāju apkalpošanas
darba organizāciju 'republikāniskajās bibliotēkās, kā ari iepazīs-
toties ar citu padomju republiku bibliotēku darba pieredzi speciā-
listu un zinātnes darbinieku apkalpošanā, mūsu bibliotēka izvēlējas

nozaru lasītavu sistēmu, jo tā visvairāk atbilda lasītāju grupu

apkalpošanai.
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Nozaru un specializētajās lasītavās izveidoja bibliotekāri biblio-

grāfisko lasītāju apkalpošanas kompleksu, kurā ietilpa attiecīgās

zinātņu nozares aktuālākās literatūras palīgfonds (grāmatas un

jaunāka periodika latviešu un krievu valodās, kā ari svešvalodās)

jeb specializētais fonds;

bibliogrāfisko uzziņu aparāts (žurnālu, avīžu rakstu kartotēkas,

uzziņu literatūra, bibliogrāfija v. c);
literatūras izsniegšana no galvenās grāmatu krātuves ar grā-

matu mehanizētu piegādi.
Lasītavās izveidojās noteikts lasītāju kontingents, galvenokārt

speciālisti un studenti, kuru intereses noteica tālāko lasītavu darba

organizāciju. Nopietnu vērību veltīja palīgfondu veidošanai atbil-

stoši speciālistu interesēm. Šajā periodā rediģēja lasītavu palīg-
fondu komplektēšanas plānus, kam bija liela nozīme fondu zinātniskā

komplektēšana. Palīgfondu apjomi palielinājās un saturs uzlabojās.
To ievērojami sekmēja grāmatu saņemšanas un nodošanas tehnolo-

ģiska procesa pārkārtošana (direkcijas 1959. g. 19. maija pavēle
Nr. 100), kas piešķīra palīgfondu saturam vēlamo aktualitāti.

Attiecīgu lasītavu darbiniekiem bija nepieciešams sniegt labas

kvalitātes atbildes uz lasītāju tematiskajiem pieprasījumiem. Reizē

ar to padziļinājās bibliotekāru un bibliogrāfu specializācija, kam

bija pozitīva nozīme lasītāju apkalpošana.
1959. gada lasītāju speciālistu un zinātnes darbinieku skaits

bibliotēkā pieauga un sastādīja 42% no visiem lasītājiem. Taču

vietu skaitu lasītavās neizdevās palielināt, un tas pasliktināja
darba apstākļus — sevišķi zinātnes darbiniekiem un speciālistiem,
1959. gada uz laiku slēdza bērnu un jaunatnes lasītavu, kas atsāka

darbu 1962. gadā K. Barona ielā 14 kā jaunatnes lasītava vidus-

skolas vecuma jauniešiem.
Sešdesmito gadu sākumā darbojas šādas lasītavas,

1 kuras atka-

rībā
no bibliotēkas fonda izvietojuma atradās dažādās ēkās:

K. Barona iela 14 — sabiedriski politiskās literatūras, tehnikas

literatūras, jaunatnes un vispārējā lasītava, lasītava uzziņu un

bibliogrāfiskajai literatūrai;

Komjaunatnes iela 6/8 — letonikas, periodikas, sīkiespieddarbu,
iespiedgrafikas, karšu un reto grāmatu un rokrakstu lasītavas;

K. Barona ielā 3 — nošm un mūzikas literatūras lasītava un

abonements (atvērts kopš 1958. g., kad Valsts bibliotēkai pievie-
noja Valsts centrālo nošu bibliotēku);

K. Barona iela 16/18 — bibliotēku zinātnes literatūras lasītava

un abonements.

'
Sikak sk.: V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas Ceļvedis. R., 1966, 56. lpp.



11. Atsevišķu lasītavu vieta un uzdevumi
Valsts bibliotēkas lasītāju apkalpošanas sistēmā

i Sabiedriski politiskās literatūras lasītavas darba galvenie uzde-
vumi un saturs. Komunistiskās partijas un Padomju valdības lēmu-
mos norādīts, ka politiskais darbs jāvirza tā, lai ieaudzinātu
padomju cilvēkos uzticību Ļeņina novēlējumiem un komunistisko
pārliecību, radītu viņos nesamierināmu attieksmi pret kapitālisma
paliekām cilvēku apziņā un buržuāziskās ideoloģijas izpausmēm,
tālāk attīstītu padomju tautas aktivitāti un darba rosmi, ieaudzi-
nātu patriotismu, internacionālismu, maksimāli stiprinātu mūsu
Dzimtenes ekonomisko varenību un aizsardzības spējas.

So uzdevumu īstenošanā liela nozīme ir sabiedriski politiskajai
literatūrai. Lai aktivizētu sabiedriski politiskās literatūras propa-
gandu un uzlabotu dažādu nozaru speciālistu apkalpošanu ar šo

literatūru, sešdesmito gadu sākumā izdarīja vairākus pārkārtoju-
mus lasītavas darba.

levērojami paplašināja lasītavas palīgfondu, komplektējot
aktuālāko literatūru par marksisma-Jeņinisma teoriju, Komunistis-
kās partijas vēsturi, partijas celtniecību, dažādu tautu un laikmetu

vēsturi, politiku, ekonomiku un citiem sabiedriski politiskiem jau-
tājumiem latviešu, krievu valodā un svešvalodās. Izveidojās ap
15000 vienību liels sabiedriski politiskās literatūras fonds. Palīg-
fondā koncentrēja arī pēdējo trīs gadu sabiedriski politiska satura

periodiku (žurnālus, laikrakstus): 179 žurnālu nosaukumi (tajā
skaitā 46 — svešvalodās), 50 laikrakstu/nosaukumi (tajā skaitā
28 — svešvalodās). Lielu vērību veltīja lasītāju speciālistu biblio-

grāfiskai apkalpošanai un bibliogrāfiskā aparāta izveidošanai. īste-

nojot PSKP CX 1959. g. lēmumu «Par bibliotēku darba stāvokli un

pasākumiem tā uzlabošanā», 1960. gadā lasītavas palīgfondu
nodeva lasītāju briva[ pieejai. Jaunā lasītāju apkalpošanas kārtība
deva pozitīvus rezultātus. Par to liecina šādi darba rādītāji1 (sk.
2. tabulu):

2. tabula

Gadi 1961 1965 J970

Apmeklējumu skaits

Izsniegumu skaits

23 932

126604

32 356

158415

35 546

156689
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Salīdzinājumā ar piecdesmitajiem gadiem, kad lielākais vairums

lasītavas apmeklētāju bija studenti, sešdesmitajos gados lasītāju
kontingents stipri izmainījies un lielākā daja apmeklētāju ir zināt-

nes darbinieki, speciālisti ar vidējo un augstāko izglītību. 1966. g.
tie sastādīja 47,6% no visa lasītāju skaita. Studentu 1966. g. bija
33,8%. Vidējais dienas apmeklējumu skaits audzis no 120 līdz 150.

Lai labāk organizētu lasītāju apkalpošanu, sistemātiski tiek vērotas

un pētītas viņu intereses. legūtās ziņas izmanto fonda komplektē-
šanā, bibliogrāfisko uzziņu aparāta organizēšanā, individuālajā
darbā ar lasītājiem un masu pasākumu plānošanā. 1

Liels sasniegums ir tas, ka lasītāji nepieciešamo sabiedriski

politisko literatūru var iepazīt pie plaukta, ka dažādu nozaru speciā-
listi var atrast sev literatūru īsā laikā, izmantojot plašo biblio-

grāfisko uzziņu aparātu pie fonda. Tā kā fondā tiek komplektēta
visa jaunākā, aktuālākā sabiedriski politiskā literatūra, tad lasī-

tāji literatūru saņem galvenokārt no palīgfonda (t. i., 2—3 minū-

tēs). Izsniegums no galvenās grāmatu krātuves ir niecīgs. Piemē-

ram, 1966. g. no palīgfonda izsniegtas 108 177 vien., bet no grā-
matu krātuves tikai 11 124 grāmatas jeb 6% no visa izsnieguma.
Pateicoties brīvai pieejai, izsniegums katram apmeklētājam ir vidēji
5 vai 6 vienības. Bez sistemātiska sabiedriski politiskās literatūras

propagandas darba lasītavas kolektīvs gadu no gada analizē mūsu

republikas izdevniecību sabiedriski politiskās literatūras devumu,

apkopo dažādu grupu lasītāju domas par to un ierosinājumus nodod

izdevniecībām. Tāpat iesaka tematus, par kuriem nepieciešama lite-

ratūra latviešu valodā. Nozīmīgu vietu sabiedriski politiskās lite-

ratūras lasītavas fonda popularizēšanā ieņem izstādes.

Sabiedriski politiskās literatūras lasītava izveidojusies par

ievērojamu šīs literatūras propagandas centru republikā, tā apkalpo
republikas partijas organizācijas un iestādes. Lasītavas fondus

sistemātiski izmanto daudzi mūsu republikas sabiedrisko zinātņu
darbinieki, vēsturnieki, ekonomisti, juristi, dažādu citu nozaru

speciālisti, studenti, strādnieki un skolu jaunatne.
Tehnikas literatūras lasītava. Pēckara periodā mūsu republikā

attīstījušās dažādas rūpniecības nozares, bet sevišķi plaši mašīn-

būve, metālapstrāde, radiorūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, elektro-

tehnika v. c. Līdz ar to pieaudzis šo nozaru speciālistu skaits.

Arī augstākās mācību iestādes ik gadu dod republikas rūpniecībai
jaunus inženiertehnisko darbinieku kadrus. Tā rezultātā pieaugu-
šas lasītāju prasības pēc tehnikas literatūras. Lai tās apmierinātu,

1 Sīkāk sk.: Озола И. А. Открытый доступ в Государственной библио-

теке Латвийской ССР. — В сб.: Открытый доступ к книжным фондам в науч-
ных библиотеках. М., 1964, с. 105—115. (Гос. ордена Ленина б-ка СССР

им. В. И. Ленина.)



republika izveidots tehnisko bibliotēku tīkls. 1969. g. to skaits

sasniedza 193.1 Bez tam tehnikas literatūra ietilpst arī universālo

zinātnisko un masu bibliotēku fondos. Valsts bibliotēkas fonda

koncentrēta pēckara tehnikas literatūra, kas saņemta kā PSRS un

LPSR obligātais eksemplārs; 1969. g. tā sasniedza 163,1 tūkstoti

vienību.

Darbs ar tehnikas literatūras lasītajiem koncentrējas tehnikas

literatūras lasītava, kur komplektēts ap 10000 vienību liels grāmatu
fonds (latviešu un krievu valodā, kā arī svešvalodās), 610 nosau-

kumu žurnālu (to skaitā svešvalodās — 360) un 50000 tehnikas

literatūras speciālo veidu, iekārtots bibliogrāfisko uzziņu punkts.
lepazīstoties ar bibliotēkas pēdējo gadu atskaišu datiem, redzams,

ka lielākā daja speciālistu, kas lasa mūsu bibliotēkā, ir dažādu teh-

nikas nozaru pārstāvji. Piemēram, no 4446 speciālistiem ar aug-
stāko izglītību, kas 1968. g. lasīja bibliotēkā, 2183 bija tehnikas

darbinieki.

Kaut arī Rīgā darbojas Republikāniska zinātniski tehniskā bib-

liotēka ar bagātu grāmatu, periodikas un tehnikas literatūras

speciālo veidu fondu, tehnikas literatūru komplektē ZA Fundamen-

tālajā bibliotēkā, Rīgas Politehniskā institūta un dažādu rūpnīcu
un iestāžu tehniskajās bibliotēkās, Valsts bibliotēkas tehnikas lite-

ratūras lasītavā ar katru gadu pieaug lasītāju skaits un literatūras

izsniegums (sk. 3. tab.).
Tehnikas literatūras lasītavas paligfonds apmierina tikai nelie-

las daļas lasītāju intereses. Tāpēc liela nozīme ir mehanizētai

grāmatu piegādei no galvenās grāmatu krātuves, kas dod iespēju
saņemt literatūru samērā īsā laikā (15 —20 min.). Lasītāji siste-

mātiski izmanto jaunāko tehnikas žurnālu fondu, to veicina plašās
žurnālu un avīžu rakstu kartotēkas un jaunāko žurnālu izstādes.

Lasītavā atrodas lasītāju sistemātiska kataloga tehnikas nodala.
Analizējot literatūras izsniegumu un iepazīstot lasītāju intereses,

redzam, ka visvairāk pieprasa literatūru šādās nozarēs: automā-

tikā, telemehānikā, elektronikā, pusvadītāju tehnikā, materiālu pre-
testībā, elektrotehnikā, radiotehnikā, siltumtehnikā, metālu

apstrādē, mašīnbūvē, pārtikas tehnoloģijā, tekstilrūpniecībā.

3. tabula

1 Latvijas PSR Maza enciklopēdija. 3. sej. R., 1970, 515. lpp.

Gadi 1970960 1965

Apmeklējumu skaits

Izsniegumu skaits

26 073

122 200

41 463

164209

178948

43 674



221

72% no visa literatūras izsnieguma ir grāmatas, 23,1% — žur-

nāli, 3,7% — tehnikas literatūras speciālie veidi, 1,2% —avīzes.

No visa lasītavas žurnālu izsnieguma 33% ir žurnāli svešvalodās.

Turpretī ārzemju grāmatu izsniegums ir niecīgs un nepārsniedz
•dažus simtus grāmatu gadā.

Lasītavu ik dienas apmeklē 150—200 lasītāju. 25% no visa

lasītāju skaita ir zinātnes darbinieki un dažādu tehnikas un citu

tautas saimniecības nozaru speciālisti ar augstāko izglītību, 39% —

speciālisti ar vidējo izglītību, 12% — augstskolu studenti, 11% —

tehnikumu audzēkņi, 10% — strādnieki, 3% — pārējie.
Speciālisti, studenti, strādnieki, racionalizatori un citi, kas dzīvo

Rīga, ir samērā labi apgādāti ar tehnikas literatūru, bet citās

republikas pilsētās un lauku rajonos šai ziņā vēl ir nopietni trūkumi.

Raksturīga parādība republikā ir tā, ka pēdējos gados ārpus
Rīgas izveidojušies nozīmīgi rūpniecības uzņēmumi, piemēram,
Valmierā un Daugavpilī — stikla šķiedras rūpnīcas, Ogrē — triko-

tāžas kombināts v. c. Mehanizēti dažādi lauksaimniecības darba

procesi, kuru organizācija prasa kvalificētu speciālistu darbu. Līdz

ar to lauku rajonos pieaug pieprasījums pēc tehnikas literatūras, bet

vietējās bibliotēkās, kā zināms, tehnikas literatūra komplektēta
ierobežotā daudzumā.

Analizējot lasītāju sastāvu, redzam, ka daļa lauku rajonos
dzīvojošo speciālistu ierodas pec literatūras Valsts bibliotēka, taču

tas nav ērti. Izvirzījusies nepieciešamība apgādāt speciālistus ar

tehnikas literatūru arī lauku rajonos. To pēc iespējas veic Valsts

bibliotēka, izsniedzot literatūru starpbibliotēku abonementa kārta.

Līdz ar SBA attīstību un tā koordināciju starp Rīgas lielākajām
bibliotēkām, nepieciešams uzlabot rajonu un pilsētciematu biblio-

tēku komplektēšanu ar tehnikas literatūru.

Letonikas lasītava ar bagāto grāmatu fondu par dažādiem jau-
tājumiem, kas raksturo mūsu republikas dzīvi, palīdz partijas un

saimnieciskajiem darbiniekiem, dažādu profesiju speciālistiem,
zinātniskām iestādēm un organizācijām risināt konkrētus tautas

saimniecības uzdevumus vai arī izpētīt mūsu republikas vēsturi,

LKP, LĻKJS vēsturi.

Lasītavu apmeklē ari strādnieki, skolnieki, studenti, jo lasītavas

grāmatu fonds, kurā vienkopus savāktas grāmatas dažādās valodās

par mūsu republiku, par latviešu tautas dzīvi, par dažādām zinātņu

nozarēm, ir vienīgais tāda veida krājums republikā. Bieži pieprasa
literatūru par kādas nozares attīstību Latvijā, par atsevišķu mūsu

republikas dažādu profesiju cilvēku dzīvi un darbu, kā arī par

atsevišķiem objektiem, piemēram, kādu rūpnīcu, skolu,

Lasītavas pakalpojumus visbiežāk izmanto iestādes ar humani-

tāru raksturu, piemēram, muzeji, institūti, skolas. Nereti lasītavu
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apmeklē vai arī sūta tai rakstveida pieprasījumus citu republiku
iedzīvotāji, kam nepieciešams izzināt kādu jautājumu par mūsu

republiku.

Letonikas lasītavas specializēto fondu ik dienas papildina ar

jauniem materiāliem. Tiek izskatīts liels vairums dažādu bibliogrā-
fisku izdevumu, rakstu krājumu, izvēloties grāmatas latviešu, krievu

un svešvalodās. Trūkstošās grāmatas pēc iespējas tiek piekomplek-
tētas. Lai iegūtu nepieciešamo literatūru no ārvalstīm, samērā bieži

izmanto starptautiskās apmaiņas iespēju. Šodien fondā ir pāri par
30000 vienību. Vidēji gadā fonds palielinās par 1500 vienībām.

Letonikas lasītavas apmeklējumu un literatūras izsniegumu
raksturo šādi skaitļi (sk. 4. tabulu):

Lielākā daļa lasītavas apmeklētāju ir zinātnes darbinieki un

speciālisti ar augstāko izglītību. levērojams procents (apm. 20%)
ir arī speciālisti ar vidējo izglītību.

No lasītavas fonda visvairāk tiek izsniegta sabiedriski politiskā
literatūra (apmēram 35%), parasti pēc tam seko uzziņu literatūra.
Izmantojot labi komplektēto fondu un plašo bibliogrāfisko uz-

ziņu aparātu, kas organizēts pie lasītavas, iespējams sniegt daudz-

veidīgas bibliogrāfiskas uzziņas un konsultācijas par mūsu re-

publiku.
Letonikas lasītavas fondā, kā jau norādīts, komplektētas tikai

grāmatas un zinātnisko iestāžu turpinājumu izdevumi. Taču ļoti
daudz nepieciešamā materiāla par mūsu republiku atrodams perio-
dika. Tās izmantošanu sekmē bibliogrāfiskie izdevumi, plašās žur-
nālu un avīžu rakstu kartotēkas. Letonikas lasītava iekārtota vienā
ēkā ar periodikas, reto grāmatu un rokrakstu, sīkiespieddarbu un

iespiedgrafikas fondiem un lasītavām. Minētajos fondos ir daudz

materiālu arī' par mūsu republiku, tādēļ šāds fondu un lasītavu

komplekss uzskatams par veiksmīgu un izdevīgu lasītājiem. 1

1 Sīkāk sk.: Apinis A. Dažas problēmas LPSR Valsts bibliotēkas darbā ar

literatūru par Latvijas PSR> — «Raksti» (Latvijas PSR Valsts b-ka), 1, R.,
1964, 51.—67. lpp.

4.

Gadi 1961 1965 1969 1970

Apmeklējumu skaits

Izsniegumu skaits
1 990

7 865

3 929

16778

3 985

21 582

4 329

19814
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Lasītāju apkalpošana ar periodiku, sīkiespieddarbiem un iespied-
grafiku. Valsts bibliotēkas fondos bez hronoloģiska ierobežojuma
tiek saglabāta periodika latviešu, krievu valodā un svešvalodās.

Rezultātā izveidojies ap 158 500 iesējuma vienību liels periodikas
fonds. Pie periodikas krātuves organizēta lasītava, kurā izsniedz

arī sīkiespieddarbu un iespiedgrafikas fondu materiālus.

Lasītavu apmeklē galvenokārt zinātnes darbinieki un speciālisti
ar augstāko izglītību. Vidējais gada apmeklējums šajā lasītavā ir

ap 11 000, līdz ar to izsniedz ap 250—300 tūkst, vienību gadā. Pie

pašreizējā bibliotēku fonda un lasītavu izkārtojuma dažādās mājās,
kas teritoriāli ir tālu cita no citas, ir lielas neērtības .lasītāju apkal-
pošanā, sevišķi gadījumos, kad apkalpo ar periodiku, jo tā neatrodas

vienā ēkā. Periodikas novietošanas principi bibliotēkās ir dažādi.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā periodika novietota gan

nozaru lasītavās un specializētajos fondos, gan galvenajā grāmatu
krātuvē.

Sakarā ar nozaru lasītāju apkalpošanas sistēmas izveidi, kur

pie nozaru lasītavām komplektēts attiecīgās nozares palīgfonds un

organizēts bibliogrāfisko uzziņu aparāts ar plašām žurnālu un

avīžu rakstu kartotēkām, radās nepieciešamība fondos komplektēt
arī jaunāko periodiku visās valodās, lai lasītāji ērtāk varētu izman-

tot to kopā ar grāmatām. Tātad pēdējo gadu periodiku lasītājs var

iepazīt un saņemt tanī nozaru lasītavā, kur viņš strādā, jo šajās
lasītavās ar retiem izņēmumiem komplektēta visa jaunākā
"periodika.

lepriekšējo gadu periodiku glabā galvenās grāmatu krātuves

periodikas fonds, kas ik no nozaru lasītavu palīgfon-
diem pēnodflcas izdevumus, kas ir vecāki par trim gadiem. Pie šī

fonda darbojas minētā periodikas lasītava, kur galvenokārt izsniedz

iepriekšējo gadu periodiku. Apkalpojot lasītājus, tas, protams, rada

zināmas neērtības, bet, tā kā bibliotēkai nav iespēju iegādāties
periodiku tik lielā eksemplāru skaitā, lai tā atrastos gan nozaru

lasītavās, gan periodikas fondā, tad pašreizējais izvietojums izvei-

dots atbilstoši bibliotēkas nozaru lasītavu principam.

Vispārējā lasītava apkalpo savā izsniegšanas punktā apmēram

pusi no visas bibliotēkas lasītajiem. Lasītavas paligīondā pagaidām

literatūra divos pēc satura atšķirīgos zinātņu nozaru

kompleksos:
1) dabaszinātnēs, medicīnā, lauksaimniecībā;

2) literatūrzinātnēs, mākslā, valodniecībā un daiļliteratūrā.

Līdz 1959./1960. gadam vispārējās lasītavas palīgfondā bija

komplektēta visu zinātņu nozaru literatūra, galvenokārt mācību un

vispārizglītojoša rakstura. Kad 1960. gada sākumā precizēja nozaru

lasītavu komplektēšanas profilus, nolēma, ka vispārējas lasītavas
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palīgfondā turpmāk vairs nekomplektēs sabiedriski politisko un

tehnikas literatūru. Līdz ar
v
to šīs lasītavas palīgfonds vairs nebija

universāla rakstura, bet izveidojās par iepriekšminēto zinātņu
nozaru palīgfondu. Komplektējot palīgfondā literatūru, galveno-
kārt ievēroja speciālistu un zinātnes darbinieku intereses, paturēja
arī augstāko mācību iestāžu programmās paredzēto literatūru.

Palīgfondā pēc citu nozaru lasītavu principa plaši komplektē jau-
nāko periodiku latviešu, krievu valodā un svešvalodās. Līdz ar to

šodien palīgfondā ir ap 20000 vienību dabaszinātnēs, medicīnā, lite-

ratūrzinātnēs, valodniecībā un mākslā.

Vispārējās lasītavas darbu raksturo 5. tabulas skaitļi.

5. tabula

Lasītavas apmeklētāji, tāpat kā citās lasītavas, galvenokārt ir

dažādu nozaru speciālisti ar augstāko un vidējo izglītību. Та no

92 000 lasītāju, kas apmeklējuši šo lasītavu, 1967. gadā 46656 bijuši
speciālisti ar augstāko un vidējo izglītību, zinātnes darbinieki, tajā
skaitā visvairāk (42%) inženiertehniskais personāls, 14% — litera-

tūras darbinieki, žurnālisti, skolotāji, muzeju un bibliotēku darbi-

nieki. levērojami mazāk medicīnas un lauksaimniecības speciālistu.
30% no visu apmeklējumu skaita ir augstāko mācību iestāžu stu-

dentu apmeklējumi. Šajā lasītavā ik gadus izsniedz ap 300 000 vie-

nību, no kurām 30% ir dabaszinātņu literatūra, 20% — izsniegums
literatūrzinātnē un. daiļliteratūrā. levērojami mazāks ir literatūras

izsniegums valodniecībā, mākslā, medicīnā, lauksaimniecībā. Kaut

gan lauksaimniecības speciālisti mūsu bibliotēkas lasītavas apmeklē
ļoti maz, lasītavai ir zināma loma lauksaimniecības speciālistu
apkalpošanā republikā. Tā kā republikā nav centrālas lauksaimnie-

cības bibliotēkas, šīs lasītavas darbiniekiem kopā ar lauksaimniecī-

bas literatūras bibliogrāfiem un starpbibliotēku abonementa darbi-

niekiem uzdots pētīt lauksaimniecības speciālistu intereses, rūpēties

par nepieciešamo izdevumu komplektēšanu mūsu bibliotēkas fondā,

organizējot apkalpošanu SBA un neklātienes abonementa kārtā,
kā arī izstrādājot konkrētus priekšlikumus lauksaimniecības spe-

ciālistu bibliotekārajai apkalpošanai mūsu republikā.

Pēdējos gados tiek veikti priekšdarbi divu jaunu nozaru lasītavu

organizēšanai atbilstoši diviem lieliem zinātņu kompleksiem, ko

pašreiz aptver vispārējā lasītava. Jauno lasītavu palīgfondus veido

Gadi 1961 1965 1970

Apmeklējumu skaits

Izsniegumu skaits

77 059

250 512

97 161

329633

79 037

251 521
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uz līdzšinēja vispārējas lasītavas palīgfondā bāzes, paplašinot kom-

plektēšanu atbilstoši speciālistu un zinātnes darbinieku interesēm,

izvēršot bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu; lasītavu uzde-

vumus un robežas pašreiz precizē, iepazīstoties ar darba stāvokli

pārējās zinātniskajās bibliotēkās republikā. legūtie dati liecina, ka

lasītāju apkalpošanā ar dabaszinātņu literatūru republikas zināt-

niskajās bibliotēkās ir nopietni trūkumi. Jādomā, ka Valsts biblio-

tēkas dabaszinātņu, medicīnas un lauksaimniecības literatūras lasī-

tavai, kuru atvērs 1971. gadā, būs nozīmīga vieta republikas
speciālistu apkalpošanas uzlabošanā.

Otra nozaru lasītava, kas izveidosies uz bijušās vispārējās
lasītavas bāzes, būs filoloģijas un mākslas literatūras lasītava. Arī

šai lasītavai palīgfondu, piemērotu speciālistu un zinātnes darbi-

nieku prasībām, organizē, papildinot esošā fonda da|u. Pie lasītavas

uzstādīs aparatūru fonotēkas materiālu atskaņošanai, tulks konsul-

tants palīdzēs lasītājiem orientēties svešvalodu tekstos. Lasītavas

galvenais uzdevums: izmantojot dažādas bibliotekāra un bibliogrā-
fiskā darba metodes, iepazīstināt mūsu republikas speciālistus ar.

mākslas, literatūrzinātnes, valodniecības literatūru, ka ari ar daiļ-
literatūru.

Kaut gan republikānisko bibliotēku galvenais uzdevums ir

apkalpot zinātnes darbiniekus un speciālistus, tomēr tās pēc sava

rakstura ir arī publiskas bibliotēkas, kurām jāapkalpo ikviens, kam

'odas nepieciešamība izmantot bibliotēkas fondus. Līdz ar to arī

mūsu bibliotēkā izveidojusies liela lasītāju grupa (izņemot studen-

tus), kuru interesēm nav šauri speciāls zinātnisks raksturs. Tie ir
dažādu profesiju strādnieki, nestrādājošie, skolu jaunatne v. c.

Parasti republikāniskajās bibliotēkās šīs grupas apkalpošanai orga-
nizēta vispārējā lasītava ar universālu palīgfondu un atbilstošu

bibliogrāfisko uzziņu aparātu. Mūsu bibliotēkā daļēji šīs lasītavas

funkcijas veic jaunatnes lasītava, ko atvēra 1962. gadā saskaņā ar

Latvijas ĻKJS CX biroja un LPSR Kultūras ministrijas kolēģijas
23. oktobra lēmumu «Par grāmatu propagandu jaunatnes vidū un

pasākumiem tas uzlabošana». Lasītavā apkalpo vidusskolu IX, X,
XI klašu audzēkņus. Tā izveidojusies par nozīmīgu palīgu gan
skolas programmās paredzētās vielas apgūšanā, gan jauniešu vis-

pārizglītojošā līmeņa celšanā. Pie lasītavas komplektēts ap 10 000
vienību liels palīgfonds. Lasītavu izmanto specializēto vidusskolu

audzēkņi (piemēram, L. Paegles Rīgas Ļ vidusskolas, kurai ir fizi-
kas un matemātikas novirziens, M. Skreijas un Dž. Bankoviča Rīgas
2. vidusskolas ar ķīmijas novirzienu) un vispārīgo vidusskolu

audzēkņi, kuri pieprasa lasītavā visdažādākā satura literatūru.

Visvairāk lasītavā pieprasa dabaszinātņu literatūru, literatūras
zinātnes un sabiedriski politisko literatūru. Lasītava, strādājot
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vienā maiņā, vidēji dienā apkalpo ap 100 jauno lasītāju. Sadarbībā

ar skolām šeit organizē dažādus masu pasākumus: literatūras

izstādes, literāros vakarus, literatūras apskatus, konsultē jaunos

lasītājus par patstāvīgā darba iemaņām ar grāmatu.

Speciālistu apkalpošanā ar literatūru liela nozīme ir starpbib-
liotēku abonementam (SBA). Tā darbība ļoti aktivizējusies pēdējos
gados. Par to liecina literatūras izsniegums, kas no 1960. g. līdz

1969. g. pieaudzis četrkārt (1959. g. — 3023 vien., 1969. g. —

12 187 vien.). Izsniegums ik gadus palielinājies par 1000 vienībām.

Desmit gadu laikā abonentu skaits pieaudzis pat vairāk nekā četras

reizes. Mainījies arī pieprasītās literatūras raksturs. Ja nesen lie-

lākā daļa literatūras tika pieprasīta mācībām, tad tagad pārsvarā
pieprasa literatūru, kas nepieciešama praktiskajā darbā, zinātnis-

kajam darbam, pašizglītībai v. c. Izveidojušās divas speciālistu
grupas: rūpniecības un lauksaimniecības speciālisti. Rūpniecības
speciālisti pārsvarā pieprasa literatūru par progresīvo darba metožu

ieviešanu ražošanā, par ražošanas procesu uzlabošanu un pilnvei-
došanu, jaunu ražojumu ieviešanu, darba zinātnisko organizā-

ciju v. c. Šaja nolūkā tiek izmantota gan PSRS izdotā, gan arī

ārzemju literatūra. Tehnikas literatūras izsniegums ir 38% no visa

SBA izsnieguma.
Lauku speciālistus apkalpo SBA un neklātienes abonementa

(NA) kārtā. Ar katru gadu pieaug literatūras izsniegums lauku spe-
ciālistiem, piemēram, 1966. g. — 2687 vien., 1969. g. — 5304 vien.

Neklātienes abonements (darbojas no 1968. g.) 1969. gadā lauk-

saimniecības speciālistiem izsūtījis 668 grāmatas, galvenokārt par

lauksaimniecības jautājumiem.
SBA darba centrālā problēma ir bibliotēku sadarbības tālākā

attīstība un darba metožu pilnveidošana. Sevišķa uzmanība tiek

pievērsta koordinācijas jautājumiem un visu sistēmu bibliotēku

iekļaušanai SBA vienotā sistēmā. Valsts bibliotēka ar Latvijas PSR

Ministru Padomes Valsts plāna speciālo, zinātnisko un tehnisko

bibliotēku darba koordinācijas pastāvīgās starpresoru komisijas
līdzdalību arvien paplašina koordinācijas sistēmu. Tajā iekļautas
visas lielākās Rīgas zinātniskās bibliotēkas. Ar 1969. gadu SBA

darbs tiek organizēts pēc teritoriālās pakāpju sistēmas, radot uni-

versālos un nozaru SBA darba centrus perifērijā, kas dos iespēju
aktīvāk izmantot perifērijas bibliotēku fondus republikas lasītājiem,

ļaus ātrāk apkalpot lasītājus un samazināt atteikumu skaitu.

Republikas zinātnisko bibliotēku attīstības programmā
1 paredzēts

1 Programma Latvijas PSR universālo zinātnisko bibliotēku izveidei par

republikas tehniskas informācijas sistēmas sastāvdaļu. R., 1970. 26 lpp. (Latvi-

jas PSR Kultūras ministrija, V. Lāča LPSR Valsts b-ka).
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plaši ieviest SBA darba mehanizāciju, radit kopkatalogu sistēmu un

vienotu bibliogrāfisku uzziņu dienestu. Valsts bibliotēkā ar katru

gadu palielinās literatūras pieprasījums starptautiskā abonementa

kārtā. Lasītājiem speciālistiem 1969. gadā no ārzemēm saņemtas
165 vienības. Visvairāk pasūta sabiedriski politisko literatūru ražo-

šanas un zinātniskajām vajadzībām, pedagoģiskam darbam, tulko-

šanai. Lai gūtu priekšstatu par lasītāju apkalpošanas darba kopīgo
apjomu, jāmin daži skaitļi. Piemēram, 1970. g. pierakstīti 24 017 lasī-

tāji, kuri bibliotēkas lasītavas apmeklēja 259787 reizes. 51,3% no

visa lasītāju skaita ir dažādu nozaru speciālisti un zinātnes darbi-

nieki. Visu bibliotēkas pēckara darbības laiku ievērojams skaits

dažādu fakultāšu augstskolu studentu izmantojuši Valsts bibliotē-

kas fondus. 1970. g. šī grupa bijusi 21,5% no visa lasītāju skaita,

11,6% — vidējo mācību iestāžu audzēkņi, 8,0% strādnieki. Ik dienas

bibliotēkas lasītavas vidēji apmeklē 800—1000 lasītāju. Lasītājiem
izsniedz katru gadu ap 1 miljonu vienību. 1970. g. literatūras izsnie-

gums bija 959 050.

Pēdējos desmit gados vadošo vietu literatūras izsnieguma pa

zinātņu nozarēm ieņem sabiedriski politiskās (27,4%) un tehnikas

literatūras izsniegums (28,5%). Niecīgs ir lauksaimniecības un

medicīnas literatūras izsniegums. Sevišķi pēdējos gados ievērojami

augusi lasītāju interese par literatūru mākslas jautājumos. Žur-

nālu izsniegums šajā nozarē sastāda 23,1%.

Runājot par dažādo nozaru speciālistu kontingentu mūsu biblio-

tēkā, redzams, ka gandrīz puse ir dažādu tehnikas nozaru darbi-

nieki. Interesants ir fakts, ka sabiedriski politiskās literatūras

izsniegums ar katru gadu pieaug. Vērojot un pētot atsevišķu nozaru

speciālistu intereses, redzams, ka bez literatūras šaurajā speciali-
tātē ikviens speciālists daudz pieprasa arī sabiedriski politisko,
mākslas un vēl citu nozaru literatūru, kas liecina par speciālistu
daudzveidīgajām interesēm. Lasītāju interešu iepazīšana, lai atbil-

stoši tām varētu organizēt apkalpošanas procesu, vairākkārt šajos

gados bijusi mūsu uzmanības centrā. 1964.—1965. g. pētījumā
iegūtās ziņas tika apkopotas un ievērotas darba organizācijā gan

pašreizējos apstākļos, gan domājot par lasītāju apkalpošanas darba

izveidošanu tālākajā perspektīvā. Salīdzinājumā ar citām Rīgas lie-

lākajām bibliotēkām redzams, ka mūsu bibliotēka apkalpo vislielāko

skaitu lasītāju (sk. 6. tabulu).

Aizvadītajos pēckara gados izvirzījušies vairāki lasītāju apkal-
pošanas darba organizācijas un literatūras propagandas jautājumi,
kuru risinājums bijis veiksmīgs un uzlabojis lasītāju kvalitatīvu

apkalpošanu.
Lielu ieguldījumu lasītāju, it sevišķi zinātnes darbinieku un

speciālistu apkalpošanā devusi diferencētā lasītāju apkalpošana pa
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6. tabula

zinātņu nozarēm un pēc lasītāju sagatavotības izveidotajās lasī-

tavās. Prakse pierādījusi, ka minētā apkalpošanas sistēma ir

atzīstama par labu un tādēļ pilnveidojama un attīstāma.

Daļēji atrisināts jautājums par lasītāju brīvu pieeju literatūrai.

Pilnīgi brīva pieeja organizēta sabiedriski politiskās literatūras

lasītavas palīgfondam un literatūras izstādēm (izņemot «retumu»).
Literatūras izsnieguma nemitīga palielināšanās no brīvās pieejas
fondiem un literatūras izstādēm liecina, ka šai lasītāju apkalpo-
šanas formai ir ievērojama nozīme literatūras propagandā, tādēļ
tā pēc iespējas ieviešama plašāk.

Pēdējos gados vairākkārt iepazītas dažādu lasītāju grupu inte-

reses un nopietni pētīts lasītāju kontingents. legūtās ziņas apkopo-
tas un izmantotas vispirms lasītāju apkalpošanas darba un fonda

komplektēšanas uzlabošanā, kā arī vairākiem referātiem un publikā-

cijām.
1

Ir bijuši pētījumi, kuru mērķis iegūt ziņas par noteiktu tematu,

piemēram, lasītāju domas par jaunāko latviešu padomju daiļlitera-
tūru, par sabiedriski politisko literatūru latviešu valodā v. c.

1969. gadā bibliotēka pabeidza pētījumu, kuru veica pēc PSRS

Ministru Padomes Valsts zinātnes un tehnikas komitejas speciālo,
zinātnisko un tehnisko bibliotēku darba koordinācijas starpresoru

komisijas un Vissavienības ārzemju literatūras bibliotēkas izstrā-

dātās programmas par ārzemju literatūras fondiem un to izmanto-

šanu. Pētījumu rezultāti apkopoti, materiāls nosūtīts Vissavienības

ārzemju literatūras bibliotēkai Maskavā.

Veikti vairāki pasākumi SBA darba uzlabošanai, šī darba koor-

dinācijai ar citām bibliotēkām, starptautiskā abonementa paplaši-
nāšanai; uzsākta lauksaimniecības speciālistu apkalpošana ar grā-
matu un bibliogrāfisko informāciju neklātienes abonementa kārtā.

1 Озола И. А. Контингент читателей Государственной библиотеки Латвий-

ской ССР и их запросы. — «Библиотеки СССР», вып. 35. М., 1967, с. 73—86.

Lasītāju skaits
Literatūras

izsniegums

LPSR Valsts b-ka

Rigas Politehn. inst. b-ka

LVU zinātniska b-ka

Republ. tehniska b-ka

LPSR ZA Fund, b-ka

l.PSR Medicīnas zinātniska b-ka

Rīgas Medicīnas inst. b-ka

22 513

14 554

10750

9 930

6 949

5 750

3 630

1 007 477

497616

836074
4.30 150

594 516

131 805

45 191



SBA un NA darba apjoma pieaugums liecina par šo darba formu

lielo nozimi iedzīvotāju apkalpošanā ar literatūru.

Visus pēckara gadus ievērojama vieta literatūras propagandā

bijusi masu darbam ar tā daudzveidīgajām formām. Vairākkārt

apspriests masu darba saturs un izstrādāti galvenie šī darba vir-

zieni, piemēroti lasītāju sastāvam un bibliotēkas uzdevumiem.

lespēju robežās risināti lasītāju apkalpošanas procesa mehani-

zācijas jautājumi, kuriem mūsdienu bibliotēkā ierādāma nozīmīga
vieta.

.Lasītāji var izmantot bibliotēkas reprografijas nodaļas pakal-
pojumus mikrofilmu un kserokopiju izgatavošanā. Lasītavās ir

mikrofilmu lasīšanas aparāti. 1969. gadā bibliotēkā uzstādīts tele-

taips. Grāmatu lifts atvieglo grāmatu piegādi no grāmatu krātuves

centrālās daļas.

Lasītāju apkalpošanas darba tālāka pilnveidošana ik dienas ir

bibliotēkas kolektīva uzmanības centra. Apkalpošanas sistēmā atbil-

stoši ideoloģiskā darba saturam un konkrētiem bibliotēku darba

uzdevumiem tiek ieviesti nepieciešamie precizējumi, kas veicina

Valsts bibliotēkas bagāto literatūras fondu izmantošanu.



И. ОЗОЛА

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БИБЛИОТЕКЕ ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

Резюме

В послевоенный период обслуживание читателей в Государст?
венной библиотеке Латвийской ССР подверглось коренным преоб-

разованиям соответственно принципам советского библиоте-

коведения. Новая система обслуживания имела целью углублен-
ное удовлетворение образовательных, производственных и науч-

ных запросов широких читательских масс, активную пропаганду

марксистско-ленинской литературы, новых научных достижений

и передового опыта. Была проведена работа по организации

дифференцированного обслуживания читателей — созданы от-

раслевые и специализированные читальные залы, а также общий

читальный зал и читальный зал для юношества. Читальные залы

формировались как комплексы библиотечно-библиографического

обслуживания читателей. В статье охарактеризованы задачи и

роль отдельных читальных залов, проанализированы основные

показатели работы по обслуживанию читателей.

В результате повышения научного и технического уровня
населения республики и принятых библиотекой мер по специали-

зации обслуживания читателей в последние годы происходил

рост числа читателей — специалистов и научных работников, со-

ставлявших в 1970 г. 51,3% всех читателей. Увеличиваются

также показатели посещаемости и выдачи литературы. В струк-

туре книговыдачи Государственной библиотеки первые места

занимают общественно-политическая и техническая литература

(27,4 и 28,5%). Введение открытого доступа к подсобному фонду
общественно-политической литературы (в 1960 г.) значительно

активизировало его использование- Для улучшения обслуживания
читателей и комплектования фондов изучаются интересы разных

групп читателей и их контингент.

В статье отмечено также значение массовой работы по про-

паганде литературы, рассмотрены мероприятия по механизации

процессов библиотечной работы, а также определено место Госу-

дарственной библиотеки Латвийской ССР в ряду крупнейших

научных библиотек и ее роль в обслуживании книгой населения

всей республики посредством МБА и ЗА.

Дальнейшее улучшение обслуживания читателей является

повседневной заботой всего коллектива библиотеки.

Труды Гос. библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса, IV, Рига, 1973



I. OZOLA

SERVICE TO READERS AT THE VILIS LĀCIS

STATE LIBRARY OF THE LATVIAN S.S.R.

Summary

During the post-war period the readers' service at the State

Library of the Latvian S.S.R. has been subjected to fundamental

changes in accordance with the principles of Soviet librarianship.
The aim of the new readers' service system is to meet the educative,

production and scientific demands of wide readers' circles, to inten-

sify the popularization of Marxist-Leninist literature, of recent

scientific achievements and advanced experience. Much work was

devoted to differentiated readers' service: specialized and branch

reading-halls have been organized, as well as a general reading-
hall and a youth reading-hall. The reading-halls were organized as

library-bibliographic all-round service of the readers. The article

gives the characteristics of the tasks and role of different reading-
halls, the main indices of the readers' service have been analyzed.

During recent years the number of readers —• scientists and

other specialists — has increased due to the rise of technical and

scientific education of the population. In 1970 it was 51,3% of all

the readers. The indices of readers' attendance and lending of

material are increasing. In the lending of books the top places are

occupied by social-political and tehnical literature (27,4; 28,5%).
The installment of open shelves in 1960 at the Secondary
Service Department of social-political literature considerably acti-

vized the use of this material.

In order to improve the readers' service and acquisition the

interests of different groups of readers and their contingent are

being studied.

In conclusion the article stresses the role of propagandizing
literature among wide masses of people, mechanization of processes
of work at the library. It speaks about the position the State Library
of the Latvian S.S.R. occupies among the largest scientific libraries,
about its role in supplying the population of the republic with books

through the Inter-Library Loan Department and Correspondence
Loan.

The further improvement of readers' service is the main concern

of the whole staff of the library.

The Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R. Proceedings, IV, Riga, 1973
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S. LAPIŅA,

mūzikas nodaļas
galvenā bibliogrāfe

V. LĀČA LPSR VALSTS BIBLIOTĒKAS MŪZIKAS NODAĻA

(DARBĪBAS APSKATS)

I. Darbs ar nošu izdevumiem un mūzikas literatūru

Valsts bibliotēkā no 1919. g. līdz 1958. g.

Vija Lāča LPSR Valsts bibliotēkas mūzikas nodaļā ir koncen-

trēts Latvijas PSR plašākais un vienīgais visiem darbaļaudīm pie-

ejamais nošu izdevumu, mūzikas literatūras un fonotēkas fonds ar

lasītavu un abonementu.

Nošu izdevumi un mūzikas literatūra Valsts bibliotēkā uzkrā-

jās jau ar pirmajiem tās pastāvēšanas gadiem. Padomju valdības

1919. g. 3. aprīļa dekrētā par bibliotēkām bija norādīts par visu

republikas iespieddarbu veidu noteikta eksemplāru skaita nodo-

šanu Latvijas Centrālajai valsts bibliotēkai. 1 Valsts bibliotēkā tika

saņemti arī nošu izdevumu obligātie eksemplāri. Bez tam vēstu-

risko notikumu izraisītajos apstākļos bibliotēkas īpašumā nonāca

tie nacionalizētie nošu izdevumi, kam, tāpat kā grāmatām, Mantu

atdabūšanas komiteja nebija pierādītas īpašuma tiesības un ko

pakāpeniski nodeva Valsts bibliotēkai. Sai pašā laikā —

1920. gadā —
dažādās Latvijas pilsētās un laukos bija vēl liels

skaits pamestu nošu izdevumu, grāmatu par mūziku, kā arī kla-

vieru. Tās savāca Izglītības ministrijas Mākslas un kultūras depar-

1
Dekrēts par bibliotēkām. — «Latvijas Sociālistiskās Padomju Valdības

Ziņotājs», 1919, 3. apr.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Raksti, IV, Riga 1973
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tamenta mūzikas nodaļa. Daļu klavieru un nošu izdevumu nodeva

Valmieras mūzikas skolai un Fonoloģijas institūtam. Ar atliku-

šajiem skaitliski nelielajiem nošu krājumiem vien mūzikas nodaļa

nevarēja apmierināt mūzikas darbiniekus un citus interesentus, kam

minētie materiāli bija nepieciešami dažādu pasākumu organizē-
šanai, lekciju un rakstu sagatavošanai. Sos krājumus varēja izman-

tot, vai nu lai ierīkotu speciālu nošu lasītavu, vai arī lai atvērtu

bezmaksas muzikāliju lasītavu pie Valsts bibliotēkas. Lai lasī-

tajiem būtu iespējams ar lielākām sekmēm strādāt lasītavā, bija
nodomāts nošu fondu papildināt ar vajadzīgajām rokasgrāmatām
par muziķu un mūzikas žurnāliem. Tādēļ ari mūzikas nodaļa
iesniedza valdībai budžeta pieprasījumu mūzikas lasītavas ierīko-

šanai.l Tomēr pēc Valsts bibliotēkas darba pārskatiem redzams, ka

nošu lasītavu līdzekļu un telpu trūkuma, kā arī citu iemeslu dēļ

nevarēja atvērt ne 1921. gadā,2 ne arī vēlāk — līdz pat 1958. gadam,
lai gan nošu fonds pieauga ik gadu.

Nošu izdevumu komplektēšana, apstrāde un glabāšana notika

atbilstoši tā laika Valsts bibliotēkas struktūrai un atsevišķu nodaļu

funkcijām. Та, piemēram, latviešu nodaļā uzkrāja visu, kas iznācis

latviešu valodā, taja skaitā arī jaunos obligātos un agrāko gadu
nošu izdevumus; nodaļā «Baltica» — literatūru par Latviju sveš-

valodas, neraugoties uz to, kur un kad tā izdota, tātad arī sveš-

valodas izdotos latviešu komponistu darbus kā Latvijā, tā ārzemēs;*

vispārējas nodaļas vēstures un mākslas nodaļā uzkrāja ārzemju
autoru nošu izdevumus.

Nošu izdevumus centralizēti inventarizēja ienākšanas secībā

kopa ar grāmatām un citiem iespieddarbiem un attiecīgajās nodaļās
arī uzskaitīja kopā ar grāmatām. Tādēļ ne pēc Valsts bibliotēkas

inventāra grāmatas, ne arī pēc atsevišķu nodaļu darba atskaitēm

nevar gut pārskatu par to, kā pa atsevišķiem gadiem pieaudzis nošu

izdevumu skaits.

Katra nodaļa savu fondu kataloģizēja patstāvīgi. Vislielāko

vērību darbam ar notīm veltīja latviešu nodaļā. Laika un telpu trū-

kuma dēļ netika apstrādātas savāktās bezsaimnieku notis. Pie

vēstures un mākslas nodaļas 1938. gadā bija ap 10 000 šādu neap-

strādātu nošu izdevumu. Notis gan bija sakārtotas, bet nebija kata-

1 Izglītības ministrijas Mākslas un kultūras departamenta mūzikas nodaļas

līdzšinēja darbība un nolūki nākotnē. — «Latvju Mūzika», 1921, 1. B-dis. Bez-

maksas valsts muzikāliju lasītava pie Valsts bibliotēkas. — «Jaunākās Ziņas»,
pielikums. 1921, 25.

2 Latvijas Valsts bibliotēka (1. VIII 1921.—1. IV 1922.). — «Izglītības Minis-

trijas Mēnešraksts». 1923, 3. 11.
r.

Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas LPSR Valsts bibliotēkas materiālu

fonds (turpmāk R XAI64), 1 с lieta.
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loģizētas.1 Lasītājiem izsniedza apstrādātos nošu izdevumus, bet

pēc speciāla pieprasījuma sameklēja attiecīgo izdevumu arī no

neapstrādātajiem materiāliem. Sādā stāvoklī nošu izdevumi atradās

līdz 1945. g. un pirmajos pēckara gados. 1946. g. realizētajā Valsts

bibliotēkas rekonstrukcijā un reorganizācijā bija vēl trūkumi fondu

novietojumā un katalogu sistēmā, tas liecināja, ka LPSR Valsts

bibliotēkas darbs turpmāk jāpārkārto. 1947. un 1950. gadā turpināja
pilnveidot Valsts bibliotēkas struktūru.2 Jaunajā struktūras variantā

tika paredzēts arī mūzikas un nošu kabinets ar 1 bibliotekāru.

Izstrādātajā Valsts bibliotēkas fondu novietojuma sistēmas pro-

jektā bija paredzēts: «4. Fundamentālo fonda grāmatu daļu, kas pie-
der pie īpašiem izdevumu veidiem, sakarā ar šo veidu īpatnībām un

īpašu glabāšanu sakārto nevis pēc satura, bet gan pēc izdevuma

veida.3 Pie šiem izdevuma veidiem minētas arī notis.

Nošu izdevumu skaits strauji pieauga. No '1940. gada līdz

1959. gadam Valsts bibliotēka saņēma Padomju Savienības bez-

maksas obligāto eksemplāru krievu valodā un Latvijas PSR izde-

vumu bezmaksas eksemplāru, tajā skaitā arī notis. 4 Līdz

1948. gadam bibliotēka saņēma izdevumus arī citās PSRS tautu

valodās un no 1949. gada līdz 1959. gadam Latvijas PSR maksas

obligāto eksemplāru. 5 Bez tam pēc 1945. gada Valsts bibliotēkas

fondā ieplūda bezīpašnieku nošu izdevumi. Ļoti palielinājās nošu

izdevumu pieprasijums. Arī tas liecināja, ka nepieciešams izveidot

atsevišķu nošu fondu.

1947. g. beigas uzsaka sagatavošanas darbus nošu izdevumu

koncentrēšanai atsevišķa fondā. 1949. gadā tika noorganizēts nošu

kabinets ar nošu un mūzikas literatūras fondu, bet telpu un kadru

trūkuma dēļ to 1950. g. likvidēja. Nošu izdevumus un mūzikas lite-

ratūru pievienoja sīkiespieddarbu, iespiedgrafikas un karšu fondam.

1955. gada mūzikas literatūru no šī fonda atdalīja un nodeva galve-

najai grāmatu krātuvei un vispārējās lasītavas palīgfondam. So

pārkārtojumu izdarīja, lai tuvinātu mūzikas literatūru vispārējai
lasītavai un lasītāji kopā ar citām grāmatām varētu saņemt ari

grāmatas par muziķu.

Jaunos nošu izdevumus komplektēja un apstrādāja centralizēti,

katalogus organizēja apstrādes un katalogu nodaļa. Nošu izde-

vumu apraksti tika ievietoti ģenerālajā alfabētiskajā darba kata-

logā. Lasītāju vajadzībām nošu izdevumi tika atspoguļoti nošu

1 R XAI64, 19. I.
2 Turpat, 32. I.
3 Turpat, 25. 1.
4

Приказ Главлита СССР № 1018, 21 ноября 1940 г.
5

LPSR Ministru Padomes lēmums Nr. 469, 1949. g. 9. maijā.
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sistemātiskajā un alfabētiskajā katalogā. Pakāpeniski par jaunu
aprakstīja arī iepriekšējos gados uzkrātās notis. Visi pēc jaunās
sistēmas apstrādātie eksemplāri bija uzskaitīti un izdalīti inventāra

grāmatā atsevišķi. Nerekataloģizētie nošu izdevumi palika uzskaitē

kopā ar nerekataloģizētām grāmatām un citiem iespieddarbiem kā

vienkāršoti apstrādātais fonds. Nošu fonda atsevišķā uzskaite

sākās 1947. gadā.
Strauji pieauga inventarizēto nošu izdevumu skaits (sk.

1. tabulu):

l. tabula

Nošu fonda pārzinātāju uzdevumos ietilpa nošu izdevumu pie-

ņemšana, summārā uzskaite, saglabāšana un lasītāju apkalpo-
šana. Nošu izdevumus novietoja standartplauktos horizontāli, siste-

mātiskā-lingvistiskā-alfabētiskā secībā; daju izdevumu ievietoja

speciālās kārbās.

Lasītājus apkalpoja periodikas, nošu, sīkiespieddarbu un reto

grāmatu kopējā lasītavā, atsevišķi neuzskaitot tos lasītājus, kas

izmantoja tikai nošu fondu. Reģistrēja vienīgi nošu izsniegumus.

Lasītāju rīcībā blakus lasītavai periodikas un nošu fondā atradās

klavieres un kāpņu telpā — nošu izdevumu katalogi un kartotēkas:

alfabētiskais un sistemātiskais katalogs, skaņdarbu nosaukumu un

vokālo sacerējumu teksta autoru kartotēka, kā arī dziesmu tema-

tiskā kartotēka. Sīkiespieddarbu, iespiedgrafikas, karšu un nošu

fonda darbinieki rīkoja nošu izdevumu tematiskās un jaunumu
izstādes un izpildīja arī bibliogrāfiskas uzziņas.

Nošu izdevumu un mūzikas literatūras izsniegums pakāpeniski
pieauga. Perioda no 1930. gada līdz 1939. gadam vienā gadā vidēji
sasniedza 300—400 eksemplārus, bet no 1950. gada līdz 1955. gadam
3500 eksemplārus. No 1955. gada līdz 1958. gadam (pēc mūzikas

literatūras nodošanas krātuvei un palīgfondam) nošu izdevumus

vien gadā vidēji izsniedza 3500 eksemplāru. Nošu izdevumus lasī-

tājiem izsniedza tikai darbam uz vietas lasītavā, nevis atskaņošanai

ārpus bibliotēkas. Tāpēc darbs ar nošu izdevumiem neieguva lielu

nozīmi Latvijas PSR mūzikas dzīvē un nošu izsniegums bija 3—

4 reizes mazāks, nekā tai pašā laikā vienā gadā izsniedza Valsts

centrālā nošu bibliotēka.

Tas liecināja par to, ka Valsts bibliotēkas nošu bagātības

Gadi 1948. h I
1953, i. I 1958. I. 1

ienības 2 730 17 483 30745



236

pilnība netika izmantotas, tādēļ vajadzēja meklēt jaunas darba for-

mas, reorganizēt darbu ar nošu literatūru.

1957. gada beigās un 1958. gada sākumā Latvijas PSR Kultūras

ministrija saka apsvērt domu par Valsts bibliotēkas un Valsts cen-

trālās nošu bibliotēkas apvienošanu, lai paplašinātu un padziļinātu
darbu ar nošu izdevumiem un līdz ar. to uzlabotu republikas mūzi-

kas darbinieku apkalpošanu.
1958. g. 1. aprīlī ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas

lēmumu Valsts bibliotēkai pievienoja Valsts centrālo nošu

bibliotēku. 1

11. Valsts centrālās nošu bibliotēkas darbības apskats

(1935.—1958. g.)

1922. g. 20. decembri Rīgā nodibinājās Latvijas Mūziķu biedrība

ar arodbiedrības funkcijām.2 Bez mūziķu saimnieciskās un tiesiskās

dzīves jautājumu kārtošanas biedrība organizēja nošu bibliotēku,

pēc kuras bija neatliekama vajadzība.
Operai un teātriem, konservatorijai un mūzikas skolām bija

nelieli nošu izdevumu krājumi, bet tie apmierināja tikai savas iestā-

des vajadzības. Pārējie pieprasījumi kā Rīgā, ta arī citās Latvijas

pilsētas un lauku kultūras centros palika ārpus šī loka.

Pēc pirmā pasaules kara, mūzikas dzīvei pārkārtojoties un akti-

vizējoties, Rīgas 1 mūzikas institūts (1864. —1940. g.) visus

orķestra darbus, instrumentālos ansambļus, klavieru izvilku-

mus v. c. pārdeva Latvijas Mūziķu biedrībai; Rīgas Latviešu bied-

rība (1868. —1940. g.) pārdeva minētajai biedrībai vokālos skaņ-
darbus: koru dziesmu krājumus, oratorijas, kantātes un arī grāma-
tas par mūziku. Nošu izdevumus Latvijas Mūziķu biedrība gan

nopirka, gan arī ieguva kā ziedojumus no privātpersonām.
Trīsdesmitajos gados buržuāziskā valdība sāka pievērst uzma-

nību Latvijas Mūziķu biedrībai, piešķirot zināmu summu no kul-

tūras fonda rezervēm jaunu nošu iegādei, dublēšanai, pārrakstī-
šanai. 1935. gadā Latvijas Mūziķu biedrības bibliotēka pārgāja
valsts pārziņa. Uz šīs bibliotēkas bāzes pie Latvijas Konservato-

rijas nodibināja Kultūras fonda Centrālo nošu bibliotēku; kompo-
nistu Jēkabu Graubiņu iecēla par bibliotēkas vecāko bibliotekāru.3

J. Graubiņš pārzināja bibliotēku līdz 1941. gadam.

1 Постановление коллегии Министерства культуры Латвийской ССР

23 марта 1958 г.

2 Latvijas muziķu biedrība. — «Muziķa», 1925, oktobris, 16. lpp.
3 «Valdības Vēstnesis», 1935, 102 un 189; «Mūzikas apskats», 1935,

6/7. Hronika.
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No 1941. g. novembra līdz 1942. g. februārim bibliotēku vadīja
komponists Alfrēds Kalniņš, no 1942. g. marta bibliotēkas pārzinis

bija pianists brīvmākslinieks Georgs Karlsons, kas šai bibliotēkā

sācis strādāt 1939. gadā. Līdz 1941. gadam bibliotēkā strādāja divi

darbinieki, vācu okupācijas laikā tikai viens — pārzinis.

Bibliotēka darbojās kā atsevišķa iestāde, tikai darbinieku algas
izmaksāja Valsts konservatorija, bet norēķināšanās par naudas

līdzekļiem ar grāmatvedību notika Izglītības ministrijā. Līdzekļus
nošu izdevumu un mūzikas literatūras iegādei deva Kultūras fonds.

Bez tam Kultūras fonda Centrālajai nošu bibliotēkai nodeva likvi-

dēto koru un mūzikas biedrību, kā arī vācu repatriantu uzkrātās

notis. Centrālā nošu bibliotēka bija pieejama visiem iedzīvotājiem.
No nošu fonda izsniedza izdevumus lasītājiem uz zināmu laiku bez-

maksas lietošanā, Bibliotēku bieži izmantoja konservatorijas peda-

gogi un studenti, tomēr vislielākā nozīme Centrālajai nošu biblio-

tēkai bija simfonisko orķestru nodrošināšana ar notīm gan Rīgā,
gan perifērijā.

Pēc Lielā Tēvijas kara 1945. g. 14. jūlijā Mākslas lietu pārvalde

pie Latvijas PSR TKP izdeva pavēli Nr. 3, kuras 1. paragrāfā teikts:

«Skaitīt par atjaunotu Valsts centrālas nošu bibliotēkas darbību ar

15. oktobri, 1944. g.» 1945. g. jūnijā Valsts štatu komisija bija jau
apstiprinājusi bibliotēkas štatu.

Pēckara laikā straujais kultūras uzplaukums izpaudās koncertu

dzīves atjaunošana, mūzikas skolu tikla paplašināšana un paš-
darbības attīstība; līdz ar to strauji auga arī Valsts centrālas nošu

bibliotēkas nozīme. Kara gados bija gājušas zudumā daudzas pri-
vātpersonu bibliotēkas, specializētajā nošu veikala nebija' agrāko
gadu izdevumu lielu uzkrājumu, un samērā nelielais pirmo pēckara
gadu nošu izdevumu skaits nespēja apmierināt iedzīvotāju vaja-
dzības pēc nošu un mūzikas literatūras. Nošu bibliotēka bija nepie-
ciešama gan mūzikas speciālistiem, gan topošajiem mūziķiem, gan

pašdarbniekiem un mūzikas mīļotājiem.

Valsts centrāla nošu bibliotēka saka savu fondu papildināt ar

jauniem nošu izdevumiem, grāmatām par mūziku un radniecīgām
nozarēm — mākslu, teātri, horeogrāfiju v. c. Šos izdevumus iegā-
dājās Bibliotēku kolektorā, bet vēlāk nošu veikalā, atsevišķos gadī-
jumos PSRS Mūzikas fondā Maskavā un tā nodaļā Tallina. Rīgas
nošu veikalā, kas bija galvenais nošu izdevumu komplektēšanas
avots, visu vajadzīgo nevarēja iegādāties. Bija jūtams padomju
komponistu jaunāko darbu trūkums, ko obligātā eksemplāra veida

saņēma tikai LPSR Valsts bibliotēkas nošu fonds. Vairāk pieprasī-
tos agrāko gadu izdevumus, kā arī trūkstošos operu klavierizvil-
kumus un simfonisko darbu partitūras iepirka no privātpersonām.
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Trūkstošajiem nepieciešamajiem simfoniskajiem skaņdarbiem

izrakstīja atsevišķu orķestra instrumentu partijas.
Pēc Mākslas lietu pārvaldes pievienošanas LPSR Kultūras

ministrijai bibliotēka nonāca Kultūras ministrijas Mākslas lietu

pārvaldes Mūzikas daļas pārziņā. Ar 1947. gadu Valsts centrālajai
nošu bibliotēkai laiku pa laikam tika nodoti Mākslas lietu pārval-
des, bet ar 1953. gadu arī Kultūras ministrijas iepirktie latviešu

padomju komponistu skaņdarbi rokrakstā, pa lielākajai daļai

manuskripti. Sie darbi ļoti bagātināja fondu, jo ar katru dienu

pieauga pieprasījumi pēc padomju, to skaitā arī latviešu kompo-
nistu darbiem. 1949. gadā Operas un baleta teātris nodeva biblio-

tēkai to operu, operešu un simfonisko darbu partitūras, kas vairs

nebija teātra repertuārā. Nedaudz literatūras Valsts centrālā nošu

bibliotēka saņēma arī no PSRS un ārzemju draudzības un kultūras

sakaru biedrības Latvijas nodaļas. Prof. Alfr. Kalniņš uzdāvināja
savus lielas formas skaņdarbus, piemēram, operas «Salenieki»

partitūru un klavierizvilkumu, baleta «Staburags» partitūru, kan-

tāšu «Jūra», «Mūzikai», «Pastardiena», «Himna sievietei» klavier-

izvilkumus. Liela daļa no tiem ir autora rokraksti, un tagad tie

nodoti Valsts bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļai.
Valsts centrālās nošu bibliotēkas nošu un mūzikas literatūras

fonds atspoguļojās vienīgi sistemātiskajā katalogā. Šī kataloga
pamatā bija dalījums pēc izpildījuma veidiem ar latīņu burtu apzī-

mējumu katram atsevišķam veidam.

Katram nošu vai grāmatas eksemplāram atbilda viens nodaļas

un inventāra numurs un viena kataloga kartīte. Lasītājs, atradis

katalogā meklētā skaņdarba apraksta kartīti, izņēma to no kata-

loga un iedeva bibliotekāram, kas izsniedza pieprasīto eksemplāru.
Izsniegtā eksemplāra kartīti, ievērojot sistemātisko iedalījumu,

novietoja atsevišķi. Lasītāja rīcībā katalogā palika tikai to skaņ-
darbu vai grāmatu kartītes, ko viņš tobrīd varēja bibliotēkā saņemt.
Literatūru visbiežāk izmantoja abonementa veidā, t. i., saņemot to

lietošanai uz māju. Skaņdarbu manuskriptus, izdevumus, kas bija

Vienīgie republikā, un periodiku izsniedza tikai darbam uz vietas

lasītavā. No apmēram 25 lasītājiem, kas vienā dienā apmeklēja
bibliotēku, tikai 1 vai 2 lasītāji izmantoja literatūru lasītavā. Lai

rastu zināmu materiālu nodrošinājumu par līdzņemšanai izsniegto
literatūru un iespējamiem zudumiem, kā arī lai iegūtu vairāk

līdzekļu nošu iegādei un citiem izdevumiem, ar 1947. gada
1. oktobri Kultūras ministrija noteica maksas abonementu, kas

pastāvēja līdz 1966. g. beigām.
Tieši tāpēc, ka Valsts centrālajai nošu bibliotēkai bija abone-

ments un tā apkalpoja visu republiku, bibliotēkas fondu izmantoja
ļoti aktīvi. Fondā esošos orķestra materiālus lietoja koncertos ne
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tikai LPSR Radioraidījumu komitejas, LPSR Valsts filharmonijas,
LPSR Valsts konservatorijas, mūzikas skolu un pašdarbības orķes-

tri, bet arī orķestri Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī,
Rēzeknē, Cēsīs v. c. Liels pieprasījums bija arī pārējo izpildījuma
veidu skaņdarbiem un mūzikas literatūrai. Pieaugot fondam un.

abonentu skaitam, pieauga arī bibliotēkas darba apjoms. Četriem

bibliotēkas darbiniekiem bez bibliotekārā darba bija jāpārvar arī

visas saimnieciskās grūtības, jāveic dažādi tehniski darbi, un tāpēc
viņi nevarēja sekmīgi tikt galā ar lielajiem uzdevumiem, kas izvir-

zījās darba gaitā, sevišķi ar tiem, kas saistījās ar nošu izdevumu

zinātnisku apstrādi, krājumu un periodikas analītiskajiem izrak-

stiem, nepieciešamo katalogu un kartotēku organizēšanu un mūzi-

kas propagandu. Bibliotēkas darbiniekiem bija muzikālā izglītība
vai nepieciešamās zināšanas mūzikā, bet nebija speciālās bibliote-

kārās un bibliogrāfiskās izglītības. Viens sistemātiskais katalogs,

pastāvot šādai apkalpošanas kārtībai, nevarēja dot pārskatu par
bibliotēkas fondu vispār, bet gan tikai par to, kas bibliotēkā atrodas

attiecīgajā brīdī.

Valsts centrālās nošu bibliotēkas darbu Joti traucēja arī biežās

telpu maiņas. Vācu okupācijas laikā bibliotēka bija spiesta pār-
celties no Valsts konservatorijas uz Parka (tag. Alfr. Kalniņa)
ielu. Pēc Rīgas atbrīvošanas bibliotēkai tika ierādīta viena telpa
Valsts konservatorijā. Taču konservatorijai vajadzēja pašai šo

telpu, un bibliotēku pārvietoja uz Zirgu ielu 4, bet, kad telpas
kļuva par šaurām, bibliotēku 1954. gada rudenī pārcēla uz

K. Barona ielu 16/18. Bibliotēkas darbu kontrolēja tikai ar grāmat-
vedības bilanci un plāna izpildi naudas vērtībās Kultūras ministri-

jas grāmatvedībā. Analīzi par fonda pieaugumu vai lasītāju apmek-
lējumiem bibliotēkas darbinieki līdz 1953. g. izdarīja tikai atseviš-

ķos gadījumos. Tā saglabājušies daži skaitļi, kas liecina par darba

apjoma paplašināšanos pēckara gados (sk. 2. un 3. tabulu).
Redzams, ka fonds no 1944. g. līdz 1958. g. pieaudzis gandrīz

četras reizes, nemitīgi audzis arī reģistrēto abonentu skaits. Tas

2. tabula

Fonda lielums (vienībās)

Laiks
I grāmatas Inotis kopā

3. X, 1944

. VI, 1950

. I, 1953

. I, 1954

. I, 1955

. I, 1956

. I, 1957

. I, 1958

� 9 831

15 391

21 329

22 941

25 240

29234

34 196

39 176

I 120

1 384

1 572

1 762

2 143

2 484

3 110

3 625

10951

16 775

22 901

24 703

27 383

31 718

37 306

42 801
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3. tabula

pierada, kā augusi bibliotēka un tās nozīme. Tomēr apstākļi biblio-

tēkā neļāva izvērst darbu. Vienīga telpa bija izmantota līdz pēdējai

iespējai un neatbilda sanitārajiem noteikumiem. Tādēļ vairākkārt

tika lūgta Kultūras ministrijas palīdzība telpu jautājumā.

111. Valsts centrālās nošu bibliotēkas pievienošana
LPSR Valsts bibliotēkai

un darba reorganizācija (1958.—1969. g.)

1958. g. 23. martā LPSR Kultūras ministrijas kolēģija nolēma1
lasītāju apkalpošanas un saimniecisko grūtību atrisināšanas nolūkā

ar 1958. g. 1. aprīli Valsts centrālo nošu bibliotēku pievienot LPSR

Valsts bibliotēkai, tai nododot visus Valsts centrālas nošu bibliotē-

kas budžeta līdzekļus, štatus, inventāru un citas materiālās vērtības;

tika norādīts — Valsts bibliotēkai organizēt nošu un mūzikas lite-

ratūras maksas abonementu par literatūras lietošanu ārpus biblio-

tēkas, ka tas bija organizēts Valsts centrālajā nošu bibliotēka.

Abu bibliotēku nošu fondu apvienošana nenozīmēja tikai kvan-

titatīvas pārmaiņas. Та pavēra darbam plašākas turpmākas attīs-

tības perspektīvas apstākļos, kad mūsu kultūras dzīves aktivizēša-

nās un padomju cilvēka veidošanās process izvirzīja arvien jaunus
uzdevumus estētiskajai audzināšanai.

Šo uzdevumu realizēšanai Valsts bibliotēka izveidoja nošu izde-

vumu un mūzikas literatūras nodaļu. 2

Valsts bibliotēkas nošu fondu atdalīja no sīkiespieddarbu,
iespiedgrafikas, nošu un karšu fondu kompleksa un kopā ar bijušo
Valsts centrālās nošu bibliotēkas nošu fondu novietoja atsevišķās

telpās. Valsts centrālās nošu bibliotēkas grāmatas bez parinventa-
rizēšanas nodeva apstrādes un katalogu nodaļai, kur tās apstrādāja
pēc iespieddarbu apstrādes vienotajiem noteikumiem, par inventāra

1 Постановление коллегии Министерства культуры Латвийской ССР

"23 марта 1958 г.

2 Turpmāk tekstā tā tiks saukta par mūzikas nodaļu.

Gadi Abonentu skaits
Apmeklētāju

skaits
Literatūras

izsniegums

13. X, 1944—

—.i. VI, 1950

1953

1954

1955

1956

1957

Ziņu nav 22 800 Ziņu nav

962

1 056

1 303

1 681

1 832

1 680

5 397

5 733

7 431

8513

8 465

10 044

10249

14012

14 573

15G25
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numuru paturot bijušo grāmatas nodaļas numuru. Pēc apstrādes

grāmatas par mūziku nodeva atpakaļ mūzikas nodaļai, bet citu

nozaru grāmatas — attiecīgajiem bibliotēkas fondiem. Skaņdarbu

manuskripti un retie izdevumi papildināja reto grāmatu un rok-

rakstu fondu. Minētajam fondam nodeva gan daudzu mazākas

formas skaņdarbu manuskriptus, gan arī šajā rakstā iepriekš minē-

tos dāvinātos Alfr. Kalniņa skaņdarbus, P. Barisona Latvju rapso-

diju klavierēm un simfoniskajam orķestrim, L. Garutas Koncertu

klavierēm un orķestrim, J. Graubiņa Kvintetu Nr. 2, J. Ivanova

Koncertu vijolei ar orķestri, Koncertu čellam ar orķestri, Koncertu

klavierēm ar orķestri, simfoniju «Atlantīda», 5., 6., 7. un 8. simfo-

niju, J. Ķepīša baletu «Turaidas roze», Jēk. Medina Koncertu čel-

lam orķestra pavadījumā, Koncertu fagotam un orķestrim, Koncertu

klarnetei un orķestrim, Koncertu mežragam un orķestrim, E. Meln-

gaiļa «Latvisko danci», Ā. Skultes «Horeogrāfisko poēmu», orķestra
svītu «Princese Gundega», V. Utkina 2. simfoniju, M. Zariņa Lat-

viešu tautas dejas un rotaļas jauktam korim, A. Zilinska operu

«Zelta zirgs», mūziku A. Brigaderes pasaku lugai «Sprīdītis» v. c.

1958. g. L oktobrī mūzikas nodaļas apvienotā fonda skaitlis-

kais sastāvs bija 73 231 nošu vienība, 3818 grāmatu (t. sk. ari

žurnāli)» un aptuveni 7255 neinventarizēto nošu vienību. Abu bib-

liotēku nošu fonda katalogi bija organizēti pēc dažādiem princi-

piem. Katalogu pārkārtošana mūzikas nodaļai izvērtās par vislie-

lāko un nepieciešamāko darbu, par ko tiks runāts turpmāk.

Pakāpeniski tika izstrādāti nepieciešamie darba dokumenti:

nodaļas nolikums, komplektēšanas plāns, šifrēšanas instrukcija, kā

arī noteikumi par literatūras lietošanu lasītavā un abonementā.

Darba gaita minētie dokumenti ir papildināti, laboti un grozīti
atbilstoši izmaiņām nodaļas struktūrā un darba organizācija.

1960. g. beigās mūzikas nodaļā tika uzsākta skaņu plašu kom-

plektēšana. Līdz ar to pārveidoja arī nodaļas nosaukumu, nosaucot

to par nošu izdevumu, mūzikas literatūras un fonotēkas nodaļu,
kas pastāvēja līdz 1970. gadam.

IV. Mūzikas nodaļas pašreizējā darba organizācija

Komplektēšana un kataloģizācija. Nodaļas fondu komplektē-
šana notiek ar Latvijas PSR obligāto eksemplāru, daļēji arī ar Vis-

savienības obligāto maksas eksemplāru, Rīgas nošu veikalā un

Centrālajā antikvariātā pirktajiem izdevumiem, nošu izdevumiem no

vienkāršoti apstrādātā fonda, ar saņemto literatūru no citiem bib-

liotēkas fondiem un no citām iestādēm, kā arī starptautiskās grā-
matu apmaiņas kārtā. Vērtīgu fonda papildinājumu dod Kultūras

ministrijas iepirktie latviešu komponistu skaņdarbi, ko ministrija



4. tabula

1 T. sk. arī no Valsts centrālas nošu bibliotēkas pārņemtie žurnāli, ko atse-

višķi nēuzskaitīja.
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Laiks Kopa

Tai skaitā

nošu

izdevumi grāmatas žurnāli

958, 1. X 77 049 73 231 38181

1958, IV cet. 611 607 4

1959 7 426 6 701 708 17

1960 6 487 5 764 693 30

1961 6 661 5 996 600 65

1962 4 914 3 783 1 055 76

1963 5014 4 388 571 55

1964 4 022 3 301 667 54

1965 4 324 . 3514 695 115

1966 4 790 4 248 493 49

1967 4 555
I

I 4 021 458 76

1968 3 963 3378 576

1969 4 959 4416 519 24

1970 5 400 4 548 843 9

1971 140 175 127896 11 700 579
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nodod tālāk Valsts bibliotēkai. Ja skaņdarbs ir manuskripts, to

glabā reto grāmatu un rokrakstu fondā, bet pārrakstītos eksemplā-
rus — mūzikas nodaļā. Fondu papildina arī ar orķestra partiju
izrakstīšanu no partitūrām un šo partiju kserokopijām, tā iegūstot

jaunus pilnīgus orķestra darbu komplektus, kas tik ļoti nepieciešami
republikas koncertu programmu repertuāra papildināšanai. Pār-

raksta arī vairāk pieprasītās notis, īpaši latviešu komponistu
jaunās dziesmas, kas nav izdotas un atrodas rokrakstos citās

iestādēs (Estrādes birojā, filharmonijā un Radiokomitejā). Skaņu-
plates iegādājas skaņuplašu veikalā un skaņuplašu namā.

Nodaļa komplektē arī grāmatas par mūzikas estētiku, teoriju,

vēsturi, mūzikas veidiem, žanriem, izpildījuma līdzekļiem, muzikālo

pašdarbību, bibliogrāfiju, kā arī nepieciešamās vispārīgās un mūzi-

kas enciklopēdijas, valodu un mūzikas terminu vārdnīcas.

Visus jaunieguvumus inventarizē komplektēšanas nodaļa un ar

aktiem nodod tālāk apstrādei: grāmatas — apstrādes un katalogu
nodaļai, nošu izdevumus un skaņuplates — mūzikas nodaļai.

Mūzikas nodaļa saņem arī periodiku latviešu, krievu, ukraiņu
un ārzemju valodās.

Nošu, mūzikas literatūras un žurnālu pieaugumu no 1958. gada
raksturo 4. tabula.

Nošu izdevumu aprakstīšanu Valsts bibliotēkā no 1945. g. izda-

rīja pēc izdevumu speciāro veidu aprakstīšanas noteikumiem masu

bibliotēkām. Šis apraksta veids bija samērā primitīvs, nepiemērots
lieliem nošu fondiem, jo nepietiekami atklāja izdevumu adresāciju,
izpildījumu vai pavadījuma veidu utt. No 1952. gada nošu izde-

vumus apraksta pēc iespieddarbu vienoto aprakstīšanas noteikumu

4. daļas.1
Lai izprastu darbu ar katalogiem mūzikas nodaļā pēdējos des-

mit gados, nepieciešams īss ieskats Valsts centrālās nošu biblio-

tēkas katalogu un kartotēku sistēmā un darba principos.
Valsts centrālajā nošu bibliotēkā nošu izdevumus kataloģizēja

atbilstoši abonentu interesēm un vajadzībām, kaut arī ne vienmēr

tik pilnīgi, kā to prasa vienotie aprakstīšanas noteikumi.

Nošu izdevumus aprakstīja un sadalīja šādās nodaļās:

AĻ — mazās partitūras (operas, simfoniskie darbi, instrumentālie ansambji);
A

— lielās partitūras un orķestra partijas simfoniskam, mazam simfoniskam,

stīgu un estrādes orķestriem (skatuves mūzika, vokāli simfoniskā mūzika,
skaņdarbi orķestrim, kā ari koncerti un citi solo skaņdarbi orķestra pava-
dījumā — instrumentālieun vokālie);

В
— skaņdarbi pūtēju orķestrim;

С
— skaņdarbi atsevišķiem instrumentiem (izņemot klavieres un ērģeles) un

instrumentāliem ansambļiem;

1 «Единые правила описания произведений печати для библиотечных ката-

логов. Ч. 4. Описание нотных изданий». М., 1952. То же, 2-е изд. М., 1963.
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D — vokālie skaņdarbi solistiem, ansambļiem, kā arī skatuves mūzikas un vokāli
simfoniskās mūzikas pilnīgie klavierizvilkumi;

E — kora dziesmas, dziedāšanas mācību grāmatas;
F — skaņdarbi klavierēm — solo un ansambļiem;

skatuves mūzikas un simfonisko darbu pārlikumi klavierēm;
G — skaņdarbi ērģelēm;
H — grāmatas un žurnāli;
I — skaņdarbi tautas instrumentu orķestrim.

Kataloga kartītes bija dažāda formāta, nestandarta tipa

(15,0x10,5 cm un 16,5X19,5 cm) un atgādināja anketu ar jautā-

jumiem. Tas bija iespiestas, bibliotekāram vajadzēja tikai aizpildīt
ailes, t. i., atbildēt uz jautājumiem. Teksts bija labi pārskatāms, un

lietotāji varēja ātri orientēties. Kartītē bija redzams izdevuma

nodaļas apzīmējums un kārtas numurs nošu izdevumu atrašanai

plauktos, inventāra numurs, komponista uzvārds, skaņdarba opuss,

nosaukums, izpildījuma veids, motīvs vai diapazons, redakcija,
izdošanas vieta, izdevniecība, gads. Uz kartītes atzīmēja arī izde-

vuma cenu un datus par iegādi. Orķestra skaņdarbiem kartītes

otrā pusē bija partiju uzskaitījums.
Paraugs:

6. att. Valsts centrālās nošu bibliotēkas katalogu kartīte.
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Katru pamatnodaļu katalogā sadalīja sīkāk. Tika izdalīta, pie-

mēram, pedagoģiskā literatūra, Latvijas PSR komponisti, pirms-

padomju krievu komponisti, padomju komponisti, ārzemju kompo-
nisti, deju mūzika v. tml. Klasifikācijas metodikā bija zināmas

īpatnības, pieņēmumi, piemēram, skatuves mūzikas pilnīgos klavier-

izvilkumus (ar vokālajām partijām) ievietoja vokālo skaņdarbu

nodaļā (D), bet klavierizvilkumus tikai klavierēm vai klavierēm

četrrocīgi, kaut arī ar pievienotu tekstu — klavieru skaņdarbu

nodaļā (F); klavieru koncerts izdevumā, kas paredzēts klavierēm

ar orķestra balsīm, tika ievietots simfonisko skaņdarbu nodaļā (A),
bet šī paša koncerta pārlikums divām klavierēm — pie nošu lite-

ratūras divām klavierēm (F).
Bibliotekāra uzziņu darbā ļoti palīdzēja palīgrādītāji — kata-

logi kladēs: latviešu komponistu solodziesmu alfabētiskais rādītājs:
latviešu komponistu kora dziesmu rādītājs; latviešu komponistu
solodziesmu nosaukumu rādītājs; latviešu komponistu solodziesmu

tekstu autoru rādītājs; latviešu tautasdziesmu nosaukumu rādītājs
(apdarēm vienai balsij); operu un operešu pilnīgo klavierizvilkumu

rādītājs; simfonisko darbu pilnīgu komplektu rādītājs ar orķestra
balsīm visam orķestra sastāvam. Papildinājumus par jauniegūto
literatūru rādītājos izdarīja regulāri, pierakstot tos alfabēta beigās.
Bez tam radās nepieciešamība organizēt arī krievu, latviešu, citu

PSRS tautu un ārzemju tautu tautasdziesmu un deju kartotēku

visiem izpildījuma veidiem. Atsevišķi kladē izrakstīja nošu pieli-
kumus no mūzikas žurnāliem, kurus komplektēja Valsts centrālā

nošu bibliotēka.

Valsts centrālās nošu bibliotēkas sistemātisko katalogu pēc bib-

liotēkas pievienošanas LPSR Valsts bibliotēkai reorganizēja, to

iespējami tuvinot Valsts bibliotēkas klasifikācijas metodikai un

jaunā sistemātiskā kataloga organizācijai, bet abus sistemātiskos

katalogus apvienot nebija iespējams. Tāpēc bija jādomā par jo
drīzāku Valsts centrālās nošu bibliotēkas fonda pilnīgu rekataloģi-
zāciju un pāršifrēšanu. Darba roku' trūkuma dēļ pirmajos desmft

gados pēc apvienošanās pie ŠJ lielā darba nebija iespējams piekļūt.
Tomēr arī šajos gados daudz kas tika paveikts un darbs ar nošu

izdevumiem Valsts bibliotēkā ievērojami izmainījās.
1960. gadā nošu izdevumu apstrādi un nošu katalogu organi-

zāciju pārņēma savā ziņā mūzikas nodaļa. Praktiskajā darbā pama-
zām atklājās nepilnības un kļūdas, kas bija radušās, mūzikas

nespeciālistiem apstrādājot nošu izdevumus: nebija noteikts skaņ-
darba izpildījuma veids (ja tas nebija uzrādīts apakštitulā), solo-

dziesmām nenoteica diapazonu, orķestra darbiem neatzīmēja par-
tiju sastāvu v. c. Arī lasītāju katalogu organizācija, jo sevišķi
lasītāju alfabētiskais katalogs, neapmierināja ne lasītājus, ne
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darbiniekus. Nošu izdevumu aprakstus alfabētiskajā katalogā kār-

toja tāpat kā grāmatu katalogos — pēc apraksta valodas. Rezultātā

viena un tā paša komponista darbu apraksti bija jāmeklē trīs dažā-

dos alfabētos atkarā no apraksta valodas, kas savukārt atbilda

izdevuma valodai.

Vienoto aprakstīšanas noteikumu rekomendācijas par vieno-

jošo apraksta galvu un alfabētiskā kataloga organizēšanu mūsu

republikas konkrētajos apstākļos nebija pieņemamas; izvēloties

vienojošā apraksta galvai par pamatu vai nu latviešu, vai krievu

valodu, desmitiem tūkstošu ārzemju mūzikas izdevumu aprakstu
kartītēm būtu jātranskribē komponista uzvārds un jātulko iekārtas

vārds. Bez tam, ņemot vērā mūsu bibliotēkas lasītāju nacionālo

sastāvu, vienādi neērti būtu gan latviskot visus krievu un citu

PSRS tautu komponistu uzvārdus, gan latviešu komponistu uzvār-

dus kārtot krievu alfabēta secībā. Tāpēc 1963. gadā lasītāju alfa-

bētisko katalogu reorganizēja, par pamatu ņemot komponista
tautību, t. i., piederību latviešu, krievu vai citu PSRS tautu un

ārzemju komponistu mūzikai.

Katalogu sadalīja vispirms divas lielās daļās: autorapraksti un

nosaukumu apraksti. Autoraprakstus savukārt sakārtoja 3 atseviš-

ķās grupās tā, lai viena komponista visi darbi būtu sakopoti vienu-

viet neatkarīgi no izdevuma titullapas valodas. Pirmajā grupā
apvienoti LPSR komponistu darbi latviešu alfabēta secība; otrajā

grupā apvienoti krievu un citu PSRS tautu komponistu darbi krievu

alfabēta secībā; trešajā grupa apvienoti ārzemju valstu komponistu
darbi latīņu alfabēta secībā. Kārtojot autorapraksta kartītes, lieto

vienojošu titulu, kas apvieno vienkopus kāda komponista atsevišķa
darba (piem., operas) vai atsevišķu žanru (piem., sonāšu, valšu,

dziesmu) dažādus izdevumus neatkarīgi no izdevuma titula formu-

lējuma. Nosaukumu apraksti sakārtoti atsevišķā kataloga daļā un

sadalīti pēc apraksta valodas latviešu, krievu un latīņu alfabēta

secībā. Bez tam no lasītāju alfabētiskā kataloga atsevišķi izdaliti

himnu apraksti un austrumtautu (ķīniešu, japāņu, vjetnamiešu)
skaņdarbu apraksti. 1

Nošu izdevumu darba alfabētiskajā katalogā visas apraksta kar-

tītes tiek kārtotas 3 grupās pēc apraksta valodas (latviešu, krievu

un latīņu alfabēta secībā). Šis kārtojums ir visērtākais jauniega-
dato nošu izdevumu pārbaudei uz dublētiem.

Nošu izdevumus klasificē un nošu sistemātisko katalogu orga-

nizē pēc V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā pārstrādātās

1 Sīkāk par nošu izdevumu alfabētiskā kataloga reorganizāciju sk. vec.

redaktores I. Bušas-Tones darbā «LPSR Valsts bibliotēkas nošu un mūzikas

literatūras nodaļas alfabētiskais katalogs», 1965. g. martā. (Rokraksts.)
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decimālas klasifikācijas shēmas, kas izveidota, izmantojot
V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas klasifikācijas tabulu projektu
(nodaļa 09 Mūzika) un «Bibliotekārās un bibliogrāfiskās klasifikā-

cijas» 21. laidiena 111 nodaļu. Lielākajās sistemātiskā kataloga
nodaļās viena komponista darbu apraksti sakopoti vienuviet krievu

vai latīņu alfabēta secībā neatkarīgi no apraksta valodas. Katra

komponista uzvārds izdalīts ar atsevišķu starpkarti. Mazākajās
nodaļās viena indeksa robežās kartītes sakārtotas trīs valodu gru-

pās (latviešu, krievu, svešvalodu), līdz ar to sadalot viena kom-

ponista darba aprakstus 3 daļās.

Katalogus papildina skaņdarbu nosaukumu kartotēka, vokālo

skaņdarbu teksta, autoru, vokālo skaņdarbu tematiskā, tautas-

dziesmu un deju kartotēka.

1970. gada sākumā izveidota jauna kartotēka «V. I. Ļeņina tēls

mūzikā», izdalot atsevišķi no tematiskas kartotēkas dziesmas par
V. I. Ļeņinu un papildinot tās ar citu izpildījuma veidu skaņdarbiem

par V. I. Ļeņinu.

Skaņdarbu nosaukumu un vokālo skaņdarbu tekstu autoru kar-

totēka atspoguļojas tie skaņdarbi, kam publiskajā alfabētiskajā
kataloga ievietotas individuālā vai analītiskā apraksta kartītes, t. i.,

skaņdarbu atsevišķi izdevumi un analītiskie izraksti. Šajās karto-

tēkas pašreiz neatklājas viena autora kompozīciju krājumos ievie-

totie skaņdarbi, 1
jo tie netiek analītiski izrakstīti. Dziesmu tema-

tiskajā kartotēkā līdz 1969. g. atspoguļojas tikai skaņdarbu atse-

višķi izdevumi, kas sakārtoti pa tematiem. Ar 1970. gadu tematisko

kartotēku izlases veida papildina arī ar analītiskajiem izrakstiem

no viena un dažādu autoru skaņdarbu krājumiem. Viena temata

robežās dziesmas sadalītas latviešu un krievu valodā, katra valodu

grupējuma kartītes sakārtotas apgriezti hronoloģiskā secībā, pa

gadiem. Apraksts tematiskās kartotēkas kartītēs ir saīsināts un nav

uzrādītas skaitlisko raksturojumu piezīmes un citi mazsvarīgāki
dati.

Tautasdziesmu un deju kartotēka sākotnēji bija iecerēta tikai

ka darba kartotēka. Tagad to lieto arī lasītāji. Kartotēka ir veidota

savdabīgi, kā tas bija pieņemts Valsts centrālajā nošu bibliotēkā.

Aprakstā uzrādīts dziesmas vai dejas nosaukums, apdares autors

vai komponists, izpildījuma veids, lietojot šai kartotēkai pieņemtos
saīsinājumus 2

un šifru. Darba gaitā kartīti papildina, atzīmējot

1 Viena autora darba krājumi analītiski atklāti vienīgi vecajās Valsts centra-

les nošu bibliotēkas kladēs, kuru papildināšanu pārtrauca 1958. gadā.
2 Izpildījuma veida apzīmēšanai pieņemtie saīsinājumi doti saīsinājumu rādī-

tājā kartotēkas sākumā-.
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citus skaņdarba izdevumus, ne tikai atsevišķos, bet arī tos, kas

publicēti viena vai vairāku autoru kompozīciju krājumos.

Paraugs:

Latv. t. dz.

Ozolīti, zemzarīti.

Jurjāns, A. - J. k. N _L N

212 Э0

Zilinskis, A. — Klav. N _L_ N
1703 27.3

Cimze, D. — J. k. N -1— N —

5173 739

Vītols, J. — В. k. N-JL- N A^-
-5314 1905

Garuta, L. — 3-b. dz. N N —

256 484

Kartītes ar tautasdziesmu un deju aprakstiem sakārtotas vis-

pirms pēc tautībām, pēc tam dziesmu un deju alfabētiskā secība,

bet sarīkojumu dejas — deju nosaukumu alfabētiskajā secībā.

Kopš 1959. g. mūzikas nodaļā analītiski izraksta dažādu autoru

skaņdarbu krājumus. Sākumā izrakstīja tikai Rīgas, Maskavas un

Ļeņingradas izdevumus, pēc bibliogrāfa ieskatiem — arī citus izde-

vumus. Izrakstus izdarīja vokāliem, klavieru un vijoles skaņdar-
biem. Kartītes sakārtoja atsevišķā sistemātiskā kartotēkā atbilstoši

nošu klasifikācijas shēmai.

Analītiskajā kartotēkā vienā kartītē apvienoja dažādos avotos

ievietoto viena un tā paša skaņdarba aprakstu, ja skaņdarbs izdots

tai pašā toņkārtā un tam pašam izpildījuma veidam.

Paraugs:

Ozoliņš, Jānis.

Dziesma dzimtenei. Pionieru dziesma. Trīs-

bals. korim. I. Lasmaņa vārdi.

\\.o Izd.: Kļaviņa, Dz. Dziedāšana. VII kl. R.,
N

22Ī7
1963' 116~H'B- lpp-

N Ш
C*7fJO

ļ Māliņš, P. Pionieru dziesmas. R., 1962,
M

A' 2 11. un 12, lpp.
2798.
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Šim nolūkam bija nepieciešams kartītes otrā pusē uzrādīt skaņ-
darba motīvu. Tas bija darbietilpīgs process ar diezgan zemu liet-

derības koeficientu, jo nodaļas rīcībā nebija ne pētījumu, ne statis-

tisko materiālu, cik reižu ticis izmantots motīvs. Tāpēc no motīva

uzrādīšanas analītiskajos izrakstos atteicās, un tagad katram

nosaukumam raksta atsevišķu kartīti.

Darba gaitā izrādījās, ka analītiskie izraksti nepieciešami arī

citiem izpildījuma veidiem un analītisko izrakstu repertuārs jāpa-

plašina. Tā kā visvairāk jautājumu ir par konkrētu skaņdarbu,
nolēma analītiskos izrakstus ievietot nošu publiskajā alfabētiskajā
kataloga. Tas dod iespēju labāk un ātrāk apkalpot lasītājus, rast

atbildi par attiecīga skaņdarba atrašanos bibliotēkā. Sistemātiski

organizēto analītisko kartotēku likvidēja un pēc vajadzīgo papild-
kartīšu izrakstīšanas skaņdarbu nosaukumu un vokālo skaņdarbu
teksta autoru kartotēkām kartītes ievietoja lasītāju alfabētiskajā
katalogā.

Mūzikas nodaļā pastāvēja arī atsevišķa Latvijas PSR periodikā
ievietoto skaņdarbu analītisko izrakstu kartotēka. Tagad arī šos

izrakstus ievieto publiskajā nošu alfabētiskajā katalogā.
Sakarā ar nodaļas štata pieaugumu 1969./1970. g. radās iespēja

uzsākt intensīvu veco fondu rekataloģizāciju un pāršifrēšanu. Tika

turpināta latviešu komponistu darbu šifrēšana un rekataloģizācija

neatkarīgi no izpildījuma veida, kas dod iespēju koncentrēt vienu-

viet visus viena komponista darbus. Krievu un ārzemju komponistu
darbus pāršifrējot, izmanto veco sistemātisko-lingvistisko-alfabē-
tisko kārtojumu plauktā, kas pastāvēja līdz 1958. gadam. Šiem izde-

vumiem pievieno dublētus no Valsts centrālās nošu bibliotēkas

fonda, ja tādi ir. Pēc šī darba pabeigšanas varēs uzsākt Valsts

centrālās nošu bibliotēkas fonda vienlaidus rekataloģizāciju.
Līdz veco fondu rekataloģizācijas un pāršifrēšanas pabeigšanai

abonementa nošu izdevumi plauktos ir sakārtoti pēc dažādām sistē-

mām. Vecajam Valsts bibliotēkas fondam pastāv sistemātiskais-

lingvistiskais-alfabētiskais kārtojums, Valsts centrālās nošu biblio-

tēkas fondam — sistemātiskais-kārtas un jaunajiem nošu izdevu-
miem — sistemātiskais-formāta-kārtas kārtojums.

Lai varētu orientēties veco neapstrādāto nošu izdevumu fondā»

nodaļā izdara šo izdevumu vienkāršotu apstrādi. Nodaļas štatiem

palielinoties ar kvalificētiem kadriem, ir radusies iespēja aktivizēt

nošu izdevumu analītisko izrakstīšanu, kā arī turpināt uz laiku pār-
traukto tautasdziesmu un deju kartotēkas organizēšanu.

Fonotēka. 1960. gadā, iesākot skaņuplašu komplektēšanu,
mūzikas nodaļai nebija ne attiecīgās aparatūras, ne atskaņošanas
un noklausīšanās kabīņu. Laika posmā no 1960. gada līdz

1968. gadam tika iegādāta attiecīga aparatūra, izbūvētas noklau-
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sišanas kabīnes, noorganizēti fonotēkas katalogi un kartotēkas un

izveidots fonotēkas sektors. Lasītājiem ir iespēja izmantot skaņu-

plašu fondu uz vietas lasītavā, resp., noklausīšanās kabīnēs, un ari

abonementa veidā.

Skaņuplašu pieaugums ir redzams 5. tabulā:

5. tabula

Fonotēkas fonds tiek atspoguļots alfabētiskajā un sistemātiskajā

kataloga, skaņu ierakstu nosaukumu, muzikālo skaņu ierakstu lite-

rāro avotu un izpildītāju kartotēkās. Katalogos atsevišķi izdalīti

skaņdarbu un literāro darbu ieraksti. Katalogus organizē pēc tiem

pašiem principiem kā nošu izdevumu katalogus. Fonotēkā ir ap

60 ieraksta stundu liels magnetofilmu fonds, kur atrodami platēs

nepieejamie latviešu, citu PSRS tautu, ka arī ārzemju komponistu
darbi.

Darbs ar skaņuplatēm strauji paplašinās, un pieprasījums pēc
tam gadu no gada pieaug. 1962. g. skaņuplašu izsniegums bija
tikai 64 vienības, bet 1970. gadā tas tuvojas jau 8000 vienībām.

Fonotēkas sektora pieredze ir izmantota, sagatavojot un izdodot

metodiskos norādījumus par darbu ar skaņuplatēm. 1

Lasītāju apkalpošana. Saskaņā ar Valsts bibliotēkas noteiku-

miem katrs bibliotēkas lasītājs var izmantot mūzikas nodaļas fondu

gan lasītavā, gan arī abonementa veida.

Mūzikas nodaļas lasītāju sastāva ir mūzikas zinātnieki, muziķi

izpildītāji, pedagogi, mūzikas mācību iestāžu studenti un audzēkņi,
dažādu iestāžu mākslinieciskās pašdarbības dalībnieki un mūzikas

mīļotāji. Notis, sevišķi simfonisko orķestru vajadzībām, izmanto

arī mūsu republikas iestādes: Radioraidījumu un televīzijas komi-

teja, Valsts filharmonija, Operas un baleta teātris, mūzikas skolas

Rīga un citās pilsētās.
Valsts bibliotēkas lasītājus uzskaita pēc bibliotēkā pieņemtajām

lasītāju kategorijām. Mūzikas nodaļas darba specifika izraisa vaja-
dzību lasītājus uzskaitīt vēl no otra viedokļa — no lasītāja attiek-

smes pret mūziku, no fonda izmantošanas nolūka, kas var arī neat-

bilst lasītajā profesijai (tēvs — inženieris ņem notis mazgadīgai

1 Balodis E. Fonotēku organizēšana rajonu un pilsētu bibliotēkas. 1967.

23 lpp. (V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka.)

Gadi Uz 1962, 1. I Uz 1965. i. i Uz 1971. I. I

Vienības 628 1 658 8 894
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meitai — mūzikas skolas audzēknei; medicīnas masa izmanto

skaņdarbus mākslinieciskās pašdarbības vajadzībām). Tādēļ lasī-

tājus mūzikas nodaļā uzskaita arī pēc M. J. Saltikova-Ščedrina

Valsts publiskajā bibliotēkā pieņemtā dalījuma: I — zinātniskie

darbinieki un komponisti, II — radošie izpildītāji, 111 — mūzikas

pedagogi, IV — konservatorijas studenti, V — mūzikas skolu

audzēkņi, VI — mūzikas pašdarbnieki, VII — mūzikas mīļotāji,
VIII — pārējie. Pēc šīs uzskaites sistēmas pēdējo gadu statistika

par reģistrētajiem lasītājiem, apmeklējumiem un izsniegumiem ir

šāda (sk. 6. un 7. tabulu):

6. t a b v I a*

šis sistēmas uzskaite sākta 1162. g

7. tabula

Reģistrētie lasītāji

Gadi

i I II iii IV I v VI VII I VHl I Kopā

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

5

g

13

10

5

10

7

5
13

115

146

97

110

70

130

119

96

205

136

161

157

202

156

194

136

144

229

47

75

83

84

51

84

88

66

110

389

460

424

470

359

567

477

461

673

92

115

137

107

105

162

94

89

136

345

289

268

234

132

251

264

330

421

19

4(1

32

29

35

22

23

11

7

1 148

1 295

1 211

1 246

913

1 420

1 208

1 202

1 794

Izsniegums

Gadi
Apmeklē-

jumu

skaits notis grāmatas
skaņu-

plates
žurnāli kopā

1959

I960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

6 835

6 964
"6*964

8 065

8 065

8 537

7 960
7 322

9 779

II 596

15 165

11 783

11 571

15033

12710

12652

12 265

I I 598

10 364

12887

II 175

12 601

I 086

1 143

749

1 099

1 617

1 734

I 765

I 455

1 968

1 915

2 398

2 474

131

209
497

839

1 194

1 180

1 769

1 544

2 839

2 031

2 830

2 708

64

68

335

842

836

1 701

2 684

5 264

8 535

13 000

12923
16279

14712

15 531

15514

15 974

14 199

19 395

17 805

23 093

26 365
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Reģistrēto lasītāju skaits salīdzinājumā 'ar laika posmu no

1955. gada līdz 1958. gadam Valsts centrālajā nošu bibliotēkā ir

samazinājies. Arī nošu izdevumu izsniegums nepalielinās (sk.

3. tabulu)!. Galvenie iemesli ir mūzikas skolu bibliotēku izveido-

šanās un paplašināšanās, kas nodrošina ar nošu izdevumiem lielāko

daļu audzēkņu, tāpat arī nošu izdevumu tirāža vairāk apmierina

iedzīvotāju pirktspēju. Negatīvs faktors jaunu lasītāju iesaistīšanā

ir art telpu un iekārtas nepiemērotība bibliotēkas vajadzībām.
1970. gadā mūzikas nodaļai telpas tika paplašinātas; tas daļēji
uzlaboja darba apstākļus, bet jautājums par lasītavu joprojām

palika neatrisināts.

Literatūras popularizēšanai mūzikas nodala rīko tematiskās un

jaunpienākušās literatūras izstādes. No 1960. gada oktobra līdz

1964. gada maijam mūzikas nodaļa sadarbībā ar Jāz. Vītola Latvi-

vijas Valsts konservatoriju un Latvijas Padomju komponistu savie-

nību organizēja komponistu klasiķu piemiņai un mūsdienu kompo-
nistu skaņdarbiem veltītas muzikālas pēcpusdienas — koncertus,

kā arī tikšanās pēcpusdienas ar Padomju Latvijas komponistiem.
Koncertus rīkoja reizi mēnesī — pēdējā ceturtdienā ar lektoru un

mākslinieku piedalīšanos. Sākumā koncerti pulcināja prāvu skaitu

klausītāju, bet, izvēršoties republikas mūzikas dzīvei, organizējo-
ties filharmonijas rīkotajiem koncertlekciju cikliem, tautas univer-

sitāšu darbībai v. tml., kā arī pieaugot skaņuplašu izplatībai,
klausītāju kļuva arvien mazāk. Nebija vairs attaisnojuma ieguldī-
tajam darbam un patērētajam laikam, kas saistījās ar šo muzikālo

pēcpusdienu organizēšanu. Kopš 1963. g. janvāra mūzikas nodaļas

telpās katru ceturtdienu, izņemot vasaras mēnešus, sadarbībā ar

Rīgas skaņu ierakstu draugu klubu, kas darbojas pie Republikā-
niskā Izglītības, augstskolu un zinātnisko iestāžu darbinieku kultū-

ras nama, notiek skaņuplašu noklausīšanas vakari. Sie vakari ir

gan tematiski (tur atzīmē svarīgākos notikumus mūzikas pasaulē),
gan veltīti skaņuplašu jaunumiem.

Mūzikas nodaļas darbinieki sniedz mutvārdu un rakstveida

bibliotekāras un bibliogrāfiskas uzziņas. Darbu ar nošu izdevu-

miem palīdz veikt mūzikas nodaļas katalogi, kartotēkas, ka ari

nelielais rokasgrāmatu, vārdnīcu un bibliogrāfisko izdevumu fonds.

Nodaļas bibliogrāfi piedalās to Valsts bibliotēkas zinātniski meto-

diskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas izdevumu sagatavošanā,
kuros ietverti ar mūziku saistīti jautājumi.

Tomēr mūzikas nodaļā vēl ir daudz neatrisinātu problēmu. Vis-

pirms jānorāda uz grūtībām fondu komplektēšanā. Kopš Padomju
Savienības bezmaksas obligātā eksemplāra atcelšanas Latvi-

jas PSR Valsts bibliotēkai radušās nepilnības un trūkumi fonda

papildināšanā ar jaunajiem nošu izdevumiem. Galvenais jauno



nošu izdevumu un mūzikas literatūras iegādes avots ir nošu veikals,
kas nesaņem visus nošu izdevumus. Deziderātu vēlāka piekomplek-
tēšana ir ļoti darbietilpīga, un ne vienmēr tai ir panākumi.

Traucējoša ir vairāku nošu kārtojuma sistēmu un divu atse-

višķu nošu izdevumu sistemātisko katalogu pastāvēšana. Nepie-
tiekami nodrošināta ir fonotēkas sektora tehniska un materiālā

bāze, tas pats attiecināms arī uz nošu un mūzikas literatūras

abonementu.

Šo problēmu atrisināšana vēl vairāk sekmēs nodaļas darbu, kas

tiek veikts ar nolūku aktīvi piedalīties mūsu zemes iedzīvotāju

estētiskajā audzināšanā un sekmēt mūzikas kultūras attīstību

republika.
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С. ЛАПИНЯ

ОТДЕЛ МУЗЫКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

(ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Резюме

Отдел музыки Государственной библиотеки Латвийской ССР

им. В. Лациса как отдельная структурная единица создан в 1958 г.

на базе бывшей Государственной центральной нотной библиотеки

и нотного фонда Государственной библиотеки.

Первая и вторая части статьи представляют ретроспективный
обзор работы с нотными изданиями и музыкальной литературой
в обеих библиотеках.

Государственная центральная нотная библиотека, учрежден-

ная в 1935 г., комплектовала, обрабатывала и выдавала по або-

нементу нотные издания и музыкальную литературу оркестрам,
исполнителям и учащимся музыкальных учебных заведений.

До объединения библиотек, в 50-х годах, среднее количество посе-

щений в год было 7500, книговыдача — 14 000 единиц, что свиде-

тельствует о популярности нотной библиотеки в кругах музыкаль-
ной общественности.

Государственная библиотека в период с 1919 по 1959 г. полу-

чала нотные издания по бесплатному обязательному экземпляру.

После войны Государственной библиотеке были переданы также

нотные издания из библиотек, оставшихся без владельцев. Ис-

пользование нотного фонда было относительно пассивным, ибо

не было специализированного отдела и библиотечных работников

с музыкальным образованием, которые содействовали бы его

обращаемости. Кроме того, в Государственной библиотеке нот-

ные издания выдавались только для использования на месте, в

одном из читальных залов.

После присоединения Государственной центральной нотной

библиотеки к Государственной библиотеке Латвийской ССР и соз-

дания отдела музыки одновременно был разрешен ряд научно-

методических, организационных и административно-хозяйствен-
ных проблем, и работа с нотными изданиями в республике при-

обрела нужный размах и глубину.
В настоящее время отдел музыки комплектует нотные

издания, книги о музыке и родственных отраслях, справочники



и музыкальную периодику на латышском, русском и иностранных

языках; в 1960 г. начала создаваться фонотека. Общий объем

фонда отдела музыки на 1 января 1970 г:. составлял 142 028 еди-

ниц.

Все новые поступления нотных изданий и звукозаписей обра-

батываются, и на них ведутся соответствующие каталоги и карто-

теки. Согласно правилам пользования библиотекой материалы

фонда отдела музыки выдаются в читальном зале или по домаш-

нему абонементу.
В последние годы особенно активизировалась работа сектора

фонотеки. Фонд звукозаписей приближается к 8000 единиц, а

выдача достигла 8000 единиц в 1970 г. Для фонотеки приобретена
нужная аппаратура и построены кабины прослушивания звуко-
записей.

Отдел музыки оказывает методическую помощь по организа-

ции фонотек в массовых библиотеках республики и в пропаганде

ими музыкальной литературы.

В статье показаны также трудности в работе отдела, связан-

ные с рекаталогизацией старых фондов и объединением двух

параллельных систематических каталогов, рассмотрены проб-
лемы комплектования фондов и др. В настоящее время в отделе

созданы все условия для успешного выполнения поставленных:

чадач по активизации музыкальной жизни и эстетическому вос-

питанию трудящихся.
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S. LAPIŅA

A SURVEY ON THE ACTIVITY OF THE MUSIC DEPARTMENT

OF THE VILIS LĀCIS STATE LIBRARY OF THE LATVIAN S.S.R.

Summary

The Music Department of the Vilis Lācis State Library of the

Latvian S.S.R. was founded as a separate structural unit in 1958

on the basis of the former State Central Music Library and on the

music stock of the State Library.
The first and second part of the article give a retrospective view

on the work with music publications and with literature on music in

both libraries.

The State Central Music Library was founded in 1935. It col-

lected, processed and gave out music publications and literature on

music by lending service for orchestras, artists-performers, music

school pupils and others. In the 50-ies, before the libraries were

united, the average library attendance amounted to 7,500 visitors,

but the number of library units given out to readers was 14,000.
These numbers demonstrate the popularity of the Central Music

Library among musicians of our republic.
From 1919—1959 the State Library received music publications

by way of deposit copy. In post-war years they were collected from

ownerless libraries. However, the use of these publications was

rather passive because of the closed access and shortage of music

specialists in the library.
After the State Central Music Library was joined to the Latvian

State Library, a special Music Department was organized and a

series of administrative, scientific-methodical, economic and other

problems was settled. The work with music publications in our

republic assumed ever increasing importance.
The Music Department collects music publications, literature on

music and its kindred branches, handbooks, periodicals in the Lat-

vian, Russian and foreign languages. In 1960 the Music Department
started to organize a Phonograph Records Section. On January 1,

1970 the Music Department totalled 142,028 library units. The

readers can make use of all the stock in accordance with the

department regulations or by way of lending service.

The Vilis Lacis Stale Library of the Latvian S.S.R- Proceedings, IV, Riga, 1973



Recently the Phonograph Records Section has advanced in

activity. Its holdings total 8000 library units and the number of

records issued to readers in 1970 was 8000. There is all necessary

equipment in this section for listening to records. It renders

assistance also to public libraries in organizing phonograph records

sections and in popularizing literature on music among readers.

The article considers the difficulties of the Music Department
that are mainly connected with recataloguing and acquisition of

music stock, unification of two parallel catalogues and other

problems.
Now there are all necessary preconditions in the Music Depart-

ment to make the music life of our republic more active and to

promote the aesthetic education of the youth and working people.
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A. SALENIECE,

bibliogrāfiskā uzziņu
un informācijas darba nodaļas vadītāja

BIBLIOGRĀFISKAIS UZZIŅU UN INFORMĀCIJAS DARBS

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKĀ

Pēckara periodā V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā izvei-

dota lasītāju bibliogrāfiskās apkalpošanas sistēma, kam liela

nozīme republikas darbaļaužu ideoloģiski politiskā līmeņa izaug-
smē, tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanā, ražošanas

spēku un zinalnes progresa tālākā virzībā.

Bibliogrāfiskais uzziņu un informācijas darbs radās un izvei-

dojās tikai padomju varas gados. Pēckara periodā Valsts bibliotē-

kas attīstība tas kļuvis par nozīmīgu funkciju.
Jaunus apvāršņus informācijas darbam paver PSRS Ministru

Padomes 1966. gada lēmums Nr. 916 «Par valsts zinātniski tehnis-

kās informācijas sistēmu» un analogs uz republiku attiecināts Lat-

vijas PSR Ministru Padomes 1967. gada lēmums Nr. 79. Šie lēmumi

noteic uzziņu un informācijas darba tālāku padziļināšanu un

pilnveidošanu.
Vissavienības bibliotēku darba centru izstrādātais dokuments

«Основные мероприятия по развитию универсальных научных
библиотек как части общегосударственной системы научно-тех-

нической информации» (М., 1967.) un V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas 1968. g. sastādītā programma
1 uzdod universālajām

bibliotēkām paplašināt informācijas darbu, it īpaši humanitārās

zinātnēs un novadpētniecībā. Sakarā ar to Valsts bibliotēka

/.
1 Programma Latvijas PSR universālo zinātnisko bibliotēku izveidei par

republikas zinātniski tehniskās informācijas sastāvdaļu. R., 1970. 26 lpp-
(Rotaprinta izd.)
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1967. gadā izveidoja bibliogrāfiskā uzziņu un informācijas darba

nodaju, kuras galvenais uzdevums ir bibliogrāfiski apkalpot lasī-

tājus visās zinātņu nozarēs un tādējādi sekmēt zinātnes, tehnikas,

ekonomikas un kultūras sasniegumu ieviešanu.

Nodajas struktūra, kurā ietilpst bibliogrāfiskais uzziņu birojs
un punkti pie nozaru lasītavām, turpina veidoties un sazaroties.

1971. gadā darbu sāka filoloģijas un mākslas literatūras lasī-

tava. Tās lasītāju speciālistu apkalpošanai paredzēts pilnveidot
jau esošās kartotēkas par literatūras teoriju, zinātni un vēsturi,

kā arī ievērojami uzlabot informāciju mākslas un kultūras jau-
tājumos.

1971. gadā atvēra arī dabaszinātņu, medicīnas un lauksaim-

niecības literatūras lasītavu. Sakarā ar uzdevumu padziļināt darbu

ar lauksaimniecības literatūru (kamēr republikā nav centrālās

lauksaimniecības bibliotēkas) šajā lasītavā rūpīgāk tiks papildi-
nātas un detalizētas bibliogrāfiskās kartotēkas par lauksaimnie-

cības jautājumiem.

Nozīmīgs bibliogrāfiskā darba iecirknis, kas strādā ciešā kon-

taktā ar bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darba nodaļu, ir

1968. gadā pie zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas
nodibinātais letonikas bibliogrāfijas sektors. Darbodamies uz leto-

nikas fonda bāzes, šis sektors veic gan zinātniski informatīvo, gan
arī lasītāju bibliogrāfiskās apkalpošanas darbu.

Bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu šodien lielākā vai

mazākā apjomā veic visas zinātniskās, speciālās un augstāko
mācību iestāžu bibliotēkas.

lepriekš nosauktie vadošie bibliotekārā darba dokumenti izvirza

vel vienu svarīgu uzdevumu — radīt republikā bibliogrāfisko
uzziņu koordinācijas centru, kas kopā ar V. I. Ļeņina PSRS Valsts

bibliotēku veidotu pamatu vienotam bibliogrāfisko uzziņu dienes-

tam. Valsts bibliotēkā šādu centru paredzēts organizēt saskaņā ar

«Nolikumu par bibliogrāfisko uzziņu koordinācijas centriem», ko

izstrādā V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēka.

Vēsturiskas ziņas

Ziņas par lasītāju bibliogrāfiskās apkalpošanas sākumiem atro-

damas Valsts bibliotēkas 1945. gada darbības pārskatā, kur lasām:

«Pirmo reizi Valsts bibliotēkas pastāvēšanas laikā lasītavas

statos ievests bibliogrāfs konsultants speciāli palīdzības snieg-
šanai lasītājiem katalogu, bibliogrāfisko rādītāju un rokasgrā-
matu lietošanā. Bibliogrāfa konsultanta uzdevumos ietilpst arī
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bibliogrāfisko uzziņu sniegšana un lielāku uzziņu pasūtījumu pie-
ņemšana un gādība par to izpildīšanu. Pavisam pārskata gadā la-

sītājiem izsniegtas 762 plašākas uzziņas.»
1946. gada beigās bibliotēku rekonstruēja — pamatos mainījās

darba saturs un metodes un tika apstiprināta jauna struktūra.

Republikas nacionālās grāmatu krātuves funkcijas, metodiskais

darbs masu bibliotēku darba organizēšanā, padomju bibliotēku

darba metožu ieviešana — tie bija uzdevumi, kas noteica Valsts

bibliotēkas darbības galvenos virzienus, tajā skaitā arī nepiecie-
šamību attīstīt un izvērst lasītāju bibliogrāfisko apkalpošanu.

Par bibliogrāfiskā uzziņu darba organizācijas pirmsākumu
jāuzskata 1947. gada 20. maijs, kad bibliotēkā atvēra bibliogrāfisko
uzziņū kabinetu. 1947. gada darba atskaitē norādīts, ka, «pamatojo-
ties uz vairāk kā 500 vien. lielo uzziņu literatūras fondu (enciklo-

pēdijas, vārdnīcas, izziņu grāmatas, likumu un lēmumu krājumi)
+ 1500 vien. bibliogrāfiskās literatūras centrālo fondu, turpmāk
tiek organizēts samērā plašs lasītāju bibliogrāfiskās apkalpošanas
darbs».

Saskaņā ar Valsts bibliotēkas jauno struktūru bibliogrāfiskais
uzziņu kabinets ar uzziņu literatūras fondu un bibliogrāfisko kar-

totēku organizēšanas grupu ietilpa bibliogrāfijas nodaļas sastāvā.

Kopš 1947. gada uzziņu un informācijas darbā dominē trīs gal-
venās līnijas:

1) lasītāju, republikas iestāžu, uzņēmumu un organizāciju
operatīva apkalpošana ar mutvārdu un rakstveida bibliogrāfiskām
un bibliotekārām uzziņām un konsultācijām,

2) informācija par labākajiem un nozīmīgākajiem padomju un

progresīvajiem ārzemju literatūras izdevumiem (bibliogrāfiskie
apskati, literatūras saraksti izstādēm),

3) uzziņu aparāta radīšana un tālāka pilnveidošana (U fonda

komplektēšana, kartotēku sistēmas izveidošana).
Ilggadējie bibliogrāfi atceras, cik grūti bija sameklēt atbildes un

cik daudz pūļu bija jāveltī, lai sniegtu uzziņu pat par vienkāršu

jautājumu. Ne tikai nepilnīgais bibliogrāfiskais uzziņu aparāts, bet

ari kvalificētu bibliogrāfu kadru trūkums traucēja izvērst darbu.

Pie tam uzziņu bibliogrāfi strādāja ar lasītājiem un sastādīja ietei-

cošo bibliogrāfiju. Vēlāk — 50. gadu sākumā — bibliogrāfiskā
uzziņu darbā iesaistīja visu bibliogrāfijas nodaļas štatu, kas turp-
māk piedalījās gan dežūrās, gan arī vispārējās žurnālu un avīžu

rakstu kartotēkas atsevišķu nodaļu kārtošanā. Taču šāda darba

organizācija nedeva vēlamo rezultātu lasītāju bibliogrāfiskajā
apkalpošanā. Pastāvīgās dežurantu maiņas mazināja uzziņu darba

kvalitāti. Bez tam saraustītais darba ritms, pastāvīgā pārslēgšanās
no ieteicošās bibliogrāfijas sastādīšanas uz dežūrām uzziņu kabi-
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netā kavēja atsevišķu darbu izstrādāšanu un nodošanu tipogrāfijā
noteiktā termiņā. Tādēļ jau pēc neilga laika uzziņu biroja darbs

no jauna tika pārorganizēts, komplektējot pastāvīgus kadrus.

Pēc bibliogrāfijas nodaļas apvienošanas ar metodiskā darba

nodaļu (1955. g.) bibliogrāfisko uzziņu birojs iekļaujas jaunās
nodaļas struktūrā kā atsevišķs sektors. 1

Pieaugot darba apjomam (lasītāju skaitam, literatūras izsnie-

gumam, apmeklējumiem), VB pāriet uz lasītāju diferencētu apkal-
pošanas sistēmu un pakāpeniski diferencējas arī bibliogrāfiskais
uzziņu darbs. Pie dažu nozaru lasītavām izveidoja bibliogrāfisko
uzziņu punktus: pie tehnikas literatūras lasītavas un pie bērnu un

jaunatnes literatūras lasītavām (1954. g.), pie lasītavas par Lat-

vijas PSR (1958. g.) un sabiedriski politiskās literatūras lasītavas

(1959. g.). Sājos punktos tika komplektēts arī attiecīgs uzziņu

aparāts (bibliogrāfiskās un uzziņu literatūras rokasfonds atbilstoši

nozaru lasītavas profilam, informatīvās žurnālu un avīžu rakstu

kartotēkas, kas atspoguļo pašu jaunāko pēdējo trīs gadu laikā pub-
licēto materiālu). Bez tam bibliogrāfa konsultanta rīcībā bija arī

attiecīgās nozares palīgfonds.
Līdz ar nozaru uzziņu punktu nodibināšanu izmainījās arī

uzziņu biroja darba saturs, proti, jautājumu loks vairs nebija uni-

versāls, kļuva iespējama arī šaurāka specializācija literatūras,
mākslas, valodniecības, pedagoģijas un dabaszinātņu nozarēs.

Piecdesmito gadu vidū Valsts bibliotēkas lasītāju bibliogrāfis-
kās apkalpošanas sistēma veidojās diezgan savrupēji no pārējām
lielajām Rīgas zinātniskajām bibliotēkām. Raksturīga ir cenšanās

aptvert visas zinātņu nozares, pielāgot bibliogrāfisko darbu grā-
matu fonda universālajam saturam. Arī pārējās Rīgas zinātniskās

bibliotēkas vēl tikai veidojās, katra meklēja savu īpašu vietu repub-
likas kultūras un saimnieciskajā dzīvē. Kaut cik ciešāki kontakti

Valsts bibliotēkai bija nodibinājušies ar Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas Fundamentālo bibliotēku kā otru lielāko bibliotēku, kam

universāli fondi. Vēlāk, augot un nostiprinoties arī pārējām biblio-

tēkām (Zinātniski tehniskā bibliotēka no Vissavienības zinātniski

tehniskās bibliotēkas filiāles izveidojās par patstāvīgu bibliotēku,
RPI bibliotēka atdalījās no LVU, saņēma jaunas telpas un kļuva

patstāvīga, nodibinājās Republikāniskā medicīnas zinātniskā bib-

liotēka), rodas nepieciešamība dalīt darbības sfēras, koordinēt un

kooperēt arī bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, lai no-

vērstu paralēlismu.

1 Jaunajai bibliogrāfijas un metodiskā darba nodaļai tika nodots bibliogrā-
fiskais darbs arī novadpētniecības, t. i., letonikas jomā.
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īstenojot 1959. gada 10. okt. PSRS kultūras ministra pavēli
«О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела»Nr. 593, 1

1959. gadā pēc Valsts bibliotēkas iniciatīvas pie Latvijas PSR Kul-

tūras ministrijas tika nodibināta bibliogrāfiskā darba koordinācijas

komisija, kurā bija pārstāvji no visām Rīgas pilsētas lielajām bib-

liotēkām un zinātniskajām iestādēm (kopā 13 cilvēki). Šai komi-

sijai uzdeva panākt arī bibliogrāfiskā uzziņu darba koordināciju
un kooperāciju starp bibliotēkām.

. Komisija paveica lielu darbu: izpētīja stāvokli, noskaidrojot,
kāds uzziņu aparāts atsevišķās Rīgas lielajās bibliotēkās ir jau

radīts, kāds lasītāju kontingents to izmanto un kāds ir izpildīto
uzziņu raksturs. Analīze rādīja, ka steidzīgi jārisina jautājums par

bibliogrāfisko uzziņu darbu tehnikas nozarēs, jo noskaidrojās, ka

ne visas tās ir nodrošinātas ar attiecīgu aparātu, bet tai pašā
laikā dažās nozarēs bija vērojams paralēlisms. Lai uzlabotu repub-
likas rūpniecības speciālistu bibliogrāfisko apkalpošanu, darbu

savstarpēji dalīja Valsts bibliotēka, Zinātniski tehniska, LPSR ZA

Fundamentālā, Rīgas Politehniskā institūta un Latvijas Valsts

universitātes bibliotēka. Valsts bibliotēkai vajadzēja nodrošināt

speciālistu bibliogrāfisko apkalpošanu par vieglās, pārtikas, kok-

apstrādes, mežrūpniecības, papīrrūpniecības nozarēm.

Sarežģīts bija jautājums par kartotēkām dabaszinātņu jomā, jo
to stāvoklis nevarēja apmierināt speciālistu prasības nevienā no

Rīgas lielajām- bibliotēkām. Tā kā viss dabaszinātņu komplekss

pilnībā nebija pa spēkam nevienai bibliotēkai, tad tas tika sadalīts

starp LPSR ZA Fundamentālo bibliotēku, Valsts bibliotēku un

Latvijas Valsts universitātes bibliotēku. Valsts bibliotēkai uzdeva

organizēt un detalizēti kārtot tādas kartotēkas nodaļas kā «Ģeolo-
ģija» un «Bioloģija». Komisija pievērsās arī jautājumam par bib-

liogrāfiskā uzziņu darba koordināciju sabiedriski politiskās discip-

līnās, bet to izlemt bija ļoti grūti. Tā kā aktuāliem sabiedriski

politiskās dzīves jautājumiem jābūt atspoguļotiem visās bibliotēkas

un katrai bibliotēkai jāapmierina lasītāju prasības šajās disciplīnās,

paralēlisms bija neizbēgams un arī attaisnojams. Taču arī šajos

jautājumos bibliotēku funkcijas tika pārskatītas un sadalītas starp

Latvijas Valsts universitātes, Latvijas Komunistiskās partijas vēs-

tures institūta un LPSR ZA Vēstures institūta bibliotēkām. Valsts

bibliotēka turpināja organizēt aparātu par visām sabiedrisko

zinātņu disciplīnām kopumā.

Pilnīgāku pārskatu par komisijas darbu sniedz J. Veinberga

1 Руководящие материалы по библиотечному делу. Справочник. М., 1968,

с. 18—25.
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raksts «Опыт координации библиотечной работы в Латвийской

ССР»1
un М. Dimenšteines raksts «Некоторые итоги координации

библиографической работы в Латвийской ССР».2 Vērtējot kopumā
bibliogrāfiskās komisijas darbu, jāsecina, ka tas bija ļoti savlaicīgs
un nepieciešams, un, kaut arī ne visi pieņemtie lēmumi tika realizēti

dzīvē un viena daļa republikas bibliogrāfu tos uzņēma piesardzīgi,
tomēr komisijas darbība nenoliedzami veicināja bibliogrāfiskā uz-

ziņu darba padziļināšanu un uzlabošanu visu tīklu lielajās bibliotē-

kās un arī zinātniskajās iestādēs.

īstenojot PSRS Ministru Padomes lēmumu «Par valsts zināt-

niski tehniskās informācijas sistēmu», 1966. g. Latvijas republi-
kāniskais Zinātniski tehniskās informācijas un propagandas insti-

tūts un Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka organizēja
republikas uzziņu informācijas fondu (RUIF) 3

un arī Valsts bib-

liotēku iesaistīja šajā darbā. Valsts bibliotēkas pārziņā nodeva

šādas RUIF kartotēkas nodaļas:

elektrotehnika,
automātiskās regulēšanas vispārīgie jautājumi,4

lauksaimniecības mašīnbūve,

lauksaimniecības elektrifikācija un mehanizācija.
Sakarā ar zinātniskās informācijas darba paplašināšanu un

padziļināšanu visas tautsaimniecības sistēmas mērogā un Valsts

bibliotēkas kā universālas bibliotēkas īpašo nozīmi šajā informā-

cijas sistēmā 1967. g. sākumā bibliogrāfisko uzziņu sektoru pār-

veidoja par patstāvīgu nodaļu.

Galvenās bibliogrāfiskā uzziņu un informācijas darba formas

Valsts bibliotēkā

Daudzu gadu pieredze, kā arī 1968. gada beigās izdarītā lasī-

tāju aptauja liek secināt, ka bibliogrāfiskais uzziņu un informācijas
darbs bibliotēkā organizēts racionāli un balstās uz pareiziem prin-
cipiem. Visbiežāk izmantotās bibliogrāfiskā uzziņu darba formas,

apkalpojot bibliotēkas lasītājus, republikas partijas un valdības,
kā arī valsts iestādes, rūpnīcas un uzņēmumus, skolas un bibliotē-

kas, zinātniskās pētniecības un citus institūtus, ir mutvārdu un

rakstveida bibliogrāfisko un bibliotekāro uzziņu izpilde, ka ari

1 «Raksti» (Latvijas PSR Valsts b-ka), 1, R., 1964, 29.-45. lpp.
2

Координация справочно-библиографической работы библиотек. Сб. ста-

тей. М., 1965. с. 94—100.
3 Sk. izdevumu: Латвийский республиканский справочно-информационный

фонд. Р., 1967, 21 с. (Латв. республ. ин-т научно-технической информации и

пропаганды).
4 Kopš 1970. gada šo nodalu vairs neturpina.
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konsultācijas. Bibliogrāfi sastāda literatūras sarakstus Valsts bib-

liotēkas izstādēm, sagatavo un nolasa bibliogrāfiskos apskatus

gan bibliotēkā, gan arī iestādēs un uzņēmumos, propagandē biblio-

grāfiskās zināšanas lasītāju vidū.

Bibliogrāfiskā uzziņu darba izaugsmi raksturo skaitļi, kas salī-

dzinājumā pa 10 gadu periodiem parāda nemitīgu kāpumu.

Uzziņu skaits Valsts bibliotēkā: 1

1949. g. 1959. g. 1969. g.

3 949 17 547 38 950

Liels nopelns uzziņu darba kvalitātes uzlabošana ir ari pārē-

jām bibliotēkas nodaļām. Pie lasītāju ģenerālajiem katalogiem
dežurē grāmatu apstrādes nodaļas darbinieki — speciālisti zinātņu

nozaru klasifikācijā. Bez tam bibliogrāfiskās uzziņas lasītājiem
sniedz arī specializētie fondi: grupveida apstrādes, iespiedgrafikas
un karšu nodaļa, reto grāmatu un rokrakstu nodaļa, mūzikas

nodaļa, zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļa, perio-
dikas fonds, abonementa nodaļa.

Pilnīgāku pārskatu par bibliogrāfiskā uzziņu un informācijas
darba nodaļā izpildītām rakstveida un mutvārdu uzziņām, kā arī

citu bibliotēkas nodaļu līdzdalību šajā darbā sniedz tabula «Biblio-

grāfisko un bibliotekāro uzziņu skaits» (sk. 273. lpp.).
Daudz uzziņu izpilda nozaru lasītavu bibliotekāri, izmantojot

palīgfondu materiālus. Sarežģītākie pieprasījumi nokļūst pie uzziņu

punktu bibliogrāfiem, kuru rīcībā ir ap 10000 sējumu liels biblio-

grāfiskās uzziņu literatūras fonds, visas bibliotēkā pieejamās kar-

totēkas un katalogi, bet nepieciešamības gadījumā arī citu Rīgas

pilsētas lielo zinātnisko bibliotēku bibliogrāfiskais uzziņu aparāts.
Vienveidību lasītāju bibliogrāfiskās apkalpošanas jautājumos

palīdz ieviest darba instrukcijas: «Instrukcija par dežurējošā bib-

liogrāfa pienākumiem» un «Instrukcija par rakstveida uzziņu pie-
ņemšanu un izpildi bibliogrāfisko uzziņu nodaļā».

Abas šīs instrukcijas sastādīja jau 50. gadu beigās un apstipri-
nāja 1961. g. Pārstrādātā un papildinātā veidā tās no jauna izdotas

1969. g. un ir obligātas arī pārējām VB nodaļām, kas veic biblio-

grāfisko uzziņu darbu. Laika gaitā bibliogrāfisko pieprasījumu

izpildes metodika stipri mainījusies. Pirmajos pēckara gados

bibliogrāfi, izpildot lasītāju tematiskos pieprasījumus, sastādīja
literatūras sarakstus. Tagad izveidots plašs bibliogrāfiskais uzziņu

aparāts, tāpēc lasītājiem mutvārdos norāda attiecīgos bibliogrā-

1 Jāpiezīmē, ka sākuma periodā (apmēram līdz 1959. g.) nebija nokārtota

pilnīga uzskaite par izpildītām uzziņām pārējās Valsts bibliotēkas nodaļās, toties

1969. g. rādītājā atspoguļojas visu nodaļu paveiktais uzziņu darbs.
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fiskos izdevumus, kartotēku vai katalogu nodaļas. Izņēmuma kārta

vienīgi partijas un padomju orgāniem (LKP CX, LĻKJS, LPSR

Ministru Padomei, LPSR Tautas kontroles komisijai, Rīgas pilsē-
tas partijas un rajonu komitejām v. c.) pēc viņu pieprasījuma bib-

liogrāfi sastāda literatūras sarakstus un vajadzības .gadījumā
meklē arī citātus. Piemēram, sakarā ar V. I. Ļeņina 100. azimšanas

dienai veltīto teorētisko konferenci pēc LKP CX pieprasījuma
sabiedriski politiskās lasītavas uzziņu punkta bibliogrāfi izpildīja
22 uzziņas rakstveidā par tematiem: «Ļeņiniskie kritikas un paš-
kritikas principi», «Ļeņins un filozofijas jautājumi», «Ļeņins un

nacionāla atbrīvošanās kustība», «Ļeņins un padomju veselības

aizsardzība» v. c.

LPSR Ministru Padomes Valsts plāna komisijai tika sagata-
vota rakstveida uzziņa «Tautsaimniecības vadīšanas ļeņiniskie

principi», bet Rīgas pilsētas partijas komitejai — «Socioloģiskie

pētījumi par ideoloģisko darbu». Bibliogrāfi speciālisti bieži izpilda
izdevniecību, radiokomitejas un televīzijas, teātru un kinostudijas,
pieprasījumus. Viņi palīdzējuši LPSR Krievu drāmas teātra izrāžu

sagatavošanā. Vākti gan literārie, gan ilustratīvie materiāli LPSR

Akadēmiskā operas un baleta teātra uzvedumiem «Suralē», «Pērs

Gints» v. c.

Nereti pienāk vēstules arī no aizrobežu zemēm ar iestāžu, insti-

tūtu, universitāšu un privātpersonu lūgumiem izsūtīt bibliogrā-
fiskas uzziņas par ārzemju zinātnieku, sabiedrisku darbinieku,
rakstnieku darbu tulkojumu publicējumiem mūsu republikāniskajā
presē, par atsevišķām personām, kuru gaitas un likteņi kādreiz;

bijuši saistīti ar Rīgu, ar Baltiju, šāda veida pieprasījumus izpilda
letonikas bibliogrāfijas sektora bibliogrāfi. Viņi, piemēram, sastādī-

juši uzziņas par rakstnieka J. Konrāda darbu tulkojumiem latviešu

valodā — Blūmingstona bibliotēkai Indianas štatā, ASV; par

Strindberga darbiem latviešu valodā — Ohaio štata universitātei,
ASV; par filozofa Djuī darbiem un šo darbu izplatību Latvijā —

Ilinoisas universitātei, ASV; par notikumiem Kurzemē 1945. g.

maijā — VDR jaunatnes žurnālam «Junge Welt».

Izpildot šādu pieprasījumu, bibliogrāfam tomēr iepriekš jāpār-
bauda, vai pie tā jau nestrādā kāda cita bibliotēka. Pieredze rāda,
ka atsevišķos gadījumos pieprasītāji izsūta savas vēstules reizē

vairākām bibliotēkām. Tā, piemēram, gan Valsts bibliotēka, gan
ari LPSR ZA Fundamentālā bibliotēka bija izpildījušas rakstveida

uzziņas par Rūdolfu fon Jēringu un viņa darbiem, jo abas reizē bija
saņēmušas vienu un to pašu pieprasījumu un strādājušas paralēli.

Ja pieprasījums atbilst citu lielo Rīgas bibliotēku profilam, ir

labāk to pāradresēt. Tā, piemēram, Latvijas PSR ZA Enciklopēdiju
redakcija Valsts bibliotēkai pieprasīja uzziņu par to, kādi latviešu
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daiļliteratūras darbi izdoti Ukrainā un Uzbekijā. Tā kā ZA Funda-

mentālai bibliotēkai ir kartotēka «Latviešu rakstnieku daiļrade
PSRS tautu saimē», Valsts bibliotēka šo pieprasījumu pāradresēja.
Taču visumā šādu pāradresēšanas gadījumu ir maz. Vadoties pēc
veciem, iesīkstējušiem uzskatiem, kas radušies bibliotēku sākotnējās
savrupības periodā, katrs grib izpildīt uzziņu saviem spēkiem. Šī

parādība nebūt nav vērtējama pozitīvi.
Plašākas rakstveida bibliogrāfiskās uzziņas sastāda tehnikas

nozaru lasītavas bibliogrāfiskā punkta bibliogrāfi, izpildot to

iestāžu (konstruktoru biroju, rūpniecības uzņēmumu un zinātnisko

laboratoriju) pieprasījumus, kam nav sava informācijas dienesta.

Pie tam dziļāk un pamatīgāk izstrādā bibliogrāfiju par tehnikas

starpnozaru jautājumiem un RUIF tematiku. Šīs rakstveida uzzi-

ņas parasti gūst plašu inženiertehnisko darbinieku ievērību un atkār-

toti tiek pieprasītas ne tikai no republikas, bet arī no Vissavienības

iestādēm, zinātniskām laboratorijām, institūtiem. Та, piemēram,
rakstveida uzziņa «Оргтехоснастка рабочего места» pieprasīta
vairāk nekā 60 reizes un nosūtīta uz Maskavu, Ļeņingradu, Odesu,

Sverdlovsku, Sevastopoli, Minsku, Harkovu un daudzām citām

pilsētām.
Bieži pieprasītās izpildītas rakstveida uzziņas, piemēram,

«Защита персонала от воздействия статических электрических
полей в промышленности», «Высоконагревостойкие электроизо-

ляционные материалы», «Экономическая эффективность автома-

тизации управленческих работ» un citas, pēc rediģēšanas pavairo

uz rotaprinta. Kopš 1970. gada kopijas pieprasītajiem ārpus repub-
likas robežām izsūta ar uzliktu pēcmaksu.

Atsevišķu Valsts bibliotēkas izdoto literatūras radītāju pamatā
ir iepriekš izpildītās rakstveida uzziņas, kas savas aktualitātes un

apjoma dēļ guva plašākas lasītāju auditorijas atsaucību. Tā, pie-
mēram, letonikas sektora bibliogrāfi sagatavo rādītāju par zvej-
niecības attīstību Latvija, pamata izmantojot agrāk izpildīto
rakstveida bibliogrāfisko uzziņu Jūrniecības muzejam.

Pēc nodaļa organizētās uzskaites pa zinātņu nozarēm atzīmē

tikai bibliogrāfiskās uzziņas, turpretim bibliotekārās uzziņas sīkāk

netiek dalītas. Desmit gadu perioda bibliogrāfisko uzziņu sastāvu

raksturo skaitļi, kas uzrādīti tabula «Bibliogrāfisko uzziņu izsnie-

gums bibliogrājiskā uzziņu un informācijas darba nodaļa pa

zinātņu nozarēm».

Pārskatot tabulu, redzams, ka izpildīto bibliogrāfisko uzziņu
skaits līdz 1964. gadam (ieskaitot) parāda nemitīgu kāpumu. 1

1 Sājā laika periodā dežurējošie bibliogrāfi bibliogrāfiskās uzziņas uzskaita

veidlapa «Учет устных справок и консультации» ar pieņemtu zīmi.
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Statistikas dati par pēdējiem gadiem neraksturo patieso piepra-

sījumu, jo 1967.—1968. gada lasītavas sestdienās nestrādāja, lasī-

tāju vietu trūkuma dēļ ierobežoja studentu pierakstīšanu; remontu

un grāmatu pārvietošanas darbu dēļ vairākkārt bibliotēkas lasīta-

vas bija slēgtas utt. Bibliogrāfisko uzziņu skaitliska samazināšanas

jāizskaidro arī ar dažādiem šī darba uzskaites principiem. Ar

1965. gadu bibliogrāfisko uzziņu uzskaiti pārorganizē un precizē.'
Statistikas dati pārliecinoši parāda, ka visvairāk pieprasījumu

bibliogrāfi izpilda par trim galvenajiem kompleksiem, kas izdalīti

Valsts bibliotēkas nozaru lasītavu palīgfondos.

Bibliogrāfisko uzziņu skaits procentos:
1959. g. 1964. g. 1969. g.

1. Par sabiedriski politisko literatūru (filozo-
fiju, ekonomiku, vēsturi, ģeogrāfiju ieskai-

tot) 27% 18% 34%

2. Par literatūras teoriju, vēsturi un daiļlite-
ratūru 37% 23% 25%

3. Par tehnikas literatūru 17% 26% 18%

Visvairāk bibliogrāfisko uzziņu pieprasa speciālisti ar augstāko
izglītību — viņu ir vairāk nekā 35% no visa nodaļa apkalpoto lasī-

tāju skaita; piemēram, 1969. g. statistika uzrāda jau 40%- Nākošā

lielā lasītāju grupa, kas visvairāk izmanto bibliogrāfu palīdzību, ir

speciālisti ar vidējo izglītību — 21%- Joprojām liels ir nodaļa
apkalpoto studentu skaits (1969. g. — 14%). Lasītāju kategorijas,
kas izmantojušas bibliogrāfu palīdzību, skaitliski raksturotas

tabulā «Ar bibliogrāfiskām uzziņām apkalpoto lasītāju sastāvs pa

kategorijām».
Pēdējos gados savu darbu ļoti aktivizējis Valsts bibliotēkas

starpbibliotēku abonements un neklātienes abonements, kas

apkalpo republikas lauksaimniecības speciālistus. Viņu tematiskos

pieprasījumus palīdz apmierināt bibliogrāfi, katrā konkrētā gadī-
jumā norādot ieteicamo literatūru.

Ik ceturksni Valsts bibliotēka izdod informatīvos biļetenus:
Jaunākā lauksaimniecības literatūra,
Jaunākā sabiedriski politiskā literatūra,

Bibliotekārās un bibliogrāfiskās literatūras jaunumi.
2

Svarīga bibliogrāfiskās informācijas darba forma bibliotēkā ir

literatūras izstādes. Lai maksimāli atklātu fondu bagātības un

1
Pēc V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas norādījuma bibliogrāfisko uzzinu

birojā un arī punktos veidlapu vietā tiek iekārtotas kantora grāmatas vai klades,
kurā katra bibliogrāfiskā mutvārdu uzziņa tiek uzskaitīta individuāli pēc noteiktās
formas.

2 Minētie izdevumi tuvāk aplūkoti S. Liniņas rakstā «Zinātnisko un kārtējo
literatūras rādītāju izdevumi V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā pēckara
periodā». Sk. 284. lpp.
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vispusīgi apmierinātu visu lasītāju grupu intereses, bibliotēka siste-

mātiski organizē literatūras izstādes. Tās ir gan ieteicoša, gan arī

zinātniski informatīva rakstura. Pirmā veida izstāžu nolūks ir

palīdzēt lasītājiem mācību un pašizglītības darbā, otrā veida izstāžu

nolūks — informēt zinātniekus un speciālistus par jaunākajiem
sasniegumiem un problēmām zinātniskās pētniecības vai ražošanas

darbā.

Vislielākā lasītāju grupa bibliotēkā ir zinātniskie darbinieki un

speciālisti, kuru skaits 1969. g. bija 9960 jeb 54% no visu lasītāju
skaita. levērojot viņu intereses, pārsvarā tiek organizētas zinātniski

informatīva rakstura izstādes, kurās plaši eksponē jaunsaņemto
padomju un ārzemju literatūru. >

Visdzīvāko lasītāju atsaucību iemantojusi centrālā jaunumu
izstāde, kurā eksponāti ik nedējas tiek mainīti un tādējādi demon-

strēts lasītājiem bibliotēkā saņemtās jaunākās literatūras klāsts

visās zinātņu nozarēs. Katru reizi eksponē 400—500 literatūras

vienības.

Gada laikā no šīs izstādes lasītājiem izsniedz gandrīz
20000 grāmatu. Izstādes popularitāte izskaidrojama ar tās univer-

sālo raksturu, jo tā palīdz lasītājam iepazīties ne tikai ar jaunu-
miem specialitātē, bet informē arī par jaunākajiem izdevumiem

blakus nozarēs. Minēto izstādi papildina literatūras jaunumu kata-

logs, kas aptver trīs mēnešu laikā bibliotēkā ienākušās grāmatas.
Materiāls šajā kataloga sakārtots pa galvenajām zinātņu nozarēm,

bet katras nozares robežās pa mēnešiem, literatūras ienākšanas

secībā.

Bez centrālās literatūras jaunumu izstādes un kataloga visos

palīgfondos un specializētajās lasītavās ir noorganizētas pastāvī-
gas jaunākās periodikas un grāmatu izstādes.

Rīkojot plašas tematiskas literatūras izstādes, bibliotēka atsau-

cas visiem ievērojamiem mūsu zemes iekšējās un ārējās politikas
notikumiem, atzīmē svarīgas kultūrvēsturiskas jubilejas un izcilu

personu atceres dienas. Piemēram, ar plašu literatūras klāstu lasī-

tājus iepazīstināja izstādes «Lielās Oktobra sociālistiskās revo-

lūcijas 50 gadi», «Padomju varas 50 gadi Latvijā», «Slavenās

Ļeņina komjaunatnes 50 gadi», «V. I. Ļeņina 100. dzimšanas

diena», «K. Marksa 150. dzimšanas diena», «I. Turgeņeva 150. dzim-

šanas diena», «Raiņa 100. dzimšanas diena» un «Aspazijas
100. dzimšanas diena».

Zinātnes un tehnikas nozarēs Valsts bibliotēka izstādes organizē

par visaktuālākajām problēmām, kas interesē gan zinātniekus, gan
dažādu tautsaimniecības nozaru speciālistus. Piemēram, ar interesi

lasītāji aplūkoja izstādes par šādiem tematiem: «Jauno zinātņu

pasaulē», «Pasaules augu un dzīvnieku valsts», «Aizrobežu zināt-
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nieku monogrāfijas krievu valoda» v. c. Šajās izstādēs eksponēja
vairāk nekā 200 nosaukumu katrā.

Izstāžu sagatavošanā vienmēr ir ieguldīts arī rūpīgs bibliogrāfu
darbs: viņi sastāda literatūras sarakstus, atlasot labāko, vērtīgāko
un aktuālāko katrā nozarē.

Ar bibliogrāfu nozaru speciālistu palīdzību bibliotēka sagatavo
plašas literatūras izstādes-skates, piemēram, «Mūsdienu transporta
problēmas», «Elektro un radiomērījumu tehnika».

Šajā pēdējā izstādē bija eksponētas 1300 grāmatas, žurnāli un

tehnikas literatūras specveidi. Par skati izsūtīja informāciju visām

tām rūpnīcām, organizācijām, kas ar šo problēmu nodarbojās, un

bija jūtama speciālistu atsaucība šim pasākumam. Interesentus

bibliogrāfi informēja par vērtīgākajiem izdevumiem izstādē, sniedza

konsultācijas par bibliogrāfiskajiem avotiem un to izmantošanu.

Lai informētu lauksaimniecības speciālistus par jaunāko lite-

ratūru viņu nozarē, bibliotēka praktizē plašas lauksaimniecības

literatūras izstādes-skates rajonos, kad tur notiek lauksaimniecības

darbinieku sanāksmes. Piemēram, 1970. gadā šādu izstādi Valsts

bibliotēka noorganizēja Bauskas rajonā.
Kā patstāvīga informācijas darba forma jāmin literatūras

apskati, kurus bibliogrāfi sagatavo un nolasa gan Valsts biblio-

tēkas darbiniekiem, gan ari dažādās iestādēs, organizācijās, sko-

lās. Apskatu mērķis ir informēt par jaunāko literatūru kādā zinātņu
nozare, ieteikt labāko un interesantāko literatūru par kādu tematu,

iepazīstināt lasītājus ar bibliogrāfiskiem avotiem un mācīt tos

izmantot patstāvīgi.
Nodaļa praktizē informatīvus apskatus par jaunāko literatūru

kādā nozarē, visbiežāk Valsts bibliotēkas darbiniekiem kvalifikāci-

jas celšanai, un, ja ir Rīgas vai republikas iestāžu, organizāciju
pieprasījumi, tos atkārtoti nolasa ārpus bibliotēkas. Piemēram,

«Jaunākā sabiedriski politiskā literatūra», «Jaunākais dabaszināt-

nēs», «Jaunāka padomju daiļliteratūra», «Ārzemju progresīvo
autoru izdevumi» v. c.

Tematiskus ieteicošās literatūras apskatus bibliogrāfi sagatavo

jau savlaicīgi saskaņā ar svarīgiem notikumiem, kampaņām, jubile-
jām mūsu zemes dzīvē. Piemēram, atzīmējot V. I. Ļeņina 100. dzim-

šanas dienu, bibliogrāfi bija sagatavojuši apskatus «Jaunākā lite-

ratūra par V. I. Ļeņinu», «V. I. Ļeņina tēls 60. gadu daiļlitera-
tūrā», «V. I. Ļeņina tēls latviešu padomju dzejā», «V. I. Ļeņina
tēls padomju mākslā», ko nolasīja dažādās iestādēs un skolās pavi-

sam 71 reizi.

Daudz apskatu nolasīts par bibliogrāfiskiem izdevumiem un

dažādiem to veidiem, piemēram, «Bibliogrāfiskie avoti svešvalodu

pasniedzējiem», «Zinātniski informatīvie izdevumi lauksaimniecības
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speciālistiem», «Bibliogrāfija — palīgs aģitatoram un propagan-

distam», «Zinātniski informatīvā bibliogrāfija vieglās rūpnie-
cības speciālistiem». Nozaru bibliogrāfi, kas strādā bibliogrāfisko
uzziņu punktos pie nozaru lasītavām, sagatavo un nolasa šāda

veida apskatus gan pie literatūras izstādēm, gan dažādu speciā-
listu grupu kvalifikācijas celšanas semināros un kursos, Partijas
un izglītības namā aģitatoru un propagandistu semināros, Skolo-

tāju namā, rajonu lauksaimniecības darbinieku sanāksmēs utt., gal-
venokārt ārpus Valsts bibliotēkas.

Tamlīdzīgi apskati veicina bibliogrāfisko iemaņu apgūšanu,
palīdz lasītājiem izvēlēties vajadzīgo literatūru specialitātē.

Bibliogrāfisko zināšanu propaganda ir svarīgs pasākums, kura

lomu lasītāju informēšanai bibliogrāfi pareizi novērtē. Ik dienas gan

individuālas, gan kolektīvas konsultācijas par katalogu un karto-

tēku izmantošanu saņem desmitiem lasītāju. Individuālo konsultā-

ciju skaits nodaļā 1967. g. — 6047; 1968. g. — 5620; 1969. g. — 5283.

Nodaļas dežurtelpa ir noorganizēta pastāvīga uzziņu literatu-

ļ ras izstāde, kuru regulāri papildina ar jaunākajiem izdevumiem.

1959. gadā Rīgā uzsāka darbu Tehnikas jaunrades universitāte.

Šīs universitātes klausītāji bija labākie Rīgas rūpnīcu strād-

nieki, izgudrotāji, novatori, inženiertehniskie darbinieki. Jau gan-

drīz no pirmajām universitātes pastāvēšanas dienām tai nodibi-

nājās ciešas saites ar Valsts bibliotēku. Tehnikas lasītavas biblio-

grāfe L. Šafikova-Kuzmina sāka aktīvu bibliogrāfisko zināšanu

propagandu šajā universitātē: nolasīja apskatus par jaunāko teh-

nikas literatūru un iepazīstināja ar tehnikas nozaru nozīmīgākajiem
bibliogrāfiskajiem izdevumiem. 1960. gadā šī sadarbība vēl vairāk

nostiprinājās. Lai universitātes klausītājiem palīdzētu izstrādāt

kursa darbu par tematu «Tehnikas informācijas materiālu atlases

metodika», bibliogrāfe sagatavoja un nolasīja apskatu «Tehniskās

informācijas orgāni un to izdotie materiāli», kā arī sastādīja tema-

tisko kartotēku par šo jautājumu. Strādājot ciešā kontaktā ar

Izgudrotāju un racionalizatoru biedrības republikānisko padomi
un Tautas saimniecības padomi, L. Šafikova-Kuzmina uzsāka
aktīvu patentu literatūras propagandas darbu Tehnikas jaunrades
universitātē, kur nolasīja lekciju ciklu «Patentu literatūra un tās

izmantošana» (32 stundas). Vienlaicīgi arī bibliotēkas lasītājiem
bija noorganizētas pārrunas un konsultācijas par tematu «Patentu

literatūras bibliogrāfija un informatīvie materiāli».

Vēlāk atsevišķas nodarbības tehnikas literatūras bibliogrāfijas
propagandai notika vieglās rūpniecības darbinieku semināros, Val-
mieras un Daugavpils stikla šķiedru rūpnīcu speciālistiem utt.

Pēdējos gados, dažādojot bibliogrāfisko zināšanu propagandas
formas, bibliogrāfi praktizē seminārus. Tehnikas punkta biblio-
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grāfi šādus seminārus ar 4—6 nodarbībām organizējuši vairākkārt

gan Valsts bibliotēkas lasītājiem — inženiertehniskiem darbinie-

kiem un informatoriem, gan arī Rīgas vagonu rūpnīcā. Semināri

ir Joti efektīvs pasākums bibliogrāfisko iemaņu propagandā, jo
tajos lasītāji apgūst gan vispārīgas teorētiskas zināšanas, gan ari

praktiskas bibliogrāfiskās meklēšanas iemaņas.
Sadarbodamies ar Partijas izglītības namu, sabiedriski politiskas

lasītavas bibliogrāfi partijas kabinetu bibliotekāru semināros notu-

rēja pārrunas par to, kā organizēt literatūras izstādes par partijas
vēstures, marksisma-ļeninisma teorijas jautājumiem, kā sekot lite-

ratūras jaunumiem.
Kad 1962. gadā darbu atsāka jaunatnes lasītava, radās jauna,

pavisam nesagatavota auditorija — 9., 10. un 11. klašu skolēni.

Arī viņiem notika kolektīvas konsultācijas par bibliotēkas katalogu
un kartotēku, kā arī ieteicošās bibliogrāfijas izdevumu izmantošanu.

Propagandējot bibliogrāfiju, Valsts bibliotēka sagatavojusi un

laidusi klajā izdevumu materiālus!»

(R., 1963.), kurā tematiski apkpffota bibliogrāfijas bibliogrāfija
sabiedriski politiskajās tehniku, par lauksaimniecību,
literatūras zinātni un daiļliteratūru, kā arī uzrādīta vispārīgā bib-

liogrāfija un literatūra par Latvijas PSR bibliogrāfiju.
1968. g. izdots rādītājs «Библиография библиографии по ра-

диоэлектронике» (на рус. и англ. языках — ротапринт).
Izdošanai sagatavots izdevums «Bibliogrāfisko palīglīdzekļu

rādītājs par Latvijas PSR».

* Bibliogrāfiskais uzziņu aparāts

Valsts bibliotēkas informācijas darba pamatbāze ir tās bagā-
tais bibliogrāfiskais uzziņu aparāts, kurā ietilpst 53 atsevišķi kata-

logi ar 8 rādītājiem, 40 kartotēkas un uzziņu literatūrās fonds

(ap 10 000 vien.), kā ari izpildīto rakstveida uzziņu arhīvs. Atklājot
dažādos aspektos bibliotēkas 3,5 miljoni lielo fondu, šis aparāts kal-

poja lasītājiem par bagātāko informācijas avotu un arī bibliogrā-
fiem par vislielāko palīgu bibliogrāfisko uzziņu darbā. Bibliogrā-
fiskā aparāta izveides sākumi pēckara periodā apskatīti A. Revo

rakstā «Справочно-библиографический аппарат Государственной
библиотеки Латвийской ССР»1. Pēdējos 20 gados aparāts ļoti iz-

audzis un sazarojies tāpat kā visa lasītāju diferencētās apkalpoša-
nas sistēma. Uz 1970. g. kartīšu kopskaits Valsts bibliotēkas karto-

tēkās (neieskaitot katalogus) jau sasniedzis 2 380880. Pārskatu par
Valsts bibliotēkas katalogiem sniedz šajā krājumā ievietotais

1 Гос. ордена Трудового Красного Знамени Публичная б-ка им. М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина. Опытработы, 1959, 21, с. 66—79.
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A. Jansones raksts « Система каталогов Государственной библио-

теки Латвийской ССР им. В. Лациса» (sk. 169. lpp.).
Runājot par kartotēku sistēmu kopumā, jāuzsver tās universālais

raksturs. Jau kopš 1949.-g. bibliotēkā noorganizēta vispārējā žur-

nālu un avīžu rakstu kartotēka, kurā materiāls atspoguļots pēc Vis-

savienības Grāmatu palātas shēmas, nodaļu robežās to detalizējot
ar tematisko rubriku palīdzību. Vairāk izteikts un plašāk izstrādāts

šajā kartotēkā ir humanitāro zinātņu komplekss, kas ietver sevī

sabiedriski politiskās zinātnes, vēsturi, filozofiju, literatūrzinātnes

un mākslas jautājumus. Republikā nav centrālās lauksaimniecības

bibliotēkas. Lai daļēji aizstātu šo trūkumu, lauksaimniecības nodaļa
kartotēkā ir samērā pilnīga. Kartotēku organizēšanā ievēro prin-

cipu — plašāk izstrādāt tos zinātņu kompleksus, kas nav atspogu-

ļoti nevienā citā republikas bibliotēkā, turpretī sašaurināt karto-

tēkas nodaļas par zinātņu nozarēm, kas labi izveidotas citās Rīgas
lielākās zinātniskās speciālās bibliotēkās. Kā iepriekš norādīts,

šādu virzienu izstrādāja jau bibliogrāfijas komisija par bibliotēku

-darba koordinācijas jautājumiem, un tālāka attīstības perspektīva
tam paredzēta «Programmā Latvijas PSR universālo zinātnisko

bibliotēku izveidei par republikas zinātniski tehniskās informācijas
sistēmas sastāvdaļu» (R., 1970. g.). Vērtīgs papildinājums vispārē-

jai žurnālu un avīžu rakstu kartotēkai ir tematiskās kartotēkas:

lēmumu un likumu kartotēka, tematiskā daiļliteratūras kartotēka,

bērnu literatūras kartotēka, personālijas, recenzijas par zinātnis-

kām grāmatām, teātra uzvedumiem un kinofilmām, daiļliteratūras
nosaukumu kartotēka. Šeit jāpieskaita arī specializēto fondu zināt-

niski informatīvās kartotēkas, piemēram, «Latvijas PSR» (letonikas

lasītavā), «Latviešu grāmatniecības vēstures bibliogrāfija» (reto

grāmatu un rokrakstu nodaļā), «Izpildītāju kartotēka» (par skaņu
ierakstiem mūzikas nodaļā), «Reprodukciju analītisko aprakstu
kartotēka» (grupveida apstrādes, iespiedgrafikas un karšu

nodaļā) v. c.

Valsts bibliotēkas bibliogrāfiskā uzziņu aparāta sistemātiskā

papildināšanā diendienā tiek ieguldīts daudz darbaspēka, tā piln-
veidošanā piedalās vesels bibliogrāfu štats. Piemēram, 1969. g.

bibliotēkas kartotēkās vien ieplūdinātas 239892 kartītes. Bagātais

bibliogrāfisko uzziņu aparāts ir bāze, uz kuras pamata Valsts bib-

liotēka veidojas kā uzziņu koordinācijas centrs republikā. Patlaban

«bibliogrāfiskā uzziņu un informācijas darba nodaļa veic lielu orga-

nizatorisku darbu, lai savāktu pilnīgu informāciju par uzziņu

aparātu un tā stāvokli Rīgas lielajās zinātniskajās, speciālajās
un augstāko mācību iestāžu bibliotēkās un zinātniskās informācijas
orgānos. Kopskaitā iepazītas 150 bibliotēkas un citas iestādes, kas

veic bibliogrāfisku darbu; savāktas ziņas par kartotēkām, publicē-
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1. tabula

Bibliogrāfisko un bibliotekāro uzziņu skaits

P iezī m c. Šeit un pārējo divu tabulu rādītājos ieskaitītas arī letonikas

bibliogrāfu izpildītās uzziņas, lai gan administratīvi šis sektors kopš 1968. gada
ietilpst zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba noda|ā.

Izpildītas uzziņas

Gadi
bibliogrāfiska

uzziņu
un informācijas

darba nodaļā

Citās VB

noda|asto skaita

rakstveida

Kopa

1959 17547 104 neuzskaitīja

1960 17419 91 2 548 19 967

1961 17872 75 2 205 20 077

1962 22 801 99 5 506 28 307

1963 23 094 65 6 327 29 421

1964 26 255 111 9 577 35 832

1965 22 392 107 12 673 35 065

1966 21 636 87 16836 38 472

1967 21 917 93 16213 38 130

1968 20927 80 24 203 45 130

1969 20 325 127 18 625 38 950

1970 26 395 101 25 399 51 794
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Ar bibliogrāfiskajām uzziņām apkalpoto lasītāju sastāvs1

tiem un nepublicētiem bibliogrāfiskiem darbiem, kā arī izpildītām
rakstveida uzziņām. Izņēmums ir tehnikas nozaru tematika, par
ko ziņas vac un apkopo Zinātniski tehniskā bibliotēka. Izmantojot
savāktos datus, bibliogrāfiskā uzziņu un informācijas darba nodaļa
sastādījusi kartotēku kartotēku, кцга reģistrētas 466 kartotēkas.

Tajā uzrādītas gan bibliotēku un informācijas orgānu sastādītās

kartotēkas, gan arī institūtu zinātnisko darbinieku personiskas
kartotēkas, kas ir svarīgs informācijas avots par atsevišķām zināt-

nes problēmām un var tikt izmantotas ar LPSR ZA Republikāniska
informācijas centra palīdzību.

1 leskaitīti arī letonikas nodaja apkalpotie lasītāji.

Speciālisti

Lasī-

tāju

kop-
skaits

Zinātniskie
darbinieki

Karavīri

Gadi
ar au

izgl
īstāko
itlbu

ar vidējo
izglītību

skaits skaits skaits I % skaits I

1962 9 458 470 4.9 2 935 31,0 2 306 24,3 389 4.1

1963 7 980 453 5,6 2 852 35,7 1 634 20,4 187 2,3

1964 12 375 729 5,1 4 078 33,0 2 568 20,7 197 1,6

1965 10 106 655 6.4 3 704 36,6 1 889 18,7 187 1,9

1966 9 308 592 6,4 3513 37,7 1 899 20,4 189 2,0

1967 8 896 486 5,5 3 662 41,2 1 908 21,4 132 1,5

1968 7 357 356 4.8 2 639 35,9 1 693 23 101 1,4

1969 7713 478 6,2 3 148 40,8 1 670 21,6 28 0,4

1970 7 805 459 3.9 3012 38,6 1 531 19,6 0,1
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2. tabula

Neizpētītas vēl palikušas šauru resoru, piemēram, muzeju,
dažādu zinātnisko iestāžu un biedrību bibliotēkas. Tāpēc nākotnē

šis darbs tiks turpināts.

Lai palīdzētu pārējām bibliotēkām izmantot uzkrāto informāci-

jas klāstu un novērstu paralēlismu kartotēku un citu bibliogrāfisko
darbu sastādīšanā, Valsts bibliotēkas bibliogrāfisko uzziņu un

informācijas darba nodaļa izdevusi biļetenu «Latvijas PSR biblio-

tēkās sastādītās bibliogrāfiskās kartotēkas, rādītāji, saraksti un

rakstveida uzziņas» (R., 1970. 77 lpp.). Šo biļetenu paredzēts
izdot ik gadus.

Uzsākts darbs pie vēl viena bibliogrāfiskās koordinācijas

Studenti Skolu
jaunatne

Strādnieki Kalpotāji Pārējie

skaits I skaits I skaits I skaits I % skaits ļ %

1853 19,5 808 8,5 482 5.0 51 0,5 164 1,7

1040 13,0 1 290 16,1 337 4,2 16 0.2 171

i

2,1

1 755 14,1 2 274 18,3 545 4.4 55 0.4 174 1,4

1504 14,9 1 658 16,4 351 3,5 15 0.1 143 1.4

1 327 14,2 1 357 14,6 302 3.2 38 0,4 91 1.0

1261 14,2 1 037 11,6 263 3,0 14 0,1 133 1,5

968 13,2 1 293 17,6 192 2,6 IG 0.2 99 1,3

1 125 14,6 971 21,6 172 2,2 25 0,3 96 1,2

1 511 19,4 1 074 13,7 95 1,2 8 0,1 ПО 1,4
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pasākuma — uzziņu izdevumu kopkataloga sastādīšanas. Tajā būs

atspoguļota arī pārējo Rīgas lielo bibliotēku uzziņu bibliogrāfiskā
literatūra, pie tam divos aspektos:

1) kārtējie ārzemju literatūras bibliogrāfiskie palīglīdzekļi un

uzziņu izdevumi,

Bibliogrāfisko uzziņu izsniegums pa zinātņu nozarēm bibliogrāfisko uzziņu un

Vispārējā Sab. polit.
(1, 2, 3, 91.' 9)

Pedagog. Valodniec.

Gadi Kopa

skaits I % skaits skaits % skaits I %

1959 6 110 318 5,2 1 574 25,7 101 1,6 83 1,3

1960 8 798 190 2,2 1 963 22,3 171 2,0 59 0,7

1961 8 370 228 2,7 1 903 22,7 129 1,8 123 1,5

1962 12 599 2 923 23,2

1963 9 336 2 295 24,5

1964 12 375 292 2,4 3219 26,0 80 0,6

1965 10 436 285 2,7 2 868 27,5 188 1,8 8t» 0,8

1966 9 859 332 3,4 3 027 30,7 193 2,0 56 0,6

1967 9 351 382 4,1 2 821 30,2 176 1,9 91 1.0

1968 7 246 251 3,5 2 094 28,9 130 1.8 70 1.0

1969 7713 359 4,7 2 464 32,0 12t 1,6 103 1.3

1970 8 370 260 3,1 3 136 37,5 120 1,4 90 1,1
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2) mūsu zemes fundamentālie zinātniskās bibliogrāfijas izde-

vumi, kas iznākuši līdz 1945. g. un Valsts bibliotēkas fondos nav

atrodami.

Nākotnē lielāka vērība jāveltī uzziņu bibliogrāfiskās literatūras

(U) fonda komplektēšanai; sistemātiskais katalogs jāizveido

3. tabula

informācijas darba nodaļā'

' leskaitītas arī letonikas bibliogrāfu izpildītas uzziņas

Da

z

bas-
n.

Medicīna Tehnika Lauksaimn. Māksla

un sports

Lit. zin.

Daillit.

skait skaits I skaits ļ % skaits ļ % skaits ļ skaits ļ

97 1,6 134 2,2 1 067 17,4 83 1,3 387 6,3 2 266 37,0

95 1,0 91 1.0 2 933 33,3 78 0,9 420 4,7 2 798 31,8

142 1,7 120 1,5 2 475 29,8 91 1,1 409 4,8 2 750 32,8

2 976 23,6 2 642 20,9

1 349 14,4 2 679 28,6

213 1,7 155 1,3 4 103 33,1 115 0,9 525 4,2 3673 29,7

199 1,9 142 1,3 2 970 28,5 84 0,8 562 5,4 3 052 29,2

123 1,2 104 1.0 2 527 25,6 72 0,7 618 6,3 2 807 28,5

177 1.9 120 1.3 2 490 26,6 119 1,3 584 6,2 2 391 26,6

118 1.6 87 1,1 1 786 24,6 0,9 470 5,5 2 172 30,0

194 2,5 104 1,3 1 629 21,1 91 1.2 579 7,5 2 069 27.0

232 2,8 116 1,4 1 469 17,6 0,3 628 7,5 2 289 27,3



plašāks, atspoguļojot tajā ne tikai uzziņu fonda literatūru, bet
uzrādot arī pārējos Valsts bibliotēkas fondos un krātuvēs esošos

uzziņu izdevumus.

Nodaļā tiek sastādīta īpaša informatīva kartotēka par bibliotē-

kām un informācijas orgāniem, kam ir savs bibliogrāfiskais uzziņu

aparāts, uzziņu dienests vai nodaļa, kas nodrošina ar informāciju
noteiktu lasītāju kontingentu.

Visumā koordinācijas pasākumu komplekss ir liels un pavei-
cams tikai ar pārējo lielo republikas bibliotēku līdzdalību. Taču

skaidrs, ka darba rezultātā kvalitatīvi uzlabosies lasītāju bibliogrā-
fiskā uzziņu apkalpošana, daudz efektīvāk tiks izmantoti dažādu

tīklu un resoru informācijas fondi — tātad radīts priekšnoteikums

jaunāko zinātnes un tehnikas sasniegumu operatīvai ieviešanai

mūsu zemes tautas saimniecībā.



Труды Гос. библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса, IV
,

Рига, 1973

279

А. САЛЕНИЕЦЕ

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

Резюме

Справочно-библиографическая и информационная работа

Государственной библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса по-

лучила р.азвитие только при Советской власти, в послевоенный

период. Первые сведения о началах справочно-библиографичее-
кого обслуживания содержатся в отчете библиотеки за 1945 г.

В 1947 г. был открыт справочно-библиографический кабинет.

Создавая условия для углубленной работы разных групп чи-

тателей с литературой, библиотека перешла на систему диффе-

ренцированного их обслуживания. В отраслевых читальных

залах техники и общественно-политической литературы, в спе-

циализированном читальном зале леттоники, в юношеском чи-

тальном зале были основаны пункты справочно-библиографичес-
кого обслуживания.

Вначале система справочно-библиографического обслужи-
вания и ее аппарат развивались обособленно от других крупных

библиотек города Риги. Но в связи с развитием и укреплением

последних возникла необходимость разделить сферы их деятель-

ности, координировать и кооперировать справочно-библиографи-

ческую работу. Созданная в 1959 г. и руководимая Государствен-
ной библиотекой комиссия по координации библиографической

работы занималась выяснением состояния справочно-библиогра-
фического обслуживания читателей в крупных библиотеках Риги.

Это привело к решению о разграничении работы по справочно-

библиографическому обслуживанию специалистов промышлен-

ности между крупнейшими научными библиотеками Риги: РНТБ,
ФБ АН ЛССР, библиотекой Рижского политехнического инсти-

тута, библиотекой ЛГУ им. П. Стучки и Государственной биб-

лиотекой Латвийской ССР им. В. Лациса.

Государственная библиотека должна была обеспечить библио-

графическое обслуживание специалистов легкой, пищевой,

деревообрабатывающей, бумажной и лесохимической промыш-

ленности. Между крупными библиотеками была также распреде-

лена работа над картотеками по всему комплексу естественных



280

наук. В справочно-библиографическом обслуживании по общест-

венно-политическим вопросам был допущен и оправдан некото-

рый параллелизм.

.Во исполнение постановления Совета Министров СССР от

29 ноября 1966 г. № 916 «Об общегосударственной системе на-

учно-технической информации» и аналогичного постановления

Совета Министров Латвийской ССР от 16 февраля 1967 г. №79

«О республиканской системе научно-технической информации»
ЛатИНТИ совместно с РНТБ составили единый план создания

Республиканского справочно-информационного фонда (РСИФа).
В ведении Главной справочной картотеки РСИФа участвует

также Государственная библиотека им. В. Лациса по следующим

разделам:

электротехника;

сельхозмашиностроение;

электрификация и механизация сельского хозяйства.

В связи с расширением и углублением научно-информаци-
онной работы во всей системе народного хозяйства и со специ-

фической ролью в этой области Государственной библиотеки в

начале 1967 г. было решено преобразовать справочно-библиогра-
фический сектор в отдел.

Главной формой работы справочно-информационной службы
библиотеки являются библиографические справки и консульта-

ции. В этой службе участвуют все отделы библиотеки. Рост

справочно-библиографической работы характеризует количество

выполненных справок и проведенных консультаций:

1949 г. 1959 г. 1969 г.

3 949 17 547 38950

Большинство письменных справок выполняется по тематике

Латвийской ССР. Письменные справки по технической литера-

туре неоднократно высылались многим учреждениям, библиоте-

кам, заводам Советского Союза по их запросам. В связи с пов-

торными запросами отдельные письменные справки печатались

па ротапринте.

В статье проанализированосодержание справочно-библиогра-
фической работы.

Важной формой информационной работы являются обзоры

и выставки. Библиотека откликается, на важнейшие события в

жизни страны и за рубежом, регулярно отмечает юбилейные даты

страны и выдающихся людей. В последние годы успешно практи-

куется организация выставок-смотров литературы для специа-

листов в библиотеке, а также вне ее — по техническим дисципли-

нам и сельскому хозяйству. Материалы для выставок и обзоры
готовят библиографы; в 1969 г. было прочитано 145 обзоров.



В библиотеке ведется пропагандабиблиографических знании;

особенно активен в этом отношении справочно-библиографичес-
кий пункт читального зала технической литературы, который в

сотрудничестве с библиотеками ведущих предприятий органи-

зует семинары по технической библиографии для инженерно-

технического персонала. В библиотеке проводятся коллективные

консультации, лекции и практические занятия с целью ознаком-

ления научных сотрудников, специалистов, студентов с библио-

графическими указателями, каталогами, картотеками библио-

теки.

Основой справочно-библиографической и информационной,

работы является богатый справочно-библиографический аппа-

рат. Краткая характеристика его дана в настоящей статье, а

перечень каталогов и картотек библиотеки — в статье А. К. Ян-

сон, помещенной в настоящем сборнике.
На базе этого аппарата Государственная библиотека разви-

вается как справочно-координационный центр в республике.
В целях широкого взаимоиспользования библиографических

материалов и эффективной координации справочно-информаци-
онной работы библиотек отдел справочно-библиографической и

информационной работы
— собирает информацию о выполненных библиографических

работах и выпускает бюллетень «Библиографические картотеки,

указатели, списки и письменные справки, составленные библиоте-

ками Латвийской ССР»;
— организует картотеку библиотек, библиографических

учреждений и органов информации (кроме органов НТИ);
— ведет систематический сводный каталог текущих поступ-

лений зарубежных спра-вочно-библиографических изданий и

библиографий;
— создает систематический каталог справочно-библиографи-

ческих изданий и библиографий в фондах Государственной
библиотеки.
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A. SALENIECE

BIBLIOGRAPHICALREFERENCE AND INFORMATION SERVICE

AT THE V. LĀCIS STATE LIBRARY OF THE LATVIAN S.S.R.

Summary

Bibliographical-Reference and Information Service of the State

Library advanced only in the post-war years under the Soviet

regime. The first data On the Bibliographical-Reference Service are

to be found in the Annual Report 1945. The Bibliographical-Refe-
rence Bureau was established in 1947.

Differentiated service system was introduced to create better

conditions for wider circle of readers. And so reference service was

established in technical and social-political reading-rooms, in

juvenile and in specialized Baltic Reading-Room.
At first the Bibliographical-Reference Service developed apart

from service of the other libraries of Riga. But with the growth
and development of these libraries it was necessary to co-ordinate

and co-operate Bibliographical-Reference Service. That was done

among the following libraries of Riga: the Scientific-Technical

Library of the Latvian S.S.R., the Fundamental Library of the

Latvian Academy of Sciences; the Library of the Latvian P. Stuchka

State University; the Library of the Riga Polytechnic Institute and

the State Library.
The task of the State Library was to ensure service* of light

industry, food industry, woodworking, paper and timber-chemical

industry specialists. The work with card indexes on natural sciences

■was co-ordinated among these libraries as well. Only an analogy
in Bibliographical-Reference Service concerning social-political
matter was allowed and justified to some extent.

In accordance with the resolution of the Council of Ministers of

the U.S.S.R., dated from November 2, 1966: "State System of

Scientific-Technical Information" and an analogical resolution of

the Council of Ministers of the Latvian S.S.R., dated from Novem-

ber 16, 1967: "Republican System of Scientific-Technical Informa-

tion" a common plan was set — to establish Republican Scientific-

Technical Information Fund. That was done by the Latvian Scienti-

fic-Technical Information Institute together with the Scientific-

Technical Library of Riga.
The State Library provides cards for reference catalogues

concerning the following scientific branches:

The Vilis Lacis State Library of the Latvian S.S.R. Proceedings, IV, Riga, 1973
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electrotechnics,

agricultural engineering industry,
electrification and mechanization of agriculture.
Due to all that in 1967 the Bibliographical-Reference Service

Section of the State Library was reorganized into Department.
The main methods of the Reference-Information Service are

bibliographical inquiries and consultations. The increase of biblio-

graphical inquiries can be. illustrated by the following figures:

years: 1949 1959 1969

inquiries: 3,949 17,547 38,950

The greatest amount of the written inquiries refers to the Lat-

vian S.S.R. Many of them are sent to the Libraries of the Soviet

Union. The analysis of the contents of inquiry-bibliographical work

is given in the article itself.

To commemorate anniversaries and other outstanding data exhi-

bitions have been arranged. Reviews and reports are the other

important method of reference service. In 1969 the State Library
bibliographers made more than 145 reviews and reports.

The Bibliographical-Reference Section of the Technical Reading-
Room is the most active one in propagandizing bibliographical
knowledge. It collaborates with the libraries of the largest enter-

prises giving consultations for engineering-technical staff. Consul-

tations, lectures and practical training are organized for scientists,

specialists and students to acquaint them with bibliographical
catalogues, indexes and cards.

The basis of the Bibliographical-Reference and Information

Service is its apparatus, the characteristic of which is briefly given
in the article, but enumeration of catalogues and card-indexes in

the article by A. Janson (the same volume).
On the basis of that advanced apparatus the State Library

becomes the centre of coordinated information in the republic.
For the purpose of more effective coordination of Bibliographi-

cal-Reference and Information Service of the libraries the Depart-
ment carries out the following tasks:

a) compiles information of realized bibliographical references

and issues the bulletin "Bibliographical Cards, Indexes, Lists,

Written Inquiries Compiled by the Latvian State Library";

b) regulates card-indexes of the libraries, bibliographical offices

and information institutions of the Latvian S.S.R.;

c) files union catalogues of recent foreign literature on biblio-

graphical information and bibliographies;
d) files union catalogues of bibliographical-information litera-

ture and bibliographies of the State-Library collections.
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S. LINIŅA

zinātniski metodiskā

un bibliogrāfiskā darba

nodaļas galvenā bibliogrāfe

ZINĀTNISKO UN KĀRTĒJO LITERATŪRAS RĀDĪTĀJU

IZDEVUMI V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKĀ

PĒCKARA PERIODĀ

Viļā Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka kopā ar citām zināt-

niskajām bibliotēkām un iestādēm sastāda un izdod retrospektīvus
zinātniskus literatūras rādītājus par literatūru, kas iznākusi repub-
likas teritorijā un par republiku. Valsts bibliotēka izdod arī kār-

tējos literatūras rādītājus speciālistiem, zinātniskajiem darbinie-

kiem un republikas bibliotēku lasītājiem.

Izsekojot bibliogrāfiskā darba attīstībai Valsts bibliotēka,

redzams, ka bibliogrāfisko izdevumu tematiku un saturu nosaka

Padomju Savienības Komunistiskās partijas izvirzītie uzdevumi

komunisma celtniecībai un norādījumi ideoloģiskam darbam.

Jau 1944. gadā Latvijas PSR Gr_āmatu palāta (kas bija Valsts

bibliotēkas sastāvdaļa līdz 1958. gadam) sāka darbu Valsts bib-

liogrāfijas jomā. Tā sagatavo un izdod reģistrējošos literatūras

rādītājus, kas ir republikas bibliogrāfiskā darba pamats.
Pēckara periodā Valsts bibliotēkas bibliogrāfijas nodaļa uzsāk

jaunu virzienu republikas bibliogrāfiskajā darbā: ieteicamās lite-

ratūras un kārtējo literatūras rādītāju sastādīšanu.1

Zinātnisko un kārtējo literatūras radītāju sistēmas izveidē

varam nosacīti izdalīt divus posmus.
Pirmais posms — 50. gadi (līdz 1959. g.); otro posmu ievada

1 Par bibliotēkas darbu ieteicošās bibliogrāfijas laukā sk. rakstu Димен-
штейн M. Вопросы развития рекомендательной библиографии в Латвийской

ССР. — «Raksti» (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka), 2/3, 1970, 44.-66. lpp.
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PSKP CX 1959. gada 22. septembra lēmums «Par bibliotēku darba

stāvokli un pasākumiem tā uzlabošanai».1

50. gados Valsts bibliotēkā nostabilizējās bibliogrāfijas nodajas

struktūra, izauga un nostiprinājās bibliogrāfu kadri. Bibliogrāfisko
darbu šai laikā raksturo 1) kārtējo literatūras rādītāju izvēršana;

2) bibliogrāfiskā aparāta veidošana.

Bibliogrāfijas nodaļa izveidota 1946. gadā. Tās uzdevums —

organizēt zinātnisko literatūras radītāju izdošanu par republikā
iznākušo un agrāk izdoto preses produkciju, sastādīt ieteicamās

literatūras rādītājus dažādās zinātņu nozarēs un dažādām lasītāju
kategorijām, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu.

Atbilstoši šiem uzdevumiem jau 1947. gadā izveidota šāda noda-

ļas struktūra: 1) bibliogrāfiskais uzziņu kabinets; 2) centrālais

uzziņu literatūras fonds ar lasītavu; 3) bibliogrāfisko kartotēku

organizēšanas grupa; 4) plāna (nozaru) un ieteicošās bibliogrāfijas
grupa.

1950. gadā nodaļas struktūra nedaudz izmainījās: tika izdalīti

atsevišķi plāna, ieteicošās un informatīvās bibliogrāfijas sektori.

Dalījums pēc bibliogrāfiskā darba veidiem pastāvēja līdz

1952. gadam. Šajā laikā atbilstoši bibliogrāfiskā darba līmenim

(sastādīti nelieli ieteicoša rakstura literatūras rādītāji, kas veltīti

aktuālām politiskām un saimnieciskām kampaņām, atceres dienām,

atsevišķiem rakstniekiem v. tml.) bibliogrāfi nespecializējās pa

zinātņu nozarēm. Bieži vien viņi gatavoja literatūras rādītājus
par visdažādākajiem tematiem. Šāda pārorientēšanās no viena

temata uz otru nesekmēja zināšanu padziļināšanu un darba uzlabo-

šanu. Tādēļ kopš 1952. gada bibliogrāfiskais darbs tika organizēts
pēc bibliogrāfu specializācijas principa atsevišķās zinātņu noza-

rēs. Tas deva iespēju katram darbiniekampadziļināt zināšanas savā

nozarē un uzlabot bibliogrāfisko izdevumu kvalitāti.

1955. gadā izveidoja bibliogrāfijas un metodiskā darba nodaļu,

apvienojot agrākās bibliogrāfijas, metodiskā darba un novadpēt-
niecības nodaļas. Nodaļu apvienošana stiprināja darba kontaktus

starp bibliogrāfiem un metodiķiem, uzlaboja metodisko palīdzību
masu bibliotēkām, likvidēja paralēlismu bibliogrāfijas un novadpēt-
niecības nodaļu bibliogrāfiskajā darbā (kā viena, tā otra strādāja
ar literatūru par Latvijas PSR). No šā laika bibliogrāfijas un meto-

diskā darba nodaļas bibliogrāfi veic visus bibliogrāfiskā darba vei-

dus ar literatūru par Latvijas PSR (izņemot valsts bibliogrāfiju).
Šai laikā nodaļas struktūra ir šāda: 1) ieteicošās un plāna

1
О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране. Поста-

новление ЦК КПСС от 22 сентября 1959 г. — В кн.: Руководящие материалы
по библиотечному делу. М., «Книга». 1968, с. 11—16.
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bibliogrāfijas sektors; 2) bibliogrāfisko uzzinu sektors; 3) meto-

diska darba sektors. 1

Šāda struktūra saglabājās līdz 60. gadu otrajai pusei. Pieaugot
bibliogrāfiskā uzziņu darba apjomam, 1967. gadā bibliogrāfisko
uzziņu sektoru izveido par patstāvīgu bibliogrāfiskā uzziņu un

informācijas darba nodaļu.2

Zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas struktūru

veido divi sektori:

1) zinātniski metodiskā darba sektors;
2) bibliogrāfijas sektors ar attiecīgo nozaru grupām:

letonikas bibliogrāfijas grupa;
sabiedriski politiskās literatūras bibliogrāfijas grupa;

dabas zinātņu un lauksaimniecības literatūras

bibliogrāfijas grupa;

daiļliteratūras, literatūras zinātnes, mākslas un sporta lite-

ratūras bibliogrāfijas grupa.

Nozaru grupu bibliogrāfi sastāda ieteicamās literatūras rādī-

tājus (sabiedriski politiskās un lauksaimniecības literatūras biblio-

grāfi — arī kārtējos literatūras rādītājus), strādā ar kartotēkām,
lasa apskatus par savas nozares literatūru, kā arī sniedz metodisku

palīdzību republikas bibliotēkām literatūras propagandā.
r Lai veicinātu nacionālās bibliogrāfijas attīstību, 1968.,.gadā, par

pamatu ņemot letonikas bibliogrāfijas grupu, izveidots letonikas

bibliogrāfijas sektors. Tā darbinieki sagatavo retrospektīvos un

zinātniskos literatūras rādītājus par Latviju, kā ari veic plašu
bibliogrāfisko uzziņu darbu.

Bibliotēkas darbs kārtējo literatūras rādītāju

sagatavošanas un izdošanas jomā 50. gados izvēršas

galvenokārt četros virzienos: informācija par sabiedriski politisko,
lauksaimniecības, tehnikas un bibliotekāro literatūru.

1950. gadā informatīvās bibliogrāfijas sektors izstrādāja jauno

grāmatu biļetena shēmu. Biļetenā uzrādīja Valsts bibliotēkā saņem-

tās grāmatas visās nozarēs. Kopš 1950. gada marta katru mēnesi

izdeva vienu «Informācijas biļetena» numuru. Sākumā biļetenu

pavairoja ar rakstāmmašīnu, vēlāk ar rotatoru. To izmantoja galve-
nokārt bibliotēkas lasītāji. Biļetenu izdeva līdz 1953. gada
I ceturksnim.

No 1954. gada bibliogrāfijas nodaļa sāka sniegt kolektīvas infor-

mācijas speciālistiem galvenokārt par lauksaimniecības un sabied-

1
Parmetodiskā darba attīstību Valsts bibliotēkā sk. šinī sējumā Z. Eglītes

rakstu «V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas metodiskās vadības sistēma».
2 Tuvāk par to sk. rakstā: A. Saleniece. «Bibliogrāfiskais uzziņu un informā-

cijas darbs V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā».
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riski politisko literatūru. Ar tām apkalpoja uzņēmumus, iestādes*
lektoru grupas, mācību iestādes, MTS.

No 1956. gada izdeva (ar rotatoru) trijos atsevišķos laidienos
literatūras rādītājus «Sabiedriski politiskas literatūras jaunumi»,
«Lauksaimniecības literatūras jaunumi», «Tehnikas'literatūras jau-
numi» (metiens — 250—300 eks.). Izdevumā tika uzrādīta biblio-

tēkā saņemtā literatūra latviešu un krievu valodā, kā arī svešvalo-

dās. Šos izdevumus sūtīja rajonu un pilsētu bibliotēkām, partijas
komitejām, rajonu kultūras namiem, MTS, mācību iestādēm, uzņē-
mumiem un atsevišķām personām.

1957. gadā lauksaimniecības literatūras informatīvo biļetenu
mēģināja izdot kopā ar Latvijas PSR Lauksaimniecības ministriju,,
taču šī kopdarbība apsīka. Iznāca tikai trīs biļetena numuri

(iespiesti tipogrāfijā).
1959. gadā sastādīja un izsūtīja atsevišķām bibliotēkām asto-

ņas informācijas par jaunāko literatūru bibliotēku zinātnēs.

Taču biļeteni šajā laika posmā iznāca neregulāri. Tas izskaidro-

jams ar vēl neizveidojušos praksi un samēra vājo materiāli

tehnisko bāzi (trūka papīra un atbilstošu pavairošanas ierīču).
50. gados bez kārtējo literatūras rādītāju izdošanas Valsts bib-

liotēkā tika veikts liels darbs novadpētniecības bibliogrā-
fiskā aparāta 1 organizēšanā. Pie tā strādāja jau kopš novad-

pētniecības nodaļas (tagadējās letonikas lasītavas) pastāvēšanas
sākuma (1950. g.). Šis aparāts, kā arī specializētais fonds nodaļā
bija pamatā plaša bibliogrāfiskā darba organizācijai, īpaši zināt-

niskās bibliogrāfijas laukā.

1953. gadā tika reorganizētas novadpētniecības kartotēkas. Vai-

rākas kartotēkas («Rīga — Latvijas PSR galvaspilsēta», «Latvi-

jas PSR ievērojamie cilvēki», «Latvijas PSR 5. piecgadē» v. c.) tika

apvienotas viena sistemātiska kartotēka «Latvijas PSR». Te atspo-
guļoti žurnāTūTun avīžu TaKstī".pjJ_ĻaJyjjjj& PSjR, kā arī analītiski

izraksti no krājumiem un grāmatām par republiku.
Jau 50. gados arvien biežāk nācās izmantot A. Ģintera sastādīto

latviešu periodikas analītisko izrakstu kartotēku, kas glabājās
Valsts bibliotēkā. Tā kļuva par bibliogrāfiskā uzziņu aparāta sva-

rīgu sastāvdaļu. Tas pamudināja domāt par šīs vērtīgās kartotēkas

sagatavošanu izdošanai.

Līdz 50. gadu otrai pusei netika pētīta 20. un 30. gados Padomju
Savienības teritorijā iznākusi latviešu prese, ko izdeva izdevniecības

«Prometejs», «Spartaks», «Strēlnieks», «Latvju izdevniecība». Šo

izdevniecību produkcija ir bibliogrāfiski retumi, un nav arī

1 Rakstā aplūkotas tikai novadpētniecības literatūras kartotēkas, kas ir Valsts

bibliotēkas zinātniskās bibliogrāfijas pamats.
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bibliogrāfisku avotu, kas atspoguļotu to saturu. Tādēļ Valsts biblio-

tēkas bibliogrāfi 1957. gadā sāka šī perioda materiālu noskaidro-

šanu Valsts bibliotēkas un citu bibliotēku fondos.

lesāktais darbs kartotēku veidošanā turpinājās 60. gados, arvien

paplašinot bibliografējamo izdevumu loku.

No 1959. līdz 1964. gadam sastādīta Padomju Savienības teri-

torija no 1920. gada līdz 1940. gadam iznākušās latviešu periodikas
analītisko izrakstu kartotēka.

Vienlaikus sākti izraksti no pagrīdes revolucionāras periodikas.

Pagrīdes revolucionārās preses izraksti bija papildinājums buržuā-

ziskajā Latvijā izdotajai latviešu reģistrējošai bibliogrāfijai, kurā

šos materiālus neuzrādīja.
Veidojot šīs kartotēkas, tika izrakstīti materiāli no periodiskiem

izdevumiem, kas atradās republikas lielākajās bibliotēkās,

V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkā, M. Saltikova-Ščedrina Valsts

publiskajā bibliotēkā. Šos materiālus bibliografēt bija nepieciešams,

jo lasītāji bieži pieprasīja uzziņas par Latvijas revolucionārās kus-

tības vēsturi un citiem jautājumiem, bet uz tām sniegt atbildes

varēja tikai pēc buržuāziskās Latvijas periodikas materiāliem.

60. gadu sākumā sākts darbs pie kartotēkas «Bibliogrāfiskie
materiāli par Latvijas PSR».

Pēc Vissavienības Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības

Centrālās Komitejas ierosinājuma 1964. un 1965. gadā Valsts bib-

liotēkas letonikas lasītavā izveidota kartotēka «Latvijas komjau-

natnes vēsture».

Šīs kartotēkas ir bagātīgs avots zinātniekiem, kam nepieciešami
materiāli par latviešu tautas revolucionāro pagātni, par revolu-

cionāro kustību buržuāziskajā Latvijā, par strādnieku un zemnieku

stāvokli buržuāziskajā Latvijā, par latviešu dzīvi Padomju Savie-

nībā, par latviešu padomju rakstnieku daiļradi v. c.

Novadpētniecības kartotēku sistēmas izveidē daudz pūļu iegul-

dījusi Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece galvenā

bibliogrāfe Olga Pūce.

Minētās kartotēkas plaši izmantoja ne tikai mūsu republikas
lasītāji, bet tās bija bibliogrāfiskās informācijas avots arī citu

PSRS republiku zinātniekiem. Tādēļ, lai šos unikālos materiālus

varētu iepazīt un izmantot vēl plašākās lasītāju aprindās, Valsts

bibliotēka izdevusi daudzus zinātniskos literatūras rādītājus, kā arī

piedalījusies LKP CX Partijas vēstures institūta bibliogrāfisko izde-

vumu sastādīšanā.

.1959. gadā iznāk divi ieteicošā rakstura literatūras rādītāji, kuri

pēc ietvertās literatūras ir ar zinātnisku nozīmi.

Sakarā ar padomju varas.„ņodibināšanas 40. gadadienu Latvija
iznāk literatūras «Padomju vara Latvijā 1917.—
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1919. gadā», 1 ko sastādījis J. Veinbergs. Tas paredzēts lektoriem,

propagandistiem, skolotājiem v. с. Te minēti gan Ļeņina darbi un

padomju vēsturnieku pētījumi par attiecīgo periodu, gan arī raksti

no revolucionārajām avīzēm un žurnāliem, kas iznāca no 1917. gada
novembra līdz 1919. gada beigām Latvijā, Maskavā un Petrogradā:
raksti no avīzēm «Cīņa», «Krievijas Cīņa», «Komunists» v. c, no

žurnāliem «Izglītība», «Darbs un Maize», «Arodnieks» v. c.

.
1958. gadā iznāk O. Pūces sastādītais literatūras rādītājs «Lat-

viešu rakstnieki Padomju Savienībā» 2
.

Tas iepazīstina lasītājus ar

vairāku maz zināmu latviešu rakstnieku daiļradi, kas darbojās 20.,
un 30. gados Padomju Savienībā. Arī te uzrādītas 20. un 30. gados
iznākušās grāmatas un raksti.

Šie abi ir pirmie bibliogrāfiskie izdevumi, kas informē lasītājus
par literatūru, kura līdz šim gandrīz nemaz nebija pazīstama un

atrodas tikai lielāko zinātnisko bibliotēku fondos, bet ir pilnīgi
nepieciešama Latvijas revolucionārās kustības un kultūras vēstures

pareizai izpratnei un izpētei.
Jaunu posmu bibliogrāfiskā darba attīstībā un paplašināšanā

ievada 1959. gada PSKP lēmums «Par bibliotēku darba stāvokli un

pasākumiem tā uzlabošanai». Atbilstoši komunisma celtniecības

uzdevumiem tajā īpaši uzsvērta nepieciešamība izdot kārtējos,

retrospektīvos, zinātniskos literatūras rādītājus un ieteicamās lite-

ratūras rādītājus novadpētniecības literatūras propagandai.
Lēmums atzīmēja arī, ka jāpastiprina bibliogrāfiskā darba koor-

dinācija, lai novērstu paralēlismu bibliogrāfiskā aparāta organizē-
šanā un bibliogrāfisko materiālu izdošanā.

1959. gadā Valsts bibliotēkas galvenais bibliogrāfs J. Veinbergs,

izpētījis republikas lielāko zinātnisko un speciālo bibliotēku biblio-

grāfisko darbu, izstrādāja priekšlikumus bibliogrāfiskā darba

koordinācijas komisijas organizēšanai. Tā tika noorganizēta pie

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Starpresoru bibliotēku padomes.
Bibliogrāfijas komisijas uzdevums bija koordinēt un saskaņot

bibliogrāfisko darbu republikā, novērst trūkumus šai darbā un

tuvināt to republikas tautas saimniecības un kultūras celtniecības,

darbaļaužu komunistiskās audzināšanas vajadzībām.
Savos darba plānos komisija paredzēja

1) uzskaitīt svarīgākās ražošanas problēmas republikā un

noskaidrot, kādi zinātniskie literatūras rādītāji nepieciešami zināt-

niskajā un ražošanas darbā;

1 Padomju vara Latvijā 1917.—1919. gadā. leteic, literatūras rādītājs. R.,

1959. 72 lpp. (Latvijas PSR Valsts b-ka).
2

Latviešu rakstnieki Padomju Savienība (1917.—1940.). Literatūras rādītājs.
R-, 1958. 47 lpp. (Latvijas PSR Valsts b-ka).
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2) ieteikt bibliotēkām un institūtiem sastādīt nepieciešamos bib-

liogrāfiskos materiālus atbilstoši to profilam;
3) koordinēt bibliogrāfisko uzziņu darbu.1

Koordinācijas komisijas darbs sekmēja nozaru centru konkre-

tizēšanu, bibliogrāfiskā darba aktivizēšanu republikā, sevišķi ietei-

cošās un novadpētniecības bibliogrāfijas jomā. Koordinācijas
komisija vairākkārt uzsvēra, ka republikas bibliotēkas maz strādā

zinātniskās bibliogrāfijas laukā, ka šis darbs jāpaplašina. Tomēr

galveno uzmanību tā veltīja bibliogrāfiskā aparāta izveides jautā-
jumiem katrā nozaru centrā.

Saskaņa ar koordinācijas komisijas lēmumu Valsts bibliotēkai

ka vienam no nozaru centriem bija jāaktivizē darbs novadpētniecī-
bas un lauksaimniecības bibliogrāfijas joma.

2

60. gados Valsts bibliotēka gatavo un izdod kārtējos literatūras

par jaunāko sabiedriski politisko, pedagoģisko, tehnikas,
lauksaimniecības un bibliotekāro literatūru.

Ar 1964. gadu izveidota kārtējo literatūras .rādītāju izdevumu

sistēma sabiedriski

t> unTubliotekāro literatūru.

Perioda sākumā 1960. gadā atbilstoši bibliogrāfiska darba koor-

dinācijas plānam republikā sastādīti literatūras rādītāji par jau-
nāko literatūru vieglajā, pārtikas un kokapstrādes rūpniecībā.
Pavisam bija 7 literatūras rādītāji ka pielikums Centrālā tehniskās

informācijas biroja biļetena nozaru laidieniem. 1961. gadā sastā-

dīti 11 šādi rādītāji.
1962. gadā pēc koordinācijas komisijas priekšlikuma šo izde-

vumu pārtrauc izdot, lai nedublētu PSRS Valsts zinātniski tehnisko

bibliotēku, kas savā biļetenā uzrāda daudz pilnīgāku literatūras

klāstu.

Līdz 1959. gadam Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts

izdeva kārtējo literatūras rādītāju «Palīgs skolotājiem». Tajā uzra-

dīta gada laikā iznākusi pedagoģiskā literatūra. Tas paredzēts

pedagogiem un metodiķiem. 1960. gadā institūts šo darbu pārtrauc.

Lai nodrošinātu republikas skolotājus un pedagogus ar infor-

māciju par pedagoģisko literatūru, Valsts bibliotēka 1963. gada

1 Sīkāk par koordinācijas komisijas darbu sk. rakstus: Вейнберг И. Опыт

координации библиографической работы в Латвийской ССР. — «Raksti» (Latvi-
jas PSR Valsts b-ka), 1, 1964, 29.-45. lpp. Дименштейн M. Некоторые итоги

координации библиографической работы в Латвийской ССР. — В кн.: Коорди-

нация справочно-библиографической работы библиотек. М., 1965, с. 94—100.

2 Lauksaimniecības bibliogrāfijas jautājumi tika apspriesti vairākās komisijas
sēdēs. Valsts bibliotēka sāka šo darbu orientēt divos virzienos: 1) ieteicošās

bibliogrāfijas jomā; 2) kārtējo literatūras rādītāju izdošanā.
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sāka gatavot izdevumu «Pedagoģiskā literatūra un literatūra par
tautas izglītību 1962. g.». (Izdevums iznāca 1964. g.; par 1963. g.
tas iznāca 1965. g.; par 1964. g.—1966. g.) To izsūtīja visām masu

un zinātniskajam bibliotēkām. Taču ar 1966. gadu rādītāja izdo-

šana tika pārtraukta, jo tas iznāca ar nokavēšanos, tātad zaudēja
savu informējošo raksturu un uzskatāms par retrospektīvu lite-

ratūras rādītāju, bez tam republikas masu bibliotēkas šo izdevumu

izmantoja maz, jo tas domāts galvenokārt skolotājiem un audzinā-

tājiem.

Kopš 1963. gada reizi ceturksnī Valsts bibliotēka izdod kārtējo
literatūras rādītāju «Bibliotekārās literatūras jaunumi» (pašreizē-
jais metiens — 1300 eks.). Tas informē bibliotēku darbiniekus par
jaunāko padomju un ārzemju bibliotekāro literatūru. Rādītājā ir

divas daļas: padomju un ārzemju periodiskie izde-

vy/rnj nri tipm atklās gtrjQ— jaunākā literatūra pār atse-

višķām bibliotēku zinātņu nozarēm. 5o" izdevumu saņem visas

LPSR Kultūras ministrijas tīkla un citu sistēmu zinātniskās

bibliotēkas.

Bibliogrāfiskā darba koordinācijas komisija vairākkārt izska-

tīja jautājumu par lauksaimniecības literatūras rādītāju sagatavo-
šanu un izdošanu republikā. Pēc komisijas lēmuma Valsts biblio-
tēkai bija jāizdod ieteicamās literatūras un kārtējie literatūras rādī-

tāji par jaunāko lauksaimniecības literatūru. Ar 1961. gadu
bibliogrāfiskā un metodiskā darba nodaļā sāk darbu lauksaimnie-

cības speciālists, kas strādā lauksaimniecības bibliogrāfijas jomā.

No 1962. gada izdod kārtējo literatūras rādītāju «Jaunākā lauk-

saimniecības literatūra» (pašreizējais metiens — 2700 eks.), kas

iznāk četļas reizēs gadā un paredzēts lauksaimniecības darbinie-

kiem un speciālistiem. Tajā uzrādītas visas latviešu valodā iznā-

kušās grāmatas, kā arī daļēji Vissavienības centrālo izdevniecību

izdotā lauksaimniecības literatūra, tāpat arī nozīmīgākie raksti no

žurnāliem un laikrakstiem latviešu un krievu valodā. Literatūra

sakārtota pa lauksaimniecības zinātņu nozarēm. Ar 1965. gadu
katras nodaļas beigās minētas grāmatas un raksti no žurnāliem

vācu un angļu valoda.

Kopš 1965. gada IV ceturkšņa izdevuma beigās dots bibliogra-
fēto žurnālu nosaukumu saraksts, bet kopš 1966. gada katra radī-

tajā 1. numurā norādīts, kādus lauksaimniecības žurnālus saņem

Valsts bibliotēka.

Lai uzlabotu lauksaimniecības speciālistu informāciju, ar

1968. gada II ceturksni rādītājā minēti arī patentLpax lauksaimnie-

cības, kas izclbti PSRS un VDR. Patentu

aprakstus gatavo un nodod Valsts bibliotēkai Zinātniski tehniskās
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bibliotēkas patentu, rūpniecisko katalogu un normatīvu tehniskās

dokumentācijas nodaļas bibliogrāfi.
Izdevumu «Jaunākā lauksaimniecības literatūra» saņem rajonu

un ciemu bibliotēkas, katrs kolhozs un padomju saimniecība, to

izsūta visiem Valsts bibliotēkas neklātienes abonentiem — lauk-

saimniecības speciālistiem.
Lai aktivizētu bibliotēku darbu ar sabiedriski politisko litera-

tūru, kopš 1964. gada reizi ceturksnī Valsts bibliotēka izdod

kārtējās"literatūras rādītāju «Jaunākā sabiedriski politiskā litera-

tūra» (pašreizējais metiens — 2300 eks.). Tam ir divas funkcijas:
informējošā un ieteicošā. Atbilstoši tām izdevumā ir trīs daļas:
pirmajā daļā — izdevniecību «Liesma», «Zinātne» un «Zvaigzne»
izdotā sabiedriski politiskā literatūra, kas iznākusi attiecīgajā
ceturksnī; otrajā — paplašinātas anotācijas grāmatām, kas paredzē-
tas plašam lasītāju lokam; trešajā — informācija par jaunāko
uzziņu literatūru un sabiedriski politiskās literatūras rādītājiem (ar
īsām anotācijām), ko izdevušas LPSR un Vissavienības izdevnie-

cības. Izdevumu saņem visas Kultūras ministrijas tīkla bibliotēkas,

kā arī daļa citu tīklu bibliotēku.

60. gados nozaru zinātniskās bibliogrāfijas jomā
izveidojās šādi galvenie virzieni: 1) tiek izdoti universāli retrospek-
tīvi literatūras rādītāji («Latviešu zinātne un literatūra», «Latvi-

jas PSR»), 2) retrospektīvi sabiedriski politiskas un vēsturiskas

tematikas literatūras radītāji ar novadpētniecisku raksturu, galve-
nokārt par latviešu darba tautas revolucionārās cīņas atspoguļo-
jumu literatūrā, 3) personālo literatūras rādītāju sērija par latviešu

revolucionārajiem darbiniekiem.

Šo tematiku nosaka 50. gados un 60. gadu sākumā izveidotās

kartotēkas, kas ir zinātniskās bibliogrāfijas darba pamats. To

nosaka arī jau daļēji tradicionālā bibliogrāfiskā darba dalīšana

starp LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa nodaļu un

Valsts bibliotēku, jau veidojot kartotēku sistēmu (Misiņa nodaļā —

latviešu daiļliteratūra, literatūras zinātne; Valsts bibliotēkā —

sabiedriski politiskie jautājumi, vēsture).

Jau 50. gadu vidū arvien vairāk bija jūtams zinātnisko litera-

tūras rādītāju trūkums. 1956. gada bibliogrāfijas nodaļas atskaitē

atzīmēts, ka turpmāk jāizdod zinātniskie literatūras rādītāji: gari

nozaru, gan retrospektīvie.

Šajā laikā īpašas bažas radīja t. s. Ģintera kartotēkas liktenis.

Augusta Ģintera latviešu periodikas analītisko izrakstu rādītājs
«Latviešu zinātne un literatūra» aptver materiālus par laiku no

1763. līdz 1942. gadam. Līdz karam tika izdoti 26 sējumi par laika

posmu no 1763. gada līdz 1907. gadam un no 1920. gada līdz
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1936. gadam. 1
Manuskripta nepublicētā daļa (1908. —1919. g. un

1937.—1942. g.) glabājas Valsts bibliotēkas letonikas lasītavā rok-

raksta kartotēkas veidā.

Gandrīz nevienu zinātniski pētniecisku darbu par Latvijas PSR
ekonomiku, vēsturi,_ zinātni, kultūru, literatūru un mākslu nevar

veikt bez šīs kartotēkas. To arvien biežāk izmantoja zinātnieki un

speciālisti. Manuskripts pamazām nolietojās, un Valsts bibliotēkas,
kā arī citu lielāko bibliotēku bibliogrāfi ne reizi vien izteicās, ka

būtu nepieciešams to izdot. Valsts bibliotēka izstrādāja priekš-
likumus par kartotēkas izdošanu un iesniedza tos LPSR Kultūras

ministrijai.
1958. gada 29. maija Latvijas PSR Kultūras ministrijas pavēlē

Nr. 461 dots norādījums izrediģēt un izdot Augusta Ģintera sastā-

dītā latviešu periodikas analītisko izrakstu rādītāja «Latviešu

zinātne un literatūra» neizdoto daļu. Šī darba veikšanai tika asig-
nēti līdzekļi un piešķirta štata vienība — vecākais bibliogrāfs.
Zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas vecākā redak-

tore Marta Apīne strādā pie šī izdevuma kopš 1958. gada.
1958. gadā tika veikti priekšdarbi — noteikts izdevuma apjoms,

nepieciešamie līdzekļi v. tml. Par iespējamu uzskatīja septiņos
gados no 1959. līdz 1965. gadam izdot septiņus sējumus, kas

aptvertu hronoloģiskā secībā sakārtoto materiālu no 1908. līdz

1916. gadam.

Tomēr darbs izrādījās daudz apjomīgāks un sarežģītāks, nekā

to sākumā varēja paredzēt. Visos gadījumos, kur metodoloģija un

mūsdienu prakse pieļāva, tika respektēti un saglabāti A. Ģintera
darba principi. Taču daudz bija jāstrādā pie manuskripta papildi-
nāšanas un trūkumu novēršanas. Kartotēku vajadzēja papildināt
ar izrakstiem no revolucionārās preses, kas bija izdota nelegāli

Latvijā un ārzemēs un A. Ģinteram nebija pieejama. Bez tam visus

izrakstus vajadzēja salīdzināt ar avotiem de visa, lai konstatētu

neprecizitātes aprakstā, kā arī izrakstīt tos materiālus, ko A. Ģin-
ters nebija izrakstījis vai kas bija zuduši laika gaitā.

Sagatavojot rādītāja 9. sējumu iespiešanai, kurā ietilpst izraksti

no avīzēm, žurnāliem, kalendāriem un krājumiem par 1908. un

1909. gadu, M. Apīnei bija jāpārvar daudz grūtību.

Kaut arī-A. Ģintera lietotais decimālās klasifikācijas Briseles

variants mūsu dienās ir novecojis, tomēr, lai saglabātu maksimālu

struktūras vienveidību ar agrāk iespiestajiem rādītāja gadagāju-

1
No 1921. g. līdz 1942. g. pie izdevuma strādāja arī citi sastādītāji. Sīkāk par

to sk. rakstā M. Izvestnija. «Valsts bibliotēkas bibliogrāfiskais darbs buržuāziskās

Latvijas laikā».
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miem, materiālu turpināja kārtot tādā pašā veidā, tikai daļēji izmai-

not šo shēmu. īpaši tas attiecas uz sabiedriski politiskās literatūras

klasifikāciju. Radītas jaunas nodaļas, kas atspoguļo materiālus

par revolucionārās domas attīstību Latvijā, par revolucionārajiem
notikumiem Latvijā un citās zemēs, piemēram, nodaļas: «1 M Dia-

lektiskais materiālisms. Vēsturiskais materiālisms», «3 К Markss.

Engelss. Ļeņins. Viņu darbi. Raksti par viņiem», «3 M Marksisms.

Sociālisms», «3 Kj Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku par-
tija» v. c. (Sākot ar 10. sējumu (1910. g.), katrā no šīm nodaļām

vispirms ievietoti X- Marksa, F. Engelsa un V. I. Ļeņina darbi,

partijas darbinieku raksti, partijas orgānu un partijas preses mate-

riāli, pēc tam autoru un rakstu nosaukumu alfabētiskā secībā visi

pārējie materiāli.)
Shēmā izdarītas vēl citas izmaiņas, piemēram, «Folklora» no

3. nodaļas («Sabiedriski politiskās zinātnes») pārnesta uz 8. nodalu

(«Literatūras zinātne. Daiļliteratūra»), «Etnogrāfija» no 3. noda-

ļas — uz 9. nodaļu («Vēsture») v. tml.

Grūtības sagādāja arī ortogrāfijas īpatnības. A. Ģinters izrak-

stīja izdevumus, kas iespiesti ar gotu alfabēta burtiem. Tādēļ bija

jāizstrādā instrukcija par jaunās ortogrāfijas un latīņu burtu

lietošanu.

Liels darbs bija jāveic to autoru pseidonīmu atklāšanā, kurus

A. Ģinters nebija atšifrējis.

Daļa materiālu netika iekļauti sējumos, bet palika kartotēkā.

Piemēram, nodaļā «2 Reliģija. Ateisms» populāri raksti par reli-

ģiskām tēmām rādītājā nav iekļauti.

Ir nodaļas, kurās tiek ietverti daudzi jauni materiāli. Sevišķi

rūpīgi tiek papildinātas nodaļas par Latvijas sabiedriski politisko
dzīvi un vēsturi.

Plaša ir pralīgraditāju sistēma, kas atvieglo izdevuma izmanto-

šanu: personu rādītājs (visu rakstu autoru uzvārdi, pseidonīmi un

kriptonīmi, kā arī daiļliteratūras tulkotāju uzvārdi); ģeogrāfiskais
rādītājs (Latvijas vietu nosaukumi, kā arī vietu, kur darbojas lat-

viešu organizācijas, latviešu kolonijas v. tml., nosaukumi).

Sākot ar 10. sējumu, visi raksti rādītājos ir numurēti, tas arī

atvieglo toTTetošarTuT"

Rūpīgais darbs un zinātniskā pieeja, rādītāju paplašinot, pār-

strādājot un piemērojot to padomju bibliotēku un zinātnieku vaja-

1 Sīkāk par rādītāju sagatavošanu un izdošanu sk. rakstu Апине M. Анали-

тическая библиография латышской периодики. —
«Сов. библиография», 1968,

No 6, с. 32—36.
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dzibam, ir liels. Pašlaik ir iznākuši trīs rādītajā sējumi.1 9. sējuma
sagatavošanai vajadzēja četrus gadus, un tas iznāca 1963. g.,
10. sējumam — trīs gadus, 11. un 12. sējumam — katram divus

gadus. Tas liecina arī par bibliogrāfa darba meistarības pieau-
gumu. Tagad 12. sējums nodots tipogrāfijā un sagatavošanā ir

13. sējums.
Izdevumu izmanto ne tikai zinātniskie darbinieki, bet tas ir arī

avots novadpētniecības darbam skolās, muzejos v. c. Pēc tā sniedz

atbildes uz PSRS un ārzemju zinātnisko iestāžu pieprasītajām
uzziņām.

Pirmais un nozīmīgākais zinātniskais literatūras rādītājs par

republiku ir universāla satura literatūras rādītājs trijos sējumos
«Latvijas PSR. 1940.— 1960.2». Izdevums tika sagatavots sakarā ar

Padomju Latvijas 20. gadadienu. Sastādītāji: 1. sēj. — O. Pūce un

J. Veinbergs; 2. sēj. — E. Baltgailis un M. Trauberga; 3. sēj. —

V. Plēsuma.

Literatūras rādītājā apkopotas grāmatas, žurnālu un avīžu

raksti latviešu no 1940. gada jūnija līdz

1960. gada decembrim.

Izdevuma 1. sējums aptver literatūru par 1940. un 1941. gadu,
1941.—1945. gadu, kā arī materiālus par partijas, komjaunatnes un

padomju iestāžu darbību pēckara gados (1945. —1959. g.).
2. sējumā ietilpst literatūra par tehnikas, rūpniecības, lauksaim-

niecības, transporta un sakaru attīstību, kā arī par veselības aiz-

sardzības organizāciju pēckara gados.
3. sējumā ievietoti materiāli par Padomju Latvijas kultūras

celtniecību un izglītību pēckara gados, kā arī literatūra par

Padomju Latviju un palīgrādītāji. 3. sējums ir papildināts
ar materiāliem līdz 1965. gadam, bet vēl nav izdots.

Sevišķi nozīmīgs ir 1. sējums, jo tajā ir ietvertas publikācijas
par 1940.—1941. gadu un par Lielā Tēvijas kara laiku. Tā kā par

šiem periodiem nav reģistrējošo rakstu rādītāju, tas ir ļoti node-

rīgs, pētot šo laika posmu.

1 Latviešu zinātne un literatūra. Periodikā iesp. rakstu radītājs. R., 1963—

1969. (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka).

1908.—1909. R., 1963. 630 lpp. (. . .9).
1910. R„ 1966. 512 lpp. (...K(10)).
1911. R.. 1968. 522 lpp. (...L(ll)).
Rec: Jansons A. Bibliogrāfijas turpinājums. — «Karogs». 1964, № 11, 138. -

139. lpp.; Jansons A. Desmitais sējums. — «Karogs», 1967, № 1, 158.—159. lpp.
2

Latvijas PSR. 1940.—1960. Literatūras rādītājs. Sēj. I—2, R., 1961 — 1962.

(Latvijas PSR Valsts b-ka).
1. sēj. 1961. 578 lpp.

2. sēj. 1962. 678 lpp.
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Marksisma-ļeninisma klasiķu darbu izdevumu rādītāji nacio-

nālā valodā ļauj izsekot marksisma ideju izplatībai un darbaļaužu
revolucionārā apzinīguma pieaugumam republikā, novadā,

apgabalā.
Pēckara periodā pirmais mēģinājums sakopot literatūru, kas

iznākusi latviešu valodā, bija 1949. gadā. 1 Plašāks saraksts par

V. I. Ļeņina darbiem latviešu valodā pievienots R. Treija darbam

«Ļeņins un revolucionārā kustība Latvijā»
2
.

Šie saraksti nesniedza pilnīgu ainu par V. I. Ļeņina darbu izpla-
tību Latvijā. 1961. gadā LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās

bibliotēkas un LPSR Valsts bibliotēkas bibliogrāfi sāka darbu pie

rādītāja «Marksisma-ļeninisma pamatlicēju darbi un literatūra par

viņiem latviešu valodā». Fundamentālās bibliotēkas Bibliogrāfijas
nodaļas vadītājs J. Paeglis sastādīja izdevuma 1. daļu —

«К- Marksa, F. Engelsa un V. I. Ļeņina darbi», kur uzrādīti darbu

atsevišķi izdevumi, publicējumi krājumos un periodikā no 1900. līdz

1966. gadam. LPSR Valsts bibliotēkas galvenā bibliogrāfe
M. Druva — 2. daļu — «Literatūra par K. Marksa, F. Engelsa un

V. I. Ļeņina dzīvi un darbiem», kas izdota latviešu valodā no

1895. gada līdz 1966. gadam.
1969. gadā rādītājs iznāk ar nosaukumu «K. Markss, F. Engelss,

V. I. Ļeņins latviešu valodā»3
. Tajā uzrādīti 2215 nosaukumi. Izde-

vumu'papildina palīgrādītāji: marksisma-ļeninisma klasiķu darbu

nosaukumu alfabētisks rādītājs un personu rādītājs.
Šis izdevums ietilpst latviešu nacionālās bibliogrāfijas zelta

fondā.

1964. gadā iznāca LKP CX Partijas vēstures institūta izdevums

«Latvijas Komunistiskās partijas vēstures bibliogrāfija 1893.—

1919.»4. Literatūras rādītāju sastādījusi LKP CX Partijas vēstures

institūta vecākā zinātniskā līdzstrādniece L. Krišjansone un Valsts

bibliotēkas galvenā bibliogrāfe O. Pūce.

Šis rādītājs ir pirmais plašākais darbs LKP vēstures bibliogrā-
fijā (līdz tam ir bijusi tikai ieteicoša rakstura literatūras rādītāju

1 Egle К. V. I. Ļeņina darbi latviski. — «Latvijas PSR ZA Vēstis», 1949,
№ 1, 172.—176. lpp. Tas pats hronoloģiskā kartībā: «Padomju Latvijas Skola»,

1949, № 4, 106.—109. lpp.
2 Treijs R. V. I. Ļeņina darbi latviešu valoda atsevišķos izdevumos un krā-

jumos. — Grām.: Treijs R. Ļeņins un revolucionārā kustība Latvijā. R., 1960.

140.—150. lpp.
3 Paeglis J. un Druva M. X- Markss, F. Engelss, V. I. Ļeņins latviešu valoda.

Bibliogr. R., 1969. 362 lpp. (Latvijas PSR Kult. m-ja. V. Lāča Latvijas PSR

Valsts b-ka. Latvijas PSR ZA Fundamentālāb-ka).
4 Latvijas Komunistiskās partijas vēstures bibliogrāfija 1893.—1919. R.,

LVI, 1964. X, 600 lpp. (Latvijas KP CX Partijas vēst. inst. — PSKP CX

Marksisma-ļeninisma inst. filiāle). Rec: Литвяк M. M. Библиография истории
Коммунистической партии Латвии. — «Сов. библиография», 1965, № 5, с. 66—68.
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sērija «Palīgs LKP vēstures studēšanai». R., 1958—1961). Tajā
uzrādīti V. I. Ļeņina darbi, partijas dokumenti, partijas darbinieku
raksti, zinātniski apcerējumi, memuāru literatūra, kas publicēta
laikā no 19. gs. beigām līdz 1964. gadam.

Kaut arī šajā izdevumā ir uzrādīti LKP darbinieku darbi un

literatūra par viņiem, tomēr Latvijas KP vēstures pētniekiem nepie-
ciešami daudz plašāki bibliogrāfiski izdevumi par latviešu revolu-

cionārās kustības celmlaužiem. Līdz 60. gadiem zinātnieku rīcībā

bija tikai nedaudz literatūras sarakstu par LKP izciliem darbinie-
kiem: periodikā, rokasgrāmatā «Latviešu revolucionārie darbinieki»

(R., 1958) v. c.

Tadeļ 1963. gadā Valsts bibliotēka sāk plānot personālo lite-

ratūras rādītāju sērijas «Latviešu revolucionārie darbinieki» izdo-

šanu. Tās mērķis un uzdevums — apkopot un popularizēt litera-

tūru par latviešu revolucionāro darbinieku dzīvi un darbību, ka

arī parādīt pašu revolucionāro darbinieku publikācijas: grāmatas,
rakstus krājumos un periodikā, tulkojumus v. tml.

Līdz šim sērijā ir publicēti rādītāji par septiņiem revolucionā-

riem darbiniekiem: «Jūlijs Kārlis Daniševskis», «Jānis Bērziņš-
Ziemelis», «Jānis Krūmiņš-Pilāts», «Jānis Jansons-Brauns», «Pauls

Dauge», «Jānis Bērziņš-Andersons» un «Ernests Eferts-Klusais»'.

Visus sērijas rādītājus sastādījusi O. Pūce, pēdējo —

G. Jakobsone.

Sērijā gatavo rādītāju par Rūdolfu Endrupu un Robertu BauzL

Tā kā rādītājos ietverta arī jaunākā literatūra par revolucio-

nārajiem darbiniekiem, visi sērijas izdevumi tiek izsūtīti republikas

masu bibliotēkām.

Lai republikas zinātniskajiem darbiniekiem, pasniedzējiem, žur-

nālistiem, novadpētniekiem būtu vieglāk pieejami kartotēkas «Iz-

raksti no latviešu revolucionārās periodikas» materiāli, daļa no

1

Jūlijs Kārlis Daniševskis. Biobibliografija. R., 1964. 47 lpp. (Latvijas PSR

Valsts b-ka).
Jānis Berzinš-Ziemelis. Biobibliografija. R., 1965. 40 lpp. (Latvijas PSR

Valsts b-ka).
Jānis Krfiminš-Pilāts. Biobibliografija. R.( 1967. 34 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR

Valsts b-ka).
Jānis Jansons-Brauns. Biobibliografija. R., 1968. 50 lpp. (V. Lāča Latvi-

jas PSR Valsts b-ka).
Pauls Dauge. Biobibliografija. R., 1970. 46 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR

Valsts b-ka).
Jānis Bērzinš-Andersons. Biobibliogrāfija. R., 1970. 23 lpp. (V. Lāča Latvi-

jas PSR Valsts b-ka).
Ernests Eferts-Klusais. Biobibliografija. R., 1971. 44 lpp. (V. Lāča Latvi-

jas PSR Valsts b-ka)
Rec. Riekstiņš I. Sērija «Latviešu revolucionārie darbinieki» atskata un

perspektīvā. — «Līt. un Māksla», 1969, 22. febr., 4. lpp.
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tiem sakopota literatūras rādītajā «Cīna par padomju varu

Latvijā»
1
.

"Rādītājs aptver analītiskus bibliogrāfiskos aprakstus no nele-

gālajiem un revolucionārajiem izdevumiem (avīzēm, žurnāliem,

krājumiem, kas iznākuši no 1920. gada līdz 1940. gadam buržuā-

ziskajā Latvijā un Padomju Savienība latviešu valoda un nav

ievietoti reģistrējošajā rakstu rādītajā «Latvijas zinātne un lite-

ratūra» (1920. —1936. g.). Ar lielu atlasi uzrādīti arī tematam

atbilstoši raksti no 20. un 30. gadu padomju izdevumiem krievu

valodā.

Izdevuma palīgaparāts: izmantoto avotu saraksts un alfabētis-

kais autoru un personu rādītājs.
Pielikumā ievietots saraksts «Latvijas revolucionāra periodika

(1917. —1940.) Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka», kura

hronoloģiska secībā minēti izdevumi, kas glabājas reto grāmatu
un rokrakstu nodaļā. Sarakstu sastādījis Latvijas PSR Nopelniem
bagātais kultūras darbinieks filoloģijas zinātņu kandidāts

A. Apinis.
Šāda saraksta ievietošana rādītājā vērtējama ļoti pozitīvi, jo

tas informē zinātniskos darbiniekus par vajadzīgā izdevuma atra-

šanās vietu, par bibliotēkas fonda sastāvu.2

1969. gadā iznāca rādītājs «Latvijas komjaunatnes ciņu un

uzvaru ceļš (1917. — 1969.)»3. Sastādītāja O. Pūce. Izdevuma

uzņemti komjaunatnes dokumenti, kongresu un CX plēnumu mate-

riāli, atmiņas, monogrāfiska, biogrāfiska uņ populāra literatūra

latviešu un krievu valodā.

Rādītājs nav izsmeļošs, bet tajā ietvertas svarīgākās grāmatas.
un raksti par Latvijas komjaunatnes vēsturi. īpaši jāatzīmē nodaļa

«Latvijas komjaunatne cīņa pret buržuāzijas diktatūru (1920.—

1940.)», kur uzrādīta literatūra par visu periodu, t. i., daudz nele-

1 Cīna par padomju varu Latvija. Izraksti no revolucionāras periodikas
(1920—1940). Literatūras rādītājs. R., 1969. 496 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR

Valsts b-ka).
Rec: Jauģiels J. Nepieciešams izdevums.

— «Karogs», 1970, № 6, 169.—

170. lpp.
2 Līdzīgi rādītāji, kas informē par LVU zinātniskas bibliotēkas reto grāmatu

fonda sastāvu, iznāca 1967. ии 1970. gada. ч

Nelegālā marksistiskā prese cīņā par Padomju Latviju. Zinātniskās b-kas reto

grāmatu fondā esošo izdevumu bibliogrāfija. R., 1967. 26 lpp. (P. Stučkas Latvi-

jas Valsts universitāte. Zinātniskā b-ka).

Latvijas sociāldemokrātijas nelegālie izdevumi pirmā pasaules kara laikā.

Zinātniskās b-kas reto grāmatu fondā esošo izdevumu bibliogrāfija. R., 1970.

12 lpp. (P. Stučkas LVU zin. b-ka).
3 Latvijas komjaunatnes cīnu un uzvaru ceļš. (1917.— 19ß9.) Literatūras rādī-

tājs. R., 1969. 176 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka).
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gāļu izdevumu, raksti no nelegālas periodikas, Padomju Savienībā

izdotā literatūra v. tml.

Rādītājā ļoti daudz personāliju. To papildina «levērojamo kom-

jauniešu uzvārdu alfabētiskais rādītājs» un «Autoru uzvārdu alfa-

bētiskais rādītājs».
Tātad nozaru zinātnisko literatūras rādītāju izdošanā Valsts

bibliotēka orientējas galvenokārt sabiedriski politiskās tematikās

robežās ar novadpētniecisku raksturu. Tādējādi tā, sadarbojoties
ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas un

LKP vēstures institūta bibliogrāfiem, izpilda savas saskaņā ar

koordinācijas komisijas norādījumiem iedalītās funkcijas.
Tomēr sabiedriski politiskā tematika vēl nav izsmelta. Galvenā

bibliogrāfe O. Pūce sagatavojusi literatūras rādītāju «Latviešu

strēlnieki» (Latviešu strēlnieki cīņā par Oktobra revolūcijas uzvaru

un Pilsoņu kara laikā), turpina rādītāju sastādīšanu sērijā «Lat-

viešu revolucionārie darbinieki».

Par to, ka nevar aprobežoties ar nosaukto un jau apgūto tema-

tiku, liecina pēc letonikas lasītavas lasītāju — zinātnisko darbinieku

un atsevišķu iestāžu pieprasījumiem izpildītās bibliogrāfiskās
uzziņas, piemēram, pēc Hidrometeoroloģiskās pārvaldes pieprasī-

juma izveidota kartotēka «Latvijas PSR hidroloģija un meteorolo-

ģija» (1600 nosaukumu), pēc Ventspils Jūrniecības vēstures muzeja

pieprasījuma — uzziņas «Baltijas jūrniecības vēsture», «Latvijas
tirdzniecības flotes ostas strādnieku un jūrnieku revolucionārā

kustība» v. c.1

Bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darba nodaļas speciali-
zētie punkti pie nozaru lasītavām veic plašu bibliogrāfisko uzziņu
darbu par dažādiem tematiem. Gadā tiek izpildīts ap 40 tūkstošu

uzziņu. Daudzas no tām ir ļoti plašas, tiek sagatavotas rakstveidā

un ir atkārtoti pieprasītas. Vairākkārt pieprasītās aktuālas temati-

kas (galvenokārt par tehnikas un sabiedriski politiskiem jautāju-

miem) 2 uzziņas tiek pavairotas ar rotaprintu un izsūtītas pēc pie-

prasījuma iestādēm, organizācijām, bibliotēkām, arī ārpus mūsu

republikas.
Tas liecina par nepieciešamību paplašināt tematiku zinātnisko

literatūras rādītāju izdošanā. Protams, šajā darba jāiesaistās arī

citam republikas zinātniskajām bibliotēkām.

Partijas un valdības prasība uzlabot zinātniski tehniskās infor-

1 Pec šīm uzziņām ir jau sagatavots izdošanai literatūras rādītājs «Jūras

zvejniecība Padomju Latvijā. 1863.—1971. g.».
2

Piemēram: Studentu un jaunatnes kustība atsevišķās valstīs. Literatūras

saraksts. R., 1970. 30 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka).
Планирование деятельности проектных организации. Бнблногр. справка.

1971. 50 с. (Гос. б-ка Латвийской ССР им. В. Лациса).
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macijas sistēmu paredz universālo zinātnisko bibliotēku izveido-

šanu par valsts zinātniskās informācijas sistēmas sastāvdaļu.

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas izstrādātā un LPSR Kultūras

ministrijas 1969. gadā apstiprinātā «Programma Latvijas PSR uni-

versālo zinātnisko bibliotēku izveidei par republikas zinātniski

tehniskās informācijas sistēmas sastāvdaļu» izvirza jaunus uzde-

vumus republikas zinātniskajām bibliotēkām zinātniskās biblio-

grāfijas laukā un iezīmē trešo posmu tās attīstībā.

Laikā no 1968. gada līdz 1975. gadam «Programma» paredz
Vija Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas zinātniskās bibliogrā-

fijas darbā svarīgu vietu ierādīt humanitārajām zinātnēm un

novadpētniecībai. Šīs programmas izvirzītie uzdevumi daļēji sakrīt

ār jau iesākto virzienu zinātnisko literatūras radītāju sagatavošanā
un izdošanā un apstiprina tā pareizību.
? Valsts bibliotēka turpinās izdot universālus zinātniskos lite-

ratūras rādītājus par republiku (par noteiktu laika posmu, piemē-
ram: «Latvijas PSR

. . . piecgadē»).
€ Bez sabiedriski politiskās tematikas rādītājiem letonikas sek-

tora bibliogrāfi veidos rādītājus arī citās nozarēs, piemēram,
«Dabas aizsardzība Latvijas PSR», «Latvijas PSR arheolo-

gij,a» v. c.

Turpinās sagatavot un izdot pēc A. Ģintera manuskripta siste-

mātisku periodisko izdevumu rakstu rādītāju «Latviešu zinātne un

literatūra».

Kārtējo literatūras rādītāju sagatavošanā Valsts bibliotēka tur-

pinās izdevumus trijās nozarēs: «Jaunākā sabiedriski politiskā lite-

ratūra», «Jaunākā lauksaimniecības literatūra», «Bibliotekārās

literatūras jaunumi». Lai paplašinātu pēdējā izdevuma saturu, tajā
atspoguļos arī literatūru par grāmatas vēsturi.

«Programma» paredz arī nozaru, starpnozaru un komplekso
problēmu retrospektīvo un kārtējo literatūras rādītāju izdošanu.

«Programmā» īpaši izdalīta bibliogrāfisko materiālu rādītāju
izdošana. Valsts bibliotēka izdos rokasgrāmatu «Bibliogrāfiski
materiāli par Latvijas PSR» (ir jau sagatavota pēc tāda paša
nosaukuma kartotēkas materiāliem); rādītāju sēriju par galvena-
jiem bibliogrāfiskajiem avotiem dažādās zinātņu nozarēs. Ik gadu
publicēs izdevumu «Latvijas PSR bibliotēkās sastādītās bibliogrā-
fiskās kartotēkas, rādītāji, saraksti un rakstveida uzziņas». 1

Zinātnisko bibliotēku uzdevums ir radīt zinātnisko literatūras

radītāju izdevumu sistēmu republikā.

1
Pirmais izdevums par 1968. gadu jau iznācis.

Latvijas PSR bibliotēkās sastādītās bibliogrāfiskās kartotēkas, rādītāji,
saraksti un rakstveida uzziņas. 1968. R., 1970. 77 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR

Valsts b-ka. Bibliogr. uzziņu un inform, darba nod.).
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Mums ir labi nokārtota retrospektīvo un reģistrējošo literatūras

rādītāju izdošana, ko veic LPSR Grāmatu palāta. Tiek veikts darbs,
lai pilnīgi izdotu visu latviešu periodisko izdevumu rakstu rādītājus.

Kāds tad kopumā ir nozaru zinātniskās bibliogrāfijas stāvoklis

republikā?
To izdod galvenokārt zinātniskās bibliotēkas un iestādes —

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka,
V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka, Medicīnas zinātniskā bibliotēka,

Izglītības ministrijas Skolu zinātniski pētnieciskais institūts,

P. Stučkas LVU zinātniskā bibliotēka, Zinātniski tehniskā biblio-

tēka, LKP vēstures institūts, LPSR ZA institūti v. c.

Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas ieguldījums zināt-

niskās bibliogrāfijas lauka ir nozīmīgs. Tā savu darbu orientē

uz latviešu periodiskās preses radītāju, bibliogrāfisko materiālu

radītāju, personālo literatūras rādītāju sērijas «Padomju Latvijas
zinātnieki» izdošanu? Latvijas PSR bibliotēkas ienākošas ārzemju

periodikas koprādītaja izdošanu.

Zinātņu akadēmijas institūta darbinieku publikāciju saraksti

tiek ievietoti žurnālā «Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis»,
gan arī izdoti atsevišķos novilkumos. 1

Jau ilgāku laiku Fundamentālās bibliotēkas bibliogrāfi strādā

pie tematiskiem literatūras rādītājiem par filozofiskās domas attīs-

tību Latvijā no 19. gs. līdz mūsu dienām; dabas zinātņu, tehnikas

un medicīnas attīstību Padomju Latvijā no 1940. gada līdz

1968. gadam un latviešu revolucionārās periodikas rādītāja
(1920.—1940. g.).

Sabiedriski politiskas un vestures literatūras bibliogrāfijas joma
Latvijas Komunistiskās partijas vēstures institūtam būtu vēlams

paātrināt literatūras rādītāju izdošanu par nākamajiem LKP vēs-

tures posmiem, kā arī par Pēteri Stučku.

Trūkst zinātnisko literatūras rādītāju par Rīgas vēsturi, atse-

višķu Latvijas pilsētu un novadu vēsturi. 60. gadu sākumā vairākas

zinātniskās bibliotēkas izdeva ieteicoša rakstura rādītājus par savu

novadu.2 Taču tie ir nepilnīgi un nesniedz pietiekamu informāciju
par novadu. Minētā «Programma» paredz pilsētu zinātniskajām
bibliotēkām gatavot novadpētnieciskus rādītājus.

Pedagoģijas literatūras laukā minami retrospektīvie rādītāji,

1 Sīkāk par šiem izdevumiem sk. rakstu Зинкина В. Библиографическая
работа Фундаментальной библиотеки Академии наук Латвийской ССР. —

«Сов. библиография», 1968, № 5, с. 31—38.
2 Latgale padomju varas 20 gados. leteicošās literatūras rādītājs. Daugav-

pils, 1960. 29 lpp. (Daugavpils pils. zinātniskā b-ka).
Revolucionārā Jelgava. leteicošās literatūras rādītājs. Jelgava, 1960. 16 lpp-

(Jelgavas pils. zinātniskā b-ka) v. c.
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ko izdod Latvijas PSR Izglītības ministrijas Skolu zinātniski pēt-
nieciskais institūts un Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts. 1

Dabas zinātnēs ir nepieciešami bibliogrāfiski izdevumi par Latvi-

jas PSR floru un faunu.2 Tie būtu jāizdod Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas Fundamentālajai bibliotēkai kopā ar attiecīgo institūtu.

Apmierinoša ir medicīnas literatūras rādītāju izdošana, ko veic

Republikāniskā zinātniskā medicīnas bibliotēka. Savu darbu tā

orientē šādos virzienos: retrospektīvu zinātnisko rādītāju sastādī-

šana par tuberkulozi, onkoloģiju, ķirurģiju v. c. jautājumiem; 3 ret-

rospektīvie rādītāji par medicīnas literatūru republikā; 4 bibliogrā-
fiski izdevumi par zinātniskajā medicīnas bibliotēkā saņemtajiem
ārzemju periodiskajiem izdevumiem (kopš 1966. gada); kārtējie
literatūras rādītāji par Medicīnas zinātniskajā bibliotēkā ienākušo

literatūru mēneša laikā (kopš 1951. g.).
Tomēr ir nepieciešami izdevumi arī par Latvijas medicīnas

vēsturi.

Vēl joprojām lieli robi un tādēļ arī lieli uzdevumi ir lauksaimnie-

cības literatūras zinātniskajā bibliogrāfijā. Nav izdevies šajā darbā

iesaistīt Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas bibliotēku, Zemko-

pības institūtu, Lopkopības un veterinārijas institūtu. Zinātnisko

literatūras rādītāju sastādīšana savā nozarē ir tieši šo institūtu

kompetence.
Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka veic individuālo,

grupveida un masu informācijas darbu, sastādot dažādus tematis-

kus literatūras sarakstus par jaunāko tehnikas literatūru, par
aktuāliem Latvijas PSR tehnikas un rūpniecības jautājumiem

(1969. gadā sastādīti 233 tematiski rādītāji).5

Bibliotēka gatavo arī bibliogrāfiskus materiālus par atsevišķām
fonda daļām.6 .

1 Zandbergs V. Bibliogrāfija. 1964—1968. LPSR Izglīt. m-jas Skolu zin.

pētn. inst. izdevumu un inst. zin. līdzstrādnieku darbu bibliogr. R., 1969. 198 lpp.
Pedagoģiskā bibliogrāfija. 1968—1969. g. R., 1970. 242 lpp. (Latvijas PSR

Izglīt. m-jas Skolotāju kvalif. celšanas inst.).
2 Dajēji par to sniedz ieskatu -izdevums Карулис А. К. Библиография по

истории естествознания, техники и медицины Прибалтики. (1957—1969). —

В кн.: Из истории естествознания и техники Прибалтики. Т. 2 (VIII), Р., 1970.

с. 335—348.
3 Piemēram, rādītāji par tuberkulozi tiek izdoti regulāri un aptver literatūru

par laika posmu no 1948. gada līdz 1964. gadam.
4 Latvijas PSR zinātniskā medicīnas literatūra. Bibliogrāfisks rādītājs.

(1940—1964). R., «Zvaigzne», 1965. 478 lpp. (Rep. zinātn. medicīnas b-ka).
5 Научная организация труда. Библиогр. указатель. Р., Латв.ИНТИ, 1966.

122 с. (Респ. научно-техн. б-ка ЛССР); Механизация лесозаготовок главного

пользования. Темат. подборка. Р., 1966. 27 с. (Латв.ИНТИ).
6

Фонды патентного отдела Республиканской научно-технической библио-

теки Латв.ССР. Р., Латв.ИНТИ, 1966. 25 с. Sk. rakstu: С. С. Рапопорт и



Republikā trūkst novadpētnieciska rakstura tehniskās literatū-

ras rādītāju par tehnikas attīstību Padomju Latvijā, par atsevišķu
rūpniecības nozaru izaugsmi v. tml.

Bibliogrāfisku izdevumu par tehnisko zinātņu un tehnikas attīs-

tību Latvijā gatavo ZA Fundamentālās bibliotēkas bibliogrāfi. Par

atsevišķu rūpnīcu vēsturi un rūpniecības nozaru izaugsmi darbs

jāveic Zinātniski tehniskajai bibliotēkai, kura izveidojusi unikālas

bibliogrāfiskās kartotēkas «Rūpniecības attīstība Latvijā padomju
varas gados» un «Latvijas PSR rūpnīcu un fabriku vēsture».1

Lieli uzdevumi ir mākslas literatūras bibliografēšanā, kura līdz

šim tiek veikts sistemātisks darbs tikai ar teātru literatūru. Šis
darbs jāuzņemas Mākslas akadēmijas bibliotēkai — tēlotājas māk-

slas jomā un J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas bibliotēkai —

mūzikas literatūras jomā. Te būtu sastādāmi zinātniski literatūras

rādītāji par latviešu tēlotājas mākslas un mūzikas vēsturi, kā arī

par izciliem mākslas darbiniekiem. Retrospektīvus literatūras

sarakstus varētu ievietot krājumos «Tēlotāja māksla» un «Latviešu
muziķa» (līdzīgi tam, kā to dara almanahā «Teātris un Dzīve»).

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas izografikas fonda darbinieki strādā

pie kartotēkas «Latviešu grāmatu mākslinieciskie noformētāji un

ilustratori». Vadoties pēc šās kartotēkas, paredzēts izveidot biblio-

grāfisku izdevumu (ap 1980. gadu).
Tikai koordinējot darbu starp republikas zinātniskajām biblio-

tēkām, sekojot plānu izpildei noteiktos termiņos, veicot centralizē-

tus pasākumus republikas bibliogrāfu kadru kvalifikācijas celšanai

(sevišķi pilsētu zinātniskajās bibliotēkās), vairāk iesaistot biblio-

grāfisku izdevumu sastādīšanā nozaru speciālistus, būs iespējams
sekmīgi veikt lielos uzdevumus zinātniskās bibliogrāfijas jomā.

Nākamais solis bibliogrāfiskā darba koordinācijā jau sniedzas

ārpus republikas robežām. Lietuvas PSR Valsts bibliotēkas biblio-

grāfi ierosinājuši veidot koprepublikāniskos literatūras rādītājus.
Ir daudz tematu, par kuriem būtu lietderīgi izdot rādītājus visās

Baltijas republikās, piemēram, par arheoloģiju, floru, faunu, Balti-

jas jūru; par latviešu un leišu valodu — Latvijā un Lietuvā v. tml.

Jāpiebilst, ka Lietuvas PSR Valsts bibliotēka ir izdevusi rādītāju
par republikas arheoloģiju. Šādu izdevumu sagatavošana Latvi-

jas PSR un Igaunijas PSR būtu pirmais solis starprepublikāniskā
bibliogrāfiskā darba koordinācijā, zinātnisko bibliogrāfisko izde-

vumu sistēmas izveidē Baltijas republikās.

Ллберга 3. Я. Система справочно-ннформационного обслуживания промыш-
ленности Латвийской ССР. — «Технические б-ки СССР», 1967, № 5—6,
с 39—51.

1 Jau sākts darbs pie izdevumiem «Vieglas rūpniecības attīstība Latvija» un

«Rūpnīcas «Sarkanais metalurgs» vēsture».
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С.ЛИНИНЯ

ИЗДАНИЯ НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ

И ТЕКУЩИХ УКАЗАТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Резюме

Работу Государственной библиотеки Латвийской ССР

им. В. Лациса по изданию научно-вспомогательных указателей
и текущих указателей литературы в послевоенные годы можно

условно разделить на два периода: первый — 50-е годы (до
1959 г.), второй — после опубликования постановления ЦК КПСС

от 22 сентября 1959 г. «О состоянии и мерах улучшения библио-

течного дела в стране».

В 50-е годы получило развитие издание текущих указателей
общественно-политической, сельскохозяйственной, технической и

библиотековедческой литературы.

В это же время была начата большая работа по созданию

библиографического аппарата леттоники, продолженная в 60-х

годах: универсальной по содержанию картотеки «Латвийская

ССР», отражающей статьи из периодики за послевоенные годы,

и картотеки аналитической росписи периодических изданий
20—30-х годов, выходивших в Советском Союзе на латышском

языке, а также латвийской нелегальной революционной печати.

В 60-е годы сложилась система изданий текущих указателей
(с определенной периодичностью) литературы по трем отраслям

знания: общественно-политической, сельскохозяйственной и биб-

лиотековедческой.
В издании научно-вспомогательных указателей выделились

следующие основные направления: 1) универсальные ретроспек-

тивные указатели литературы [издания «Латышская наука и ли-

тература». 1908—1911. 3 т. (Р., 1963—1968), «Латвийская ССР».

1940—1960. Т. I—2 (Р., 1961— 1962)]; 2) ретроспективные ука-

затели литературы по общественно-политической и исторической
тематике краеведческого характера, в основном об отражении
в литературе революционной борьбы латышского трудового на-

рода [«К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин на латышском языке»

(Р., 1969), «Борьба за Советскую власть в Лат>ии» (Р., 1969),

«Путь борьбы и побед комсомола Латвии» (Р., 1969)]; 3) серия



персональных указателей литературы «Латышские революцион-

ные деятели» (Р., 1964—1971).
В статье дается краткий обзор развития отдела научно-мето-

дической и библиографической работы и его структура.

В заключение рассматриваются вклад других научных биб-

лиотек республики в издание научно-вспомогательныхуказателей

литературы и дальнейшие перспективы библиографической ра-

боты Государственной библиотеки, намеченные «Программой

развития универсальных научных библиотек Латвийской ССР

как части республиканской системы научно-технической инфор-

мации» (Р., 1969).
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S. LINIŅA

SCIENTIFIC INFORMATION AND CURRENT BIBLIOGRAPHICAL

INFORMATION PUBLICATIONS AT THE VILIS LĀCIS STATE

LIBRARY OF THE LATVIAN S.S.R

Summary

The scientific information and current bibliographical informa-

tion work of the Latvian State Library during the post-war years
(after World War II) can be divided into 2 periods. The first

period — the 1950-ies, till 1959. The 22nd September, 1959 Plenum

resolution of the Central Committee of the Communist Party "About

the State of Work at the Libraries and Undertakings to Improve It"

introduced the second period.
During the 1950-ies the bibliographical information on literature

of social-political science, agriculture, technics and librarianship

was developed. At the same time much work was devoted to the

formation of the Letonica bibliographical apparatus. This work was

continued also during the 1960-ies: card-index was compiled of the

excerpts from the illegal revolutionary periodicals issued in the

1920-ies and 1930-ies in Latvia and from the revolutionary

periodicals issued in the Soviet Union during the same period.
In the 1960-ies a permanent system of current bibliographical

information publications on literature of social-political science,

agriculture and librarianship was formed. The following principal
trends in the scientific information bibliography developed:

1) universal retrospective bibliography (publications: «Latviešu

zinātne un literatūra 1908.—1911.». Rīga, 1963—1968. — Latvian

Science and Literature; «Latvijas PSR. 1940—1960.», I—II. Rīga,
1961—1962. — Latvian S.S.R. 1940—1960. Vol. I—II);

2) retrospective bibliography of social-political and historical

subjects which has a character of study of local lore — mainly the

revolutionary struggle of the Latvian people and its description in

literature («K. Markss, F. Engelss, V. I. Ļeņins latviešu valodā».

Rīga, 1969. — К- Marx, F. Engels, V. t Lenin in Latvian; «Cīņa par

padomju varu Latvijā». Rīga, 1969. — Struggle for Soviet Power

in Latvia; «Latvijas komjaunatnes cīņu un uzvaru ceļš». Rīga,
1969. — Struggle and Victories of the Latvian Komsomol);

3) bibliographical series «Latviešu revolucionārie darbinieki».

Rīga, 1964—1971. — Latvian Revolutionaries.

The Vilis Lācis Siale Library of the Latvian S.S.R. Proceedings, IV, Riga, 1973



The article gives a brief review of the formation and structure of

the Department of Scientific-Methodical and Bibliographical Work.

The contribution of the scientific libraries of the Latvian S.S.R.

to the publication of the scientific information bibliography is

reviewed in the end of the article. It also gives an information on

the future prospects of the bibliographical work of the Latvian State

Library fixed in the 1969 "Program on the Transformation of the

Universal Scientific Libraries of the Latvian S.S.R. into a Compo-
nent Part of the Republican Scientific-Technical Information

System".
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Z. EGLĪTE,

zinātniskās pētniecības nodaļas

vadītāja

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKA

METODISKĀS VADĪBAS SISTĒMĀ

Padomju Latvijas kultūras izaugsmi apstiprina spēcīgu biblio-

tēku tīklu izveide un dažādu tipu bibliotēku darbība. Līdz ar bib-

liotēku tīklu izveidošanos radīti metodiskie centri un pamatos
nostiprināta bibliotēku metodiskās vadības sistēma. 1

Metodiskā darba centrs republikas mērogā ir Viļa Lāča Latvi-

jas PSR Valsts bibliotēka, kuras darbam rakstā veltīta galvenā
uzmanība. Bez tam darbojas arī specializētie republikāniskie
centri, t. i., katra tīkla vadošās bibliotēkas. Specializēto centru dar-

bība sekmē diferencētu metodisku palīdzību visām bibliotēkām,

ievērojot katra tipa un tīkla bibliotēku uzdevumus un īpatnības.
V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas metodiskā darba

sākumi meklējami 1946. gadā pēc bibliotēkas reorganizācijas. 40. un

50. gados pārsvarā ir instruktīvāis un operatīvais metodiskais

darbs. Tas bija nepieciešami, jo bibliotēku darbiniekiem bija jāmāca
elementāras aroda zināšanas. Šajā laikā notika intensīva valsts

bibliotēku tīkla izveide, strauji pieauga bibliotēku kopskaits un līdz

ar to arī darbinieku skaits. Piemēram, 1946. gadā bija 537 masu

bibliotēkas, bet 1950. gadā — 2343.2 Turpretī darbinieku speciālistu

1 Вернер Г. К. Успехи библиотечного строительства в Латвийской ССР. —

«Б-ки СССР. Опыт работы», вып. 29, 1965, с. 3—lB.

Деглава А. А. Библиотечная работа в Советской Латвии. — «Б-ки СССР.
Опыт работы», вып. 35, 1967, с. 34—46.

2 Полубояринов М. М. Библиотечное дело СССР в цифрах. — В кн.:

Библиотечное дело в СССР. М., 1957, с. 93.
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skaits tik ātri nepieauga. Trūka metodisko materiālu, klasifikācijas
shēmu, autoru tabulu un citu palīglīdzekļu.

Pirmie metodiskie materiāli izdoti 1947. gadā. Tie ir pēc apjoma
nelielas metodiskas vēstules, piemēram, «Lasītāju konferences»

(R., 1947. 2 lpp.); «leteicamās literatūras sarakstu sastādīšana»

(R., 1947. 4 lpp.); «Bibliotēkas pārbaude» (R., 1947. 12 lpp.).
Plašāki izdevumi par bibliotēku darbu bija J. Grigorjeva grā-

mata «Bibliotēku fondu organizācija», kas izdota 1947. gadā, un

A. Kļenova «Bibliotēkas tehnika», kura iznākusi 1949. gadā.
1947. gada sakās rajonu bibliotēku (tajā laikā apriņķa biblio-

tēku) izveide par metodiskajiem centriem; tas uz ilgāku laiku kļūst

par vienu no galvenajiem Valsts bibliotēkas metodiskā darba

uzdevumiem.

Rajonu bibliotēkas bija vēl jauni metodiskie centri, tāpēc Valsts

bibliotēkas metodiķiem vajadzēja apmeklēt daudzas ciemu biblio-

tēkas un dažkārt kopā ar bibliotekāru kārtot grāmatu fondus,
uzskaites dokumentus, organizēt pārvietojamās bibliotēkas. Tas,

protams, aizņēma daudz laika un enerģijas. Metodiskā darba saturā

bija šādi jautājumi: bibliotēku tīkla izveide, plaša nestacionāro

bibliotekāras apkalpošanas formu izvēršana, dažādu literatūras

nozaru propaganda, darbs ar aktīvu.

50. gadu vidū uzsākta republikas masu bibliotēku labākās pie-

redzēs iepazīšana un popularizēšana. Kopš 1955. gada iznāk «Lat-

vijas PSR masu bibliotēku darba pieredzes biļetens». Izmantojot
statistiskās gada atskaites, paskaidrojumus un informācijas gada

atskaitēm, metodiķu ziņojumus un citus materiālus par bibliotēku

darbu, tiek sagatavoti un publicēti republikas masu bibliotēku

darba pārskati. Bibliotēku darba galvenie rādītāji tiek ierakstīti

statistisko ziņu kartotēkā. Par atsevišķiem jautājumiem tiek sastā-

dītas un izdotas jau plašākas konsultācijas, piemēram, «Pārvieto-

jamo bibliotēku organizēšana laukos» (R., 1954. 23 lpp.); «Palīgs
masu bibliotēkām bibliogrāfiskajā darbā» (R., 1955. 44 lpp.); «Kā

organizēt alfabētisko katalogu» (R., 1956. 52 lpp.); «Ciema biblio-

tēku darba plānošana» (R., 1956. 23 lpp.).
Šajā laikā sāk iznākt vairāki metodiski materiāli, kas vel tagad

ir centrālie izdevumi metodisko darbu sistēmā, piemēram, «Mate-

riāli bērnu un skolu bibliotēkām» (R., 1955. 50 lpp.; tagad — «Grā-

matu bērniem»); «Rajonu un ciemu bibliotēkas veicamie masu

pasākumi 1954. gada IV ceturksnī» (R., 1954. 51 1. Rotatora izd.;

tagad — «Bibliotēkās veicamie masu pasākumi»).
Masu bibliotēku fondu sastāva uzlabošanu, fondu organizāciju

un literatūras propagandu sekmēja šādi izdevumi: «Latvijas PSR

rajona bibliotēkas katalogs» (R., LVI, 1953. 580 lpp.); 1953.

gada grāmatas «Latvijas PSR rajona bibliotēkas kataloga»
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Galvenie

jautājumi

Konsultācijas
republikāniskos

semināros

un sanāksmēs

Metodisku

materiālu

izdevumi

Organizatoriski
pasākumi

Pieredzes

apkopojumi,
rekomendācijas,

zinātniski

praktiskas

konferences,
teorētiski

raksti

Komplek-
tēšana un

'ondu sa-

Uāva

izlabošana

Mērķtiecīga
bibliotēku

fondu kom-

plektēšana.
(1963)

Rajonu un

ciemu biblio-

tēku tema-

tiskais kom-

plektēšanas
plāns. R.,
1962. 25 lpp.

Teorētiski

praktiska kon-

ference par masu

bibliotēku

komplektēšanu.
(1964)

Kā strādāt

ar izdevnie-

cību tematis-

kajiem plā-
niem. (1965)

Par pilnvēr-
tīgiem grā-
matu fon-

diem. R..

1965. 38 lpp.

Pagaidu noli-

kums par Repub-
likānisko grā-
matu apmainās
fondu. (1962)
Par grāmatu
fondu stāvokli

un to komplek-
tēšanu Jēkabpils
rajona biblio-

tēkās. Latvijas

PSR Kultūras

ministrijas
kolēģijas
1963. gada
11. novembra

lēmums.

Masu biblio-

tēku komplektē-
šana. (Teorētiski
praktiskās
konferences

materiāli.)

R., 1965.

65 lpp.

Lauksaim-
niecības lite-

ratūras fondu
analīze.

(1965)

Iepriekšējā
pasūtījumu
sistēma kom-

plektēšanā.
(1966)

Bērnu bib-

liotēku fondu

komplektēšana.
(1967)

D. Holšteine.

Kā strādāt ar

izdevniecību

tematiskajiem
plāniem. R.,
1966. 21 lpp.

/. Novika.

Bērnu biblio-

tēku fondu

komplektēšana.
R., 1968.

28 lpp.

Grāmatu iegā-
des līdzekļu
60% centralize-

šana republikas
mērogā. (1966)

Об улучшения

работы Библио-

течного коллек-

D. Holšteine.

Komplektēšanas
jautājumi
republikas masu

bibliotēkās

(raksts Valsts

bibliotēkas

«Rakstu»

2/3 sējumā).

тора по ком-

плектованию

книжных фон-
дов библиотек.

Решение коми-

тета по печати

при Совете

Министров
Латвийской
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Lasītāju

apkalpošana

Indivi-

duālais

darbs ar

lasītājiem
masu bib-

liotēkās.

(1963)

Lasītāju
apkalpošana
lasītavās.

(1964)

Lasītāju
apkalpošana
masu biblio-

tēkās. Sast.

B. Papendika.
R., 1963.

24 lpp.
L. Senčuka.

Bibliotēku

palīdzība
politiskās
izglītības
sistēmai.

R., 1965.

12 lpp.

Koordinēta

SBA darbība.

Par republikas
masu bibliotēku

darbu ar

lasītājiem un

pasākumiem ta

uzlabošanā.

LPSR Kultūras

ministrijas

kolēģijas
lēmums. (1966)

Brīva pieeja

grāmatām.
Masu b-ku

pieredzes raksti

R., 1963.

42 lpp.
Lasīšanas

vadība un

lasītāju inte-

rešu pētīšana.
B-ku darba

pieredze. R.,

1965. 29 lpp.

PSKP
XXIII

kongress un

bibliotēku

darbs ar

lasītājiem.

(1966)

Starp-
bibliotēku

abonements

un neklātie-

nes abone-

ments. Sast.

L. Senčuka.

R., 1969.

15 lpp.

4

V. Lāča LPSR
Valsts

bibliotēka

nodibināts

neklātienes

abonements

lauk-

saimniecības

darbiniekiem.

(1967)

Jauniešu

lasīšanas

vadība.

Materiāli

pētījumam
«Padomju
lasītājs».

(1966)

Bibliogrāfija
un lasīšanas

vadība.

(1966—1969)

Lauksaim-

niecības spe-
ciālistu bib-

liotekārā

apkalpošana.
(1966—1967)

Dz. Linde.

Lauk-

saimniecības

speciālistu
bibliotekārā1

apkalpošana.
R., 1968.

12 lpp.

Daudzpakāpju
sistēmas

organizācija
SBA darba.

«Lasīšanas

vadība —

nozīmīgs masu

bibliotēku

uzdevums

mūsdienu

apstākļos».
Zinātniski

praktiska
konference

masu bibliotēku

darbiniekiem.

(1969)
Lasītāju

interešu

pētīšana.

(1968)
* SBA un

neklātienes

abonements.

(1967—1968)

Masu

bibliotēkas

lasītava.

R., 1969.

32 lpp.
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papildinājums (R., 1955. 208. lpp.); «Latvijas PSR iznākušo grā-
matu rādītājs rajonu un ciemu bibliotēkām» (R., 1959. 534. lpp.).

50. gadu beigās, galvenokārt pēc PSKP CX 1959. gada lēmuma

«Par bibliotēku darba stāvokli mūsu zemē un par pasākumiem tā

uzlabošanai», lielā mērā mainījās metodiskā darba saturs, raksturs

un formas. 60. gados daudz uzmanības veltīts masu bibliotēku

fondu sastāva uzlabošanai, brīvas pieejas organizēšanai, individuā-

lajam darbam ar lasītājiem un bibliogrāfiskajam darbam. Tā kā

bibliotēku darba attīstība jau noris daudz sarežģītāk, metodiskajā
darbā zināmam periodam tiek izraudzīts galveno jautājumu loks.

Tos risina, kompleksi izmantojot dažādās metodiska darba formas

un saistot ar administratīvās vadības pasākumiem metodisko un

bibliogrāfisko materiālu izdevumus, bibliotēku darbinieku sagata-
vošanu semināros un sanāksmēs, pieredzes apkopojumus un reko-

mendācija.s, zinātniski praktiskas konferences un teorētiskus rak-

stus, jautājumu sagatavošanu un apspriešanu Latvijas PSR

Kultūras ministrijas kolēģijas sēdēs, nolikumu un citu direktīvu

materiālu pieņemšanu. Tā no 1962. gada līdz 1969. gadam, lai

uzlabotu fondu komplektēšanu un lasītāju apkalpošanu masu

bibliotēkas, izmantotas dažādas metodiskā darba formas un organi-
zatoriskie pasākumi (sk.-310. un 311. lpp.).

60. gados līdzās operatīvajam un konsultatīvajam metodiska-

jam darbam ievērojama vieta ir organizatoriski metodiskajam un

zinātniski pētnieciskajam darbam. Piemēram, 1967.—1969. gadā
veikti daudzi organizatoriski pasākumi šādos jautājumos: lauk-

saimniecības speciālistu bibliotekārā apkalpošana, masu bibliotēku

tīkla nokārtošana laukos un pilsētās, zinātnisko un masu bibliotēku

komplektēšana, zinātniski tehniskā informācija. Par zinātniski

pētnieciskā darba izaugsmi liecina Valsts -bibliotēkas zinātnisko

rakstu izdošana, publicējumi izdevumā «Библиотеки СССР»,

bibliotēku komplektēšanas un citu jautājumu risinājumi. Bibliotē-

kas darbinieki piedalās pētījumos, kam ir Vissavienības nozīme.

Tā kopš 1967. gada Rīgas pilsētas Oktobra rajonā noris masu bib-

liotēku tīkla centralizācijas eksperiments saskaņā ar V. I. Ļeņina

PSRS Valsts bibliotēkas programmu. Filiāļu sistēmas ieviešana

laukos eksperimentē Kuldīgas rajonā.

īpašu nozīmi ieguvusi pirmrindas pieredzes propaganda. Racio-

nālākais, kas radies praktiķu ikdienas darbā, tiek droši ietverts

katrā metodiskā darba pasākumā. Uz rajonu, pilsētu un citu bib-

liotēku darbinieku pieredzes var pamatoties, jo viņiem jau ir

noteiktas speciālās zināšanas, krietns darba stāžs, laba idejiskā un

vispārīgā sagatavotība. Valsts bibliotēkas metodiskajā darbā ievē-

rojama vieta ir zinātniski metodisko un metodisko darbu publicē-

jumiem. Katru gadu iznāk ap 20 izdevumu — kopā 30—35 iespied-
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lokšņu, katra izdevuma metiens 1000—2000 eksemplāru. Izdevumu

tematika ir cieši saistīta ar bibliotēku uzdevumiem katra laika

posmā. Metodiskajiem materiāliem ir sava adresācija, kādam bib-

liotēku tipam un kādām darbinieku grupām tie domāti. Tiem, pro-
tams, ir savs praktiskās izmantošanas laiks. Salīdzinājumā ar

50. gadu izdevumiem pēdējo gadu metodiskajos materiālos satura

izklāsts pamatojas uz dziļākiem pētījumiem bibliotēku darbā un

uz labāko pieredzi. Piemēram, konsultācija «Lauksaimniecības

speciālistu bibliotekārā apkalpošana» sastādīta, izmantojot
Tukuma, Jēkabpils un Bauskas rajona bibliotēku pieredzi, konsul-

pamatojoties uz Madonas rajona bibliotēku tīkla analīzes

tācija «Masu bibliotēku tikla nokārtošana laukos» sagatavota,
rezultātiem.

Izveidota šāda izdevumu sistēma:

1. Zinātniski metodiskie darbi. Te pieder publicējumi
Valsts bibliotēkas zinātniskajos rakstos, V. I. Ļeņina PSRS Valsts

bibliotēkas izdevumos, Latvijas PSR Mazajā enciklopēdijā, atse-

višķos izdevumos, "kā arī zinātniski praktisko konferenču materiāli.

Šie darbi sekmē bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas teorētisko un

praktisko jautājumu risināšanu mūsu republikā. Par zinātniski

metodiskiem darbiem uzskatāmi atsevišķi metodisko materiālu pub-
licējumi par kādu aktuālu bibliotēku darba jautājumu, kas pilnīgi
patstāvīgi sagatavots un pamatojas uz bibliotēku pieredzes dziļu

apgūšanu. Tā I. Novikas konsultācija «Bērnu bibliotēku fondu kom-

plektēšana» sastādīta, vairākus gadus pētot republikas bērnu bib-

liotēku labāko pieredzi, un sniedz nopietnus teorētiskus un praktis-
kus secinājumus par bērnu bibliotēku apkalpojamo mikrorajonu
un lasītāju sastāvu, fonda analīzi, komplektēšanas plānošanu,

koordināciju v. c. Tādējādi šie pētījumi sekmē bērnu bibliotēku

fondu pareizu izveidi un līdz ar to bērnu lasīšanas mērķtiecīgu
vadību.

Kopš 1956. gada Valsts bibliotēka katru gadu laiž klajā «Latvi-

jas PSR masu bibliotēku darba pārskatu .. . gadā». Izdevumā

analizēts masu bibliotēku darba saturs un aplūkotas

jaunākās labākās darba formas. No 1962. gada pārskatā bibliotēku

darbu analizē pa tipiem, apskata rajonu, pilsētu un pilsētcie-

matu, ciemu un bērnu bibliotēku darbu. «Latvijas PSR masu biblio-

tēku darba pārskats» stimulē bibliotēku darbu, popularizē labāko

pieredzi, kā arī tiek izmantots atsevišķu bibliotēku darba jautājumu
attīstības izpētei.

2. Metodisko un bibliogrāfisko materiālu krā-

jumi. Šos izdevumus iespējams izmantot plašam bibliotēku lokam.

To tematika ļoti daudzpusīga: sabiedriski politiskie jautājumi, da-

baszinātnes un ateisms, lauksaimniecība, māksla un daiļliteratūra.
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Atkarībā no tematikas to izmantošanas laiks ir ilgāks vai īsāks. Šie

izdevumi nosaka literatūras propagandas tematiku masu biblio-

tēkās, kā arī uzskatāmās un mutvārdu literatūras propagandas for-

mas. Tā kā tie domāti literatūras propagandas sekmēšanai, tad to

saturā ir daudz bibliogrāfisku materiālu. Metodiski padomi un

norādījumi ir saistīti ar popularizējamo literatūru, kas šiem mate-

riāliem piešķir konkrētu raksturu, un tie bibliotēkās tiek visvairāk
izmantoti. Atsevišķi materiāli kļuvuši par periodiskiem izdevumiem,
piemēram, «Bibliotēkās veicamie masu pasākumi 19... gada
.. . ceturksnī», «Grāmatu jaunatnei», «Grāmatu bērniem». Daudzu

metodisko un bibliogrāfisko materiālu krājumu izdošana saistīta

-ar ievērojamiem notikumiem sabiedriskajā, kultūras un saimniecis-

kajā dzīvē, kas pozitīvi ietekmē literatūras propagandas aktuali-

tāti. Piemēram, pēdējos gados sakarā ar ievērojamiem notikumiem

izdoti šādi metodisko un bibliogrāfisko materiālu krājumi:

PSKP XXIII kongresa materiālu propaganda masu bibliotēkās. R.,
1967. 140 lpp.

Padomju Latvijai divdesmit pieci gadi. R., 1965. 88 lpp.
Ļeņina komjaunatnei 50 gadu. R., 1968. 87 lpp.
Lielā Oktobra 50. gadadienai. R., 1960. 71 lpp.
Padomju Armijas 50. gadadienai. R., 1968. 80 lpp.
Vladimirs Ijjičs Ļeņins, 100. 1.—5. laidiens. R., 1969—1970.

Šajos krājumos izmantota dažādu nozaru literatūra un noteik-

tas daudzveidīgas formas, kas sekmē komplekso literatūras propa-

gandu. Piemēram, krājuma «Ļeņina komjaunatnei 50 gadu» saturā

ir šādi materiāli:

Komjaunatnes biedra karte, tu uz varoņdarbiem sauc. (Izstāžu

cikls.) '

V. I. Ļeņins un jaunatne. (Literatūras apskats.)
Komjaunatnes dzimšana (Laikabiedru atmiņas.) (Pārruna par

grāmatām.)
Pieci ordeņi pie komjaunatnes karoga. (Lasījumi.)
Komjaunatne! Es tavs dziesminieks! (Dzejas vakars.)
V. Ketlinskas «Vīrišķība». M. Stelmaha «Lido zosis, lido

gulbji . ..». (Lasītāju konferences.)
R. Ezeras «Dzilnas sila balāde». (Polemika.)
Metodisko un bibliogrāfisko materiālu krājumi ir viens no fak-

toriem, kas sekmē atsevišķu literatūras nozaru izsnieguma pieau-

gumu masu bibliotēkās.

Sabiedriski politiskās literatūras izsniegums LPSR 1963. gadā 1968. gadā
Kultūras ministrijas masu bibliotēkās (tūkst.) 1 (tūkst.) 2

1410,0 1708,81

1 Latvijas PSR masu bibliotēku darba pārskats 1963. gadā. R., 1964, 85 lpp
2 Latvijas PSR masii bibliotēku 1968. gada darba pārskats. R., 1969, 57 lpp
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3. Konsultatīvie par dažādiem biblio-

tēku darba jautājumiem. Šajā grupā gan temata, gan

adresācijas, gan ziņā ir liela dažādība. Pie-

mēram, konsultācijas «Kā strādāt ar izdevniecību tematiskajiem

plāniem» (R., 1965), «Palīgs masu bibliotēkām bibliogrāfiskajā
darbā» (R., 1955), «Lasītāju apkalpošana masu bibliotēkās» (R.,

1963) ir izmantojamas ilgstoši, un tās lieto plašs bibliotēku loks.

Turpretī izdevumi «Metodiski materiāli kultūras un izglītības dar-

binieku ... semināram», «Masu bibliotēku tīkla nokārtošana lau-

kos» (R., 1967) ir domāti rajonu un zonālajām bibliotēkām, un to

derīguma laiks ir krietni īsāks.

Konsultatīvo materiālu iedarbīgums literatūras propagandā nav

tieši izjūtams. Tie sekmē labāku bibliotēkas darba organizāciju,
bagātina/ kadru profesionālās zināšanas. No 1959. gada līdz

1969. gadam par atsevišķiem bibliotēku darba jautājumiem sastā-

cTīto konsultatīvo materiālu skaits (atsevišķos izdevumos):

4. Pirmrindas pieredzes apraksti. Te ietilpst tema-

tiski pieredzes rakstu krājumi, turpinājumu izdevums «Jaunākais

bibliotēku darbā» un atsevišķas lapiņas sērijā «Literatūras propa-

gandas formas».

Šie materiāli veicina jaunāko labāko darba paņēmienu ieviešanu

bibliotēku praksē, sekmē literatūras propagandu, palīdz pilnveidot
katras bibliotēkas darba organizāciju. Protams, tikai tad, ja ir izde-

vies atrast labāko, interesantāko pieredzi, ja autori to aprakstījuši
tā, ka ir saprotams ne vien tas, ko pirmrindas bibliotēka ir veikusi,
bet arī atsegts, kā darbs darīts. Jāmin šādi tematiski pieredzes
rakstu krājumi: «Lasīšanas vadība un lasītāju interešu pētīšana»
(R

:, 1965), «Brīva pieeja grāmatām» (R., 1963), «Lauksaimniecības

grāmata — palīgs darbā» (R., 1964), «Dalīsimies pieredzē» (R.,
1967), «Sabiedrības loma bibliotēku darbā» (R., LVI. 1964) un citi.

Izdevumu sērijā «Literatūras propagandas formas» aprakstīta pie-
redze literāru tiesu, disputu un derīgo padomu stundu organizē-
šanā. Izdevums «Jaunākais bibliotēku darbā» tiek laists klajā 2 vai

3 reizes gadā. Katrā laidienā ir dažādas tematikas pieredzes raksti.

Piemēram, vienā no 1969. gada laidieniem ievietoti šādi raksti:

M. Pūriņa «Rēzeknes rajona bibliotēku sadarbība ar komjaunatni».
И. Толок. «Библиография и работа с группами читателей».

Э. Чаусовская. «Итоги школы передового опыта по индивидуаль-

ному руководству чтением».

Komplektēšanā
Lasītāju

apkalpošanas
organizācija

Metodiskajā
darbā

zdevumu

10
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A. Ķeomeģe. «Personisko bibliotēku uzskaite Alūksnes rajona cie-

mos». B. Briedē. «Lasītāju iesaistīšanas darbs Jelgavas rajona».
Pieredzes rakstu izdošana un citi popularizēšanas veidi sekmē-

juši pirmrindas pieredzes paņēmienu ieviešanu daudzu bibliotēku

praksē. Brīva pieeja kā labākā lasītāju apkalpošanas sistēma tiek

izmantota pilsētu, rajonu un ciemu bibliotēkās. Jauno grāmatu die-

nas, grāmatu skates, neklātienes lasītāju konferences kā kompleksi
literatūras propagandas - pasākumi notiek katra rajona. Katra

rajona bibliotēka konkrētu pirmrindas pieredzes ieviešanu parāda
metodiskā darba kopplānos, to apspriež metodiķu sanāksmēs,
par tās ieviešanu individuāli vienojas ar katru bibliotēkas vadī-

tāju.
Nākošais jautājums, kas saista republikāniskā metodiskā centra

uzmanību, ir diferencēti organizēti kvalifikācijas
celšanas pasākumi: 1) kultūras un izglītības darbinieku

semināri rajonos un pilsētās, 2) starprajonu semināri, 3) republi-
kāniskie semināri un sanāksmes dažādām darbinieku grupām.

60. gados pastiprināta uzmanība tiek veltīta kultūras un izglī-
tības darbinieku semināru kvalitātes uzlabošanai. Katru mācību

gadu tiek izstrādāta un laista klajā atsevišķā izdevumā «Mācību

programma kultūras un izglītības darbinieku'semināriem... mācību

gadā». Prasība to ievērot ir diezgan kategoriska. Tādā veidā iespē-

jams sniegt visiem darbiniekiem noteiktu zināšanu summu. Katram

semināram tiek izdoti papildmateriāli nodarbību sagatavošanai.
(«Metodiski materiāli kultūras un izglītības darbinieku... seminā-

ram». 5 laidieni gadā.) Katrā seminārā bibliotēku darbiniekiem

jānoklausās lekcijas vai pārrunas par kādu aktuālu problēmu
sabiedriski politiskajā dzīvē, zinātnē, tehnikā, lauksaimniecībā,

literatūra un mākslā. Bibliotēku sekcijā tiek izvirzīti tādi jautājumi,
kas ir katra metodiskā centra darba kārtībā. Tādējādi
1965./66. mācību gadā par galvenajiem tika izvirzīti komplektēša-
nas jautājumi (darbs ar izdevniecību tematiskajiem plāniem, apkal-

pojamā mikrorajona profila iepazīšana, lasītāju sastāva zināšana,

kā arī bibliogrāfijas izmantošana), jo šaja laikā tika izdarīti

nopietni pārkārtojumi masu bibliotēku komplektēšanā, 1966./67.

mācību gadā — darbs ar lasītājiem, 1967./68. mācību gada
masu darbs. Var uzskatīt, ka republikas bibliotekāri individuāla

un masu darba labākās formas ir apguvuši, atliek tikai labi zināt

fondu saturu. Tāpēc 1968./69. un 1969./70. mācību gada programma

ietvertas obligātas nodarbības grāmatu fonda iepazīšanai. Tādē-

jādi, plānojot semināru darbu, iespējams apmācīt visus bibliotēku

darbiniekus par kādu noteiktu jautājumu.
Lai sekmētu bibliotēku un klubu mērķtiecīgu darbību, kultūras

un izglītības darbinieku mācību programma tiek saskaņota. Mate-
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riali semināriem tiek izdoti kopa ar LPSR Kultūras ministrijas
Klubu darba republikānisko metodisko kabinetu.

Lai rajonu un pilsētu centrālajām bibliotēkām palīdzētu semi-

nāru organizēšanā, Valsts bibliotēkas darbinieki apmeklējuši gan-
drīz visu rajonu un pilsētu seminārus, snieguši konsultācijas,
noklausījušies bibliotēku sekcijas darbu un analizējuši semināra

saturu un norisi. Piemēram, 1965./66. un 1966./67. m. g. apmeklēts
31 seminārs, 1967./68. un 1968./69. m. gadā — 33 semināri.

Starprajonu seminārus organizē LPSR Kultūras ministrija un

Valsts bibliotēka. Parasti notiek 2 vai 3 semināri gadā. Šo semināru

tematikā aktuāli bibliotēku darba jautājumi, kuriem jāveltī pastip-
rināta uzmanība. Tā 1966./67. mācību gadā, lai uzlabotu lauksaim-

niecības speciālistu bibliotekāro apkalpošanu un darbu ar bērniem

laukos, šie jautājumi tika pārrunāti vairākos starprajonu semināros

(Preijos, Tukumā v. c). Starprajonu semināros aplūko arī tādas

darba nozares, kuras attiecīgajiem rajoniem ir vājas sekmes. Pie-

mēram, 1967. gadā Krāslavas un Daugavpils rajonu seminārā

darbinieki mācījās par individuālo darbu un bibliogrāfijas izman-

tošanu, lai uzlabotu lasītāju apkalpošanu.
Starprajonu semināri notiek arī atsevišķu kategoriju darbinieku

apmācīšanai. Tos organizē labākajās rajonu bibliotēkās pirmrindas
pieredzes skolas. 1969. gadā rajonu bibliotēkās sāka darbu metodiķi.
Jauno rajonu bibliotēku metodiķu apmācībai tika rīkoti 3 starpra-

jonu semināri (Saldū, Madonā, Ludzā), ktfros tika aplūkoti biblio-

tēku uzdevumi sakarā ar V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienu, sabied-

riski politiskās un lauksaimniecības literatūras propaganda, meto-

diskais un bibliogrāfiskais darbs.

Republikāniskie semināri un sanāksmes notiek stingri diferen-

cētās grupās pēc īpaši izstrādātām programmām atbilstoši katras

grupas vajadzībām un saskaņā ar uzdevumiem, kas pašreizēja

posmā bibliotēkām aktuāli. Republikāniskajos semināros apmāca

galvenokārt rajonu, pilsētu un bērnu bibliotēku darbiniekus. Rajonu

un bērnu bibliotēku vadītāju semināri notiek 2 reizes gadā. Uz

republikāniskajiem semināriem tiek aicināti arī rajonu bibliotēku

abonementu un lasītavu pārziņi, zonālo bibliotēku vadītāji, pārvie-
tojamo fondu pārziņi. Bērnu bibliotēku vadītāju semināros piedalās
ari skolu bibliotēku metodisko apvienību vadītāji. 1966. gadā pirmo
reizi republikāniskā seminārā tika pulcināti zvejnieku arteļu bib-

liotēku vadītāji, kā arī teicama darba bibliotēku vadītāji.
Bibliotēku darbinieku speciālo zināšanu pieaugums rada vairāk

jautājumu, kam vajadzīga dziļāka iztirzāšana semināros un līdz

ar to arī ilgāks un rūpīgāks to sagatavošanas darbs. Piemēram,
1967. gada martā notika rajonu bibliotēku lasītavu un abonementu

pārziņu republikāniskais seminārs bibliogrāfijā. Pirms semināra
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tika organizēta rajonu bibliotēku bibliogrāfiskā darba savstarpējā
pārbaude. Semināra dalībnieki veica iepriekš uzdotus praktiskos
darbus. Savstarpējo pārbaužu materiāli un praktisko darbu risi-

nājumi tika izmantoti nodarbību sagatavošanā. Semināra organizē-
šana veicināja teorētisko zināšanu un labākās pieredzes apgūšanu
bibliogrāfijas izmantošanā darbā ar lasītājiem.

Jau ilgāku laiku Valsts bibliotēkas praksē ir izveidojusies šāda

kārtība: masu bibliotēku darba galvenajos jautājumos, t. i., fondu

komplektēšanā, lasītāju apkalpošanā un literatūras propagandā,
organizatorisko un operatīvo metodisko darbu veic zinātniski meto-

diskā un bibliogrāfiskā darba nodaļa, ļoti specifiskajos jautājumos
metodisko palīdzību sniedz attiecīgo nodaļu darbinieki. Piemēram,

fonotēku iekārtošanā rekomendācijas izstrādājusi mūzikas nodaļa,
bibliotēku telpu iekārtošanā — masu darba nodaļa, katalogu orga-

nizācijā — katalogu un apstrādes nodaļa.

ļ Taču atsevišķos laika posmos, kad masu bibliotēkām ir nepie-
ciešama pastiprināta palīdzība galvenajos jautājumos, metodiskā

darba apjomu palielina arī attiecīgā nodaļa. Piemēram, no

1964. gada līdz 1967. gadam, kad masu bibliotēku komplektēšanā
tika ieviesta iepriekšējo pasūtījumu sistēma pēc izdevniecību tema-

tiskajiem plāniem un izdarīti citi pārkārtojumi, metodiskajā darbā

aktīvi piedalījās komplektēšanas nodaļa.

Nodaļu kopējā darba pamatā ir koordinācija un kooperācija.
Piemēram, jautājumā par kopkatalogu organizēšanu republikas bib-

liotēkās pienākumi tika sadalīti šādi: zinātniski metodiskā un bib-

liogrāfiskā darba nodaļa iepazina kopkatalogu stāvokli republikā
un sastādīja rekomendācijas par nepieciešamajiem katalogiem,
katalogu un apstrādes nodaļa izstrādāja kopkatalogu sastādīšanas

metodiku.

Nozīmīga vieta metodiskās vadības sistēmā ir rajonu bib-

liotēkām un pilsētu centrālajām bibliotēkām.

Tās ir ne vien Valsts bibliotēkas, bet arī specializēto republikānisko
metodisko centru atbalsta punkti metodiskajā vadībā. Piemēram,

Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka ne vienu reizi vien ir

organizējusi metodiskā darba pasākumus kopā ar Liepājas zināt-

nisko bibliotēku, arodbiedrību bibliotēku metodiķi — ar Jelgavas
zinātnisko bibliotēku v. c.

Sajā metodiskās vadības posmā rajonu bibliotēkas ir lielākais

spēks un vienas no pirmajām uzsākušas metodisko darburepublikā.
Piemēram, Talsu rajona bibliotēka jau 1947. gadā rīkoja seminārus

sava rajona bibliotēku darbiniekiem.1

1 Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskas padomes pirmā sesija.. 1947. g-

-17.—18. apr. R., 1947, 8. lpp.
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Rajonu bibliotēku darbs ir sarežģīts, jo jāveic centrālās biblio-

tēkas pienākumi. Masu bibliotēku skaits rajonos ir ap 40—50, īpaši
štata darbinieki metodiķi ir tikai kopš 1969. gada. Katra rajona
bibliotēka ir pilsētas bibliotēka rajona centrā un apkalpo ievēro-

jamu skaitu lasītāju, piemēram, Cēsu rajona bibliotēka — 3,7 tūkst.,
Valmieras — 3,0, Ludzas — 2,4 utt. 1 Rajona bibliotēka rūpējas ari

par visa rajona bibliotekāro apkalpošanu, ir grāmatu apmaiņas
un starpbibliotēku abonementa centrs.

Cēsu, Ludzas, Bauskas, Jēkabpils, Saldus, Kuldīgas un daudzas

citas rajonu bibliotēkas kā metodiskie centri ir nostiprinātas un ir

spējīgas risināt ikvienu komplektēšanas, lasītāju apkalpošanas un

literatūras propagandas jautājumu.
Lai metodiskā vadība kļūtu konkrētāka un sasniegtu ikvienu

bibliotēku, 1964.—1965. gadā daļa pilsētu un pilsētciematu
bibliotēku (bij. rajonu centru bibliotēkas) iesaistītas metodis-

kajā darbā. To pārziņā nodota daļa ciemu bibliotēku. Sīs pilsētu un

pilsētciematu bibliotēkas piedalās savas grupas bibliotēku pieņem-
šanā un nodošanā, apmeklē bibliotēkas un sniedz praktisku palī-
dzību ikdienas darbā, apmāca jaunos darbiniekus, ievieš pirmrindas

pieredzi, strādājot individuāli ar katru bibliotēku. Pilsētu un pilsēt-
ciematu bibliotēkas zonālās bibliotēkas strādā tiešā rajona bibliotē-

kas vadībā, kurai piekrīt galvenais organizatoriskais un operatīvais
metodiskais darbs. Lai koordinētu visu metodisko centru darbu

rajonā, 1969. gadā pirmoreiz visos rajonos tika sastādīti metodiska

darba kopplāni, kur ietverti visi pasākumi rajonā, un plāna izpilde
visiem centriem ir obligāta.

Republikas pakļautības pilsētās Jelgavā, Daugavpilī, Liepāja un

Ventspilī kā centrālās bibliotēkas darbojas pilsētu
zinātniskās bibliotēkas, kas ir visu pilsētas bibliotēku

metodiskie centri. Sie pienākumi zinātniskajām bibliotēkām tika

uzlikti 1964. gadā, kad tika pieņemts pirmais pilsētu zinātnisko bib-

liotēku nolikums. 1969. gadā apstiprināts jauns nolikums par Latvi-

jas PSR pilsētu zinātniskajām bibliotēkām, kur paredzēta te> biblio-

tekārās apkalpošanas un metodiska darba sfēras paplašināšana.
Tās ir metodiskie centri savas pilsētas bibliotēkām un arī noteiktai

pilsētu un rajonu grupai (savai zonai, novadam).

Rīgā masu bibliotēku metodiskais centrs kopš 1962. gada ir

M. Gorkija Rīgas pilsētas Centrālā bibliotēka. No 1965. gada dar-

bojas arī Rīgas pilsētas Centrālā bērnu bibliotēka. Rēzeknē un Jūr-

malā metodiskā vadība uzticēta vienai no pilsētas masu

bibliotēkām.

Musu republikā pilsētu centrālajām bibliotēkām metodiskajā

1 Latvijas PSR masu bibliotēku darba pārskats 1968. gadā. R., 1969, 50. lpp.
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darbā senu tradīciju nav. Tās spērušas pirmo soli šajā jomā. Te

priekšgalā ir Rīgas Centrālā bibliotēka, kuras darbinieki daudz

strādājuši, lai uzlabotu lasītāju apkalpošanu savā bibliotēkā, kā
arī snieguši metodisko palīdzību pilsētas bibliotēkām lasītāju inte-

rešu pētīšanā, diferencēta lasītāju grupu apkalpošanā, literatūras

propagandā. Ar labam sekmēm tā piedalās eksperimentālajā darbā

masu bibliotēku tīkla centralizācijā un bibliogrāfijas izmantošanas

efektivitātes pētīšanā.
Jel gavas un Liepājas zinātniskas bibliotēkas sekmējušas vie-

nota bibliotēku tīkla izveidi un visu sistēmu bibliotēku sadarbību

pilsēta. Kopīgi semināri un citi pasākumi visām bibliotēkām šajās
pilsētās tiek organizēti jau vairākus gadus, metodisko darbu savās

zonās zinātniskās bibliotēkas tikko uzsākušas.

Rajonu un pilsētu bērnu bibliotēkas ir metodiskie centri bērnu

un skolu bibliotēkām. Rajona bērnu bibliotēka sniedz metodisku

palīdzību arī ciemu bibliotēkām darbā ar bērniem.

Pavisam republikā darbojas 1002 LPSR Kultūras ministrijas
masu bibliotēkas.

Bez valsts masu bibliotēkām ievērojama vieta iedzīvotāju biblio-

tekārajā apkalpošanā ir arodbiedrību bibliotēkām.

1969. gada 1. janvārī republika darbojās 396 arodbiedrību biblio-

tēkas, no tām 288 — pilsētās un pilsētciematos, 108 — laukos, un

29 Arodbiedrību kūrortu pārvaldes Latvijas republikāniskās pado-
mes bibliotēkas. Tās pakļautas 20 nozaru arodbiedrību republikā-
niskajām komitejām. Šo bibliotēku metodiskā vadība uzticēta

LRAP bibliotēkai. Metodisko darbu veic divi darbinieki.

Sistemātisks metodiskais darbs uzsākts 1959. gadā, kad LRAP

paredzēja speciālu štata vienību bibliotēku metodiskajai vadībai.

Arodbiedrību metodiskā centra darbā liela vieta ir organizatoriski

metodiskajam darbam. Tas izskaidrojams ar bibliotēku pakļautību
dažādām republikāniskajām komitejām, ar darbinieku mainību vie-

tējās komitejās, kā arī ar pašu bibliotēku dažādību darba satura un

apjoma ziņā. Piemēram, padomju saimniecību bibliotēkas, sanato-

riju un atpūtas namu bibliotēkas, lielās arodbiedrību klubu biblio-

tēkas, kuru fondi pārsniedz 60000 vienību, un mazās rūpnīcu bib-

liotēkas ar fondu ap 2000 vienību.

Organizatoriski metodiskajā darbā centrālais ir bibliotēku tīkla

nokārtošanas jautājums. Šeit veikts ievērojams darbs, panākta sīko

bibliotēku apvienošana, bibliotēku pārcelšana uz izdevīgākam vie-

tām un apkalpojamo mikrorajonu ierādīšana. Tīkla nokārtošana

izdarīta, sadarbojoties ar republikāniskajām komitejām, ka arī ar

LPSR Kultūras ministriju, rajonu kultūras nodaļām un valsts masu

bibliotēkām.



321

Arodbiedrību bibliotēku metodiķi lielu uzmanību veltī kvalifikā-

cijas celšanas pasākumiem. Arodbiedrību bibliotēku darbinieku
sastāvā ir liela dažādība, daļa darbinieku nav algota, diezgan liela

ir kadru mainība. Sakarā ar to arodbiedrību bibliotēku darbinieku

apmācībai izveidota īpaša sistēma, kur ietilpst šādi pasākumi:
1) ik gadus notiek 12 dienu ilgi republikāniskie semināri latviešu

un krievu valodā maz sagatavotiem darbiniekiem un iesācējiem.
Programmā dažādi bibliotēku darba jautājumi. 1969. gadā notika

viena mēneša kursi iesācējiem; 2) rīko 5 dienu republikāniskos semi-

nārus darbiniekiem ar labām speciālām zināšanām un lielu praksi.
Programmā atsevišķu aktuālu jautājumu padziļināta studēšana,

piemēram, sabiedriski politiskas un arodbiedrību literatūras propa-

ganda, lasītāju internacionālā audzināšana, literatūras propaganda
par DZO v. c; 3) semināri Rīgas un Jelgavas bibliotekāriem;
4) atsevišķi semināri darbinieku grupām, kuru bibliotēkām līdzīgs
darba saturs, piemēram, vasaras sezonu sākot, regulāri notiek

kūrortu bibliotekāru semināri.

Bez tam daži pasākumi rīkoti kopā ar V. Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēku, Republikānisko zinātniski tehnisko bibliotēku,

M. Gorkija Rīgas Centrālo bibliotēku un pilsētu zinātniskajām bib-

liotēkām. Organizēts arī sekciju darbs arodbiedrību kultūras darbi-

nieku republikāniskajos semināros.

Arodbiedrību bibliotēkas ar bibliogrāfiju un metodiskiem mate-

riāliem apgādā Latvijas PSR Valsts bibliotēka. No katra izdevuma

daļa tirāžas tiek nodota arodbiedrību metodiskajam centram izpla-
tīšanai. Taču bibliogrāfiskus un metodiskus materiālus bibliotēkām

sastāda arodbiedrību bibliotēku metodiķi. Katru gadu 700 eksem-

plāru liela tirāžā 5 reizes gadā tika laists klajā «Palīgs darba

plāna sastādīšanai klubiem, sarkanajiem stūrīšiem, bibliotēkām»

un 12 laidienos «Metodiski materiāli» (līdz 1968. gadam). Katrā

izdevumā daļa materiālu paredzēta bibliotēku darbiniekiem.

Tiek publicēti arī bibliotēku pieredzes apraksti un informācijas

par bibliotēku darbu, piemēram, izdevums «Draugos ar grāmatu»
(No arodbiedrību b-ku masu darba pieredzes), R., 1963, 36 lpp.

No izdevumiem plašākais ir LRAP bibliotēkas sastādītais

literatūras rādītājs «Ленинское учение о профсоюзах — основа

их деятельности» (Р., 1969. 30 с).

Atzinīgi jāvērtē tādu materiālu sastādīšana un izdošana, kas

saistīti ar arodbiedrību bibliotēku īpatnībām un kas popularizē šo

bibliotēku pieredzi. Taču metodiski materiāli, kas ir vienlīdz node-

rīgi visām masu bibliotēkām, publicējami kopā ar Valsts bibliotēku,
izdodami metienā, kurš atbilst visu masu bibliotēku kopskaitam.

Lai arodbiedrību bibliotēkas rajonos un pilsētās saņemtu opera-
tīvāku metodisko palīdzību, lielajās pilsētās un atsevišķos rajonu
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centros tiek īpaši nostiprināta kāda arodbiedrību bibliotēka, kas

darbojas kā republikāniskā metodiskā centra atbalsta bibliotēka

pilsētas arodbiedrību bibliotēku vadīšanā. Tās sekmē arī arod-

biedrību, valsts masu bibliotēku un tehnikas bibliotēku sadarbību

pilsētā. Piemēram, tāds centrs Jelgavā ir Dzelzceļnieku bibliotēka,
Rēzeknē — Piena kombināta bibliotēka, Liepājā — Skolotāju nama

bibliotēka, Daugavpilī — Komunālās saimniecības arodbiedrības

grupu komitejas bibliotēka.

Republikas tautas saimniecības un kultūras dzīves attīstībā

ievērojama nozīme ir zinātniskajām un speciālajām
bibliotēkām. To tīkls pamatos izveidots tā, ka tas nodrošina

zinātniekiem un dažādu nozaru speciālistiem, kā arī tiem, kas vēlas

iegūt specialitāti, labu bibliotekāro un bibliogrāfisko palīdzību.
Zinātnisko un speciālo bibliotēku metodisko vadību veic četri spe-

cializēti republikāniskie centri:

Latvijas PSR Zinātniski tehniskā bibliotēka,

Latvijas PSR Medicīnas zinātniskā bibliotēka,

Latvijas PSR ZA Fundamentālā bibliotēka,
Pētera Stučkas LVU Zinātniskā bibliotēka.

Minēto centru metodiķu uzmanību saista šādi jautājumi:

1) dziļa savu bibliotēku tīkla attīstības izpēte (Zinātniski teh-

niskā bibliotēka, ZA Fundamentālābibliotēka, Medicīnas zinātniska

bibliotēka);

2) komplektēšanas tematikas un metodikas jautājumu izstrā-

dāšana (LVU Zinātniskā bibliotēka, ZA Fundamentālā bibliotēka);

3) rekomendācijas lasītāju apkalpošanā un literatūras propa-

gandā savās bibliotēkas (LVU Zinātniskā bibliotēka, Zinātniski

tehniskā bibliotēka);

4) kvalifikācijas celšanas pasākumi;
5) bibliogrāfisku un metodisku materiālu izdošana saskaņa ar

savu bibliotēku uzdevumiem un darba īpatnībām;
6) sava tīkla bibliotēku labākās pieredzes noskaidrošana, popu-

larizēšana un ieviešana (Zinātniski tehniskā bibliotēka).

Specializētie metodiskie centri metodisko vadību uzsākuši

50. gadu beigās. Tā Zinātniski tehniskā bibliotēka rosīgu metodisko

darbu uzsāka 1958. gadā, LVU Zinātniskā bibliotēka — 1959. gada,
ZA Fundamentālā bibliotēka — 1960.—1961. gadā, Medicīnas zināt-

niskā bibliotēka — 1961.—1962. gadā.
Visās bibliotēkās ir štatu darbinieki, kas veic metodisko darbu.

No specializētajiem centriem visplašāk metodisko darbu veic

Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka.

Šis centrs metodiski vada dažādās pakļautības bibliotēkas.

1969. gada 1. janvārī to skaits bija 193 1
(bibliotēku īpašnieku pāri

1 Latvijas PSR Maza enciklopēdija, 3. sēj. R., 1970, 515. lpp.
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par 30) rūpniecības uzņēmumos, konstruēšanas un projektēšanas
organizācijās, pārvaldēs un citās tehniska profila iestādēs, kas

savukārt pakļautas gan republikāniskajām, gan Vissavienības

ministrijām. Sakarā ar to metodiskā centra darbā daudz organiza-
torisku pasākumu.

Kopš darbības pirmsākumiem Zinātniski tehniskā bibliotēka ļoti
intensīvi strādā bibliotēku tīkla izveidē un izkārtošanā. Masu bib-

liotēku ir pietiekoši daudz, lai iedzīvotājus apgādātu ar grāmatām,
toties tehnisko bibliotēku ir par maz, lai nodrošinātu kvalificētu

bibliotekāro un bibliogrāfisko apkalpošanu visās tautas saimniecī-

bas nozarēs. Tāpēc Zinātniski tehniskā bibliotēka izvērtē atsevišķu
tautas saimniecības nozaru apgādi ar tehnisko literatūru un

izstrādā priekšlikumus attiecīgajai nozarei bibliotekārajā un bib-

liogrāfiskajā apkalpošanā. Piemēram, Zinātniski tehniskā biblio-

tēka kopā ar Vieglās rūpniecības Centrālo zinātniski tehnisko bib-

liotēku izpētīja bibliotekāro un bibliogrāfisko apkalpošanu vieglajā
rūpniecībā, un priekšlikumi par bibliotēku tīklu tika iesniegti Vieg-
lās rūpniecības ministrijā.

Nepietiek bibliotēku vēl atsevišķās republikas pakļautības tau-

tas saimniecības nozarēs. Tāpēc 1968. un 1969. gadā Republikāniskā
zinātniski tehniskā bibliotēka kopā ar Latvijas Republikānisko
zinātniski tehnisko informācijas un propagandas institūtu analizēja
bibliotekāro apkalpošanu vietējās rūpniecības, sadzīves pakalpo-
jumu organizāciju, komunālās saimniecības, celtniecības, auto-

transporta un šoseju ministriju sistēmā. Izstrādāti priekšlikumi
tehnisko bibliotēku tīkla tālākai attīstībai šajās nozarēs.

Pēc PSKP CX 1965. gada septembra plēnuma lēmuma «Par

rūpniecības vadīšanas uzlabošanu, plānošanas pilnveidošanu un

rūpnieciskās ražošanas ekonomiskās stimulēšanas pastiprināšanu»
daudz vairāk uzmanības tiek veltīts katrai rūpniecības nozarei.

Tāpēc arī Zinātniski tehniskās bibliotēkas metodiskajā darba ir

daudz pasākumu kādas nozares bibliotēku darbiniekiem. Piemēram,

tiek rīkoti semināri atsevišķas nozares bibliotekāriem (enerģēti-
ķiem, mašīnbūvētājiem par' bibliogrāfiju, universālās decimālās

klasifikācijas izmantošanu).
Metodiskā palīdzība atsevišķas nozares bibliotēkām tiek sniegta

ciešā sadarbībā ar nozares centrālajām zinātniski tehniskajām bib-

liotēkām (Vieglās rūpniecības centrālo zinātniski tehnisko biblio-

tēku, Lauksaimniecības mašīnu un traktoru būves centrālo zināt-

niski tehnisko bibliotēku, Sakaru centrālo zinātniski tehnisko biblio-

tēku, Automobiļu rūpniecības centrālo zinātniski tehnisko

bibliotēku v. c).
Lai tehnisko bibliotēku metodiskā vadība būtu konkrētāka, lie-

lākajās pilsētās tiek nostiprināta viena tehniskā bibliotēka, kas
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atbalsta Republikānisko zinātniski tehnisko bibliotēku metodiskajā
darbā un sekmē tehnisko bibliotēku sadarbību ar pilsētas centrālo

bibliotēku. Šīs bibliotēkas ari darba satura un apjoma ziņā ir nozī-

mīgākas par citām tehniskajām bibliotēkām. Tās aktīvi izmanto

SBA, labi organizē bibliogrāfisko apkalpošanu, sniedz plašu infor-

māciju par literatūru. Piemēram, par tādām bibliotēkām jau kļuvu-
šas Rēzeknes slaukšanas iekārtu rūpnīcas tehniskā bibliotēka, vei-

dojas Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas un Ventspils naftas bāzes

bibliotēkas.

Par atbalsta bibliotēkām metodiskajā darbā Zinātniski tehniskā

bibliotēka izveido arī atsevišķās tautas saimniecības nozarēs vienu

bibliotēku. Tādas ir, piemēram, Specializētā tautas saimniecības

ķimizācijas konstruktoru biroja, Latvijas Valsts rūpniecības uzņē-
mumu projektēšanas institūta, Latvijas Vieglās rūpniecības zināt-

niskās pētniecības institūta tehniskās bibliotēkas.

Metodiskās vadības sistēma dažādu tipu bibliotēkām pamatvil-
cienos ir izveidota. Katrai bibliotēkai republikā ir iespējams saņemt

iedarbīgu metodisko palīdzību, apgūt racionālākos darba paņēmie-
nus un līdz ar to labāk veikt lasītāju apkalpošanu un literatūras

propagandu.
Metodiskās vadības attīstības perspektīvas, koordinācijas un

kooperācijas jautājumi. Bez vienotas bibliotekārās apkalpošanas
izveides nepieciešama arī vienota metodiskās vadības sistēma, kur

izzudīs paralēlisms un pilnīgi būs precizēti katra metodiskā centra

pienākumi. Nepieciešama lielāka koordinācija un kooperācija, kas

nemazina katra centra nozīmi, bet sekmē saskaņotu, mērķtiecīgu

darbību, plašu savstarpēju domu apmaiņu.
Par sabiedrisku padomdevēju dažādu bibliotēku darba jautā*

jumu koordinēšanai republikā 1950. gadā nodibināta bibliotēku

starpresoru padome, kas darbojusies vairākos sastāvos. 60. gados
rosīgi strādāja komplektēšanas un bibliogrāfiska darba komisija,
kā arī Starpresoru kataloģizācijas komisija pie Valsts bibliotēkas.

1967. gadā nodibināta LPSR Valsts speciālo, zinātnisko un tehnisko

bibliotēku darba koordinācijas pastāvīga Starpresoru komisija.
Saskaņā ar savienoto republiku valsts bibliotēku paraugstatū-

tiem Valsts bibliotēka ir republikas bibliotēku darba metodiskais

centrs, kura pienākumos ietilpst arī metodiskā darba kooperācija
un koordinācija. Šis darbs jau vairākus gadus daļēji veikts, piemē-

ram, organizētas sanāksmes, zinātniski praktiskas konferences ar

dažādu resoru bibliotēku piedalīšanos. Tiek analizēti specializēto
centru metodiskā darba plāni, kopā risināti atsevišķi komplektē-

šanas un lasītāju apkalpošanas jautājumi. Tomēr būtu lietderīga
vēl lielāka koordinācija un kooperācija metodisko materiālu un pie-

redzes aprakstu izdošanā, kadru kvalifikācijas celšana. Metodiskā



darba kopplānos jāietver metodisko materiālu izdevumi, repub-
likāniskie kvalifikācijas celšanas pasākumi, izbraukumi uz rajoniem
un pilsētām bibliotēku apmeklēšanai par jautājumiem, kuros ieinte-

resēti vairāki metodiskie centri. Kopplāni jāpavairo un jānodod
visiem metodiskajiem centriem. Sadarbība nepieciešama arī citos

jautājumos, piemēram, jaunu bibliotēku darba terminu iztrādā-

šanā, terminoloģijas vārdnīcas atkārtota izdevuma sagatavošanā,
pirmrindas pieredzes popularizēšanā, bibliotekārās literatūras

fondu pilnīgākā izveidē v.-c. Lietderīgi būtu ari dalīties pieredzē
metodiskajā darbā. Nepieciešams periodisks izdevums, kurā būtu

atspoguļots bibliotēku un klubu darbs, arī mākslinieciskā pašdar-
bība, padomju tradīcijas v. c. Par bibliotēku darbu varētu ievietot

metodiskus materiālus, rakstus, informācijas, pieredzes aprakstus
(ar visu sistēmu bibliotēku piedalīšanos). Spēku apvienošana dotu

iespēju paaugstināt izdevumu kvalitāti un sekmētu sadarbību.

Katrs republikāniskais metodiskais centrs daudz pūļu un laika

veltī kvalifikācijas celšanas pasākumiem. Šķiet, racionālāk butu

radīt bibliotēku darbinieku kvalifikācijas celšanas institūtu, kur

apmācītu visu sistēmu bibliotēku darbiniekus dažādās diferencētās

grupās. Institūts varētu organizēt dažādus mācību kabinetus, saga-
tavot uzskates līdzekļus, mācību programmas v. c. Vēl jānostiprina
atsevišķi metodiski centri, piemēram, pilsētu zinātniskās bibliotē-

kas, Jūrmalas un Rēzeknes pilsētu centrālās bibliotēkas. Trūkst

tiešas metodiskas vadības lauksaimniecības bibliotēkām, vispāriz-
glītojošo un profesionāli tehnisko skolu bibliotēkām.

Metodiskā vadība ir nozīmīgs faktors iedzīvotāju bibliotekārās

apkalpošanas uzlabošanā. Tās pilnveidošanai un tālākai attīstībai

jāveltī vēl lielāka uzmanība nekā līdz šim.
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3. ЭГЛИТЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

В СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА БИБЛИОТЕКАМИ

Резюме

Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса

является методическим центром библиотечной работы в рес-

публике.

Во вступительной части статьи рассматриваются этапы раз-
вития методической работы. В 40-х и 50-х годах преобладала

деятельность инструктивная и оперативная. Этот период харак-

теризуется интенсивным становлением сети государственных
библиотек, стремительным ростом количества библиотек и биб-

лиотечных работников. Решались следующие вопросы методичес-

кой работы: создание библиотечной сети, внедрение нестационар-

ных форм библиотечного обслуживания, введение унифицирован-
ной библиотечной техники и создание каталогов, пропаганда

литературы по различным отраслям знания, работа с активом.

В 50-х годах вышло в свет несколько типов методических ма-

териалов, которые до сих пор занимают центральноеместо в сис-

теме методических изданий. Началось выявление и внедрение

опыта лучших массовых библиотек республики.

В 60-е годы основное внимание было направленона улучшение

состава фондов массовых библиотек, индивидуального обслужи-

вания читателей и библиографической работы.

В связи с тем, что задачи, стоящие перед библиотеками, зна-

чительно усложнились, был определен круг важнейших вопросов
методической работы. Они решались с помощью различных ком-

плексных форм методической работы и административно-органи-

зационных мероприятий.

В 60-х годах наряду с оперативной методической работой зна-

чительное место занимает организационно-методическая и на-

учно-исследовательская деятельность. Например, в 1967— 1969 гг.

проведена большая организаторская работа по таким во-

ипросам: библиотечное обслуживание специалистов сельского

хозяйства, упорядочение библиотечной сети в сельской местности

и городах, комплектование научных и массовых библиотек, на-

Труды Гос. библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса, IV, Рига, 1973,
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учно-техническая информация. Особое значение приобрела про-
паганда передовогоопыта.

В методической работе Государственной библиотеки значи-

тельное место занимают публикации научно-методических и

методических материалов. Ежегодно выходит в свет около 20 из-

даний объемом в 30—35 печатных листов и тиражом 1000—2000

экземпляров. Тематика изданий тесно связана с задачами библио-

тек в определенный период. Методические материалы имеют

четкую адресацию по типам библиотек и группам библиотечных

работников. Сложилась следующая система изданий:

1) научно-методические работы;

2) сборники методических и библиографических материалов;

3) консультативные материалы по различным вопросам биб-

лиотечной работы;

4) описание передового опыта.

Следующий вопрос, на котором сосредоточено внимание рес-

публиканского методического центра, — это организация диффе-
ренцированных мероприятий по повышению квалификации
библиотечных кадров. Сложилась определенная система меро-

приятий по повышению квалификации библиотечных работников:

1) районные и городские семинары культпросветработников;
2) межрайонные семинары;

3) республиканские семинары и совещания для различных

групп работников.
В статье рассматриваются значение, тематика и периодичность

мероприятий по повышению квалификации библиотечных работ-
ников.

Важным звеном в системе методического руководства явля-

ются районные и центральные городские библиотеки — опорные

пункты не только Государственной библиотеки, но и специализи-

рованных республиканских методических центров. С 1969 г. рай-
онные библиотеки имеют штатных методистов. Цессиская, Луд-
зенская, Бауская, Екабпилсская, Салдусская, Кулдигская и дру-
гие районные библиотеки могут самостоятельно решить любой

вопрос по комплектованию, обслуживанию читателей и пропа-

ганде литературы. Районные библиотеки оказывают методичес-

кую помощь всем массовым библиотекам района, количество

которых колеблется от 40 до 50.

Для усиления методического руководства в 1964—1965 гг.

на часть городских и поселковых библиотек возложены функции
методических центров, созданы зональные библиотеки. В их ве-

дение передана часть сельских библиотек.

В городах республиканского подчинения (Елгава, Даугавпилс,
Лиепая и Вентспилс) функции центральных библиотек выпол-



няют городские научные библиотеки. Они являются методичес-

кими центрами библиотек города и определенной группы город-

ских и районных библиотек.

Методическое руководство профсоюзными библиотеками осу-

ществляет библиотека Латвийского республиканского совета

профсоюзов. В деятельности методического центра профсоюзных
библиотек преобладает организационно-методическая работа.
Это объясняется подчиненностью библиотек различным респуб-

ликанским комитетам, текучестью работников местных комите-

тов, а также разнородностью содержания и объема работы биб-

лиотек. В статье рассматриваются некоторые вопросы методи-

ческого руководства профсоюзными библиотеками.

Методическое руководство научными и специальными

библиотеками осуществляют четыре специализированных респуб-
ликанских центра:

— Республиканская научно-техническая библиотека Латвий-

ской ССР;
— Республиканская научная медицинская библиотека Лат-

вийской ССР;
— Фундаментальная библиотека Академии наук Латвийской

ССР;
— Научная библиотека Латвийского государственного уни-

верситета им. П. Стучки.
Из упомянутых центров наиболее широко методическую ра-

боту развернула РНТБ. В статье кратко характеризуется ее роль

в системе методического руководства. Рассматриваются также

вопросы координации и кооперации.
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Z. EGLĪTE

VILIS LĀCIS STATE LIBRARY OF THE LATVIAN S.S.R.

IN THE SYSTEM OF METHODICAL GUIDANCE OF THE LIBRARIES

Summary

Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R. is the methodical

centre of the libraries' work in the Latvian republic.
The periods of the development of methodical work are reviewed

in the introductory part of the article. In the 1940-ies and 1950-ies

the instructive and operatic activity was predominant. The most

characteristic trait of this period is the intense formation of state

libraries, a considerable increase of the number of libraries and

library staff. Different problems of methodical work were solved:

the formation of library network, the establishment of non-statio-

nary forms of library services, the establishment of a unified library

technique, the formation of catalogues, the popularization of litera-

ture in different fields of science, work with the library activists.

In the 1950-ies several types of methodical literature appeared,
and up to nowadays these are the principal publications in the

system of methodical literature. The work of the best libraries was

examined and their experience was put into practice.

During the 1960-ies main attention was paid to the perfection
of the structure of files in the public libraries, to the individual

work with readers and to bibliographical work.

As the tasks of the libraries became more complicated, a definite

range of the most important problems of methodical work was fixed,.

They were solved by help of various complex forms of methodical

work and administrative-organizational undertakings. During
1967—1969 several organizational undertakings were carried out

to solve the following problems: service of the specialists of agri-
culture, regulation of the library network in the countryside and in

towns, acquisition of books in scientific and public libraries, scien-

tific-technical information. The popularization of the advanced

experience was of special importance.
Scientific-methodical publications are of great importance in the

methodical work of the Latvian State Library. About 20 titles —

30—35 printed sheets each — appear annually in the edition of

1000—2000 copies. The themes of these publications deal with the

'The Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R. Proceedings, IV, Riga, 197?
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tasks of the libraries in the respective period. The methodical mate-

rials are strictly distributed according to the types of libraries or to

groups of library staff. The following system of publications has

been established:

1) scientific-methodical publications;
2) selections of methodical and bibliographical materials;

3) consultative (advisory) materials on various problems of the

л\ огк of the libraries;

4) description of the advanced experience.
The methodical centre of the republic devotes much attention to

the problem of the organization of different undertakings in the

improvement of professional skill of the library staff. A definite

system of undertakings has been established in this respect:

1) district and town seminars for the workers of culture; 2) inter-

district seminars; 3) republican seminars and conferences for diffe-

rent groups of workers of culture. The article discusses also the

importance, themes and periodicity of the undertakings in the

improvement of professional skill of the library staff.

District and central town libraries serve.as strong points to the

Latvian State Library and the other specialized methodical centres

of the republic in the system of methodical guidance of the libraries'

work. From 1969each district library has a methodologist on the staff.

The libraries of Cēsu, Ludzas, Bauskas, Jēkabpils, Saldus, Kuldīgas
and other districts can independently solve any problem with regard
to accjuisition, readers service and popularization of literature. The

district libraries help methodically to all the public libraries of the

respective area. There are about 40—50 public libraries in each

district.

In 1964—1965 several town and country libraries have been

charged with part of the functions of methodical centres.

In the cities of republican subordination — in Jelgava, Daugav-

pils, Liepāja and Ventspils — the city scientific libraries perform
the functions of central libraries. They serve as methodical centres

of the city libraries and of a definite group of town and district

libraries.

The library of the Republican Trade Union Council is the

methodical guide of the libraries of trade unions, the organizational-
methodical work being predominant in its activities. It is due to

the subordination of these libraries to different republican commit-

tees, due to permanent changes of members of local committees, due

to diversity of scale and content of the work of the libraries. Some

problems of the methodical guidance of trade union libraries are

reviewed in the article. The methodical guidance of the scientific



and special libraries is carried out by 4 specialized republican
centres:

Republican Scientific-Technical Library of the Latvian S.S.R.,

Republican Scientific Library of Medicine of the Latvian S.S.R.,
Fundamental Library of the Academy of Sciences of the

Latvian S.S.R.,
Scientific Library of Peter Stuchka Latvian State University.
From the 4 above mentioned centres the Republican Scientific-

Technical Library has developed the most active methodical work.

The article gives a short characteristics of its role in the system of

methodical guidance of libraries, in the solving of problems of

coordination and cooperation.



V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Raksti, IV, Rīga 1973

332

A. APĪNIS,

reto grāmatu un rokrakstu

galvenais bibliotekārs

RETO GRĀMATU UN ROKRAKSTU NODAĻAS DARBS

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKĀ

Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas uzdevums — vakt un gla-
bāt sevišķi vērtīgus un unikālus materiālus, tos apstrādāt, atklāt

lasītājiem un veikt ar šiem materiāliem zinātnisku darbu.

Nodaļas darbība sakās 1946. gadā. Šā gada martā izstrādātajā
bibliotēkas struktūrā kā patstāvīga vienība bija paredzēta «Rok-

rakstu, seniespiedumu un sīkiespieddarbu nodaļa». Tūlīt sākās tās

fonda veidošana, izdalot no toreizējās latviešu nodaļas t. s. arhīvu

(retās grāmatas), rokrakstus, grāmatas ar ierakstiem un grāmatas
oriģināliesējumos, sīkiespieddarbus un afišas. Jūnijā tādu grāmatu
bija ap 36 000, sīkiespieddarbu un afišu — vairāk nekā 550 000.' No

šiem skaitļiem redzams, ka jaunās nodaļas uzdevumi bija iecerēti

ļoti plaši, tas drīzāk bija arhīvs, nevis reto grāmatu krātuve. Bet

jau 1947. gadā nodaļa tika iekļauta bibliotēkas fondu glabāšanas
nodaļā un 1950?*gadā pārdēvēta par reto grāmatu un rokrakstu

fondu. Līdz ar to mainījās arī krājuma profils — nekomplektēja
vairs sīkiespieddarbus un afišas, no visām bibliotēkas nodaļām sāka

vākt grāmatas un periodiku pēc vienotas hronoloģiskas pazīmes —

izdevumus, kas iznākuši līdz 1825. gadam.
Līdz 1951. g. oktobrim reto grāmatu un rokrakstu fondā strā-

dāja galvenokārt viena pati bibliotekāre — ilggadējā Valsts biblio-

tēkas darbiniece E. Štengelc.

1 Atskaite 1946. g. 8. jūnija reto grāmatu un rokrakstu nodaļas LPSR Valsts

bibliotēkas materiālu fondā (R XAI64, 97. lieta).
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1951. gada 18. oktobri tika atvērta reto grāmatu un rokrakstu

lasītava. Regulāri sāka strādāt divi darbinieki.

No 1956. gada līdz 1960. gadam reto grāmatu un rokrakstu

fonds administratīvi bija apvienots ar novadpētniecības (tagad —

letonikas) fondu (abus literatūras krājumus saglabājot atsevišķi).
Tolaik galvenais uzdevums bija reorganizēt darba kompleksu, kas

saistīts ar literatūru par republiku. Tādēļ reto grāmatu un rokrakstu

fonda darbinieki savā fondā varēja veikt tikai nepieciešamo kārtējo
darbu, literatūras apstrāde un citi lielie pasākumi tika pārtraukti.

1958. gadā apvienotais literatūras sektors par Latvijas PSR,
reto grāmatu un rokrakstu sektors tika tieši pakļauts bibliotēkas

direkcijai un vairs neietilpa galvenajā krātuvē, 1960. gadā reto

grāmatu un, rokrakstu sektors atkal atdalījās kā patstāvīga vienība

un 1967. gadā tika pārdēvēts par nodaļu.

I

Visa reto grāmatu un rokrakstu nodaļas darba pamats ir tas

literatūras krājums — reto grāmatu un rokrakstu fonds (R fonds).
R fonda komplektēšanas pamatprincips — fondā ietilpstTJāžāda

veida literatūra: grāmatas, periodika, vienlapes, kartes, notis,

izografika, rokraksti, mašīnraksti, fotomateriāli utt. Tas ir pats
konsekventākais, bet arī pats grūtākais atrisinājums (dažviet bib-

liotēkās reto grāmatu fondos ietilpina tikai grāmatas vai arī atsa-

kās no dažiem speciāliem izdevumu veidiem). Apstrādē, glabāšana
un lasītāju apkalpošana šis princips izvirza daudzas nopietnas
problēmas.

1951. gadā izstrādāja jaunu R fonda komplektēšanas profilu,
atsakoties no mehāniskās hronoloģiskās robežas (1825. gads visu

valodu literatūrai) un sīkāk diferencējot dažādas komplektējamo

materiālu grupas. Turpmākais darbs pēc šāda profila visumā pie-
rādījis, ka tas apmierina praktiskās un teorētiskās prasības. Profils

paredz komplektēt marksisma-ļeninisma klasiķu darbu priekšrevo-
īūcijas un pirmo padomju gadu izdevumus, revolucionārās kustības

literatūru (carisma un buržuāziskās Latvijas laika nelegālos izde-

vumus, 1917. un 1919. g. legālos izdevumus), seniespiedumus (lat-
viešu valodā — līdz 1850. gadam, krievu un citu PSRS tautu valo-

dās
— līdz 1800. gadam, svešvalodās — līdz 1700. gadam izdotos),

cenzūras aizliegtos izdevumus, literatūras un zinātnes klasiķu
darbu pirmpublicējumus, poligrāfiski un mākslinieciski īpatnējus

iespiedumus, vispār kultūrvēsturiski ievērojamas grāmatas (pēdē-
jās trīs grupas — ar stingru atlasi), rokraksta un arhivāliju mate-

riālus, kam ir zinātniska un vēsturiska nozīme.



334

Fondā vispirms ieplūda seniespiedumi latviešu valodā — vairāki

simti 16.—19. gs. grāmatu, pēc tam seniespiedumi krievu valodā

un svešvalodās. Daļa krievu grāmatu bija nākusi no kādreizējām
cariskās Krievijas iestādēm, daļa — no 1919. gadā nacionalizētajām
muižnieku bibliotēkām. No pēdējām bija ieplūduši tāpat svešvalodu

iespieddarbi, kas sākumā veidoja R fonda lielāko daļu. 50. gadu
sākumā pēc jaunā komplektēšanas profila realizēšanas atsevišķu

grāmatu grupu īpatsvars mainījās par labu latviešu literatūrai un

grupām, kurās nebija seniespiedumu. No kādreizējā «Latvijas vēs-

tures pētīšanas biedrības» arhīva tika saņemta līdz 1917. g. iznākusi

revolucionārā literatūra, no citiem bibliotēkas fondiem — vēlākie

revolucionārās kustības izdevumi. Kopš 1952.—1953. gada no

citiem bibliotēkas fondiem ieplūst pavisam nedaudz grāmatu. Lite-

ratūra tagad galvenokārt tiek iegūta no privātpersonām — grāmatu
krājējiem, rokrakstu īpašniekiem un viņu mantiniekiem. Skaitliski

lielākais pēdējo gadu ieguvums ir valodnieka profesora doktora

A. Ozola bibliotēkas kodols — ap 1400 grāmatu ar viņa piezīmēm
un ierakstiem.

Atskaitot bibliotēkas pastāvēšanas pirmos gadus, kad tika iegūti
daudzi Baltijas vācu krājumu rokraksti, 20. —50. gados rokrakstu

komplektēšana ritēja gausi. Kādreizējie latviešu nodaļas rok-

raksti nonāca R fondā 40. gados, baltikas nodaļas rokraksti —

1952. gadā. Turpretim 60. gados tieši rokrakstu komplektēšana
sniedza galveno R fonda papildinājumu un notika visai intensīvi.

iRezultātā 1970. g. 1. janvārī R fondā bija bez rokasgrāmatām

un kopijām 27527 inventāra vienības (no tām 14919 grāmatu,
6274 rokrakstu vienības): latviešu valodā — 9218, krievu valodā —

3642, pārējo PSRS tautu valodās — 161 un svešvalodās

9881 vienība.

Valsts bibliotēkā vissenākie iespiedumi latviešu valoda ir 5 rin-

diņas garā t. s. «Hāzentētera tēvreize» S. Minstera grāmatā «Cos-

mographei» (Bāzelē, 1550), kā arī M. Lutera katehisms «Enchiri-

dion» (Kēnigsbergā, 1586). Pārstāvēti svarīgākie 17. gs. un 18. gs.

pirmās puses izdevumi — dziesmu un sprediķu grāmatas, bībele,

vārdnīcas, gramatikas, tāpat 18. gs. otrās un 19. gs. pirmās puses

daiļliteratūra, praktiskās un ziniskās grāmatas, mācību izde-

vumi, pirmie žurnāli un laikraksti. Seniespiedumu krājumā ir diez-

gan daudz grāmatu, kas citās bibliotēkās nav sastopamas. Starp
izdevumiem pēc 1850. gada īpaši minama jaunlatviešu literatūras

kolekcija, vairāki latgaliešu rakstu aizlieguma perioda iespiedumu
lielāks daudzums grāmatu ar ievērojamu personu ierakstiem, kā

arī cenzūras aizliegti darbi.

R fondā atrodas republikā lielākais Latvijas revolucionārās

kustības izdevumu krājums, kura kodols — nelegāla periodiska
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prese.
1 Te ietilpst arī vairāki desmiti brošūru un vairāki simti

proklamāciju. Kā vērtīgākie minami pirmie sociāldemokrātiskās

preses izdevumi «Auseklis», «Latviešu Strādnieks» un «Sociālde-

mokrāts», bibliotēkas lepnums — «Cīņa» no 1904. g. līdz 1940. g.,

pilni «Strādnieku bibliotēkas» un «Sociāldemokrātu bibliotēkas»

komplekti, 1919. gada preses kolekcija, pirmās proklamācijas ar

V. I. Ļeņina tekstiem latviski (1905). Tieši šis fonda nodalījums
visaktīvāk tiek lasīts un izmantots republikas zinātnes dzīvē.

Padomju laika latviešu grāmatniecību pārstāv galvenokārt grā-
matas ar ievērojamu personu ierakstiem. Sistemātiski vai izlases

veidā komplektēt pašreiz iznākušo literatūru mēs uzskatām par
nelietderīgu, jo sistemātiski tā jau nonāk LPSR Grāmatu palātas
arhīvā, Valsts bibliotēkas galvenajā krātuvē, LPSR ZA Fundamen-

tālās bibliotēkas J. Misiņa nodaļā, bet izlase visos gadījumos būtu

subjektīva un nepilnīga.

Krievu iespieddarbu krājums sākas ar 16. un 17. gs. grāmatām
baznīcslāvu valodā. No tām vecākā «Трипеснец» (Venēcija.
1561. g.). Divos eksemplāros pārstāvēts Viļņā 1590. gados pārdru-
kātais «Апостол», kas saturā un poligrāfiski ļoti tuvs slavenajam
Ivana Fjodorova 1564. g. iespiedumam! Maskavas grāmatu virkne

sākas ar 1606. gadu. Bez 17. gs. liturģiskiem izdevumiem te ir arī

cara Alekseja Mihailoviča «Уложение»(1649) un Kariona Istomina

«Букварь» (1694), pat viena t. s. Augšējās tipogrāfijas grāmata
(Simeona Polocka «История ..

о Варлааме .. и о Иоасафе», 1681).
•Ļoti vērtīgs ir 18. gadsimta krievu izdevumu krājums, vienīgais
tāds republikā. Tas daļēji iegūts kādreizējā N. Ķimeļa antikvariātā,
kur bija nokļuvusi daļa slavenās A. Smirdina bibliotēkas no Pēter-

burgas (uz daudzām grāmatām saglabājusies grāmatzīme «Из

библиотеки А. Смирдина»). Те sastopami pāris desmiti retu

Pētera I laika izdevumu, klasiskie Krievijas Zinātņu akadēmijas
darbi, daiļliteratūra, liels daudzums gadsimta otrās puses žurnālu.

Pirms vairākiem gadiem no Valsts bibliotēkas galvenās krātu-

ves pārņemta A. Hercena «Brīvās krievu tipogrāfijas» (Londonā)
izdevumu kolekcija, kuras centrā — almanahs «Полярная звезда».

Krievu revolucionārās literatūras krājums nav tik pilnīgs kā

latviešu, tomēr tajā ir gan laikraksta «Искра» pilns komplekts, gan
avīzes «Правда» pirmie gadagājumi ar konfiscētiem numuriem.

Pārējo PSRS tautu grāmatniecības pieminekļu R fondā ir

nedaudz, tomēr arī starp tiem.ir izcilas vērtības — «Lietuvas sta-

1 Sk. tuvāk: Latvijas revolucionārā periodika 1917—1940 Viļā Lāča Latvi-

ļas Valsts bibliotēkā. Krājuma saraksts. — Grām.: Cīņa par padomju varu

Latvijā. Izraksti no revolucionārās periodikas (1920—1940). Literatūras rādītājs.
R., 1969, 461.—487. lpp.
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tūta» 1588. g. izdevums, ar ko kopā iesiets 1586. g. «Lietuvas Tri-

bunāls» — vienīgais zināmais šā iespieduma eksemplārs,
1 abi Rīgā

1632. g. izdotie igauņu katehismi, interesanti Kijevas, Ļvovas,
Ostrogas, Cerņigovas, Mogiļevas spiestuvju darbi.

Svešvalodu grāmatu vidū ir liela grupa izdevumu, kas dažādā

veidā saistīti ar mūsu republikas vēsturi un kultūru; šo grupu nosa-

cīti dēvējam par baltiku. Te ir gan ievērojamu 16.—18. gs. Latvijas
izdevniecību (N. Mollīns, G. Šrēders, G. Bergmanis, K. Härders)
iespiedumu kolekcijas, gan grāmatas par Latvijas vēsturi, adminis-

tratīvi un juridiski izdevumi (piemēram, liels daudzums patentu),
ceļojumu apraksti* sacerējumi par lauksaimniecību, medicīnu, sko-

lām, par atsevišķām Latvijas vietām. Šis R fonda nodalījums ir it

kā letonikas fonda turpinājums aiz komplektēšanas profilā pieņem-
tās hronoloģiskās robežas.

Daudz retu, varbūt mūsu zemē unikālu svešvalodu izdevumu

par Krievijas vēsturi ietilpst rosikas kolekcijā, ko Valsts bibliotēka

savulaik ieguvusi no Tērvetes (Kalnamuižas) muižnieku Pālenu

visā Krievijā slavenajiem krājumiem. Pietiek minēt tikai S. Herbcr-

šteina «Commentarii rerum Moscoviticarum» pirmizdevumu (1549),
kas pasaulē zināms apm. 5 eksemplāros. Kā baltikas, tā rosikas

literatūru R fonds izņēmuma kārtā komplektē līdz 1800. gadam
(ieskaitot).

Vecākās svešvalodu grāmatas R fondā ir inkunābulas (izdevumi
līdz 1500. gadam). To kopskaits 1970. g. 1. janvārī — 62. Retākās

ir Ē. Donāta latīņu gramatika («Ars minor», Venēcijā, 1500. g.),
H. Herpfa «Spiegel der Volkommenheit» (Maincā, P. Šefera spies-
tuvē, bez gada), Ezopa fabulas vācu valodā (Augsburgā, 1477. g.),
Dantes -

«Dievišķā komēdija» ar vara grebumiem (Florencē,
1481. g.). Kā lielumlielā daļa svešvalodu grāmatu, tā arī inkunā-

bulas nākušas no bibliofilu krājumiem, tāpēc starp tām relatīvi

daudz itāliešu, franču izdevumu, ir pat kāda Vinkina de Vordes

izdota angļu grāmata.
2

Paleoiipu (1501. —1550. g. izdevumu) kopskaits 1970. g. 1. jan-
vārī sasniedza 280. Starp tiem ir daudz ievērojamu izdevēju
darbu — Manūciju firmas izdevumi (aldīnas), Etjennu, Džuntu,

Plantēna, Frobena; Grifiusa un citu tipogrāfu iespiedumi. R fondā

ir gan M. Lutera propagandas brošūras, gan Erasma Roterdamieša

«Moriae encomium», gan arī katoļu baznīcas aizliegto grāmatu
saraksts.

1 Raudeliūnas V. Pirmieji Lietuvos statuto leidimai (1588—1600). — Gram.:

Rusq knygos spausdinimo pradžia ir Lietuva. Vilnius, 1966, p. 146—149.
2 Valsts bibliotēkas inkunābulas aplūkotas rakstā: Simmons J. S. G. Incuna-

bula in the USSR. 11. — «The Book Collector», 1966, spring, p. 19—34.
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17. gs. grāmatas aptver visdažādākās nozares — vēsturi un

dabzinātnes, valodniecību un medicīnu, jurisprudenci un teoloģiju.
Interesanti atzīmēt, ka, kataloģizējot reliģisko literatūru, tajā atra-

dās arī ateistiskās domas pieminekļi (piemēram, J. Kreiļa darbi

17. gs. 2. pusē). Minams pārdesmit Elzevīru firmas izdevumu.

18. gs. grāmatas svešvalodās R fondā tiek iekļautas tikai seviš-

ķos gadījumos. Vērtīgākā ir franču apgaismes literatūra —

2. 2. Ruso, Voltēra, D. Didro kopotie raksti, Lielā franču enciklo-

pēdija (1. un 3. izdevums). Jaunāka laika ārzemju grāmatu ir

nedaudz
— vai nu ar ievērojamu personu autogrāfiem (piemēram,

franču rakstnieka Stendāla piezīmes L. Lanci grāmatā «Storia

pittorica della Italia», 1809), vai ar apdares īpatnībām (miniatūr-
formātā, uz neparasta materiāla, neparastā iesējumā). īpaši jāat-
zīmē 18.—19. gs. lielformāta mākslas izdevumu kolekcija.

Izografiskais materiāls, skaitā ne sevišķi bagātīgs, ir visai

daudzveidīgs — albumi, estampi, fotogrāfijas, oriģinālzīmējumi.
Var atzīmēt Latvijas skatu kolekciju, Krievijas 18.—19. gs valsts

un sabiedrisko darbinieku portretu krājumu (vairāki simti lapu,
galvenokārt vara grebumi un litogrāfijas). Līdzīgs ir arī nelielais

kartogrāfijas nodalījums — reti atlanti (piemēram, X- Kreisa

«Прилежное описание реки Дону..», 1703), ar roku zīmētas

un iespiestas kartes. Kā izografika, tā kartogrāfiskais materiāls

tiek komplektēts pēc diviem principiem — iespieddarbi, kas izga-
tavoti līdz minētajiem robežgadiem; fotogrāfijas un zīmējumi ar

roku bez hronoloģiska ierobežojuma.
Veidojot rokrakstu krājumu, Valsts bibliotēka ievēro šādus

apstākļus:

1) republikā ir lielas specializētas rokrakstu krātuves — divi

vēstures arhīvi, LPSR Valsts revolūcijas muzejs, LPSR J. Raiņa

Valsts literatūras un mākslas vēstures muzejs, kas intensīvi vāc

atbilstošus materiālus;
2) rokrakstus var īsti izmantot tikai tad, ja pētniekam «pie

rokas» ir bagātīgs iespiestās literatūras krājums, un tāds ir Valsts
bibliotēkas vairākmiljonu fonds;

3) bibliotēkas profils ir universāls, tāpēc arī rokrakstu krājums
pec satura var būt universāls.

Tādēļ Valsts bibliotēka pārāk necenšas iegūt rokrakstus, kas

aizplūst uz specializētajām krātuvēm, bet lielāku vērību veltī noza-

rēm, kurām specializētu krātuvju nav (saimniecības, izglītības
vesture, valodniecība v. c), tomēr tā nedomā atteikties no sava

rokrakstu krājuma universālā profila arī nākotnē. 1970. g. 1. jan-
vārī reto grāmatu un rokrakstu nodaļā bija 190 rokrakstu fondu1 ar

1 Par rokrakstu fondiem deve vienas personas vai organizācijas darbības

rezultātā radušos vai bibliotēkā pēc kāda principa apvienotu rokrakstu kopumu.
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7817 glabājamām vienībām. Šī krājuma svarīgākā daļa — latviešu

kultūras rokraksti. No tiem senākie — 18. gs. otrās puses un 19. gs.

brāļu draudžu raksti, kopā ap 350 vienību. Valsts bibliotēkā atrodas

rakstnieku E. Dinsberga, Doku Ata, Ezerieša, K. Hūgenbergera,
A. Jūrdža, brāļu Kaudzīšu, A. Kažoka, J. Kosas, G. Merķeļa, Pēr-

sieša, J. Ruģēna, K. Valdemāra fondi, atsevišķi A. Pumpura,
Ausekļa, A. Kronvalda, Raiņa, Aspazijas, J. Jansona-Brauna,
J. Asara, L. Laicena, L. Paegles, A. Upīša, M. Ķempes, J. Sudrab-

kalna un daudzu citu autoru manuskripti.
Lai gan Valsts bibliotēka nevar mēroties ar LPSR J. Raiņa

Valsts literatūras un mākslas vēstures muzeju un LPSR ZA Funda-

mentālās bibliotēkas J. Misiņa nodaļas rokrakstu sektoru, tomēr

bez Valsts bibliotēkas fondiem latviešu literatūras pētniecība iztikt

nevar.

Dažu gadu laikā strauji pieaudzis mūzikas vēstures materiālu

krājums. Tā izcilākās vērtības — A. Jurjāna arhīvs, J. Vītola nošu

manuskripti un vēstules X- Kalējam, Alfr. Kalniņa skaņdarbi un

plašā sarakste ar kultūras darbiniekiem, N. Alunāna, Baumaņu

Kārļa, Ā. Ores fondi, K. Paucīša un A. Kraukļa materiāli latviešu

operas vēsturei, padomju mūziķu skaņdarbi, ko bibliotēka laiku pa

laikam saņem no Kultūras ministrijas, J. Ivanova, A. Skultes,

A. Zilinska partitūras.
Vēstures nozarē no latviešu kultūras rokrakstiem lielākā bagā-

tība ir kādreizējās «Latvijas vēstures pētīšanas biedrības» mate-

riāli par revolucionāro kustību Latvijā, vēsturnieku J. Strauberga

un B. Brežgo plašie fondi.

Pēdējos gados nodaļa savākusi daudzus pedagogu arhīvus, kas

kopumā var būt ļoti noderīgi pedagoģiskās domas attīstības pētī-
šanā. Starp tiem var izcelt Z. Lancmaņa un J. Grestes interesantos

krājumus. Sāk veidoties kooperācijas darbinieku arhīvu kopums.
Krievu kultūras rokrakstu vidū interesantākā ir t. s. senās tradī-

cijas rokraksta grāmatu nelielā kolekcija 1
ar 16.—20. gs. darbiem —

reliģiskiem tekstiem, jauktiem krājumiem. Izcilākie starp pārē-

jiem krievu rokrakstiem ir A. Radiščeva «Путешествие из Петер-

бурга в Москву» agrīns noraksts un A. Gribojedova «Горе от ума»
1825. gada kopija.

Citvalodu rokraksti, kas attiecas uz Latvijas PSR vēsturi (nosa-
cīts nosaukums «baltikas rokraksti»), ir otrs nozīmīgākais noda-

lījums. To veido plaša kolekcija un arhīvfondi. Kolekcijā (1970. g.

1 Kolekcijas apskati: Дмитриев А. А. Славяно-русские рукописи в отделе

редких книг Латвийской Государственной библиотеки в Риге. — Труды от-

дела древнерусской литературы, т. 13, 1957, с. 579—580.

Бегунов Ю. К. Обзор собраний древнерусских рукописных книг города
Риги. — В кн.: Археографический ежегодник за 1961 год. М., 1962, с. 174—182.
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i. janvāri 828 glabājamās vienības) ietilpst gan svarīgi juridiski
un vēsturiski dokumenti, gan saimnieciska rakstura rokraksti, gan

personālijas. Var atzīmēt 13. —16. gs. Livonijas dokumentu kopijas
14 sējumos no kādreizējā Kēnigsbergas arhīva, Kurzemes pilsētu
16.—18. gs. tiesību avotu kopojumus, 1599. g. muižu privilēģiju
revīzijas norakstu, 1747.—1748. g. Kurzemes muižu revīzijas proto-
kolus 5 sējumos, landtāgu materiālus, kas palikuši nepublicēti un

aizgājuši bojā arhīvos, Katrīnas II vēstules (oriģināls un noraksti),
vēsturnieku J. Ļ Valdemāra, F. Bunges, L. Arbuzova, H. Bruininga
un citus autogrāfus.

Svarīgākie arhīvfondi — Stefenhāgenu izdevniecības, virsskolo-

tāja H. Dīderihsa, biedrības «Heimatkunde» (Cēsīs) krājumi.
Cittautu kultūras rokrakstiem, kas nav saistīti ar Latvijas PSR

vēsturi, piemīt vairāk gadījuma raksturs, tomēr arī te ir daži inte-

resanti materiāli. Vecākā Valsts bibliotēkas grāmata ir 15. gs.

sākuma rokraksts «Horae beatae Mariae virginis», kas radies Zie-

meļfrancijā un ir skaists gotikas laikmeta grāmatu mākslas

paraugs. Bibliotēka glabā arī kādu ceiloniešu 17. gs. dzejnieka
Alagijavanas Mukaveti poēmas rokrakstu uz palmas lapām, dažus

ebreju, arābu, ķīniešu, citu Tālo Austrumu tautu manuskriptus.
Tādējādi R fondā apkopota ļoti dažāda un daudzveidīga

literatūra.

II

Pēc darba veidiem reto grāmatu un rokrakstu nodaļa pieskai-
tāma pie kompleksajām — tā ir īsta bibliotēka bibliotēkā. Tas

nelielajam kolektīvam (1970. g. — 5 darbinieki) praktiski jāveic
visi bibliotekārie procesi. Tas tāpēc, ka komplektējamā materiāla

īpatnības prasa citādu pieeju nekā mūsdienu masveidīgā iespied-

produkcija.
Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas uzdevumos ietilpst iegādā-

jamās literatūras izraudzīšana un aktīva uzmeklēšana, negaidot
tikai uz piedāvājumiem no ārpuses. Tā kā pašreizējā periodā fonds

papildinās visvairāk no personiskajiem krājumiem, darbinieki cen-

šas uzturēt kontaktus ar personām, kam pieder literātu, māksli-

nieku arhīvi, ar grāmatu krājējiem, ar mirušo krājumu īpašnieku
mantiniekiem. Šai darbā bibliotēkai palīdz paplašs lasītāju aktīvs.

Cilvēki, kas pārliecinājušies, ka vērtību uzglabāšanas vislabākais
veids ir to nodošana valsts krātuvē, sniedz ziņas par vērtīgiem rok-

rakstiem, mājas bibliotēkām utt., nereti paši kļūdami par starpnie-
kiem un sarunu kārtotājiem.

Ik gadus nodaļas darbinieki dodas uz republikas rajoniem vai-

rakdienu braucienos, apmeklējot personas, par kuru krājumiem



340

saņemtas ziņas iepriekš, uz vietas ievācot informāciju un materiālus
bibliotēkas fonda papildināšanai. Parasti šais braucienos bez vērtī-

giem atradumiem, kas nonāk R fondā, tiek savākts arī lielāks dau-

dzums izdevumu galvenās krātuves un rezerves fondu papildinā-
šanai. Lai gan dažādos rajonos sekmes ir dažādas, tomēr neviens

šāds brauciens nepaliek bez jaunieguvumiem. Reizēm iedibinātie

kontakti dod «taustāmus» rezultātus vēl pēc vairākiem gadiem, kad

bibliotēka saņem dāvinājumus, iegādes piedāvājumus vai norādī-

jumus no agrāk sastaptajām personam.

Gadījumos, kad bibliotēkai piedāvā materiālus par maksu, iegā-
des jautājumus izlemj īpaša ekspertu komisija, kur piedalās arī citu

nodaļu pārstāvji.
Vairākkārt R fonds papildināts, apmainot dublētus ar citām

bibliotēkām un arhīviem.

Valsts bibliotēka ir pirmā iestāde republikā, kas kopš 1962. gada
sākusi pieņemt arī privātpersonu deponējumus, katrā atsevišķā

gadījumā īpaši vienojoties ar īpašnieku par deponēšanas noteiku-

miem. Tādējādi tiek veicināta vērtību saplūšana valsts krātuvē, pie
tam lielu daļu šo vērtību pēc zināma laika īpašnieki nodod bibliotē-

kas īpašumā.
1946.—1952. gada R fonds saņēma literatūru no citām nodaļām,

gan apstrādātu dažādā veidā, gan arī neapstrādātu. Tāpēc visus

iespieddarbus pašiem fonda darbiniekiem vajadzēja kataloģizēt
no jauna. Darbs iesakās 1948. gadā, bet jau pēc dažiem mēne-

šiem tika pārtraukts darbinieku trūkuma dēj. Kopš 1952. gada bei-

gām ar pārtraukumu 1957.—1960. g. risinājās fonda sistemātiska

kataloģizēšana. Lielais, ietilpīgais darbs tika pabeigts 1965. gadā.
Rezultāta bija radīts reto grāmatu, sīkiespieddarbu un periodisko
izdevumu alfabētiskais katalogs (ap 25000 kartīšu) ar vairākām

paralēlām papildkartotēkām — revolucionārās kustības literatūrai,

literatūrai par Latvijas PSR, inkunābulām, ievērojamu izdevniecību

izdevumiem, ierakstiem un grāmatzīmēm. 60. gados visi apraksti
tika nodublēti sistemātiskajam katalogam un vienlaikus arī atspo-

guļošanai centrālajos bibliotēkas katalogos. Centrālajos katalogos
ievieto to iespieddarbu kartītes, kas ir jaunāki par 333. lpp. minēta-

jiem robežgadiem. Turpinās izografikas apstrāde (2 katalogi,
2 palīgkartotēkas), pēc tam apstrādās kartogrāfiskos materiālus.

Ilggadējā darbā tika izstrādātas un praksē pārbaudītas apstrā-
des metodikas īpatnības, kas izriet no paša apstrādājama materiāla

un lasītāju pieprasījumu rakstura. Šīs'novirzes no bibliotēkā vis-

pārpieņemtajiem paņēmieniem mazāk jūtamas jaunāko grāmatu
apstrādē, tādēļ daļu no tām kataloģizē apstrādes nodaļa.

lespieddarbu apstrādi pārzina bibliotekārā darba laba speciā-
liste — galvenā bibliotekāre Silvija Šiško.
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No iespieddarbu apstrādes radikāli atšķiras rokrakstu apstrāde.
Tā uzsākta 1958. gadā, bet intensīvi tiek veikta kopš 1960. gada.
Tā kā Valsts bibliotēkas rokrakstu krājums ir vienotā PSRS valsts

rokrakstu fonda daļa, tad bibliotēka balstās uz PSRS un visas

pasaules arhīvu prakses pamatprincipiem. Rokraksti tiek kopoti

fondos, kas dalās glabājamās vienībās. Rokrakstu apstrādes galve-
nie posmi — sīks vienības apraksts, fonda apraksts un apskats,
fondu saraksts, vienots kartīšu katalogs; tiem līdzās vēl pastāv
tehnisks uzskaites un apstrādes palīgaparāts (kartotēkas, vreģistri).

Rokrakstu apstrāde ir ļoti ietilpīgs process. Tā ik brīdi pāriet

pētniecībā, tāpēc līdztekus rokrakstu tehniskajai apstrādei rodas

zinātniski apcerējumi (sk. tālāk). Nereti šai darbā gadās pārstei-
dzoši atklājumi. Tā arhivāra A. Kāpostiņa fondā atradās buržuā-

ziskās Latvijas cietumnieku revolucionārie žurnāli «Aiz Restēm» un

«Cauri Tumsai», cenzūras materiālu fondā — J. Asara līdz šim

nepazīstama apcere «Elku pastari» un L. Laicena tulkotais

I. Franko stāsts «Meži un ganības». Citos fondos uziets A. Kleina

1738. g. teksts latviešu valodā «Evangelia et epistolae..», ļoti seni

tautasdziesmu pieraksti, 1 K. Barona mīklu un parunu kartotēka,
Jura vai Indriķa Alunāna krieviski latviska vārdnīca,2 K. Valde-

māra dzejojums vācu valodā «Natur und Mensch», P. Šmita sino-

loģisko pētījumu manuskripti ķīniešu valodā.

Pašlaik, kad iespieddarbu apstrāde tuvojas nobeigumam, vislie-

lāko daļu laika veltī rokrakstu apstrādei. Līdz 1970. gada
1. janvārim pilnīgā veidā apstrādāti 57 fondi ar 3867 glabājamām
vienībām. Šo fondu sarakstus publicē «Valsts bibliotēkas rakstos».

Tomēr nodaļas caurlaides spēja ir nepietiekama, lai pilnīgā
apstrāde tiktu līdzi rokrakstu krājuma augsmei. Tāpēc ar 1963. gadu
nesarežģītas struktūras fondus apstrādā vienkāršotā veidā, sadalot

lielākās vienībās, maksimāli reducējot visus tehniskos procesus un

katrai vienībai izrakstot saīsinātu kataloga kartīti. Tādā kārtā šie

materiāli ir padarīti pieejami lasītājiem, un, kad radīsies izdevība,
tos varēs apstrādāt pilnīgā veidā.

Rokrakstu iegādi un apstrādi līdz 1971. g. martam vadīja galv.

bibliogrāfs Jānis Zemzaris (pēc izglītības tiesību vēsturnieks). Viņa

aktivitāte un prasme komplektēšanā daudz sekmējusi rokrakstu

nodalījuma komplektēšanu.
Reto grāmatu un rokrakstu fonds glabājas īpašā krātuvē,

visvērtīgākā daļa — seifā. Grāmatas novietotas lingvistiski

1
Grebte V. Latviešu tautasdziesmu manuskripts «Kurische Nationallieder»

un tā gaitas. — Grām.: Krišjāņa Barona piemiņai. R., 1962, 64.-73. lpp. (LPSR
ZA Vai. un literatūras in-ts. «Raksti». 15).

2 Zemzare D. Latviešu vārdnīcas. R., 1962, 322.—332. lpp.
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formātiskā kārtas sistēmā (uzskatot, ka hronoloģisks, alfabētisks,
sistemātisks kārtojums, kas saistīts ar literatūras pārvietošanu, nav

pieļaujams retu grāmatu glabāšanai). Rokraksti sakārtoti fondu

numerācijas un —■ katrā fondā — vienību numerācijas secībā.

Glabāšanas apstākļiem radikāli jāuzlabojas, kad bibliotēka saņems

jaunu ēku ar īpaši iekārtotām telpām. Pašlaik nodaļas uzdevumus

literatūras saglabāšanā ir iespējams veikt, pievēršot uzmanību

fonda higiēnai, kā arī materiālus reproducējot. Cik pieļauj Valsts

bibliotēkas reprogrāfijas nodaļas caurlaides spēja, vērtīgākais R

fondā tiek mikrofilmēts vai kserokopēts. lecerēts ar laiku panākt
tādu stāvokli, lai lasītājiem tiktu izsniegtas kopijas un tikai izņē-
muma gadījumos (piemēram, papīra ūdenszīmju izpētei) —

oriģināli.
R fonda literatūras izsniegums regulāri palielinās kopš 50. gadu

sākuma.

Gadi 1948 1950 1955 1960 1965 1969

Izsniegto
vienību

skaits 158 137 1980 2009 3778 28831

Visvairāk tiek izsniegta literatūra, kas saturā saistīta ar mūsu

republiku (1969. g. — 60% no kopējā izsnieguma), un revolucionā-

rās kustības izdevumi (1969. g. — 24%), kuri arī galvenokārt
izdoti Latvijā. Vairākums izsniegto materiālu ir latviešu valoda

(1969. g. - 78%).
R fonda literatūru lasītāji lasa reto grāmatu un rokrakstu lasī-

tavā. Tā kā nodaļa visvairāk apkalpo pieprasījumus, kuru tematika

attiecas uz Latvijas PSR, tad nereti lasītāji vienlaikus izmanto leto-

nikas fondu un R fondu. Tāpēc tie abi novietoti blakus, R fonda

literatūru izsniedz arī letonikas lasītavā.

Starp reto grāmatu un rokrakstu lasītājiem relatīvi daudz zināt-

nisko darbinieku (1969. g. — 50%) — P. Stučkas Latvijas Valsts

universitātes, LPSR Zinātņu akadēmijas, muzeju un citu zinātnes

iestāžu līdzstrādnieku. Speciālistu ar augstāko un vidējo izglītību
1969. gadā bija 29%). Nereti R fondu izmanto klātienes un neklā-

tienes studenti.

Pa lielākajai daļai retās grāmatas un rokraksti noder

retrospektīva rakstura pētījumiem dažādās nozarēs, disertācijām,
diplomdarbiem, pat kursa darbiem. Pēc uzziņām bieži griežas izdev-
niecību pārstāvji. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas bibliogrāfi izmanto

fondu dažāda rakstura bibliogrāfiju papildināšanai. Maskavas,

Ļeņingradas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas, Moldāvijas zināt-

' 1969. gada izsniegums samazinājās, jo fonda aizsardzības nolūkā lasītājiem
vairs neizsniedz izdevumus, kuru dublēti vai kopijas atrodami citos fondos.
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nieki te meklē materiālus, kādu turienes bibliotēkās trūkst. Nodaļa

saņem pieprasījumus pēc mikrofilmām un uzziņām arī no ārzemēm,

īpaši VDR, Polijas, Zviedrijas, ASV, Anglijas.
leskats lasītāju pieprasījumu tematikā: «LKP apriņķu konfe-

rences 1919. gadā», «Izdevēja J. Ozola revolucionārā darbība»,
«Ārsts revolucionārs A. Krumbergs», «Materiāli Rīgas Arodbiedrību

centrālbiroja vēsturei», ««Strādnieku teātrī» izrādīto lugu manus-

kripti», «M. Lomonosovs un Latvija», « Materiāli Latgales vēstu-

rei», «Zviedru valdības naudas kaltuve Rīgā 17. gs.», «Rīgas pils.
L vidusskolas vēsture», «Lauksaimniecības literatūras sākumi

Latvijā», «Pirmās ziņas par Āfriku latviešu valodā», «Brazīlijas
ceļojumu apraksti», «Seno Latvijas karšu mērogi», «Rundāles pils

fotoattēli», «19. gs. 90 gadu lielāko Latvijas izdevniecību produkci-

jas apjoms», «Latviešu padomju grāmatu grafika 1919. gadā»,
«J. Fišera un J. Vilkena spiestuve Rīgā 17. gs.», «Pirmās grāmatu

tirgotavas Rīgā».
Grupu lasītāju nodaļas darbinieki individuāli informē par jaun-

ienākušiem darbiem viņu tematos. Bieži lasītāju apkalpošana izvēr-

šas par plašām konsultācijām. Tā nodaļa palīdzēja LVU Latviešu

literatūras katedrai izraudzīt publicēšanai senāko latviešu tekstu

paraugus. Lasītāji speciālisti savukārt sniedz konsultācijas nodaļas

darbiniekiem bibliogrāfiskos un apstrādes jautājumos.
1951. gada rudenī reto grāmatu un rokrakstu lasītavā tika iekār-

tota neliela literatūras izstāde. Ar to sākās regulārs darbs fonda

bagātību popularizēšanā. Ik gadus tiek rīkotas 3—5 izstādes. Dažas

interesantākās un labāk izdevušās — ««Cīņas» 50 gadi» (1954),
«Dokumenti par Lielo Oktobra sociālistisko revolūciju Latvija»

(1957), «Revolucionārs Pēteris Doks» (1969), «X- Barons» (1955),
«A. Jurjāns» (1956), «Doku Atis» (1961), «Adolfs Alunāns» (1968),
virkne izstāžu par latviešu grāmatniecības vestures tematiem,

«Lielā ceļa sākums» (krievu grāmatniecība 16.—18. gs., 1964),

«Pētera I laikmeta grāmatas» (1952), «M. Lomonosovs» (1961),

«Stendāls» (1962), «D. Didro» (1963), plaša jaunieguvumu izstāde

1961. gadā.
Vairākus gadus tika gatavota liela pastāvīga ekspozīcija «Lat-

viešu grāmatniecības vēsture», kas atrodas nodaļas lasītavā. Tā

aptver laiku no 10.—12. gadsimta līdz mūsu dienām. Eksponēti
apm. 600 izdevumi, rokraksti, attēli. Izstādes metodiku izstrādājot,
izvirzījās dažādas problēmas, jo šāds pasākums republikā tika

veikts pirmo reizi, Maskavas, Ļeņingradas, Kijevas, Viļņas biblio-
tēku izstāžu pieredze mūs neapmierināja. Dažas no tām sniedza

nevis grāmatniecības, bet ideju un literatūras vēsturi, citas

demonstrēja savus dārgumus bez dziļākas iekšējas saistības. Ne

visas problēmas (īpaši mākslinieciskā un tehniskā iekārtojumā)
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mums ir izdevies atrisināt, tomēr izkristalizējās pamatprincips —

katra laikmeta sinhronā skatījumā; parādīt tieši grāmatas nozīmi

politisko un filozofisko ideju, zinātnes un prakses atziņu, mākslas

tēlu novadīšanā līdz lasītāju masām. Ekspozīciju apmeklējuši gan
viesi no VDR un CSR, Anglijas un Francijas, Somijas un Indijas,
gan no padomju republikām. Taču visvairāk te iegriežas skolu

audzēkņu un studentu ekskursijas no mūsu pašu republikas. Grā-

matniecības fakti papildina viņu zināšanas vispārīgajā vēsturē un

literatūrā. Tāpēc nodaļa saņem lūgumus sniegt pie ekspozīcijas ne

vien vispārīgus, bet arī specializētus apskatus, kas būtu pielāgoti
skolu un universitātes priekšmetu kursiem. Ekspozīcija- ik

gadus tiek izlietota arī latviešu literatūras mācību raidījumam

televīzijā. Apmeklētājiem, kas ar ekspozīciju iepazīstas individuāli,

sagatavots un iespiests ceļvedis. 1

Ekskursijas, kas ierodas reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, iepa-
zīstas arī ar citiem interesantiem fonda materiāliem (šim nolūkam

iekārtota neliela papildekspozīcija). Reizēm pēc pieprasījuma notiek

tematiskas ekskursijas («Kā saglabājusies «Teiksma par Igora

kauju»», «Grāmatu iesējuma attīstība Latvijā»). 1951.—1969. g.

ekskursijās piedalījušies apmēram 9000 cilvēku.

Nodaļas darbinieki reizēm uzstājas ar literatūras apskatiem un

referātiem arī ārpus bibliotēkas — skolās, uzņēmumos. Dažkārt

nodaļā ierodas LVU pedagogi ar studentiem un paši sarīko semi-

nārveida nodarbības. Regulāri te tiek lasīts grāmatniecības vēstu-

res kurss bibliotēku zinātnes studentiem.

Lai bibliotēkas lasītājus citās nodaļās iepazīstinātu ar retajām
grāmatām un rokrakstiem un iespējām tos lietot, izdots īss ceļvedis
«Reto grāmatu un rokrakstu fonds» (R., 1958).

Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā visumā ir radīti organizato*
riski un metodiski pamati tālākajam darbam, uzskatot nodaļu par
Valsts bibliotēkas vienotā organisma sastāvdaļu un cenšoties tajā
jo stingrāk iekļauties, bet vienlaikus arī ievērojot nodaļas darba

specifiku. Sie pamati fiksēti vairākās instrukcijās. Metodoloģiski
nozīmīgākās ir dažādo literatūras veidu apstrādes instrukcijas.

Pašreiz smagumcentrs pakāpeniski pārvietojas no bibliotekāri

tehniskā darba uz zinātniskiem uzdevumiem. Zinātnisko darbu

nodaļa strādā kopš 1956. gada. Veikti pirmie pasākumi un iezīmē-

jušās perspektīvas divos galvenajos virzienos: a) fonda bagātību
atklāšana un izpēte; b) latviešu grāmatniecības vēstures pētīšana.

Valsts bibliotēkas «Rakstiem» nodaļa regulāri gatavo nelielu

1 Izstāde «Latviešu grāmatniecības vēsture» (1. daja — līdz 1941. g.). R.,
1965. 24 lpp.

Выставка «История латышской книги» (I часть — до 1941 г.). Р.,

1966, 28 с.
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rokrakstu tekstu publicējumus ar komentāriem. 1969. gadā publicēts
revolucionārās periodikas krājuma saraksts 1

un J. Zemzara izstrā-

dātais rakstnieka Pērsieša rokrakstu zinātniskais apraksts.
2

1963. gadā iespiests A. Apīņa apcerējums par A. Kažoku, 3 1969. g. —

I. Lapiņas izraudzīti fragmenti no J. Asara darba «Elku pastari», 4

1970. g. J. Zemzara pētījums par Kurzemes pilsētu 16.—18. gs.

nemantīgo iedzīvotāju stāvokli,
5 kas radušies rokrakstu fondu pētī-

šanas gaitā. Turpmākie uzdevumi šai virzienā — rokrakstu zināt-

niskie apraksti un tekstu edīcijas plašākā apjomā.
Darbs latviešu grāmatniecības vēsturē sākās ar lekciju ciklu

bibliotēku darbiniekiem 1956. gadā, tam sekoja kartotēkas «Litera-
tūra par latviešu grāmatniecības vēsturi» izveidošana (1958), kas

radīja pamatu tālākajam darbam, un izstādes «Latviešu grāmat-
niecības vēsture» plāna izstrādāšana vairākos posmos kopš
1960. gada. Publicēti apcerējumi par J. Ozolu,6

par rokraksta grā-
matniecību, 7

par latviešu grāmatniecību 1856.—1866. g.,
8

par
K. Barona grāmatu «Mūsu tēvzemes aprakstīšana»,9 virkne rakstu

«Latvijas PSR mazajā enciklopēdijā». S. Šiško pētījusi Latgales
grāmatniecību.

Nodaļa aktīvi piedalās grāmatniecības vēstures izpētes koordi-

nēšanas darbā, ko veic LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas

grāmatniecības vēstures komisija. Divi nodaļas darbinieki ir šīs

komisijas locekļi.
Valsts bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļas turpmā-

kajā darbībā par galveno jākļūst tieši zinātniskajam darbam. No-

daļai jāiekļaujas republikas zinātnes dzīvē, jāveic tās profilam
atbilstoši uzdevumi.

1Latvijas revolucionārā periodika 1917—1940 Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkā. Krājuma saraksts. — Grām.: Cīņa par padomju varu Latvijā. Izraksti

no revolucionārās periodikas (1920—1940). Literatūras rādītājs. R., 1969, 461.—

487. lpp.
2 Zemzaris J. Persieša rokraksti un sarakste. Zinātnisks apraksts. R., 1969.

97 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka).
3 Apinis A. Augusta Kažoka dienasgrāmatu lasot. — «Lit. un Māksla», 196.3,

2. febr.
4

Lapiņa I. Materiāli stāsta. — «Lit. un Māksla», 1969, 12. jūl.
5 Zemzaris J. Materiāli Kurzemes feodālo pilsētu nemantīgo iedzīvotāju

vēsturei. — «Raksti» (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka), 2/3, 1970, 218.—

250. lpp.
6 Apmis A. Latviešu grāmatnīcas celmlauzi pieminot. — Karogs», 1959.

№3, 141.—145. lpp.
7

Apinis A. Rokraksta grāmata. 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā pusē. —

«Raksti» (Latvijas PSR Valsts b-ka), 1, 1964, 71,—112. lpp.
8

Apinis A. Latviešu grāmatniecība no 1856. līdz 1866. gadam. R., 1970,
(Latviešu gārmatniecība. 2).

9

Apinis A. Kas ir īstais autors? — «Raksti» (V. Lāča Latvijas PSR Valsts
b ka), 2/3, 1970, 199.—215. lpp.
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А. АПИНИС

РАБОТА ОТДЕЛА РЕДКИХ КНИГ И РУКОПИСЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

Резюме

Фонд редких книг и рукописей, включающий также перио-

дику, листовки, карты, ноты, изографику, машинописи, фотома-

териалы и т. д., создан в 1946—1947гг. Профиль комплектования

предусматривает дореволюционные издания работ классиков

марксизма-ленинизма и их издания в первые годы Советской

власти; литературу революционного движения; старопечатные
издания (на латышском языке до 1850г., на русском —■ до 1800 г.,

ла иностранных — до 1700 г.); издания, запрещенные цензурой;

первые публикации классиков литературы и науки; произведения
особого полиграфического и художественногооформления; книги

большой культурно-исторической ценности (последние три груп-

пы — со строгим отбором); рукописи и архивалии, имеющие

научное и историческое значение. На 1 января 1970 г. фонд насчи-

тывал 27527 единиц.

Основные группы в составе фонда на латышском языке —

старопечатная книга и издания революционного движения. На-

ряду с отдельными ценными русскими книгами XVI—XVII вв.

хранятся коллекция русских произведений печати XVIII в.,

отдельные издания революционного движения России. Есть не-

сколько ценных эстонских, литовских, белорусских, украинских
книг.

Обширным и многосторонним является собрание иностранной
литературы: 62 инкунабула, 280 палеотипов, работы
XVI—XVII вв. по разным отраслям знания, ряд выдающихся

изданий XVIII в., отдельные книги более позднего времени.

Среди изографического материала можно отметить коллекции

видов Латвии, портретов русских государственных деятелей
XVIII—XIX вв.

Профиль собрания рукописей — универсальный, но при попол-

нении его предпочтение отдается материалам, которые не подле-

жат хранению в специализированных архивохранилищах. Боль-

ше всего в отделе рукописей деятелей латышской культуры, а



также рукописей на других языках по истории Латвии. Имеется

небольшая коллекция славяно-русских рукописей древней тра-

диции.

Отдел выполняет все виды библиотечной работы. С целью ком-

плектования работники поддерживают контакт с деятелями куль-

туры, выезжают в районы республики. Библиотека принимает

также депозиты материалов от частных лиц.

Большую часть литературы отдел обрабатывает своими си-

лами. Имеются алфавитный и систематический каталоги книг с

рядом вспомогательных картотек, каталоги и картотеки изогра-

фики. Рукописи обрабатываются по общепринятым принципам

обработки архивных фондов; имеется также карточный каталог.

Большинство книговыдачи падает на литературу, связанную

по содержанию с нашей республикой.
Регулярно устраиваются кратковременные выставки литера-

туры, имеется постоянная экспозиция «История латышской

книги», которой пользуются также преподаватели и учащиеся в

учебных целях.

Научная работа ведется в двух направлениях: а) раскрытие
и изучение богатств фонда; б) изучение истории латышской

книги.
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A. APĪNIS

ARBEIT DER RARA- UND HANDSCHRIFTENABTEILUNG

IN DER VILIS LĀCIS STAATSBIBLIOTHEK DER LETTISCHEN SSR

Zusammenfassung

Die Sammlung von Rara- und Handschriften, die außer Büchern

noch Periodika, Flugschriften, Karten, Musikalien, Kunstdrucke,

maschinengeschriebene Texte, Photos usw. enthält, entstand im

Jahre 1946./47. Bestandprofilierung: "Werke der Klassiker des Marx-

ismus-Leninismus aus der Vorrevolutionszeit, wie auch Ausgaben
in den ersten Jahren der Sowjetmacht; Literatur der revolutionären

Bewegung; Druckwerke im Lettischen bis zum Erscheinungs-

jahr 1850, im Russischen — 1800, in Fremdsprachen — 1700;

zensurgesperrte Ausgaben, bedeutende literarische und wissen-

schaftliche Erstausgaben; typographisch und künstlerisch bemer-

kungswert gestaltete Bücher; Werke von großem geistgeschicht-
lichem und historischem Werte (Werke der drei letzten Gruppen
mit strenger Auswahl); Handschriften und Archivalien von wissen-

schaftlicher und historischer Bedeutung. Zum 1. Januar 1970 zählte

der Bestand 27527 Einheiten.

Die Hauptgruppe des Bestandes in lettischer Sprache — alte

Druckwerke und Literatur der revolutionären Bewegung. Außer

einzelnen seltenen russischen Werken des 16. und 17. Jh. ist noch

eine Sammlung russischer Drucke aus dem 18. Jh. vorhanden, wie

auch einige Ausgaben der revolutionären Bewegung in Rußland.
Der Bestand enthält auch einzelne wertvolle estnische, litauische,

belorussische und ukrainische Bücher.

Die Sammlung ausländischer Rara ist umfangreich und viel-

seitig — 62 Inkunabeln, 280 Paläotypen, Werke aus verschiedenen

Wissenschaftsgebieten des 16. und 17. Jh., eine Reihe wertvoller

Ausgaben des 18. Jh., wie auch Bücher neuerer Zeit.

Im Bereich der Kunstdrucke ist die Sammlung lettlandischer
Landschaften und Porträts russischer Staatsmänner aus dem 18.

und 19. Jh. zu erwähnen.

Das Profilieren der Handschriftensammlung ist universal, doch

bei Neuerwerbungen wird solches Material bevorzugt, dessen Auf-

bewahrung spezialen Archiven nicht unterliegt. Zum Hauptbestand

Veröffentlichungen der V. Lācis Staatsbibliothek derLettischen SSR, IV, Riga, 197$



der Sammlung gehören Nachlässe lettischer Kulturschaffenden, wie

auch Handschriften in Fremdsprachen, die sich auf die Geschichte

Lettlands beziehen. Eine geringe Anzahl slawisch-russischer Hand-

schriften alter Tradition ist vorhanden.

In der Abteilung werden alle Arten bibliothekarischer Arbeit

verrichtet. Um den Rarabcstand zu vervollkommnen, nehmen die

Mitarbeiter der Abteilung Kontakt mit Kulturschaffenden auf und

durchreisen die Bezirke unserer Republik. Auch einzelne Privat-

personen depositieren verschiedenes Material in der Raraabteilung.
Die Erschließung der Rarasammlung wird zum größten Teil mit

eigenen Kräften der Abteilung verrichtet. Es besteht ein alpha-
betischer und systematischer Bücherkatalog mit Hilfskarteien,
Katalog und Karteien der Kunstdrucke. Handschriften werden nach

allgemein angebrachten Prinzip der Archivalienerschließung
bearbeitet, es besteht auch ein Zettelkatalog der Handschriften.

Hauptsächlich werden in der Abteilung Bücher gelesen, deren

Inhalt sich auf unsere Republik bezieht.

Regelmäßig werden kurzfristige Ausstellungen organisiert, die

beständige Schausammlung „Geschichte des lettischen Buches"

wird auch von Lehrern und Schülern im Lehrprozeß als Anschau-

ungsmittel benutzt.

Die wissenschaftliche Arbeit der Abteilung konzentriert sich

in zwei Richtungen:
x
a) Erschließung und Erforschung der Bestände;

b) Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte des lettischen

Buches.
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No LPSR Valsts bibliotēkas rokrakstu fondiem

Из фондов рукописей Государственной библиотеки

Латвийской ССР

Excerpts from the State Cibrary manuscript collections

F. RANCĀNS,

LPSR Zinātņu akadēmijas
Fundamentālās bibliotēkas

galvenais bibliotekārs

JAUNI DOKUMENTI UN MATERIĀLI

PAR V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS

DIBINĀŠANU UN DARBĪBU PADOMJU LATVIJĀ 1919. GADĀ

Objektīvai un vispusīgai bibliotēku darba pārkārtojumu un

republikas ievērojamā kultūras centra — V. Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēkas dibināšanas un darbības izpētei padomju varas

laikā 1919. gadā ir ne vien liela zinātniski vēsturiska nozīme kul-

tūras revolūcijas vēstures bagātināšanai, bet arī buržuāzijas kun-

dzības gados notikušās bibliotēku vēstures falsifikācijas — faktu
noklusēšanas — atmaskošanai.

Buržuāzijas varas gados Valsts bibliotēkas nodibināšana tika

piedēvēta buržuāziskajai valdībai, bet par Padomju Latvijas valdī-

bas veiktajiem pasākumiem noklusēja vai, labākajā gadījumā, par
tiem runāja kā par nerealizētām iecerēm. Tā pazīstamais latviešu

bibliotēku darba propagandētājs un pētnieks Teodors Līventāls

(1882—1956) 1926. gadā rakstīja, ka «visiem šiem nodomiem nebija
lemts līdz savam loģiskam galam nonākt».1

Arī E. Runcis, viens no vadošajiem Latvijas Valsts bibliotēkas

darbiniekiem, 1921. gadā rakstīja: «Nacionālās bibliotēkas ideja

pastāv jau labi sen — jau kopš pagājušā g. s. 80. gadiem — bet

valstisku nokrāsu šī ideja varēja iegūt tikai pēc Latvijas valsts

nodibināšanas. Jau 1919. g. pavasarī, lieliniekiem Rīgā valdot, tika

sperti soļi kara apstākļos izvazāto grāmatu savākšanai un aizsar-

1 Līventāls T. Latvju bibliotēku kustības attīstības gaita. «Latvijas Biblio-

tēku padomes gada grāmata.» L sēj. R., 1926, 23. lpp.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Raksti, IV, Rīga 1973
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gāšanai. Taču cik necik taustāmu veidu šī ideja ieguva tikai

1919. gada vidū. 29. augusta sēdē Ministru kabinets starp citu

uzdeva Izglītības ministrim ievadīt Valsts bibliotēkas organizēša-
nas darbus un izstrādāt vajadzīgos noteikumus.» 1

Arhīvos līdz šim nav atrasti materiāli par Valsts Centrālas

bibliotēkas darbību padomju varas laikā, tāpēc ka daudz dokumentu

par šo laika posmu gājis bojā. Arī tā laika padomju prese ārkārtīgi
sarežģītajā politiskajā, militārajā un ekonomiskajā situācijā maz

uzmanības veltījusi bibliotēku darbam, aprobežojoties ar valdības

dekrētu un rīkojumu publicēšanu par bibliotēku darba organizāciju
un pārkārtošanu. Dekrēti un rīkojumi vieni paši vien vēl neliecina,
vai tajos noteiktie pasākumi īstenoti arī dzīvē. Tāpēc līdz pat mūsu

dienām arī padomju bibliotekāru vidū pastāvēja uzskats, ka īsajā
padomju varas laikā Latvijā bija sperti tikai pirmie soļi Valsts

bibliotēkas organizācijas jomā un ka bibliotēka konkrētu darbību

nepaguva izvērst.

Skaidrība šajā jautājumā radās, izpētot Izglītības tautas komi-

sariāta Bibliotēku apakšnodaļas, Valsts Centrālās bibliotēkas, bib-

liotēku fonda darbības pārskatus, instrukcijas, anketas un citus

materiālus. Tos bija savācis T. Līventāls un pēc Lielā Tēvijas kara

nodevis literātam un bibliogrāfam Jānim Frīdem. J. Frīde

1963. gadā šos materiālus nodeva šo rindiņu autoram, kurš, tos

kārtojot, atrada arī šeit publicētos dokumentus2
un 1970. gada

nodeva V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas reto grāmatu un

rokrakstu nodaļai un Latvijas PSR Centrālajam valsts Oktobra,

revolūcijas un sociālisma celtniecības arhīvam.

Šie Latvijas bibliotēku vēstures pētniecībai nozīmīgie dokumenti

ienes lielāku skaidrību un papildina pētījumus par V. Lāča Latvi-

jas PSR Valsts bibliotēkas vēsturi. Bez minētiem dokumentiem šeit

tiek publicēti arī divi dokumenti (sk. ceturto un piekto) no Latvi-

jas PSR Centrālā valsts Oktobra revolūcijas un sociālisma celtnie-

cības arhīva fondiem.

Daļai dokumentu ir savi virsraksti, bet, kuriem tādu nav,

virsraksts dots kvadrātiekavās. Pēc virsraksta seko norādījums, kur

glabājas publicētais dokuments, kā arī dots Valsts bibliotēkas

reto grāmatu un rokrakstu nodaļas (saīsināti — R) vai Latvi-

jas PSR Centrālā valsts Oktobra revolūcijas un sociālisma celtnie-

cības arhīva (saīsināti — LPSR CVORA) attiecīgā materiālu

fonda, apraksta un glabāšanas vienības numurs.

1 Runcis E. Latvijas Valsts bibliotēka. — «Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts», 1921, № 9, 952. lpp.
2

Pirmoreiz tie daļēji izmantoti manā rakstā «Bibliotēku progresīva loma

kultūras un sabiedriski politiskajā dzīvē Latvijā [19. gs. — 1919. g.]». — «Raksti»
(V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka), 2/3, R., 1970, 99.—155. lpp.
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1. [Izglītības komisariāta Bibliotēkas apakšnodaļas
darbības pārskata sākuma daļa par marta pirmo pusi 1919. g.].

R XAI64, la. i.

Bibliotēkas apakšnodaļas darbība no 1. —15. marta ir parādī-
jusies: 1) grāmatu un bibliotēku uzzināšanā un kopā savākšanā,
2) sperti vajadzīgie soļi kanc[e]lejas noorganizēšanai un apakš-
nodaļas iekšējās izbūves lietā, 3) tiek meklētas telpas Centrālās

bibliotēkas vajadzībām, 4) izstrādāta bibliotekāru kursu pro-
gramma un kartiņa grāmatu reģistrācijai. Darbība tiek traucēta

aiz piemērotu telpu un atbildīgu darbinieku trūkuma. Sekmīgākas
darbības labā nepieciešams bibliotēkas lietai dot tiesiskus pamatus,

sevišķa dekrēta veidā, kura projekts jau izstrādāts no Bibliotēku

apakšnodaļas. Pēc šī dekrēta publicēšanas Bibliotēkas apakšnoda-
ļas darbības plānu varētu pieņemt vismaz vispārējos vilcienos

sekosā veidā:

Piezīme: minētais darbības plāns nav līdz šim atrasts.

2. Izglītības komisariāta Bibliotēkas apakšnodaļas
darbības pārskats par marta mēn. II pusi 1919. g.

R XAI64, la. 1.

Bibliotēkas apakšnodaļas darbība-marta otrā pusē bij joprojām
vērsta galvenā kārtā uz atstātu un nacionalizētu māju bibliotēku

izzināšanu un savākšanu. Par pārskata laiku savāktas apmēram
20 māju bibliotēkas; darbs tiek turpināts.

Savāktās grāmatas tiek klasificētas pēc decimālās klasifikācijas.
Priekš grāmatu reģistrācijas ir izgatavotas reģistrācijas kartiņas;

reģistrācija sāksies tuvākās dienās.

No ievāktām grāmatām lielākā daļa vācu daiļliteratūras, tad

daudzuma ziņā nāk vēsture, jurisprudence un medicīna. Sociālo

zinātņu ļoti maz; strādnieku jautājumā gandrīz nemaz. Grāmatu

latviešu valodā tikpat kā nemaz nav.

Ļoti gausi iet grāmatu plauktu izgatavošana, jo viens no diviem

galdniekiem pa lielākai daļai ir aizņemts citos uzdevumos.

Arvienu vēl nav nokārtots telpu jautājums Centrālai bibliotēkai;

ir apskatītas tam nolūkam dažas lielākas ēkas, kuras i[z]rādījušās
nederīgas mazo istabu dēļ, kā arī gaismas ziņā nav apmierinošas.
Lielākās un noderīgākās patlaban ieņemtas no citām iestādēm un

komisariātiem, bet bez iekšienes pārtaisīšanas arī tās nederētu.

Arhīvi. Arī priekš Centrālarhīva nav vēl telpas, kur varētu vien-

kopus ievietot to lielo aktu daudzumu, kas atronas tagad vairāk

vietās, un, kamēr jaunā vietā jau gatavi plaukti, kur pēc kārtas var

ievietot aktes, tikmēr arhīvi jāatstāj līdzšinējās telpās. Tā kā no



353

arhīviem daudz ir evakuēts uz Krieviju, tad jāsper soļi, lai tie tiktu

atpakaļ pārvesti.

Kārtībā atronas Rīgas pilsētas arhīvs Domes muzejas telpās;
Bruņniecības arhīvi un bibliotēka, (cik tie nav izvesti) arī puslīdz
kārtīgi skapjos ievietoti. Vissteidzošāk jāved kārtībā guberņas
valdes arhīvs pilī, nu tur visupirms jāliek plaukti, jo lielums aktis

no salauztiem plauktiem izgāztas un samīdītas uz grīdas (bet uz

galdniekiem tiek velti gaidīts). [Kamēr tur nav plauktu, tikmēr ir

iesākts sakārtot bijušais slepenpolicijas arhīvs Jāņa sētas telpās,
klāt pieņemot tur] pat vēl augšstāvu. Pareizticīgo [konsistorijas]
arhīvs evakuēts uz Novgorodu; atlikumi telpās Pils ielā pamesti
pilnīgi novārtā. Evang. Luterāņu konsi[s]torijas arhīvs, kas bij

evakuēts, ir pārvests atpakaļ un darbojas tālāk bijušās telpās Pils

laukumā. Domeņu valdes arhīvā, Dzirnavu ielā 87, iz kura arī daļa

(sevišķi kartes un svarīgas aktes) bij evakuētas uz Kursku, ir pat-
laban jau dabūtas atpakaļ, un tiek strādāts pie to izpakošanas un

ievietošanas skapjos. Darbība pārskata laikā tika kavēta ar noti-

kumiem frontē, sevišķi darbinieku mobilizācijas dēļ. Sekmīgas dar-

bības turpināšanai un paplašināšanai ir nepieciešami jāpalielina
personāls un jāpaplašina telpas, [nerunājot par telpām priekš
atsevišķu iestāžu vajadzībām.]

Piezīme: teksts kvadrātiekavās pēc analoģiska pilnīgāka doku-
menta no LPSR CVORA arhīva nesakārtotiem materiāliem.

3. Bibliotēkas apakšnodaļa.
[Darbības pārskats par aprīļa pirmo pusi 1919. g.].

R XAI64, la. 1.

Sākot ar Aprīļa pirmo pusi, Bibliotēkas apakšnodaļas darbība

tika paplašināta caur papildu personāla pieņemšanu. Sevišķi inten-

sīvi notika grāmatu vākšana no atstātiem dzīvokļiem uz Bibliotēku
fondu pie Izgl. komisariāta un uz jaunajām Latvijas Centrālās

bibliotēkas telpām Kaļķu un Vaļņu ielas stūrī. Aprīļa beigās tika

sākta arī grāmatu pārņemšana no veikaliem. Katru dienu pie grā-
matu ievākšanas strādā caurmērā 6—B strādnieki. Grāmatu savāk-

šana noritētu daudz sekmīgāki, ja apakšnodaļas rīcībā būtu pa-

stāvīgi viens zirgs un rati. Spriežot pēc vienmēr vēl ienākošiem

ziņojumiem no dzīvokļu pārvaldes un citām iestādēm, vēl nevar

paredzēt, kad paspēs savākt grāmatas no visiem nacionalizētiem

namiem un atstātām māju bibliotēkām. Pēc iepriekšēja aprēķina
līdz šim uz bibliotēku fondu Izglītības komisariāta telpās ir atves-

tas apmēram 48.500 sējumu un uz nākošās Centrālās bibliotēkas
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telpām apm. 60.000 sējumi. Sājos skaitļos neietilpst grāmatas, ku-

ras tiek pārņemtas no veikaliem.

Grāmatas, kuras atrodas Bibliotēku fondā Izglīt. komisariāta

ēkā, ir klasificētas, pieturoties pie decimālās klasifikācijas Dewey,
lielākā daļā nodaļu klasifikācija ir jau beigusies, un iesākta reģis-
trācija uz kartiņām.

Pēc nozarēm iesietās un sakārtotās grāmatas sadalās apmēram
šādi:

Daiļliteratūra:

Vācu 12000.— sējumi
Franču 1200.— „

Angļu 800.—
„

14.000. —

Literatūras vēsture, kritika, memuāri un

bi[o]grāfijas — 1.500.— sējumi
Baltica — 1.500.—

„

Skolu grāmatu un jaunatnes literatūras — 3.000.—

Reliģija — 4.000.—
~

Vēsture — 3.000.—
„

Sociālās zinātnes — 800.—

Jurisprudence — 2.500.—
„

Medicīna — 2.000.—
~

Dabas zinātnes — 1.500.—

Ģeogrāfija — 900.—

Dažādas — 2.000.—
„

Telpas Latvijas Centrālai bibliotēkai ir atrastas bij. Rīgas un

Pārdaugavas kredītbiedrības namā Kaļķu un Vaļņu ielas stūrī.

No Aprīļa sākuma pārņemtas 74 māju bibliotēku.

4.[lzglītības komisariāta lūgums

Rīgas Strādnieku deputātu padomes izpildu komitejai

par nama piešķiršanu Valsts bibliotēkai 1919. g. 7. apr.].

LPSR CVORA, Г. f., 3. apr. 34. 1., 116. lapa.

Rīgas Strādnieku Deputātu Padomes Izpildu Komitejai.
Latvijas Izglītības komisariāts pēc ilgas meklēšanas ir atradis

vienu daudz maz piemērotu namu priekš Latvijas Centrālās biblio-

tēkas un Bibliotēkas fonda ierīkošanas, tas ir Rīgas Pārdaugavas
kredītbiedrības nams Kaļķu ielā Nr. 1 (uz Vaļņu un Kaļķu ielas

stūra). Tā kā visus piemērotos namus ir jau aizņēmušas citas

Padomju iestādes, tad lūdzam Rīgas Strādnieku Deputātu Padomes

Izpildu Komiteju atļaut mūsu rīcībā vismaz šo vēl gan pilnīgi nepa-

beigto namu, jo mums citas izejas nav.

Izglītības komisāra biedrs: E. Efferts.

Sekretārs: [paraksts nesalasāms]
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7. att. Izglītības komisariāta pieprasījums par telpu piešķiršanu Latvijas
Centrālajai bibliotēkai.

5. [Rīgas Strādnieku deputātu padomes

izpildu komitejas paziņojums Izglītības komisariātam

par nama piešķiršanu 1919. g. 8. apr.]

LPSR CVORA, 1. f.,' 3. apr. 34. 1., 117. lapa.

Noraksts.

Izglītības komisariātam.

Uz pieprasījumu no 7 aprīļa š. g. zem No. 2386, Izpildu Komiteja
Paziņo, ka viņa piekrīt Rīgas Pārdaugavas kredītbiedrības nama
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8. att. Rīgas Strādnieku deputātu padomes izpildu komitejas paziņojums par
nama piešķiršanu Latvijas Centrālās bibliotēkas vajadzībām.

Kaļķu ielā No. 1 (Vaļņu un Kaļķu ielu stūri) nodošanai Izglītības
komisariāta rīcībā Latvijas Centrālās bibliotēkas un Bibliotēkas

fonda ierīkošanai, par ko reizē ar šo tiek zem No 2730. paziņots
Rīgas Namu Pārvaldei.

Priekšsēdētāja b.:

Sekretārs:



357

6. L. Centrālas bibliotēkas darbības pārskats

no 1. līdz 15. maijam.
R XAI64, la. 1.

Centr. bibl. reģistrētas līdz šim 47 dažādas bibliotēkas, kuras

sadalās trijos kategorijas. Pirmā, kurā ietilpst b. Rātūža, b. Doma

(ar vēsturisko, dabas zinātnisko un medicīnisko nodaļām), b. Māk-

slas muzeja kopā ar Mākslas biedrības bibl., un b. Statistiskas

nodaļas bibl., ir ar rūpīgi izstrādātu alfabētisku un sistemātisku

kartiņu katalogiem, un viņu nokārtošana sekmīgi turpinās. Tas pats
sakāms arī par Kimmeļa antikvariātu. Otra kategorija — lielākas

bibliotēkas bez kartiņu katalogiem kā Müsse, Ressource un t.t. un

beidzot nolaistas un pa daļai sapostītas dažādas bibliotēkas un

grāmatu krātuves. (Ne visas iestādes ir reģistrējušas savus grā-
matu krājumus). Pagaidām līdz Centrālās bibliotēkas mājas
izbūvei Kaļķu un Vaļņu ielas stūrī atvērta lasītava filiālē

b. Rātūža bibliotēkā no 10—1 un no 4—7, kā arī izstrādātas un pub-
licētas attiecīgas instrukcijas (N 62—16. maijā.) Turp tiek arī

pārvesta un novietota b. Bruņniecības bibliotēka no Valdības mājas.
Tālāk Centr. bibl. stājusies sakaros ar Grafisko sekciju, lai no

tipogrāfijām netiktu izvesti veci drukas darbi, iekams tie nav aplū-
koti no bibl. priekšstāvja, lai tas varētu attiecīgos materiālus no-

vietot C. bibl. un Centrālā arkīvā.

K. Str ...

7. [Bibliotēku fonda darbības pārskats

par maija pirmo pusi 1919. g.].
R XAI64, la. 1.

Bibliotēkas fonds meklēja ilgāku laiku sev daudz maz piemēro-
tas telpas, kuras beidzot atrada namā Kaļķu ielā 1. Nams tika

nodots Izgl. kom. rīcībā 8. apr. š. g., bet, nelūkojoties uz to, radās

vēl šķēršļi pie nama pārņemšanas. Šie varēja tikt novērst[i] tikai

2. ma[i]jā, kurā datumā tad arī Bibl. fonds tur savu darbību uzsāka.

Pa starplaiku tika noturētas dažādas komisijas sēdes, piedaloties
visādiem speciālistiem, lai namu izveidotu un varētu pie jaika sākt

vajadzīgos remonta darbus. Arī šie darbi jau pa lielākai daļai

nobeigti, un acumirkli top pie nama iekšējās pārbūves čakli strā-

dāts. Ir jau sākts grāmatas iz veikaliem pārvest. Pabeigti ir pilnīgi
A. Golta, J. Mālīša, M. Markusa un visvajadzīgākā daļa no

С J. Zihmaņa apgādniecības veikala. Patlaban tiek strādāts pie
Derīgu grāmatu nodaļas izdotu grāmatu pārvešanas. Jāpiezīmē,
ka fondam pienākas grāmatas netikvien pārvest, bet viņam arī vēl

bez tam veikalos pašam ir jāizdara reģistrācija pilnīgi no jauna, kā
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tas bija A. Golta veikalā vajadzīgs un tagad top Der. gr. nod.

darīts; darbs tiek caur to diezgan lielā mērā kavēts. Skaitliski dati

par pārvesto grāmatu skaitu, vērtību u.t.t. tiks doti nākošā pār-
skatā. Tiek strādāts pie izplatāmo grāmatu sarakstiem, kuru sastā-

dīšana iet patlaban uz beigām, tā ka grāmatu izdalīšanu varēs

visdrīzākā laikā sākt.

Pie Bibl. fonda uzdevumiem pieder ari skatīt cauri iesniegtos
sarakstus par grāmatu izvešanu iz Latvijas robežām. Tāļāk tiek

pārņemtas uz pieprasījumiem no iestādēm daudz grāmatu ārpus
rindas, iz veikaliem, kur viņas atrodas aprobežotā skaitā. Par šīm

grāmatām top sastādīti saraksti, viņas tiek fondā apstempelētas un

pēc tam minētām iestādēm dotas lietošanā.

8. [Instrukcija par bibliotēku apgādi ar grāmatām
un grāmatu tirdzniecību].
R XAI64, la. 1.

1. Lai nodrošinātu bibliotēku apgādāšanu ar grāmatām un ievē-

rojot Latvija patlaban atrodošos niecīgos grāmatu krājumus,
svabada tirgošanās ar grāmatām var notikt tikai aprobežotā
mērā.

2. Pirmā kārtā visas veikalos atrodošās grāmatas, nelūkojoties
uz viņu skaitu un saturu, pāriet Bibliotēkas fonda rīcībā, kurš

vai nu grāmatas izņem iz apgrozības, jeb atstāj brīvai pār-
došanai.

3. Zinātniska satura grāmatas (tehniskas, lauksaimniec, peda-
gog., vēsturiskas, ģeogrāfisk., medicīn., literat-vēst., tautsaim-

niecisk., juridiskas, valodniecīb., dabas zinātņu, filozofiskas,
mākslas lit. u.t.t.), kādā valodā viņas arī nebūtu iespiestas,
pārdodamas un izsniedzamas tikai ar Bibl. fonda atļauju.

4. Atļauja uz šo grāmatu iegūšanu tiek izsniegta vispirmā kārtā

bibliotēkām, speciālistiem, studentiem, iestāžu darbinie-
kiem v. c. un tikai tanī gadījumā, ja pieprasīto grāmatu kop-
skaits par visiem veikaliem kopā pārsniegtu minimālo eks.

skaitu, kāds būtu rezervējams Bibl. fonda vajadzībām.
5. Skolas grāmatas var pa atsevišķam eks. svabadi pārdot, ja

viņu grāmatu veikalā būtu ne mazāk par 10 eks. Ja būtu mazāk,
tad vajaga griezties pie Bibl. fonda dēļ atļaujas izsniegšanas.

6. Skolas grāmatas lielākā skaitā iegādāties var tikai ar Skolas

nodaļas jeb Literatūras izplatīšanas nodaļas atļauju.
7. Mācības līdzekļus (sienas kartes, bildes priekš uzskatīš. mācī-

bas, zīmējamos priekšmetus, kolekcijas, globusus v. c.) var

izsniegt tikai uz Ārpusskolas nodaļas atļaujas pamata. Ja pie*
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prasīto priekšmetu veikalā būtu mazā skaitā, atļauja izdodama

saziņā ar Bibl. fondu. Pēdējie eks. nekādā ziņā nav izsniedzami.
8. Kartes priekš kara vajadzībām, ceļu kartes, plānus etc. var

izsniegt tikai ar Kara komisariāta Kara apmācības nodaļas
atļauju (военно-учебн. отдел).

9. Beletristiska satura grāmatas, tautas izdevumi u.t.t. var pār-
dot, ja viņas veikalā atrodas ne mazāk par 6 eks. no katras

grāmatas, lūkojoties pie tam uz grāmatas izdevumu un apgā-
dību sevišķi. Grāmatas latviešu un krievu valodās var izsniegt
tikai tad, ja no katras būtu ne mazāk par 10 eks.

10. Komisijā atrodošās grāmatas var tikt izsniegtas vienīgi caur

Bibl. fondu, neraugoties uz grāmatu skaitu, saturu jeb valodu.

11. Saskaņā ar p. 2 atļauja tādu grāmatu iegūšanai, kuras būtu

krājumos mazākā skaitā kā Bibl. fondam vajadzīgas, izsnie-

dzama tikai caur Bibl. fonda pārzini.
12. No fonda var grāmatas tapt izsniegtas bibliotēkām, iestādēm

un organizācijām.
13. Pieprasījumi jāiesniedz rakstiski, viņiem jābūt parakstītiem no

iestādes vadītāja, kā arī no tās pašas iestādes bibliotekāra,
kuri arī uzņemas atbildību par grāmatām.
Piezīme: Pagaidām šie pieprasījumi jāiesniedz trijos eks.

14. No Bibl. fonda izsniegtās grāmatas paliek arī šī fonda īpašums
un var tikt atprasītas atpakaļ pirmā vajadzības gadījumā.

15. Grāmatas tiek pirms viņu izsniegšanas iz fonda apstempelētas
ar sevišķu stempeli.

16. Pagastu, skolu un citām lauku bibliotēkām grāmatas iz fonda

tiks izsniegtas tikai caur apriņķa Izglītības nodaļu, stādot

priekšā iepriekšēju sarakstu par jau bibliotēkā atrodošos grā-
matu sastāvu.

Piezīme: Sarakstu un pieprasījumu var izdarīt rakstiski.

17. Priekš jaundibināmļām] bibliotēkām grāmatas tiks izsniegtas

pēc tam, kad apriņķa Izglīt. nod. būs stādījuse priekšā sīki

izstrādātu bibliotēku tīklu un aizrādījuse uz bibliotēku realizē-

šanu apriņķi.
NB Orderu izsniegšana būtu pārvedama no Izglīt. kom. telpām

uz Bibl. fondu.

9. Instrukcija par grāmatu izvešanu.

R XAI64, la. t:

1. Grāmatas, notes, kartes un citi drukas darbi izvedami iz Lat-

vijas robežām tikai ar atļauju katrā atsevišķā gadījumā.
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2. Rīgas pilsētā un viņas tuvākā apkaimē atrodošas grāma-
tas u.t.t., kuras vēlētos izvest, jānogādā uz S.P.L. Izglītības
komisariāta Centrālbibliotēkas telpām, Kaļķu ielā No. 1., pie-
liekot klāt divus sarakstus. Pēdējiem jābūt parakstītiem no

grāmatu īpašnieka, viņa adrese, kā ari ir jābūt aizrādījumam,
uz kurieni grāmatas nolemtas aizvest.

3. Bibliotēkas fonds lūko grāmatas un sarakstus cauri, iezēģelē
pakās izvešanai atļautās. Viens no pavadrakstiem tiek apstip-
rināts un grāmatu īpašniekam atdots.

4. Par apriņķu pilsētās un uz laukiem atrodošām grāmatām un

citiem drukas darbiem, kuras vēlētos izvest, tāpat jāsastāda
divi sīki saraksti. Pēdējie jāapstiprina no vietējām Izglītības
nodaļām.

5. Sarakstos vajag būt atzīmētam grāmatu sacerētāja (autora)
vārds, grāmatas nosaukums, izdevums (vai otra — trešā u.t.t.

druka), izdevēja (apgādātāja) Vārds, pilsēta, kur grāmata

drukāta, un izdošanas gads. Bez Izglītības nodaļas apstiprinā-
juma sarakstiem jābūt parakstītiem, kā p. 1. minēts.

6. Sarakstus var Bibliot. fondam iesūtīt pa pastu. Pēc viņu apstip-
rināšanas vienu eksempl. atkal nosūtīs tieši uz Izglītības
nodaļu, no kuras saraksts būs ienācis.

7. Izglītības nodaļas klātbūtnē grāmatas pēc atļauta saraksta

.tiek iepakātas, ar komitejas zēģeli paka aizzēģelēta, pēc tam

ar Bibliotēkas fonda rakstu īpašniekam izsniegta.
8. Pārsienamā šņore nedrīkst būt dalīta, t. i. sasieta iz vairāk

gabaliem.
9. Centrālai bibliotēkai un Bibliot. fondam ir tiesība izvešanai

nolemtās grāmatas vajadzības gadījumā rekvizēt.

10. Sie noteikumi attiecas ari uz ārzemniekiem piederošām grāma-
tām un drukas darbiem.

Izglīt. Komisāra biedris

Arpusļskolas] nodaļas vadītājs
Bibl. nod. vadītājs

Publicētie materiāli ir darbības pārskatu vai instrukciju pirm-
teksti rokrakstā vai kopijas mašīnrakstā, izņemot 4. un 5. doku-

mentu, kas atrasti Latvijas PSR Centrālajā valsts Oktobra revolū-

cijas arhīvā. 4. dokumentu parakstījis Izglītības komisāra biedrs
E. Eferts. Sis dokuments papildina un apstiprina faktus, kas ietverti

1.—3. dokumentā. 4. un 5. dokuments parāda arī, cik ātri un lietišķi

kārtoti nozīmīgi jautājumi, kas ļāva dažos mēnešos izvērst plašu
kultūras celtniecības darbmj
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1. dokuments ir melnraksta sākums plašākam darbības pārska-
tam. Pārējie divi (2. un 3. dokuments) — arī Izglītības komisariāta
Bibliotēkas apakšnodaļas darbības pārskati mašīnrakstā un tā laika

ortogrāfijā.
Pats svarīgākais ir 6. dokuments — Valsts bibliotēkas darbības

pārskats, kas atspoguļo jau plaši izvērstu darbu, proti, to, ka iesākta

ne vien lasītāju apkalpošana, bet arī apzinātas, reģistrētas un sada-

lītas kategorijās no bibliotekārā darba apjoma un tehnikas viedokļa
47 dažādas Rīgas pilsētas bibliotēkas. Tātad Valsts bibliotēka bija
uzsākusi arī savu darbību kā vadošais metodiskais bibliotekārā

darba centrs. Šajā pārskatā atrodam ļoti interesantu līdz šim nezi-

nāmu faktu, ka senā Rīgas pilsētas (Rātūža) bibliotēka — tagadējā
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka —

bijusi iekļauta Valsts bibliotēkas sistēmā kā filiāle.

Šis dokuments ir darbības pārskata pirmteksts rokrakstā un

parakstīts ar burtiem X- Str., kas pavedināja domāt, vai to nav

sastādījis Kārlis Straubergs (1890—1962), kurš buržuāziskās varas

laikā bija pirmais Arhīvu-bibliotēku nodaļas vadītājs. Rokrakstu

salīdzināšana neradīja šaubas, ka šeit publicēto pārskatu patiešām

sastādījis X- Straubergs. Interesanti atzīmēt, ka viņš savā pār-
skatā 1

par Arhīvu-bibliotēku nodaļas darbību no 1919. g.
16. augusta līdz 1920. gada 31. martam, nedz arī citos materiālos

pat nepiemin Valsts Centrālās bibliotēkas un arhīva, kā arī Izglī-
tības komisariāta Bibliotēkas apakšnodaļas darbību, kurā pats savā

laikā piedalījies.

Jadoma, ir bijuši ari Valsts bibliotēkai darbības pārskati par

agrāku laikposmu, bet Bibliotēku apakšnodaļai — par vēlāku laik-

posmu, bet tie vai nu nav saglabājušies, vai vēl nav atrasti. Pama-

tojoties jau uz mūsu rīcībā esošo materiālu, varam secināt, ka

Valsts Centrālās bibliotēkas organizēšana un darbība sākusies

tūlīt pēc Izglītības komisariāta instrukcijas par izglītības orgānu
uzbūvi Sociālistiskajā Padomju Latvijā publicēšanas 1919. gada
29. janvārī. 2

Tāpēc par V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas dibināšanas

datumu, manuprāt, jāuzskata 29. janvāris, nevis 1919. gada 3. aprī-
lis, kad publicēts Padomju Latvijas valdības dekrēts «Par biblio-

tēkām» 3. Līdz ar to būtu novērstas šaubas par to, kādu gan darbību

pusotra mēneša laikā varēja izvērst Valsts bibliotēka. Buržuāziskie

vēsturnieki par Valsts bibliotēkas dibināšanas dienu uzskatīja

1 Straubergs K. Pārskats par Arķīvu-bibliotēku nodaļas darbību līdz 31. mar-

tam 1920. gadā. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1920, №8, 167.—169. lpp.
2

«Cīņa», 1919, 29. janv., № 17.
3

«Latvijas Sociālistiskās Padomju Valdībās Ziņotājs», 1919, 3. apr., № 36.
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1919. gada 29. augustu, kad ministru kabinets uzdeva izglītības
ministram ievadīt Valsts bibliotēkas organizēšanas darbus, nevis

1922. gadu, kad apstiprināts likums par Valsts bibliotēku.

Svarīgs ir ari 7. dokuments — Bibliotēku fonda darbības pār-
skats (rokraksts bez paraksta), kas atklāj jaunus un tālāku pēt-
niecību rosinošus faktus. Par Bibliotēku fonda pārzini bija Mārtiņš
Stumbergs. 1 Salīdzinot šī dokumenta tekstu ar M. Stumbērga rok-

rakstiem, tika konstatēta rokraksta pilnīga identitāte.

Sis un sekojošie dokumenti, t. i., 8. un 9. dokuments — instruk-

cijas par Bibliotēku fonda darbību un funkcijām, dod mums skaid-

rāku ieskatu par patstāvīga vai lielā mērā autonoma institūta

pastāvēšanu un darbību Valsts Centrālās bibliotēkas ietvaros.2

Bibliotēku fonda uzdevums bija apgādāt ar literatūru jaunveido-
jamo valsts bibliotēku tīklu, apmierināt iestāžu un sabiedrisko orga-

nizāciju vajadzības pēc grāmatām, kā arī regulēt grāmatu pārdo-
šanu. Tātad Bibliotēku fonds bija mūsdienu bibliotēku kolektora

1 M-. Stumbergs (dz. 1872. g. — miršanas gads nenoskaidrots) no 1890. g.

līdz 1920. g. vadījis N. Ķimeļa antikvariātu; 1919. g. padomju varas laikā strādājis
Bibliotēku fondā, ar 1920. g. Valsts bibliotēkā un no 1921. g. līdz 1940. g. bijis

tās direktors. M. Stumbērga konservatīvie uzskati un provāciskās simpātijas
negatīvi ietekmēja Valsts bibliotēkas darbību fondu komplektēšanā, progresīvās
literatūras izsniegšanā v. c. Fašistiskās diktatūras periodā M. Stumbergs kļuva
par Bibliotēku biedrības priekšnieku. Padomju varas laikā viņš turpināja strādāt

Valsts bibliotēkā par daļas vadītāju- līdz repatriācijai uz fašistisko Vāciju

1941. gada sākumā.

M. Stumbērga bibliotēkas fondu komplektēšanas politiku raksturo šāds viņa
«tirdznieciskais darījums». 1920. gadā Valsts bibliotēkai tika piedāvāts pirkšanai
viss N. Kimela antikvariāts. Tai pašā gadā valdības ieceltā komisija, kuras

sastāvā bija Universitātes bibliotēkas direktors prof. N. Lejnieks, Rīgas pilsētas
bibliotēkas direktors N. Bušs un Valsts bibliotēkas pārz. M. Stumbergs, konsta-

tēja, ka «... neatrod Ķimeļa antikvariāta grām. krājumu par tik vērtīgu un arī

pirkšanai izdevīgu un tamdēļ netur par iespējamu dot savu piekrišanu viņa iegū-
šanai...» (LCVVA, 5951. f., 2. apr., 1. 1., 205. un 206. lapa). 1925. gadā atkal

tika izvirzīts jautājums par literatūras iepirkšanu no minēta antikvariāta. Atzi-

numā, ko Izglītības ministrijai iesniedza Bibliotēku padome, arī šoreiz norādīts,
ka pirkšanai piedāvātie 10 700 sējumi «...satur dažus retus izdevumus un vai-

rākus simtus labu un vērtīgu grāmatu, tomēr visumā ietver novecojušas grāmatas
(1830—1900), kuras pilnīgi nederīgas... Ls. 30 000 par augstu. 1920. g. visu

antikv. 150 000 sēj. piedāvāja par 600 000 Latv. rubļu» (t. i., 12 000 latu F. R)

(LCVVA 5951. f., 2. apr., 96. (~ 92. lapa). Tomēr M. Stumbergs ignorē speciālistu
atzinumu un panāk ne tikai šī pirkuma realizāciju, bet arī izdevīgākus noteikumus

un apmaksu par labu antikvariātam.
2 Jo Izglītības komisariāta instrukcijā par izglītības orgānu uzbūvi Sociālis-

tiska Padomju Latvijā ir ne visai skaidrs formulējums «Bibliotēku nodaļa orga-
nizē Centrālo Latvijas bibliotēku un arķīvu, izstrādā Latvijas bibliotēku tīklu

un pārzin bibliotēku grāmatu fondu», bet dekrēta «Par bibliotēkām» 3. punktā
teikts, ka «Privātām personām piederošās māju bibliotēkas...var tikt konfis-

cētas vai rekvizētas no Izglītības Komisariāta priekš bibliotēku fonda

papildināšanas».



prototips, tikai ar daudz lielākām tiesībām un plašāku darbības

diapazonu.
Bibliotēku fonds izveidojās no nacionalizētajiem grāmatu vei-

kaliem un konfiscētām privātām bibliotēkām. Pēc padomju varas

krišanas šie jau sistematizētie grāmatu krājumi tika atdoti atpakaļ
vecajiem īpašniekiem.

Seit publicētie materiāli, kaut arī tie nedod atbildi uz visiem

jautājumiem, tomēr paver interesantu lappusi Latvijas bibliotēku

vēsturē un sniedz tālāku ierosmi meklēt atbildi uz līdz šim vēl

nenoskaidrotām problēmām.
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VALSTS BIBLIOTĒKA

DARBINIEKU ATMIŅĀS

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

В ВОСПОМИНАНИЯХ ЕЕ РАБОТНИКОВ

Atzīmējot kādas darba vietas jubileju, vienmēr ir interesanti

ieklausīties, ko par noieto ce|a posmu stāsta paši darba darītāji.

Tāpēc ievietojam dažu ilggadējo bibliotēkas darbinieku atmiņu
fragmentus hronoloģiskā kārtojumā. 1

Par bibliotēkas pašiem sākumiem 1919. gadā īsi pastāsta bijusī
mākslas un vēstures nodaļas vadītāja Elza Štengele:

«Valsts bibliotēkas jubilejas dienās nāk prātā 1919. gads, kad

lika pamatus bibliotēkai un kad ari es uzsāku savas bibliotekāres

gaitas. Maskavā biju beigusi Gerjē Augstāko sieviešu kursu Vēs-

tures fakultāti un sāku strādāt skolā. Bet, kad uzzināju, ka Padomju

Armija 3. janvārī 1919. ģ. ieņēmusi Rīgu, pateicu, ka braukšu strā-

dāt savā dzimtenē, un pošos ceļā. Rīgā ierados jau 7. janvārī, kaut

arī dzelzceļi vietām bija izpostīti un dabūjām iet kājām. Vajadzēja
atrast darbu. Te kādu dienu satiku uz ielas T. Līventālu, kurš to-

laik, šķiet, darbojās bibliotekāru arodbiedrībā. Viņš mani ieteica

tikko nodibinātajā Centrālajā bibliotēkā, un tā es stājos darbā.

Tas bija intensīva radoša darba laiks. Visi kērāmiēs pie darba

ar entuziasmu. Rīgai jau sen bija nepieciešama liela zinātniska bib-

liotēka, un tagad šī vēlēšanās piepildījās. Bibliotēkas pirmās telpas
atradās Izglītības komisariāta nama apakšstāvā Basteja bulvārī 7

1 Atmiņas iespiestas nedaudz saīsināta veida. Pilnīgi manuskripti glabājas
reto grāmatu un rokrakstu nodaļas LPSR Valsts bibliotēkas materiālu fondā

(R ХАI64, Nr. 177, 217. 220).
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(tagadējā Medicīnas institūta telpās Padomju bulv. 12). Sinī namā

dzīvoja arī pats Izglītības komisārs biedrs E. Eferts. Par viņa
palīgu darbojās J. Daniševska dzīves biedre.

Sākumā bibliotēkā bija 25 darbinieki, bet štati auga ar katru
dienu. Bibliotēkas vadītājs komjaunietis Namiķis organizēja bib-

liotēku ar lielu aizrautību. Bibliotēkā ieplūda grāmatas no visam

pusēm. Arī mēs paši piedalījāmies grāmatu vākšanā no pamesta-
jiem dzīvokļiem. Gājām apzināt stāvokli un, kur grāmatas bija vai-
rāk apdraudētas, no turienes pārvedām vispirms. Pārvešanu veica
kāds no mūsu darba biedriem vīriešiem. Drīz vien savācām ap
100000 grāmatu, kuras vienkopus nemaz nevarējām novietot. Dalu

no grāmatām novietoja Raiņa bulvārī 15, daļu Pareizticīgo semi-

nāra telpās (tagadējā anatomikumā), bet vairums skolas grāmatu
koncentrējās lielajā namā Kaļķu un Vaļņu ielas stūri, kur bija pare-
dzēts iekārtot ari lasītavu. Sākās jau-pārbūves darbi, bet 22. maijs
izjauca visus paredzētos nodomus.

22. maija diena palikusi spilgtā atmiņā. Mēs todien strādājām
pie grāmatu šķirošanas semināra ēkā, kad Pārdaugavā sākās stipra
apšaudīšanās, ko mēs nepratām izskaidrot, jo nezinājām, ka lan-

desvēristi jau uzbrūk Rīgai. Ejot uz mājām, uz ielas satiku arī

E. Efertu. Nezinu, kā viņš tika projām, jo landesvēristi sāka «saim-

niekot» Rīgā tai pašā dienā. Arī mēs, bibliotēkas darbinieki, baidī-

jāmies par savu dzīvību, jo mūsu darbinieci Stāli atrada uz ielas

nošautu. Kādu laiku bija jāpazūd no redzes loka, kamēr vācu

dzelzsdivīzija un A. Niedras valdība aizlaidās uz Vāciju.
Kad varējām sākt interesēties par mūsu savākto grāmatu lik-

teni, daļu no tām tā sauktā «Mantu atdabūšanas komiteja» jau
bija atdevusi īpašniekiem, bet pārējās grāmatas bija jāpievāc un

kaut kur jānovieto. Radās doma turpināt iesākto lielo pasākumu.
Grāmatu vākšanu turpināja, tās vāca arī provincē īpaši algoti piln-
varotie. Valsts bibliotēkai telpas ierādīja namā L. Jaunielā ?6. Tel-

pas bija tumšas un netīkamas, bibliotēkai nepiemērotas. Atmiņā
palika gaišās telpas Kalku ielas stūrī.

Kad sāka komplektēt darbiniekus, arī es pieteicos, un to darīja
ari citas darba biedres — Liberie, Udre, Veilande. Man uzticēja
vēstures un mākslas vēstures nodaļu.

Daudz nepatikšanu sākuma gados mums sagādāja Mantu atda-

būšanas komiteja, kas atradās vienās telpās ar mums. Komitejā

strādāja kāda fon Bovē, kura bieži ieskrēja bibliotēkā, staigāja gar

grāmatām, meklējot baronu īpašumus. Bieži norisinājās šādas

ainas. Viņa izvelk grāmatu un saka: «Es zinu, ka šī grāmata pieder

baronam'X, tā jāatdod.» Mēs nepadevāmies, prasījām, kā viņa var

to pierādīt, un, ja nebija īpašuma ieraksta, grāmatu nedevām. Tādā
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veidā mums vēl ilgi nācās aizstāvēt bibliotēkas grāmatu fondus, un

tas nebija nemaz tik viegli. Tāpat, šķirojot lielos grāmatu kalnus,
bijām ari fiziski pārpūlējušās. Pat sapņos rādījās tikai grāmatu
kaudzes, kas bruka un juka. Darbu traucēja ari stingra plāna un

instrukciju trūkums atsevišķiem darba procesiem. Citādi tas ir

tagad, kad Valsts bibliotēkai ir skaidri pārredzama struktūra, darbs

plānveidīgs un kad tā izaugusi par lielāko zinātnisko grāmatu krā-

tuvi republikā, kas pieejama plašām tautas masām un veic lielu

audzināšanas un izglītošanas darbu.»

Par darba apstākļiem un sadzīvi 1920.—1930. gados plašāk
pastāsta bijusī latviešu nodaļas vadītāja palīdze Irēna Pabērza-

Baļķīte:

«Latvijas Valsts bibliotēkā sāku strādāt 1920. gada jūnijā
18 gadu vecumā. Darbā mani pieņēma direktors — lielais grāmatu

vācējs Jānis Misiņš. Tēvišķi uzrunājot ar «tu», viņš izprasīja man,

cik valodu protu, ko esmu lasījusi, un beigās noteica: «Šķiet, iznāks

lietasķoķs.» Kādreiz, ķad nodaļas vadītāja bija ieminējusies, ka

meitene ne katrreiz izvēloties lasīšanai piemērotas grāmatas, Mi-

siņa tēvs atbildēja, ķa bibliotekāram nav sliktu un labu grāmatu.
Tam jāmīl un jāpazīst katrs iespiestais vārds, beigās piebilstot
savā tirzmaliešu izloksnē: «Teiram viss ir teirsl»

Bibliotēkas darbā man priekšzināšanu nebija, tādēļ tvēru katru

izdevību, lai iegūtu vajadzīgās iemaņas. Grāmatu šķirošana semi-

nāra telpās iemācīja nebaidīties no putekļiem un sistematizēt grā-

matas. Ar decimālo klasifikāciju iepazinos pie Augusta Ģintera,

pārrakstot uz lapiņām periodikas rakstus, bet grāmatas aprakstīt
iemācījos, gatavojot lasītavai katalogus.

Pirmos piecus gadus strādāju lasītavā, turpinot arī savu nepa-

beigto vidusskolas izglītību. Pēc tam gan neiestājos universitātē,

kā to gaidīja kolēģi, bet mācījos bērnībā aizsākto vijoles spēli un

kā eksterns pabeidzu konservatoriju. Bibliotēkas darbu tomēr biju
iemīļojusi un paliku šai darbā24 gadus.

Lasītava. 1920- gada vasarā, kad grāmatu krājumi bija mazliet

sadalīti pa nodaļām un kāda daļa arī kataloģizēta, varēja sākt

domāt par lasītavas atvēršanu. Jaunielas nama otrajā stāvā lasī-

tavai iekārtoja divas vidēji lielas istabas. Vienā no tām bija skapis
rokasgrāmatām un divi skapji pieprasīto grāmatu uzglabāšanai.
Turpat atradās galds dežurantam, uz kura stāvēja ari nodaļu kata-

logi. Uz otra gara galda gar visu ārējo sienu atradās jaunākie
laikraksti un žurnāli. No šīs telpas ieeja bez durvīm veda nākošajā,
mazliet lielākā istabā, kur bija novietoti 2 gari galdi ar apmēram
10 krēsliem katrā galda pusē (tātad 40 lasītājiem). Ejā starp abām

istabām stāvēja mazs galdiņš lasītavas dežurantam, kurš rūpējās
par kārtību uz laikrakstu galda un uzmanīja, lai lasītāji nesarunā-



367

tos vai nebojātu grāmatas. Pirmajā stāvā pie ieejas, patrepē —

mazā būcenītī, bija iekārtota garderobe, kuras valdniece bija Zie-

meļa māte. Viņa rūpējās ari par lasītavas tīrību un spodrību.
Lasītava bija atvērta no pīkst. 12.00 līdz 18.00. Tā kā grāmatu

katalogi sākumā bija vēl nepilnīgi un alfabētiskā kataloga vispār
nebija, tad lasītavā pārmaiņus dežurēja kāds nodaļas vadītājs.
Tas varēja sniegt ziņas par grāmatu fondiem un tūdaļ sameklēt

grāmatas, neatstājot uz nākošo dienu, kā to parasti praktizēja. Par

lasītavas apmeklētāju varēja kļūt katrs pilsonis, kas sasniedzis

18 gadu vecumu. Galvenie grāmatu lietotāji bija studenti, mācību

spēki, literāti, mākslinieki, sabiedriski darbinieki и. c. Lai gan tel-

pas bija šauras, katalogi nepilnīgi, grāmatu fondi nesakārtoti,

tomēr lasītavas darbs ritēja spraigi. Sevišķi rudens un ziemas

mēnešos, kad mazās lasītavas lielā balto podiņu krāsns un zemu

virs galdiem nolaistās elektriskās spuldzes izstaroja tādu siltumu

un mājīgumu, ka apmeklētājos nebija jūtama vēlēšanās atstāt šīs

telpas.
Tikai pēc gada bibliotēkas vajadzībām atbrīvoja daļu no kād-

reizējās Liceja ēkas bijušajā Pils, tagad — Pionieru laukumā. Te

lasītavai ierādīja trīs palielas telpas un atvēra dublētu nodaļu
grāmatu izsniegšanai uz māju. Lasītavas darba laiku pagarināja
no pīkst. 10.00 līdz 20.00. Līdz pīkst. 14.00 iesniegtos grāmatu pie-

prasījumus izpildīja tūlīt. Nodaļu vadītājiem dežūras lasītavā

atkrita, jo bija sastādīti sistemātiskie katalogi. Grāmatu sagādā-
šana gan vēl noritēja gausi, jo dežurantam bija jāgaida, kamēr

nodaļas vadītājs sameklē un izsniedz pieprasīto. Dežurantiem

pašiem neatļāva grāmatas paņemt, lai nesajauktu alfabētisko
kārtību.

Lasītāju skaits pieauga vēl lielāks, kad dublētu nodaļu pārcēla

atpakaļ uz Jaunielu, kur atradās jau Bērnu bibliotēka. Kad

1920. gada vidū Skolu muzejs atbrīvoja ēkas trešo stāvu, lasītajiem
tika nodota plaša pārbūvēta telpa (istabām izņēma starpsienas).

lerīkoja arī liftu no apakšējā stāva līdz lasītavai. lekārtoja pla-
šākus sistemātiskos katalogus un rokasgrāmatu fondu. Nodaļās
sāka strādāt pie centralizētā alfabētiskā kataloga, kas lasītajiem
gan nebija pieejams, bet bija atvieglojums darbiniekiem.

Lasītāji. Latvijas Valsts bibliotēkas lasītavas atvēršana radīja
dzīvu atbalsi sabiedrībā — par apmeklētāju trūkumu nevarēja
žēloties. Tie ik dienas slīdēja garām kā kinolentas kadri, bet daži

no viņiem, sevišķi tie, kas ieradās lasītavā biežāk, ir atstājuši palie-
košu iespaidu.

Kluss, kautrīgs, lēniem soļiem dežurantu galdam aizvien tuvo-

jās Tautas dzejnieks Jānis Sudrab kalns. Paīsie, tumšie mati

ar sānu šķirtni vienmēr ķārtīgi sasukāti. Mazrunīgs, visvairāk lasīja
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jauniznākušās grāmatas, kā ari žurnālus un laikrakstus. Vēl tagad
atmiņā redzu viņu it kā stāvam pie avīžu galda.

Pavisam citādi ieradās gleznotājs Leo Svemps. Uz pieres
Jumšā «mākslinieciskā» matu šķipsna, kustīgs, veikls. Vēlākos

gados, iepazīstoties ar viņa gleznām, sapratu, ka krāsām tik bagā-
tas puķes var gleznot tikai cilvēkš, kas pats ir dzīvesprieka pilns.

Kādu dienu lasītavā kā zvirbuļu bars iespurdza jauniešu pulks.
Viņiem pa priekšu nāca kāds varens draiskulis, gandrīz vai zēns.

Pēdējais arī vienīgais varēja izpildīt lasītāja kartiņu, jo pārējiem
nebija klāt nekādu dokumentu. Pagrozījušies, patroķšņojuši, vēr-

suši uz sevi visu lasītāju uzmanību, jaunieši aizgāja. Lasītavā

reģistrējies bija Leonīds V i gne rs. Neatceros, vai vēl kādreiz

viņu lasītavā redzēju, bet pietika ar vienu reizi, lai paliktu atmiņā.
Smaidīgs, bet pasmagnējs, kā zemes spēka pilns bieži lasītavu

apciemoja grafiķis, tagad Mākslas akadēmijas profesors Pēteris

U pīt is. Bet tagadējais Tautas mākslinieks, gleznotājs Konrāds
U b āns bija smalkjūtīgs un nekad nevienam necentās aizsteigties

priekšā.
Rakstnieks Jānis Vainovskis nekad neskopojās ar asprā-

tībām, lai gan nevar sacīt, ka viņš būtu bijis liels runātājs. No

savas pīpes viņš nekad nešķīrās; ja nevarēja to turēt zobos, glabāja
saujā. Gandrīz neviena diena nepagāja, kad klusi un viegli uz

pirkstu galiem lasītavā nebūtu ieslīdējis Ā ronu Matīss. Sirms,

stalts, izskatīgs vīrs, arvien tīrā apkaklītē un labi izgludinātā
uzvalkā. Nekas pie viņa nebija redzams no mākslinieciskās nekār-

tības. Lasīja daudz. Aizvien uz viņa numura skapī glabājās kādas

grāmatas.
Pēteris Birkerts bija lietišķs, paskops vārdos, viņu lab-

prāt redzēju ierodamies.

No rakstniekiem vēl atmiņā palicis Pāvils Rozītis ar savu

dzīvesbiedri, kuriem tiku izsniegusi ne vienu grāmatu vien no bib-

liotēkas fondiem.
Kad 1925. gada rudenī sāku strādāt latviešu nodaļā, tiešā

saskare ar lasītājiem daļēji izbeidzās. Tomēr arī jaunajā darbā

iznāca tikšanās ar vienu otru ievērojamu personu, un par to ir pali-
kušas atmiņas.

Pie bibliotēkas direktora mēdza ierasties ievērojamais profesors
Jānis Endzelīns, lai savus zinātniskos darbus papildinātu ar

varbūtējiem bibliotēkā atrodamiem materiāliem. Direktors pats vēl

skaitījās Latvijas universitātes filoloģijas fakultātes baltu nodaļas

students,, tādēļ viņam pret profesoru bija jo sevišķi liela cienība

un bijība. Profesora ierašanās reizēs kājās tika_ sacelta vai visa

bibliotēka. Vaigā šo profesoru nekad nebiju redzējusi, tikai dzirdē-
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jusi dažādus nostāstus. Kādu reizi profesors bibliotēkā bija ieradies,
direktoram esot komandējumā, un tā kancelejas darbinieki viņu
ieveda tieši mūsu nodaļā, kur atrados viena pati. Kājas man notrī-

cēja un mēle sastinga, kad dzirdēju nosaacam prof. Endzelīna

vārdu. Drīz vien baiļu sajūta pārgāja, jo profesors pavisam mierīgi
un lēnīgi sāka izklāstīt savas vajadzības- Visu prasīto varēju
sameklēt. Uz izeju pavadīts, profesors nevarēja vien beigt priecā-
ties, ka tik labi viss nokārtojies, jo, nesatiekot direktoru, nodomājis,
ka šis dienas nāciens uz bibliotēku būšot bijis veltīgs.

Tanī laikā gatavojās izdot kādu piemiņas krājumu par Emīlu

Dārziņu, un komponista māmuļa, kā arī dzīvesbiedre vāca materiā-

lus šim nolūkam. Māmuļa bija vienkārša, laipna, sirsnīga un ar

lielu rūpību piegāja vākšanas darbam. Mums visiem šis vecais cil-

vēks ļoti iepatikās. Komponista dzīvesbiedre savas augstprātīgās
un vēsās valodas dēļ nelikās sevišķi simpātiska.

Nekad neaizmirsīšu universitātes un Mākslas akadēmijas profe-
soru Borisu Viperu, ilggadējo lasītāju, kurš bija vienkāršs

kā apģērbā, tā uzvedībā un vienlīdz pieklājīgi izturējās gan pret
direktoru, gan pret garderobes apkalpotāju.

Darbā atgadījās arī daži kuriozi gadījumi. Grāmatu fondi gadu
gaitā pamazām bija kataloģizēti, un tos nu viegli varēja pārzināt.
Citādi tas bija ar pirmskara periodikā iespiestajiem rakstiem. Lai

gan bibliogrāfs A. Ģinters cītīgi strādāja pie periodisko izdevumu

bibliogrāfiskā rādītāja sastādīšanas, tomēr šis darbs ieilga; un par

daudziem gadagājumiem ziņu trūka. Laikrakstus komplektējot, šķir-

stot un izsniedzot, kaut kas jau no visa tā bija man iespiedies

atmiņā. Reizēm bez liekas meklēšanas pēc atmiņas varēju vienu

otru pieprasījumu apmierināt. Kādreiz komponists E mi lis M c In-

gai lis bija izteicis vēlēšanos ieskatīties dažos žurnālos un laik-

rakstos un lūdza padomu, kā to visvieglāk izdarīt. Direktors nosau-

cis manu uzvārdu «Baļkītis» un ieteicis komponistam vajadzības

gadījumā aicināt palīgā mani. Kādu dienuMelngailis ieradies lasī-

tavā un prasījis pēc Sprungulīša jaunkundzes. Visi norādījuši, ka

tāda bibliotēkā nestrādājot. Sis pārskaities un apgalvojis, ka pec

direktora norādījuma viņam tāda esot Tā kā atnācējs neri-

tnies, sākuši pēc kārtas nosaukt visu bibliotēkā strādājošo darbi-

nieku uzvārdus, līdz beidzot nonākuši pie manējā. «Jā, jā, tā ir

viņa,» iesaucies komponists, «vai nav vienalga, koks paliek koks.»

Tad nu bijuši lieli smiekli, un pēc tam vēl ilgi mani sauca par

Sprungulīti.
Sabiedriskie pasākumi. Bibliotēkā katrs uzturējās tikai savā

darba laikā. Pēc oficiālā darba laika parasti nekādu kopīgu pasā-

kumu nebija. Taisnība, pastāvēja Bibliotekāru biedrība, kas rīkoja
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bibliotekāru kursus, sanāksmes, satikšanos ar kaimiņu zemju biblio-

tekāriem, piemēram, ar igauņiem. Atceros, ka tiku piedalījusies
ekskursijās uz Valsts papīru spiestuvi, «Valtera un Rapas» izdev-

niecības spiestuvi, Līgatnes papīra fabriku, kā ari uz Melngalvju
nama bibliotēku un reto dārgumu krātuvi. Bet šie pasākumi daudzo

gadu gaitā no 1920. g. līdz 1940. gadam bija kā piliens jūrā. Bur-

žuāziskās Latvijas laikā tāds vārds kā mākslinieciskā pašdarbība
nebija pazīstams jēdziens. Vienīgais, kas pulcināja vienkopus Rigas
pilsētas bibliotekārus, bija gadskārtējie Bibliotekāru biedrības rīko-

tie eglītes vakari.

Reizēm šajos vakaros sapulcējāmies pilsētu bibliotēku lasītavās,

bet tur nebija ne mūzikas instrumentu, ne ari trauku kopīgai tējai.
Tādās reizēs, eglītei degot, kāds no darbiniekiem, kam tas labāk

padevās, lasīja vai nu dzejas, vai arī kādu prozas darbu. Tāpat
mēģināja dziedāt visiem pazīstamas tautas dziesmas. Gāja ari

rotaļās vai dejoja pie gramofona skaņām. Un tas ari bija viss.

Daudz krāšņāki šie eglīšu vakari kļuva, kad to sagatavošanu uzņē-
mās toreizējā kluba «Ressource» (atradās tagadējā Sarkano strēl-

nieku laukumā, kara laikā nodedzis) ekonoms, Melngalvju nama

bibliotekārs. Nu mūsu rīcībā bija ne vien skaista zāle ar piemēro-
tiem galdiem, krēsliem un traukiem, bet arī klavieres. Rigas biblio-

tēkās bija divi labi pianisti: Ēriks Zuitiņš — Valsts bibliotēkā un

Aleksandrs Vēbers — pilsētas 1. bibliotēkā. Bez tam pie mums

Valsts bibliotēkā strādāja komponista Andreja Jurjāna meita

Biruta, skaists koloratūrsoprāns, un Valsts konservatorijas Jurjānu
Pāvula dziedāšanas klases audzēkne Herta Štrause, krāšņs meco-

soprāns. Arī es pati vijoles spēli biju jau tiktāl apguvusi, ka varēju
stāties klausītāju priekšā.

Spēlējām un dziedājām gan solo gabalus, gan duetus. Atska-

nēja dziesmas ne vien klavieru, bet ari vijoles pavadījumā. Tā jau

bija maza mākslinieciska pašdarbība, lai arī tikai reizi gadā. Kla-

vieres tādos vakaros drīkstējām izmantot ari rotaļām un dejām. Vēl

tagad ar prieku atceros, ka mēs abi ar Kārli Egli ne vienu reiz[
vien valsī «lidojām» pa gludo parketu. Šais vakaros pulcējas kuplā
skaitā visi Rīgas bibliotekāri, un tur mēs tuvāk cits citu iepazinām._
Tautas rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis, kas ari darbojās kādā

no pilsētas bibliotēkām, dažu reizi šajos vakaros nolasīja kadu savu

stāstu vai sacerējuma fragmentu, bet parasti viņš bija kluss un

reti mierīgs. Tikai ar savām labsirdīgajām acīm un smaidu miß

pavadīja katru svētku dalībnieku.

Mūsu mākslinieciskajā pašdarbībā ļoti lielas pārmaiņas ienesa

1940. gads. Nu bija jāgatavojas Lielās Oktobra revolūcijas gads-
kārtas svinību, Jaungada eglītes, Sieviešu dienas, Maija svētku un

vēl citu gada dienu atzīmēšanai mūsu pašu bibliotēkā.
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Lasītavas zāle bija kļuvusi bagātāka ar klavierēm. Vairākas
darbinieces izteica priekšlikumu — izveidot sieviešu dziesmu
ansambli Pēc uzaicinājuma sanāca piecpadsmit dziedātājas, daļa
ar ļoti labām un skanīgām balsīm.

Izveidojām trīsbalsīgu sieviešu ansambli, balsis mācīju ar vijo-
les palīdzību, bieži dziedātājas mācīju katru atsevišķi pēc viņu
darba beigām. Tā bibliotēkas darbs no māsu pašdarbības necieta.

Grūtākais bija telpu jautājums. Ar atsevišķiem dziedātājiem vēl

kaut kā varēja atrast kādu kaktu, bet, kad vajadzēja mēģināt
saliedēt visas balsis vienā skanējumā, tad radās lielas grūtības.
Lasītavā nevar, nodaļas ar plauktiem tā aizpildītas, ka nekur nav

kur novietoties. Lifta telpa arī nederēja — viss dzirdams augšā
lasītavā. Atlika vienīgi virtuve, kur katrs devās ar savu krēslu.

Jāatzīstas, pārējie darbinieki, sevišķi vīrieši, uz mūsu pasākumu
skatījās ļoti skeptiski, ar ironiju dēvējot mūs par dūjām. Mūsu

nodarbības zobošanās netraucēja. Kad Lielās Oktobra revolūcijas
svētkos ansamblis iemācītās dziesmas godam nodziedāja, tad lasī-

tavas pārzinis E. Arnis (Runcis) mums visu darbinieku klātbūtnē

izteica uzslavu par mūsu centību un nosauca mūs par «stdrabdū-

jām». Tāds apzīmējums tad arī mums palika, un pat tagad kādreiz,

veciem darbiniekiem satiekoties, dzirdu pieminot šo vārdu.»

īsi bibliotēkas darbu un dzīvi 1930.—1940. gados raksturo bijusī
ilggadējā apstrādes nodaļas darbiniece Vera Kaula:

«Kad 1933. gadā sāku strādāt bibliotēkā, bez kompleksajām
nodaļām bija izveidojušās jau dažas funkcionālās nodaļas: biblio-

grāfijas nodaļa (sagatavoja iespiešanai «Latviešu zinātni un lite-

ratūru», «Valsts bibliotēkas biļetenu» un iespiestās kataloga kartī-

tes jauniznākušām latviešu grāmatām), Starptautiskās apmaiņas

birojs, kas komplektēja apmaiņas fondu un realizēja grāmatu

apmaiņu ar ārzemēm, kā arī inventarizācijas nodaļa, kas individuāli

uzskaitīja ienākušās grāmatas un periodiku. Summaras uzskaites

toreiz vēl nebija.
Lasītājus apkalpoja speciāls darbinieku štats, kas bija pakļauts

vienai no kompleksajām nodaļām. Toreiz bija tikai divas lasītāju

kategorijas: zinātnieki, literāti un mākslinieki bija pirmās kategori-
jas lasītāji, pārējos ieskaitīja otrajā kategorijā. Specializēto lasī-

tava nebija, bet vispārējā lasītava ar divām nelielam zālēm parasti

bija pārpildīta. Tāpēc pirmās kategorijas lasītājiem ar ta sauktajam

baltajām kartītēm deva iespēju strādāt krātuve, kur bija brīvi pie-

ejams grāmatu fonds. Allaž nāca uz bibliotēku profesori J. Endze-

Uns, B. Vipers, J. Kauliņš, R. Jirgens, rakstnieki К Skalbe, J. Sud-

rabkalns, J. Vainövskis, Elīna Zālīte, Kārlis Zariņš, komponisti

Alfrēds Kalniņš, E. Melngaills, mākslinieki Skulmes, N. Strünke,
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V. Tone, aktieri Miertauks, Irma Laiva un daudzi citi. Tā toreiz

strādājām, un nebija viegli, jo telpas bija šauras, nepiemērotas.
Lielais grāmatu svars jau toreiz bija novedis ēku līdz avārijas
stāvoklim — pirmajā un otrajā stāvā griesti bija jāatbalsta. Sienās

radās plaisas.

Drūmas atmiņas palikušas no vācu okupācijas laika. Jau pirma-
jās okupācijas dienās bibliotēkā ieradās Rozenberga štāba pārstāvji
un pavēlēja darbiniekiem 5 minūšu laikā atstāt bibliotēku. Tad

izskrēja cauri visām bibliotēkas telpām, atņēma atslēgas un aizzī-

mogoja ēku. Bibliotēka bija slēgta apmēram vienu mēnesi. Kad

sākām strādāt, saņēmām pavēli izņemt no apgrozības un nodot

arhīvam visus padomju izdevumus. Bija ari pavēle izņemt no fon-
diem ebreju tautības autoru darbus.

Visļaunākā bija pēdējā okupantu pavēle — saiņot grāmatas
izvešanai uz Vāciju, jo vācieši bija izpētījuši, ka seifos Komjaunat-
nes ielā 6/8 glabājas mūsu retās grāmatas un pārējā vērtīgākā
literatūra, ko, glābdami no bumbām, bijām tur novietojuši. Kad

darbs neveicās, okupanti brīdināja, ka mūs nomainīs rota vācu

karavīru, kas darbu padarīšot dažās stundās ...
1944. gada oktobris pavēra jaunu lappusi mūsu dzīvē un darbā.

Sākās darbs uz jauniem ideoloģiskiem pamatiem, ar plašiem nau-

das līdzekļiem un lielu darbinieku štatu. Darbam šajā posmā butu

jāveltī īpašs stāsts.»

Ar šī jaunā darbības posma veiksmēm un grūtībām savās

«Atmiņu skicēs» mūs iepazīstina mūzikas nodaļas vadītāja Biruta

Zakēvica un kādreizējā komjaunatnes sekretāre Jeļena Kuzņecova.

Biruta Zakēvica raksta:

«Kad 1945. gada 15. februārī atnācu pirmo dienu uz darbu bib-

liotēkā, toreiz Pionieru (Pils) laukumā 2, mani pārsteidza grāmatu
un darbinieku pārpilnība, lielā kustība un rosme, kas valdīja visos

stāvos, jo sevišķi pašā augšējā, kur koncentrējās administrācija,

kanceleja, bibliogrāfi un lasītava, toreiz vienīgā.
Mani norīkoja darbā klasiskās literatūras nodaļā pie Riharda

Rudzlša, viena no vecākajiem Valsts bibliotēkas darbiniekiem, tur

arī saņēmu pirmo uzdevumu — aprakstīt seno autoru grāmatas.
Izrādījās, ka manas amata zināšanas ir ievērojami jāpalielina,
īstenībā — jāsāk no mācekļa gadiem, jāapgūst gan zinātniska grā-
matu apraksta principi, gan arī tehnika — bibliotekārais raksts.

Strādājot šai nodaļā, pamazām iepazinos arī ar citiem ilggadē-
jiem darbiniekiem: A. Veilandi, kas pārzināja sabiedrisko zinātņu

fondu, D. Zaķi — daiļliteratūras glabātāju, E. Stengeli — mākslas

grāmatu saimnieci, E. Zuitiņu — latviešu nodaļas vadītāju,
b. Ūdri и. c.



373

Nebiju vēl īsti iejutušies darbā ar latiņu autoriem, kad sakarā

ar nepieciešamību pastiprināt un pasteidzināt jauno grāmatu inven-

tarizēšanu mani pārcēla citā darba iecirkni.

1945. gads Valsts bibliotēkā saglabājies manā atmiņā kā kaut

kas līdzīgs pirmatnējam haosam, kur no kosmiskajiem putekļiem
veidojas kaut kāda kārtība, sistēma, secība.

No visam maļam bibliotēka plūda iekša grāmatas, cilvēki,

mēbeles.

Grāmatu bija daudz un visdažādākās — gan jaunās, gan kara

gados iznākušās, gan ari no bezsaimnieku bibliotēkām pamestajos
dzīvokļos savāktās. Visu šo milzīgo daudzumu vajadzēja kaut kā

organizēt, sakārtot, izvietot. Ari bibliotēkas štats drīz vien četrkār-

šojis, vairumam jauno darbinieku bibliotekārais darbs bija svešs,

tāpēc tie, kas vien mācēja un prata, apmācīja jaunos darbiniekus.

Bija arī organizēti kvalifikācijas celšanas pasākumi.

Bibliotēkas rīcībā tika nodotas vairākas ēkas Vecrīgā, un visas

tās strauji pildījās ar lespieddarbiem, visur rosījās darbinieki.

Brigādei b. Ūdres vadībā tika nodots sašķirot pa valodām un pa

nozarēm neapstrādātos fondus Jēkaba (tagad — Komjaunatnes)
ielā 6/8. Sai brigādē iedalīja ari mani, un visu 1945. gadu mēs

nostrādājām, šķirojot un kārtojot grāmatas.

Gadījās mums ari speciāli uzdevumi. Viens šāds uzdevums bija
Tautas rakstnieka Andreja Upiša personīgās bibliotēkas atjauno-
šana, kas 1941. gadā, sākoties Lielajam Tēvijas karam, palika bez

īpašnieka Rīgā. A. Upiša grāmatas, tāpat kā J. Sudrabkalna, A. Gri-

guļa un citu evakuējušos rakstnieku un kultūras darbinieku biblio-

tēkas, kara gados tika atvestas uz Valsts bibliotēku-

Tā kā A. Upiša grāmatām bija īpašas pazīmes — īpatnējs

iesējums, ex-libris, ieraksti vai veltījumi, tad arī bija iespējams no

lielajām grāmatu kaudzēm izlasīt vismaz daļu no A. Upiša biblio-

tēkas un atdot rakstniekam.

Pirmajos pēckara gados ļoti bieži mūsu kārtējo, bibliotekāru

darbu pārtrauca dažādas talkas un saimnieciska rakstura uzde-

vumi: kūdras, malkas un akmeņogļu sagāde un kraušana, kopējais

kartupeļu lauks bibliotēkas kopgaldam Juglas vidusskolas apkārtnē,

drupu novākšana Vecrīgā — tās ir tikai dažas detaļas no mūsu

toreizējās ļoti vispusīgās darbošanās.

1945. gada beigās un 1946. gada sākumā organizējās atsevišķas
nodaļas, to vidū arī kataloģizācijas nodaļa ar V. Kaulu par pirmo

vadītāju, tiesa, visai neilgu laiku.

Drīz vien V. Kaulu nomainīja bijušais Rīgas pilsētas 1. bibliotē-
kas vadītājs A. Vēbers. Pēc tam vairākus gadus kataloģizācijas
(vēlāk apstrādes un katalogu) nodaļu vadīja R. Valleršteine.
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Kataloģizācijas nodaļas štatā tiku ieskaitīta arī es, bet mani

aizkomandēja uz Kultūras un izglītības iestāžu komitejas bibliotē-
ku daļu tās vadītājas Olgas Birones rīcībā. Bibliotēku daļā plānoto
dažu nedēļu vietā nostrādāju vairākus mēnešus un tur paguvu iepa-
zīties ar republikas masu bibliotēku darba problēmām un grūtībām.
Vairākkārt mani komandēja uz Liepājas zinātnisko bibliotēku, kuras

vadība pirmajos pēckara gados gāja no vienām rokām otrās un

sagādāja daudz rūpju un raižu.

Kā Kultūras un izglītības iestāžu komitejas pārstāvei man

iznāca piedalīties Valodas un literatūras institūtā pirmajās termi-

noloģijas komisijas apspriedēs, kur aplūkoja bibliotekāros termi-

nus, darbojos arī dažādās komisijās, kur apsprieda gan vienotos

aprakstīšanas noteikumus, gan masu bibliotēku klasifikācijas tabu-

las, v. tml. pasākumos.
Kad 1946. gada pavasari atgriezos darbā Valsts bibliotēkā,

kataloģizācijas nodaļā (Komjaunatnes ielā 6/8, 2. stāvā), darbs

tur risēja pilnā sparā. Grāmatu komplekti kaudžu kaudzēm sakrauti

uz galdiem gaidīja savu kārtu, lai tos aprakstītu.

Tai laikā vēl nebija iznākuši vienotie aprakstīšanas noteikumi,

mūsu rīcībā bija vienīgi noteikumu projekta mašīnraksta kopija,

iespiesta uz zīdpapīra.

Sevišķi daudz grūtību mums sagādāja kolektīvais autors. Nebija
īstas izpratnes un zināšanu par daudzo tautas komisariātu, pār-
valžu un citu resoru savstarpējo pakļautību, neskaidras bija robe-

žas — kam un cik tad īsti papildkartīšu jāraksta.

Runājot par grāmatu aprakstīšanu, toreiz šķita nepieciešams
aprakstīt pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas vairāk grāmatu, nereti

kvantitātei upurējot kvalitāti. So trieciena tempu sekas jutām dau-

dzus gadus.
Paralēli kārtējam darbam — jauno grāmatu apstrādei — ilgāku

laiku rekataloģizējām pēc vienotajiem aprakstīšanas noteikumiem

veco Valsts bibliotēkas fondu, t. i., buržuāziskās Latvijas laikā

apstrādātās grāmatas latviešu un krievu valodā. Mūsu riciba tika

nodotas grāmatas ar veco katalogu kartītēm (ja tās vēl bija sagla-

bājušās). Izmantojot šīs kartītes, mēs papildinājām aprakstu,

nosvītrojām liekos datus, izkārtojām apraksta elementus atbilstoši

vienoto aprakstīšanas noteikumu prasībām.
Ap 1950. gadu, kad bija paveikts lielais latviešu un krievu grā-

matu pāršifrēšanas darbs, pēc šifru izlabošanas sakārtoti katalogi,
tad arī apstrādes un katalogu nodaļas darbs ieguva stabilāku

pamatu un vienmērīgāku ritmu.

Izveidojās samērā droša gultne grāmatu ceļam, pa kuru varēja
plūst nākošie tūkstoši gan jauno, gan veco grāmatu.»
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Jeļenas Kuzņecovas atmiņu stāstījums ir šāds:

«В Ггосударственной библиотеке Латвийской ССР им. В. Ла-

циса я начала работать с июля 1946 г., после окончания факуль-
тета библиографии Московского библиотечного института. Это

было начало моей трудовой жизни. Библиотека еще только на-

чинала свою большую культурно-просветительную работу в рес-

публике после фашистской оккупации. Работа развертывалась во

многих направлениях.

Надо было удалить из активных фондов фашистскую и анти-

научную литературу и пополнить фонды недостающими изда-

ниями довоенного времени и периода Великой Отечественной

войны, развернуть работу среди населения Риги по привлечению

читателей, создать условия для работы в читальных залах и слу-
жебных помещениях.

Работая библиографом в отделе библиографии, я видела, с

каким энтузиазмом трудился весь коллектив библиотеки. Нам

не приходилось считаться, кому что делать, так как у всех была

одна цель: скорее нормализовать работу библиотеки. Мы, жен-

щины, часто выполняли далеко не женский труд: очищали город
от развалин — последствий войны, своими силами запасали топ-

ливо для библиотеки, создавая уют и тепло для читателей.

Разбирая старые книжные склады, мы под десятилетними

слоями пыли находили книги выдающихся латышских, русских
и зарубежных писателей-революционеров, труды классиков марк-

сизма-ленинизма, произведения деятелей коммунистических пар-
тий Европы и Советского Союза и другую прогрессивную лите-

ратуру. Мы часто задумывались: какая судьба забросила эти

издания в кучи хлама? Может быть, враги народа приготовили
все это для уничтожения, но не успели сделать свое черное дело?

А может быть, эта литература была спрятана и спасена от унич-

тожения в годы фашизма руками латышских патриотов?
Работники отдела обслуживания не ограничивались только

выдачей книг, а старались разнообразить свою работу с читате-

лем. Они проводили читательские конференции, встречи с выдаю-

щимися деятелями республики, с писателями А. Сурковым,
С Щипачевым, В. Ажаевым и др.

Много трудностей в работе с читателями было в справочно-

библиографическом отделе, так как справочный фонд почти не

имел рекомендательных или информационных тематических

указателей. На полках стояли многотомные издания словарей и

энциклопедий минувшего столетия, которые не могли дать ответ

на вопрос читателя.

Все библиографические справки о новой литературе мы вы-

полняли по регистрационной библиографии Всесоюзной книжной
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палаты, т. е. по летописям. В тот период летопись для библио-

графа была самым популярным и доступным библиографичес-
ким источником. Библиографы вкладывали много труда в созда-

ние тематических картотек, для которых мы расписывали перио-
дические издания, сборники, учитывали внутрикнижную и

пристатейную библиографию. Печатной карточки тогда еще не

было.

Отдел библиографии прошел трудный путь развития, прежде
чем стал центром библиографической работы в республике. Реко-

мендательные библиографические указатели на различные темы,

которые издавались отделом библиографии, не достигали своей

цели, ибо в районных библиотеках не всегда можно было найти

рекомендуемую литературу.

Библиотечная сеть республики еще только начинала разви-

ваться. Государственная библиотека оказывала методическую и

практическую помощь в этом важном деле.

В 1947 г. в Латвии были организованы первые колхозы. Наша

библиотека послала туда своих работников с дарственными биб-

лиотечками, которые должны были положить начало созданию

очагов культуры в колхозах. В этой работе активно участвовали

первые комсомольцы библиотеки.

Помню, как я и старейший работник библиотеки Я. Круминь
были командированы в колхоз «Дзиркстеле» Крустпилсского рай-
она. Это было накануне первого мая 1947г. Библиотечку мы вру-

чили в торжественной обстановке, на предпраздничном собрании
колхозников. Кроме художественной и общественно-политической
литературы, библиотечка содержала книги по сельскому хозяй-

ству, всего было более 100 книг.

Много дел было у комсомольцев библиотеки. Партийная орга-

низация поручила нам шефство над детским читальным залом.

Шефство наше заключалось в том, чтобы помогать работникам

этого читального зала организовывать массовые мероприятия для

детей. Многие семьи после войны остались без отцов, и перед
нами стояла задача обеспечить занятость детей, организовать их

досуг, привить любовь к чтению.

Детский читальный зал размещался тогда на ул. Яуна, 26,

в старом помещении, где трудно было создать уют. Деревянный
некрашеный пол мы перед каждым мероприятием скребли и

мыли. На наши вечера сходилось много детей. Мест в зале не

хватало, поэтому самых маленьких читателей мы усаживали в

первых рядах на пол.

Каждую неделю мы проводили беседы о книгах, громкие

читки, показывали диафильмы или устраивали вечера самодея-
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тельности с викторинами, загадками и аттракционами. Читали

стихи, хором пели песни, слушали пение нашей комсомолки

Эрики Типайне, которая в те годы училась в консерватории.

Для праздничных мероприятий администрация библио-

теки предоставляла нам актовый зал на Библиотечной улице.

Иногда для наших читателей ставил свои спектакли кукольный

театр.

Наш читальный зал постепенно становился очагом культуры
для ребят Старой Риги и окрестных кварталов. К нам шли дети

всех возрастов, даже дошкольники. В связи с этим приходилось

тщательнопродумывать программу каждого мероприятия, искать

формы работы с детьмиразных возрастов.

В 1952 г. детский читальный зал перевели в просторное кра-
сивое помещение на ул. Комъяунатнес, 6/8.

Valsts bibliotēku pēckara posmā ir apmeklējuši daudzi redzami

padomju kultūras darbinieki un katrs par sevi atstājis vairāk vai
mazāk spilgtas atmiņas

1
Tomēr viens no viņiem bibliotekāru saimei

kjuvis sevišķi tuvs, un tāpēc sniedzam dažus izvilkumus no M. Klu-
ces apcerējuma «Meinhards Rudzītis — Viļa Lāča Latvijas PSR
Valsts bibliotēkas lasītājs»:

«Meinhardam Rudzitim bibliotēkas jau no pašas bērnības šķi-
tušas kā brīnumu pasaule, un kā neizsmeļams atziņu avots tās biju-
šas viņam līdz pat pēdējam dzīves mirklim

...

Valsts bibliotēkā topošais dzejnieks sācis lasīt 30. gados, bet
pēc Lielā Tēvijas kara viņš lasīja gandrīz visās bibliotēkas lasī-
tavas. Ķ. Barona ielas ēkā viņu varēja redzēt gan vispārējās lasī-
tavas palīgfondā, gan individuālā abonementa telpās. Bet viņš
lasīja ari letonikas un reto grāmatu nodaju lasītavās Komjaunat-
nes ielā 6/8 un bija pastāvīgs bibliotēkas jaunumu izstāžu apmeklē-
tājs, kur viņš cītīgi atzīmēja grāmatas, ko pieprasīt lasīšanai uz

māju. Pēdējā uz māju izsniegtā grāmata reģistrēta 1965. g. 26. XI,
un šo grāmatu estētikas vēsturē viņš lasījis vēl naktī pirms nāves,
ka to liecina atstātie izraksti.

Meinhards Rudzītis arī citādi bijis tuvs bibliotēkas darbinie-
kiem — neaizmirsīs pasniegt savas grāmatas ar dāvinājumu ierak-

stiem, rakstījis veltījumu dzejoļus, piedalījies bibliotekāru dienās.

Kad Valsts bibliotēka rīkoja literārus vakarus, tikšanos ar lasītā-

jiem vai rakstniekiem vai atklāja plašākas izstādes, Meinhards

Rudzītis ieradās reizē kā dzejnieks un lasītājs.
Kad reto grāmatu un rokrakstu nodala atklāja latviešu grāmat-

niecības vēstures izstādi (1964. g.), dzejnieks pirmo apmeklētāju
vārdā atstāja viesu grāmatā ierakstu: «Ar lielu interesi un sajūsmu
lepazināmies ar latviešu grāmatniecības vēsturi šis izstādes zālēs

un stendos. Sirsnīgi pateicamies par lielo un rūpīgo darbu...



Novēlam kolektīvam turpināt komunisma celtniecībā tik svarīgo
pasākumu, vērst to plašumā.» Nodaļas darbiniekiem viņš toreiz at-

zinās, ka būtu ar mieru paņemt puskukuli maizes līdz un nodzīvot

pie ekspozīcijas visu dienu.

Pēc sekmīga darba cēliena, risinot kādu iecerētu vēstures tēmu

vai lasot mākslas grāmatas, dzejnieks bieži atstāja bibliotēku pilns
radošas enerģijas. Tā letonikas lasītavas darbinieces ar lielu gan-
darījumu uzzināja, ka dzejnieks vienu no saviem prieka un pava-

sarīgā noskaņojuma pilnajiem dzejoļiem

«Kāds prieks, kad atkal koki lapo,
Kad zāle dīgst un svilpo strazds ...»

uzrakstījis pēc viņu lasītavas apmeklējuma 1963. g. 6. maijā, kur

viņš lasījis vairākas vēstures un mākslas grāmatas.
1965. g. 4. maijā bibliotēka saaicināja ilggadējos lasītājus pie

kafijas tases pārrunāt sasāpējušos jautājumus. leradās ari dzej-

nieks, kaut gan viņam bija jāizbrauc ārpus pilsētas. Viņš dalījās
savās bērnības atmiņās par grāmatām un bibliotēkām un arī izteica

savas domas par bibliotēkas nākotni, uzsvērdams jaunas ēkas

nepieciešamību. Sajā sanāksmē viņu ievēlēja lasītāju padomē un

26. novembra sēdē izvirzīja par lasītāju padomes priekšsēdētāju.
Ar šo brīdi Meinhards Rudzītis uzskatīja par savu pienākumu nevis

izteikt tikai vēlēšanos, bet arī aktīvi palīdzēt bibliotēkai svarīgu

jautājumu risināšanā, sevišķi jaunās ēkas celtniecības virzīšanā

uz priekšu.
Domājot par rakstniekiem, kas bieži un regulāri apmeklē Valsts

bibliotēku, tās darbinieki pašā pirmajā vietā ierindoja Meinhardu

Rudzlti un sāpīgi izjuta viņa aiziešanu no kopīgā darba ierindas.»

Atmiņas publicēšanai sakārtojis

J. Zemzaris
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СТРУКТУРА

Государственной библиотеки

Латвийской ССР им. В. Лациса 1

I. Дирекция — 92
.

Директор.
Заместитель директора по научной работе.
Заместитель директора по библиотечной работе.
Заместитель директора по административно-хозяйствен-
ной работе.
Ученый секретарь.

Инспектор по кадрам, заведующий архивом.
1. Диспетчерская группа —.

2. Канцелярия. Экспедиция —3.

3. Сектор строительства и механизации —.

11. Отдел комплектования — 23.

1. Сектор комплектования и докомплектования отечест-

венной литературы — 6:

а) группа платного обязательного экземпляра СССР;

б) группа бесплатного контрольного экземпляра Лат-

вийской ССР и докомплектования республиканских

ведомственных изданий;

в) группа купленной и заказной литературы;

1 Утверждена министром культуры Латвийской ССР 28 января 1969 г.

2 Цифры соответствуют числу сотрудников; прочерк (—) сделан в тех слу«

чаях, когда вновь образованная структурная единица еще не получила штата.

Труды Гос. библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса, IV, Рига, 1973
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2. Сектор комплектования иностранной литературы и меж-

дународногокнигообмена — 4:

а) группа комплектования иностранной литературы;

б) группа международного книгообмена.

3. Сектор учета —5:

а) группа инвентаризации и учета;

б) труппарегистрации периодики.

4. Сектор резервно-обменного фонда и республиканского
книгообмена — 6:

а) группа комплектования и книгообмена;

б) группа каталогизации;

в) группа республиканского книгообмена.

111. Отдел обработки и каталогов — 32.

1. Сектор каталогизации — 14:

а) группа приема и сдачи произведений печати;

б) группа научной обработки (книг, периодики, спец-

видов технической литературы, авторефератов дис-

сертаций) ;

в) группа технической обработки произведений печати;

г) группа организации алфавитных каталогов (кроме
каталогов периодики и сводных каталогов).

2. Сектор обработки периодики —3:

а) группа научной обработки периодики (журналов,
газет и продолжающихся изданий) ;

б) группа организации алфавитных каталогов перио-

дики.

3. Сектор сводных каталогов —2.

4. Сектор классификации — 11.

Группы классификации литературы отдельных циклов

наук:

а) общественных;

б) 1естественных;

в) технических;

г) гуманитарных;

д) группа организации систематических каталогов

(в том числе систематического каталога — указа-

теля периодики и алфавитно-лредметного указа-

теля) .

IV. Отдел обслуживания читателей — 59.

1. Читальный зал леттоники с фондом —3.

2. Читальный зал общественно-политической литературы

с подсобным фондом — 7.
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3. Читальный зал технической литературы с подсобным

фондом — 8.

4. Читальный зал литературы по естественным наукам,

медицине и сельскому хозяйству с подсобным фон-

дом — 8.

5. Читальный зал филологии и искусствоведения с под-

собным фондом — 9.

6. Общий читальный зал с подсобным фондом — 8.

7. Сектор регистратуры и контроля — 14.

Группа дежурных у выставок.

Справочная и экскурсионная группа по библиотеке.

V. Отдел абонемента—8.

1. Сектор межбиблиотечного, международного и заочного

абонемента — 4.

2. Сектор персональногоабонемента —2.

VI. Отдел хранения — 38.

1. Сектор книг — 24:

а) фонд книг на латышском языке;

б) фонд книг на русском языке;

в) фонд книг на языках народов СССР;

г) фонд книг на иностранных языках.

2. Сектор периодики — 10:

а) фонд периодики на латышском языке;

б) фонд периодики на русском языке;

в) фонд периодики на языках народов СССР;

г) фонд периодики на иностранных языках;

д)
~

фонд продолжающихся изданий;

е) читальный зал периодики, литературы групповой

обработки, изографики и карт.

3. Сектор гигиены и реставрации произведений пе-

чати — 1.

4. Сектор неактуальной литературы (депозитарий) — 3.

VII. Отдел литературы групповой обработки, печатной гра-

фики и карт — 7.

1. Сектор литературы групповой обработки —3.

2. Сектор печатной графики —2.

3. Сектор карт —2.

VIII. Отдел редких книг и рукописей —5.

1. Сектор редких книг —2.

2. Сектор рукописей —2.

3. Читальный зал.

- 4. Выставочный сектор — 1.
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IX. Отдел музыки — 17.

1. Сектор комплектования —2.

2. Сектор нотно-музыкальной литературы и ведения ка-

талогов — 6:

а) фонд нот и музыкальной литературы;

б) каталоги.

3. Сектор библиографической и методической работы —3.

4. Сектор фонотеки —2:

а) фонд звукозаписей:
б) ' обслуживание аппаратуры прослушивания;

в) абонементзвукозаписей.
5. Абонемент и читальный зал — 3.

X. Отдел научно-методической и библиографической ра-

боты — 32.

1. Сектор научно-методической работы — 10:

а) группа организационно-методической и научно-

методической работы;

б) читальный зал с подсобным фондом.
2. Сектор по работе с библиотеками, обслуживающими

" детей, — 4.

3. Сектор библиографии леттоники —5.

4. Сектор библиографии — 10:

а) группа библиографии общественно-политической

литературы;

б) группа библиографии естественнонаучной и сель-

скохозяйственной литературы;

в) группа библиографии художественной литературы,

литературоведения, литературы по искусству и

спорту.

XI. Научно-исследовательский отдел —5.

XII. Отдел справочно-библиографической и информационной
работы — 22.

1. Справочно-библиографический сектор — 18:

а) справочно-б'иблиографическое бюро с подсобным

фондом;

б) справочно-библиографическая группа общественно-

политической литературы;

в) справочно-библиографическая группа технической

литературы;

г) справочно-библиографическая группа естественно-

научной, медицинской и сельскохозяйственной лите-

ратуры;



д) справочно-библиографическая группа художествен-
ной литературы, литературоведения, литературы по

искусству и спорту;

е) справочно-библиографическая группа общего чи-

тального зала.

2. Сектор информационной работы —2.

XIII. Отдел массовой работы —4.

1. Сектор массовых мероприятий —2.

2. Сектор художественногооформления —2.

XIV. Отдел репрографии — 10.

1. Группа микрофильмирования и фотографирования.
2. Группа размножения материалов.

XV. Отдел реставрации и переплета — 14.

XVI. Административно-хозяйственный отдел — 56.

1. Бухгалтерия —6.

2. Мастерские —3.

3. Сектор хозяйственного обслуживания — 45.
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STATISTISKAS ZIŅAS

par V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēku

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

о Государственной библиотеке Латвийской ССР им. В. Лациса

STATISTIC DATA

on the Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R.

Statistiskās ziņas par V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēku

ietvertas 5 tabulās. Galvenie skaitliskie rādītāji doti par bibliotēkas

pastāvēšanas 50 gadiem. Sīkāk skaitliskie rādītāji raksturo darbu

ar lasītājiem 50. un 60. gados. Plašāku posmu par lasītāju apkal-
pošanu nav iespējams parādīt, jo Lielā Tēvijas kara laikā un pir-
majos pēckara gados trūkst ziņu un apkopotu pārskatu, kur sīkāk

būtu analizēti bibliotēkas darba procesi. Atsevišķi darba veidi pēc-
kara periodā, piemēram, literatūras komplektēšana un uzziņu bib-

liogrāfiskais darbs, pietiekami plaši skaitliski atspoguļoti attiecīga-

jos rakstos šajā krājumā.
Jāpiezīmē arī, ka, sākot ar 50. gadiem, atskaišu struktūra

vairākkārt mainījusies, tādēļ ziņas vietumis nevienveidīgas. Tā

1968. gadā pēc PSRS Valsts V. I.' Ļeņina bibliotēkas norādījumiem
izmainīta lasītāju un apmeklētāju uzskaite, parādot to sastāvu pēc

profesijām. Sakarā ar to no 1968. gada līdz 1970. gadam dotas pa-

pildtabulas par lasītāju un apmeklētāju sastāvu. Par izmaiņām
uzskaitē tabulu parindēs doti paskaidrojumi.

Statistiskām ziņām pievienoti izmantotie avoti (sk. 398. lpp.).

V. Lāča Latvijas PSR Valsis bibliotēkas Raksti, IV, Rigā 1973



Статистические сведения о Государственной библиотеке Лат-

вийской ССР им. В. Лациса представлены в пяти таблицах.
Основные цифровые показатели даны. за 50-летний период

существования библиотеки; более подробно охарактеризована

работа с читателями в 50-е и 60-е годы. Разница в полноте ста-

тистических данных объясняется несовершенством учета работы
библиотеки в период Великой Отечественной войны и в первые
послевоенные годы, а также отсутствием аналитического обзора
библиотечной работы за это время. Некоторые другие виды

работы, например комплектование литературы и справочно-биб-
лиографическая деятельность послевоенного периода, на основе

приводимых статистических данных довольно подробно освеща-

ются в соответствующих статьях настоящего сборника.

Следует отметить, что начиная с 50-х годов неоднократно
менялись структура отчета и способы группировки сведений. Так,

для унификации учета в 1968 г. по требованию Государственной
библиотеки СССР им. В. И. Ленина при учете читателей стали

указывать их состав по профессиям. В связи с этим за 1968—

1970 гг. собраны дополнительныеданные о составе читателей и

посетителей. Изменения в учете поясняются в сносках таблиц.

К статистическим данным прилагается список использован-

ных источников (см. с. 398).

Statistic data on the Vilis Lācis State Library of the Lat-

vian S.S.R. are included in 5 tables. It is possible to compare the

figures of the main indexes during the whole period of existence

of the library and more in details — the work with readers in the

fifties and sixties. It is impossible to show a broader period of the

service of readers, because there are no data and summaries of the

work of the library during the period of the Great Patriotic War

and the post-war years. Other kinds of work, for instance, the

acquisition of literature and the bibliographical information, are

widely enough reflected in figures in the respective articles.

It is necessary to stress that, beginning with the fifties, the

structure of accounts has changed more than once, therefore the

data do not correspond here and there. The year 1968 is especially

remarkable, when, according to the instructions of the Lenin State

Library of the U.S.S.R., the registration of the readers was changed
to show their occupations. In this connection some supplementary
tables about the structure of the readers within the years 1968—1970

are given. In footnotes there are explanations about the changes
in the registration.

The sources are added to the statistic data.
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1. tabula

Таблица 1

Statistiskas ziņas par V. Lāča LPSR Valsts bibliotēku

(galvenie skaitļi) 1919.—1970. g.

Статистические сведения о Государственной библиотеке Латвийской ССР

им. В. Лациса

(основные показатели) 1919—1970 гг.

Darbin.

skaits

Fondu

lielums

Lasītāju

skaits

Apmeklējumu
skaits I

Izsniegto
sējumu
skaitsGadi

Годы Количество

сотрудн.

Объем

фондов

Количество

читателей

Количество

посещений
Выдано

литературы

3 4 •5

1919/20 5—16

1920/21 30 ap 300000 24 904 12959

41 4251921/22 38 4 473 69 481

1922/23 39 6 771 99 657 46 358

1923/24

1924/25

36

39 ap 400000

6 046

5 896

102796

115088

95 591

104 122

1925/26 39 5 753 117604 109 453

1926/27 40 421 243 5 185 100068 96 441

1927/28 33 430 406 5 148 93 165 90 021

1928/29 33 441 090 4 898 82 629 ПО 169

1929/30 39 451 850 4 657 66415 89 402

1930/31 40 465281 4 778 59 737 93 389

1931/32 38 477 934 5 136 66 298 114056

1932/33 38 480 323 5 422 69 572 125739

1933/34 488297 4 848 64 865 115 058

1934/35 53 498 791 4 690 63 409 120511

1935/36 53 514 030 4 598 62 921 121 431

1936/37 52 527 276 4312 61 942 119704
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3 4 5 6

1937/38 52 1 603 629 4 107 58 944 116 340

1020681938/39 51 1 431 674 3 713 50 029

1939/40 56 1 703 776 3 177 37 791 78 016

1940 53 1 703 776 3 234 25062 75852

1941 92 2 430037 2 932 22682 50 715

1942 79 2 450039 2 263 18 789 50 650

1943 67 2 457593 1 652 23 521 74 857

1944 34 2 196266 1 078 7 544 23 173

1945 40 »2358836 /2 678 19 741 69 140

1946 135 2 482070 4 500 43 489 194725

1947

1948

165 2 599 899

2 693 250

2 726 781

7 531

10405

71 090

129836

308204

498820

1949 13 583 178587 797 224

1950 155 - 2 232 028 '15 156 203 098 880 042

1951 155 2 192761 16 124 213 240 751 378

1952 155 2 357538 14 709 205813 870 020

1953 155 2 445205 16 464 217 978 929 317

1954 ' 147 2 595 135 18 458 229 174 977 922

1955 153 ■ 2 677 900 �18233 223 348 977 408

1956 154 2 609 439 14 088 146 095 771 758

1957 164 3574 073 9218 77 430 499 507

I958L..
1

175 3 720 961 11 123 131 531 648 887

1959 162 3 810 622 v 14 834 148 120 736 958

1960 172 • 3 927 459 . 14 684

15 195

155261 656 262

1961 183 4 045 150 169 479 756 221

1962 202 3 205071 .17781 204 207 820 542

1963 202,5 2910010 15 176 179949 752 744

1964 204,5 3 014 562 20 930 242 745 972 566

1965 209,5 .3 108096 »23505 256 503 1 037 690

1966 229 3 214 489 26522 272 337 1 092 827

1967 241 3 352969 22 513 247 282 1 007 477

1968 270 3 462750 24 353 232 445 898 908

1969 315 . 3 547 195 18519 181 049 697 757

1970 346 . 3 648 972 24 017 259 787 959 050
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Lasītāju sastāvs по 1950. gada līdz 1970. gadam
Состав читателей с 1950 по 1970 г.

* No 1950. gada līdz 1954. gadam speciālistus ar augstāko un vidējo izglītību uzskaitīja kopi-
С 1950 по 1954 г. специалисты с высшим и средний образованием учитывались вместе.

** 1951. gada atskaitē lasītāju sastāvs parādīts tikai procentos.
В отчете за 1951 г. состав читателей показан только в процентном отношении.

*** 1950. gadā, по 1954. gada līdz 1963. gadam un по 1966. gada līdz 1968. gadam studen-

B 1950 г., с 1954 no 1963 г. и с 1966 по 1968 г. учащиеся учитывались вместе.

**** No 1967. gada karavīrus un kalpotājus, bet 1968. gadā arī strādniekus neuzskaitīja at«evi3"
C 1967 г. военнослужащие н служащие, а с 1968 г. — рабочие не выделяются в отдель-

***** No 1968. gada zinātniskie darbinieki un speciālisti uzskaitīti kopā, bet sīkāk sadalīti
С 1968 г. научные работники и специалисты учитываются вместе, но распределены но

»peciä listi
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1951

1952

1953

1954

1955
1956

1957

1958

J959
1960

1961

1962

1963

1964

1965

15 156

16 124

14 709

16 464

18 458

18 233

14 088

9218

11 123

14 834

14 684

15 195

17 781

15 176

20 930

23 505

26 522

22 513

24353

18519

24 017

100

100**

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

473 3,1
1,9

3,4

14,0
9,9

2635*' 17,4

15.3

16,6
17,6

10,8

10,6
11,8

12,8

14,4

20,0
24,1

21,9

26,7
25,7

26,5

26,7

26,6
29,9

791 5,2
10,6

9,3

7,5
7,2

6,0

4,8
2,2

4,1
4,3

4,5

2,8

3,0
2,3

2,3
2,4

1.8

3468 22,9
23,9

22,0

19,3
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17,7

17.9
13,7
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1 830

1 786
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325 \
403
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_£53-
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1 018

! 147

1 040

I 150

13364*****

9960

12301

3,5
3.5

3,0

3,7
Aß
5,5

4,7

4,9
4,9

4,9

4,6
5,1

54.9

53,8
51,3

2419

2865

1984

1015

756

1110

6892

• 2332

27316

3398

2899

3538

4299

4619

4311

9,8

7,3

8,4
10,2

13,0

15.9
17,3

19.1

19,1

16,9
18,3

17,4
19.1

I960
1639

1161

1568

2922
3513

3329
4759

3890

5569

6285

7075

6729 i

1350

1213

1321

1081

665

200

471

632

712

429

533

352

477

568

513

3197

3135
3105

3210

2493

1241

1532

27Ш

2730

2861
3377

2464

3555

3920

5240

3731

3867

3231

5155

18,8

19,0

16,2

17,0
16,7

19,7
16.6

15,9
17,4

21,5

1966

1967

1968

1969

1970

100

100

100

100

100

L С
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2. tabula

Таблица 2

tus un skolēnus uzskaitīja kopa.

Ijās grupās, tic apvienoti grupā «pārējie».
нУю группу, но входят в группу «прочие».

p*^Pr ofesijām (sk. papildu ziņas),
профессиям (см. дополнительные сведения).
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4194
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1186

40,9
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41,0
1,5
2,6

42,2
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9,7
6,7
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13,9
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6,9

15,7

11,3
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6,7
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1393
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2626
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2777
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3170

2711

5,4

4,4
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5.9
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0,6
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757****
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509
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3,8
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4,6
3,0
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3,0
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3,4
14,7
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3,2
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8,5
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1399
14
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24

22

581

687

846

1060

0,2
0,1

0,08

2,6
2,8

4,6
4,4

0,2
0,3

9,1

7.3

4,9
814

1615

1820

1924

9,8

8,0
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Lasītāju sastāvs no 1968. gada līdz 1970. gadam (Papildu ziņas)
Состав читателей с 1968 по 1970 г. (Дополнительныесведения)
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1968 5905 358 1,524 353 100 13 364 54,9 1421 5.8 138 0,6 24,2 79 0,3 1548 6,4

1969 18519 100 9 960 53,8 924 5,0 77 0,4 5030 27,2 95 0,5 1194 6,4 316 1,7

1970 24 017 100; 12 301 51J3 1255 5,2 106 0,4 4863 20,5 166 0,6 1503 6,3 374 1.5
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Apmeklētāju sastāvs no 1954. gada līdz 1970. gadam
Состав посетителей с 1954 по 1970 г.

* 1954. un 1955. gadā speciālistus ar augstāk» un vidējo izglītību uzskaitīja kopā.
В 1954 и 1955 г. специалисты с высшим и средним образованием учитывались вместе.

** 1958. gadā apmeklētāju skaits nav sadalīts grupās.

В 1958 г. количество посетителей не распределено по группам.

*** No 1967. gada karavīrus un kalpotājus, bet 1968. gadā arī strādniekus neuzskaitīja atseviš-

C 1967 г. военнослужащие и служащие, а в 1968 г. рабочие не выделяются в отдельную

»*�* No 1968. gada zinātniskie darbinieki un speciālisti uzskaitīti kopā, bet sīkāk sadalīti РеС

С 1968 г. научные работники и специалисты учитываются вместе, но распределены по

Speciālisti. Специалисты
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3. tabula

Таблица 3

fcās grupās, tie apvienoti grupā «pārējie»,
группу, но входят в группу «прочие».

profesijām (sk. papildu ziņas).
профессиям (см. дополнительные сведения).
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Apmeklētāju sastāvs no 1968. gada līdz 1970. gadam (Papildu ziņas)
Состав посетителей с 1968 по 1970 г. (Дополнительные сведения)

Zinātniskie darbinieki un speciālisti. Научные работники и
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Grāmatu izsniegums pa zinātņu nozarēm no 1951. g. līdz 1970. g.

Выдача книг по отраслям знания х 1951 по 1970 г.

* Izsniegumu no rezerves plaukietm un bērnu literatūru 1963. un 1964. gada neuzskaitīja
Выдача с бронеполок и детская литература в 1963 и 1964 гг. не учитывалась по отраслям

Žurnālu izsniegums pa zinātņu nozarēm no 1965. g. līdz 1970. g.

Выдача журналов по отраслям знания с 1965 по 1970 г.
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4. tabula

Таблица 4

pa zinātņu nozarēm
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IZMANTOTIE AVOTI

ИСТОЧНИКИ

1919—1939. g.

LCVVA, 5951. f., 2. apr., П. 1., 1. lapa.
LCVVA, 5951. f., 2. apr., 290. 1., 4.-6., 10., 12. lapa.
R XAI64, 19. 1., 7., 12. lapa.
R XÄI64, 1. с. 1. 23., 25., 33., 35. lapa.
R XAI64, 16. 1.

R XAI64, 4.-5., 7.—15., 17.—18., 19a. 1.

Pārskats par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. aug. līdz 1938. g.
1. nov. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1938, № 11, 568.—578. lpp.

Pavārs A. Latvijas Valsts bibliotēka. (No 29. VIII. 1919. līdz X. 1928.) -

«Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1928, № 11, 436.—441. lpp.
Latvijas Valsts bibliotēka. — «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1933,

№ 11, 414.—417. lpp.
T(annis) K. Valsts bibliotēkai. — «Latvijas Skola», 1939, №> 3, 330.—331. lpp
Sainītis V. Latvijas kultūras statistika. 1918.—1937. g. R., 1938, 124.—125. lpp

1940—1945. g.

LCVVA, 5951. f., 2. apr., 291. 1., 4., 6., 26. lapa.
LCVVA, 5951. f., 2. apr., 325. 1., 22.-44. lapa.
LCVVA, 5951. f., 2. apr., 317. 1., 1., 3., 6.-28. lapa.
LCVVA, 5951. f., 2. apr., 195. 1., 36.—73. lapa.
LCVVA, 5951. f., 2. apr., 281. 1.

LCVVA, 5951. f., 2. apr., 308. 1., 19., 85.-88. lapa
RXA 164, 18. 1., L, 3., 9., 19., 37., 43. lapa.

R XAI64, 30. 1.

LCVVA, 5951. f., 2. apr., 321. 1., 2., 24., 101. lapa.
LCVVA, 5951. f., 2. apr., 328. 1.

R XAI64, 35. 1.

1946.—1970. g.

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas atskaites par 1946.—1970. gadu (26 sēj.)
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LITERATŪRA PAR VIĻA LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKU1

ЛИТЕРАТУРА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕЛАТВИЙСКОЙ ССР

им. В. ЛАЦИСА

LITERATURE ABOUT VILIS LĀCIS STATE LIBRARY

OF THE LATVIAN S.S.R.

1907—1918

Līgotņu Jēkabs. Kāds neatliekams latviešu kultūras darbs. [Vajadzīga latv.

publiskā b-ка]. — cDzimtenes Vēstnesis». 1907, 1. (14.) nov., № 1.
' Latviešu publiskās bibliotēkas lietā. I. — «Dzimtenes Vēstnesis», 1907,

17.(30.) nov., № 15. (Kāds bibliotekārs).
—-т. Latviešu publiskās bibliotēkas lietā. 11. — «Dzimtenes Vēstnesis», 1907,

17. (30.) nov., № 15.

[Stalažs J.] Gaujmaliets. Latviešu publiskās bibliotēkas lieta. — «Dzimtenes

Vēstnesis». 1907, 8. (21.) nov., № 7.

[Kukurs Alfrēds] Akrs. Latviešu publiskās bibliotēkas lietā.
— «Rīgas Ap-

skats», 1908, 14. (27.) martā, № 62.

Misiņš J. Kā nodibināsim pilnīgu latviešu bibliotēku. [Par latv. Centr. b-kas

dibināšanu]. — «Dzimtenes Vēstnesis», 1912, 18. febr., (2. martā), № 40; «Jauno
Latv. Avīžu lit. piel.», 1912, 28. febr., № 17; «Latvija», 1912, 18. febr. (2. martā),
№ 40; «Rīgas Avīze», 1912, 18. febr. (2. martā), № 40.

Egle R. Latvju Nacionālā bibliotēka. — «Jauna Latvija», 1918, № 6, 395.—

399. lpp.

1919

Ārpusskolas Izglītības nodaja. (Darbības pārskats par febr.). 3. bibliotēkas

apakšnodaļa. — «Izglītība», 1919, 16. martā, № 1, 12. lpp.
Dekrēts par bibliotēkām. — «Latvijas Soc. Padomju Valdības Ziņotājs», 1919,

3. apr., № 36; «Cīņa», 1919, 9. apr., № 77.

Padomju varas konstitucionālie akti Latvijā. R., 1957, № 71. Latvijas Pa-

domju Valdības dekrēts par bibliotēkām. 175.—176. lpp.
Dekrēts par bibliotēkām. Projekts. — «Izglītība», 1919, 7. apr., № 2, 16. lpp.

1 Bibliotēkas nosaukums anotācijas, apakšvirsrakstos un virstitula ziņas tiek

uzrādīts saīsināti: LPSR VB vai VB; ГБ ЛССР или ГБ.
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1940

Bibliotekāru panākumi. — «Darbs», 1940, 31. okt, № 82.

Vakskalns P. Neciešami apstākļi Valsts bibliotēkā.— «Darbs», 1940, 20. sept,
№ 41.

Зерф M. В Государственной библиотеке. — «Пролетарская правда», 1940,
5 окт., № 95.

1941

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 519. lēmums par visu publisko
(masu) un speciālzinātnisko bibliotēku un dažādu organizāciju grāmatu fondu

reģistrāciju. — «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1941,
7. apr., № 81.

Jāpieteic bibliotēkas un grāmatu fondi. (Latvijas PSR TKP 4. apr., 519. lē-

mums). — «Jaunais Komunārs», 1941, 13. apr., № 90.

Latvijas PSR bibliotēku tīkla izveidošana. — «Cīņa», 1941, 9. febr., № 40.

M. Z. Valsts bibliotēka. — «Jaunais Komunārs», 1941, 2. martā, № 54.

1944

— Duncis K. Bibliotēku stāvoklis Padomju Latvijā. [VB v. с]. — «Päd. Jau-

natne», 1944, 25. nov., № 17.

Eglīte A. Miljoni grāmatu. — «Cīņa», 1944, 10. dec, № 90.

~-Reihmanis O. Atjaunosim bibliotēkas. [VB v. с]. — «Päd. Jaunatne», 1944,

11. nov., № 11.

Воронцов M. В Государственной библиотеке. — «Сов. Латвия», 1944, 1 но-

ября, № 18.

1945

Austrums V. Izmantosim savas bibliotēkas! Valsts bibliotēkā. — «Pad. Jau-

natne», 1945, 20. sept., № 114.

««
D. C. Sākusi darbu Latvijas Valsts bibliotēka. — «Cīna», 1945, 17. febr.,

№ 40.

Duncis X- un Poļakova. Valsts bibliotēkā. — «Pad. Jaunatne», 1945. 17. mar-

tā, № 34.

— Eglīte A. Valsts bibliotēkas turpmākie uzdevumi. — «Pad. Jaunatne», 1945,

29. martā, № 39.

Jaunas iespējas Latvijas PSR Valsts bibliotēkas lasītājiem. [SBA]. —
«Patf.

Jaunatne», 1945, 28. apr., № 52.

Obrama 1. Latvijas PSR bibliotēku stāvoklis un uzdevumi. — «Pad. Latvijas

Skola», 1945, № 3, 92.-95. lpp.
В библиотеках Латвии. — «Сов. Латвия», 1945, 1 февр., № 26.

В читальне Государственной библиотеки. — «Сов. Латвия», 1945, 29 марта,
№ 74.

Государственная библиотека Латвийской ССР. — «Лит. газ.», 1945, 10 мар-

та, № 11.

Э[глите] А. В читальном зале [ГБ ЛССР]. — «Сов. Латвия», 1945, 9 аир.,
№ 84.

Эглите А. Государственная библиотека Латвийской ССР. — «Сов. Латвия»,

1945, 7 февр., № 31; «Библнотеч. журн.», 1945, № 2—3, с. 105—108.

1946

"""Krasts V. Padomju bibliotēkas masu darbs. — «Lit. un Māksla», 1946, 26. jūL
№ 30.
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— Krasts V. Pārkārtojumi Latvijas PSR Valsts bibliotēkā. — «Gina», 1946,
11. aug., № 187.

Valsts bibliotēkā atvērs marksisma-ļeņinisma kabinetu.
— «Cīna», 1946,

14. dec, № 290.

Бруни И. Там, где живут книги. В ГБ Л ССР. — «Сов. молодежь», 1946,
22 марта, № 54.

Краст В. Массовая работа [ГБ]. — «Сов. Латвия», 1946, 22 июня, № 144.

1947

ф Latvijas PSR Valsts bibliotēkas zinātniski metodiskais bibliotekonomijas
kabinets. [Informācija par konsultācijām]. — «Cīņa», 1947, 2. dec, № 282.

Nikolajeva-Bergina M. LPSR Valsts bibliotēkas zinātniskais kabinets —

«Cīņa», 1947, 28. maija, № 123.

Rīdzenieks A. Latvijas PSR Valsts bibliotēkas 1946. gada darba atskaite. —

Grām.: Latvijas PSR Valsts bibliotēkas zinātniskās padomes pirmā sesija. 1947. g.
17.—18. apr. R., 1947, 30.—42. lpp.

Veinbergs J. Latvijas PSR Valsts bibliotēkas vestures īss apskats. — Gram.:

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas zinātniskās padomes pirmā sesija. 1947. g. 17.—

18. apr. R., 1947, 16.—29. lpp.
Vikšers J. Draugos ar grāmatu. [VB darbs]. — «Pad. Jaunatne», 1947, 5. dec,

№ 239.

В кабинете библиотековедения. — «Сов. Латвия», 1947, 2 аир., № 78.

Выдано 502 книги [в ГБ 27 ноября]. — «Сов. Латвия», 1947, 30 ноября,
№ 281.

Рогальская И. Как получить необходимую книгу. [МБА ГБ ЛССР], —

«Сов. Латвия», 1947, 15 мая, № 112.

1948

Bergmans Н. Valsts bibliotēkas bērnu un jaunatnes lasītava jaunās telpās.—
«Pad. Jaunatne», 1948, 25. aug., № 169.

«Latvijas PSR Valsts bibliotēka paplašina savu darbu.'— «Cīņa», 1948,
19. aug., № 196.

Rakstnieki un aktieri pie grāmatu lasītajiem. — «Cīņa», 1948, 20. aug.,
№ 197.

Valsts bibliotēka — divos namos. [PSRS tautu literatūras lasītava]. —

«Cīņa», 1948. 13. maijā, № 112.

Библиотеки колхозам Латвии. [Дар от ГБ ЛССР].— «Сов. Латвия», 1948,
6 июня, № 133.

В рижских библиотеках. >[В ГБ ЛССР]. — «Сов. Латвия», 1948, 24 авг.,

№ 200.

Книги по библиотечному абонементу. — «Сов. молодежь», 1948, 28 мая,

№ 104.

Новый читальный зал в рижской Государственной библиотеке. [Кабинет
марксизма-ленинизма переведен в новое помещение]. — «Сов. Латвия», 1948,
20 окт., № 249.

Руденко Е. Писатели и артисты в гостях у читателей. — «Сов. молодежь»,

1948, 25 авг., № 167.

1949

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par [LPSR VB dar-

bin. A. Veilandes, Z. Krievas, A. Rīdzenieka, E. Stengeies, A. Jansones] apbal-
vošanu ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu. — «Cīņa»,

1949, 16. apr., № 89.
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Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Atgādne lasītājiem. R., 1949. 22 lpp.
Bibliotēku darbinieki atceras V. I. Ļeņinu. [VB]. — «Cīna», 1949, 22. janv.,

№ 18

—LPSR Valsts bibliotēkas 30 gadu darbības atzīmēšana. — «Cīņa», 1949,
16. apr., № 89.

Priede J. Grāmatas kolhoziem. [LPSR VB nodevusi kolhoziem 9000 grām.].—
«Lit. un Māksla», 1949, 6. febr., № 6,

Raipuls V. Latvijas PSR Valsts bibliotēkas darbinieku tikšanās ar lasītā-

jiem. — «Skolotāju Avīze», 1949, 22. apr., № 16.

Raipuls V. Valsts bibliotēkas bērnu lasītava. — «Pad. Jaunatne», 1949,
23. martā, № 57.
-Rīdzenieks A. Latvijas PSR Valsts bibliotēkas 30 darba gadi. — «Karogs»,

1949, № 5, 453.—455. lpp.
Valsts bibliotēka atzīme 30 gadu jubileju. — «Cīņa», 1949, 9. apr., № 83.

Valsts bibliotēkas darba svētki. [30 g. jubileja]. — «Lit. un Māksla», 1949,
10. apr., № 15.

Valsts bibliotēkas 30 gadu jubileja. — «Jaunais Ceļš», 1949, 16. apr., № 45.

Vikmane O. 2 700 000 grāmatu. [Sakarā ar VB 30 gadadienu]. — «Pad. Jau-

natne», 1949, 8. apr., № 69.

Указ Президиума Верховного Совета Латвийской ССР о награждении [со-
трудников ГБ ЛССР Вейланд А., Криева 3., Ридзениек А., Штенгел Э., Ян-

сон А.] Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. —

«Сов. Латвия», 1949, 16 апр., № 89.

Государственная библиотека Латвийской ССР. Памятка читателю. Р., 1949.

24 с. (ГБ ЛССР).
В Государственной библиотеке. ,[Празднование ленинских дней]. — «Сов.

Латвия», 1949, 21 янв., № 17.
В республиканской библиотеке. — «Сов. Латвия», 1949, 13 дек., № 292.

30 лет Публичной библиотеки. — «Сов. Латвия», 1949, 8 апр., № 82.

Фриде Я. Юбилей Государственной библиотеки Латвийской ССР. — «Сов.

Латвия», 1949, 9 апр., № 83.

1950

Egle К. Bibliotēkām nepieciešami izdevumi. [Bibliogr. rādītāji un iespiestās
katalogu kartītes]. — «Skolotāju Avīze», 1950, 10. martā, № 10.

V Rūpējas par lauku lasītājiem. [Metod. kabineta darbs]. — «Cīna», 1950,
5. okt.. № 237.

Ždanovs M. Atrasts jauns А. M. Gorkija manuskripts. [VB]. —
«Pad. Jau-

natne», 1950, 17. jūn., № 118.

Библиотекам — комсомольскую помощь: E. Сафонова. С книгой в ру-
ках

...
— А. Кузнецов. Читательские билеты колхозников. — Т. Кленова. На

селе ждут хороших книг. [Работа и развитие ГБ ЛССР]. — «Сов. молодежь»,

1960, 6 окт., № 198.

Валлерштейн Р. и Янсон А. Обработка стандартов. (Опыт работы ГБ

ЛССР). — «Науч. б-ки СССР», 1950, № 2, с. 66—71.

Гордин А. Крупнейшее книгохранилище республики. — «Сов. молодежь»,

1950, 25 ноября,№ 233.

Детская читательская конференция [в ГБ ЛССР]. — «Сов. молодежь»,

1950, 29 окт., № 216.

Кленова Т. На селе ждут хороших книг. [ГБ ЛССР должна больше попу-

ляризировать книжные фонды среди населения]. — «Сов. молодежь», 1950,

6 окт., № 198.

Пей ль Е. Я. Опыт работы над составлением словника терминов по библио-

тековедению. — «Науч. б-ки СССР», 1950, № 2, с. 64—66.
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Терновская К. Читатели о работе библиотеки. — «Сов. молодежь», 1950,
1 ноября, № 216.

Янсон А. Государственная библиотека Латвийской ССР (1940—1950 гг.). —

«Науч. б-ки СССР», 1950, № 2, с. 27—35.

1951

Lasītāju konference par tematu «Rīgas loma latviešu tautas vēsturē». [Notiks
1951. r. 15. nov.]. R., 1951. 9 lpp. [LPSR VB. Novadpētn. nod.].

Teksts latv. un krievu vai.

Vaive A. Retumi LPSR Valsts bibliotēka. — «Pad. Jaunatne», 1951, 23. nov.,
№. 229.

Библиотеки — великим стройкам коммунизма. [К совещанию в ГБ

ЛССР]. — «Сов. молодежь», 1951, 20 мая, № 99.

Гехт В. Государственная библиотека к ленинским дням. — «Сов. моло-

дежь», 1951, 21 янв., Кя 15.

Гехт В. Для колхозной библиотеки. [Помощь ГБ ЛССР]. — «Сов. моло-

дежь», 1951, 7 февр., № 26.

Заочный абонемент в республиканской библиотеке. — «Сов. Латвия», 1951,
3 июля, № 154.

Крупнейшее книгохранилище республики. — «Железнодорожник Латвии»,
1951. 1 ноября, № 94.

Терновская К. Любимые книги. [Книги А. М. Горького в ГБ ЛССРI. —

«Сов. молодежь», 1951, 17 июня, № 119.

Трауман А. Наши юные друзья. [«Неделя детской книги» в ГБ ЛССР]. —

«Сов. молодежь», 1951, 25 марта, № 60.

1952

Lasītāju konference par Tautas rakstnieka Staļina prēmijas laureāta

Andreja Upīša romānu «Plaisa mākoņos». R., 1952. 8 lpp. (LPSR VB. Novad-

pētn. nod.).
Teksts latv. un krievu vai.

Jaunzeme B. Vērtīga ekskursija. [VB]. — «Pad. Jaunatne», 1952, 25. martā,
№ 60.

Kaupuža V. Lasītāju konference par A. Upīša jauno romānu. — «Cīņa», 1952,
15. nov., № 270.

Kolotijevskis A. Vērtīgs vēstures piemineklis. [LPSR VB reto grāmatu un

rokrakstu fondā atrasts 18. gs. sākumā iespiestais «Donas upes, Azovas un Mel-

nās jūras atlass»]. — «Zvaigzne», 1952, № 4, 21. lpp.
Līnis E. Marksisma-ļeņinisma kabinetā. — «Cīņa», 1952, 29. nov., № 282.

Государственная библиотека Латвийской ССР. Путеводитель по катало-

гам. Р., 1952. 26 с. (ГБ ЛССР).
Апине М. Огромная популярность. [Книги А. Упита в ГБ ЛССР]. — «Сов.

Латвия», 1952, 7 дек., № 288.

В Государственной публичной библиотеке. [Конференция читателей по ро-

ману А. Упита «Просвет в тучах»]. — «Сов. молодежь», 1952, 7 дек., № 239.

Гехт В. В Государственной библиотеке. [Произведения Н. В. Гоголя]. —

«Сов. Латвия», 1952, 29 февр., № 51.

[Гехт В.], Владимиров Г. Растить и воспитывать кадры библиотечных ра-
ботников. — «Сов. Латвия», 1952, Ю дек., № 290.

"Г Лекции для библиотечных работников [в ГБ ЛССР]. — «Сов. Латвия»,
1952, 12 янв., № 210.
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Пожндаева Л. За книгой... [Детский читальный зал]. — «Сов. моло-

дежь», 1952, 7 авг., № 154.

Редкие издания произведений Н. В. Гоголя [в ГБ ЛССР]. — «Сов. Лат-

вия», 1952, 20 янв., № 17.

Фонд редких книг и рукописей. — «Сов. Латвия», 1952, 4 дек., № 286.

1953

Bērziņš А. Bibliotēka eksāmenu dienās. [Vidusskolu abiturienti plaši izmanto

VB fondus]. — «Pad. Jaunatne», 1953. 27. maija, № 104.

Falkenšteins A. Bibliotēka palidz [vidusskolēniem gatavoties izlaiduma eksā-

meniem). — «Pad. Jaunatne», 1953, 16. maija, № 97.

— Lauku bibliotēkām. [Sakarā ar VB izdotajiem bibliogr. un metod. materiāliem

lauksaimn. literatūras propagandai]. — «Ciņa», 1953, 18. okt., № 247.

Purene Dz. Dzejnieks Ščipačovs Rīgā [VB]. — «Cīņa», 1953, 21. aug., № 197.

Vītiņa L. Valsts bibliotēkas bērnu un jaunatnes literatūras lasītavā. — «Sko-

lotāju Avīze», 1953, 9. janv., № 2.

[Гехт В.] Владимиров Г. Крупнейшая библиотека республики. — «Сов.

Латвия», 1953, 14 авг., № 191.

Дименштейн М. Библиотека в помощь агитаторам и пропагандистам.
—

«Сов. молодежь», 1953, 13 февр., № 30.

Кольба Л. Любимый писатель. [Интерес читателей ГБ ЛССР к творчеству
Л. Н. Толстого]. — «Сов. Латвия», 1953, 9 сент., № 213.

Парадиева Н. В. и Дименштейн М. Я. Библиографическая работа Государ-
ственной библиотеки Латвийской ССР. — «Сов. библногр.», 1953, вып. 1,

.с. 100—111.

Парадиева Н. Сокровищница знаний.
— «Сов. молодежь», 1953, 30 окт.,

№ 213.

Подниек А. Государственная библиотека — школьникам. — «Сов. моло-

дежь», 1953, 24 мая, № 100.

Целлерт В. Библиотекарь и его нужды. — «Сов. Латвия», 1953, 4 июня,

.№ 130.

1954

Lazda S. Lielais zinību un kultūras avots. — «Zvaigzne», 1954, № 4, 10.—

12. lpp.

Валлерштейн Р. Любите книгу — источник знания. — «Сов. Латвия», 1954,

16 сент., № 220.

Мадисон А. Редкие книги [в ГБ ЛССР]. — «Сов. молодежь», 1954, 25 авг.,

№ 168.

Маламед Л. В Государственной библиотеке. — «Сов. молодежь», 1954,

24 ноября, № 232.

Ридзинь Т. и Гехт В. Когда нет заботы о кадрах. О недостатках в подгот.

библиотеч. работников. — «Сов. Латвия», 1954, 21 февр., № 44.

Ридзинь Т. О рекомендательной библиографии. [О недостатках в изданиях

ГБ ЛССР]. — «Сов. Латвия», 1954, 31 авг., № 206.

1955

Saulīte М. Bibliotēka — palīgs skolai. [Par VB bērnu un jaunatnes literatū-

ras lasītavu]. — «Skolotāju Avīze», 1955, 20. janv., № 3.

Saulīte M. Bibliotēkas palīdzība politehnisko apmācību realizēšanā. — Grām.:

Latviias PSR masu bibliotēku darba pieredzes biļetens. 2. R., 1955, 28.—36. lpp

Sūna K. Bibliotēku grāmatu abonenti [VB]. — «Cīņa», 1955, 24. febr., № 46.
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Авотынь Р. Конференция молодых читателей [дет. чит. зала]. — «Сов.

молодежь», 1955, 25 дек., № 252.

Валин И. По телефону 2-36-45. В справочно-бнблиогр. кабинете ГБ. —

«Сов. Латвия», 1955, 3 июня, N° 130.

1956

Grandaus А. .Jurjanu Andreja rokraksti LPSR Valsts republikāniskajā bib-

liotēkā.
— «Lit. un Māksla», 1956, 22. sept., № 39.

Lazda D. Reto grāmatu un rokrakstu fonda. — «Cīņa». 1956, 1. sept., № 206.

Smite M. 1000 lasītāju viena diena. — «Pad. Jaunatne», 1956, 29. febr., № 45.

[Гехт В.] Владимиров Г. В мире редкой книги. [О фонде редких книг]. —

«Сов. Латвия», 1956, 13 янв., № П.

1957

i Darbiniece А. Kā izmantojam Valsts bibliotēkas metodiskos materiālus savā

darbā. [Valdemārpils pils. bērnu b-kas pieredze]. — «Pad. Karogs», 1957, 11. jūl.,
№ 82.

Deglava A. Valsts bibliotēka — jubilejai. [Intervija]. — «Cīņa», 1957,
18. maijā, № 116.

Kočetkova T. Nezināms Stendāla rokraksts Latvijas PSR Valsts bibliotēkā.
[Stendāla piezīmes uz L. Lanci «Itālijas glezniecības vēstures» 3. sēj. brīvajām
lapām]. — «Rīgas Balss», 1957, 30. dec, № 75.

Valsts bibliotēkas lasītavas jaunajās telpas. — «Cīņa», 1957, 5. apr., № 81.

В мире редких книг. [В фонде редких книг и рукописей]. — «Сов. моло-

дежь», 1957, 4 сент., № 175.

Дмитриев Л. Славяно-русские рукописи отдела редких книг Латвийской

государственной библиотеки в Риге. — «Труды отд. древнерус. литературы»
(АН СССР. Ин-т русской литературы), т. XIII, 1957, с. 579—58Ö.

Иванов О. Среди редких книг. [В фонде редких книг и рукописей]. — «Сов.

Латвия», 1957, 13 авг., № 190.

Кочеткова Т. Неизвестная рукопись Стендаля в Государственной библио-

теке Латвийской ССР. [Заметки Стендаля на листах 3-го т. Л. Ланци «История
живописи в Италии»]. — «Ригас Балсс», 1957, 30 дек.,№ 75.

Середина Г. Борцы вспоминают минувшие дин. В эти дни в ГБ. [Встреча
юных читателей со старыми коммунистами]. — «Сов. молодежь», 1957, 27 окт.,

№ 213.

1958

Reto grāmatu un rokrakstu fonds. īss ceļvedis. R., 1958. 50 lpp. ar il. (LPSR
VB).

Teksts paral. latv. un krievu vai.

Miķelsone I. Bibliogrāfiskais darbs Latvijas PSR. — Grām.: Latvijas PSR
masu bibliotēku darba pieredzes biļetens. 1. R., 1958, 52.-65. lpp.

Rešals M. Nezināms Stendāla rokraksts Rīgā. [Piezīmes L. Lanci «Itālijas
glezniecības vēstures» 3. sēj.]. — «Cīņa». 1958, 2. febr., № 28.

-#"Rīdzenieks A. Bibliotēku darbs Latvijas PSR. [VB palīdzība masu b-kām].—
Gräm.: Latvijas PSR masu bibliotēku darba pieredzes bi|etens. 1. R., 1958., 3.—

28. lpp.
Surova T. Nepelnīti aizmirstas bērnu un jaunatnes lasītavas. — «Rīgas

Balss», 1958, 25. dec, № 302.
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»

Апинис А. Вопросы работы с литературой о Латвийской ССР в Государст-
венной библиотеке Латвийской ССР. — В кн.: Материалы совместного заседа-

ния ученых советов Гос. Публичной б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, б-ки

АН СССР и Ленингр. гос. библиотечного ин-та им. Н. К. Крупской, носвящ.

40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Л., 1958, с. 39—54.
—- Библиотека ведет обмен. [Об обмене книгами с др. б-ками СССР]. — «Сов.

Латвия», 1958, 10 дек., № 289.

Иванов О. Заметки Стендаля. [О книге Л. Ланци «История живописи Ита-

лии», хранящейся в ГБ ЛССР]. — «Сов. Латвия», 1958, 1 февр., № 27.

Кочеткова Т. Неизвестная рукопись Стендаля. Публикация, перевод, ком-

ментарий. — «Вопросы литературы», 1958, № 5, с. 177—189.

Маркулан Я. Интересная находка. Рукопись Стендаля в рижск. б-ке. [О
работе ст. библиографа ГБ ЛССР Т. В. Кочетковой над рукописью]. — «Сов.

культура». 1958, 28 янв., № 12.

Микельсон И. Развитие библиотечного дела в Латвийской ССР. — В кн.:

Материалы совместного заседания ученых советов Гос. Публичной б-ки им.

М. Е. Салтыкова-Щедрина, б-ки АН СССР и Ленингр. гос. библиотечного ин-та

им. Н. К. Крупской, посвящ. 40-летию Великой Октябрьской социалистической

революции. Л., 1958, с. 21 —38.

Мотель Я. Рассматривая старую книгу ... [О работе ст. библиографа ГБ

ЛССР Т. В. Кочетковой над рукописью Стендаля]. — «Комсомольская правда»,
1958, 16 марта, № 64.

Сурова Т. Незаслуженно забыты детские и юношеские читальные залы. —

«Ригас Балсс», 1958, 25 дек., № 302.

1959

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par Latvijas PSR goda
nosaukuma piešķiršanu. [VB direktorei A. Deglavai — Latvijas PSR Nopelniem
bagātās kultūras darbinieces goda nosaukums]. — «Cīņa», 1959, 10.. apr., № 84.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par Latvijas PSR goda
nosaukuma piešķiršanu. [A. Jansonei — Latvijas PSR Nopelniem bagātās kultū-

ras darbinieces goda nosaukums]. — «Cīņa», 1959., 10. apr., № 84.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par [VB darbin.

M. Analtes, A. Apīņa, L. Baltgalves, M. Dimenšteines, B. Einbergas, A. Ipšenber-
gas, I. Miķelsones, A. Rīdzenieka, S. Timofejevas, R. Valleršteines un A. Vasar-

laukas] apbalvošanu ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rak-

stu.
— «Cīņa». 1959, 10. apr., № 84.

Latvijas PSR Valsts bibliotēka. īss ceļvedis pa lasītavām. R., 1959. 19 lpp

apvākā. (LPSR VB).
Teksts latv. un krievu vai.

Brence I. Valsts bibliotēkas jubileja. — «Cīņa», 1959, 4. apr., № 79.

Deglava A. Neizsmeļamā zināšanu krātuve, kas pieejama visiem. — «Pad.

Jaunatne», 1959, 8. apr., № 69.

Deglava A. Valsts bibliotēkai 40 gadi. — «Rīgas Balss», 1959, 9. apr., № 84

Papendika B. Bibliotekāru saimei cildens uzdevums. — «Cīna», 1959, 21. nov.,

№ 274.

Sveicam Valsts bibliotēku 40 gadu jubilejā. [Parakstījuši VB lasītāji]. —

«Rīgas Balss», 1959, 9. apr., № 84.

18 000 lasītāju vārdā. [LPSR VB 40. gadadienai veltītā sanāksme]. —
«Rī

gas Balss», 1959, 10. apr., № 85.

Treijs R. Pirmie asni. Soc. kultūras celtniecība Padomju Latvijā 1919. g. R

1959. [Ziņas par bibliotēkām]. 32.—34. lpp.
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Указ Президиума Верховного Совета Латвийской ССР о присвоении по-

четного звания Латвийской ССР. [Присвоение директору ГБ А. ДеглавеГпочет-
ного звания заслуж. деятеля культуры Латв.ССР]. — «Сов. Латвия», 1959,
10 апр., № 84. <-~J

.

Указ Президиума Верховного Совета Латвийской ССР о награждении [со-
трудников ГБ Аналт М., Апнн А., Балтгалве Л., Валлерштейн Р., ВасарлаукА.,
Дименштейн М., Эйнберг Б., Ипшенберг А., Микельсон И., Ридзениек А., Тимо-

феевой С] Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Латвийской

ССР. — «Сов. Латвия», 1959, 10 апр.,№ 84.

Апинис А. Работа с фондом литературы о Латвийской ССР в Государствен-
ной библиотеке Латвийской ССР. — «Гос. Ордена Трудового Красного Знамени

Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Опыт работы», XXI, 1959, с. 7—20.

Библиотековедение и библиография. Указатель литературы. I. Январь —

март 1959 года. М., 1959.

[Литература о б-ках Латвийской ССР]. С. 29.

Вишка Я. Государственной библиотеке 40 лет. — «Ригас Балсс», 1959,
9 апр., № 84.

Вишка Я. Юбилей Государственной библиотеки. — «Сов. молодежь», 1959,
11 апр., N° 71.

Деглава А. Государственной библиотеке 40 лет. — «Ригас Балсс», 1959,
9 апр., № 84.

Иванов О. Государственной библиотеке — 40 лет. — «Сов. Латвия», 1959,
9 апр., № 83.

От имени 18 000 читателей. [Собрание, посвящ. 40-летию ГБ ЛССР]. —

«Ригас Балсс», 1959, 10 апр., № 85.

Перпер М. Рукописи Стендаля. {Разысканные и расшифрованные ст. биб-

лиографом ГБ ЛССР Т. В. Кочетковой]. — «Вопросы литературы», 1959, № 11,
с. 241—242.

Поздравляем коллектив Государственной библиотеки с 40-летним юбилеем.

[Подписали читатели ГБ]. — «Ригас Балсс», 1959, 9 апр., № 84.

1960

Akmoļinskis G. Miljonu valstībā. — «Cīņa», 1960, 23. jūl., № 175.

Baltijas republikas PSRS tautu brālīgajā saimē. 5. R., 1960. [Statistiski dati

par b-kām]. 18. lpp.
Informācija par brīvo pieeju grāmatu fondiem Latvijas PSR Valsts biblio-

tēkā. — Grām.: Par brīvu pieeju grāmatu fondiem bibliotēkās. R., 1960, 26.—

28. lpp.
• Ostrovs J. Kultūras revolūcija Latvijā. R., 1960. [Ziņas par LPSR VB vēs-

turi. Statistika]. 92.-93.; 176.—181. lpp.

А. Б. Всесоюзное совещание по краеведческой работе. [25—28 янв. в г. Мос-

кве]. — «Сов. библиогр.», 1960, № 2.

[О докладах работников ГБ ЛССР А. Апиниса и О. Пуце]. С. 97.

Апинис А. А. Работа с фондом литературы о Латвийской ССР в Государст-
венной библиотеке Латвийской ССР. — В кн.: Краеведческая работа библио-

тек. М., 1960. с. 46—54.

Вейнберг И. Верный помощник читателя. {О роли науч.-информ. биб-

лиогр.]. — «Сов. Латвия», 1960, 14 янв., № 11.

Деглава А. А. Сорокалетие Государственной библиотеки Латвийской

ССР. — «Б-ки СССР. Опыт работы», вып. 13, 1960, с. 139—149.

Дименштейн М. Литература о Советской Латвии. [Из картотеки ГБ

ЛССР]. — «Сов. Латвия», 1960, 18 июня, № 144.
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Иванов О. Редкие книги [Франции — в фондах ГБ]. — «Сов. Латвия»,

1960, 2 апр., № 79.

Кузьмина Л. Для слушателей университета технического творчества. [Из
опыта работы ГБ ЛССР]. — «Библиотекарь», 1960, № 10, с. 55.

Пуце О. М. Библиографическая работа с литературой о Латвийской ССР

в Государственной библиотеке Латвийской ССР. — В кн.: Краеведческая ра-
бота библиотек. М., 1960, с. 55—61.

Пуце О. Библиографическая работа с литературой о Латвийской ССР в Го-

сударственной библиотеке Латвийской ССР. — «Гос. Ордена Трудового Крас-
ного Знамени Публ. б-ка им. М. Е_ Салтыкова-Щедрина. Опыт работы», XXI.

1959, с. 21—37.

Рево А. Справочно-библиографический аппарат Государственной библио-

теки Латвийской ССР. — «Гос. Ордена Трудового Красного Знамени Публ.
б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Опыт работы», XXI, 1959, с. 66—79.

1961

Lasītava literatūrai par Latvijas PSR. R., 1961. 1 lp. saloc, 7 lpp. (LPSR
VB).

Teksts paral. latv. un krievu vai.

Leišupe M. Cīņa par septiņgades uzdevumu izpildi. [Palīdzība ciemu

b-kām]. — Grām.: Kultūras iestādes septiņgades solī. R., 1961, 99.—105. lpp.
Skudra M. Jūs gaida bagāti grāmatu fondi un ērtas lasītavas. Apmeklējiet

LPSR VB lasītavas Komjaunatnes ielā 6/8! — «Pad. Students», 1961, 9. jūn.,
№ 19.

Библиотеки СССР. {Стат. материал]. — «Вестник статистики», 1961, № 9.

ГО б-ках ЛССР], с. 91; 94.

Зверев Р. Я. Развитие государственной библиографии в союзных и авто-

номных республиках СССР. [Имеются данные о ЛССР]. — «Труды» (Гос
б-ка СССР им. В. И. Ленина), т. 5, 1961, с 112—130.

Эйнберг Б. К. Литература на иностранных языках в системе каталогов Го-

сударственной библиотеки Латвийской ССР. — «Опыт работы б-к с иностр.

литературой», вып. 4, 1961, с. 58—62.

Совещание по рекомендательной библиографии. [Москва], 19—21 янв.

1961 г. Сборник материалов. М., 1961.

[Изложение выступления в прениях глав, библиографа ГБ ЛССР

И. П. Вейнберга]. С. 85—87.

Янсон А. К. Система каталогов Государственной библиотеки Латвийской

ССР. — «Б-ки СССР. Опыт работы», вып. 18, 1961, с. 131—145, со схем.

1962

Bambelouļka L. Ciemiņi bibliotēkā. [Kazahijas PSR viesi VB]. — «Cīņa»,
1962. 31. mar!!, № 77.

Bambelovska L. Kopā ar Ļeņinu. [V. I. Ļeņina PSRS Valsts b-kas 100. gada-
dienai veltīta zin. konfer. LPSR VB]. — «Cīņa», 1962, 21. apr., № 94.

Kuzmina L. Lasītava un lasītāji. [Tehn. literatūras lasītavas darbs]. — «Rī-

gas Balss», 1962, 18. janv., № 15.

Lasītava jauniešiem. — «Cīņa», 1962, 16. nov., № 269-

Nošu bibliotēkas vērtīgie pasākumi. [Par mūzikas ceturtdienām]. — «Lit.

un Māksla». 1962, 29. sept., N2 39.

Tikšanās ar žurnāla lasītājiem. f«Pad. Latvijas Komunista» red. darbin. tik-

šanās ar LPSR VB lasītājiem]. — «Pad. Latvijas Komunists», 1962, JSfe 12, 8i —

82. lpp.
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Ulasevičs V. Tikšanas bibliotēka. [VB darbin. tikšanas ar Kazahi-

jas kult. darbin.]. — «Rīgas Balss», 1962, 28. martā, № 74.

Vakar [atvērta jaunatnes lasītava VB]. — «Rīgas Balss», 1962, 13. nov.,

№ 267.

Valsts bibliotēkā. [Tikšanas ar Kazahijas PSR kultūras darbin.]. — «Pad.

Jaunatne», 1962, 30. martā, № 64.

В мире редких книг. [Сектор редких книг и рукописен ГБ ЛССР]. — «Cor.

молодежь», 1962, 25 мая, № 101.

Встреча в библиотеке [с деятелями культуры Каз. ССР]. — «Ригас Балсс»,
1962, 28 марта, № 74.

Вчера [в ГБ ЛССР открылся юношеский чит. зал]. — «Ригас Балсс», 1962,
13 ноября, № 267.

Кузьмина Л. Читатели и книги. [Работа чит. зала техн. литературы ГБ].—
«Ригас Балсс», 1962, 18 янв., № 15.

Пучковская Е. Из опыта работы отделов специальных видов технической

литературы. [Опыт работы с патентной литературой в Центр, науч -техн. и в

Гос. респ. б-ках ЛССР]. — «Новое в библиотеч. деле», 1962, апр., с. B—9.

Papendika В. Latvijos TSP bibliotēku, veikla propaguojant geriausia zemes

ūkio patyrimq. — «Bibliotēku, darbas», 1962, Nr. 9, p. 9—ll. (Lietuv. val.).

Papendika B. Latvijas PSR bibliotēku darbs labākās lauksaimniecības piere-
dzes propagandā.

Sarkanaite B. Bibliogrāfu konferencija. — «Bibliotēku, darbas», 1962, Nr. 12,
p. 7—lo. (Lietuv. val.).

Sarkanaite B. Bibliogrāfu konference. [Lietuvas PSR rep. konfer. par bib-

liogr. darba uzlabošanu un koordināciju. Viļņā. 1962. g. nov. Arī par LPSR VB

galv. bibliogrāfa J. Veinberga referātu].

1963

Nolikumu un instrukciju krājums. R., 1963. 328 lpp. Mašīnrakstā. (LPSR
VB).

Novērsīsim trūkumus bibliotēku darbā. [Par LPSR VB iespiedgrafikas fon-
du]. — «Lit. un Māksla», 1963, 1. jūn., № 22. (Lasītājs).

Rancāns F. Jānis Misiņš un vina bibliotēka. — R., 1963. [Ziņas par VB].
186.—192.; 205.—222. lpp.

Клуб любителей музыки [в ГБ ЛССР]. — «Сов. Латвия», 1963, 8 февр.,
№ 33.

Микельсон И. 3. Путь книги в Государственной библиотеке Латвийской
ССР. — «Б-ки СССР. Опыт работы», вып. 24, 1963, с. 52—63.

Рассохин В. Из тридцати стран. [В МБА ГБ ЛССР]. — «Сов. Латвия»,
1963, 10 февр., № 35.

Papendik В. Naujos darba formos. — «Bibliotēku, darbas», 1963, Nr 10,
p. 23.-25. (Lietuv. val.).

Papendika B. Jaunas darba formas. [VB pieredze].

1964

Apīnis A. Dažas problēmas Valsts bibliotēkas darbā ar literatūru par Latvi-
jas PSR. — «Raksti» (LPSR VB), 1. 1964, 51.—67. lpp.

Latvijas Valsts bibliotēkai 45 gadi. — «Komunisma Ceļš», 1964, 8. aug.,
№ 94.

Liepa A. Atbildes uz 1001 jautājumu. [Par LPSR VB bibliogrāfi N. Asu].
L Dzerko ģīm. — «Pad. Jaunatne», 1964, 26. jūn., № 125.
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No LPSR Valsts bibliotēkas fondiem. «Raksti» (LPSR VB), l, 1964,
183.—196. lpp.

Saitere I. Izaugsme. [1919. g. dibinātas kultūras iestādes Rigaļ. — «Lies-

ma», 1964, № 2, 3. lpp.
Štauere L. Zinātkāre — tas ir labi! [Reportāža no LPSR VB]. — «Cīna»,

1964, 27. febr., № 49.

Вейнберг И. П. Опыт координации библиографической работы в Латвий-

ской ССР. — «Raksti» (LPSR VB), I, 1964, 29.-45. lpp.
Озола И. А. Открытый доступ в Государственной республиканской библио-

теке Латвийской ССР. [Доклад на науч.-практ. конференции по организации

открытого доступа в науч. б-ках СССР. Москва. 19—23 ноября 1963 г.]. —

В кн.: Открытый доступ к книжным фондам в научных библиотеках. М., 1964,

с. 105—115.

Puluzašvili S. Draudzības vārdā. [Par К. Marksa Gruzijas PSR un LPSR

VB sadarbību]. — «Tbilisb, 1964, 1. febr. (Gruz. vai,).

1965

Izstāde «Latviešu grāmatniecības vēstare». (1. da]a — līdz 1941. g). īss

ceļvedis. R., «Zvaigzne», 1965. 24 lpp. ar il. (LPSR VB).
Bušmane V. Lūdzu, pasakiet! [Par VB bibliogr. uzziņu biroja darbu]. —

«Liesma», 1965, № 12, 26. lpp.
Deglava A. Grāmatu — tautai. — «Cīņa», 1965, 15. jūn., № 139.

Grava V. Pa vēstures lappusēm. [Par VB galv. bibliogrāfes O. Pūces dar-

bu]. — «Rīgas Balss», 1965, 29. sept., № 230.

Ipšenberga A. Vispirms mēs esam audzinātāji. [LPSR VB partijas un valsts
kontroles veicināšanas grupa]. — «Rīgas Balss», 1965, 31. martā, № 75.

Lašuka A. Pārskatu sniedz direktore [A. Deglava]. — «Rīgas Balss», 1965,
12. nov., № 267.

Markons A. Reto grāmatu pasaulē. [Reto grām. un rokrakstu sektorā]. —

«Rīgas Balss», 1965, 27. martā, № 72.

Pētersone S. Grāmatu valstībā.
— «Pad. Jaunatne», 1965, 6. apr., № 67.

Pūce O.
— Grām.: Latviešu literatūras darbinieki. R., 1965, 232 lpp.

Saleniece A. Grāmatu valstībā. [Par LPSR VB bibliogr. uzzinu biroja dar-

bu]. — «Rīgas Balss», 1965, 12. okt., № 241.

Вернер Г. Успехи библиотечного строительства в Латвийской ССР. — «Б-ки

СССР. Опыт работы», вып. 29, 1965, с. 3—lB.

Грава В. По страницам истории. [О работе глав, библиографа ГБ

О. Пуце]. — «Ригас Балсс», 1965, 29 сент., № 230.

Дименштейн М. Я. Некоторые итоги координации библиографической ра-
боты в Латвийской ССР. — В кн.: Координация справочно-библиографической
работы библиотек. М., 1965, с. 94—100.

Ипшенберг А. Прежде всего — воспитатели. [О группе содействия парт.-

гос. контролю в ГБ]. — «Ригас Балсс», 1965, 31 марта, № 75.

Лашук А. Отчитывается директор [А. Деглава]. — «Ригас Балсс», 1965,
12 ноября, № 267.

Мадисон А. Они выполнили свой долг. [О сотрудниках ГБ ЛССР, спасших

ценные книги от увоза в гитлеровскую Германию]. — «Сов. Латвия», 1965,

21 апр., № 93.

Маркой А. В мире редких книг. [В секторе редких книг и рукописей]. —

«Ригас Балсс», 1965, 27 марта, № 72.

Салениеце А. По дороге в мир книг. [О работе справочно-библиогр. сектора

ГБ]. **- «Ригас Балсс», 1965, 12 окт., № 241.
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Dimenštein M. Rekomendacine bibliogrāfija ТагуЬц Latvijoje. — «Bibliotēku,
.darbas», 1965, Nr. 10, p. 12.—13. (Lietuv. vai.).

Dimenšteine M. leteicamā bibliogrāfija Padomju Latvijā.
Kallikivi V. Oppeekskursioonil Läti NSV-s. — Grām.: Huvitavat raamutuko-

gude tööst. Tallinn, 1965, 100.—101. p. (Igauņu vai.).

Kallikivi V. Mācību ekskursija uz Latvijas PSR [bibliotēkām].
*

1966

Latvijas KP Centrālajā Komitejā un Latvijas PSR Ministru Padomē. Par

Tautas rakstnieka V. Lāča piemiņas saglabāšanu. [LPSR VB nosaukta V. Lāča

vārdā]. —
«Pad. Jaunatne», 1966, 13. martā, -№ 51; «Rīgas Balss», 1966,

14. martā, № 60.

Viļa Lāča piemiņai. [LPSR VB nosaukta V. Lāča vārdā]. — «Cīna», 1966,
13. martā, № 60. -

Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Ceļvedis. A. Deglavas red. R.,
«Zvaigzne», 1966. 56 lpp. ar tl. (Latv. PSR Kultūras m-ja. V. Lāča LPSR
VB).

Apīnis A. Pagātnes vērtības nākotnei. [Reto grām. un rokrakstu fonds]. —

«Karogs», 1966, № 6, 173.—174. lpp.
Gide grāmatu jūra. [Bibliogrāfe M. Izvestnija]. — Rigas Balss», 1966,

26. dec, № 301.

Grāmatas un to krātuves. [Rakstu krāj.]. R., 1966. (Latv. PSR ZA Funda-

mentālā b-ka).
[Ziņas par VB izdotajiem bibliogr. koprādītājiem]. 46.—47. lpp.
Joffe R. Latviešu bibliogrāfiju un biogrāfiju koprādītāji un materiāli. (Ap-

skats un attīstības perspektīvas). — Grām.: Grāmatas un to krātuves. R., 1966;
•35.—63. lpp.

Kalnača B. Panākumu atslēga — darba mīlestība. (Bibliogrāfei O. Pūcei

50 g.). — «Lit. un Māksla», 1966, 24. dec, № 52.

Krastinš V. Mūzika uz garantiju. [LPSR VB nošu fonds]. — «Cīna», 1966,
29. sept., № 227.

Vi|a Lāča Valsts bibliotēka. [Par SBA darbu]. — «Rīgas Balss», 1966,
10. nov., № 263.

В ЦК КП Латвии и Совета Министров Латвийской ССР. Увековечение па-

мяти нар. писателя В. Т. Лациса. [О присвоении ГБ ЛССР им. В. Лациса]. —

«Сов. Латвия», 1966, 13 марта, № 60; «Сов. молодежь», 1966, 13 марта, № 51;
«Ригас Балсс», 1966, 14 марта, № 60.

Выставка «История латышской книги». (I часть — до 1941 г.*). Краткий

путеводитель. Р., «Звайгзне», 1966. 27 с. с илл. (ГБ ЛССР им. В. Лациса).
Государственная библиотека Латвийской ССР имени Вилиса Лациса. Путе-

водитель. Под ред. А. Деглавы. Р., «Звайгзне», 1966. 64 с. с илл. (М-во куль-

туры ЛатвССР. ГБ ЛССР им. В. Лациса).

Сводный профиль комплектования научных библиотек г. Риги. Р., 1966. 34 с

(М-во культуры Латвийской ССР. Комиссия комплектования фондов между-

вед. библиотеч. совета).*
Апинис А. Для будущих поколений. [Фонд редких книг и рукописей]. —

«Сов. Латвия», 1966, 6 янв., № 4.

Апинис А. Древние издания. [Коллекция произведений укр. и белорус, пе-

чати XVI—XVIII вв. в ГБ ЛССР]. — «Сов. Латвия», 1966. 7 окт., № 234.

Крупнейшая библиотека республики. [О работе МБА]. — «Ригас Балсс»,

1966, 10 ноября, № 263.
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Молодец, Мара! [О библиографе М. Известной]. — «Ригас Балсс», 1966.

26 дек., № 301.

Редкие документы. [В секторе редких книг н рукописей]. — «Сов. Латвия».

1966, 19 марта, № 65.

1967

Slava Oktobfa gvardiem! PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1967. g

28. okt. dekrēts par Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā dzīvojošo Lielās

Oktobra sociālistiskās revolūcijas aktīvo dalībnieku, veco boļševiku, bijušo sar-

kangvardu, Sarkanās Armijas un flotes kareivju un komandieru, sarkano parti-
zānu, partijas, padomju, arodbiedrību un komjaunatnes orgānu, revolucionāro

komiteju, VĀK un milicijas darbinieku, sevišķu uzdevumu dalu un pārtikas sagā-
des grupu cīnītāju un citu laikā no 1917. līdz 1922. g. cīņā par padomju varas

nodibināšanu visvairāk izcēlušos personu apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un

medaļām. Ar medaju «Par kaujas nopelniem»: ...Margaritu Pētera m. Sternu;

ar medaju «Par darba varonību» ... Zelmu Jāņa m. Draudiņu, ... Annu Jāņa m.

Ipšenbergu. — «Ciņa», 1967, 3. nov., № 259.

Dimenšteine M. Bibliogrāfija. [Arī par VB izdevumiem]. — Grām.: Latvijas
PSR Mazā enciklopēdija. 1. sēj., 226.-227. lpp.

Borodovskis J. Tas bija agrā pavasarī. fPar A. Deglavu]. — «Rīgas Balss»,
1967. 7. martā, № 56.

Grava V. Godīgu attieksmi pret grāmatu! [Par negodīgajiem lasītājiem]. —

«Pad. Jaunatne», 1967, 14. apr., № 74.

Holšteine D. Deglava Aina. — Grām.: Latvijas PSR Mazā enciklopēdija.
1. sei.. 368. lpp.

Holšteine D. Jansone Alīne. — Grām.: Latvijas PSR Mazā enciklopēdija.
1. sēj.. 678.-679. lpp.

Linde Dz. un Senčuka L. Neklātienes abonements — lauksaimniecības spe-
ciālistiem. — «Pad. Latvijas Lauksaimn.», 1967, № 4, 56.—57. lpp.

Saulīte M. Grāmatas liek atcerēties. [Par Oktobra 50. gadadienai veltītajām
izstādēm VB]. — «Rīgas Balss», 1967, 1. nov., N° 257.

Бородовский Я. То было раннею весной... [Об А. Деглаве]. — «Ригас

Балсс», 1967, 7 марта,№ 56.

Грава В. В защиту книги. [Неаккуратные читатели в ГБ ЛССР]. — «Сов.

молодежь», 1967, 8 авг., № 154.

Грава В. Старейшая библиотека. — «Сов. Латвия», 1967, 4 февр., № 30.

Деглава А. А. Библиотечная работа в Советской Латвии.
— «Б-кн СССР.

Опыт работы», вып. 35, 1967, с. 34—46.

Калнинь В. Дочь комиссара. Письмо комментируется 47 лет спустя. [Очерк
об А. Деглаве]. — «Известия», 1967, 28 окт., № 255.

Озола И. А. Контингент читателей Государственной библиотеки Латвий-

ской ССР и их запросы. — «Б-ки СССР. Опыт работы», вып. 35. 1967, с. 73—86.

Саулите М. Книги рассказывают. [О выставках в ГБ, посвящ. 50-летию

Октября]. — «Ригас Балсс». 1967, 1 ноября. № 257.

Сеньчук Л. 75 тысяч книг. [О работе МБА]. — «Сов. Латвия», 1967,
4 июня, N° 129.

Янсон В. Бесценное сокровище. [Отд. редких книг и рукописей]. — «Сов.
Латвия», 1967, 19 дек., N° 294.

1968

Kārkliņa А. «Atradu!» [Par reto grām. un rokrakstu nod. galv. bibliotekāru
A. Apīni]. — «Cīņa», 1968, 17. sept., № 218.

Ozola 4. Grāmatu pasaule aicina. [LPSR VB jaunatnes lasītava]. — «Skola

un Ģimene», 1968, № 4, 28.-29. lpp.
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Saulīte M. Jus gaida. [Par literatūras propagandu VB]. — «Rīgas Balss»,
1968, 4. janv., № 3.

Zērava M. Neizsmeļamo dārgumu krātuve.
— Grām.: Divpadsmit mēneši.

1969. R., 1968, 49.-50. lpp.

Программа развития универсальных научных библиотек Латвийской ССР

как части республиканской системы научно-технической информации. Проект.
Р.. 1968. 28 с. (ГБ Латвийской ССР им. В. Лациса).

Дименштейн М. Я. Некоторые вопросы развития рекомендательнойбиблио-

графии в Латвийской ССР. — «Б-ки СССР», вып. 39, 1968, с. 20—32.

Саулите М. Библиотека приглашает. [О пропаганде литературы в ГБ]. —

«Ригас Балсс», 1968, 4 янв., № 3.

Prie draugyastes palapiniii. — «Bibliotēku darbas» (Vilnius), 1968, № 8,

p. 20.—21. ar 11. (Lietuv. vai.).
Pie draudzības teltīm. [Par Baltijas republiku Valsts b-ku darbin. semināru

nometni.Rīga. 1968. g. 17.—21. jun. Reportāža].
Sutelkus pastangos. — «Bibliotekiļ darbas» (Vilnius), 1968, № 8, p. 1.—2.

(Lietuv. vai.).
Ar kopējiem speķiem. [Par Baltijas republiku Valsts b-ku darbin. semināru

nometni. Rīga. 1968. g. 17.-21. jun.].

1969

Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija dekrēts par Latvijas PSR No-

pelniem bagāta kultūras darbinieka goda nosaukuma piešķiršanu [VB
darbin.] biedriem A. Apīnim un O. Pūcei. — «Ciņa», 1969, 8. apr., № 82; «Pad.

Jaunatne», 1969, 8. apr., № 69; «Rīgas Balss», 1969, 8. apr., № 82.

V
Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidijā [ar Latvijas PSR Augstākas

Padomes Prezidija Goda rakstu apbalvoti VB darbin.: A. Deglava,
M. Dimenšteine, V. l-'eldmane. Ā. Frīdlands, I. Miķelsone, I. Novika, A. Saleniece,
S. Timofejeva]. — «Cīna», 1969, 9. apr., № 83; «Pad. Jaunatne», 1969, 8. apr.,
№ 69; «Rīgas Balss», 1969. 8. apr., N° 82.

Bremze S. Jautājiet milzim. [LPSR VB]. — «Pad. Latvijas Sieviete», 1969,
№4, 12.—13. lpp.

Brence I. Apspriežas bibliotekāri. [Par V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienai

veltīto zin. praktisko konfer. V. Lāča LPSR VB]. — «Cīņa», 1969, 30. nov.,

№ 281.

Brence 1. Zināšanu avots. [Par VB]. — «Rīgas Balss», 1969, 8. apr.; № 82.

Deglava A. Pie dzidra avota. VB — 50. — «Cīņa», 1969, 3. apr., № 78.

Grauze R. 30 gadus kopā ar grāmatu. [LPSR VB direktorei A. Deglavai —

60 g.]. — «Rīgas Balss», 1969, 10. jūl., № 159.

Holšteine D. Plauktos — 3 miljoni sējumu. —
«Lit. un Māksla», 1969, 5. apr.,

11. lpp., № 14.

Lacis N. Bibliotēka un muziķa. [LPSR VB mūzikas nod.]. — «Rīgas Balss»,
1969, 7. jūl., № 156.

Lacis N. Retumu valstībā. [Reto grām. un rokrakstu nod.]. — «Rīgas Balss»,
1969, 23. jūn., № 144.

V. Lāča bibliotēkas jubileja. — «Cīna», 1969, 9. apr., № 83; «Rīgas Balss»,

1969, 9. apr., № 83.

V. Lāča bibliotēkas jubileja. — «Pad. Jaunatne», 1969, 9. apr., № 70.

Lapiņa I. Materiāli stāsta. [Par literatūras kritiķa J. Asara manuskriptu
«Elku pastari» VB rete grām. un rokrakstu nod.]. — «Lit. un Māksla», 1969,
12. jūl., № 28, 13. lpp.

Pie apaļā galda — bibliotekāri. Г Arī VB galv. bibliotekāre I. Novika]. —

«Pad. Latvijas Sieviete», 1969, № 10, 6.-8. lpp.
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Robežnieks J. R. Slavišcns: «Sports ir zelta lieta». [Sakarā ar VB darbiп..

sporta veterāna 60. dzimšanas dienu]. — «Sports», 1969, 26. okt., N° 169.

Vaivode Dz., Jēkabsone M. un Katajs E. Savdabīgs barometrs. [Par latv.

grām. popularizāciju un izplatību ārzemēs. Saruna ar VB starptaut. grām. apmai-

ņas un ārzemju literatūras komplektēšanas sektora vad. Dz. Vaivodi, abonementa

nod. vec. bibliotekāri M. Jēkabsoni un LPSR ZA Fundamentālās b-kas ārzemju
literatūras sektora vad. E. Kataju. Pierakst. G. Biezis]. — «Zvaigzne», 1969,
№ 1, 15. lpp. ar ģīm.

Zinību glabātavas 50 gadi. — «Rīgas Balss», 1969, 3. apr., № 78.

Deglava A. Zinību krātuves jubileja. Šajās dienās aprit piecdesmit gadu, kopš
nodibināta Padomju Latvijas VB. [Intervija]. — «Dzimtenes Balss», 1969, 4. apr.,.
№ 14.

Указ Президиума Верховного Совета Латвийской ССР о присвоении
тт. Апинису А. А. и Пуце О. М. почетного звания заслуженного деятеля куль-

туры Латвийской ССР. — «Сов. Латвия», 1969, 8 апр., N° 82.
В Президиуме Верховного Совета Латвийской ССР. [Почетной грамотой

награждены сотрудники ГБ ЛССР: А. Деглава, М. Дименштейн, И. Микельсон,
И. Новик, А. Салениеце, С. Тимофеева, В. Фельдмане, А. Фридланд. Почетное

звание заслуж. деятеля культуры ЛатвССР присвоено А. Апинису
и О. П\це]. — «Сов. молодежь», 1969, 8 апр., № 69; «Ригас Балсс», 1969, 8 апр.,
№ 82.

'

Бренце И. Источник знаний. [О ГБ ЛССР]. — «Ригас Балсс», 1969, 8 аир.,

№ 82.

Граузе Р. 30 лет вместе с книгой. [Директору ГБ ЛССР А. Деглаве —

60 лет]. — «Ригас Балсс», 1969, 10 июля, N° 159.

Деглава А. Книга учит, книга воспитывает. ГБ им. В. Лациса — 50 лет. —

«Сов. Латвия», 1969, 3 апр., N° 78.

Лацис Н. Библиотека и музыка. [Об отд. музыки ГБ ЛССР]. — «Ригас

Балсс», 1969, 7 июля. № 156.

Лацис Н. В царстве редкостей. [Об отд. редких книг и рукописей]. —
«Ри-

гас Балсс», 1969. 23 июня, N° 144.

Лусинь М. Книга на вес золота. [Об отд. редких книг и рукописей]. —

«Сов. молодежь», 1969, 19 ноября, № 228.

Микельсон И. Юбилей Государственной библиотеки Латвийской ССР имени

В. Лациса. — «Б-ки СССР», вып. 42, 1969, с. 132—133.

Минкова Л. Три миллиона книг. — «Сов. Латвия», 1969, 10 янв., № 8.

Назмутдинов И. Имени Вилиса Лациса. [ГБ ЛССР 50 лет]. — «Библиоте-

карь'», 1969, №. 7, с. 62, с илл.

Назмутдинов И. Третье совещание директоров республиканских библиотек*

[Москва. 6—9 июня 1969 г. Упоминается о сообщении директора ГБ ЛССР*

А. ДеглаЪы]. — «Б-ки СССР», вып. 44, 1969, с. 97—98.

Совещаются просветители. [Науч. конференция, посвящ. юбилею ГБ

ЛССР]. — «Сов. молодежь», 1969, 8 апр., N° 69.

Шишко С. Наши реликвии. [Об отд. редких книг и рукописей]. — «Книж-

ное обозрение», 1969,22 марта, N° 12, с. 12.

Юбилей библиотеки имени В. Лациса. — «Сов. Латвия», 1969, 9 апр., № 83;

«Ригас Балсс», 1969, 9 апр., № 83.

Юбилей библиотеки имени В. Лациса. — «Сов. молодежь», 1969, 9 апр.,
№ 70.

Яссон Т. Наш друг — библиотека. — «Сов. молодежь», 1969, 4 апр., N° 66.

Kacevičiūte Е. Lilaest — 69. — «Bibliotekq darbas» (Vilnius), 1969. Nr. 8,

p. 10.—13., ar iL (Lietuv. val.).
[Lilaest — 69. Par Baltijas republiku Valsts b-ku darbin. semināru Lietuvā

no 16. līdz 21. jūn.].
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Miķelsone I. V. Lācise nim. Läti NSV Riikliku raamatukogu tööst. — «Raa-

matukogu», Sügis, 1969, 34.—39. p. (Igauņu vai.).

Miķelsone I. V. Lāča LPSR VB jubilejā.
Zelnyte L. Mieste Lila Esti. — «Žvaigžde» (Svencionys), 1969, birželio (VI)

24. (Lietuv. vai.).
[Lila Esti pilsēta. Par Baltijas republiku Valsts b-ku darbin. semināru Lie-

tuvā no 16. līdz 21. jūn.].

1970

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par Latvijas PSR No-

pelniem bagātās kultūras darbinieces goda nosaukuma piešķiršanu biedrei I. Mi-

ķelsonei [VB direktora vietniecei]. — «Cīņa», 1970, 19. jūn., № 140.

Programma Latvijas PSR universālo zinātnisko bibliotēku izveidei par repub-
likas zinātniski tehniskās informācijas sistēmas sastāvdaļu. R., 1970. 26 lpp.
(Latvijas PSR Kult. m-ja. V. Lāča LPSR VB).

Y Deglava A. Valsts bibliotēka. — Gram.: Latvijas PSR Mazā enciklopēdija.
Sēj. 622. lpp.

Holšteine D. Komplektēšanas jautājumi masu bibliotēkās. [VB metod. palī-
dzība]. — «Raksti» (V. Lāča LPSR VB), 1970, 67.-84. lpp.

Jugane V. Valsts bibliotēka — lasītajiem. [Izstādes VB]. — «Pad. Jaunatne»,
1970. 22. nov., № 228.

Konovalova L. Cauri gadsimtiem. [Par reto grām. un rokrakstu nod.]. —

«Rīgas Balss», 1970, 1. aug., № 178.

Lacis N. Pilnveidojas grāmatu krātuve. — «Rīgas Balss», 1970, 12. nov.,

№ 265.

Lielmeža B. Grāmatas uz palmu lapām. [Par reto grām. un rokrakstu

nod.]. — «Cīņa», 1970, 4. janv., № 2.

Linde Dz. un Senčuka L. Lauksaimniecības specialists un bibliotēka. [Par
VB neklāt, abonementu]. — «Pad. Latvijas Lauksaimn.», 1970, apr., 55.—56. lpp.

Rancāns F. Bibliotēku progresīvā loma kultūras un sabiedriski politiskajā
dzīvē Latvijā (19. gs. — 1919. g.). — «Raksti» (V. Lāča LPSR VB), 2—3, 1970.

[Par VB] 135.—138.; 145.—146. lpp.
Указ Президиума Верховного Совета Латвийской ССР о присвоении тов.

Микельсон И. 3. [зам. директора ГБ ЛССР] почетного звания заслуженного
деятеля культуры Латвийской ССР. — «Сов. Латвия», 1970, 19 июня, № 140.

Апинис А. О рукописной копии «Путешествия из Петербурга в Москву»
А. Н. Радищева в Государственной библиотеке Латвийской ССР им. В. Ла-

циса. — «Raksti» (V. Lāča LPSR VB), 2—3, 1970, 216.—217. lpp.
Гай Т. Основные пути введения единой системы библиотечно-библиографи-

ческого обслуживания промышленности Латвийской ССР. [Также о ГБ]. —

«Raksti» (V. Lāča LPSR V8),2-& 1970, 85.-98. [pp.

Дименштейн М. Вопросы развития рекомендательной библиографии в Лат-

вийской ССР. — «Raksti» (V. Lāea LPSR VB), 2~3 1970, 44.-66. lpp.
Коновалова Л. С книгой через века. [Об отд. редких книг и рукописей]. —

«Ригас Балсс», 1970, 1 авг., № 178.

Куделя Л. Цель жизни. [О зав. отд. обработки и каталогов ГБ ЛССР
А. Янсон]. — «Сов Латвия», 1970, 8 марта, № 56.

Микельсон И. Государственная библиотека Латвийской ССР им. Вилиса

Лациса — важный культурный центр республики. — «Raksti» (V. Lāča LPSR

VB),2rng, 1970, 5.—43. lpp.
Счастье Айны Деглав. — «Известия», 1970, 31 дек., № 308.

Толок И. Научно-практическая конференция по руководству чтением [в
ГБ]. — «Б-ки СССР», вып. 46, 1970, с. 91—92.



RAKSTI UN RECENZIJAS PAR VALSTS BIBLIOTĒKAS IZDEVUMIEM

(1945—1970)

Cīna par padomju varu Latvijā. Izraksti no revolucionārās periodikas. (1920—

1940). Literahiras radītājs. R., 1969. 496 lpp.

Jauģiets V. Nepieciešams izdevums. — «Karogs». 1970. № 6, 169.—170. lpp.
«Latviešu revolucionārie darbinieki».Sērija. [1964—1968]:
Riekstiņš 1. Sērija «Latviešu revolucionārie darbinieki» atskatā un perspek-

tīvā. — «Lit. un Māksla», 1969, 22. febr., N° 8., 4. lpp.
sk. arī:

Labojums — «Lit. un Māksla», 1969, 1. marta, Ms 9., 15. lpp.
Latviešu zinātne un literatūra. 1908—1909. R., 1963. 630 lpp.
Apīne M. Radītājs «Latviešu zinātne un literatūra». — «Jaunas Grām.», 1964,

№. 9, 46. lpp.
Jansons A. Bibliogrāfijas turpinājums. — «Karogs», 1964,№ 11, 138.—139. lpp.
Latviešu zinātne un literatūra. 1910. R., 1966. 512 lpp.
Apīnis A. Grāmatniekiem. — «Jaunās Grām.», 1967, № 1, 47. lpp.
Jansons A. Desmitais sējums. — «Karogs», 1967, N° 1, 158.—159. lpp.
Lielais darbs turpinās; — «Lit. un Māksla». 1966, 3, dec, № 4».

Latviešu zinātne un literatūra. 1911. R., 1968. 522 lpp.
Apīne M. Papildinājums bibliogrāfiskas literatūras plauktam. — «Lit. un Māk-

sla», 1969, 15. marta, № 11, 2. lpp.
Apīne M. Vēl viens gadagājums. — «Jaunās Gram.», 1970, № 7, 32. lpp.
Латышская наука и литература. [1908—1911].
Апине M. Аналитическая библиография латышской периодики.

— «Сов.

библиогр.», 1968, N° 6, с. 32—37.

Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Ceļvedis. A. Deglavas red. R.,

1966. 56 lpp.
«Vadovas» po bibliotēka. — «Bibliotektļ darbas» (Vilnius), 1967, Ni 6, 31 p.

(Lietuv. vai.). Ceļvedis pa bibliotēku.

Paeglis J. un Druva M. K. Markss, F. Engelss, V. I. Ļeņins latviešu valoda.

Bibliogr. R., 1969. 362 lpp.
Гайлит Г. Библиография классиков марксизма-ленинизма на латышском

языке. — «Сов. библиогр.», 1970, № 2, с. 47—51.

Krievu literatūras klasiķi. XVI II—XIX gs. [Sast. O. Pūce un J. Veinbergs].
R., 1-957. 116 Ipp.

Alnis V. Jauns bibliogrāfisks izdevums. — «Lit.un Māksla», 1957, 7. dec, № 49.

Raksti. (LPSR VB). 1. R., 1964. 200 lpp.; 3 ats. Ip. iL

Jansons A. Jauns Valsts bibliotēkas izdevums. — «Karogs», 1965, N° 8,

135.—136. lpp.
Zemzaris J. Persieša rokraksti un sarakste. Zin. apraksts. R., 1969. 97 lpp.;

4 Ip. il.

Vilsons A. Literatūrzinātnes tālākai attīstībai:—«Karogs», 1970, №2, 171. lpp.

LPSR VB IZDEVUMU PĀRSKATI.

Novika I. Grāmatu — jaunatnei. [VB metod. un bibliogr. materiālu krāj.] —

«Skolotāju Avīze», 1964, 29. janv., N° 5.

Novika I. Jauni bibliogrāfiski materiāli. [Par VB izdevumiem]. — «Skolotāju
Avīze», 1964, 29. janv., № 5.

Novika I. Jauno ateistu audzināšanai. (LPSR VB izdoto metod. un bibliogr.
materiālu apskats). —

«Pad. Latvijas Skola», 1963, № 9, 88.—89. lpp.
Novika I. Kas lasāms kultūras darbiniekiem. Konsultācija [par VB izdevu-

miem]. — «Cīņa», 1960, 16. martā, № 64.

Sastādījusi R. Prikule,

zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas redaktore
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V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu

nodaļā no 1968. gada 1. oktobra līdz 1970. gada 1. oktobrim

apstrādātie rokrakstu fondi

Фонды рукописей, обработанныес 1 октября 1968 г.

до 1 октября 1970 г. в отделе редких книг и рукописей
Государственной библиотеки Латвийской ССР

им. В. Лациса

Manuscript collections processed and catalogued
in the Rare Books and Manuscripts Department

of the Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R.

from October 1, 1968 till October 1, 1970

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Raksti, IV, Rīga 1973

Fonda
Fonda nosaukums Materiālu raksturs

Materiālu

rašanās laiks

Glabā-

jamo
vienību

skaits

lumurs

109. Cēsu novadpētniecības
für Heimatkunde in

b-ba („Gesellschaft
Wenden")

Heinrihs Dīderihss

(Diederichs, 1840—

1914)
Fricis Dravnieks, peda-

gogs (1873—1967)

Dokumentāli materiāli,

fotouzņēmumi, kultūras

darbinieku portreti

1693—1914 51

111. Valstsvīru sarakstes, me-

muāru, biogrāfiju u. tml.

dokumentu noraksti

Biogrāfiski un atmiņu ma-

teriāli, sarakste, fotoma-

teriāli
Pilsētu vēstures materiāli,

avotu noraksti

Nošu rokraksti, iespied-
darbi, citu komponistu
darbu rokraksti

Biogrāfiski materiāli, sa-

rakste, ilustratīvi mate-

riāli un fotomateriāli

Manuskripti, dienasgrā-
matas, sarakste

Kompozīciju autogrāfi

18. gs. -

20. gs. s.

119

26. 1890—1967 152

130. Igaunijas vēstures ma-

teriāli

Andrejs Jurjāns, kom-

ponists (1856—1922)

18. gs.—1932 41

28. (ap 1870—

pēc 1921)
122

27. Jānis Karklinš, lite-

rāts (dz. 1891.) ,

1915-1942 31

108,. Haralds Loudons, orni-

tologs (1876—19-)
Jānis Medinš, kompo-

nists (1890—1966)
Ādams Ore, komponists

(1855—1927)
Olga Pjavniece, dzie-

dātāja (1893—1942)
Pauls Sakss, dziedonis

(1878—1966)
Aleksandra Vītola

operdziedātāja
(188—195-)

1881— 1918 57

32. (Pirms

1920)—1933
1897—1970

28

30. Kompozīciju autogrāfi, sa-

rakste, fotomateriāli

Nošu rokraksti ar veltīju-
ma ierakstiem

Vēstules

69

31. 1910—1931 34

25. 1910—1965 12

58. Nošu rokraksti ar veltī-

juma ierakstiem

1913—1933 15



No 1968. gada 1. oktobra līdz 1970. gada 1. oktobrim V. Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēkai rokrakstus un fotomaterialus dāvinājuši P. Avots, J. Bērso.ns,
L. Bērziņa, M. Blaua, V. Blaua, L. Brakovska, A. Deglava, K. Draviņš, A. Dūma,
A. Egle, M. Grišāne, J. Ivanovs, A. Kalniņš, K. Kalniņš, E. Klaviņš, A. Krie-

vāns, O. Kulitāne, J. Kulitāns, M. Lāce, L. Lapiņa, M. Lielgalve, B. Liepa, A. Loč-

melis, V. Maile, M. Martinovska, P. Meisters, M. Melnalksne, K. Mīlgrāvis,
K. Ozola, A. Pārupe, X- Paucītis, G. Peile, F. Rancāns, U. Rasa, M. Riekstiņa,
I. Roķis, K. Skroders, B. Skuja, A. Strekävins, V. Svariņa, A. Taivāne, L. Velpa,
V. Videnieks, E. Vīķele, Vinogradova, E. Vītola, $*. Voss, M. Zālīte, K. Zālītis,
A. Zariņa, O. Zariņš, D. Zemzare, F. Ziemelis.

LPSR Valsts bibliotēka izsaka dāvinātājiem sirsnīgu pateicību par vērtīga-
jiem papildinājumiem tās rokrakstu krājumos.
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V. LĀCA LPSR VALSTS BIBLIOTĒKAS 50 GADU JUBILEJAS SVINĪBAS

1969. g. 8. un 9. APRĪLĪ

Bibliotēkas direktore A. Deglava atklāj jubilejas zinātnisko konferenci.

Konferences dalībnieki — republikas bibliotekāri.



423

Bibliotēkas sieviešu vokālais ansamblis «Rota». Pie klavierēm Valdis Breģis.

L. Bēthovena dzimšanas 200. gadadienai veltītā izstāde mūzikas nodaļā (1970. g.

oktobrī).



424

Katalogu zālē.

1970. gadā nodota ekspluatācijā
krātuve Ikšķilē, kur veidojas
Latvijas PSR teritorijā izdoto

grāmatu un periodikas depozitā-
rijs.



Galvenā grāmatu krātuve.

Jaunatvērtā vispārējā lasītava.



426

V. I. Ļeņina jubilejas gada
izstāžu fragmenti.

Eižens Vēveris pie Valsts bibliotēkas

lasītājiem (1970. g. aprīlī).



427

JUBILĀRI UN APSVEICĒJI.

G. Karlsons.

A. Frīdlands.



Katram pieejamas paaudžu paaudzēs uzkrātās atziņas.
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V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka

RAKSTI

IV

Vāku zim. V. Кrūк I c. Redaktores A. Frei-

mane. Ņ. Konstantinova. Māksi, redaktore

A. Ozoliņa. Term, redaktore L. Va s i | c v s к a.

Korektores G. Berge, S. Tаl се.

Nodota salikšanai 1972.- g. 15. martā. Parakstīta

iespiešanai 1973. g. 18. jūnijā. Papīra formāts

60X 84/16. Tipogr. papīrs Nr. 3. 27.13 Иг. iespiedi.;
25.23 uzsk. iespiedi.. 27,69 izdevn. 1. Metiens

1000 eks. JT 18092. Maksā 1 rbl. 79 кар. Izdevniecība

«Zvaigzne» Rīgā. Gorkija iela 105. Izdevn.

Nr. 2102/19/71. lespiesta Latvijas PSR Ministru

Padomes Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grā-

matu tirdzniecības lietu komitejas Rīgas Paraug-
tipogrāfija. Vienības gatvē 11. Pašūt. Nr. 811.
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