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PRIEKŠVĀRDS

1971.-1974. gadā V.Lāča Latvijaa PSR Valsts bib-

liotēkaa Zinatniakāa pētnieolbaa nodaļa veica aociologiaku

pētījumu "Grāmata un laalšana lauku rajonā", par pētījuma

objektu iavēlotlea Kuldīgas rajona iedalvotājua, kaa vecā-

ki par 16 gadiem. Tagad šā pētījuma dati ir sistematizēti

un apkopoti grāmatā.

autori mēģinājusi dmšādos aspektos atklāt isapisddarbu

popularitāti Padomju Latvijaa lauku sabiedrībā, kā arī Iж-

virait galvenoa ид devumu я, lai veicinātu iespieddarbu lo-

maa noatlprinHšanoa.

Datu analizē on aecinājumoa īpaši akcentēti bibliotēku

darba jautājumi un bibliotēku kā kultūraa ieatāšn darbības

attlatlbaa ieapējas.

Kuldīgas rajans pēo ledzīvotāju skaits (41,2 tūkst.) ir

vidēji liela republikas rajons,un lsdalvotāju sociāli de-

mogrāfi ekaia eaatāvs un saimnieoiakā dzīve tejā ir tipiski

vairumam mūadianu lauku rajonu republikā, tāpēc autori

akmta, ka pētījumā iegūtie dati varētu būt raksturīgi ari

jebkuram оitam mūzu republikaa rajonam.

Tā kā vlaiaplatltākais literatūrās veids ir daiļlitera-

tūra, tāa laaiaanaa izpētei grāmatā veltīta galvenā uzma-

nība. Diezgan viapualgi un izsmeļoši ir iztirzāta ari perio

41аko izdevumu laplatlba un lasīšana. Pārējie apakatltia

jautājumi ierebešeti atbllatsši iegūto matariālm apjomam un

saturam.

Tā kā šis darbs ir pirmā plašākā publikācljs par laal-

Šanaa pētījumiem Latvijas MR, I nodaļā iekļauts ari ne-

liels leakate lasītāju izpētea vēsturē mūsu republikā.

Grāmatā domāta bibliotekāriem, īpaši bibliotekārā darba

vadītājiem un metodiķiem, oitiem kultūras darba apeciālla-

tiem, partijas, komjaunatne) un padomju darbiniekiem, pre-

aea darbiniekiem, pedagogiem, kā ari pārējies lasītājiem,

kaa intereaējas par laslšamaa aociologlju.

Grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs! Z.Bgllte (II ne*
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daļae 4. apakšnodaļu un V nodaļu), V.Grunduļa (II nodaļas

4. apakšnodaļu, IV nodaļaa 3. apakšnodaļa, V nodaļu), I.Ka-

linka (levadu, I nodaļu, II nodaļaa 1. un 3. apakšnodaļu),

S.Sardlko (IV nodaļaa 1, un 2. apakšnodaļu), S.Vilolaa (111

nodaļu, II nodaļaa 2. apakšnodaļu), B.Zepa (II nodaļaa 2.

un 4. apakšnodaļu). Tt.bulee(pielikumā) un lzmantotāe lite-

ratūras aarakstu I.Kailāka un S.Sardlko.

Pētījuma materiālu vākšanā un apkopošanā bez autoriem

piedalljušlea ari oiti V.Lēča Latvijaa P3R Valata bibliotē-

kae darbinieki, Jalgavaa, Liepājaa un Veatapii* Zinētniako

bibliotēku un Kuldlgaa rajona Centrālāa bibliotēkaa darbi-

Jteki. legūto oatu mehanizētā apatrāde veikta Latvijaa PSR

Miniatru Padomaa Oentrēlāa statiatikaa pārvaldaa republikā

niakajā akaitļošanaa centrā.

V.Lāča Latvijaa P3R Valata bibliotēka izaaka pateicību

Latvijaa Komuniatlakēa partijaa Kuldlgaa rajooa komitejai,

Kuldlgaa rajona, Alaungaa pilaētolemata, Rendaa un Snēpe-

lea oiamu darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām,

Kuldlgaa rajona Centrālajai bibliotēkai, Alaungaa pllaēt-

oiamata, Rendaa un Snēpelee ciemu bibliotēkām par ataaucl-

ba un palīdzību soolologlßhā pētījuma organizēšanā.
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IEVADS

Mūau sabiedrības attīstības pašreizēja posma, kad

ir jau saaniegta samērā augsta tautaa materiālas labklājī-

bas pakape,_jiepiecie3ama panākt, lai pastāvīgi celtos ari

darbaļaužu idejisksis un kultūraa līmenis. Tāpēc uzmanlbaa

centra izvirzāa problēmas, kaa saistās ar cilvēka peraonl-

baa vlapualgu attīstību. Šim jautājumam nopietnu vērību vel

tlja PSKP XXV kongresa, kaa izvirzīja jaunus uzdevumus pa-

domju kultūras attīstība un cilvēku audzināšana.

ledzīvotāju intelektuāla potenciālo celšana ievērojama

nozīme ir grāmatai -
vienai no iedarbīgākajam cilvēka jū-

tu un apziaaa letekmētajam. Savua uzdevumus ta veic tikai

tad, ja ta ir pieejama pēc leapējaa lielākam ļaužu коримы*.

lespieddarbu produkcija mtlsuzemē strauji aug. 1973. ga-

da, aalldzinot ar 1940. gadu, grāmatu kopmetiena Latvljaa

PSR pieaudzis apmēram 5 reizea, žurnālu -3,3 reizea, laik-

rakstu - apmēram 5,6 reizea. Cramatu nosaukumu skaita šai

laikā palielinājies no 392 līdz 2111J 1940. gadā vidēji ua

vienu republikas iedzīvotāju tika izdoti 2 ekaemplari, 1950

gadā - jau 5, bet 1973. gadā - 6 eksemplāri.^

Litaratūraa izplatība avarlga loma ir grāmatu tirdznia-

elbaa organizācijai. Grāmatnīcu akaita republikā ar katru

gadu pallelinaa! 1944. gadā bija tikai 34 grāmatnioaa,

1950. gadā - 136 grāmatnioaa un grāmatu kioski, 1960.ga-

da - 169.3 1975. gada republikā darbojāa 203 Grāmatu tlrdz

nicolbaa parvaldea grāmatnlcaa un 259 tautaa grāmatnioaa

un kioabi. 3ajā gada Izdzīvotājiem pārdeva grāmatae vairāk

nekā 15.1 -ilj. rubļu vērtībā.

leepieddarbu un to laalaanaa propagandai 1974. gadā iz-

veidota Latvijaa PSR brīvprātīga grāmatu draugu biedrība.

''Latvijaa PSR tautaa eeimnleoiba 1973. gadā. р., 1974,

466. lpp.
*

Turpat.
3

у.-иуГ'Ноестроительство в Латвийском CHi
.

ник. Рига, 1972. с.29.
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Svarīga kultūraa attiatlbaa radītājs Latvijaa PSR lr

plaši attīstītais bibliotēku tikla. 1975. gada republika

darbojas ICJ3 Kultūraa ministrijai pakļautaa masu biblio-

tēkaa ar kopēj) iaspisdvienlbu skaitu 13 531 tūkāt. Lasī-

tāju akaita šajās bibliotēkās bija 631,9 tūkst.*

Straujas partnaiņaavērojnmaa bibliotēku grāmatu fondu

attīstības dinamikā. А961. gsdā uz vlsnu lasītāju ciema

bibliotēkā bija vidēji 1,3 grāmatas, 1970. gadā - 24,8,

bat 1975. Rada jau 27,5 gramataa.s Latvijaa PSR bibliotē-

kas or saviem nepārtraukti augošajiem grāmatu fondiem pa-

matoe apēj apmierināt lasītāju praalbae pēc ieapleatā

vārda.

PSKP Cantrālāa Komitejaa 1974. gada 8. maija lēmumā

"Par bibliotēku lomaa pallellnašsr.u darbaļaužu koaunlstia-

kajā audzināšanā un zinātnieki tuhmekajā progresā" uz-

svērta, ka bibliotēkām pilnīgāk jāizmanto grāmatu bagātl-

baa jaunā cilvēka izglītošanā un audzināšana.

Šo uzdevumu latenoAana liela nozīme ir centralizēto bib-

liotēku aistčmu izveidei. 1975. gada Latvijaa PSR dar-

bojaa 18, bet pavisam paredzēta izveidot 33 āadaa eiatamaa,

Kuldlgaa rajona ir pirmala mūau republlkaa rajona, kura

1970. gadā tika radīta centralizēta bibliotēku tikla. Pir-

mās centralizētāb bibliotēku alatēmaa darbu pieredze pie-

rādīja &a paaakuma priekšrocības un perapektivaa.

Tātad iespieddarbu izplatība mūau republikā ir augata.

Lai vēl vairāk popularizētu grāmatas, nepieciešama visda-

žādākajos aapeķtoa alateniātiaki Izpētīt laaitāju inte-

reses.

*
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji 1975. ga-

da. R., 1976, 4., 7. lpp.

Latvijas PSR masu bibliotēku 1961. gada darba pārskats.
R., 1962, 52. lpp.; Latvljaa PSR maau bibliotēku darba rā-

dītāji 1970. gadā. R., 1971, 17. lpp.! Latvljaa FSR maau bib
lietāka darba rādītāji 1975. gadā, 7. lpp.
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I. PĒTIJUMA METODOLOĢIJA UN METODIKA

1. Īss atskats lasītāju izpētes vēsturē

Lasītāju un viyu interešu izpētes vēsture Padom-

ju Savisnlbā aizsakās рйо Lleiaa Oktobra aociailatlakHa re-

volūoljaa - 20. gadoa. 30. gados centralizēta lasīšanas un

lasītāju interešu izpēte apsīka. ТЯ pamazam atsakās 50. ga-

du otrajā puaē, plašāku vērienu legūdama 60.-70. gadoa,

kad tika veikti gan centralizēti, gan lokāla rakatura pētī-

jumi un analizēta visdažādāko aocialdemografiako grupu at-

tieksme pret grāmatu un lasīšanu.

. Mūsu republika līdz 1970. gadam izdarīti tikai daži mē-

ģinājumi iepazīt grāmatas un laaīiSanasizplatību ataevjšķos

aspektos. Teorēt'o'entvispārinājumiem un praktiskam reko-

mendācijām tie nav devuši pietiekamu pamatu.

Laaltāju auditorijas izpētes aizsākumi Latvija saistāmi

ar pirmajiem pētījumiem Latvijas bibliotēku vēaturē. Oad-

aimtu mijā un it īpaši 1905. gada priekšvakara bibliotēku

darba, tāpat ka vlsēs kultūras dzīves nozarēs, bija vēro-

jamas jauna laika noskata*.

Laika posna no 1903. HAz 1904. gadam bibliotekārs

J.Kriakana uzaak latviešu bibliotēku lepazīšanu, bet lasī-

tāju sastāva un intereses īpaši vēl netiek pētītas.^

Saskaņa ar latviešu bibliotēku darba aktīvā propagandē-

tajā un pētnieka T.Llventāla ierosinājumu 1910. gadā Pa-

terburgaa latviešu izglltlbea bledrlbaa "Dzīve" bibllotē-

читатель. Опыт конкретно-социолог. исследо-

вания. М., 1968. 344 о.; Специаляст-библиотека-библйогга-
фия. М., i 971. 446 с: Книга и чтения в жизни

небольших городов. М., :973. 328 с; Д о б р ы н и н а

И.Е. Комплексное исследование "Книга и чтение в жизни со-

р°тского села". - "Сов. библиотековедение". J973, h 4,

с. 3-;4; Еиблиотековедение. в гг. По матзрна-
лчм союзных республик. Обзорная информация. М., *975. 59 '

Т. Latvju bibliotēku kuatībee at-

tīstības gaita. - Ста*.* Latvijaa bibliotēku padotas rm-

da grāmata. 1. gada. R., 1926, 5.-35. Ipp.
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kaa komisija izstrādāja plašu anketu ar 95 jautājumiem.

Anketai bija jāatspoguļo jaundlblnato bibliotēku darbība.

To izsūtīja 164 da*āda tipa bibliotēkām, taču atpakaļ sa-

nPma tikai no Laaltaju sociālā sastāva anallza aplls-

oinaja, ka bibliotēkas aktīvāko apmeklētāju vidū pārsvarā

ir strādnieki un progresīva lntellgenoe.

Saskaņā ar 1924. gadā aaeimā pieņemto "Likumu par tirdz-

niecību ar poligrāfisko iestāžu ražojtznicm, par blbliotā-
q

kam un laslta/am" bibliotēku atakaitēa аЖка atspoguļot

lasītāju saetava sīkāku analīzi (pēc nodarbošanās, tautī-

bas, vecuma, lzglltlbaa), atklāt populārākos literatūrai

šanrua, tematiku, vairāk lasītās grāmatae un iecienītākos

autorup.

Tomēr buržuāziskajā Latvijā lasītāju interešu sistemā-

tiska studēSsna vēl palika ārpus bibliotekāru darbības 10-

--I^l

Lasītāju auditorijas izpētei pievērsās ari literārie

darbinieki. Lai tuvāk ispazltoa ar saviem laaltājlem. Žur-

nāls 1913. gadā lūdza iesūtīt atbildes uz dašlem

jautājumiem. 115 aizpildītās anketaa ļauj aprleat par rea-

ponlentu iemīļotākajiem literatūras veidiem, daiļliteratū-

ras žanriem, populārākajiem rakstniekiem. Izrādījās, ka

Žurnāla lasītāji visvairāk laaa daiļliteratūru, mazāk in-

teresējas par valodnleolbae, etnogrāfijaa, zinātnea un

tehnikas jautājumiem. leolenltāko rakstnieku pirmajā des-

mitā ierlndojāa A.Saulletle, V.Plodona, Aspazija, J.Jaun-

audrabinš, X.Skalbe, R.Blaumar.ia, Rainis, J.Akuratera,

J.Poruka, Līdzīgu sarunu ar lasītāju šajā

Й
"Llvantāla T. Latvju bibliotēku kuatlbaa at-

tletlbae gaita. - Orām.! Latvijaa bibliotēku padomea gada

granāta. 1. gada. Р., 1926, 17. lpp.

"Valdlbaa Vēstnesis", 1924, 11. nov., 1. lpp.
*0

"Druva" - reakcionārs dalļllteratūrea, zinātnes un māk

elaa mPnešrakata, Rlgaa Latviešu biedrības Derīgu grāmatu

nodaļaa izdevuma. Iznāca no 1912. līdz 1914. gadam.
"

"Гти-га", 1914, Кг. 2, 198. lpp.
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paša laika parīkoja demokrātiski noskaņotaia dalļlitsrato-

raa, zinātnes un sadzīves žurnāls Tomēr abām

šim aptaujām bija lokāla raksturs, tas aptvēra tikai dažas

sociāldemogrāfiakāa grupas.

Ar akoln jaunatnes lasīšanas intereaa izpēti, gan vai-

rāk pamatojoties uz personiskiem novērojumiem, mazāk Iz-

mantojot aptaujas metodi, ekaperlmentu, nodarbojāa galve-

nokārt ekolota.li.*3
Dažu atsevišķu *ramatu draugu (bibliotekāru, rakstnieku

<rramatuuc žurnālu izdevēju, skolotāju) novērojumi diemžēl

netika sistematizēti un nav ari publicēti etaevlgķos izde-

vumos. Tikai padomju varaa apatākļos Latvijā uzsākta no-

pietna laslšsnaa un laeltāju interešu Izpēte.

Strauji pieaugot laeltāju akaitam Latvijaa PSR bibllo-

tēkāa, uzmanlbaa centrā izvirzījās maau bibliotēku lasītā-

ji. Пап individuālais darbs ar ikvienu lasītāju, gan bib-

liotēku fondu stklasms tika virzīta uz to, lai pilnīgāk

iepazītu un mērktleolgāk vadītu laeltāju Intereses, apmie-

rinātu dažādu kategoriju laeltāju pleprealjumus.

Lasītāju Interešu plašāka izpēte Latvijas PSR uzsākta

Ю. gadu sākumā.l* Pirmais mēģinājums iepazīt, ko laaa etrl

dājošie jaunieši, kāda ir viņu attieksme pret dažādu no-

zaru literatūru un atsevišķu rakstnieku darbiem, kā šii*ia-

"DomaC*, 1912, Wr. 8, 893.-895. lppn Яг. 9, 1005.-
-1007. lpp.

*3
Паян S t а n й c 0. Ko bemlsm lasīt. - laglltlbe*!

Ministrijas Manešrakata, 1923, Nn 12, 1372.-1379. Ipp.t
8 v а n а c 0. Bērni kā patatavlgl laaltāji. - "Mūau Nā-

kotne", 1925, *r. 2, 39.-43. lpp.! Nr. 3, 76.-82. lpp.

Jscaena У. Mazais lasītājs un vlaa intereea par garš
matu. - "Mūau Bākotne", 1932, *r. 5/6, 321.-3M. lpp.:
Janaana У. Mūalalka jaunatne un viasa literāriakMa

prasības. - "Mūen Bakotne", 1933, Иг. 1, 18.-26. lpp.
14. Piem.! 8e n а*а к a L. Laaītaju ln,t*reau patlša-

na. - Gram.: Laalšana? vadība un lasītāju Interešu pātlšan-
R., 1965, 23.-28. lpp.; Вгe а о а I. Daiļliteratūra la-

aitāju vērtējuma. R., 1968. 19 lpp. Rotapr.: Brenča
Ko mēa laaaat.- *Kmrogs*, 1968, Br. 5, 150.,151. lpp.
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sītājl izmanto dašāduz informacljaa avotua par grāmatu, ir

V.l.Ļeņina PSRS Valata bibliotēkas un Latvijaa PSR Valata

bibliotēkas koplgala 1963. gada pētījuma. Informacljaa

leguvei tika izraudzītas Rīgas un Apea pilsētu, ka ari

Cēau rajona bibliotēkas. Kopuma tika aptaujāti 146 strādā-

jošie jaunieši ar vld*jo un nepabeigtu vidējo izglītību.

Līdztekus ankatēšanal izmantoja ari oitaa matodes: pārru-

nas, novērošanu, lasītāju formulāru analīzi.

1966. gadā Latvijas PSR Vnlsts bibliotēka 138 Rlgaa

pilsētas, Cēau, Jēkabpila, Rēzeknes un Saldua rajona bib-

liotēkāa veica pētījumu, lai noskaidrotu bibliotēkas lasī-

tāju attlekaml pret latviešu padomju daiļliteratūru, kā ari

masu pasākumu efektivitāti, propagandējot daiļliteratūru.

Atklājās, ka latviešu daiļllteratūraa fonda apjoma un aa-

atave pilsētu bibliotēkās nsvar pilnīgi apmierināt lasītā-

ju Intereses. Vairākas bibliotēkās vispār nsbija I.Auziņa,

M.čakla, M.Ķempes, I.Ziedoņa jaunāko dzejoļu krājumu, kā

ari dašu latviešu prozas meistaru darbu, kuri Izdoti lai-

ka posmā uo 1964. līdz 1966. gadam. 1966. gadā līdzīga

rakstura pētījumā mēģināta nosksldrot ciemu bibliotēku la-

sītāju lscienītākos daiļliteratūras šaurus, iemīļotākos

rakstniekus un vipa darbus. Diemšēl iegūtie dati analīzes

trūkuma dēļ nekļuva par izsmeļošu lzzlņaa mstsrlālu.

Un tomēr 60. gadu pētījumu matsrlāll aniedza bibliotē-

kām lau'lzpraktisku ierosinājumu turpmākajā dsrbā ar lael-

tāju.

Jautājumi per lasīšanu biešl tiek iekļauti ari dazādoe

югlаlое pētījnmns, kur tlsm ir pekārtota nozīme un pētī-

jumu uzdevumiem atbilstošs traktējums.

ги
Fiem.! М 1 n : в H.,ļepomnašclja А.

Arp'ttdarba Iа!кя. Ka to izmanto? R., 147 lpjpn
Ж. Latvijaa kolhozu zemniecība. Sociālaia

rf.katur6jums, struktūra un attlatlbae tendencea. R., 1975.
ICI Iрр.;П л в л о в 0.!!. Факторы раэвитяч эстетической

.'-улм-урына селе. (На материалах ЛатвССР). дис.
на соиск. учен, степени канд. наук. Рига,
24 с (Лэтв. гсс. ун-т nv. П.Стучкп).
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Siatematiaku darbu kop* 1971. gada laaTaauaa jautājumu

izpētē uzaācia V.LaČa Latvijaa PSR Valata bibliotēkas Zi-

natnlakaa petniacibaa nodaļaa Grajaataaun laaīšanaa aak-

tora. Pirmaia aociologtekala pētījuaa "Grāmata un laaUa-

na lauku rajona" vaikta 1971.-1974. gada.

2. Problēmas izpētes metodoloģiskie pamati

Attīstīta aociāliama apstākļos Latvijas PSR lau- \

kos notikušas lielas pārmaiņas gan ekonomika, gan sabied-

rības sooiālajg struktūrā, gan ari kultūras dzīveß jomāe.

Kultūraa līmeņa celšanas laukoe ievērojami mainijuai iedzī-

votāju garīgo vajadzību eaturu, ietekmējot ari attieksmi

pret grāmatu un laalšanu.

Uzsākot pētījumu, pieņēmām, ke lauku rajonā daļai laai-

tāju intereae par grāmatu ir dziļāka neka šie intereaea ap-

mierināšanas pašrelzējāa ieapājaa, turpretī dažu citu ao-

oiāldemogrāflako grupu laeltāju piepraelj.me ir daudz

māka par piedāvājumu.

Galvenie faktori, kaa nosaka aabiedrlbae eoolālo grupu

praelbaa рас grāmatas, ir lasītāja vecumo, lzgUtlba, no-

darbošanāa, aktintāte un brlvaia laika. Savu-

kārt Aaalšanaa un ieapieddarbu izplatlbaa pakāpe atkarīga

no izdevniecību, bibliotēku darba, grāmatu tirdznieclbaa

un literatūraa propaßandaa.

Pētījuma uzdevuma bija noskaidrot laalšanaa un ieapied-

darbu izplatlbaa reālo ainu laukos; bibliotēkas lomu iedzl

votāju apgādē ar grāmatu, izpētīt rajona iedzīvotāju lite-

rāro interešu aaturlako virzību (verbālo un reālo rīcību);

programmā izvirzīto hipotētisko faktoru inteneitati un no-

zīmi, veidojot laeltāju attiekeml pret grāmatu; noteikt

llteratūraa propagandaa un informāaijaa darba Hmenl lauku

rajonā.

Šo uzdevumu izpilde ļautu izstrādāt zinātnieki pamatotu

rekomendāciju kompleksu, kaa veicinātu laaiaanaa un ieap īd
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darbu tālāku Izplatību laukoa atbilatoši mūsdienu aabied-

rlbaa augatajām praalbam.

Patljumā lietoti vairāki kompleksi pamatjēdzieni. Viena

no tādiem ir 'laaišanaa un iespieddarbu izplatība", līdzīgu

aatura apaekojumoe tas interpretats dažādi. Tas trauca ie-

gūtoa datus salīdzināt. Mūau interpretējuma minētais jē-

dziens ietver šādus raksturojumus; lasītāji un nelaaltājl,

lasīšanas bieiumß, laalšanal veltitaia laika, nelaslšanaa

cēloņi, bibllotekaa un ārpueblbliotekas lasītāji, lauku

iedzīvotāju bibliotekārais aptvčruma, personlako bibliotē-

ku apjoma.

Par laaitajiem uzakatltas visas peraonaa, kaa vairāk

vai mazāk regulāri laaa viena vai vairāku veidu iespied-

darbua. Par pastāvīgu grāmatu laaitaju pieņemam tādu, kaa

grāmatas laaa ik dienas vai dažaa reizes nedēļā. Citādi

vērtēti periodikae laaitāji. Laikrakstu paatavlgaa iaalša-

naa kritērija ir atbilde - "lasu katru dienu", Žurnālu -

dažas reizes mēnesi".

Pagaidām nav vienotas nostādnes jautājuma par to, cik

lielam jābūt pereoniako cr&Matu krājumam, lai to varētu nc-

aaukt par bibliotēku. Piem.! V.l.Ļeņina P3R3 Valbta biblio-

tēkas pētījumā "Gra;nutaun laalšana nelielu pilaātu dzīvē"

par mājas bibliotēku īpašniekiem uzskatīti viai iedzīvotā-

ji, kuriem ir kaut viena grāmata.Mēs par personiako bib-

liotēku uzakatljām tādu krājumu, kurā ir 200 un vairāk grā-

matu.

Kompiekao jēdzienu "attiekame pret grUmatu un laalšanu"

mūau pētījumā veido trla sastāvdaļas: vispārīgie uzskati

par grāmataa un lasīšanas nozīmi, aktivitāte ieguve

laalšanai un aktivitāte iegūto grāmatu lasīšanā.

kamatjedzienu sastāvdaļas skaitliski raksturojām, lieto-

jot indekeaaanaa metodi. Pamatjēdzienu aatura detalizētāku

iaklāstu sniedz pētījuma programma.

ЙГ Книга и чтение в жизни небольших городов, с. 281.

Grāmata un laalaana lauku rajonā. Konkrētā aooiol, pč-

tlj. org. un metodika. R., 1972. 91 lpp.
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3. Pētījumaorganizācija, metodika un tehnika

Lai būtu pāratāvētas dažādaa lauku rajona admi-

niatratlvl teritoriāla iedalījuma pamatvienibaa, pētījumam

iaraudaltaa šādaa apdzīvotas vietaa: Kuldlgaa plloeta, Al-

aungaa pilaētciemata, Reodaa un Snēpelea ciemi. Ciemu iz-

vēla ņemta vēra apdalvotāa vietaa izvietojuma (tālāk vai

tuvāk rajona ceotram), iedslvotāju akaita, kā ari kultūraa

iestāšu dialokācija.

Vlapārlgio dati par iedzīvotājiem Snēpelē un Rendā, kā

ari Alaungā iegūti no iedzīvotāju uzakaitea kartotēkām,

Kuldīgā - no velētāju aarakatias un namu pārvalžu iedzīvo-

tāju uzakaitea kartotēkām. Lai pētījumā iegūtie dati būtu

reprezentatīvi, t.i., lai izdarītos seolnājumue vsrētu

attiecināt uz visu ģenerālo kopumu, svarīgi ir parolzi iz-

veidot nepieciešamo izlases kopumu. Kuldīgā un Rendaa cie-

aā aptaujai personas izraudzītas, lietojot nejaušēa izla-

aea principu.

Koaukot lzlaaea kopumā ietilpināmo vienību (personu)

ekaitu pēo attieclgaa , Izpētei tika pakļauti

1286 kuldldznieki. Rendaa oiemā lzlaaea kopuma izveidota

pēc rajonētās ligzdveida lzlaaea principa. Par "ligzdu"

pieņemtas šādaa apdzīvojamās vienlbaa; lauku vienaēta, aav

rupmāja oiematā, dzīvoklis daudzdzīvokļu ēkā. Rendaa ciemā

aptaujāti 349 iedzīvotāji, bet Snēpelea ciemā un Alaungaa

pilaātoiematā, ņemot vērā iedzīvotāju mazo akaltu, aptau-

jā lehļāva viaua iedzīvotājus, pieļaujot makaimālo atkāpi

5 % no ledzīvotāju kopakalta. Alaungā intervēti 617 iedzl

votāji, Snēpelē - 460.

Paviaam aooiologiskai izpētei tika pakļauti 2714 Kuldī-

gas rajona iedzīvotāji. Izpētea kontingenta detalizēta

1Й
Sīkāk par lzleaeB kopuma aprēķināšanu un citu sta-

tlatikaa metožu lietošanu šai pētījumā aH Izdevušā; Grā-

mata un lasīšana lauku rajona. Konkrētā soclol. pētlj. org

un metodika, 20.-25. lpp.
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raksturojuma pielikumā (ak. 1.-2. tab.). Liferen-

cejot iedzīvotājus pēc nodarbošanās, izdalītas Šādas gal-

venās sociālprofesionāias grupēs: laukaalmnieclbā nodar-

binātie, rūpniecībā un celtniecībā nodarbinātie, neražo-

joša ifērā strādājošie, m3;lbu iestāžu audzēkņi, mājsaim-

nieces, pensionāri. Vlai strādājošie savukārt aaJallti

sīkākās grupas pēc nodarbošanās.

Primārās informācijas ieguves pamatmetode bija aptau-

ja-intervija. Sakara ar to, ka izpētes bāzēs aptaujāti

gan nelasltaji, gan ari bibliotēkaa un ārpuebibllotēkas

lasītāji, anketā bija četras jautājumu grupas. Pirmajā

bija ietverti jautālumi, kas adreaēti vialem intervēta-

jiem iedzīvotajam. No tālākas aptaujaa tika izslēgti

respondentl, kuri laaa vienīgi periodiku; tātad ankataa

jautājumu otrā grupa attiecās uz grāmatu lasītājiem. Tre-

šajā grupā bija jautājumi tikai bibliotēkas laaltajiem,

ceturtajā - jautājumi, kas nepieciešami socialdemogrāfis-

ko datu ieguvei. Kopumā anketā bija ietverti 39 pamatjau-

tājumi.

Izmantoti ari citi informācijas ieguves avoti: pilsē-

tas un ciemu padomju dokumentācija, Latvijas PSR Valata

grāmatu palātaa statistiski*materiāli, vietējās preses

izdevumi, bibliotēku darba dokumentāciju (bibliotēku at-

skaitea, lasītāju formulāri и.о.). Analīzes gaitā iegūti

dati par lasītāju sastāvu bāzes bibliotēkas, dalļllter,,-

tūraa un zinātniskāa literatūras lasīšanu. Izpētes bāzu

bibliotēkās analizēts fondu a stāvs un to izmantošana.

Pētīta 1971. gadā aaņemto jaunieguvumu sastāvs un to iz-

mantošana nozaru, tipologiskajā un valjdu aspekta. Lai

noskaidrotu informācljua darba un grāmatu propagandas lī-

meni rajonā, analizēta rajona laikraksta "Padomju Dzimte-

ne" 1970.-1971. gada aaturs.

Aptauja notika viskarstākajā ražss novākšanas laikā -

auguatā un aeptembrl. Aptaujāt tik daudz cilvēku izdevās,
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pateicoties rajona leatažu mi sabiedrisko organizāciju at-

saucībai. Psvisam aizpildītas 2629 anketas un Я5 nelasltā-

ju uzskaites kartītes. legūto datu sistematizēšanai un ana

lizei izmantoti gan vienkāršie statistiskie grupējumi, gan

statistiskas metodes: korelScljaa analīze, datu ntatletis-

ka nozīmīguma pārbaudos kritēriji, indeksēšana и.о.

II. LASĪŠANAS UN IESPIEDDARBU IZPLATĪBA

Lasīšanas un iespieddarbu izplatība ir aociala

parādība, ko nosaka daudzu sabiedriski ekonomisko, Ыео"

logiako, psihologjako v.c. faktoru mijiedarbība. Lasīša-

nas izplatība plašāka nozīmē raksturo pakāpi, kada laal-

Šana ieviesusies sabiedrības dzīvē, kādoa apjomos tisk

lnmantoti dažādi ieepieddarbu veidi.^

Viapārēju priekšstatu par lasīšanae reālo izplatību

var iegūt, analizējot etatlstikas materiālus par iespied-

produkcijas daudzumu un saturu, grāmatu tirdzniecības un

bibliotekāras apkalpošanaa stāvokli. Tašu preclzākua un

daudzpualgūkue raksturojumus var iagūt, lasīšanas izpla-

tlbu pētot konkrēta vidē, komnleksā ar dažādiem ietekmē-

tājfaktorlem (sociāldemogrāfiskie psrametri, kultūras vl-

ies faktori, masu līdzekļi и.о.).

Preoizee ziņas per dažādu iespieddarbu pastāvīgo un

epizodisko lasītāju ekaitu un sociāldemografiekajlem rak-

sturojumiem pirmām kārtām nepleolešamas bibliotēkām. Tām

vajadzīga arī informācija par bibliotēkas potenciālajiem

laeītājlem, par dažādu iespieddarbu veidu procr'indaa

galvenajiem virzieniem u.tml. Zlņaa par lasīšanas popula-

ritāti ir svarīgas arī lzdsvnleclbu un grāmatu tirdznle-

cibas orgānirāciju darbiniekiem, kaa vistiešāk ariatlti

ar dažādu iespieddarbu izplatīšanu.

legūtie dati savukārt Izvirza problēmas: plrn.-

kārt, kā lasīšanas izplatību ietekmē eociālde^ogrāfiakis

*—1 С
-

blkSku šā jēdziena skaidrojumu як.! Чубарьян
С.С. Чтение в современном обществе. - "Сов. библиотекове-
дение", )97J, Л 1, с. 30-35.
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otrkārt, kādas ir lespējaā kāpināt laalšanaa

intensitāti un palielināt bibliotēkas laaītaju skaitu,

treškārt - ka paaugstināt iedzīvotāju laalšanaa kultam.

1. Lasītāji un nelasītāji. Lasīšanas

pasivitātes cēloņi.

Pētījumā konstatēto, ka no visiem aptaujātajiem,

kaa objektīvi var būt lasītāji, 96,9% vairāk vai mazßk

regulāri laea viena vai vairāku veidu leapleddarbua. Grā-

matas, %umaiua un laikrakstus laea 83,5% aptaujāto, ti-

kai žurnālus un laikrakstus - 11,5%* tikai laikrakstus - l.'**

Nelasltaju ir 3.1%.

Та ka pētījuma jēdziens "lasītājs" traktēts maksimāli

plaši, aplūkojama laaltaju auditorija ir loti neviendabī-

ga. Taja ietilpst gan daudzlasltaji, gan mazlaaītājl, tā-

pēc mēa eikak lasītājus diferencējam pēo ta, ka viai lass

dažēdu veidu ieapieldarbua.

Lai pilnīgāk raksturotu dažādu iespieddarbu (laikrak-

stu, žurnālu, grāmatu) lasītāju kopumu, taja, pēo mūsu

pieĶēnuma, izdalīti aktīvie lasītāji, proti, tie, kaa la-

sa visu veidu Izdevumus un turklāt lasa ik , tm

paaīvie, kas lasa nevis visus iespiesta vārda avotua, bet

tikai kadu no tiem. Starp Bim galējam robežām iekļaujas

viss rarējaia lasītāju kontingents.

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka dažādu

ieapleddsrbv lasīšanas izplatību, ir lasītāju sociālpfo-

fezionāia piederība,

5Й—'
"'"

Lai priekšstats par laalšanaa izplatību dažādāa ao-

ciāldemogrāfiakojāa grupāa būtu pilnīgāka, pielikumā dotar

tabulaa, kurās atspoguļots lauku rajons lasītāju vispārej?

eoclāldemogrāflsks mketurojuma (ak. 3.-5- tab.).

Izņēmuma Ir žurnāla laelšana, kur par augetāke robe-

žu pievemta regularitāte - laaa daZaa ralaee

n*dēļā.
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1. аtt. Dažādu veidu izdevumu lasīšanas biežuma (lasa
ik dienas) atkarā no respondentu socialprofe-
sionālās piederības

1. attēla eoeiaiprofeelonaia* grupas sakārtotas lejup

slldošg secība atkāra no grāmatu Molšanas. Ц redtaHS,

dažādae grupēs ataevlšra iespied-

darbu veidu lesišanas isrlatlba ir atšķirīga. AktlvaUa

grāmatu uu žumaln lssītaji ir kultūras un radošie darbi-

nieki, pedagogi un vadonis partijas, komjaunatnes un pa-
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domju darbinieki. Laikrakstus regulāri lasa gandrīz vlssz

sociaiprofesionaiās grupas, izņemot mācību laatažu audzSk

ņļ)a- 1/4 no vlņler laikrakstus nelasa regulāri, taču

visiem, kas mācas, būtu jāizjnt nepieciešamība tos lz-

mantot sietemātiakl.

lea}ieddarbu lasīšanas izplatības seclbs lr šādat

1. laikraksti, 2. Žurnāli, 3. grāmatas. Laikrakstua regu-

lāri lasa lielākā dēļa lauku iedzīvotāju, turpretī žurnā-

lu un grāmatu lasīšanas apjoms laukoa vel nav pietiekams.

Raksturīgi, ka grupās ar samērā augstu darba garīgā

pleaatlnājuma pakāpi tādu, kaa nemaz neiaaa vai nu grā-

matas, vai žurnālus, nav daudz. Daži nelaaltājl aaatopa-

mi starp tirdznlscībss un sadzīvea pakalpojumu afēras

darbiniekiem, kā arī starp kvaliiloētlam strādniekiem.

Sīkāk aplūkosim eoolālprofesionāias grupas ar zemu

darba garīga piesātinājuma pakāpi.

Dati liecina, ka grāmatas nemaz nelasa apmēram cetur-

ta daļa celtnieku, piektā dala laukkopju un lopkopju,

sestā daļa nekvallflcate darba strādnieku. Šie lealtāji ap

mierinās ar Žurnālu un lnikrakstuvaiari tikai laikrakstu 1*

alaanu. Tadu,kae lasa tikai lalkTSkstus,visvairāk lr lauk-

kopju un lopkopju vidū - 5.7% (як. 2. att.). Šo laeltāju

garīgajai izaugsmei nepieciešams veltīt īpašu uzmanību.

DaKadu leepieddarbu veidu laaīšanu ievērojami ietekmē

cilvēka lzglltībaa līmenis (sk. 3. stt.). Dažādu izglī-

tības grupu pārstāvji īpaši atšķiras pēo žurnālu un grā-

matu laaīŠanas.

Ari mācības labvēlīgi istekmā dažādu leepieddarbu vei-

du, īpaši grēmatu un žurnālu, lasīšanu (sk. 4. stt.).

Faktors, kas sevišķi ietēkmē dažādu iespieddarbu veidu

laslranu, ir Intervēto rereonu vecums. Nepieciešamība la-

sīt la"— un !um".lua katru dienu nostabilizējas

25-2<**f<Ju vecuoS. Vec.jaarrupā 16-17 gadi žurralm rexu

Uri Iяра tikai nepilna puse aptaujāto. Tātad šai ж!?л
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2. att. Dažādu veidu izdevumu lasīšanas biežumssociāl-

profesionālajās grupās ar zemu darba garīgā
piesātinājuma pakāpi



3. att. Dažādu veidu izdevumu lasīšanas biežuma atkarā

no respondentu izglītības

vel daudz kaa darāma bibliotekāriem un pedagogiem.

Oramatu laalšanaa izplatība ir apgriezti proporcionāla

oilvāka vecumam! tam paliellaotiea, aamazināa lasīšanai

atvelčtaia laika. Taa izakaidrojama galvenokārt ar dzlvea

veida maiņu, reap., ar maclbu vai darba gaitu izbeigšanoa.

Jau 25-29 gadu veouma grupa grāmataa laaa ievērojami mazāk

nek& akolaa vecuma jaunieši. Acīmredzot akolaa laikā radī-

tā lntereae par grāmatu nav bijuai pietiekami atabila.

20
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4. att. Dažādu veidu izdevumu lasīšanas biežums (lasa
ik dienas) atkarā notā, vai lasītājs mācās

Interesanti, ka gimenea atavoklls, beml lasīšanas

izplatību viaumā ietekmē aaa. Vienīgi bērnu akaltaa pie-

augot vairāk par divi, ieepieddarbu, īpaši grāmatu, laal

šana samazinās. Turpretī žurnālua viavairāk lasa tieši

tas ģimenes, kuraa lr skolas vecuma bērai. Acīmredzot

tieši no žurnāliem vecāki dauizos gadījumos iegūst sev

nepieciešamo informāciju.

Laaitāju dzimums periodikas lasīšanu ietekmē pavisam

nedaudz, bet gramataa vairāk iaaa aievletea.

Aplūkojot laalšanu atkarā no intervēto personu dzīves-

vietas (rsjona centra, pilsētciemata vai ciema), redzam,
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5. att. Dažādu veidu izdevumu lasīšanas biežums atka-

rā no respondentu vecuma

ka apdzivotāa vietaa tipa, lai дал nedaudz, tomēr zināma

mßra iatekma dažādu ieapieddarbu laalšanaa izplatību.

Lauku ciemoa laSkiakatum gratnatuaktīvolaaītaju ir mazāk

nekā rajona centrā, totiea žurnālu laaitāju - nedaudz

vairāk. Kopumā oier.uiedzīvotāji iaapieidarbua laaa ma-

zāk nekā rajona centra vai pilsētciemata iedzīvotāji. To

noaaka dažādi faktori .
Būtiska nozīme ir tam, ka pllsātaa

t*pa apdzīvotajās vietās dažādu ieapieddarbu ieguves ap-

atākli ir labvēlīgāki ciemoa (abonēšanas priekšrocī-

bas, Preaes apvienlbaa kioski, graaatnlcae).
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Atsevišķu ieapieddarbu veidu prestSžu viavairāk noaaka

laaītaju izglītības līmenis un nodarbošanās.

Vairumam leuku rajona iedzīvotāju (60%) nodarboša-

nās garīgas pleeātlnātlbaa pakāpe nav augsta. Kuldīga

un Alsunga tis Ir mazkvallficēti un nekvalificēti strād-

nieki, tlrdznleclbss un sadzīves pakalpojumu afēras dar-

binieki, transporta darbinieki, celtnieki и.о., bet Ren-

da un Snēpelē - mehanlzatorl, lopkopji, laukkopji и.о.

Viņu laalšanaa kultūraa attīstībai veltāma īpašs uzmanīta

Oandrlz puse aptaujāto iedzīvotāju (vairāk neka 40%)

I*tilpat v*cu*ja no 30 līdz 4? %sdiem. Dtemšel la-

sīšanai šī grupa velti mazāk laika neka jaunāko lasītāju

дгираа. Bfttunepieciešama panākt, lai flziaka un garīga

brieduma gadoa laalšanaa aktivitāte neaa^azlnatos.

Kaut ari no visiem aptaujātajiem nelesltaju lr nie-

cīgs skaits - 3,1%, tomēr fskta, ka vispār lr cilvēki,

kas nemaz nelasa, lauku kultūras darbiniekiem jāņaatvē-

ra. Tāpēc 8o reapondentu grunti eoam pievērsuši īpašu

uzmanību.

Lielākajai daļai nelasitaju (43,4?) ir 60 un vairāk

gadu. Varētu doa3t, ka Kals gadījumos nelnaišanaa cPlonls

lr veselības otavokļa pasliktināšanas. Taču respondentu

pašu izteikumi to neliecina. 73% šās grupss intervēto par

nelaeīšanas lemeelu min nevēlēšanos lasīt. Viens no notis

kakajiem oēloaiem lr respondentu visai zema lzglltlbat ti-

kai 3,5% no visiem nelesitajle* izglītība lr augstāka

par 4 klasēm.

Pētījuma dati liecina, ka arī vecuma grupēs ildz 60

gadiem ir cilvēki, kaa nelaaa ne lalkrekatua, ne zuma и

ne grāmatas (sk. 1. tab.).

IpaKu satraukumiisrelaarakts, ka gandrīz pupa no neiesi

tājiem vecuma līdz 60 gadiem (no visiem nelasītajiem to 'y

56.6%) urckata, ka bez lasīšanas var iztikt, ka ts ir tl-

k-1 laika izšķiešana. Arī šai grupai raksturīgs zema
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1. t a b v 1 а

Intervētie nalaaltajl

glltlbas līmenis. Satraucoši lr taa, ka tia ir cilvēki

spēka gados, un viņu garīgais kūtruma var negatīvi ietek-

mēt pilsonisko funkciju sekmīgu veikšanu, īpaši bērnu

audzināšanu.

Tomēr aptauja liecina, ka tikai 28,7% reapondentu ne-

vēlētos lasīt vairāk, neka to derljušl līdz Sist(ak.

5. tab.).

2. tabula

Reapondentu laelšanss lsspējaa pašvērtējua)Š

(% no respondsntu akaita)

zpBtea
Hze

Nela- Dzimuma Vecums (gados)

г. 8 ev.

:uld!ga 42 16 26 1 1 16 7 17

iaunga 26 7 19 5 4 17

nepēla 9 2 7 3 6

enda 8 1 7 5 3

opa ?6 5^ 24 22 37

00 28,2 26 41

Laaltaju
pa!vārta-

Kuldl** Alaunga RenAa,

3nepala
Kopā

чтя ev.v г. я ОТ. г. а

Vaakata, ka

laaa pl+tie-

42,0 2?,0 38,4 27,4 25.0 H.2 36,0 21,1

Vniētoa

laalt vatrāM

48.0 6) 72,6 75,0 88,8 64,0 78.5
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Ar līdzšinējo lasīšanu vairāk neapmierināti lr ciemu

iedzīvotāji neka rajona centra dzīvojošie, pie tam aievie

tea vairāk neka vīrieši. Turklāt visneapmierinātākie ir

lauksaimniecība atradajošle (ak. 3. tab.).

3. tabula

Dažādu aociaiprofealonālo grupu apmierinātība

ar līdzšinējo lasīšanu (% no reapondentu akaita)

Kādi ir galvenie gr&matu laalšanaa paaivltātea cēloņi

pašu intervēto vērtējuma? Far galveno traucējošo faktorn

visi aptaujātie min majsalmnleclbaa darbu lielo apjomu,

it aevlšķi darba alodzi piemājas saimniecībā (40,9У).

Sievietea šo cēloni min pirmajā vietā - 52,1% (63,0% Snē

pelē un Rendā, 45,8% Alsunga un 48,4% Kuldīgā Intervēto

sievieSa), vīrieši otrajā - 29,7%.

Ļoti daudzi iedzīvotāji aavu zemo aktivitāti grāmstu

lasīšanā aizbildina ar nogurumu, kaa rodas pēc lntenelver

darba dienaa (30,3%). šo cēloni otrajā vietā ierindo gen

vīrieši (30,8%), gan aievletea (29,9%). Aptaujāto кгипйя

oēc nodarbošanās Ko fnktoru min*ja 49,4% aptsujato meha-

nlzatoru, 45,3% laukkopju un 41.9% lopkopju.

Viena no faktoriem, kas trauiē laelšnnu, ir ari bērnu

kopšana un audzināšana, šo faktoru visi aptaujātie kopunf

SociaiprofeslonSlHs Apmierināti ar

līdzšinējo laalaan

Celtnieki 33.3

Vadošie lauksalmnieclhaa darbinieki 31,3

Mehanlzatorl 26,9

Lopkopj i 22,8

apeciailatl 11,1

Laukkopji 9,4
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ierindo piektajā vietā, bet sievietes - trešajā vietā.

Arī televīzijas popularitāte, protama, ietekmē lasī-

šanu: aptauja lie Ina, ka šis faktora kā nelaalšenes e§-

lonle kopumā leaem trešo vietu. Kuldīdznleces to lerindo

ceturtajā vietā, olemu tm pilsētciemata iedzīvotājas -

piektajā vietā, totlea rajona centrā dzīvojošie vīrieši

pirmajā vietā. 3o cēloni рнг lasīttraucējošu faktoru min

31,5% rūpniecībā un celtniecībā nodarbināto atrādnieku,

20,7% kultūraa un radošo darbinieku, 16,2% pedagogu un

medicinoe darbinieku. Televīzijas programmae daudzpual-

bsi, protsms, lr llsla nozīme cilvēku kultūras llmama

celšana, tomēr aktuāla lr ari jautājums, kā mēs orientē-

jamies pārraidītās informācijas plūsmā.

15,6% aptaujāto par grāmatu lasīšanas pasivitātes oē-

lonl minējuši vājo veselību.

2. Bibliotēkas un ārpusbibliotēkas lasītāji

Bibliotēkas ir viens no literatūras lsguvea

avotiem, kam ir ļoti llsla nozīme lasīšanas izplatībā.

Но visiem Kuldīgas rajonā intervētajiem 2714 oilvā-

klem bibliotēkas lasītāji ir 726 (26,8%). Prooentuāll

bibliotēkas Issltaju skaits rajona centrā, pilsētciematā

un ciemos ir dažāds (sk. 4. tab.).

Valsta masu bibliotēkās 1971. gadā Kuldīgas rajonā la-

ālja vidēji 24,7% isdzlvotāju. Rajona osntrā blbllotākat

lasītāju procentuāli ir mazāk nekā pilsētciematā un lauku

ciemā. Daļēji to var izskaidrot ar sociālekonomiskajām

Inatnlbām, rēsp., ar to, ka rajonā centrā ir augstāka ur-

banizācijas pakāpe. Ciemos uz vietas grāmatu legādāties

lr grūt t ne sabiedriskie grāmatu izplatītāji, na "Grā-

mata pa pastu" vlpus plrpraslj'jmus apmierināt nespēj. Tē-

stn-p bibliotēku un lasītāju paraatl nodibinās ciešāka
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22

Reapondentu bibliotekārais aptvāruma

Pilsētciemata vai rajona centra iedzīvotajiem lr pie-

ejami daudzveidīgāki aaeu informācijas līdzekļi, Tāpēc

bibliotēkaa darba te ir aarežgltaka.

Bibliotēkaa laaītaju aptaujaa liecina, ka viņu paņem-

tßa gramataa laaa ari pārējie ģimenes locekļi: vienmēr -

57% gadījumu, rati - 28,4% gadījumu un tikai 14,6% gadī-

jumu - nemaz. Visi šie akaitļi apzimē bibliotēku izmanto-

šanas maksimālo diapazonu. Tomēr leteniba bibliotēku akti

vā ietekme ir šaurāka, jo bibliotēku lasītāju akaita ie-

tvert' ari tie bibliotēkas izmantotāji, kaa gada laika

bibliotēka leradušiea tikai vienu reizi un paņēmuši vienu

grāmatu, tātad tie, kaa par latiem bibliotēkaa laaltajiem

nebūtu kvalificējami. To laaītaju skaits (procontaāli),

kuri tikai vienu vai daiss reizea gada apmeklējuši blblio

tēku, ievērojami lielāka ir olemos, mazāka pilsētciematā

нп rajona centra (ak. 5. tab.).

——уж
**

4. tabulas dati neeaakau ar ofioiālāņ atatlatikas
datiem par valsta masu bibliotēku darbu 1971. gada, jo,
pirmkārt, aptaujas izlases kopuma bija ietverti tikai ra.

iona paatavigle iedzīvotāji, kas vecāki par 16 gadiem,
bet bibliotēku atskaites laaītaju akaltā uzradīti ari ua

laiku pierakstītie iedzīvotāji; otrkārt, tabulā uSrādltl
na tikai valata aasu bibliotēku, bet sri mācību lsstāšu
bibliotēku lasītāji.

[uld!ga 1288 237 18,4 1009 78,3 42 3,3

launga 617 191 31,0 400 64,8 26 4,2

tnčpala )
anda j

809 300 31,1 492 60,8 17 2.1
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3iblio

tekasapmeiLLejuau
skaita

1971.

gsdb

Formulāmanalizēti
iziaaae

ZArtL.

Biblio- tēkas

aitai? s*altr

***

2reizes abs.%
sk.

3reizea aba.% ak.

4-6reizes
аЬв

.%
ak.

7-12raizes abs.% ak.

13-24

25tm

vai

reizes
гак

reižu

aba.%

abe.%
s*.sk.

abs.% ak.

abs. ах.

abe. ад.

5

Kuldīga*

7.5

124.3

3512,4

36

12.8

63

22,3

9132,3

4315,2
2

0.7

Alsunps

7.6

3?15.5

209.7

19

9.^

40

19,5

5426,2

3717,9
4

1.9

re

пси.

5.4

4423,7

2312.4

21

11.3

45

24.1

2312,4

2815.0
2

1.1

5.0

4425.3

3319,0

19

10.9

31

17.8

3117.8

148,0
2

1.2

1ан

со

21'

111

1

11.
.1

21.

,1199

23.3

122

14.

.210

i.
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Paareizējala lauku iedzīvotāju nbllotakārbie ац.е

nav apmierinošs, tāpe<jnepieciešams atklāt jaunai ieapējaa

ka paaugstināt bibliotēkas nozīmi literattLraa propaganda

un laaišanaa vadība.

Aplūkosim, ka dažādi faktori ietekmē lauku iedzīvotāju

bibliotekāro aptvērumu.

Jūtami bibliotēkaa lasītāju kontingenta veidošanas

ietekme lasītāju vecuma (ak. 6. att.). Gadoa veoaku cii-

6. att. Respondentu bibliotekārais apsvērums atkarā no

vecuma

veku bibliotēkaa laaitāju vidū ir maz. Tā lr dabiska pāra

dlba, kam par cēloni var būt gan veselības atāvokļa pa-

allktinašanāa, gan ari tas, ka grāmatas no blbliofčkaa

viņiem piegādā citi ģimenes locekļi.
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Maau uzmanību vlav īrāk saista far.ts,ka ari jauniešu

grupA laaītaju akaita neaamiedz vēlamo līmeni. No vi-

siem 16-17 gadus vecajiem respondontiam bibliotēkas laal

taju ir 63.2*. Taa nav лаж. tomēr 3aja vecuma, kad

garīga izaugsme lr vleua no svarīgākajiem personības vai

došanās noaacljumiem un materiālie līdzekļi peraonisko

grāmatu iegādei atbilstoši katra interesēm ir vicai iero

beioti, viaiea objektīvi būtu nepieciešams Izmantot bib-

liotēkas. No intervētajiem 18-29 gadu vecumā bibliotēkaa

laaītaju ir jau daudz mazāk - 42,3%. Varbūt iia jaunieši

izmanto citua grāmatu liguvea avotua, varbūt viņu mājāa

ir prāvi grāmatu krālumi? Dati tomēr liecina, ka, piem.,

Snēpelē 18% šo aptaujāto mājas grāmatu nav vispār, 55%

ir nedaudz
- lldz 200 granātam. Tikai 27% plaejamaa liela

кма paraouiHhāa bibliotēkas (200-700 grāmatu). Tātad gan

drīz divām trešdaļām aa vecuma blbllotakttaneizmantotāju

mājaa grāmatu nav nemaz vai ir ļoti maz. Šada mūadienu

jauniešu intelektuālā paalvltata nav attalnnoiuma.

Bibliotēkaa izmantošanu pozitīvi letekmē iedzīvotāju

izglītība, rzglltlbas grupā līdz 4 klssēm bibliotēkaa la

altāju ir 11,2%, grupā ar vidējo izglītību - 13,5%, ar

augstāko - 6*-%.Tasu īpatnēji, ka starp reapondentlem ar

nepabeigtu vidPjo izglītību ir ievērojami vairāk biblio-

tēkaa laaitāju (46,8%) nekā ar pabeigtu vidējo - 33,5%.

Bibliotēkaa Izmantošanu pozitīvi ietekmē mācības: blblio

tēkaa lasītāji ir 68,5% skolēnu un studentu. Pēc vidus-

skolas beigšanas lasīšanas aktivitāte aamazināa. Tātad

pagaidām vidusakola nav nostiprinājusi jaunieti ptetieka

mi stingru un noturīgu intsresi par grāmatu. Dati par

personiskajām bibliotēkām vidējās izglītības grupā nelie

oma, ka intervēto mājās esošie grāmatu krājtaalvarētu

;izstāt bibliotēku. 37% šo raspondentu grāmatu krājumi

ir nelieli, t.i., maaāk par 200 grAmatam. Laalšanaa or-

ganizatoru uzdeviat* lr panAkt, lai jaunatnes garīga la-
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augame turpinātos ari pēc mācību leatadea beigšanas.

Viena no iemesliem, kāpēc daļa lasītāju ar augstāko

izglītību nav bibliotēkas abonanti, lr viņu neapmierinā-

tība ar ciema bibliotēkas fonda saturu. Tāpēc sevišķi sva-

rīgi ir popularizēt etarpblblloteku abonementu (SHA), lai

lasītāji varētu saņemt speciālo literatūru. Par SBA iespē-

jām lasītāji vēl ir vāji informēti.

Nozīmīgākais fsktore. kas ietekmē bibliotēkas izmanto-

šanu atkarā no nodarbošanās, ir darba garlgāa piesātinā-

tības pakāpe. Vlavairāk bibliotēku izmanto pedagogi, stu-

denti, skolēni, kultūras un radošie darbinieki, bet vis-

mazāk - nekvallfioēta darba strādnieki, rūpniecībā un oelt

hieclbā nodarbinātie, tirdzniecības un sabiedrisko pakal-

pojnmu sfēraa darbinieki.

Daudz bibliotēkas laeltāju lr lauksaimnieolbaa darbi-

nieku, īpaši vadošo darbinieku (62,5%) un apeciālistu

(57,8%) vidū. Tsa gan apstiprina bibliotakaa nozīmi lau-

koa, taču liecina ari par to, ka laukos dzlvojošls speclā

11 tl vēl pDmbā neizmanto iespējas, ko varētu aniegt

bibliotēkas, Īpaši SBA, pakalpojumi.

Vispārēju pārskatu par bibliotekāro aptvērumu atkāra

no aptaujāto aoolālprofealonālāa piederības sniedz 6. ta-

bula.

Varētu ūomart,za bibliotēkas izmantošanu stipri ietsk-

mē cilvēka mmterlālais etāvoklia, reap., ka bibliotēkas

grāmataa vairāk spiests lsslt tee, kam ienākumi mazāki.

Taču pātljuma to nepierāda. Materiāls ienākumu ietekme

uz personisko grāmata leguvi salīdzinājumā ar oltiem fak-

toriem ir ļoti nenozīmīga. Tāpāo var uzekatlt, ka ienāku-

mu līmenis blbliotākaa lasītāju kontingenta veidošanoe

neietekmē.

Blbliotēkaa iemantošanu jūtami neietekmē ari lasītāja

ģimenes stāvoklis. Šis faktors neietekmē ne vīriešu, ne

elsvlešu attieksmi pret bibliotēku. levērojamaa atšķirl-
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6. tabula

Dažādu aociālprofeslonālo grupu

bibliotekārais aptvērums

baa nerada ori tas, та! ģimene lr bērni. Starp aptaujā-

tajiem, ka t43 visai republikai kopumā, daudz-

bērnu ?imeņu lr ļoti mer, par to, kā bibliotēkas 1?:

leteknē bPmu skaits grūti izdarīt no-

t' Мма aaclraju^ua.

гигее noalorn ievērojami vairāk nekā

vīrieti. TurHut iruVu rl'-vlstēmmijas aolia praaa vairāk

laika, ka sievietes lielā noslogotība tomēr

b"tieH bibliotēkas irmantcaanu. TAtad anortizē

SocUlprofeaionaia piederība
Laaa bibliotēka
(% no reapondantu
akaita)

Pedagogi 75,2

Studenti, akolēnl 68,5

KnltOrn?! un radošie darbinieki 65,5

Vadošie partijaa un radoaju 52,6

Medicīnas darbinieki 39,2

laukealmnleclbaa darbinieki 36,0

vadošie darbiniaH 62,5

epecialietl 57,8

laukkopji 35,8

tnehanlzatori 34,1

lopkopji 29,5

celtnieki 26,7

Urdtnleclbaa un aadrTvea pakalpojumu 24,3

afPraa darbinieki

Hipnieclba un celtniecība nodarbinātie 20,0

nekvalificēta darba atrēdnl-kl 18,9

jsalmnl ecea 19,5

PenelonSrl 15,6
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joa*liedarbojas citi faktori.

Nozīmīga sakarība pastāv atarp bibliotēkas izmantošanu

un lasītāja aktivitāti aablsdrlaksjā darbā. Bibliotēkaa

izmantotāju vidū pozitīva sttieksme prat ssbledrisko dar-

bu ir apmēram vienai trešdaļai aptaujāto, bet atarp tiem,

kaa neizmanto bibliotēku,- vienai piektdaļai.

Par bibliotekārā aptveroša taUßaa paplašināšanas

liecina райи intervēto atbildee, novērtējot dašādaa no-

atādnea, kurae Ikdienā lietotos izteicienos raketuro laal

šanaa nozīmi cilvēka dzīvē.

7. tabula

Bibliotēka*? un arpusbibllotēkas lasītāju

uzskati par lasīšanu

zteikuml par lasīšanu

Bibllotākaa

lasītāju
uzskati

(rangu aa-

olbā)

irpuablbllotēka
lasītāju usekat

(rangu arribā)

Lasīšana paplašina vlapā-
rlgo radzasloka

1. 1.

Laalšana lr palīga darba

un mācības

2. 2.

Lasīšana ir tikpat nepis-
olsšama ka dlsnišķā
maiza

3. 3.

Laslšsna lr izklaidēšanās
vaida

4. 5.

Lasīšana neapSj aHātat

dzlvaa piarsdzl

5. 7.

Kad nav ko darīt, var arī

palasīt

6. 4.

Lasīšana lr laika lzšklā-

šana, jo gandrīz visa

var uzzināt pa radio
vai talavizija

7. 6.



34

Kā liecina 7. tabulu dati, lielākā daļa gan biblio-

tēkaa, gan ārpueblbllotēkaa laaitāju pauž utakatu, ka la-

sīšana paplašina flapārlgo redzealoku, ir palīga darbā

un māclbāa.irUkpr' nepieciešama kā dienišķā maize, bet vl*

mazākā daļa - ka laaišana lr laika izšķiešana, jo gandrīz

viBU var uzzināt pa radio un televīziju.

Spīrmena rangu korelāoijaa 0,690)

liecina, ka atarp bibliotēkaa laaitājiam un tiem, kaa

bibliotēku nelzmento, jūtaam atšķirību uzakatoa par laal-

šanu nav. Atšķirība ir tikai tā, ka ārpuablhliotekaa la-

aitāju vidū lr vairāk tādu reapondentu, kaa laalšanu ne-

vērtē augstu. Lielākā atšķirība ir iatelclena - "kad nav

ko darīt, var ari palaalt" vērtējumā! bibliotēkaa laal-

tāji to ierindo 6. vietā, bet ārpuabibllotēkaa laaltāji -

4. vietā. Tātad bibliotēkaa laaltāji dziļāk Izprot un

vārte laalŠpnae nozīmi cilvēka dzīvē.

3. Lasīšanas biežums un lasīšanai

veltītais laiks

Laaišanae preatiže lauku iedzīvotāju vidū vi-

sumā ir augsta. Tikai 4,4% aptaujāto pauduši negatīvu no-

stāju pret grūmatu un laalšanu. Tomēr reepondentu subjek-

tīva orientācija ne vienmēr aaskan ar viņu reālo rīcību!

Kuldigra rajona laelšanu pozitīvi vērtē 95,6%, bet grā-

mptap lar-otikai 83,5% intervēto.

Pēo grāmatu laelaaaae biežuma vlel aptaujātie sarin-

dojas Šādā aeclbāt 1. iedzīvotāji, kuri leea dažas reizes

n-dPia (30.6%), 2. - laea dažas relzsemēneal

Srlnr-na rangu korelācljae koeficientu aprēķināts p-^

6 d^
fcrDulaf!:p-l--S-iļ

,
kur

ļ

n - anlldßichm paru akrite rangu tabula,
d - rsngu diference vier \!a nosaukuma salīdzināmajiem

nariem.
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(25,1%), 3. - laaa ik dienaa (24,0%), 4. - tie, kuri grā-

matai plevērßaa tikai dažaa reizea gadā (6,5%), bet pārē-

jie respondenti (13,8%) laaa tikai periodiku.

Ja par regularaa grāmatu laalšanaa kritērijiem pieņem

atbilžu variantua "laau ik dienaa" un "laau dažaa reizea

nedēļā", tad izpētes bāzē gramataa regulāri laaa 54,6%

iedzīvotāju. Tātad lauku iedzīvotāji ir aamčrā aktīvi la-

altāji. Viena no galvenajiem grāmatu propaganilßtu uzde-

vumiem ir vēl vairāk etimulet šo aktivitāti.

Datua par laalšanaa biežumu Kuldlgaa pllaētā iespējams

salīdzināt ar V.l.Ļeņina PSRS Valata bibliotēkaa legūta-

jiem rezultātiem, jo regulāras laalšanaa kritērija aboa

pētljuMoe lr (ak. 8. tab.).

8. t a b v 1 а

Daiādu veidu Izdevumu leelāanaa regularitāte

(% no reapondentu skaita)

Svarīga laalaanaa iaplatlbaa rādītāja lr laoisanal

veltltaia laika. Viaplašāko grupu veido tia laaitājl, kaa

laalAanai pievērtas 2 līda 5 atundaa nedēļā (42,9%), otrā

vietā ir tia, kuri laea vairāk par 5 stundām nedēļā

(32,3%). Mazāk par divām atundām neāēļā laaa 24,8% aptau-

jāto. Gandrīz viaos gedljumo* laeīšsnai viavairāk tiek iz

mantotas svātdisass.

Книга а чтение в жезнв*ыеоолыиих городов, с*. lB.

Ragulārl laaa

Izpčtea bāzs

laikrakstu* žurnālus grāmata

uldiga 96.9 97,2 59,2

atrogoiaka H9 60 47
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Talak aplūkosi* dzīvesvietas un tas sociālekonomisko

īpatnību, resp., urbanizācijas pskapes, kultūraa dzīves

līmeņa un iedzīvotāju brīva laika struktūras, ietekai uz

grAmatu lasīšanas biežumu un lasīšanai atvēlēto laiku.

Kuldīga grāmatas regulāri laaa 59,2% iedzīvotāju, Alsun-

ga - 54,2%, Snēpelē un Renda - 47,6%. Arī laalšanai vel-

tītais laiks ciemos ir mszūks! vairāk par 5 stundām nedē-

ļa laaa 17,9% aptaujāto kuldīdznleku, 28,9% Alaungas pil-

sētciemata un 25,2% Snēpeles un Rendaa ciemu iedzīvotāju.

Laalšanaa biežumu un laalšanai veltīto laiku lauku ra-

jona, it īpaši ciemoa, ievērojami ietekmē lauku darba

apeclfika, reap., darba aezonae raksturs. ledzīvotāji, ku-

ri laaa neregulāri, vaearae mēnešoe paraßti apmierinās

tikai ar periodikaa parakatlšanu.

Lai varētu izskaidrot un pareizi novērtēt aptaujāto

aktivitāti grāmatu lasīšana, jāpiemin vēl daži avarlgi

faktori, kam ir tieša sakars ar locīšanu, proti, - lasītā-

ju vecums, izglītība, nodarbošanaa un sabiedriska aktivi-

tāte. Jāatzīmē, ka Šie faktori laalšanaa biežumu un laal-

šanai veltīto laiku ietekmē navia katra par sevi, bet

kompleksi.

Jo ollvēka kļūst veoaks, jo neregulārāk viņš plever-

šss grāmatai. Tas attlecaa ka uz vlr eKitm, ta ut elevie-

tēm visas izpētes bāzēs (sk. 9. tab.)s

Visvairāk pastāvīgo laaītaju lr 16-17 gadu vecuma gru-

pa. Taa Izskaidrojams ar to, ka šai vecuma jauniešiem ir

viavairāk brīvolaika un laalšanu levējnjami stimulē ma-

18-24 gadu vecuma grupa pantavlgo lasītāju skaita strau

jl ssmazinas, lt īpaši jauniešu vidū; jaunietēm lnta!ese

par grāmatu lr noturīgāka. Vlamazak vērības grļ ātēm vel-

ti jaunieši, kuri neturpina izglītību un kuriem at-olaaga

doa grāmata bijusi tikai obligāta nepieciešamība. Bez tam

laalšanaa blečtms eamaflnae pēo gimenea nodibināšanas;
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9. tabula

Faatavlgo laaītaju akaita atkāra no vecuma

(% no grāmatu laaitāju akaita)

Laalšanaa biežumu un laalšanai veltīto laiku ievēroja-

mi palielina iedzīvotāju izglltlbaa llmenlet jo taa ir

augatāka, jo regulārak un intenalvak cilvēka laaa, un ot-

rādi. Mūau patljuma materiāli lleoina, ka 91,2% aptaujā-

to, kuriem ir augatāka vai nepabeigta augatāka izglītī-

ba, laaa ik dienaa, bet no lntervētsjiea ar izglītību

līdz 4 klasēm, pastāvīgo lasītāju ir 30,6%. Vērtējot la-

elšanaa aktivitāti pēo laalšanai veltīto atundu ekaita

nedēļā, konstatējām, ka vairāk par 5 atundām nedēļā laaa

54,7% aptaujāto ar augstāko izglītību, 54,3% ar nepabeig-

tu augatako izglītību, 47,0% ar vidējo apeolālo izglītību,

38,8% ar vidējo izglītību, 43,7% ar nepabeigtu vidējo iz-

glītību, 28,5% ar 5-8 klašu izglītību un 17,5% aptaujāto

ar izglītību līdz 4 klaeēm. Slevletee ar augatako izglltl

bu laea nedaudz vairāk nekā Irlešl ar šādu izglītību

(etarplba 8,2%).

Nākamais nozlmlgaia faktora, kaa palielina

laalšanaa biežumu un lasīšanai veltīto laiku, ir darba

garīgās pieaātinātlbaa pakāpe! jo tā ir augatāka, jo гедь

lārak cilvēka lasa. Aktīvi lasītāji ir vlal aptaujātie

V&cuma

(gadoa)
Vīriašl Slaviataa Kopa

6-17 74,2 82,8 80,0

B-24 62,8 77,4 71.4

5-29 75,3 79,4 73,1

0-49 53,9 59,6 57,1

0-59 40,8 43.4 42,3

0 un vairāk 42,3 38,5 40,1



38

kultūras un radošie darbinieki. Tālai eeko pedagogi (re-

gulāri laoa 94,3% aptaujāto), ekolenl un studenti (67,5%),

laukealmnleclbua speciālisti (82,2%), vadošie partijaa,

komjaunatnes un padomju darbinieki (81,6%). Turpretī no

rūpniecībā nodarbinātajiem nekvalificēta darba atrādnle-

kiem regulāri laaa tikai 39,2%, no lopkopjiem - 35,2%,

no Mājaalmniecēm - 28,2%.

Laalšanaa aktivitāti veicina ari pozitīva attieksme

pret eabieJriako darbu, kas savukārt sekmē paša darītāja

garīgo izaugsmi. Mūsu pētījumā iegūtie dati liecina, ka

sabledriaki rosīgākie Kul-ilgasrajona iedzīvotāji laaa

rsgulārāk taivairāk nekā pasīvie. Orlmataa regulāri laaa

74,6% aptaujāto aabledrlekd darba aktīvistu, 59,4% mazāk

aktīvo un tikai 44,4% aptaujāto, kuru attiekame pret aa-

biedriskajiem pienākumiem ir paalva. Vairāk par 5 atun-

чат nedēlā lasīšanai velti 42,4% aptaujāto ar lielu aa-

biedrlsko slodzi, 33,8% ar vidēju sabiedrisko aktivitāti,

un tika 26,8% aptaujāto, kaa aablelriako darbu nevelc.

Lasišunis aktivitāti veicina ari mācības un kvalifikā-

cijas celšana. Korelacijaa koeficients (j3 * 0,800) grā-

matu lasīšanas biežuma pakāpei atkarā no tā, vai reapon-

dents mlcaa (skola, kursos v.c.) vai nemācās, rāda, ka

regulārak Ķramataa laaa tie iedzīvotāji, kuri apmaklt da-

Šādaa ārpuadarba nodarbības, kas aaiatltaa ar izglltlbaa

turpināšanu.

Tomēr ne visas maolbu formas laalšanaa aktivitāti

ietekmē vienādi. Piem., to, kuri less vairāk par 5 stun-

dām nedēļā, visvairāk lr augstskolas naklatianes studen-

tu (69,6%) un tautas universitāšu klausītāju vidu. Dažādu

praktiaka novirziena (Šūšanae, autovadītāju и.о.) kureu

apmeklēšana laalšanai veltītā laika daudzumu jūtami na-

iitekmē.

Salīdzinot stundu akaltu, ko nedēļā laalšanai atvēl

bihllatēkae un ārpuabibllotēkes laaltāji, apstiprinājās
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jau iepriekš izteiktā doma: bibliotēkaa laaītaju grupā

vajadzība pCc grāmatas ir ievērojami lielāka nekā ārpus

bibliotēkas lasītāju grupā. Vairāk par 5 atadām nedēļā

Krāmēta* laaa 46.9% bibliotēkaa abonenta un tikei ?5,0%

ārpnablbliotekaa laaitāja (ak. 7. att.).

7. att. Lasīšanai veltītais laiks atkarā no sabiedris-

kās bibliatēkas izmantošanas

Protama, nav notaiktaa normaa, elk atundn nadeļā jāat-

vēl laalšanai. Taa atkarīga no ellvāka intsresan im vaja-

dalbām. Daļa aptaujāto alavlen vairāk interesējas par apot

tu, oaļojumiea, t.h,paraMivoatpOtu. Laalšanai veltītā lai

ka kvantitatīvaia patēriņa* vien vēl nerakaturo peraonlbu,

ir laaējavlelaa kvalitāte, lāa diapazona, laal-

šanaa kultūra.



40

Šā jautājumu loka izpēte ir nākamais uzde-

vums, kura veikSona sekmētu literatūras propagandu un la-

sīšanas vadību.

4. Literatūras ieguves avoti

Mūsdienu lauku cilvēku rīcībā ir ievērojami da

žadu veidu iespieddarbu krējuml gan sabledrlsksjās,

gan arī personiskajās bibliotēkas.

I?чл' aplūkosimsabiedriskobibliotēkutikluungrāmatu nodrosl

nātlbu rajona, peraonisko bibliotēku krājumus, ka ari pe-

riodisko lzdevtmiulzplatību.

Sabiedrisko bibliotēku tīkla

un grāmatu fondi rajona. Kuldīgas

rajona iedzlvotējua 1971. gada apkalpoja 36 valata masu

bibliotēkas: rajona bibliotēka, 2 pilsētciematu, 30 olemn

bibliotēkas un 1 bibliotēkas. Bez tam rajona darbo-

jas ? speciālas bibliotēkas: ЬКР Kuldīgaa rajona komitejas

politiskas izglītības ksblnsta un rajona tautas Izglītības

nodaļas metodiska kabineta bibliotēka, ka ari 25 skolu bib-

liotēkas.

Ciemu bibliotēku apkalpes rajoni pēc iedzīvotāju skaita

lr dažādi: 3 bibliotēku apkalpes rajonos ietilpst vairāk

nekā 1000 ledzīvotāju, 6 bibliotēku apkalpes rajonos -

750-1000, 9 bibliotēku - 500-750, bet 12 bibliotēku apkal-

pes rajonoa - mazāk par 500 isdzlvotājiem. Vidēji ikvienas

ciema bibliotēkas apkalpes rajonā ietilpst 811 iedzīvotāji.

Bez atacionārajām bibliotēkām darbojas arī 75 pārvlsts-

jamās bibliotēkas, kaa apgādā ar grāmatām attālākās apgal-

votas vlstaa.

Itrftot bibliotēku laeltajua pēo viau dzīvesvietu attā-

luma no bibliotēkām, redram, ka 39 % laaītaju dzīvo līda

1 km no bibliotēkaa, 16,4% - 1-2 km. 11,1% - 2-3 km; talak

par 5 km dzīva 17% lasītāju. Šie dati liecina, ka biblio-

tēku izvietojuma visuma lr apmierinošs.
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Кй jau minēta, kopš 1970. Rada Kuldlgaa rajona darbo-

jaa centralizēta maau bibliotēku sistēma. Taa literatūraa

krējumi veido vienotu fondu, kaa pleejana Hrvienam rajona

iedzīvotājam.

1971. gadā Kuldīgas rajona valata maau bibliotēkās

bija vidēji 6,6 grāmatas uz vienu iedzīvotāju. Sabied-

riskie grāmatu krājumi nemitīgi pallellnāe. Lielākais un

pēc satura unlvarsēiakals literatūras krājrms lr rajona

bibliotēka - vairāk par 56 tūkst, uzskaites vienību

(Kuldīgas rajona bibliotēka pēc fonla apjoma ieņem 4. vis

tu citu rajonu bibliotēku vidū).

Pilsētciematu bibliotēku fon'luapjoms ir mazāks. 1971.

g*adāSkrundas iedzīvotāju rīcība bija apmērem 17 tūkst.,

Alsungas pilsētciemata - apmēram 12 tūkāt, leapleddar-

bu. Ciemos darbojas viena vai divae ciemu bibliotēkas ar

universāliem, bet sttlecīgl mazākiem grāmatu fondiem. Ta-

jās uz katru lasītāju bija vidēji 24,4 gramataa (republi-

kā vidēji - 25,5).

Speciālo bibliotēku grāmatu krājumi lr nelieli! tie

nepārenledz 10 tūkāt, uzakaitea vienību. Šīa bibliotēkas

organizētas, lai nodrošinātu dažādu aoolālprofssionālo

grupu difsrencētu apkalpošanu.

Kuldīgas rajona bibliotēkaa 1971. gadā apkalpoja

10 196 lasītājus, t.1., 24,7% no visiem rajona iedzīvo-

tājiem (sslīdzinājumam vidēji republikā - 24,6%), bet

1975. gada - 10 323 lasītājus, reap., 24,9% iedzīvotāju.

Viena elema bibliotēkā Kuldīgas rajonā 1971. gadā bija

vidēji 206 laaltāji, 1975. gada - 207. Taa nav daudz. 7-

mēr jāņem vērā, ka arī ciemu bibliotēku aokalpea rajoni

pēc iedzīvotāju akaita šeit lr mazāki nekā vidēji repub-

likā.

rajona bibliotēka 1971. gadā apkalpoja 1374

lasītājus. Turrmākajos gados vērojams skaita

pieaugums: 197**. gada - 1647, 1075. gadā - 1781. Alf-:*-
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gas pilsētciemata bibliotēkas lesitēju skaita 1971. gada

bija 458 iedzīvotāji, 1975. gada - 482.

1971. gada lasītajiem izsniegtas literatūras apjoma nav

vērojama noturīga augšupejoša tendence. Visas Kuldīgas ra-

jona maau bibliotēkas kopa lasītajiem tika izsniegtas

255 747 uzskaites vienības, 1973. gada - 247 757, 1975.

gada - 278 588. Literatūras izsnieguma samazināšanas bie-

žāk vērojama ciemu bibliotēkas. Taa mudina domāt, ka šajās

bibliotēkas laaītaju apkalpošanai un litoratūras popula-

rizēšanai trūkāt vajadzība ritmlskuma. Literatūras izsnie-

gums 1971. gada Kuldīgas rajona ciema bibliotēkas bija vi-

dēji 3784 uzakaitea vienības, fondu spgrozlba - 0,9, bet

1975. gada - attiecīgi 4525 un 0,8.

Tātad literatūras popularizēšana vēl netiek izmantotas

vlaae centralizācijas prlekšroclbaa. ledzīvotājus nsple-

ciešnms aktīvāk Informēt parcentrallzētap sistēmas darbī-

bu un jaunajiem pakalpojumu valdlsm, ko bibliotēkas snled?

Tas sekmēs laaītaju skaita un literatūras iz-

snieguma pieaugumu.

Personiskas bibliotēkas. Pētot

dažādu leapleddarbu avotu popularitāti lauku sabiedrība,

izvirzās jautājums - kādas ir psrsonlsko un sablsdrlska

bibliotēku sttleclbae.

Mūau republika personiskas bibliotēkas lr liela clepa.

Par to liseina grāmato strauja realizācija tlrdznleolba

un grāmatu legādei izlietotas pereonleka budžeta deļaa

pieauguma vidēji republika. Latvijas PSR šai zlaā ieaam

otro vietu Padomju Savienība.

Kuldīgas rajona 42% intervēto mājas lr bagāti grāmatu

krājumi (200 un vairāk nosaukumu).

Plešu perporlsko bibliotēku iekārtošanu veicina darba-

ļaužu pietiekami laba materiāla nodrošinātība. Ko intervē-

tajiem, kaa uzskits, ka viņu dzīves apstAkļi pēdējos ga-

doa uzlabojušies, 10,3% ir pieejamas lielae personiskas
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bibliotēkas - 700 un vairāk grāmatu. Tomēr daudzos gadlju

moa garlgāa intereses atpaliek no materiālas labklājības

no tiem, kam dzivea apstākļi uzlabojušies, 12,3% mājas ir

nedaudz grāmatu un 39,5% - līdz 200 grāmatām. Līdzīga

aina atklājaa, analizējot sakarības starp ienākumiem vi-

dēji uz vienu oilvāku gtrntnēun personisko bibliotēku Īle

ļumu. Materiālie apatākļi vien vēl nenosaka intereai par

grāmatām, Šai sakarā plevēralsimies lopkopju un mehanlza-

toru ģimenēm,kurās ienākumi lr ļoti labi. Izrādāa.ka apme

ram 1/3 lopkopju un 1/5 mehanizatoru mājās grāmatu nav ne

maz vai ari to ir nedaudz. Zināma nozīme te ir lielajai

noelogotlbai darbā. Bet jāņem vērā, ka čaia gimenēa aug

bērni, kuriem bOa vairāk brīva laika, tāpāo jau tagad iz

virzās jautājums, ka ietekmēt cilvēkus, kaa savāa labi

pārtikušu vecāku mājāa nav pieraduši pie grāmatas.

Daudz vairāk neka ienākumu llmenia grāmatu iegādi

ietekme nodarbošanaa garlgāa pleaātinātlbaa pakāpa. Via-

llelākaia grāmatu akaita ir pedagogu, kultūras un radošo

darbinieku gimenea (attiecīgi 1/3 un 1/4 šo profeaiju

pāratavju ir 700 un vairāk grāmatu). Tikpat duudz ir ari

1/4 vadošo laukaalmnieolbaa darbinieku un 1/3 vadošo par

tijaa, komjauriatnea un padomju darbinieku un ieatažu va-

dītāju ģimeņu.

Nodarbošanos lielā mērā noaaka izglītība; ta ietekmē

ari attieksmi pret personisko bibliotēku - paaugatinotiea

lasītajā izglītības līmenim, paplašinās personisko grā-

matu iegāde.

Jāatzīst, ka 1/3lasītājuar vidējo un 1/4 - ar augatāko

izglītību mājāß aaošo grāma! krājumi tomēr nesasniedz

personiskās bibliotēkas līmeni - 200 grāmatu. Taa liecina

ka ari augsta izglītības pakāpe pagaidām ne vlaoe gadlju-

moa aalstlta ar tieksmi pec grāmatām.

Pētot faktorua, kaa noaaka personisko gramatu*iegādi,

likumsakarīgi izvirzās problēma - cik bieži iegādātās
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grāmatas tisk lasltaa. Pētījuma materiāli liecina, ka la-

sīšanas biežuma ietekme uzskatus par peraonlsko grāmatu

iegAdl. No tiem, kaa lasa tikai dažaa reizea gada, 25%

uzakata, ka gramataa nav nepieciešama pirkt, turpretī

atarp aktlvajime lasītajiem (lasa katru dienu) tadu ir

tikai 2,2%. Savukšrt 75% aktīvo lasītāju doma, ka grā-

matām vajadzētu būt ketra maja. Bet otrajā grupā tādu ir

tikai apmēram 30%. Aptuvenipuse no tiem, kurnmajaa ir 700

un vairāk grāmatu, laaa ik dienas, bet no tiem, kam grā-

matu maz, ik dienaa laaa tikai apmēram deamitā daĻa.

Pētījuma materiāli liecina, ka vlavttirāk reapondentu

laaa регаопlBкаы gramataa. Sevišķi taa эакьта par daiļli-

teratūru. Tomēr pereonleko bibliotēku komplektēšanas

leapējaa ir ierobežotas. Tāpēc vērojams, ka puse laaitā-

ju Izmanto ari savu draugu, pazinu un kaimiņu personiskās

bibliotēkas, bet apmēram viena trešdaļa laaa citu ģimenes

locekļu grāmataa.

-Runājot par peraoniako un sabiedrisko bibliotēku at-

tiecībām, jānorada, ka tieši tie, kam piaejamaa lielākus

mājaa bibliotēkas, ir sri aktīvākie masu bibliotēku iz-

mantotāji. 11,4% bibliotēkas lasītāju mājās ir lieli

grāmatu krājumi - 700 un vairāk grāmatu, bet starp ārpue-

bibliotebas laaltajiem šadl krājumi ir 6,7% intervēto.

Ko tā var secināt, ka iespējas iegadāties personiakāa

grautntaavismaz patreiz vēl maau bibliotēku lomu nemazina

Periodiskie iadevual. Periodlekis

izdevumi lr visu iespieddarbu dinamlokakā daļa - tie sis-

temātiski un operatīvi iepazīstina ar jaunu infor-aāciju

it viaāa dzīves jomās.

Pētījuma iegūtie dati par periodikas izplatību liecina,

ka periodika ir vlapopulārakā lauku iedzīvotāju lasāmvie-

la. Turklāt 13,4% aptaujāto tā lr arī vienīgā lasāmviela.

Laikrakatua regulAri laaa 97,2% laaitāju, žurnālus -

89,6%. Laikrakstu laalšanaa regularitātes pakāpe lr aug-
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ata - vidēji /9,3% intervēto toa laaa ik dianaa; žurnā-

lu - vidēja, aptaujāto lielāka daļa (56,1%) žurnālus la

aa dažae reizee mēneal (ak. 10. tab.)-.

10. t a b v 1 а

Laikrakatu un žurnālu laalšanaa biežums

reapondentu pašvērtējumā

2629 aptaujātie periodikas lasītāji pavisam nosauca

56 laiKrattatu un 262 žurnālu nosaukumus. Taču atsevišķu

žurnālu laaitāju skaita ir ļoti dažāds: 106 no šiem 262

žurnāliem (40,5%) ir tikai pa vienam (!) lasītājam. Šo

žurnālu - "vieninieku" lielāko daļu (43,4%) veido aināt-

niakle, speciālie un ražošanas Žurnāli, kā ari populārzi-

nātniskie žurnāli (20%). Vairums šo žurnālu ir krievu vs-

loiā (62,2%) un svešvalodās (36,8%).

Ikviene reapondenta vai nu ik dianaa, vai ari tikai

laiku pa laikam laaa vidēji 4,6 iaikrakatua un 6,7 zurna-

. 25
iua. Bet regulāri laalto daiēdu noaaukumu laikrakatu

21
PBo viaaavlenlbaß pētījuma "Grāmata ив laaiaana pa-

domju lauku dzīvē' datiem valatl vidēji 93% ģimeņu abonē

lalkrakstua, 76% - Žurnālus. Viaizplatltākals abonēto pe-
riodlako izdevumu akaita ir 3 un vair&k periodlako izde-

vumu; vlabieŽēk abonē 2-3 lalkrakatue un 1-2 žurnpiua. 31

kāk par periodikas izplatību ak.t Книгам чтение в жизни

советского села. Нып. 4. Распространенность чтения и пе-
чатных источников на селе. М., Ī974, с. 23-48.

Laaa ik dienat 79,3 7,8

Dažas raizes nedēļa 19,3 32,0

Daiaa raizaa meneai 1.4 56,1

reizes gada 1.2

Жаяаж nelaaa 2,9
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(t'.l-.,pēc ieapājaa tiek laalta katra numura) kopakaita ir

3 un vairāki Tik dauda laaa 69,1% intervēto. 3 un vairāk

dažādu noaaukumu Žurnālua ragulari laaa 66,2% aptaujāto,

bet 5 un vairāk žurnālua ragulari izmanto 36,3% intervē-

to (ak. 11. tab.)t

1Ц t й b v 1 а

Regulāri laaīto laikrakatu un žurnālu kopakalta

un to lasītāju skaits

Bibliotēkas laaltāji izmanto vairāk periodiako Izdevu-

mu un dara to biežāk nekā ārpuabibllotekaa laaitāji.
Piem., 5 un vairāk žurnālus regulāri laaa 51,5% bibliotē-

kas lasītāju un tikai 38,3% ārpuablbllotAkaa lasītāju. Та

ču šla kvantltatlvāa atšķirības laikam gan rodas tāpčc,
ka aktīvākie lasītāji ir arī bibliotēkas abonenti.

Vlapopulārākie laikraksti (to popularitātes aeclbā) lr

rajona laikraksta, lalkrakatl -Cīna-, 'Padomju Jaunatne",
"Sporta"; vlapopulārākie žurnāli - "Veaellba", "Padomju
Latvijaa Sieviete", "Lauku Dzīve", "Zvaigzne", -Dadzis",
"Lleama", "Zinātne un Tehnika" (ak. 12. tab.).

Oalvenie faktori, kaa ietek-

me perlodikea lasīšanu, ir izdevuma

Lai kraķati Žurnāli

aikrakatu

opakaita
laaltaju

akaita, %
žurnālu

kopakaita
laaltāju

akaita, %

0 2,8 0 10,4
1 7,2 1 10,7

2 20,9 2 13.9

3 34.6 3 14,0

4 19,6 4 12,7

5 un vairāk 14.9 5 un vairāk 38,3
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12. tabula

Populārako laikrakstu un žurnālu lasītāju skaita

(% no respondentu skaita)

valoda, sakaru lnteneitāte atarp periodikaa izdošanas

vietu un lasītajā dzīvesvietu, izdevuma tirāžaa limita,

periodikas Izplatīšanas un laalšanaa organizācija.

Perlodlekā izdavuma valoda biezi vien ir notelcošaia

faktora laaamvielae izvēlē, piem., pētījuma bazēa Kuldīgai

rajona 92,8% latvietiun lk-lākadaļa lasl'as perio

dīkas ir izdevumi latviešu valodām Ko abonētajiem žurnā-

liem 08,7% bija latviešu valoda, 9,7% krievu valoda, un

1,6% aveŠvalodāe. Valodu neprasme lr traucējošs faktora

clttautu periodikas apguvē.

Populārākie lalkrsketl krievu valoda, ko lasa latvieši.

lf! "За рубежом", "Правда", "Советский спорт", "Экопо?,а'ч<"

кая газета", populārākie žumail: "За рулем", "Вокруг

срета", "Крояодип", "Наука и жизнь", "Новые товары", "Ого-

нек", "Работница", "Соретское фсто', "Человек и закон".

Tomēr šo žurnālu regulāro lasītāju skaita lr niecīgs (1-

--4%). Jāpiebilst gan, ka lielākā daĻz nosaukto Izdevumu lr

limitēti un tadeļ reti bibliotēkāa. Taa nelabvē-

Laikraksti Žurnāli

"Padomju Dzimtene"

(rajona laikraksta)
90,3 "Veeellba 53,4

"Ciņa" 51,3 "Padomju Latvijas 5?,0
Sieviete"

"Padomju "Jaunatne" 44,3 "Lauku Dzīva" 48,9

"Sports" 15,7 "Kvalgzne" 39,1

*Ш?ае Kinoakrani" 9,6 "Dadzia" 30,3

"Literatūra un MBkala" 9,2 "Liesma" 23,7

"Zinātne un Tehnika" 20,3
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Hgl ietekme šo ladevmnu lasīšanas izplatību.

Lāpītāji lielākoties dod priekšroku vietējiem laikrak

ntlem un šumailest (sk. 13. un 14. tab.).

13. tabula

Pegulari lasīto laikrakstu

atkāra no lzdošanss vietas

14. tabula

Regulāri laalto žurnālu izplatība

atkāra no izdošanas vietaa

Itrlatihs aprēķināta kē konkrēto periodisko izdevu-

mu dpudc.-гчproriTt ? no visas lasltāa periodikaa: uzakai-

tr*!v!*;Mra * viena no°a kuma periodisks izdevuma viers ak

a*r:Tsrf.ko lrf4-ipvicne lrt*rvētaip eilvPks.

Laikrakstu no-

aaukumu akaita Izplati
Lai krakati

aba. ak.

Centrālie 20 35.7 3,9

Pepubllkāniakle 9 16,1 40,6

PerubUkaa pilaetu an rajonu 16 26,6 30,9

Republikas les*aXu, organizā-

ciju u.tml.

5 6,9 24,5

Citu republiku 2 3,6 0,02

Ārzemju 4 7.1 0,06

Pavlaa* 100 100

Žurnāli
Žurnālu no-

saukumu akaita Izplati

%

CantrAlla 147 56,1 8,4

Papubllkaniakla 27 10,3 89,6

Cjtu rapublikn 9 3,4 0.2

Anremju 79 30,2 1.8

Pavisam 262 100 100
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Analizējot reguiHri lasīto Lukrakatn kopskaitu,vērojama,

ka pilsētnieku vidn ir trla reizes vairāk tadu cilvēku,

kaa regulāri laaa 5 un vairāk lalkrakatua пекя ck!mu iedzīvota

ju vidū. Regulāri laalto žurnālu kopakaita tik lielaa

atšķirības nav (ak. 15. un 16. tab.).

15. t a b v 1 а

Ragulßrl laalto laikrakstu kopskaits atkāra

no lāpītāju dzīvesvietas

Regulāri laalto iumalu kopakaita atkāra

no 1 sītaju dzlvesvlstas

laeltaju akaitu pilsēta un cisnos atssvlsķien izdevumiem

letekmē srī 9o izdevumu saturs un adreaaclja. Пая., lau-

kos vispopularakaia žurnāla lr "Lauku Dzīva' - ciemos te

rerulērl laaa 64,7% aptaujāto iedzīvotāju, bet Kuldīgā -

Regulāri laalto laikrakatu

kopskaita

Laaitaju akaita

rajona centra cietina

1-2 24Г 31,9

3 29,e 40,3

4 21,4 17,9

5 un vairāk 21,6 6,8

16. t a b u 1 а

Regulāri laalto žumain

ekaita

Leeltaju ekalta, %

rajona centra ciemoe

1-2 23,1 24,2

3 12,4 15.2

4 12.e 12,2

5 un vairāk 41,4 37,3



50

tikai 38,8% aptaujāto. Savukārt Žurnāla "Liesma" laaitā-

ju pilsēta lr divaa reizea vairāk nekā laukoa.

Periodikas, īpaši clttautu periodikaa, ieguva zināmaa

grūtlbaa un ierobežojumus aagada iecienīto perlodlako

lzdevļunu pßrak mazās tirāžaa. Rapublikaa periodiako izdevu-

mu ieguvē nav nekādu šķēršļu. Tie nav limitēti. Izņēmuma

daži izdevumi, kuriem abonementua nepieņem, bet kurua var

legadatiea Preaea apvienlbaa kioakoa.

Limltētoa izdevumue (рlат.,"Энанпс-СИЛа", "Смена",

'Ровесник", "Советский экран", "Техника-молодежи" и.о.)

un izdevumus, kuriem abonementus nepieņem (plem., "Не-

деля", "Кругозор", "Farbe und Raum", 'Kultur im Heim"

и.о.),aptaujātie laaa maz. Limitētie žurnāli lielākoties

ir vissavienības centrālie izdevumi, neabonējamie žurnā-

li - ārzemju izdevumi. Šo žurnālu Izplatība Kuldlgaa ra-

jona lr neliela
- 13,4%.1ai gan pēc nosaukumu skaita šie

žurnāli leoem redzamu vietu - 23% no visiem aptauja min"

tajiem žurnāliem.

Salīdzinot limitēto un neabonējamo žurnālu izplatību

atkāra no aptaujāto dzīvesvietas, redzams, ka pilsēta

iedzīvotāji šos izdevumus lasa nedaudz vairāk nekā pll-

aētciemata un lauku ciema. Taa Izskaidrojams ar to, ka

pllaētā lr labvēlīgāki šo izdevumu legādes apstākli. Ne

abonējamoa žurnalua (izņemot Žurnālus latviešu valodā)

lauku iedzīvotāji praktiski nemet neredz, bet limitētos

lasa retala (5,2%). Šo Izdevumu izplatīšanu un lasīšanu

nepieciešama reorganizēt.

Aplūkosim periodikas fmdn anstavurepuhllkan Aemu hlhllc-
-27

t*kāo. Mosu republikas ciemu blbUotēkas ir vidēji 22

Periodikas fondu izpētei izmantoti ne tikai mūsu

Pētījuma materiāli, bet ari dati, kas iegūti 1973. gada
no 6 ciemu bibliotēkām dažadoa rapublikaa rajonos: no

Auru, Pltea un Fenkules ciemu bibliotēkām Dobeloa rajo-
nā, Drustu ciema bibliotēkas Cēsu rajonā, Lielbomat ж

Salienas olemu bibliotēkām Daugavpils rajona.
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periodlakle izdevumi: 6 laikraketi un 16 Vidē-

ji 7 no šiem izdevumiem ir centrālie (vlalzplatltākle no

tiem - "Правда". "Пиблиотекарь", "Крестьянка","Сгзнёк").

Laikrakatu klāets oiemu bibliotēkās ir neliela un vien-

veidīgs. Apsekotajās 6 ciemu blbliotekāa kopā bija 12 da-

žādu noaaukumu laikraksti (4 centrālie, 7 rapublikāniakie,

1 rajona). No centrālajiem laikrakstiem piecāa blbliote-

kāa tika abonēta Чlравда"
,

vienā - "Известия". No repub

likāniakajiem laikrakatlam ciemu bibliotēkaa lielākotiea

abonē "Ciņu", "Padomju Jaunatni", "Советская Латвия", "Со-

ветская молодежь". No t.e. interešu trīs bibliote

kaa abonā "Literatūru un Mākslu" un trīs - "Sportu", no

izdevumiem krievu valodā - viena bibliotēka abonē laik-

rakstu "Советская культура" un viena - "За рубежом".

Ciemu bibliotēku žurnālu klāatā vērojama lielāka Iz-

vēle. Minēto 6 oiemu bibliotēkaa kopumā paaūtljušas 58

dažādu nosaukumu žumālue, t. ak. 16 republikāniskos. Vis-

izplatītākie no tiem ir "Lauku Dzīve", "Lleama*, 'Padomju

Latvijaa Sieviete", "Zvaigzne", no žurnāliem krievu valo-

dā -"Библиотекарь", "Крестьянка", "Огонек". Limitetoa

izdevumue ciemu bibliotēkaa aaaem maz. Neviena no apaeko-

tajām ciemu bibliotēkām nesaņem "Иностраы-

нал литература", "Наука и жизнь", "Ровесник", "Роьин-

гаэета", "Советские экран". Nepieciešama aabledriakajam

bibliotēkām radīt prlekšroclbaa abonēt šos izdevumus. Tsa

palielinātu šo žurnālu laaltaju akaltu un uzlabotu blblio

tēku prestižu.

žurnālu abonēšana ciemu bibliotēkas orientējušās gal-

venokārt uz vispārīga un aabiedrlakl polltlaka satura žur-

nāliem. Viapārlga Batura Žurnāli, kas adresēti viaplaSāka-

pg
Ciemu bibliotēku periodikas fondu neviermtērlgumu rak

aturo vlaaavienlbaa pētījuma 'Grāmata un lasīšana padomju
lauku dzīvē" dati. Plem.. laikrakstu akalta evāratāa no 3
līdz 21, žurnālu -no 6 līdz 24. Sīkāk ak.!
Книга и чтение в жизни советского села. Внп.s. Формирова-
ние читмтзпъггсго спроса. Н., П'7s, с.26-13, Э5-99.
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jām laaitāju masām, veido 1/3 no ciemu bibliotēkaa žurnā-

lu klaeta. Otru trešdaļu veido aabiedriattl politiskie žur-

nāli. Minēto ciemu bibliotēku periodikas fondos maa paretā

vetaa daŽādaa zinātņu nozares (ak. 17. tab.).

17. tabula

žurnālu fonda stru tūra atkāra no abonēto žurnālu

satura 6 ciemu bibliotēkās (absolūtos akaitļos)

Neapmierinoša ir lauksaimniecības žurnālu komplektēša-

na un propaganda ciumu bibliotekāß. No 6 oiemu bibliotē-

kām četrās bija pa vienam lauksaimniecības žurnālam* divāa

bibliotēkas - "Lauku Dzīve", dlvāa - "Сельский механизатор'
Izrakāti laaitāju formulāros liecina, ka tos laaa maz. Tā-

pat rati lasītāju formulāroa pavīd atzlmea par mākslas žur

nālu lasīšanu. No minētajām 6 bibliotēkām dlvaa pasūtīja

žurnālu "Māksla", viena -"Молодежная Ciemu

biuliotēkaa reti pasūta ari jaunatnea icobanHoo žurn"lua

par sportu. Biazoe literāios žurnālua pārstāv 1-2 izdevu-

mi, visbiežāk "farogs", bet ir ari MbHctekas, kas nesa-

Tematikb

žurnālu nosaukumu

akaita vlaAa blb-

īiotakaa kopa

Bibliotēku

akaita, kaa

abonē attia-

olgBa temati

kaa iurnalua

ViapArlKie 17 6

Sabiedriski politiskie ?1 6

DabaazinAtau, matcmatikaa

Medlclnaa 2 4

Tehni kaa 4 4

Laukaaimniecibae 5 6

Fizkultūras, sporta 1

Oaografijae i 2

Mteratiiraa 5 5

Kākalaa 2 3
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ņem nevienu šādu izdevumu.

Ciemu bibliotēkulauitājamaripēc nosaukumu якад* lr pieejama

bagātāks periodisko Izdevumu klāata nekā Individuālajam

periodikas abonentam (pēc Presea apvienības datiem vidēji

uz vienu ģimeni mūsu zemā pašlaik ir vairāk nekā Četri pa

riodiakie izdevumi, turpretī ciemu bibliotēku fondos

valsti lr caurmērā no 10 līdz 80 periodisko

tādējādi šo bibliotēku lasītājam ir ieepājaa izmantot iz-

devumus, kurus viņi personiski nepasūta. Bet, kā lioclna

bibliotēku darba atskaites, periodisko izdevumu fondu la-

sītāji Izmanto samērā maz. No kopējā izsnieguma žurnālu

iesniegums lr tikai 4-8%. Ari musu pētījumā iegūtie dati

lr analoģiski: Snēpeles ciema bibliotēka periodikas iz-

sniegums 1971. gadā bija 8,2% no viaa literatūras izsnie-

guma, Hendas ciema bibliotēkā - 4,1%.

Acīmredzot trūkumi lr ne tikai periodikas fondu kom-

plektēšanā, bet ari vāji organizētajā periodisko izdevumu

propagandā. Bez tam periodikas izsnieguma uzskaite lr ne-

precīza. Periodikaa fondu Izmantošanu nelabvēlīgi ietekmē

tas, ka ciemu bibliotēku lielākajā daļa nav lasītavu.

Pētījuma iegūtais materiāla liecina, ka bibliotēkām,

organizējot periodikas fondu, vairāk neka līdz šim jāie-

vēro apkalpojama mikrorajona ekonomlskaia profila un iedzi

votaju individuālā paoūtijuma satura, periodikas аЬопёзч-

na ar citam ieatadēm -
kolhoziem vai padomju

aalmnleclb&m, ciemu padomēm, klubiem и.о. Lielāka daļa pe-

riodikai atvēlēto līdzekļu bibliotēkaa izmantojama žurnālu

paatltisaubi. Bibliotēkām jāpanāk, lai tēa popuTā

roa lzdevu.i:ua,kooiemu bibliotēkām ieahka P3RB

Kultūras ministrija! žurnālus "Иокруг света", "За pj ie;/',

"Знан е-сили", литература", "Нкука в змзнь",

Brazneva L. PSKP Centrālas KomUajaa par-
aknta un partijaa kārtējie uzdevumi lekšpolltlkā*un ārpo
lltika. Kef. PSKP YYV kongreaam 1976. g. 24. febr. it.,
1976, 6). lpp.

30 Книга и чтение в жизни сойотскою селн. Выи. 5, с.
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"Роман-газета", "Советский экран", "Техника-молодежи",

"Человек.и закон".

Sevišķi mērķtiecīgi periodikas fondu komplektēšana jā-

veic bibliotēku centrallpftajāa aletēmaa. Metodisko cen-

tru uzdevume ir rūpīgi Izatrādāt ieteicamā perlodikae fon

da minimumu un maksimumu.
*

Sava periodikas fonds bibliotēkām jāpropagandē ne vien

lasītavā un abonementa, bet ari ārpus bibliotēkas. Laik-

raksti un žurnāli aktīvāk neka līdz šim jāizmanto gan ik-

viena atsevišķa laaltāja, gnn ari laaitāju grupu apkalpo-

šanā.

Pētījumā iegūto datu analīze liecina, ka ar periodikaa

laalšanu cieši aaiatltl ir vairāki aociāldemografiekie

faktori.

Laaitāju dzimuma periodiako izdevumu lasīšanu praktis-

ki neietekmē. Tomēr dažās sociāldemogrāfiskajas grupās,

piam., lasītāju grupas pēc lzglltlbaa, tā ietekme ir jū-

tamu. Lasītāju grupa ar izglītību līdz 4 klaačm laikrak-

stus ik dienaa lasa 62,5% alevieŠu un 73,9* vīriešu. Lie-

kākaa atšķirības saakatāmaa, aalldzinot konkrētu perio-

disko izdevumu izvēli. Vīrieši parasti meklē lietišķāku

informāciju, turpretī alevietes dod priekšroku humanitāra

rakatura informācijai, žurnālus "Zinātne un Tehnika",

'Турист", "Радио", "За рулем", laikrakstus "Sports",

"Советский спорт", "Экономическая газета" lasa galveno-

kārt vīrieši, bet žurnālua "Karoga", "Padomju Latvijas

Sieviete", "Skola un Ģimene", laikrakstus "Skolotāju Avl-

ие", "Literatūra un Māksla" - sievietes.

Sevišķi jūtami perlodikaa laalšanu ietekmē aptaujāto
vecuma. Viaaktlvakie periodikas laaltāji ir iedzīvotāji

vecuma no 25 līdz 29 gadiem. Vidēji 85,5% šā vecuma ap-

taujāto lalkrakatua laaa katru dienu. 79,8% regulāri lasa

3 un vairāk laikraketus. Periodiku vismazāk laaa tie, kam

60 un vairāk gadu.
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Lasītāju vecuma ietekmē ari konkrētu periodisko irdevu

mv izvēli. Aptaujātie 16-29 gadu vecuma no laikrakstiem

visvairāk lasa "Padomju Jaunatni". Vecrma grupas pēc 30

gadiem "Padomju Jaunatnes" lasītāju skaita enrūk, totlca

"Cīņas" lasītāju pulks ievērojami paUelinēa. Līdzīgi ir

ari ar Citiem izdevumiem, kas adresēti dažāda vecuma lasī-

tajiem.

Viens no ietekmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē perio-

dikas lasīšanu, ir izglītība. Par to liecina gan regulāri

lasīto periodisko izdevumu kopskaits, gan lasīšanas perio

diekums, gan diapazons. Visaktīvākie periodikas lāpītāji

lr aptaujātie ar augstāko un vidējo Izglītību, kuru nodar-

Bošanas saistīta ar zināmu garīgā piesātinājuma pakāpi.

Vislielākais skaits aptaujāto, kas пеlава regulāri nevie-

nu Žurnālu, ir grupā ar izglītību līdz 4 klasēm - 22,9%.

Pārējas grupēs nelasltaju ir maz. Jāņem gan vēra, ka pe-

riodikas neregulāro laaltaju grupā ar izglītību līdz 4

klasēm 61,6% sptaujāto lr 60 un vairāk gadu, reap., tie

cilvēki, kuriem bieži vien ari veaellbas stāvoklis traucē

lasīt. Tomēr atzinīgi jāvērtē tas, ka laikrakstus katru

dienu laaa 67% šo aptaujāto.

IzglītībaB grupās ar vidējo speciālo un nepabeigtu aug-

stāko izglītību nav tādu aptaujāto, kas nelsss nevienu pe-

riodisko izdevumu (sk. 18. tab.).

Konkrētu žurnālu popularitātes analīze liecina, ka Kur

nālua vairāk lass tie lasītāji, kuru izglītība ir augstā-

ka. Masu žurnāliem, plem., "Vseelībal","Lauku Dzīvai","Pa-

domju Latvijas Slavietel", lasītāju skaita nav sevišķi at-

karīga no lasītāju izglītības pakāpes. Turpretī "Karoga",

"Padomju Latvijee Komunista", arī laikraketa "Literatūra

un Mākala" laslšsna lr ļoti atkarīga no laaltaju vispārīgē

kultūras līmeņa. Aptaujātie ar iaglītlbu Udz 8 klasēm toe

laea ļoti maz.

Viačaklākie perlodikae lasītāji ir cilvēki, kuru darbs
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18. t а b v 1 а

Regulāri laalto laikrakatu un žurnālu akaita atkāra

no laaitāju (% no reapondantu akaita)

lr garīgi piesātināta, plem., visu nozaru vadošie dar-

binieki un speciailatl, kultūras un radošie darbinieki,

pedagogi, medicīnas darbinieki. Vismazāk lass pensionāri,

mājsaimnieces, ka arī transporta darbinieki, celtnieki,

lopkopji.

Periodiku vairāk lasa tie lauku iedzīvotāji, kuriem lr

pozitīva attieksme pret savu tiešo un sabisdrlsko darbu,

knrl mācas, kuriem lr labāki sadzlvea apstākli. Та, no ap-

taujātajiem, kam ir pozitīva attieksme pret savu tiešo

darbu, laikrakstus ik dlenaa laea 81,5%, bet no tiem, kam

!r negatīva attieksme pret savu darbu - 63,9%.

Perl 'dima laelšanu labvēlīgi ietekmē mācības. Par to

11-clna tas, ka 5 un vairāk žurnālus regulāri lasīja 61,9%

tr<, mīcījās, un tik*d 33.4% to, kas nemācījās.

faktors, kro ietekmē periodisko izdevumu le-

"4u, ir aptpuUtfl si"pn-9 materiāla labklājība, t.1.,

И- .Ие ienākumi mfnes! uz cilvēku ж^'зепё.

Izglītība
1-2 3 un

vairāk
0 1-2 3 un

vairāk

Md* 4 kl. 7.1 43,0 49,9 ?2,9 40,1 37,0

5-6 kl. 1.5 27.7 70,в 8,9 25,8 65,3

Nepabeigta vidēja 2,0 24,0 74.0 4,8 19,2 76,0

Viaparīgg vidēja 1.3 19,0 79,7 5.0 10,9 84,1

Vidēja eperiaia 2.0 14,9 63,1 1,7 10,5 87.8

Nepabeigta
ka

",5 91.5 - 8,6 91,4

Au^otaka 14,4 85,6 ?J 8,2 89,7



57

Periodikaa laalšanas un izplatīšanas organizatoriem ja

veic diferencēta darba dažadāa lauku iedzīvotāju aoclāl-

demograflakajaa gruraa, intenalvak jāpopularizē periodika

atbilatoši taa adreaacljal, īpašu uzmanību pievēršot tam.

lai celtu zemakae kvalifikēoijaa darba darītāju intereai

par pariodtakajlem Izdevumiem^
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III. ATTIEKSME PRET GRĀMATU UN LASĪŠANU

Pētījuma legūtie materiāli dod iespēju izda-

rīt secinājumus par sakarību starp reapondentu izteikta-

jiem uzskatiem un to izpausmi darbība, tādējādi iegūstot

zināmu ieskatu likumsakarības, kas veido lauku iedzīvotā-

ju attieksmi pret grāmatu un lasīšanu ka garīgo vērtību

apgūšanas procesu kopumā.

Lai varētu aekmlgi veikt literatūras propagandas dar-

bu, nepieciešama prasmīgi diferencēt laaītajue. Līdzši-

nēja prakse lasītāju grupas veidot galvenokārt pēc objek-

tīvam aociaidemografiskajam pazīmēm (dzimuma, vecuma, ia-

glltībae, darba aatura un rakstura) vairs neapmierina, tā-

pēc tiek meklētas iespējas lasītājus diferencēt pēc tādiem

raksturojumiem, кяе atklāj to individuālo Interešu loku,

erudīciju utt. Līdz šim vēl nav izdevies atrast vispārīgu

optimālu lāpītāju tipologljaa variantu, jo lasīšanas so-

ciālpsiholoģiska izpēte mūsu zemē lr tikai alzaakta. Tomēr

70. gados ša jautājuma risināšana gūti jau zlnaml panā-

kumi.3*

Analizējot mūsu pētījuma rezultātus, lnsitaji grupēti

arī pēc viņu attieknmes pret grāmatu un laalšanu, mēģi-

not kvalltatīvoa raksturojumus Izteikt kvantitatīvi. Lai

vnrFtu novērtēt ataevlšķa cilvēka, kādas sociālas grupas

vai visas sabiedrības attieksmi pret grāmatu un lasīšanu,

nepieciešama knde visparīge kritērijs, resp., poaitīvaa

attieksmes ekvivalenta. Pagaidām vēl nav izveidoti vienoti

kritēriji, lai precīzi izteiktu šo jēdzienu.

Mūsu pētījuma attickame pret grāmatu un lasīšanu aplū-

kota pārsvara viena - socioloģiska - aspekta, nepievēršo-

Fimam kārtīm Seit minami V.l.Ļeņina PSRS Valata bib-
liotēkas r.itljujni,sevišķi "Grnjr.ataun laalSana nelielu pil
sētu dzīvē" g.) un "Grāmata un laalšana padom-
ju lau-u dzivt" (1973.-1976. g.).
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tiea attiekamea psiholoģiskajai analīzei.

Jēdziena "attieksme pret grāmatu" aaturu veido tria

galvenās daļas:

1) vispārīgie uzakati par grāmatas un lasīšanas nozlz.l.

Tie lzpaužaa divos raksturojumos!

a) lasīšana ka gailgo vērtību apgūšanae procesa

intervēta vērtējuma,

b) aptaujāta uzakati par grāmatu iegādi peraonia-

kaja īpašumā;

2) aktīvitatagrāmatu ieguva. To rakaturo

a) literatūraa ieguves avotu daudzuma, ko izmanto

intervētais,

b) intervētā personiskas bibliotēkaa apjoms,

o) aabiedrlakaa bibliotēkas izmantošana,

d) grāmatnlcae apmeklēšanas biežuma;

3) aktivitāteiegūto grāmatu laßlšana. To rakaturo

a) lasīšanas bležume,

b) lasīšanai veltītais laika nedēļā,

o) tas, kā pēdējos gadoa mainijlea laalšanai at-

vēlētā laika ilguma,

d) izlaaltās daiļliteratūras dsudzums pēc anketā

ievietotā literatūraa saraksta. (Tajā ietilpa

55 daiļdarbu nosaukumi - neliela izvilkums no

bibliogrāfiskā līdzekļa "Ciema bibliotēkaa

fonda".32)

Starp cilvēka uzskatiem par grāmatu un lasīšanu un viņa

faktiskoliolbu.resp.,lasīšanubieživienpastāvprstrunsa. Ne

vienmēr sakrīt ari vlapārīgie uzakati un aktivitāte grāmatu

aagadē ar aktivitāti tieši la.lšanā. Plem., ir reapondenti,

kaa augstu vērtē lasīšanas nozīmi, aktīvi izmanto vairākus

literatūras ieguves avotua, bet lasa salīdzinoši maz. Bet

—72
Ciema bibliotēkaa fonda. Valodniecība. Literatūras

alnatne. Daiļliteratūra. В., 1972. 104 lpp. (V.Lāča Lat-

vijaa PSR Valata b-ka).
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ir ari tādi, kuri aprohežojaa tikai ar saviem grāmatu krā-

jumiem un tomčr lasīšanai pievēršas daudz biežāk. Tāpēc ir

nepieciešams detalizēti analizēt respondenta uzskatus par

grēmatu un lasīšanu un šo uzskatu izpauaml viņa konkrētajā

ricTbā.

Aptaujāta uzskati par grāmatu un laalšanu noteikti gal-

venokārt ar reapondentu pašnovertešanaa metodi. Šos uzaka-

tus ietekmē gan nociālekonomiskie apstākļi, kaa rada ob-

jektīvu nepieciešamību pēc grāmatae, lasīšanas vlspārlgaia

prestižs sabiedrībā, gan ari cilvēka individuāla orientā-

cija, atmina u.tml.

Lai varētu tlpologizat laaltajua un pilnīgāk izzināt

faktorus, kaa ietekmē lasīšanu, pētījuma empīriska materiā-

la analizē Izmantota indekaešanaM metode. Pēc aāo meto-

des izveidotas piecas kvalitatīvi atšķirīgas tlpologlakas

grupaa.

I (augstākas) grupaa paratāvji (8% intervēto) laalŠanu

k6 garīgu vērtību apgušmaa proceau vērtē ļrti augstu. Iz-

ņemot atsevišķus gadljumua, šēs grupae laaltajl uzskata,

ka "lasīšana ir tikpat nepieciešt-ma dienišķa maize",

pozitīva ir viņu noataja pret grāmatu iegādi personiskajā

īpašumā. Šās grupaa aptaujātajiem raksturīga pluše lasīša-

nas diapazona. Par to liecina izraudzītās literatūraa ap-

joma un struktūra: dažādu nozaru, tematikaa, veidu un žan

ru bagātība. Vienai piektdaļai šāa grupas lasītāju majāa

esošo grāmatu daudzuma pārsniedz 1000 vienību. Šai grupā

nebija neviena intervētā, kua aptaujai laikā ceiaeltu kā-

Aprēķinot indeksu, kaa parāda attiekami pret grāmatu
un lasīšanu kvantitatīva lzlaikamē, Izmantota Ļacingradea
sociologu pieredze (ak. Здравомыслов А. К вопросу о коли-

чественном выражении качественных признаков отношения к

труду. "Вестник Ленингс. ун-та. Гер.экономики, философии
и права", 1962, № 23, о. lOO-102). Зйа metodae praktiakā
lietojuma izklāatu ak. 2.pielikuma.
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dv grāmatu, 25-40% lasīja jaunlznākuaāa gramataa.

ā%, ka šāa grupaa pāratavji biežāk min žanrus, autorua,

daiļdarbus, kaa prasa labāk aagatavotu laaitāju. Šai grupa

spilgtāk nekā pārējās izpaužas lasītāja individualitātē.

Tātad, jo lielāka lr lasītajā erudīcija, jo vica lntereēta

ir vairāk individualizētas.

Šās
grupas reapondenti lasa regulāri (ik dienas). Vairāk

nekā viena trešdaļa šās grupas intervēto ziņas par jaunāko

literatūru iegūst no 3-4 informācijas avotiem. Ap 70% no vi

ņiem sistemātiski :zmanto biļetenu "Jaunās Grāmatas", ap

10% - "Latvijas PJR Preses Hroniku". Aptaujas laika laaltda

grāmataa izvēli šāe grupas laaltājiem galvenokārt neteiku-

si interese tieši par pazīstama autora darbiem, šie lasītā

ji daudz retāk nekā citu grupu pārstāvji grāmatu paņem ne-

jaušības pēc. 80-90% šās grupas pārstāvju ir bibliotēkas

lasītāji, bet no visiem bibliotēkas lasītājiem šai grupā

ietilpst ap 20%.

saa grupaa atblldea apilgti izpaužaa ь&в vlapārlgie uz

akuti par laaiaanu, gan aktivitāte laaāmvielaa ieguvē un

laalšanā. Šaja grupē daudz mazāk neka pārējāa novērojamaa

pretrunaa atarp laalšanaa viaparlgo pozitīvo vērtējumu un

aktivitāti literatūraa ieguvē un laalSana.

11 grupa ietilpāt laaltāji (30% intervēto), kam laarŠa

na "kļuvuai par dzlvta aaatāvdaļu ka palīga darba un mači

bāe, kā Hdzeklia viapārlga redzeaioka paplašināšanai".

60-70% šāa grupaa pāratāvju ir bibliotēkaa laaltūjl, be,

no viaiem bibliotēkaa lasītājiem āal grupā ir 50%. II gru-

pā biežāk vērojama atšķirība atarp viapārlgajlem pozitīva

jiem uzakbtiem par laalšanu un grāmatu iegādi un atarp

faktiako aktivitāti laalaanā, reap., laalšanaa aktivltātee

pakāpe ne vienmēr atbilat izteikumiem par laaīaanu. Pie

tam spilgtāk šī neeaakt pa iezlmčjaa nevia attiecībā uz

aktivitāti literatūraa Bagādd, bet gan attiecība'uz akti

vitati tieši laalšana. Šāa grupaa vidū, kaut gan nedaudz
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(2-3%), tomēr atradās t*di laaltāji, kaa intervijaa

laika aelaalja vai ari jau kadu laiku nabija laaijušl

grāmatas.

Arī 111 (vidējas) grupas lasītāji (30% intervēto) lasī-

šanu vērtē pozitīvi, uzskata to par palīgu darbā un māol-

baa, bet bieži vien šie uzakati paliek tikai deklaratīva

līmeni. Šās
grupas lasītāju aktivitāte lasāmvielas ieguvē

ir jūtami zemāka neka iepriekšējas grupaa, viņi pārsvarā ie-

manto 1-2 grāmatu ieguvea avotus.Bibliotēkas lasītāji no

šās grupaa pārstāvjiem ir 30%. Personisko grāmatu krājumi

viņiem tikai nedaudzos gadljumoa pārsniedz 200 grāmatu.
Lasīšanai viņi lielākotiea velti 2-5 atundas nedēļā vai pat

mazāk, turpretī abāa iepriekšējās grupās ir daudz tādu la-

altaju, kas lasīšanai atvēl vairāk par 5 atundām nedēļā. Йа-

jā grupa bija daudz vairāk tadu cilvēku, kaa intervijas lai-

ka grāmatas nelasīja un ari pēdējo nedēļu laikā nebija lasī-

juši.

Taa liek domāt, ka pamatos pozitīvie vispārīgie uzskati

par laalšanu tiek pauati vienīgi lasīšanas augstā prestiža

ietekmē. lespējama, ka literatūras prasmīgas propagandas
rezultāta sabiodriakās normas attiecība uz lasīšanu varētu

Pārvērst par katra šās grupaa laaltāja iekšējo nepiecieša-
mību.

Pie IV grupaa (12% intervēto) pieder oilvāki, kaa laal-

šanu viapār atzīst, tās nepieciešamību nenoliedz, bet vinu

praktiskā rīcība šiem uzskatiem neatbilet; viņi laaa neregu

lāri, lielākoties "kādu reizi mēnesi", izlaaa maz (ak
19.tab.).

V grupa (20% intervēto) grāmatu lasīšanu uzskata gal-
venokārt par iaklaldēšanoa vai ari pievlenojaa uzakatam

"kad nav ko darīt, var ari palaalt". Vairuma šāa grupaa
pāratāvju grāmatas nelasa vispār. Vial apmierinās tikai ar

žurnālu un lalkrakatu lasīšanu, pie tam pārsvarā lasa ti-

kai rajona lalkrakatu. Šai grupā ietilpāt ari tie, kaa la-
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alšanu viapār neatzīst, uzskatīdami to par veltīgu laika

izšķiešanu.
3*

19. t a b v 1 а

IV grupas repondentu attieksme pret lasīšanu

(% no Šai grupa ietilpstošo repondentu skaita)

Viau 5 minēto grupu aastavs рбс dzimuma, vecuma un iz-

glītības grafiska veida atepoguļots B.attēla.

Ka redzama diagramma, intervētie pēo dzimuma vlaae gm

paa ir pēretavēti vienmērīgi, reap., viaēs grupas ir ap-

mēram vienāda skaits vīriešu un sieviešu.

Citāda aina varojnma grupu saatēva pēo vecuma. Viaēs

grupas gan lr pārstāvēti visu vecumu lmtsrvētls. Kopīga ir

ari pleaugtzne II un aamazlnāšanāe 111 un IV grupā, ta?u

vlenlīda pāratavētae vleaa vecuma pakāpes ir tikai 111

grupā. I un II grupā letllpetošo laaltaju ekalta ir ap-

griezti proporcionālo viau vecumam. Turpretī tieši propor

olonāle - V grupā, kur Intervēto, kaa vecāki par 60 ga-

diem, lr desmit reizes vairāk nekā 16-29 gadu vecuma

pārstāvju un divreiz vairāk nekā 30-49 gadus veco laeltā-

ju.

Intervēto aadalljuma laeltāju grupāe pēc izglltībaa

liecina, ka Izglītības līmenis eevišķl cleal eaiatlte ar

3*
Tuvdk par nelasītajiem sk. 27.-30.1pp.

Kuldīga 4,2 32,5 74,8

A,lsunga 5,6 29,2 72.2

Randa 6,7 42,2 73,3

Sngpala 9,6 36,5 75,0



8.

a

tt.

Lasītāju*sadalījums tipoloģiskajās grupās
(%

no

intervēto
skaita)

*

c*e*no
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attieksmi pret grāmatu un laalšanu. Intervētie, kam izgll

tlba ir augstāka par vidējo (nepabeigta augstāka vai aug-

stajā),koncentrējas I un II grupa, 111 grupa tadu ir maz,

bet IV un V grupa šie lasītāji vispār nav paratavēti.

Intervētie ar 5-6 klašu un vidējo izglītību ietilpst

galvenokārt II grupa, tālākajās grupas vicu skaits samazi-

nās, pie tam, sakot ar 111 grupu, ievērojami mazāk ir res-

pondentu ar vidējo izglītību. V grupas sastāva pārsvarā

ietilpst cilvēki, kuru lzglltlbss līmenis lr ļoti zema. Mc

lakotiea tie ir gadoa vecāki cilvēki, jo vecākajai paaudzei

visumā ir zemāka izglītība. Tas vēlreiz apstiprina, ks iz-

glītība un lasīšana ka garlgaa attlstlbaa procesa veicinā-

tajās lr savstarpēji cieši salatltaa.

Interesi var lzraialt ari ieskata laa taju grupu aaatā-

vā pēc reapondentu nodarbošanās veida.JM kā pēo profesi-

jas Intervēto kopums lr ļoti neviendabīga un tā kā darba

rakstura nenoliedzami ietekme cilvēka attiekaml pret grāma-

tu un laalSanu, intervēto grupējuma pēc nodarbošanāz ir de-

talizētāka - 19 dažadaa aooiālprofeaionālas grupaa. Tāpēc

lasītāju tipologlakajās grupaa taa viaaa tik kompakti kā,

piemēram, S+tr*a izglltlbaa pakāpaa, protama, neparadāa.

Sevišķi II grupaa laaltāji pēc nodarbošanēa ir ļoti dažādi

(18 no lespējamiem 19 nodarbošanēa veidiem), IV um V grupā

Й1 dažādība aamazinaa - IV grupa tā lr divreiz, bet V -

pat trlaralz mazāka. Abās šajāa grupāa lielā pārsvarā lr

laukkopji, lopkopji, nekvalificēta darba atrēdnlekl un šo

pošu nodarbošanāa valdu pārstāvji pansionāri. Atcerēsimies,

ka ari pēo izglltlbaa un vecuma šla grupaa, Īpaši V grupa,

lr stipri vienveidīgāka, neka plrmāa trīs grupaa.

Lielā aoclālprofeaionāia dažādība I un II tlpologlskajē

grupa liecina, ka darba garlgēs plesātlnatlbaa pakāpa gan

veicina pozitīvu attiekaml pret lsalšmu, bet tomēr nav iz-

Sķirošala faktors. Tā kā plrmajaa divāa grupas salīdzinoši

vairEk ir jaunakaa un vldējaa paaudze- dažādu profesiju
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paratavju, ir pamata domāt, ka mūsu rapublikaa lauku ļau-

dis labvēlīgi ir ietekmējis aistemātiskals kultūraa un iz-

glltlbaa darba.

Soclalprofssionāla daudzveidība I, II un 111 tipologis-

kaja grupā liecina, ka attieksmei pret grāmatu un laeīšanu

lr dziļi Individuāla un sarežģīta rakstura, ka to noaaka

loti daudzu objektīvu un subjektīvu faktoru mijiedarbība.

Katra šā faktora iedarbības izpausme konstatēta kā ateeviš

ka detaļa kopēja "momentuzņēmuma", kas atspoguļo lasīšanas

atavokll lauku rajonā pētījuma laikā. Tāpēo varam runāt ti

kal par atsevišķiem faktoriem, kas veido attieksmi pret

grāmatu un laaīšanu, un analizēt šās attieksmes zināmu pa-

kāpi, reep., rezultātu attiecīgajā brīdī. Lai izzinātu

šo faktoru darbībaa sociālpsiholoģisko pamatu un dinamiku,

nepieciešams īpašs pētījums. Taču daži faktori šai pētīju-

ma iecēlušies apilptak, pārliecinošāk.

Viens no tādiem faktoriem ir dzīvesvieta. Līdzšinējos

pētījumos konetatete, ka pilsētu iedzīvotāju vidū laelša-

nas kultūra ir augstāka. To noaaka starp pilsētu un lau-

kiem vēl joprojām paatavošas aocialekonomiakāa, kultūras

dzīves un sadzīves atšķtrlbaa. Varētu domāt, ka rajona

centrā un pilsētciematā, kur vairāk koncentrēti iedzīvotā-

ji, tātad arī Inteliģence un kultūrae darbinieku kadri, kur

lr bagātāka kultūras darba ekonomiskā bāze, kā arī oitl

priekšnoteikumi, rosīgāka būs kultūras darbs vispār un ka

tss labvēlīgi lstekmēe arī tādu garīgas dzīves jomu ka

grāmatu lasīšana; atšķirības varētu būt ari atarp lielāku

un mazāku lauku ciemu. Taču Kuldlgaa rajona iegūtie dati

liecina, ka lokalāe atšķirības attieksmi pret lasīšanu bū-

tiski neietekmē. Visas administratīvajās vienībās attieksme

pret lasīšanu lr gandrīz vienāda (indekss Kuldīgā - 0,48,

Als-uina- 0,45, R'-ndā- 0,47, Snēpelē - 0,48). Acīmredzot

ma iecēlušies spilgtāk, pārliecinošāk.

neliela atšķirība starp lauksaimniecības rajona pilsētu,

pilsētciematu un ciemu, ka arī visa rajona aalldzinoSl

nelielā teritorija un ērta eatlksme izlīdzina robežaa atarp
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ciemiem un rajona centru viaāa dzivea jomāa, ari grāmatu

lasīšanā.

Daudz būtiskāk attieksmi pret grāmatu un lesišanu

ietekmē dažādi aociaidemogrāfiskie faktori (ah. 9.att.).

Aplūkosim, kā uz attieksmi pret laalšanu iedarbojaa

katrs no šiem faktoriem.

Dzimuma. Dati liecina, ka būtiskas ietekmes uz

vispārīgo attieksmi pret laalšanu dzimumam nav (indekaa

Vīriešiem - 0,47, sievietēm - 0,49). Taču faktiski at-

tieksmes pakāpe sievietēm ir augatāka, viņu laslšanaa ak-

tivitāte vairākos radītajos izpaužas spilgtāk. Turklāt

jāņem vērā objektīvie apetākļi, kas kavē sievietes pie-

vēratiea grāmatai - vispirms jau taa, ka sievietea ir vai-

rāk nodarbinātaa gan mājaaimnieclba, gan bērnu audzināša-

nā. Ari ražošanaa darba daudzoa ieoirkņoe, kur Btrādā aie

viataa, piem., lopkopībā, nerada iespēju nodoties laalša-

nai vēlamoa apmēroe. Šās problēmas optimāla atriainājums

sekmētu ne tikai pašaa aievletea garīgo bagātinašanoa,

bet raultu ari labvēllgua apatakļua, lai pozitīvu attiekaml

prat laalšanu veidotu jaunajā paaudzēt

Vaouma, izglītība attiekaml prat la-

alšanu ietekmē aevišķi jūtami. Šie faktori, piem., lie-

lāka vecuma un zemāka izglītība, ir vlaai cieši aaiatlti.

Paliellnotiea laaltāja vecumam, intereae par grāmatu un la-

alšanu kļūst vājāks (indekss 16-29 gadu veotsaaparatāv-

jiem - 0,66, tātad ievērojami augatāka par vidējo, 30-59

gadu grupā - 0,51. vaoākiam par 60 gadiem - 0,35). Vecāko

cilvēku paalvā attieksme prat laalšanu ir aaprotama, ievē-

rojot objektīvāa ar cilvēka d Ivea novakari aaiatltāa pa-

rādlbaa, bet mūau uzmanība saasinās, runājot par jaunatni

un cilvēkiem spēka gadoa. Diference indekaoa starp laaītā-

Jiem 16-17 gadu, 18-24 gadu un 25-29 gadu vecumā (attiecī-

gi 0,75, 0,64 un 0,57) liecina, ka praalba pēc grāmatas

un laalšanaa aktivitāte pavājinās līdz ar obligātaa
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vispārējas Izglltlbaa gaitu izbeigšanos.

LaaltAju izglltlbaa līmenis attieksmi pret lasīšanu

ietekme ealldzinošl viareljefak, diference atarp intervēto

grupām ar dažādu izglltlbaa līmeni ir kraai atšķirīga (in-

dekaa intervētajiem ar izglītību līdz 4 klasēm 0,29, bet

intervētajiem ar nepabeigtu augatako vai augatako izglītī-

bu - 0,66). Indekaa 5-6 klašu izglltlbaa grupa un grupa

ar vidējo izglītību (attiecīgi 0,52 un 0,72) liecina par

to, ka atarp Slm grupām pastāv jūtamas atšķirlbaa. Pirmā

jē no šim grupām attieksme pret lasīšanu tikai nedaudz

pārsniedz vidējo līmeni, bet otrajā starpība ir ievērojami

lielāka. Tātad, mērķtiecīgi veidojot pozitīvu attiekaml

pret laalšanu, iespējams ari sekmēt laaitāju izglītības

līmeņa paaugatlnašanoa

Soolalprofeaionēlē piedari

b a. Pētījuma dati liecina par to, ka starp dažādu lauk-

aaimnleclbaa darba nozaru paratavjlem paatav jūtamas at-

šķirības. Piem., lauksaimniecības speciālistiem indeksa,

kaa izaaka attiekaml pret laalšanu, ir daudz augatāka ne-

ka iaukkoplba nodarbinātajiem kolhozniekiem vai lopkop-

jiem. Savukārt fakts, ka laukkoplba atradajošie, kuriem

jāveic vienmuļš fizisks darbs, tomēr atrod laiku laslšs

nai (viņu attieksme pret laalšanu akaitllakA lzteiķamē tu

vojaa vidējam līmenim), lr visnotaļ pozitīvi vērtējama.

TaB gan nenozīmē, ka ar pašreizējo atāvokli varētu apmie

rlnatlea. OluŽl pretēji - tas rada nepieciešamību meklēt

arvien jaunas, reāliem apttakļiem atbilstošas laaitāju

apkalpošanas metode*.

No citiem lauksaimniecība strādājošajiem ar savu po-

zitīvo attiekaml pret laalšanu atšķiraa mehanizatori. Taa

liecina, ka viņu darba rakatura un apstākļi, kaut ari ne-

liela mētā, tomēr veicina cilvēka vispārīga redzealoka

paplašināšanos. Mehanlzatoru iarba rakutura atimJlē komu

mikatlvo saišu izveidošanos, nodrošina labāku informētī-

bu m t dēļadlroaita daudzveldigēkaa garlgāa vajadzībaa,
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kuru apmierināšanai kalpo ari lasīšana. No rūpniecība un

oeltnieclba nodarbinātajiem lauku iedzīvotajiem attieksme

pret laalŠanu vidējo līmeni sasniedz tikai kvalificētajiem

strādniekiem (indekss 0,47), bet nekvalificēto strādnieku

attieksmes pakāpe ir zema (Indekss 0,32).

No neražojošas sfēraa darbiniekiem pozitīva attiek-

sme pret grāmatu un laalšanu lr pedagogiem (indekss 0,93).

Šeit izpaužas izglītības pakāpes un darba garīgas piesāti-

nātības kopsakarība. To, ka skolotāji lasa vairāk neka pā-

rējo profesiju pārstāvji, vispirms nosaka viņu profesionā-

la darbība, kaa nav iedomājama bez grāmutas.

Gan saimnieciska, gan idejiska darba vadītājiem, ari

lasīšanas organizatoriem un literatūras propagandistiem,

galvena vērība jāveltī tiešajā ražošanas darba strādājo-

šiem lauku ļaudīm - lopkopjiem, laukkopjiem, mehanizato-

rlnm. Tālāk celt šas lauku darbaļaužu daļas kultūraa lī-

meni noalmē vispirma uzlabot tās darba un sadzīves

apstākļus. No izdevniecībām gaidāms gan sabiedriski poli-

tiskas, gan lauksaimnieciskās literatūras lielāks un

augstāks kvalitātes devums. Būtu apsverama ari jautājuma

par grāmatu izdošanu attiecīga formātā un iesējumā, lai

tās varētu ērti lietot ari viaapraigakā darba aezona ār-

pua mājaa un bibliotēkaa.

Zemāka par vidējo ir tirdzniecības un aadzlvee pakal-

pojumu darbiniaku attieksme pret laalšanu (lndekas 0,45).
Vainot te darba apatākļus tik noteikti, ka runājot par

lauksaimniecība nodarbinātajiem, nav iespējama,jo izkār-

tot ārpuadarba lolku atbilatoši savām personlekajam inte-

resēm un vajadzībām šaa grupaa pāratāvjiem ir daudz lie-

lākaa iespējas. Attieksmi pret lasīšanu Šai grupā ietekmē

zemāka izglltlbaa un darba garlgāa piesātinātības pakāpe.
Taču sabiedrības kultūraa nozīmīga radītājs ir tieši sa-

dzlvea apkalpojošāa afērae kultūraa līmenis, tāpēc šas

sfēras darbinieku garīgajai izaugsmei, ari grāmataa
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un lasīšanas joma, jāveltī daudz lielāka uzmanība.

Vēl pieticīgāka ir mājsaimnieču attieksme pret lasīša-

nu (indekaa 0,40). Tā izkopjama radikāli un nopietni.

īpaši apilgti attiekami pret grāmatu un laaīšanu letekm*

maclbaa. Indekaa tiem, kaa macaa, ir 0,73, bet tiem, kaa

nemācas - 0,43. Taa arī aaprotama, jo mācību vielas

apgūšanai visvairāk tisk izmantotas grāmatas un citi

iespieddarbi.

Attisksms pret grāmatu un lasīšanu ir visai cieši

aaistlta ar attieksmi pret tiešo un sabiedrisko darbu -

parasti, je ta ir pozitīva, tad cilvēka ari vairāk laea.

Pati avarlgaka organizētas lasīšanas vadības un lltere

tūres propagandas forma laukos lr masu bibliotēka.

Analizējot pētījuma datue, vērojeme, ka bibliotēkas

laaītājl pozitīvi atšķirae no arpuablbllotēkaa laaltajlem

(ak. 20.tab.).

20. tabula

Bibliotēkaa un arpuabibliotēkae laaitāju

attlsksme pret laalšanu (indeksa)

Līdzšinējo pētījumu rezultāti gan vēl nedod pamatu

piedēvēt šo labvēlīgo ietekmi uz iedzīvotajiem vienīgi

bibliotēkai. Un tomēr - jo plašāka ir laaltēja interešu

loka un jo aktīvāk viņš laaa, jo vairāk vinS izjūt nepie-

ciešamību Izmantot bibliotēku. Bibliotēku darba uzlabo-

šana un efektivitātes kāpināšana vēl ir lielas rezerves,

īpaši attiecība uz iedzīvotāju iesaistīšanu blbliotēksa

Izpētes
bāze

Bibliotēkas

lasītāji

irpuablbllotekas
laaltajl

Kuldīga 0,77 0,40

Alaunga 0,71 0,36

Randa 0,69 0,37

Snepala 0,73 0,46
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laaltajoa ил bibliotēkaa izmantoaanaa aktivitāti. Par to

1С

liecina ari mūeu pētījuma rezultāti.

Nobeidzot ao apokatu par lauku iedzīvotāju attiekaml

pret grSmßtu un laalšanu, jaatzlat, ka uz nūau pētījuma

iegūto materiālu pamata vien mēa nevaram noteikt atsevišķu

faktoru iedarbea paravaru attieksmē prat laalšanu. Tomēr

aplūkotaa kopsakarības rada, kurua faktorua būtu mērktie

olgl atlmulēt, lai noatlprlnātu grēmataa ka izziņas, au-

dzinlšanaa un aaMedrlbas organizēšanaa līdzekļa vletn

mūau ideologi яка darba aiat^mē.

Soclcloglaka pētījama "Grēm-ta un lasīšana lauku
mjonē" rezultētua par bibliotēku lnmu kultūraa dzīvē
plaš?k ak.: Vilciņa S. Msau bibliotēka un lnsT-
tēja laukos. - (Iram.:Ribllotēk" zinltnea 1 R

55.-71ЛРР.
-r.kti. i. R..
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IV. IEDZĪVOTĀJU LASĪŠANASINTERESES

No visa jautājumu kompleksa, kaa aaiatltl яг

lauku rajona ledzīvotāju lasīšanas Interešu saturu, temati

ku, viņu laalšanaa virzību, apakatīaim vienīgi vlapārējēa

tendences un īpatnībaa. Detallzētēk pieveralaimiea jautā-

jumiem, kaa aaiatīti ar dalLllteratoraalaalšanu un izpla-

tību.

1. Daiļliteratūra

Daiļliteratūrai ir nepārvērtējama nozīme cilvēka

iekšējae paaaulea bagātināšana, viņa paaaulea uzskata

nostiprināšana un pereonlbaa veidošana. Lai pilnīgāk Izman-

totu dalļllteratūrae audzinošas lsapējaa, nepieciešama

pētīt laaltaju lltsraraa*^ntereaee.
Literāro interešu aaturlska

virzība ua raketura. Lesltajn

izteikumi un reāla rīcība. Vl-

aae lauku rajona iedzīvotāju socialdemografiekajēs grupaa

vispopulārākais ir eedslvea romāns un etastz (sk. 21.tab.)

21. t а b а 1 а

Datadu daiļlltaraturza žanru popularitāte'

Katra resnondenta drīkstēja nosaukt vairēkua īpaši
iecienītus šanrua.

Dal ļliteratūrae Šanrs
Lasītāji, % no raapondan

tu akaita

Sadalvaa romāna, atāata 69,7

Humora un satīra !9.2

Vāaturlakals romāns, stāatā 52,4
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21.tabulas noо*īgtam

Tomēr vērojams, ka laaītajiem ar augstāko un nepabeig-

tu augstāko izglītību šī Interese ir vajaka (aadzlvea ro-

mānu par savu ieolenltako žanru nosauo 81,2% visu laukkop-

ju ar pamatskolas izglītību un tiksi 66,7% lauksalmnis-

clbas speciālistu ar vidējo speciālo un augetako izglītī-

bu). Šos datus apetlprina arī citi pētījumi.^
Taču ne vienmēr lasītāju praktiska rīcība atbilst vicu

atbildēm anketas, resp., ne vienmēr par iecienītāko no-

saukta literatūra lr laaītajiem labi pazīstama. Lasītāju

atbildes rada, kadi stsreotlpl attiecība uz žanru popula-

ritāti lr nostabilizējušiae lssltaju apziņa.

Lasītāju interesi par to vai oltu literatūras žanru

ietekmē dažādi objektīvi faktori - izglītība, vecums, dzl

mums un profesionālā piederība.^9

''
Rubrika "kriminālromāna, ataata" apvienota detektlv-

literatūra un piedzīvojumu literatūra. Та ka šiem žanriem
ir daudz (srralfrssižeta, personāža atklāsme darb&6

noslēpums momenta), respondenticm ne vienmēr ir pa spēkam
too atšķirt.

3S
riem.t Хансен X. б структуре материала чтения.

В кн.: Ирэб."?гм чтения и формирование человека развитого
сопиалистического общества. Науч. конф. Тезисн докл. и со-

обц. М., 1973. с.ЮЗ.

Far lokālo atšķirību ietekmi sk.: Sardiko 8.

Par dažam daiļliteratūras izplatības un lasīšanas problē-
mām. - "Rīksti" (7.Ldča Latvijas PSR Valsta b-ka), s.sēj.
R., H74, 75.-77.1pp.

47
Kriminālromāna, ataata 44,3

Dzeja 37,4

Fantantlakala romāna, ataata 34,4

Luga 25,6

Paihologiakala romāna, ataats,novele 22,9

Memuāri, literaraa atmlnaa 21,4

Makalinleolakaia aprakāta 11,4

Minlatnra, eaeja 6,2
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Liela nozīme ir laaitāju vecumam. Piem., vlajbrakāja

vecuma grupa (16-17 gadi) ļoti iecienīta fantaatika - šai

grupa taa laaitāju ir trla reizea vairāk neka 50 un vairāk

gadu grupāa. 25-49 gadu vecumā tik atšķirīga attieksme

pret fantaatiku nav vērojama! līdz ar gadiem intereae par

šo literatūru vienmērīgi aamazlnā*.

Vēaturiakā un aadzīvea literatūra ir iecienīta viaāz va

ouma grupāa, bet īpaši tuva ta kļūat, aakot ar brieduma

gadiem (ak. pielikuma 2l.tab.). To nevar teikt par fantaa

tiku, piedzīvojumu literatūru un detektīvromāniem, atāa-

tiam; to popularitāte ataevišķāa vecuma grupāa ir vlaai

dažāda, tiem ir aava laaitāju kontingenta. Viavairāk tie

zalata jaunatni, zināmā mērā ari vidčjo paaudzi. Turpretī

memuārua, literārāa atminaa, mākalinleciakoa aprakātus

ar nelieliem izņēmumiem vienlīdz ciena vlaaa vecuma gru-

paa. Penaijaa vecuma laaitāju vidū detektlvliteratūraa un

piedzīvojumu literatūraa oienltaju akaita aamazināa.

Paihologiakle romāni, noveica, arī lugaa gandrīz viaāa

vecuma grupāa ir vienlīdz populāri. Mlniatūraa, eeejaa

labprātāk laaa (šķiet, ari vairāk pazlat) jaunatne.

Vecuma ietekme uz žanru izvēli īpaši rakaturīga jaunat

nai, lai gan, protama, arī tajā atrodami laaitāji ar indi-

viduālām laalŠanaa noalieočm.

16-17 gadu grupā īpaši iecienīta ir humora un aatira,

piedzīvojumu literatūra un detektlvliteratūra, fantaatika,

dzeja. Nākamajā vecuma grupē (18-24 gadi) populārāki lr

aadzīvea romāni, ataati, arī memuāri. Ari šāa grupaa laai-

tāju* aaiata izklaidējoša aatura literatūra, bet interaza

par dzeju kraai noplok. Tā a'Jaunoja* 25-29 gadu vecumā.

Baz tam šai vecumā apilgti izpaužaa intereae par paiholo-

glako prozu un aprakātiem.

Konotatēta, ka dzeju viaaa jaunatnea vecuma grupāa

(16-17, 18-24, 25-29 gadi) viavairāk ciena jauniete*; vai

rāk nekā puae no viņām uzakota dzeju par vienu no iemīļo-

tākajiem žanriem. Jauniešu vidū dzeju par iecienītu žanru
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min katra trešais, bat pßc 2$ gadiem - katra ceturtaia la

altaja. 25 gadu vecumu var uzlūkot par savdabīgu allekani

pēc kura aaaniegšanaa vīriešu intereae par dzeju vairāk

vai mazāk zūd. Šie dati liecina ka attiekamē pret dzeju
atarp viena vecuma jauniešiem un jaunietēm paatav zinamaa
atšķirības.

Apkopojot iagūtoa datua, jaaaka, ka, izņemot fantaati-

ku, piedzīvojumu literatūru un detektlvliteratūru, žanru

popularitātes diference atkāra no vecuma ir neievērojama
Konatateta ari, ka žanru popularitāte attiecība uz viau
intervēto kopumu ir apilgtak izteikta, neka atsevišķaa ve

cuma grupaa.

Nedaudz vairāk žanru popularitatea hierarhiju ietekme
laaitāju izglītība (ak. pielikuma 22.tab.).

Sevišķi tas izpaužas attiecība uz daiļliteratūru ar no

teiktu iz.iņaa vērtību, piem., memuāriem un mākallnieoia-
kajiem aprakstiem. Interese par tiem palielinās līdz ar

ladltaja izglltlbaa līmeņa pieaugumu. Ka lieolnn igauņu
pētnieks H.Hauaena, analoga tendence vērojama ari rūpnie-
cība nodarbināto strādnieku un inženiertehnisko darbinie-
ku vidū. Dzejas un palhologiakās prozas cienītāju
akaita aug tieši proporcionāli izglītības pakāpei. Vēstu-
riska literatūra, sadzīves romāni un stas.i, fantastika
humors un ..tīra gandrīz vienāda mēra aai.t. laaltajua ar
dažāda rakatura un līmeņa izglītību.

Humora un aatlraa popularitātei .tkara no aptaujāto
izglltlbaa līmeņa ir lēcienveida rakstura, ir tādas izgll
tlba. pakapea, p.o kuru aaani.gSana. atraujl maina, at
ti.kmne pret šo žanru. Pl.m., vidējā, ap.clālā. izglltl-
baa grupā par humoru un aatlru kē iecienītāko žanru ia
aakāa 61,6%, bet nepab.lgtaa aug.tākāa izglltlbaa gru-
P - 42,9% intervēto. Humor* un aatlraa vieta žanru pla-
vilclbaa hierarhijā vēl precizējama.

Хансен X. Н;;учно-техничес::ан геволичил м м,т
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Atsevišķu literatūraa ianru popularitāti ietekmē ajl

laaitāju dzimuma (ak. 22.tab.).

22. t а а v 1 а

Daiļliteratūru žanru popularitāte atkāra

no laaltāju dziauaa (%)

3adzlvea roaānua, atāatua, dzeju, kā ari

prozu vairāk ieolenljuāaa aiavletaa. VlriaM savukārt

vairāk atalat vēaturiako literatūru un fantaatiku. Mākali

nieoiako aprakātu, adniatāru, eaeju popularitātē atSķirl-

baa ir mlninālaa.

Izteikta diference žanriakajāa noallecēa vērojama a^arp

Dalļliteratūraa
ianra

Tlrleal

tanra

popula-
ritāte а

ranga

Žanra
Sievie- popula

taa ritāte

ranga

tadalvea romāna,
ataeta

57,1 3 81,6 1

umora un satīra 66,7 1 53,5 2

āaturiakaia ro-

māna, ataata

65, а 2 42,3 4

kriminālromāna,
ataata

54,3 4 36,7 5

)zaja 24,3 6 47.4 3

antagtlakala ro

mana, ataata

43,1 5 27,7 а

18,3 8 31,2 6

'aihologiakaia

rcnāna, atāate,
поте le

16,0 9 28,1 7

iemuāri, literā-

ras atmiņaa

19.5 7 22,8 9

lakalinieoiakala

aprakāta

6,1 JO 13.9 10

lnlatara, eaeja 3.5 11 6,2 11
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atsevišķajāaocialprofesionaīaj&m grupām. Piem., lauksaim-

niaclbaa speciālistu vidū par dzeju ka vienu no visiscie-

nitakajiem žanriem izteicas 62,2%, par memuāriem, literā-

ram atmiņām - 31,1%, par piedzīvojumu literatūru un deteķ-

tlvliteratoru - 48,9%. Savukārt inženiertehnisko darbinie-

ku vidū par dzeju "balaoja" 36,1%, par memuāriem - 20,8%,

par piedzīvojumu literatūru un detektlvllteratūru - 66,7%
(visaugstākais žanra popularltatea radītājs starp dažādam

profesionālam grupām, izņemot transporta strādniekus).
Paanalizcsim sīkāk dažādu aocialprofeaionalo grupu

orientāciju uz atsevišķiem daiļliteratūras žanriem.

1. Dzeja. Četrās grupas (no 19) dzeja izvirzīta pirmajā
vietā un "savākusi" vairāk neka pusi balsu (maksimālais -

75,9% — kultūras un radošo darbinieku grupā). Starp meha-

nlzatoriem, tranaporta darbiniekiem, nekvalificēta durba
atrādnlekiem (rūpniecība) par dzeju "balsoja" apmēram 25%

aptaujāto. lecienītāko žanru vidū dzeju izvirza ari 58,4%
mācību iestāžu audzēkņu, tomēr viņu līdera loma dzejaa la-

alSana ir visai noaacltat šās grupas ietvaros dzeja pāo
balau akaita ieņem ceturto vietu. Grupas ietvaros pirmajā
vieta dzeja ir pedagogiem (72,4%).

2. Vēsturlekala romāns, stāstu. Tos iecienītāko litera-
tūras žanru skaita izvirzījuši 66,7% intervēto lauksaim-
niecības speciālistu un 34,9% mājsaimnieču.

3. Pantastlskais romāns, stāsts. Maksimālais balau
skaits (62,9%) pieder mācību iestāžu audzēkņiem, minimā-

lais (18,4%) - dažādu iestāžu vadošajiem darbiniekiem. Par

fantaatiku vairāk intere.ej.a tie laaltāji, kuru darbs
uaiatlta ar tehniku, pie.., inženiertehnlakie un tranapor-
ta darbinieki. Līdzīgu atzinumu lzteicia ari rakstnieka
fantaata G.Ourevičs.

c.ise/ У *" " " " Страны HHiasnh. М., 1^67,
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4. Piedzīvojumu literatūra un detektīvromāna, ataata.

Makaimālaia popularitāte* radītajā - 66,7% - lnženierteh-

nlako darbinieku grupa un mlnlmaiaia - 14,3% - majsaimnie^"

gmpa.

5. Peihologlekaia romāna, ataata, novele. Viavairāk šo

literatūru iecienījuši pedagogi: šai grupā ta leguvuai

makaimalo balau akaltu - 62,9% un grupaa ietvaroa trešo

vietu žanru popularitātes hierarhija. Vismazāk uz šo žanru

orlentējaa mehanlzatori un celtnieki (8,6 - 8,8%).

6, Sadzīves romāna, ataata. Atšķirlbaa orientācijā uz

šo žanru ir vismazākās. Viavairāk to iecienījuši laukkop-

ji (81,2%), ka ari tirdznieclbaa un apkalpojošas afēraa

darbinieki (80,7%) (pirmā vieta žanru hierarhija grupaa

ietvaroa). Savukārt mazāko balau akaitu par to nodevuši

māolbu ieatažu audzēkņi, tranaporta darbinieki - attiecī-

gi 53,9 un 52,3% balau (oeturtā, piektā vieta).

Lai precizētu un pārbaudītu laaitāju žanriakāa noallece"

laaitāju izteikumi aalldzināti ar reālo laalšanaa ainu

(ak. 23.tab.).

Laaītaju izteikumi bieži vien neaakrlt ar viņu reālo

darbību, jo ta ir ne tikai daiļliteratūras piepraaijuma,

bet ari piedāvājuma rezultāta. Taa attiecaa, piem., uz pie-

dzīvojumu un detektlvliteratūru, ka arī uz humoru un sati-

ru. Bez tam laaitāju izteikumus nereti ietekmē konkrētajā

vidē izvaldojušiea priekšstatu stereotipi par viena vai

otra žanra popularitāti. Žanru popularitātes rangi "piepra-

sījumam" un "piedāvājumam" vairuma gadījumu ir ļoti tuvi

vai pat pilnīgi sakrīt. Attiecība uz aadzlveß romānu un

atāatu piedāvājums pašlaik pat paraniedz piepraaljumu.

—T?
Par dalļllteratūraa izsniegumu izpētes bazu bibliotē-

kas pēc daiļliteratūrae žanriem ak. S а r d 1 к о S. Par
dažam dalļllteratūraaizplatības un lasīšanas problēmām. -

"Raksti" (V.Lāča Latvijaa PSR Valsts b-ka), s.*ēj. R.,
1974, 77.-78.1pp.
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Salīdzinot bibliotēkaa un ērpuablbllotēkaa laaitāju iz-

teikumua, atklājas, ka da?adu literatūras žanru popularitā-

tes secība, kopuma ņemot, abas lasītāju grupas lr višnHda.

Taču, aplūkojot katru žanru atsevišķi, izradās, ka ta lite-

ratūra, kas prssa izkoptāku uztveri (dzeja, memuāri, lite-

rāras atmiņas, psiholoģiska proza), vairāk iecienīta

bibliotēkaa lasītāju vidū. Tātad bibliotēkas izmantotajiem

lr raksturīgs plnKnka redzesloks dalļllteratūraa daudzveidl

ba. Kada lr bibliotēkas atgriezeniska ietekme uz daiļlltera

tūraa lasīšanas diapazonu - tos ir taiakas izpētes uzdevums

Par lauku aabledrlbaa literārajam interesēm liecina mūsu

pētījuma iegūta reālas lasīšanas Visuzskatāmāk lita

raras intereses izpaužas tieši daiļliteratūras lnvēlē.

Laslšanaa "momantuzaēmumā" iegūtie dati ļauj saskatīt

vairākas tendences un simptomātlskas paradlbaa. Lauku rajc

na iedzīvotāju uzmnnlbu ssistljuši gan īsti vērtīgi darbi,

gan ari vlrspuslga, viduvēja beletrietika. Visvairāk lasīt-

grāmatu vidū nokļuvuši pēc savas estētiskās vērtlbaa dažā-

di darbi, lielākoties jaunākie Izdevumi - gan oriģināldar-

bi, gan ari tulkojumi (skaitlis iekavās rāda, cik reižu ap-

taujas-lntervljae lslkā lasito grāmatu vidū nosaukts attl*

olgals autora vai ta darbi).

V.Lācia (200)

T.Main-Rida

Jātnieks bez galvas (115)

M.Steiga un L.Volfs

Šahs briljantu
karalienei (59)

A.Čakovakis (59)

Blokāds (58)

THlas zvaigznes galsna (1

A.Uplta (37)

Zaļā zeme (24)

Plaisa mākonoa (4)

*3 Reālas laalšanas ainu atspoguļo intervēto atbildes

par aptaujas periodā lasīto literatūru.
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H.R.Hagards (36)

Ķēniņa Zālamana raktuvsa. -

Dalļa Margareta (29)

Montesumas meita (7)

Y.lgo (35)

Cilvēka, kaa smejas (33)

Nožēlojamie (?)

Pž.Golsvertljs (15)

Poraaltu teika (26)

s.Grīva (27)

Cilvēka galda ritu (7)

Zem albatroaa spārniem (6)

Zemea bēml (5)

P.rigmonte (25)

Pragmente (13)

Ragarae māju T-emint*a (5)

T.Prelzers (11)

Važas (8)

P Akmens

Paralēles

slrdf (18)

I.lndrane (17)

Lazdu laipa (7)

Cepure ar кча!рь!<*п (4)

Pdenanraeje (^)

L Tolstoja (1ь)

Кат-Š un miera (81

'' (14)

(^)

R.Blaumanla (14)

Staati un novelea (7)

H.Birze (14)

SmlHu pulkatenla (8)

Kaudzītea

Memlekn laiki (13)

R.Pormalie

Distance bez finlaa (12)

Z.SkujiņS (12)

Kailuma (7)

A.Tolatoja (12)

Pēteris Pirmais (7)

N.Brebana

Ргапйеека (11)

J.Aho

Sirdsapziņa (Ю)

A.Munte

Staata par Sanmlkeln (ю)

A.Dima (9)

Grafs Monte-Krlsto (6)

Trla musketieri (1)

R.Ezera (9)

Kakta bez mēneanlcas (5)

D.Kjūaaka (9)

3aki nāvei -nē! (6)

Ž.Vema (9)

Kapteiņa Granta bēml (4)

P.Selia (9)

Silaines muiža (7)
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Laaitāju atbildea liecina, ka daiļliteratūras izvēli

oia grāmatu tirgua un velēšanas laait jaunu darbu tūlīt pēc

tA iznākšanas. legūtie dati rada, ka lzdevnieoibas, grā^atni-

caa un bibliotēkaa rosina visu izglītības grupu un visu vecu-

mu lasītāju interesi par izdevniecību kārtējo produkciju.

(Izglītības pieaugtus vairāk orientē uz jaunakaa dalļllteratū

raa apguvi-ek. pielikuma 23.tab.).

Daiļliteratūras jaunumu popularitāte, kas liecina, ka la

altAja aktīvi seko literatūras attīstībai, tomēr netieši

norada ari uz paviršu attieksmi pret daiļliteratūraa izvē-

li. Daudzi pērk gandrīz viaus jaunlzdevumus pēo kartaa, bet

neatceraa ne autorua, ne darbu nosaukumus. Protama,lauku

rajona laaltajam nereti ir viaai grūti orientēties jaunā-

kā* literatūraa plūsma, kaut ari radio, televīzija un pra-

ae samēra daudz uzmanlbaa velti jauno grāmatu apskatiem un

recenzijām. Lai nenomaldltoa jaunas literatūras nepārtrauk-

tajā straumē, viamaz ir regulāri jāiepazīstas ar informatī-

vajiem Izdevumiem un bibliogrāfiskajiem līdzekļiem. Taču

pagaidām vēl maz laaitāju domā par savas lasīšanas plānoša-

nu.

Ari lasīšanas vadlbaa sistēma (grāmatnīcas, bibliotēkas,

skolas, mazu informāoijaa līdzekļi), orientējot uz jaunākas

literatūraa apguvi, netieši atbalsta situatlvās literā-

rā* intereses. Protama,ari nejauša jaunākas daiļliteratū-

ras izvēle var ietvert sevi gradācijaa na vienkāršaa zlņkā-

raa, veiēšanāe aizpildīt brlvoa brliua ar kādu jaunu laaam-

vialu līdz noturīgam literārām intereaēm.

Visa laalšanaa vadlbaa sistēma īpaša vieta jāieņem

bibliotēkām, jo tieši tāa var vlaafsktlvāk vadīt laalšanu,

vienlaicīgi sniedzot laaltajiem gan informāciju par lltera

tūru, gan ari pašaa grāmataa.

Ļoti avarlga bibliotēku uzdevuma lr katru vērtīgo jaun-

aaņamto grāmatu propagandēt uz agrāk aaņemtāa literatūraa

fona, līdz ar to aktivizējot visa daiļliteratūraa fonda iz*

mantošanu. īpaši aktīvi jārekomendē tā literatūra, ko popu

larizē citi inform&cljaa kanāli.
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Daiļliteratūras izvēli noaaka ari grāmatas piederība

pie dažāda laika un tautu literatūras (latviešu un krievu

pirmapadomju un padomju literatūra, citu PSRS tautu litera-

tūra, ārzemju klasiaka un mūsdienu literatūra),ka ari daiļ-

darbu žauriakas un tamatiskaa īpatnības.^
Lai rūpētos par lasītāju interešu daudzpusību, vispirms

jāzina, kadu daiļliteratūru lasītāji ir iecienījuši, vai

lasītāju orientācijas un reāla rlolba nav kļuvusi vienpusī-

ga, reap., vai laaitāju redzealoks literatūra ir pietieka-

mi plaša.

Aptaujas-intervijaa laika lasītie daiļdarbi un lauku

rajona iedzīvotāju nosauktas atkārtoti laaltaa grāmatas at-

kāra no to piederlbaa pie dažāda laika un fondu literatūraa

prooentuāli aadalās Šadl (sk. 24.tab.).

24. tabula

Dažāda laika un tautu daiļliteratūraa

laalŠana (% no noaaukto grāmatu akaita)

izvčlca īpatnībām pir-
morāla plaeaa aplūkota izdevumoat Читатель и художествен-
ная литература. - U кн.: Книга и чтение в жизни небольших
городов. М., 197J, с. 73-98; Стельмах В.Д. Лите-
-Iатурно-художестььннне интересы читателей и особенности
их исследования (по материалам соц.-нсихол.

Книга и чтение в жизни неосльишх городов"). АьгоикЬ дио
аа соаск.учен.степени Л., с *(^е-'
ня/р.гос.ин-т культуры им.Н.К.лрупсксЙ). Fenpor-p

'

Latviešu pirmapadomju 5.9 10,0

Latviešu padomju 34,0 49,1

Krievu pirmapadomju 2.0 6,4
Krievu padomju 18,2 io,9

Citu P3RS tautu 5.1 1,7

Ārzemju klaaiaka 23,6 16,0
Ārzemju mūadienu 11.2 5,9
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КД liecina gan mūsu, gan ari citu rezultā-

ti, prioritāte laaišanae kopaina pieder padomju literatū-

rai. Pata par aevi aaprotamB, ka aavaa tautaa literatūra

ikvienam laaltajam ir tuvāka. ТЗрбс ari Kuldigaa rajona vij

vairāk tika laalti latviešu rakstnieku darbi. Taču vien-

laikus varētu vēlētiea, lai laaltāji vairāk interesētos

par daudznacionālo padomju literatūru, lai mazāka būtu

diatance atarp latviešu un krievu literatūras, ka ari citu

PBRS tautu literatūras laalšanu. Grāmatu izdevēju un pro-

pagandistu uzdevuma būtu vēl aktīvāk nekā līdz Šim iepa-

zīstināt laaltājus ar Padomju Savienības literatūru, tāde

jadi sekmējot dažādu nāciju kultūru tuvināšanos un vēršo-

ties pret atsevišķam lokāla provinciālisma izpausmēm daiļ-

literatūras iaslšanaa struktūrā.

Mūau pētījumā netika konstatēta tik krasa diaproporcija

padomju un ārzemju literatūras lasīšana, kā to, piem.,

atzīmē monogrāfijas "Orāmata un lasīšana nelielu pilsētu

dzīvē autori. Tieaa, laukoa ārzemju literatūru laaa mazāk

neka pilsētā vai pilsētciematā, taču lasīšanas kopainā

disproporciju tas nerada. Tieši otrādi - ārzemju literatū-

ra ieņem otro vietu dažāda laika un tautu daiļliteratūraa

laalšanas struktūrā.Jāpiekrīt ari Maskavas pētnieku seci-

nājumam, ka izglltlbaa līmeņa pieaugums kopuma jūtami ne

ietekmā ārzemju literatūraa, it īpaši klaaikua, laalšanu.

Protama, polārajās grupāa izglltlbaa faktora ietekme ir

apēolgāka (sķ. 25.tab.).
Mūau pētījuma materiāli apstiprina zināmu intereses

atslābumu par pirmapadomju literatūru. Tā, aalldzinājumā

ar padomju literatūru, reālās lasīšanas kopaina ieņem aa-

m6ra necilu vietu. Laaitāju uzmanības loka vairāk iekļūst

jaunāka mūadienu padomju literatūra, bet klaaikas lasī-

šana atvirzāa otrā plānā. Taču nedrlkat aizmirāt,.ka tieši

Нею.! Советским читатель, Книга и чтение
в жизни небольших городов, с.^B-79.
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De&ada

laika,

vntautudaiļliteratūras
lasīšana

arptau.laa-lntervijas
laikaatkāra

ncintervēto

izglītības(%
nonoaaukto
daiļdarbu

skaita;

11

aēa

1

bāzes

Daiļliteratūra

līdz 4kl.

5-6kl.

nepab.visp.

vidējaneoab.

vidējavidēja
apec.

aug- stāka

augstā- ka

Kopa

Latviešupirmmpmāamju
9.5

6.2

5.0

5.3

3.9

3,2

5.9

Latviešu

padomju

38,8

36,3

28,2

36.2

22,8

16,1

23.9

34.0

Krievupirmspadomju
1.8

2.2

3.2

1.4

1.3

3.2

2.0

Krievu

padomju

15,1

16.5

15.8

21,3

22,4

25.8

31.3

18.2

Citu

PSRStautu

4,6

5.3

7.7

3.4

5.7

3.2

5.1

Ārzemjuklasisks

22,8

20,7

27,5

23,2

26,5

29,1

26.4

23,6

Ārzemjumūsdienu

7.4

10,6

12,6

9.2

15,4

19,4

16,4

11.2
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kJaslke ir ideaiß līdzeklis lasīšanas knltūraa pilnveidoŠß

nal.

Pēc laeītšju izteikumiem apriešot, 1-tviešu un krievu

pirmapadomju literatūra ieņem attiecīgi otro un ceturto

vietu, turpretī realaa lasīšanas izpēte liecina, ka tas

ierindojas attiecīgi piektajā un septītajā vietā (ak.

?6.tab.).

26. tabula

Lasītāju subjektīva orientācija pret dažāda laika

un tautu literatūru salīdzinājuma ar reālo lasī-

šanu (% no laeltāju skaita)

Tātad attiecība uz latvleSu un krievu plrmepadcmju li-

teratūru laaltaju vēlmee etlpri atēķirae no viņu praktis-

ka* rlclbae. Olta veida neatbllatlba atarp intervēto Iz-

teikumiem un praktisko rīcību paatāv attlekamē pret ārzemi

klasisko un mūsdienu literatūru. Pēc reālas lasīšanas tēs

leņem attiecīgi otro un ceturto vietu, turpretī verbāli

tas tiek lerindotas piektajā un sestajā vieta. Attiecība

uz padomju literatūru (gan latvHau, gan krievu un cita

PSPS tautu) laaltaju izteikumi viauaa sakrīt ar vi?!

bu.

daudr"

.atviešu pirmapadomju 23,9 2 5.9 5

.atvieau padomju 30,4 1 34,0 1

Havu pirmapadomju H.4 4 2,0 7

b*levu padomju 12,9 3 18,2 3

itu PSR8 tautu 4.5 7 5,1 6

rzemju klaaiaka 9.9 5 23,6 2

raemju mūadlenu 7,8 6 11,2 4
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Kopumā Izglītība īpaši neietekme orientāciju uz dažāda

laika un tautu literatūraa laalšanu. Atšķirlbae vērojamas
vienīgi polarajaa izglltlbaa grupaa - piem., laaltāji ar

izglītību līdz 4 klasēm latviešu klaalku Izvirza pirmajā

vieta, turpretī laaltāji ar augatako izglītību - trešajā.
Acīmredzot laaltajiem ar zemāku Izglltlbaa līmeni litera-

tūraa apguve oiešak saiataa ar nacionalaa kultūraa tradī-

cijām, het, izglītības līmenim paaugatinotlea, reap.,
paplašinoties garīgajam apvārsnim, palielinās interese ari

par oitu paaaulea tautu literatūru.

Ka liecina mūau pētījuma, laaltaju lltararaa lzglltlbee
paplašināšana vel lr ievērojamas rezervea. Grāmatu propa-

gandistiem vairāk jacenšae atimulēt vianotēļ pozitīva

noetadne pret klaalku (latviešu, krievu, citu PSRS tautu),
8o noetadnl pagaidām vēl vāji apatlprlna faktiaka riclba.

Balatotlea uz šo subjektīvo orientāciju, ar mērķtiecīgu

propagandas darbu iespējams pārvērst klasisko literatūru

par llteraraa izglītības stūrakmeni. Ari citu PSRS teutu

literatūra spēj radīt lielu emocionālu rezonanel laeītājn
apzina, tāpēc lasīšanas organizatoru uzdevume ir oenstlee
paplašināt laaltaju zināšanas p*r visu Padomju Savienības

tautu literatūru.

lepriekš iztirzātie laaltaju izteikumi un viņu reālā
rīcība raksturo dalļllteretūres leelšanu lauku rajona vis

par. Šai ziņa starp bibliotēkaa un arpusblbllotēkaa lasī-

tajiem būtisku atšķirību nav.

Bibliotēkaa lasītāju interese par latviešu un krievu
klaalku nepārsniedz 10% no kopēja Izņēmuma
lr ārzemju kleslka, kuraa popularitāte ir vieal izteikto.

Vislielākais Ipatevara daiļliteratūras izoniegumā, it ae

vlšķi lauku ciemos, lr latviešu mūsdienu literatūrai. Ra-

jona centra un pilsētciemata bibliotēku lasītāji aavukārt

To aratlprina ari vleaavienlbas kompleksajā pētījumā-Grāmata un laalšana padomju lauku dzīvē" iegūtie dati
Sk.: rj.i: ч-и<ие p советского <cj:h. Ьып. 5, c.103
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aktīvāk pievēršas krievu un ārzemju literatūrai.

Svarīga literāro interešu indikators ir ari dalļdarbu

žanrs un tematika.

Vlel lasītāju nossuktie padomjn raketnleku darbi, balsta

tlee uz pedagoģisko zinātņu ksndldatee V.Stelmahae lzatrādā-

to daiļdarbu sagrupēti vairāk neka 20 žanri*

kl tematiskos kompleksos, plem., dalļdsrbl par revolūcijn

pilsoņu karu, latviršu strēlniekiem; par Lielo tēvija* ka-

ru (šae rubrlkaa ietvaros izdalīti darbi ar piedzīvojumu

literatūrai raketurīgu eižstu - par iziakdlsaeetu, pagrld-

nleklem utt.); vēsturiskie romāni, stāstīt litsratūra par

mūsdienu jaunatni; fantastika; dzeja; darbi par šodiena*

lauku dzīvi. Grāmatas sistematizējot, mēs nevairījāmies no

dublēšanas, proti, vieni un tie paši darbi tika attiecinā-

ti uz vairākām klasifikācijas rubrikām. Daiļdarbi grupēti

tikai pēo elšeta, neievērojot grāmatas problemātiku, Ideja,

estētisko kvalitāti. Protams, Mdz ar to roda* zināmi vul-

garizacijae, primitīvisms draudi satura traktējuma. Taču

pagaidām, kamēr vēl nav Izstrādāt* zinātniski pamatota

dalļllteratūrae žanriekl tematiska dalījums, ka arī

ko un eoolologlsko kritēriju sistēms, jāizmanto šī shēma,

kas gan lr nosscīta, tomēr ievērojami atvieglo reālās la-

sīšana* analīzi plaša darbu klāstā (Kuldīgas rajona Inter-

vētie pavisam nossuca 1780 daiļdarbus)

Lasīšanas "momentu?pēmums* liecina, ka daži žanrleki t*

matlnkie krtmrlekallr ļoti populāri, eltus lasa mazāk akti

vi vai pat gandrīz ignor!.

81kāk par šo teorētleki metodoloģisko problēmu ak.t

Стельмах П.Д. !ячработкп понятия

дожечтврнного нит°р?гя в ходе "!лжга ич

в жизни небольших городов"* -

1975, № 6. с.ЬS-КУ; Iнига и чтение в небольших
дов. са<l-82.

Piem.? В г а п к а V. Гегакори velns. 1971. Mi-
nēta er-amataietilpināta divas ruhrlkeat 1) vēsturiskie ro-

māni, stāsti; 2) daiļdarbi par revolūciju un pilsoņu кагч.
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No padomju literatūras, ko lauku rajona lasītāji nosauca

nptaujas-intervljaa perioda lasīto un atkārtoti pārlasīto

akaitā. pirmās sešas vietas ieaem šādi Zanrlakl tematiskie

kompleksi (ak. 27.tabb):

27. t а b v 1 а

Padomju literatūraa lasīšana atkāra no čanriakl

tematiaka komplekaa (% no darbu akaita)

Interesanti snlldzlnat mūsu rezultātus ar datiem par po-

pulārākajiem žanriskl tematiskajiem kompleksiem Krievijas

federacijaa nelielajās pilsētas. Tur gandrīz puse no no-

sauktajiem padimju rakstnieku darbiem lr vēaturlakie un

vPaturiski revolucionārie romāni, daiļdarbi par

Melo Tēvijas keru; detektīvi. Kuldīgas pllaatā vairāk na-

kē puMi no iedzīvotāju nceauktajam grāmatām aizņem 1) daiļ-

darbi rar cilvēka personības problēmām; 2) vēatu-

riakle romāni,stāsti; 1) daiļdarbi par Llalo T'vijaa karu (bf

Šajā rubrika ietilpāt darbi, kuros risinātas indivi-
li,nipnih?loyt?kaa morāles aīdsirea problēmas.

Iк::гп n neimc в жрзни небсльсих гсрсдор, с.292,

Cilvēka peraonlbaa veldoHanHa

problēmaa^^
18,В 17.8

Mlleatlba, laulība, ģimene а,9 10,0

Vēaturlakle romanj, ataati 8,7 4,4

M"ļaia Tavijae кагй (izņemot 8,1 3.6
darbua ar piedzīvojumu li-

teratūrai raksturīgu sižetu)

Mūadlenu jatmatnaa dzīve 7,4 6,4
pirtAni - epopejaa 5,1 10,0
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darbiem ar piedzīvojumu literatūrai rakaturigu sižetu);

4) detektīvi; 5) daiļdarbi par mlleatlbu, ģimeni, laulību.

TAtad viaumā mūau dati aaakan ar V.l.Ļeņina PSH3 Valata

bibliotčkae pētījuma rezultātiem, kaa liecina, ka vēeturle-

kie romēni, grāmatas par karu un detektīvi gan Latvija,

gan vlaa Padomju Savienībā ir ārpua konkurenoea.

Taču vērojamaa ari atšķirības; Kuldlgaa rajona laaltaju

aimpātijae vairāk pieder daiļdarbiem par cilvēka peraonl-

baa veidošanos. Peraoulbaa problēma kļūat aizvien sarežģī-

tāka. Darba, profeaijas morālie aspekti, tikumiskie kon-

flikti salāta gan rakstniekus, gan laaltajue. Tāpēc daiļ-

darbu klaeifikacijā būtu jāparedz vieta ari ētiaki sociā-

lāat un ētiski filozofiskām problēmām.

Lauku rajona laaltajam tuvi lr ari daiļdarbi,kuros

taa mūadienu jaunatnes dzīves aktuālas problēmas. Bez tam

labprāt tiek lasīti klteiakie epiaki monumentālie romāni,

reap.,darbi, kas atapoguļo tautaa likteņgaitas. lespējama,

ka Šo plašo epopejisko darbu popularitātes pamatā lr tra-

dīcijas: jau vairākas laeltāju paaudzea laaa tādus darbua

kā Kaudzīšu "Mērnieku laiki", A.Upīša romšnu cikla par Ro-

bežnieku dzimtu, A.Deglava "Rīga". Šādi panorā aa un epo-

pejas tipa darbi ir lielā cieņā ari mūsdienās, lai gan

mūadienu rakstnieki prozaa lielajām formām plevēršaa daul-

retāk.

Ari attiecībā uz izvēlēto daiļdarbu žanriaki tematlaka-

jām Īpatnībām izglitlbaa pakāpei parasti nav izšķiroša no-

zīme (ak. pielikuma 24.tab.). Llelākaa atšķirlbaa vēroja-

mas atarp polārajām izglītības grupām, plem., attiecībā uz

vēaturiakajiem romāniem, atāa.iem. Tas ari sapiotama, jo

lntereae par vēeturlako literatūrubalatāa uz zināšanām

par pagātnes notikumiem.

Laaltaju izteiktāa tematiskās včlmes daudz uzskatām&k

nekā dati par reāli laaītajiem darbiem atspoguļo dažādu

eociaidemogrāflskc grupu integrālo uu diferencēto attlok^l
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pret dazadu žanru un ttmatika. daiļliteratūru (ak. pielikuma

2s. tab.). Lai gan kopuma verbāli izteiktā, tematiakaa

noallecee ka populārākoa flkaa tematus: "lieli ve.turiakl

notikumi", "mūadienu lauku dzīve", "par mlle.tibu", ikvie-

na .ociāldemogrāfl.kuja grupa katram šim tematam lr aava

vieta, reap., iaapējama izdalīt ne tikai konkrētua tema-

tua, bet ari dažaa tematu kopaa, kaa rakaturlgaa konkrēta-

jai grupai^

Atšķirīga lr vīriešu un aieviešu ieolenltā daiļdarbu te

aatika. Vīrieši pirmajā vieta izvirza darbua par vēaturi,
pēc tam aeko gramataa par karu un izlūkiem, par mūadienu
tauku dzlvl, turpretī eievietbm pirmajā vieta ir grāmat..
par mileatlbu, pēc tam aeko lauku dzīves tematika un grā-
matas par ievērojamu cilvēku dzlvl.

Kāda ir tematikaa izvēle atkāra no laaltaja veouma?

atmatnei vecuma no 16 līdz 24 gadiem viapievilclgākāe
šķiet gramataa par mlleatlbu. Nākamo grupu (25-29 gadi) vis-
vairāk aaiata vēaturlakie rumāni un atāsti. Mlleetlbas te-

matika aai vecuma grupā ierindojas jau otrajā vietā. Laaī-

tajiem brieduma gadoe un ari vecākajiem gadagajumiam Ipa-
ai raksturīga ir interese par mūsdienu lauku dzīvi. Vecuma

grupaa 30-49, 50-59, 60 un vairāk gadu par šo t.maiu
inte-

resējas attiecīgi 41,3, 52,4, 58,0% laaitāju, t.i., jo ln-

-ervētia ir gadoe vecāki, jo lielāka ir visu lutere.e par
auku dzīves tematiku, kā Ari par vēsturi.

Lasītāju vēlēšanās iepazīt dažādus vēaturae periodus
, vienmēr apmierināta. To pašu var teikt par muadle-
u lauku dzīves tematiku.

Oalļllteratūraa izvēl.. mo-
v 1

un faktori. kaa to.
Intervija, lai-

ā laaltāa dAiļliteratūrea izvēle, motīvu .truktūra at.po-
uļota 26.tabulā, kā pielikuma 26. un 27. t^bulj

'

Arjēdziena"d.lļllteratūr i

n.r.tūra,izvēle. l.^ктёlа]^огГ^ь%?^^';
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Intervēto izteikumi tikai aptuveni ļauj ieekatitiea mon

vacijae saturā, jo daiļliteratūraa izvēle ir un palika

dziļi individuāla proceaa, par ko iaaltājs nu vienmēr

apēj dot izsmeļošas ziņas. Uz iegūta materiāla pamata var

izdarīt tikai pašua vispārlgākoa aecinajumus,bet parādību

dziļāka izpēte ir turpmāku kompleksu pētījumu uzdevuma.

28. t a b n 1 а

Intervija, laika lasltāa daiļliteraturaa

izvēlea motīvi dažādaa izpētaa bāzēs

(rangu secība)

Izvēlea motivi Kuldīga Alaunga
Rendu un

Snēpele

Intereaē tieši šA auto-

ra darbi

1 2 2

Pattemu granātu nejauši?
baa peo

2 1 1

Jlti itteica 3 6 3

Intereaē daiļdarba te-

matika, čanrs

4 7 5

Ieinteresēja grāmatas
nosaukuma, vAka,
Ilustrācijas

5 3 4

Ieinteresēja anotAcija 6 5 7

Par šo grāmatu vlapAr
daudz runA

7 4 6

Meou informAcilas lī-

dzekļu ietekmē

(kino, TV, preoe)

8 8 8

grAmatu skolas

ietekmē

9 9
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Laaišanaa kultūra sākas ar grāmatas izvēli. Lasītāju

izteikumi liecina, ka apmēram ceturta daļa no viņiem lasām-

vielu izvēlas neapzināti, impulsīvi. Tātad daudziem lasī-

tajiem nav izkopta prasme izvēlēties literatūru,un tas no-

ztmē, ka lasīšanas kultūras audzināšanai līdz šim bijis

stihisks raksturs.

Daļa intervēto nespēj lasāmvielu izvčlētiea mērķtlealgi,

viņu intereaea lr nenoteiktas, nestabilas. Ne mazuma vēl

ir tādu laaltēju, kam sveša jebkāda laalšanaa aiatēma. Grā-

matu nopērk vai paņem bibliotēka lemšanai vienkārši tā-

pēc, ka tā gadījusies pa rokai. Protama, nejaušības pakāpe
šeit ir diakutējams jnutājums. Ne vienmēr lasītāja, motivē-

jot savu izvēli, reflektē to apziņā. Tāpēo ir aplam apgal-

vot, ka pilnīgi viaoe gadījumos interese par izraudzīto

grāmatu ir nejauša. Acīmredzot daļa intervēto nejūtas kom-

petenti pamatot aavu Izvēli. leapejams, ka impulalvā izvē-

le aalatāa ar oenšanoa iepazīt jaunāko daiļlitoratūru. Mū-

suprāt, nereti tieši interese par novitātēm grāmatu tirdz-

niecības tiklā nosaka nejaušās izvēlea lielo Īpatsvaru. Ta-

jā pašā laikā manāma, ka šie intervētie lasa nesistemātis-

ki, viņu lnteresss lr nenoturīgas, lasīšanas kultūras līme-

niа zema.

Nereti reapondentiem grūti atbildēt uz jautājumiem par

viņu rīcības vai attieksmes motīviem! vieni vēl nav šos
motīvu, izanalizējuši, citi neprot izdalīt galveno motīvu,
ja to ir vairāki, pamatot aavu izvēli. Balstoties uz paš-
reizējo l.alšanaa izpētes teorijaa līmeni, mea varam tikai
aptuveni nojauat, vai dominējošie Izvēlea motīvi lr reāli

ekaistējošl vai tikai apziņaa nosacīti.s2
Lasītāju un gramataa savstarpējo attiecību siatčuā

augatals gadījuma rakatura izvēlea īpatsvars varētu būt

saistīta ari ar to, ka grāmatnīcas vēl neapēj pilnība ap-
mierināt lasītāju vajadzības un vēlmes. Tāpēc nostiprinās

M. 1972" c.5t2/ " * развития психики.
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negatīvais paraduma Iztikt ar nejauši iegūtu leaSmvielu.

Mūau pētījuma nebija paredzēts ievākt konkrētus datua par

to, kg grāmatnīcas un bibliotēkas apmie-ina lasītāju

pieprasījumus. Ta(*utas, ka ]abu grāmatu nereti nevar da-

būt ne bibliotēka (jāgaida, kamēr nodoa cita lasltaje), ne

ari grāmatnīca, nesekmē sistemātisku, plānveidīgu un mērķ-

tiecīgu lasīšanu. Tieši tāpēc veidojas paraduma lasīt to,

kas pagodēs, resp.; mazinās iespējas attīstīt laaītaju in-

dividuālo gaumi. Tiek bremzēta laaītaju aktivitāte, laal-

Sanaa kultūraa attīstība, notrulinās lasītāju Intereses,

konkrētie pieprasījumi tmnsformējaa pavisam nenoteiktāa

vēlmēa - "kaut ko interesantu".

Lauku rajona apstākļos lasītāju, IpnŠl ciemu iedzīvotā-

ju, iespējas izvēlaties daiļliteratūru ir aevišķi ierobe-

žotas, tāpēc ir grūti attīstīt šo iedzīvotāju lasīšanas

kultūru. Šai darbā aktīvāk jalesalataa visiem lasīšanas

organizatoriem un vadītajiem, it Ipoši bibliotēku darbinle

klem. Vēl daudz darāms, lai katra grāmata atraatu savu

laaītaju, lai daiļdarba ievēli iespējami retāk noteiktu

nejaušība.

Mūsu pētījuma rezultāti liecina, ka kopuma daiļdarbu iz

velaa motīvu atruktūra pirmās trīs vietaa ieņem Šādi motl-

vis "Interesē tieši šā autora darbi", "paņēma grāmatu na-

jauŠlbaa рбс", "citi leteica".

Viena no vadošnjlcm izvēles motīviem ir iemīļota rakat-

nleka peraonlba, ka ari Citu, agrāk lasītu Ša autora darbu

ietekme, kuraa rezultāta lasītajā spzlņš ir izveldojlea

konkrēts priekšstata pār attleolga rakatnieka daiļradi. Bū

tlba ta ir uztlcēšanaa tuvam rakatniekem, viņa rakatlbaa

manierei, ka ari intereae par viņa darbu šanriski temātia-

kajām īpatnībām, resp., Interese par kadu noteiktu drīves

jomu vai daiļliteratūraa Xanru. Laaitāju simpātijas pret

pazīstamiem autoriem, Intereae par viņu daiļradi bagātina

laalšanaa pieredzi, stabilizē ?lnašanna par daiļllteretOrn

Tašu šai tendencei ir ari Cnaa puse. ŠBdi laaltāji ljtera



tūraa izvēle boletāa tikai uz autoritātēm, bet nepazīsta-

miem outcriem uzticaa nelabprāt. leapējama, ka daļai Šo la-

aītaju nav pa apeknm bez citu palīdzības orientēties dzī-

vajā literatūraa procesa. Тарбс tik liela nozīme lr grāmata*

propagnndlatu - bibliotekāru, grāmatu pārdevēju aktīvai

palīdzībai.

Grāmatu Izvēla liela nozīme ir mazajam sociālajām gru-

pām, resp., draugu, kaimiņu, darbabiedru ieteikumiem. Pēc

V.l.Ļeņina PSRS Valsta bibliotēkas aoclologu atzinuma, Sia

motīva lr domlnējošaia dalļllteratūraa lzvēlea motīvu

struktūra.s3 par ialaalto cilvēka bieži daļas lomaa ar aat

tuvākiem aabiedribaa locekļiem, kaa eavukārt ietekmē tur-

pmākoliteratūraa izvēli. Kuldlgaa pētījuma iegūtie dati 11a-

cjna. ka mlkrosabiedrlbaa ietekme, reap., gtmenea looekļu,

darbabiedru ieteikumi, ieņem trešo vietu daiļliteratūras

izvēlea motīvu struktūrā. Draugu, paziņu, kaimiņu, darba-

biedru uzakati, lnteresea, gaume ir labi iepazīta .un корЖ-

ja Hact:ar*nē pārbaudīta, tapēo tiem var uzticēties. Draugu

ieteikuma dod garantiju, ka attiecīgā grāmata būs intere-

aanta, aaiatoša. Mūsuprāt, šī uztlcēšanaa draugu, paziņu

ieteikumiem netieši liecina par vBjo orientešanoa dalļllta-

ratūrā, par nelielo lasīšanas pieredzi un tātad norāda, ka

nav pietiekami izvērsta laslšanaa vadība;

Materiāla analizē izvirzīja* jautājuma, vai dalļlltera-

tare* izvēle* motlvua ietekmē izglītība* līmenia. Paaugeti

rotlaa laaitaja izglitibal, pieaug vleparīgo un tātad ari

literāro zlnannnu krējuma, bagatinaa laeTaanaa pieredze.

izkriat"Hzējaa vairāk vai mazSk noturigi daiļliteratflraē

izvēlea krltērlH.

Teču izradu*, ka laaltaju izglītība* līmeņa pleeuguae

nerada jntamaM atšķfribae dažādo motīvu aadalljuma. КЖ pa

raati, Helakr diference vērojama relarsjae izglltībe*

ига и Р чизни исбольшии городов, с.84.
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grupaa (як. pielikuma 26.tab.). starp laaltajiem ar nepa-

beigtu augotßbo un augstāko izglītību vairāk ir tadu, kas

graTaai?:izveļas apzināti, bet laaītaju Trupā ar vidējo iz-

glītību ir vleaugatßknts nejaušas izvēles procenta (36.0%)

Sle dati vedina domāt, ka skola un bibliotēka, ka ari gi

mene vel pietiekami neattlata laaitāju spējaa apzināti

un mērķtiecīgi izraudzitlea lasāmvielu.

Ari laaītaju aoiiālprofeaionala īpaši neietek

mē grāmatu lzvēiea motlvua (ak. pielikuma 27.tab.). ИВсlЬч

iestāžu Rudzēkņl retāk orientējaa vienīgi uz pazīstamiem

autoriem. Tne ir likumsakarīgi, jo viņu lesišanas riera-

dze vēl ir ear.ēraneliela. Diemžēl vērojams, ka vlaßa ao-

c'iaiprofeaionßlajar grupēs lasāmvielas izvēli ietekmē ne-

jaušība, laalšanai trūkāt alstēmas, laaltāji neprot izvē-

lēties mākslinieciski pilnvērtīgus darbus. ?āda impulsīva

literatūras izvēle mnzak konrtatēta kalpotāju speciālistu

un mācību iestāžu audzēkņu vidū.

Literatūraa lzvēlea lzjūtaa izkopšana, laaītaju aktīvi

tates stimulēšana vēl daudz darāms gan skolām, gnn biblio-

tēkām. Ari masu informacljaa līdzekļiem aktīvāk jāpropa-

gandē vērtīga literatūra, palīdzot laaltajiem atšķirt to

no vlrspualgas beletristikaa. Tēc mūsu pētījuma datiem,

motl-am "paņēma grāmatu kino, televīzijas, preaea letek-

mē" daiļliteratūraa izvēlē ir paviaam niecīga īpatsvara,

īpaši satrauc taa, ka laaītaje nereti paliek ārpua profe-

aionalāa kritikaa ladarbaa afēraa.

Pētījuma materiāli liecina, ka lauku iedzīvotāju prasi

baa pēc daiļliteratūras llelē mēra apmierina peraonlskēe

(pašu, ka ari draugu, paziņu un ģimenes locekļu) bibllott-

kaa,reep., grāmatu tirdzniecības tīkla. Bibliotēku ka daiļ-

literatūras ieguves avotu min tikai 15.2% intervēto (sk.

29.tab.).

Pat Snēpelē un Renda, kur sabiedrlako bibliotēku izman-

tošanas pakāpe ir leiugstSka, tiki.ikatrs piektais lasī-

tajā nosauca bibliotēku par galveno daiļliteratūras l*-gu-
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29. t a b и 1 а

Apfpujas-lntervijas laika lsaltāa daiļliteratūras leguves

avoti f% no kopēja nosauktn grāmatu akaita)

ves avotu, bet proporcionāli divreiz vairāk intervēto par

tadu minēja grāmctnlcu. Zīmīgi, ka ari daļa bibliotēkas

laaītaju daiļliteratūru bibliotēka nepieprasa nemaz.

Acīmredzot lasītajā lnborStāk včlaa, lai daiļliteratūra

viņam būtu pieejama nājaa, nevis lai to vajadzētu ņemt uz

laiku no bibliotēkaa. Lai varētu spriest par to, kāda lr

nast-bibliotēkas lomf, veidojot un apmierinot olepraaljunni

pēc dalļllteratūraa. nepieciešama šo jautajumr izpētīt

rlrjlēk.le(rOtte dati rada zlnēmaa par masu bibliotē-

kaa ka daiļliteratūras leguves avota preetUu. Tikai ak-

tīva un mPrķtleiiga literatūraa propaganda un viepuelgs

lnfortraoljae darbs var aktivizēt sabiedrisko domu.

Attieksme prat etkār ctu

laaīaanu. Le.altajoevairāk vai mazājt lr noattprl

nājlee paraduma pērlaelt iecienītu rakstnieku darbua, at-

kārtoti ar e*-v tuvām grāmatām.

Jāpiebilst, кя atbildes из jautāju-

mu "Ja esat atk?rtofl lasīji? kādu daiļdarbu л atcerē-

tiее, tnd nosnuriet autoru чп поеаы r-* ir ļoti

dn'adre: lr Inpl+ajl, kuri patiesi i«r itua auto-

Literatūras ieguves avoti

-pčtes blblio

t?ka

grāmat-
nīca

pazlou,kal-

miau,drau-
gu, darba-

biedru per-

soniskas

bibliotēkas

citu

menaa

locekļu
grama-

taa

nāju-
ml

:uldl^a 7,2 62,2 18,1 10,3 2,2

lsunga 17,5 56,1 li,9 10,3 4.2

enda

tn Sn?p
20,6 47,2 12,5 16,6 *,9
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rus un darbus, bet ir ari tadi, kuri min populāru rakst-

nieku darbus, kurus bieži piemin prese, radio, teievlzi-

ja, proti, intervejamaia vēlas dot "pareizu" atbildi,

orientējoties uz vispāratzītam autoritātēm rakstniecība.

Xuldlgaa rajona iedzīvotāju atbildes liecina, ka vai-

rāk vai тачак izteikts paradums pārlasīt iemīļotu autoru

gramataa lr 70,3% intervēto, ar atbildi: "Neatceros auto-

rua un grāmatu nosaukumua" aprobeiojaa 7,2% aptaujāto,

bet atkārtotu laalšanu neatzlet 22,5%.

Izradaa, ka tieši oiemos ir visvairāk tadu lasītāju,

kuriem izveidojies paradums pārlasīt iecienītu rakstnieku

Vairāki mīļākie autori un gramataa, pāc pašu ap

liecinājuma, ir apmēram 1/3 (36,4%) laaitāju, kaa dzīvo

clemoa. Taa liecina, ka šiem laaltajiem ir jau atingri

izveidojualea noteikta vlapārināta attiekame pret atae-

vlšķlem rakatnieklem un ka tie lr Basnieguši zināmu laal-

šanaa kultūraa līmeni. Rajona centrā šādaa apzinātaa lite

rāraa aimpātljaa konatatētaa 28,4%, pilaētciematā - 24,7*

aptaujāto.

29,9% lauku rajona laaltaju atkārtota aaakarame ar

iecienīta rakatnieka daiļradi vai atsevišķiem darbiem ir

kļuvuai par apzinātu nepieciešamību. Vismaz tie ir laalta-

ji ar zināmu noalieci gramataa laalt atkārtoti. Tašu ap-

tuveni puae aptaujāto gan ciemos (46,8%), gan pllaētciema

tā (53,0%), gan rajona centra (46,5%) noaauc tikai vienu

atkārtoti laaltu grāmatu vai ari apgalvo, ka mādz gramataa

pārlaalt, bet patiealbā ne autorua, ne darbu noaaukumua

neatceraa. Lielākoties tie ir lasītāji, kuri neprot uz-

tvert vertlgaa gramataa aavda ību, kuru intereee par daiļ-

darbu aaistāj tikai ar aHeta iepazīšanu. Tā lzpaužaa

ne vlaal augsta laalšanaa kultūras līmenis, bet aiiktal

pieņēmuma, tie ir cilvēki, kuri namaukuši

dlvua vai atkārtoti pārlasītus <3;.lļdarbuß.
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atmiņai vai izklaidībai ir tikai pakārtota nozīme, Nevar

būt nopietna interese par daiļliteratūru, ja neviens darbs

neatstāj lasītajā atmiņa nekādaa pēdaa.

No jau minētajiem 22,5% atkārtotas iaaišanaa pretinieku

daši pēo pašu iniciatīvas (aptauja nebija tada jautājuma)

atklāti izteica aavus uzskatus: "Otrreiz lasīt lr neintere-

santi", "Pārlaalt? Nč, nē, ko tik daudz," "Atkārtoti nela-

au, jo labi atceros ar viena reizi", "Pārlasījis asmu tikai

agrāko laiku mīlestības romlnua, nosaukumua neatceros".

lasītajiem paliek neizjusts baudījums, ko sniedz atkārtota

tikšanas ar mAkalinieclaki vērtīgu grāmatu.

Himo vietu atkārtoti laalto grāmatu vidū Kuldīgas ra-

jonā ieņem latviešu, otro - ārzemju, trošo - krievu rakst-

nieku darbi. Viaoa izpētes objektos kopa Intervētie nosau-

kuši 344 leolanltua autorus. To skaitā nosaukti

03 latviešu, 103 krievu un 117 ārzemju uutori. No

krievu rakatniekiem minēti 93 un 10

autori, latviešu attiecīgi - 32 un 51. SaHdtinājuma*n

pašlaik lasīto grāmatu akaitā nosaukti 23 latviešu pirmapa-

domju un 69 padomju autori; no krievu rakstniekiem minēti

111 padomju un 14 pirmspadomju autori; no citu PSRS tautu

rakatniekiem - 39. Savukārt ārzemju mūsdienu un klasiako

literatūru pārstāv 149 autori.

Kuru autoru darbi laukos ieguvuši vialiclāko emocionā-

lo rezonansi? Šai ziņā Ipt.šiizceļaa V.Lācia. Viņa romānu

popularitāte konatatēta jau iapriekščjoa dailda mēroga

V.Lāoi par iecienītu autoru atzlat 41,9% no

intervēto kopskaita (ciemos un pilaētclemata - attiecīgi

piem.! Советски L a g 1 c T. Vent

ja tel9te ndukogude rahvaote ning
nindamiaeat. - Houkogude Keati HSV Iv.
?csti NSV rahvaraamatukogu lugeja 1967. Tallin, 1970,

Клявениек З.В. Литературное интерс-
- и ид роль в эстетическом воспитании учащихся ьечериеи

дней; ыколи. Автореф. дне. на соискание учен.степени
анд.пед.наук. Рига. 1975, сЛ-.
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50,3% un 32,6%, rajona centrā - 42,8%). Tātad ciema iedzī-

votāju un pilsētnieku attieksme pret 5o autoru vērojamas

pavisam nelielas atšķirlbaa. Jāpiebilat, ka laukoa V.Lāča

vardu aievietes min puaotraa reizes biežāk nekā vīrieši.

V.lāča daiļrades atabilo popularitāti pilsētā un laukos

apliecina ari tas, ka lntervljaa lalkd V.Ldča darbus laal-

ja 8,8% intervēto un viņa darbu atkārtotu izdošanu veļas

apmēram 25% aptaujāto. Zlņaa par atkārtoti lasītajai

tam liecina par literšro simpātiju virzību. Tātad lauku

sabiedrībā lr izveidojies atablle stereotips attieksme

pret V.Lāča daiļradi. Šķiet, ka viena no V.Lača

tas cēloņiem vidējās un vecākās paaudzea lasītāju vidū lr

jau bērnībā un jaunība iegūtie uztveres stereotipi. Kaut

ari šie stereotipi ne vienmēr atbilst lasītāju indlviduāl-

painologlakajām īpatnībām, tie ilgstoši saglabājas laaltā

ju apziņā.s6 jo mazāk lasītājs pazlat daiļliteratūraB

"zelta" fondu un aliktāk orientējaa jaunākajā literārajā

proceaā, jo ncturlgākaa lr viņa llterārāa un

vairāk viņš pakļaujaa uztvarea stereotipa varai.

Otro vietu atkārtoti lasīto autoru v:dū Iедет

(viņa darbus atkārtoti laaija 7,2% aptaujāto). Не tam slevlataa

R.Blaumaņa vārdu minējusaa trla reizes biežāk nekā vīrie-

ši. Pāo tam seko A.Uplts (5,7%), J.Jaunsudrabi ņš (4,1%),

brāļi Kaudzltea ("Mērnieku laiki" - 2,5%), A.Sakae (2,4%),

I.lndrāne (2,2%). No latviešu padomju rakatniekiem bez jau

nosauktajiem iecienīti ir 2.Grīva, D.Zigmonte,

A.Grlgulla, X.Zālīte, I.Ziedonis, O.Vūcietla, M.Birze,

Z.Skujlņš, R.SČlia, E.Birznieka-Upltla, R.Ezera (2,0-0,5%)

No latviešu klaaiķiem bez jau ioaauktajiem populārākie ir

J.Akuraters, Aspazija, A.Hrlgaiere, J.foruka, Ralnia,

P.Rozltla v.c.

—

5Б
ШиОутами Т. исlиы-аьная микология. Ai..

с.454.
..

'
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Populārākais ārzemju rakstnieks A Dima (3,4%). Seko

T.Droizers, Ž.Verna, A.Kronina, V.lgo, E.Remarka, R.Tagore,

Di.Londona, S.Salminene, A.Sent-Ekzlperl, Di.Golavertija,

T.Main-RidM, D.Defo, E.VoiniČa, R.N.Cintēkine, S.Unaeta

(2,6 - 0,6%). Mazāku balau akaltu ieguvuši E.Zola, H.Sen-

keviča, E.Hemingvejs, R.iolana, R.Hagards, J.Haaeka, F.Kū-

pora, K.Mlkaata, K.Hamsuna, F.Stendāls, G.Mopaaana. No at-

kārtoti laaltajiem Ārzemju autoriem pārsvara ir franču,

angļu un amerikāņu rakatnieki, samēra lecienīta ir ari vācu,

norvēģu, lndielu, poļu, aomu literatūra.

Atkārtoti laalto krievu klaalķu un padomju rakstnieku

vidū pirmo vietu ieņem Ļ.Tolstojs (5,9%), pēc tam seko M.Šo-

lohova (2,8%), A.FušMns (1,5%), A.Tolstoja (1,2%), A.boptja

java (0,9%), V.Koievņikova (0,6%). lecienīti ir arī šādi

vārda meistari (uzvārdu secība pēc alfabēta): A.Čehova,
P.Dootojevskla, M.Lermontova, A,B-ļajeva, A.Pa

dejeva, J.Germena, V.Ketlinska, A.Novikovs-Prlbojs, N.Ost-

rovakia, B.Poļevoja, K.Simonova, V.Šiškova, V.Uatinova.

No citu PSRS tautu literatūraa noaaukta 41 atkārtoti la-

sīta autora. Daži lasītāji par aavu iecienītāko autoru uz-

skata I.Meleiu, S.Rannama, A.Tamaāri, I.Šamjaklnu. Atkārtoti

iaalto autoru vidū visbiežāk minēti igauņu, ukraiņu un balt-

krievu rakstnieki.

Dati par atkārtotu lasīšanu liecina, ka lauku rajona la-

altaju interesesnav konceatrējušāa ap nolielu rakstaieku

grupu. Sākotnēji mēa paredzējām, ka atbildoa būs daudz ato-

reotipiakakas. Taču izrādljāa, ka individuālo atšķirību pa-

kāpe lr daudz lielāka neka mēa gaidījām. Lasītāju indivi-
duālo aavdablbu vairāk atapoguļo to autoru loka, kas ierln-

dojaa ranžētās rlndaa beigaa. Šādi dažaa reizaa par populā-
rākajiem noaauktie rakatnieki veido vairāk neka puai no uz-

кзltītajiem autoriem.

Domājama, ka dati par lecienītākajiem autoriom Ttspogu-
ļo ne tikai laaltaju aimpatlju diferenciāciju, bet ari 11-

- aislteČu aepie tiekamo stabilitāti.
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Protams, autoru uzskaitījums vien vai nesniedz priekš-

statu literāro interešu virzibu ию laelšsnaa kultūrae

lzkoptību. Tomēr tas ir nepieciešams punkts tālā-

kiem detalizētiem pētījumiem un prsktlakam laelšenas vadi

šanaa darbam, kur svarīgi zināt, uz kādiem autoriem laalta

jl vairāk orientējas, kuru rakstnieku darbus labprāt pār-

lasa. Bibliotēku darbiniekiem dziļāk jaiepazlat populārāka

rakstnieku darbu er.dablba, lai lasītājiem varētu ieteikt

ari mazāk paclptamu autoru līdzīgus darbus.

Starp padomju autoru darbiem, ko lauku iedzīvotāji no-

sauca atkārtoti laalto pkaitā, pirmās desmit vletee leaem

žanrleki tematiskie kompleksi (procentos)!

Cilvēks personības veidošanas problēmns 17,8

Romāni - epopejas 10,0

Mllsetlba, leullba, gLsene 10,0

Mūadienu jaunatnes dzīve 6,4

Pagrīdes ciņa par padomju *яги buržuāzinkaja

Latvija 4,9

Vēsturiskie romāni, stāsti 4,4

Kultūrvēsturiskie romāni 4,3

Kolektlvizācljs un pirmās piecgades 3,9

Lielais Tēvijas karš (bez darbiem ar piedzī-

vojumu literatūrai raksturīgu sižetu) 3,6

Dzīves atjaunošana pēc Lielā Tēvijas kara 3,4

Šai populārāko Zanrlakl tematisko kompleksu izkārtojums

d-udz kopēja ar laslSanae "momentuzņēmumš" legūtajiem da-

tiem. Aplūkojot attieksmi pret daiļliteratūras atkārtotu

lasīšanu, jānorada, ka, izglītības līmenim paaugstinoties

līdz vidējai izglītībai, pieaug to lasītāju īpatsvars, ku-

ri grāmstae laea atkārtoti (sk. 30.t0b.).

3ai sakarībai tomēr nav Hneßre rakstura, tātad izglī-

tībai te acīmredzot nav izšķirošā nozīme.
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Daži daiļliteratūra* Izplati

baa aspekti. leskatu par dažādu žanru un temati-

kas, da*9da laika un tautu daiļliteratūras Izplatību

etblldes par aptnujas-lntervljaß anketa ievietoto literatū-

ras aarakstu. Reppondentu atbildes veido šādas gropes: "Ff

mv lasījis", "Ar nopaukumu pli-moreizi iepazinis aptaujss-

intervijaa laika", "Esmu tadu grāmatu redzējis vai par tā-

du dzirdējis".

Atkarē no a+bildes viel lasītāji tika iedalīti trijās

noaacltas дгчрбя (I grupa - tie, kaa izlāpījuši vpirēk pa?

36 grēmntat', II grupa - 11-35 grāmatas, 11"? grupa - 1-10

gramataa).

legūtais materiāls kopuma ļiuj eecinat, ka lasītāju lit-

rara erudīcija ir viaoi neviengabalalna. Protcmo, plaakeltl

kādu laaītaju rle daiļliteratūraa cienītāju un parlnēju kp-

tegorljaa, pamatojotiea tikai uz izlaalto grāmatu skai-

tu, nebūtu pareizi, tomēr pēc tā zināma mērā var spriest

gan par laslšnnac aktivitāti, gan ari par izlasītas li-

teratūraa daudzveidību.

Kaut ari paravarā vērojama vidēja lasīšanas aktivitāte

(II grupa), tomēr diezgan daudz lr ari lasītāju ar zemu 11

terāro erudīciju, kuri no dotā daiļliteratūras saraksta

galvenokārt bija lasījuši tikai skolaa programma letvertie

darbus.

lepriecina I grupas atbildes. Šiem lasītajiem lr akaldr*

priekšstats par dažādu rakstnieku daiļradi, viņi pazlnt

ari mazāk populārus, mākslinieciski vērtīgus ievērojamu au

toru darbna (piem., ?.Dostojevska darbu "PlazTmea no miru-

šo nama", Č.Dlkenaa - "Flkvika kluba piezlmea" и.о.).

T8 kš anketā pladavgtala daiļliteratūras saraksts mazln

eltajiem deva leēpēju preatlfa intareeēa paradīt aevi lab-

vēlīgāka gaiaaā, atbilžu patlaaiguma pakāpa tika kontrolē-

ta ar t.a. pelhoiagiaM alaada palīdzību! daiļliteratūras

saraksta bija iekļauti ari trīs fiktīvu rakatnlaku darbļ.

Parekatot ntbildēa, konatitēta, ka 75.1% aptaujāto lsi*!to
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okulta nenosauca nevienu no Šim neesošajam grāmatām, bet

24,9% intervēto dažādu motīvu anledza neparelzaa atbil-

des. Starp tiem ii gan lasītāji ar allktu atmiņu, gan tā-

di, kaa preatiža intereses apzināti slēpuši aavu literatū-

ras nezināšanu. Analizējot iegūtoa datua, par melotajiem

uzskatīti tie laaltāji, kaa apgalvoja, ka izlasījuši divua

neesošu autoru darbua, bet anketaa, kurās psr laaltism at-

tlmati viai trla fiktīvie darbi, lzņemtaa no apatrades. 4t

bilžu ticamības pakāpe ir augsta, jo, piem., šadaa neoao-

šās gramataa - V.Kalnails "Romiešu kohorta aoļo" un M.Bur-

gine "Uz dzlvea oliakšņa" - par lnaltām uzradījuši tikai

attieolgi 2,5% un 9,?% respondentu.

Visuma atarp daiļliteratūras aarakata ietverto gramstu

laaīaanu un atarp pakāpi, kada par šiem daiļdarbiem ir In-

formēti tie, kaa too nav lesljuši, paatav vidēji ciešs ko-

relācija ( P. 0,775). Jāpiebilst, ka informācijas plūsma

lauku rajona iedzīvotāju vidū ir viaai augsta: katru otro

no aptaujātajiem, kurš nebija lasījis kadu no saraksta mi-

nētajam grāmatām,bija sasniegusi informācija par attiecīga

daiļdarba eksiatencl.

Taču, aplūkojot katras dalļllteratūraa nodaļas Izplatī-

bu stsevlšķl, izradās, ka, piem., attiecība uz krievu lits

ratūru starp tas lasīšanu un informētības pakāpi nelasīju-

šo personu vidū pastāv ļoti spēcīga korelācija (0 * 0,92).

Diferences starp lasīšanu un informētlbaa pakāpi nav, piem.,

attiecība uz Ļ.Tolstoja darbu "Augsamcelšanaa", K.Simonova

Таг kareivjiem nepiedzimst", V.Tsndrjakova - "Tiesa"

(sk. pielikuma 28.tab.).

1-ai gan pašreizēja laelšnnaa lzpētea attlatlbas līmeni

mēs vēl nevaram konstatēt, kas nosaka attiecīgas grāmatas

popularitāti, tomēr iegūts interesants materiāls par lltera

tūraa izvēlas īpatnībām dažādas aociāldemograflakas grupēs.

Anketa ietverto daiļdarbu popularitāti atkāra no inter-

vējamo pociālprofesionaias piederības raksturo 31.tabulas

dati
.
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31. tabula

Kopaavlikiazs par dalļllteratūraa laaleanu aptaujāto

grupaa рас Bociaiprofeßlonalaa plederibaa

57 Aritmetiakie vidājie (M) aprāLinatj rakatuHgāknjam b,J

clālprofeaionālaiām grupān.lauku rajona. kiediāna (Ms) aprē-
ķināta pēc formulas

—я4- - Ем
,

Mc . х i к —

,

- medialā Intervāla zemākā robeža,
к - klaaea lieluma,

X p
- biežumu корзиппа,

E m ļ
**biežumu summa latarvāloa pinne medialā,

- modiālā Intervāla biežuma.

Kvartlli navirse (Q) lietota kā mediānaa apreķiuāžanal
aamto & edta raaTtājs.

Socialprofesionalea grupaa

Izlaaltaa grama- - Q
taa (vidēji uz

1

1 cilvēku) 2

Me

Mehanizatori 3.0Č2 2,18 0,73

Laukkopji 2,510 2,12 0,46

Lopkopji 2,097 1,95 0,49

Celtnieki 2,654 2.25 0,39

Laukaaimniecībaa apeciāliatl 5.244 2,55 0,29

VadoSie darbinieki 5,390 2,50 0,33

а

Inženiertehniskie darbinieki 5,013 2,48 0,31

Kvalificēta darba atradnlekl 3,707 2,29 0,39

Mazkvallflcata un nekvallfi- 2,635 2,05 0,45

oeta darba atradniekl

Tranepojta darbinieki 3,417 2,27 0,37

а

Vadošie partijaa, komjaunat- 5,045 2,56 0,40

nea un padomju darbinieki

Pedagogi 6,011 2,63 0,36

Medicīnas darbinieki 5,212 2,52 0,30
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31.tabuiaa nobeigums

Dažāda laika un tautu daiļliteratūras lasīšana dažādās so-

elālprofeslonālajāa grupās ir visai atšķirīga. Vērtējot
рас vidējiem radītajiem, iegūstam aptuvenu "normatīvu", kā-
Ju sabiedrībai izvirza tāa progreaa intereses.

Tā ka mūsu rlcibā lr ziņaa par reapondentu majda esošo

grāmatu skaitu, ir mērķtiecīgi to salīdzināt ar daiļlitora-
tūi-aslasīšanas aktivitāti (sk. 32.tab.).

legūtie dati liecina par zīmīgu aakarlbu: jo augstāka ir
daiļliteratūraa laalšunaa aktivitāte (pēc izlaalto ialļdarbu
akalta), jo lielāks ir grāmatu daudzuma paraoniakaja biblio-

tēka. No lasītajiem, kaa ietilpāt aktīvo lasītāju grupa,
34% mājas lr bagāts grāmatu krājuma (vairāk par SCO grāma-
tām). Tikai 2% Šaa grupaa iaaltdju mājāa eaošo gr&aatu
jkalts nepārsniedz 50. ŠI sakarība netieši apliecina to
ka lauku rajona lasītājs neiegādājas grāmatas tikai skata

pēc vai ala oltlem mietpilsoniskiem apsvērumiem.Taču jārorā-

ia, ķa no aarakatā minētajām grāmatām vlavairāk lr izlasī-
juši respondenti, kuru mājas bibliotēku apjoms ir 100-500
grāmatu. leapajams, ka lielāko personisko bibliotēku IpaŠ-
olekiem zināms grāmatu daudzums tomēr paliek neizlasīts

Pēo izplatības gan pllaētā, gan laukoa pirmo vietu pār-
liecinoši ieņem V.Lāca triloģija "Putni bez aramiem", kaa
labi pazīstama vlaāe aoolāldemogrāflskajāa grupaa. Trīs
vispopulārākie darbi (V.lāča "Putni bez apārr.iem-ļ J.Jaun^

Kultūras un lādošie darbinie- 7,284 2,81 0,40
ki

Tlrdznieclbaa un sadsivea pa- 4,060 2,35 0,35

kalpojumu afēras darbinie-

ki

Pensionāri 2,901 2.14 0,45
Mdclbu audzēkni 3,505 2,32 0,37

Majaaimnieces 2,668 1.15 0



32.

t*

bm

i

а

Respondentu

aajāaaaoac

grāmataaJcalta
е**жгlЬя

araptaujādaiilitaratūraa
apļsvi

(%

жю

laaltāju-Jtaita)

r.lael-

51-100

101-200

201-300

301-500

501-700

701-100C

>10000

aba. ak.

%

aba. ak.

aba. ak.

%

abe. ak.

abe. ak.

aba. ak.

aba. ж*.

aut.

0

1Л

41.7

6

33.3

3

12,5

2€.3

14*3

1-10

23

333.8
176

25.5

132

19.1

7911.4

314.5

223.2

8

1.2

9

1.3

11-35

15610.7
271

1B.7

309

21.3

26218,0

22015.2

102

7,
i)

68

4.7

64

4,<:

36-55

22,0

3

3.0

11

11,0

1818,0

1212.0

1515.0
16

16,0

23

23.0

20.2
4

20,1

1!

264

1

139

6.1

4.1

4.?
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sudrabi па "Balta grāmata", i.Grlvaa "Zem albatroaa apār-

ulam") ir g-uidrlzvienādi izplatīti gan pilaēll, gan lau-

koa. Latviešu klaalku gandrīz visos gadījumos vairāk lasī-

jusi vecāka paaudza, bet savukāit mūsdien autoru darbus
-

jaunatne. Latviešu padomju literatūras laalšana vērojamas
lielas svārstības (8,-90,0%)! dažas gramataa ir ļoti po

pulārat, bet oitaa laaa 'evērojami mazāk.

Konkrētu darbu laalāanas kraso atšķirību cēlonis zināma
aēra meklējams ari to izplatibaa Ipatnlbaa. Tie klaaikaa

darbi, kas lr izdoti atkārtoti lieloa metienoa, laaltajiem
ir labi pazlstart. Protama, uz dalļllteratūraa izplatibaa
-mehānismu" iedarbojas ne tikai Šie, bet ari citi nozīmīgi
faktori (piem., daiļdarbu žanrlaka un tematiska specifika)

Dati par grāmatu laalšanu atkāra no izglltlbaa, vecuma

un dzimuma atspoguļoti pielikuma 29.tabula. Taja sakopotais
materiāla ļauj spriest par atsevišķu aootaidemcgrāflsko
grupu erudīciju daiļliteratūrā un konatatēt literatūraa
propagandaa un informācijas darba vājāa un stiprās puoea.
КЯ liecina Bpirmena rangu korelacijao koeficienta
( j3. 0,97), "aalta fonda" grāmatu laslšanaa aktivitāte nas

atkarīga no laaltāja dzlveavletaa, jo ciemu iedzīvotāji
bija laaljušl apmēram tikpat daudz no sarakstā mjnētajām
grāmatām kā rajona centrā dzīvojošie.

13. tabul.
Aptauja ietvertās daiļliteratūras apguve

bibliotēkas un ārpusbibliotdkas laaitāju
grupās (% no respondentu akaita)

ibliotakaa
laaltajj

Arpuabibllotēkaa
laaitaji

9,0 2Д

74,) 58,9
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Lasīšanas kvantitatīvie radītāji ir atipiA atšķirīgi

bibliotēkaa un arpusblbliotēkas laaītaju grupa (ak.

33.tab.). Tašu,splūkojoL noaacltl izdalītas laslšanaa akti

vitatea grupaa tuvāk, atklHjas, ka bibliotēkaa loma daiain

laika m tautu literatūras izplatība lr viaal neievērojama

(ak. 34.tab.).

34. tabula

Dažāda laika un tautu daiļliteratūras apguve bibliotēkaa

un ārpuablbliotēkas lasītāju vidū (% no izlasīto grāmatu

skaita attieolgajāa grupās)

Izrādās, ka vērā ņemamaa atšķirības ir vienīgi situ РЭЯЭ

tautu literatūras apguve (Splrmena rangu korelācijas kosfi-

olenta D . 0,33). B+t ārzemju, krievu (padomju un plrmsps-

domju) un latviešu (pirmspadomju un padomju) literatūras

apguvē atarp bibliotēkas izmantotājiem un neizmantotajiem

nozīmīgu atšķirību nav ( attieolgi 0,987, 0,940, 0,9801.

Jāuzsver, ka Splrmena rangu korelāoijaa koefioienta atspogu

lo atšķirības rangu ssclbā, jo, kā jau minēta, kvantitatīvi

visu literatūru vairāk lasījuši bibliotēkaa izmantotāji

(sk. 35.tab.).

Latviešu padomju 40,5 1 25,3 1

Latviešu pirmapadomju 26,3 2 21,6 2

Krievu padomju 22,3 3 6,3 3-4

Krievu pirmapadomja 17,6 4 8,3 3-4

Ārzemju klaalaU 14,8 5 7,5 5

Ārzemju mūsdienu 12,3 6 5,6 6

Citu PSRS tautu 7,8 7 2,8 7
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35. t a b v 1 а

Citu FSHS tautu daiļliteratūras apguva bibliotēkas ж

lasītāju vidū (lntsrvēto skaits at-

grupās procentos)

4ramn+as autorn
i.

32

g3

A'

3

<\.TamnSre

Zeme un mHpntlh" 4^,0 1 ?<*,3 1 35,0 0

v VHrolaltis-fDtins

Altam (?na ia,o 2 25,3 2 29,5 0

I.Pervomalskie

17.7 1 21,9 3 28,5 0

Ardievu, c,lpari' 4 14,2 21,6 -2

1.3nn*jnHna

Sirds uy d^lnes 15,0 5 21,0 4 5 27,2 0,5

M.Ptelfahf!

6 23,0 4 5 24,i 2,2

J.Psltnela

7 П .0 15'* -2

E.Mie^elcitis

Cll^rhe P 1С 13.9 -2

М.Гг + е

у nг - ?1 7 -2

21,1 10 11,- 8 14.5 2
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15.tabulas nobeir^uns

Bibliotēkas lasītāji citu FSRS tautu literatūru laelji-ii

iekarojumi vairāk neka arpusblbliotēkas lasītāji.

Dalļllteretūras lasīšanas

intensitāte bibliotēkas.

koncentrētais dclļllteratūrae potsnciaia kļūst par sabied-

rības ieguvumu lasītāju praktiskas darbības rezultāta.

Salīdzinot daiļliteratūras jaunieguvumu sastāvu un iz-

snieguma struktūru, leepējrms spriest par to atbilstības p

kapi (36.tab.).

TBbulas dati uzekatßmi liecina, ka ne visas jaunas grHm

tas, ko saņem bibliotēkas, atrod lasītāju. To rpetiprlns

V.La*? Latvijas PSR Valsts bibliotēkas pētījums par jauni --r

viunulrmantosanurepublikas masu aptuveni

27% daiļliteratūras paliek nelasīta - visvairāk latviesn

un krievu klasiķu, M erl citu fSPS tautu autoru darbu.

Par to, cik aktīvi laea bibliotēku abonenti, var srricTl

pēc paņemto grāmatu skaita. MOsu pētījuma dati liecina, ke

bibliotēkas lasītāji kopuma daiļliteratūras fondu izmanto

ļoti neviendabīgi (sk. 37.tab.).

Гаг pētījuma metodiku, un rezultātiem ak.* Д Ж M П e-

p а н c Л. Текущие поступления и их использование в

вих библиотеках ЛитвзШско*! Некоторые итоги исследозэ-

НИЯ. Mailnrekuts. V.Lača Latvijas PSR b-kaa Z fonda.

.Smūl я

Japaaj jūra. 16,2
decembris

11 6,9 12 10.0 -1

.Blel^uara

Kauņaa romSnp 14,8 12 7,1 11 9,7 1

.Пгиса

Mūau labairdl- 10,5
baa nnats

13 6,4 13 7,7 0
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36. tabula

Daiļliteratūras jauni etruktūra un

izmantošana 1971. gada (%)

Ar jaunieguvumiem Jšaaprot 1969.-1971.g. aaņemta
daiļliteratūra. Nav uzradltaa zinaa par bērnu literatūru.

Kuldlgaa RCP izanalizēti 280 laaītaju formulāri jeb
'2,?f no laeltlju kopakaita 1971.radē (izlanea kopuma
ngrst".vPtaa vlaaa laaītaju rrupaa).

KUldIgae Alsungas

pilsēt-
ciemata

b-ka

Rendaa

ciema

b-ka

Snēpeles
ciema

b-ka

m m

t -и

3 Й

m m

К
а

) -и

38

m

а
а

)
а
а
ю

а
4*
м
а

atviešu pirms- 1,9 0,1

pndomju
4,2 0,7 6,8 4,0 3,6 0,6

atviešu pa- 17,2 22,3

domju

41,2 36,7 27,9 48,8 35,2 44,1

pirms- 3,2 2,3

padomju

2,6 0,? 3,6 3,6 3,0 2,2

r'levu padom- 44,1 30,7

j"

17,9 20,7 12,5 15,7 18,2 15,6

И tu PSP.S tau 13,3 13,2
tu

br?emju kla- 7,9
sieka

li,,

ārzemju mns- 12,4

8,9 8,4

6,4

32,6

16,9

5,2 7,5

6,6

20,4

12,6)

6,5 5,6

5,21

И1,9

16.5)
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37. tabula

Daiļliteiatūraa laslāana izpētes bāzu bibliotēkas

Aplūkosim, ka daiļliteratūru laaa cib&u bibliotēkas Ть āl

n&viendabiba izpauzaa īpaši apllgti. No ciamu bibliotēku la-

altajiem 11,4% gada laika bija paņēmuši vairāk neka 25 daiļ-

literatūraa gramataa, 11,7% laaītaju daiļliteratūras fondu

nebija izmantojuši nemaz, bot ievērojama daļa laaitāju

(35,<%) gada bija izlaaljušl tikai 1-5 bibliotēkaa gīāmatEa

Tpaši intensīvi daiļliteratūraa fondu Izmanto viajataß-

kia (16-17 gadi) laaltāji - viņu vidū 30% lr tādu, kua izla

sljuai vairāk par 25 grāmatām. Nākamajā vecuma grupā (18-24

gadi) savukārt visvairāk ir tādu lasītāju, kaa gadā lzlaaa

tikai 1-5 grāmatas. Vecuma grupā 25-29 gadi viavairāk ir

nelaaltāju (18,6%), bet tādu, kaa izlaaljušl vairāk par 25

grāmatām, tikul 4,7%. Veoāko lasītāju grupās (50 gadi un

vairāk) ir vismazāk lsaltāju, kaa gada laikā daiļliteratūras

fondu nav izmantojuši nemaz.

Aplūkosim daiļliteratūras lasīšanu izpētes bāaM bibliotē-

kās no izglltlbaa. Mo laaltajiem ar augstlko izglltl

bu vairāk nekā 1/4 daiļliteratūru ciema bibliotēkā vlapār

Laaltaju akaita (%),kuri gada pa^amual:

0 1-5

graa. graa.

6-10 11-15 16-20 21 25 vairāk
grām. grāa. graa. gram. par 25

grAiL.

Kuldīgas RCB 11.3 19.5 18,4 9,6 9,9 6,5 24,8

Alsungas pil-
aētciemata

bibliotēka

9,7 26,1 14,0 11,0 9,2 6,3 23,7

Rendaa ciema

bibliotēka

14,0 32,6 16,1 12,9 6,5 4,3 13,4

Snēpelea ciema

bibliotēka
9,2 36,8 23,7 8,1 6.4 4.6 9,2

Paviaam П,1 28,0 17,7 10,5 8,3 5,5 18,9
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nelaaa un 31,8% gada laika nelaaa vairāk par piecām daiļ-

grāmatām; tikai 9,3% aāa grupaa laaitāju gada

izlasījuši vairāk par 25 grāmatām. Taa pata aakāms ari

par lasītajiem ar nepabeigtu augstāko un vidējo speciālo

izglītību - vērojama, ka ari šo izglītības grupu pātatāvjl
bibliotēkas grāmatas lasa maz.

Arī starp lasītājiem ar vidējo izglītību daiļliteratūrai

mazlasltaju un nelasltāju lr diezgan daudz - 40,4% (t.sk.

9,5% lasītāju daiļliteratūru vispār neņēma un 30,9% izla-

sīja 1-5 bibliotēkas gramataa). Vairāk par 25 grāmatām ga-
dā izlasījuši 9,5%.

Visjugßtākie lasīšanas intensitātes rādītāji ir starp
lasītājiem ar nepabeigtu vidējo izglītību: vairāk par 25
grāmatām izlasījuši 16,7% 3ās grupas lasītāju, un aavukart

daiļliteratūraa nelasltāju procenta te lr viazemākala -

2,6%. Otra lasītāju grupa, kaa samērā intensīvi izmanto

daiļliteratūras fondu, ir laaltāji ar izglītību līdz 4 На-
вет;

Ciemu bibliotēku lasītāju kontingenta sadalījums pēc la-
aitāju dzimuma : pārsvarā ir aievletea - 61,6%, vīrieši
38,4% (salīdzinājumam: Aluungaa pilsētoieiasta bibliotēkā
attiecīgi 64,3% un 35.7%, rajona centrā - 66,3% un 33 7%)

Oiama bibliotēka aievletea gada laikā kopumā izlasa
vairāk daiļliteratūraa nekā vīrieši. Starp vīriešiem tādu
-lasītāju-, kuri gada laikā nav paņēmuši no bibliotēkaa
aovienu daiļdarbu,ir pusotras reizea vairāk nekā atarp sle
vietām (sk. 36.tab.). Starp vīriešiem savukārt vairāk ir
tādu lasītāju, kaa no bibliotēkaa paņēmuši minimālo grāma-
tu skaitu, bet mazāk ir tādu, kaa gada laikā paņēmuH no

bibliotēkas vairāk par 25 grāmatām.

61
Pēc Rendaa un 3uēpelea ciemu bibliotēku luaitai,,foimuiaru ziņām. *"вдази
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За. tabula

daiļliteratūras las&mlba atkāra во dzimuma (%)

Lasītāju nodarbošanās aatura un rakatura kā laslaanaa

interešu ietekmetājfaktors viaapilgtāk Izpaužas speciālās

literatūraa laaišanā. Dalļliteratū aa iaaišanā šim faktor-

nav Īpašas nozīmes.

Visaugstākie laaāmlbaa rādītāji ir tiem bibliotēkas la-

aītajiem, kaa nestrādā algotu darbu - mājsaimniecēm

(17,7), mācību iestāžu audzēknim (14,9), penaionārlem

(14,1). Šajās lasītāju grupāa ir aamērā nedaudz daiļlltera

tūraa nelasltaju (bibliotēkā lasa tikai nozaru literatūru)

un vlavairāk aktīvu laaltaju. Tas ari saprotama, jo šiem

laaītajiem ir vairāk brīvā laika laaišanai un ciema biblio-

tēkaa apmeklēšanai, laukaaimnieclakajā ražošana nodarbinā-

tie (lopkopji, mebanlzatori, laukkopji) Rendas un Snēpeles

ciemu bibliotēkās gada laikā paņēmuši caurmēra 6,7-13,0

gramataa. Vēl zemāka dalļitei-tūraa laaišanaa intenaitāte

ir vadošajiem darbiniekiem, lauksalmnleolbaa speclāliatiea,

inženiertehniskajiem darbiniekiem (ak. 39.tab.).

Oiemu bibliotēkaa daiļliteratūras nolaaltāju Inatsvara

avāratāa no t;o%(lauksaimniecības sļ.eciālistl, inženier-

tehniskie darbinieki) līdz 2,9% (naclbu iestāžu audzēkņi)

izlmuma

Laal- La

taju
akaita 0

gram.

Laaitaju akaitaaaltaju

1-5

gram.

akalts (%),kurl gala payemuii:

6-10 11-15 16-20 21-25

gram. gram. gram. gr^m. gj.^

(%),kurl gala pauēmuii:
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39. tabula

Daiļllteratūraa laaltaju kontingenta izpētes bažu

bibliotēkas atkarā no aociaiprofeaiondlaa piederī-

bas (%^

Viaai augata nelaaltāju procenta (bez jau minētajā, grunam)
lr atarp kvalificēta darba strādniekiem (?5%), medicīna,
darbiniekiem (16,7%) un pedagogiem (15,4%).

Analizējot d.tua par daiļliteratūra. la.iSanu Alsuujta.
pil.etci.mata bibliotēka, izradīja., ka gada laika 1 laal
taja paņēmi, caurmēra 17,2 grāmata. (1,4 grāmata. mene.l)
Aktīvāki, lr mācību ie.taiu audzēkņi (caurmēra 24 8 grama'
t.. uz 1 la.ltaju), tiem aeko penaionan (12,7) nekv.lifJ
.-ta darba .tradnlekl (12,6). Daudz mazāk bi 1 ļ.fļj
jual skolotāji (caurmēra - 5.7 grāmata. ,

dlolņa. darbinieki (2,0 grāmata, uz 1 laaītaju).
grupa gandri, puse (7 n. 20) bibliotēkaa daiļliteratūra.

Kultūraa darbinieki

Laukkopji

Lopkopji

Mācību iestāžu audzēkņi

I'eajiooarl

nekvalificēta darba strādnieki

Kalpotāji - nespeciālisti

Mehanizatorl

Medicīnas darbinieki

Kvalificēta darba strādnieki

Pedagogi

Inženiertehniskie darbinieki

Lauksaimniecības apeclaliutl

100,0

97,4

96,4

96,2

92,4

92,1

91,3

89,9

88,6

80,8

79,7

77,2

66,7

2,6

3,6

3,8

7,6

7,9

8,7

10,1

H.4

19,2

20,3

22,8

33,3
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fondu neizmanto.

Laaltaju formulāru analīze, dati liecina, ka daiļlite

ratūru Rendaa ciema bibliotēka nelaaa 14,0% no laaltaju

kopakalta, Snēpelee ciema bibliotēka - 9,2%, Kuldīga.

RCB - 11,3% laaltaju.

Тая, ka priekšroka psrastl tiek dota peraoniakajam

bibliotēkām, izakaldrojama, plem., ar šādiem faktoriem!

pereonleko grāmatu pieejamība jebkura laikā, re.p., neiero

bešotaa ieepēja. atkārtoti atgrieztlea pie jau izla.lt.a

gramataa, leraduma pirkt gramataa (noderēe ari bērniem),

pārliecība par prr.onleko grāmatu krājumu augato kvalitā-

ti, neapmierinātība ar bibliotēkaa fonda aaatavu, reap.,

laeltāju lntereeēm atbilstošu grāmatu trūkuma. Vi.v šo

faktoru ietekmē la.ltājo. veidoja, rezervēta noatadne pret

bibliotēku. Reiz noatabllizējualea, šāda noatādne nereti

oaglabijeo pet ted, ja tai vaira nav objektīva pamatojuma.

Vlabeidzot kā faktora, kāpēc nepaplešlnāe bibliotēkaa la-

eltāju kontingenta, ir minama iedzīvotāju apmierinātība

ar daiļliteratūra. la.lšana. līdzšinējo līmeni. Ne vlenm'r

noteicošaia epatāklie lr brīvā laika trūkuna.

Kopumā jāet.let, ka iegūtie fakti vedina uz domam par

bibliotēku kā daiļliteratūra, laalšanaa organizatoru un

vadītāju nepietiekamo preatliu leuku eabledrlbā. Tāpēc pH

mā pakāpe ateauolgu un literāri izglītotu laeltāju audzina

šanā būtu - vlalem bibliotekāriem apzinātiee blbllotēke.

izšķirošo nozīmi laeltāju interešu veidošana, darbā.

2. Nozaru literatūra

banku ..biedri.** оrl c n-

tāо 1 j c uz dа.ā d а . tematika,

un no. aru
literatūru. Mūadienu zināt

ne., tehniķe, un kultūraa aa.nlegumu apguve. vi.pārlgu

.hēmā ietllpet trl. atadīja. (lzgllt,3anā. mācību le.tādē,

pārkvalificēšana, un izglītošana, pašmācība, ceļa). Tām

rokaturīga sarežģīta mijiedarbība.
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no svarīgākajiem maau informācijas līdzekļiem, kss

р-ИпР šo apguves procesu, ir dažādu nozaru literatūra. Та

ne tikai nodrošina ar informāciju profesionāli ieinteresē-

tus cilvēkus, bet ari apmierina jebkura lasītajā Izziņas int

resee taipaplašina viņa redzesloku.

Reppcndentu izteikumi par piedāvātajiem tematiem palī-

dzēja iegūt priekšstatu par iedzīvotāju tematiako Interešu

ka ari par literatūras lasīšanas intensitātes pa-

kāpi (a). AO.tab.).

Pasaules un mūsu valsts aktualitātes lauku iedzīvotāji

uzzina gslvrnokārt ar laikrakstu un žurnālu pnlldzību**\
par ceļojumiem lasa aprakstus gan grāmatas, gan periodika.

Aizvien plašāk izvērstas cilvēku komunikatlvap saites un

mobilitātes leapējas rosina lauku iedzīvotāju interesi

par dabu un cilvēku dzīvi gan mūsu valstī, gan ārzemes,

lielu piekrišanu iemantojušas sgrijas "Stāsti par dabu" un

"Apvārsnis". Paudn mazāku ievērību līdz šim guvuši tadl

temati ka audzināšana, māksla, ral-stnieki un litera-

tūra, sports.

Interesanti lr aplūkot dažādu nozaru literatūras lael-

Senas Intensitāti saistība Rr atsevišķiem soclaidemogra-

fnkteriem.

Jūtams ietekme ir lasītajā dzimumam (ek. 41.tsb.).

vleter- lasa par mājsaimniecību un dārzkopību, sa-

dzīvi un morāli, dobu un un prr ceļojumiem,

nazūk interesējas par sportu, zinātnes un tehnikas jautā-

jumiem. Vīri'MU lecienītākie temati ir zinātne un tehni-

ka, ceļtji'ml, dnba un dzlvnlfH, vēsture. Vīrieši maz la

se par b?mu audzlnūninu, par rakstniekiem un literatūru,

losi?Hnap intensitātes kritēriji pieņemti šādi: "pē

dējē rr.dr. егп-u le.cljls eamfrs dnudz", ".. esmu !a-

-eījia mai**, n*-onc!ulasījis".

Та ka dažādu nozaru lielākoties veido pe-
-'-''Ki.*- *o Tpotnībaa aplūkotas е!кЫ'

iic.-i^4.irp.
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40. tabula

Dažadap tematikas un nozaru literatūraa

intenaitat- intervēto

(% no Intervēto akaita)

par mlkplu. Viw vajā int-reae rar

anbol4o.lnf erī neliele līdzdalību b*-nu aud-inloan^

Trhuia spkopotna atbildeo uz pvaalēgto

"Vai pēdēja gada laika Jumr boz daiļliteratūras ir lznao

loolt pnr'minsta.jlc=i Temati tabula sakārtoti

dllotcea kartība pēc kritērija *leaa езвёга dauiz".

Tematika
laaa ая-

daudz

laoa

tiala^a

Notikumi paaauia 75,7 20,8 3,5

Doba un dplvntekl 67,8 23,7 8,5

67,7 24,1 3,8

3a ļojumi 6^,9 23,3 9.8

Sad?lva un morāla 63,5 26,1 10.2

Vēaturiaka pag9trt- 59,3 28,7 12,С

Majanlmnleolba un dЯ'-?^-"^^^^ч 56,3 25,9 17.8

Kinatnta un tahn^kaa 48,? 31.1 20,?

jautājumi

PavolucionAria notikumi. 46,3 33,8 19,<?

kuatlba

r"r mlaru 42.7 37.5 19.8

Bērnu audzināšana 41.7 25.9 32,4

M9kalš 39,4 40,9 19,7

Sporta 38,2 33.3 28,5

RakatmeM uM lir^rr.t'ira 16,1 38.Ж 25.4
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41. t a b v 1 а

pa?adna t-matlkaa laaamvlelaa popularitāte intervēto

giupaa pēc dzimuma un vecuma^

Par vīrieši vlavairah inter*aējaa 16-10 gadu ve-

cuma, bet alevictea 16-17 g"du vecuma. Virlešua pēc 60 ga

Нет m*-zikinteresē zinātne un tehnika, - to vietu ieņem

nadzlvee un moraiee jautājumi, literatūra par dabu un

drlvnleklem. Literatūra nar padagr-yijaa jautājumiem redva

ПГ
Tabula uzradīti tie temati, кие attiecīgajā vecuma

un dzimuma grupē ieņem pirmßa trla vietne. Laaloanaa lnt*-r

altātea kritērija: "Iчае. daudz".

Vecuma

(gador)
Vīrieti Slevietea

16-17 ce ļojumi ,aporta,zināt-
nes un tehnikas jautā-
jumi

oe ļojumi,aporta,da
ba un dzīvnieki

1P-74 zinatnea un tehnlkaa

jautājumi.eporta,ce-
ļojumi

ce ļojumi,notlktazi
paeaulē.mdau zemea

dzīva

?5-?9 zinatnea un tehnlkaa

iautljuml.sporta,noli-
kumi pasaulē

bērnu audzināšana,
notikumi pasaulē,
aājeaimnieclba un

dārzkopība

10-49 zinatnea un tehnlkaa

jautajumi,aadzlve un

morSle,notUruml pasau-

le

bemu audzināšana,
aadzlve un morāle,
majaolmnieclba tm

dārzkopība

50-59 zinatnea un tehnlkaa

jautājumi,daba un dzīv-

nieki,aadzlve un morā-

le

mojaalmnleclba un

dārzkopība,daba un

dzlvnl ekl ,ce ļojumi

60 un

vairāt

sadzīve un morāle,daba
un dzīvnieki,notikumi

paaaula

majaalmnieclba un

dar?.kop!ba,daba tui

dzīvnieki, ceļo 1^1
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mākā vieta Izvirzās 25-49 gadu vecuma, t.i.; t.

ja vecumā, kad prakLiaki rlslriāmabcrnu audzināšana.

Izglītība ir faktora, kaa savukārt padziļina interesi

pat dažādu nozaru literatūru. Izglitibaa ietekme sevišķi

jūtama polārajās izglitibaa grupaa. Par mākslu, rakstnie-

kiem un literatūru vairāk intereaējaa tie laaitāji, kam

izglitibaa līmenis augstāka, turpretī notikumi paaaulā, aL

tualitātea mūsu valsts dzīvē, daba un dzīvnieki gandrīz

vienādi aalsta lasītājus ar dažādu izglītības llmen:.

Manāniaietekme dažādu nozaru literatūras laalšanā ir

profesijai un vaļaspriekam. Ražošanā nodarbinātie (seviš-

ķi vīrieši) par savu iecienītāko tematu atzlat zinātni

un tehniku, skolotāji aavukart - pedagogijae jautājumus.

Pansionāriem, mājsaimniecēm iemīļotākie ttaati ir mājsaim-

niecība, dārzkopība, aadzlve un morāle. Atšķirīgās lndlvi-

dualāa intereaea noaaka lasītāja vaļaeprHeks, piem., mak-

šķerēšana, medibaa, puķkopība, rokdarbi, filatēlija, fo-

tografēšana, tēlotajā māksla, klnomākala utt.

Salīdzinot bibliotēkaa un ārpuabibliotēkaa laeltāju

intereses par dašadaa tematikaa literatūru (ak. 42.tab.),

konstatēta, ka tās lr viaai līdzīgas (Splrmena rangu kore

lācijaa koeficienta p - 0,98). Un tomēr dažaa aakarlbaa

lr vērojamaa. Pirmkārt, acīmredzama ir kvantitatīvā atšķi-

rība! nozaru literatūru vairāk laea bibliotēkaa izmantotā-

ji. Otrkārt, ārpusbibliotēkaa lasītāju interešu diapazons

ir šaurāka - šāa grupaa reapondenti visvairāk lasījuši par

mājaalmnlectbu un dārzkopību, turpretī bibliotēkaa lasītā-

ju grupa ŠI teaatlka leņam tikai plakto vietu. Bibliotēkas

abonenti savukārt visvairāk lasījuši par notikumiem paosuK

un ceļ))umlem. Taa netieši liecina, ka bibliotēkaa lraltaja

redzeBloks lr (JaHāks.

Laaltaju analizēs dati rāda, ka <?3Žādunoza-

ru lituratūraa izsnieguma procentuāli Izpetea biblio-

tēkaa ir viaai neliela. Plem., 3oēpe!es un Banda-,ciema

bibliotēkā 75,6% no vleaa izanlegtāa literatūraa ir daiļ-
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42. tabula

Dazadaa tematikaa un nozaru literatūraa apguva biblictekaa

un arpuabiuliotekua laaltaju IdO

(% цо intervēto akaita attiecigajaa grupaa

kritērija "laau iaudz")

iecm tika

Bibliotēkaa Arpusblbliote-
laaitaji kaa laeltali

temati- temati-

kaa po- kaa po-
% pulari- % pulari-

tatea tatea

aaagu

dife-

rence

Netikumi paaaulč 34,6 1 29,3 4 3

Ceļojumi 32,8 2 30,2 3 1

Daba un dzīvnieki 30,8 3 31,0 2 1

Muau zemea dzīve 28,6 4 21,8 5 1

Majeaimnieciba, 26,6
dārzkopība

5 3i,3 1 4

Sadzīve tm morāle 26,1 6 21,? 6 о

Zinataee tehni 24,3
Kas jautājumi

7 20,0 7 0

Veaturiakā pagātne 21,2 8 17,8 8 0

B6mu audzinaaaaa 20,3 9 15,8 9 0

Sporta 17,6 10 15,5 10
0

Revolucionārie no 17,4
tikumi,atrad-
nieku kuatība

11 11,2 11 0

ii-.katnieki un li- 13,2
teratūra

12 7,0 14 2

par mieru 11,8 13 8,6 12 1

sakala 10,2 14 7,6 13
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literatūra un tikai 24,2% - nozaru literatūra (1971.g.dati)
Но vlsaa nozaru 11t raturaa (bez dtkijiittratūraa) viavairai

tiek lasīti darbi par vēsturi (20,6%) un sabiedriski poli-

tiska, literatūra (18,5%), tālāk seko grautas par laukealu

albu (14%), par mākalu (13,5%), par dabaszinātnēm (8,9%)

и.о., pēdēja vieta - sports (1,6%).

Pēc tematikas vispopulārākā ir literatūra par vēsturis-

ko pagātni (28,7%), par dabu un dzīvniekiem ceļo-

jumiem (10%). Vismazāk tiek lesiti darbi par koamosu un

astronomiju (izsniegums 2,4%).

Lasītāju interešu paplašināšanā par mazāk populāriem

tematiem, piem., par bērnu audzināt:.u, rakstniekiem, lite-

ratūru, mākslu u.e. bibliotēku iarba vel ir daudz neizman-

totu iespēju.

Sabiedriski politiska llte

Г a t ū ra. Arvien lielākj nozīmi sabiedrības

dzīvē iegūat politiskā pašizglītība kā mark3iama-ļeņinis-

ma teorijaa apgūšanaa metode. Starp daudzveidlg jiejtmaau

informajijaa līdzekļiem aevišķi izceļaa sabiedriski poli-

tiska litoratūra. klasiķu darbu un

PSKP djkumentu studēšana palīdz orientētiea sabiedriskas

dzīves parēdibaa, ceļ laslt&ju idejiski politisko līmeni

un atraiaa viņu aktivitāti partijaa izvirzīto uzdenmu ri

ainašanS.

Pētījuma iegūtie materiāli rada, kada ir reapondentu

attieksme pret iepa2lšanoa ar marksiema-ļeņinisma klaaiķu

darbiem un literatūru par vīniem, kā ari pret PSKP MIV

kongreaa materiālu studēšanu.

49,5% intervēto marksisma-'eņinisma pLjnatlicējudarbus

vai literatūru par viņu dzīvi un darbību izmanto tiešajam

darbam, тДЛЬад, pašizglītībai, sabiedriska darba veikša-

nai. Tātad gandrīz puae reapondentu, neatkarīgi no viņu

-g-
Aptauja-lntervija notika rudeni.
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izglitibaa uu nodarboštr.āa, apliecina vairāk vai mazāk

aktīvu interaai par šo sabiedriski poiitiakās literatūraa

komplekau. Saa litaraturaa lasištuiulevsrojaini ietekmē res-

pondentu funkJijaa un viņu sociālā loma. Via-

aktlvāk to laaa pedagogi, partijaa, padomju un komjaunatnea

darbinieki, atudenti un maclbu ieatažu audzēkņi. Pirm&a dl-

vaa laaltaju grupaa Нагкаи, Engalsa un Ļeņina darbus un li-

teratūru par viņiem galvenokārt laaa, apmierinot profesionā

laa vajadzības, ka ari pašizglītība, nolūka, bat mācību

ieatāžu audzēkņi šo literatūru izmanto galvenokārt maclbu

procesā.

Aizvien plašāka masu iesaistīšanās politiakā. izglitibaa
lr nozīmīga iedzīvotāju aabiedriakāa aktivltātea

izpauame. Propagandiatiem, politinformatoriem un bibliotekā-

riem jādara viaa, lai ari nekvalificēta darba atradnieki,
transporta darbinieki, lopkopji un citae iedzīvotāju grupaa.
kuru nodarbošanāo nav aaiatlta ar augatu darba garīga pie-

sātinājuma pakāpi, plavēretos markaisma-ļeņinrama mSclbas

apgūšanai. Vēl ne tuvu nav sasniegta ari patstāvīgu poli-
tiskās pašizglltlbaa darba vēlajai, līmenis. Tas izvirza no-

pietnus uzdevumua bibliotēku darbinlaklam.

Pēc aptaujas-intervijaa datiem, ar PSKP mv kongresa
materiāliem bija iepazlnušiea 79,?% reapondentu. laa lieci-
na, ka lauku aabledrlbai ir liela intereae par izvir-
zltujlem iekšpolitika, un ārpolitikaa, partijas ldeologla-
kās darbības uzdevumiem.

īpaši aktīvi ar BUV kongresa materiāliem lepaziaušāa
tāa laaltaju grupaa, kuru kvalitatīva prof.aionāla darbība
nav iespējama bez partijas dokumentu otudcšanaa, vadošie
partijaa, komjaunatnes un padomju darbinieki (92,1%), peda-
gogi (91,4%), laukaalmnieclbas speciālisti (66,7%) kultū-
ra, un radošie darbinieki (75,9%). Taču, kā apliecina paši
respondentl. kongreaa materlālua nav laaljuāi 35,4% mājaaim
nieču, 35.6% pensionāru, 34,6% nekvalificēta darba strād-

nt.ku. 32.4% celtnieku, 11,8% lopkopju, 31,8% laukkopju
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Starp lasītajiem, kas nebija iepazinušies ar PSKP

JCnf kongresa msterialiem (tadu no visiem aptaujātajlom

bija 20,8%), 15,6% lr vīriešu, 24,6% sieviešu (lielākoties

ar pamatakolae uu 5-B Izglītību), 24,3% tadu. kas

nekur nemācas, 25% ār-usblbllotēkas lssltēju. Tātad tis

ir maz sagatavoti lasītāji, kuru Izglītības llmsnis ir sa

mērē zems un kuriem nav pieredzes sabiedriski politiskas

literatūras lasīšana. Šiem iedzīvotajiem nepieciešama li-

teratūra, kas saietnšl m populāri izskaidrotu un propagan-

dētu PSKP kongresu lēmumus, PSKP ekonomisko, sgraro un sp-

ciaio politiku, sociālistisko dzīves veidu. TaSu līdz šim

tadu darbu ir maz. Izdevniecībām nepieciešams veltīt lie-

lāku uzmanību populāras sabiedriski politiskas Hteratūrae

izdošanai.

Sabiedriski politiskas llterstūras izmantošanu labvēlīgi

ietekmē mācības. Karkslsma-ļeņlnlsma klasiku mantojumu atu-

lēja 75,8? respondentu, kas mncljas partijas un komjaunat-

nes lzglltlbss sistēma. Tas liecina, ka maclbu gaita Izman-

tots aktlvae nodarbību formas un metodes rada nepiecieša-

mību studēt markeiama-levtnlsma pirmavotus. Tašu 11,3% po-

litisko pulciņu un semināru klausītāju atzina, ka pēdējā

laikā nav pievērsušies Harksa, Bngelaa un Ļeņina idejiska

mantojuma apgūšanai, bet 2% no šēs Intervēto *гиоел nelijalesilu-

ši ari PSKT HIV kongresa materiālus. Acīmredzot politiska-

jās mācībās vēl nav izskausts zināms formālisma: politpulci-

ņu klausītāji nav pietiekami noslogoti ar praktiakiem uzde-

vumiem, resp., ar referātu sagatavošanu.

Markslsma-ļeņinloma pamatlicēju darbus vairāk vai mazāk

aktīvi bija lasījuši 70,5% respondentu, kaa roelgi piedalās

eabledrl.kajā dzīvē, bet PSKP HIV kongre.a materiālu stu-

dēšanai pievērsušies 91,0% Sas grupas aptaujāto. s„ inter-

vētajiem, kam lr pasīva attieksme pret sabiedrisko darba,

PSKP HJV kongresa materiālus bija lasījuši 32,9%, bet

Marksa, Engelsa un Ļeņina darbus - tikai 16,2%.

Tttad politiskā izglītība, sabledrlakis pienākumi sekmē
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Interesi tiklab par aabledrtokl politisko literatūru vie-

pēr, кй ari par atsevišķiem зЗе llteratnrae kompleksiem.

FētlJuma konatatčt, кЯ markeiama-Ļeņlnisma

klasiķu darbu un FStT kongresa - ateriglu studēšanu ietekm"

pooialdemograflakle faktori.

Sabiedriski politiskas literptūraa lasīšanu ievērojami

ietekmē respondentu izglītības līmenis. Izglītībai pieau-

got no 5-8 kl. līdz vidējai speciālajai, par 22,8% pieauK

to vīriešu skaits, kas laaa rrarksisma-ļeņlnioma klasiķu

darbua un literatūru par viņiem, bet PSKP XXIV kongresa ma

terialu lesitēju skaits palielinās par 30,7%. Starp vīrie-

šiem ar 5-8 kl. izglītību 55,1% marksisma-ĻeņlnlaiPa teorē-

tisko mantojumu neizmanto un 18,6% atzīst, ka nav iepazinu

H PSFP XXIV kongresa пв+erialua. Starp Intervētajiem vī-

riešiem ar nepabeigtu vidējo izglītību to lr attiecīgi

3-.f% un 13,4%, bet ar vidējo vispārējo izglītību - 31,1%

un 9.2%. Arī eievieSu grupa vērojama līdzīga parādība; sa-

līdzinot 5-8 klašu grupu un rrupas ar vidējo izglītību,

vērojams markai sma-ļrņinlemr. literāra mantojuma lasītāju

skaita rleaugums par 30,7%. het rSRT XXIV kongresa materi-

ālu lasītāju skaits pieaug par 35,2%. Marksa, Engelsa,

Ļ*oina darbus un literatūru par viņiem aptaujas perioda

nav lssījušae 62, i%, bet РБХТ XXIV kongresa materiālus -

?8,4% sieviešu or 5-8 kl. izglītību, turpretī ar nepabeig-

tu vidējo lzplltlbu tadu lr nttieoīgi 33,1% un 10,4%. Tā-

!u šī tendence nav abeilūta, jo vidējās un vidajās speci-

ālas Izglītības rrupļe šas snMedriskl politiskās lttera

torss nt*-?lesu procents nevis 9sma?lns*s, bet

-n* rallellnēe (tas )r attlesīgl un 36,^%).

literatūras lasīšanu Istekmē

nrī lasītljv v?crra. Tam palielinoties, lasītāju interese

- 1' кощгз! s*vnazlnae (ak. 43.tab.).

Ic. var noderēt par pamatu

li:; pētlju-ilem, rus miegtu dažādae literatūraa

lasircraa raksturojumu un pnallzi.
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3. Periodika

Periodikas laaītaju un viou interešu izpēte dod

lespēju noskaidrot, uz kādam sociālam vērtībām un normām

orlentējaa mūsdienu lauku aabledrlba. Ari neliels pārskats

par periodikas lasīšanas īpatnībām laukos var dot leroami,
ka uzlabot periodisko izdevumu izplatlaanu un organizēt

to laslšsnu.

Ka liecina pētījuma iegūtie dati, pēc tematikaa viaiz-

lr vispārīga (universāla) satura žurnāli

(47,9%), tiem seko laukaoimnleolbaa (15,3%), mediclnaa

(12,6%), sabiedriski politiskie (12,5%), tehnikas žurnāli

(7,7%). Maz laaītaju lr izdevumiem par kultūraa, literatū-

raa un makalaa jautājumiem (ak. 44.tab.).

P*c nnaaukumu akaita vislielākā ir vispārīga satura

žurnālu frrupa (aptaujātie laalto žurnālu skaita minēja 76

nosaukumus). Vispopulārākie no tiem ir žurnāli sievietēm

(18 nosaukumi; izplatība - 12,9% no viaiem lasītajiem žur-

nāliem) .T3lak seko satīriskie žurnāli (4 nosaukumi: izpla-
tība - 7,3%). Populāri lr ari žurnāli jaunatnei (5 noaau-

kuml; izplatība - 5,6%).

Fetljumn bāzēs laea 43 dažādu nosaukumu eabiedrlekl po-
litiskos žumalue, visvairāk - oficiālos dokumentāros iz-

devumue (to ir 17 nosaukumi; izplatība - 6,5%). lecienīti

ir ari populārzinātniskie žumall (lļ nosaukumi; izplatī-
ba - 4,3%). No žurnāliem, kuru Izmantošanu ietekmē lasīta-

jā eociaiprofeslonala piederība, visvairāk lasa periodiku

rar pedagoģijas jautājumiem (6 nosaukumi; izplatība -

4,1*), jurisprudenci (2 nosaukumi; izplatība - 0,04%), ka

ari nar kultūras jautājumiem (3 noeaukumi; Izplatība -

0,04%).

I.atvieeu vcloda neiznāk speciāli Zumali par dabaszi-

nātņu un matemātikas jautājumiem, tomēr aptaujātie nosau-

*

Гиг t?rlnt!baa ak. lo.o*rir.R*.
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44.tabula
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tuši tikai 2 šādus šurnAlus krievu valodā - "iLbaHT*'(laaa 0,1%

aptaujāto) un "Природа" (0,^%)

No medicīnas žumaliem sevišķi iecienīti ir populārzi-

nātniskie žurnāli "Veselība" (laaa 53,4% aptaujāto) un

"Здоровье" (1,2%). Abi šie žurnāli praktiski pāratāv visu

medicīnas periodiku. No apecīālistlem adresētajiem medicī-

nas žurnāliem (izplatība 0,3%) minēti "фармация" (laaa

0,2% aptaujāto), "Медицинская сестра" (0,2%) un "Клиничес-

кая меди:има" (C,1%).

Aptaujritie lssija 41 dažādu nosaukumu tehnikaa žuinālua.

t&c nosaukumu skaita (30) visplašāk pārstāvēti bija zināt-

niskie, speciālie un ražošanas žarnāli, bet pāc lzplatibaa -

populārzinātniskie žurnāli (Izplatība 6,1%). No populārzi-

uatniakajiem žurnāliem visvairāk lasa žuinālu "Zinātne un

Tehnika" (lasa 20,3% aptaujāto), no žurnāliem krievu valo-

dā - "За рулем" (4,3%), "Новые тоьары" (3,6%), "Техника-мо-

лодежи" (o,3%).Vispār noeaukunu skaita liecina, ka lauku

iedzīvotājiem ir pazīstama plaša perlodlkaa klāsts, tomēr

atsevišķiem žurnāliem laeltāju ir maz.

kuldīgaa rajona iedzīvotāji lasa 21 dažādu nosaukumu lauk-

saimniecības žurnālu. Vispopulārākais no tiem lr "lauku Dzīve.

ko regulāri laea 48,9% aptaujāto, tālāk aeko "Dārza un Drava"

(16л), "Padumju Latvijaa laukaalmnieclba" (0,5%) un žurnā-

li, kas veltīti mežaaimnleclbai, mežrūpniecībai un mednie-

cībai ("Лесная "Лесная новь", "Охота а

ЭХОыичье хозяйство" и.е.), zirgkopibai un zirgu sportam

И КОНИНИ СНОрТ"), kā ari zivkopībai un makšķe-

rēšanai ("Рыбоводство и рыболовство"), ta2u to laaitāju

akalta lr nleolga (0,1-0,4% aptaujāto).

Fizkultūras un aporta žurnālu lasīšana lr galvenokārt

vīriešu va)asp leks. Latviešu valodā viavair&k lasa "Šaha"

(0,3% aptaujāto), krievu valoda "Турист" (1,1%), "Футбол-
хоккей" (0,4%), "Легкая атлетика* (0,4%), "Чехословацкое мо-

(0,4%), Bve3v..loJās
- "Sportov/iec" un "Stadion".
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Aptaujātie kopuma laaa 15 aporta žurnālua. url aporta

šurnalu nosaukumu akaita liecina par to, ku reepoudentu

interešu amplitūda ir plaša, šo žurnālu lasīšanas izplatī-

ba tomčr ir zema (0,9%).

Par ģeogrāfiju latviešu valoda Žumdlu Hav. Centrālo

žurnālu "Вокруг света" vēlas laait dcudzi, bet limitētas

tirāžas dēļ to paaūtlt nav viegli. Šo žurnālu ia.-

-1,6% aptaujāto, ta izplatība ir 0,4%.

Literāro Žurnālu "Karogs" laaa 6,7% aptaujāto. Par šo

žurnālu galvenokārt intereačjaa aptaujātie ar vidējo un

augatako izglītību (attiecīgi 14% un 17% intervēto); vis-

vairāk "Karogu" laaa kultūras un radošie darbinieki

(44,8%), ka ari pedagogi (22,9%). No pārējiem intervijā

noeauktajiem literārajiem žurnāliem vlapopulārākie ir

"Юнооть" (0,4%) un "Роман-газета" (v,3%). Pa vienam lasī-

tajam lr žurnāliem "Звезда", "Знамя", "Ииострэнная лите-

ратура", "Искатель", "Наш современник", "Нева", "Октябрь",

"Сибирские огни" un Žurnāla "Сельская жизнь" literārajam

pielikumam. Literāri žui-nalu Izplatība ir

1,8%.

Mākslas žurnālu izplatība ir zema - 0,9%. Paviaam aptau

jātie minējuši 28 žumālua, kse veltīti mākblaa jautāju-

miem. Populārākie no tiem lr "Māksla" (laaa 0,9% aptaujā-

to), "Советское Дото" (0,6%) un "Советский екран" (0,1%).

Daudziem populāriem Žurnāliem par mākslu krievu valodā lr

limitēta tirāža ("Советское фото", "Советский экран" и.о.),

bet ārzemju žurnālus izplata tikai Preses apvienības kioski

(piem., "Melodie und Rhytmus", "Fotografle" v.c), tāpēc

lauku rajonā lasītājam tie af/iški grūti pieejami, latvie-

šu valoda tiek Izdoti tikai 2 mākslas ž māli "Mākula" un

"Kino", tomēr ari toa pašua laukos lasa maz. No aptaujāta

jiem 105 pedagogiem "Mākslu' lasīja 3 un no 29 aptaujāta-

jiem kultūraa unre<i3aajiem darbiniekiem - 4. 8o žurnālu

pelaaija neviena laukaaimnleclbā nodarbinātais un ari ne-

viena mācību ieatādea audzēknis.
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laumā par dažam periodikaa laaltaju v3lm6m. Aptaujā-

tie vēlas lasīt žurnālua par dzīvojamo telpu Interjeru

(žurnālus, kaa iznāk vācu valodā, navar paaūtlt), ka ari

Žurnālus, kaa amatierim, pašdarbniekam piemērotā līmeni

stāstītu par dekoratīvi lietlšĻo mākslu un tāa atsevišķiem

vaidiem (piem., par kokgriešanu, gravēšanu, juvellerdar-

blam, metālkalšrnu u.tml.), it aevišķl par izpildījuma teh

nīku. Šādi Žurnāli, pēc intervēto domām, lietišķAa mčkalaa

pašdarbniekiem palīdzētu tautaa daiļradē. Daudzi aptaujā-

tie vēlaa laalt latviešu valodā per tādiem tematiem kā au-

to un motosporta, psogrāfija.

Lai gan periodikas laalšanas organizācijā vēl ir dnudz

trūkumu un neizmantotu iespēju, )egūtā informācija pārlie-

cinoši rāda, ka laikraksti un žurnāli kļuvuši par vispopu-

lārāko laeāmvielu lauku sabiedrībā. Lai gan l?vien plašāk

kļūst pieejami un tiek izmantoti ari citi maeu iuformāci-

jaa līdzekļi, periodikas laalšauā tomēr ir manāma progresa

tendence.
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V. LASĪŠANAS ORGANIZĒŠANA UN LITERATŪRAS

PROPAGANDABIBLIOTĒKĀS

Lasīšanas organizēšana un literutūraa propagrnda

ir bibliotēku ikdienas darba. Та mērķtiecību rakaturo

bibliotēku piedsllšanāe iedzīvotāju idejiski nolltiakajā

audzināšana, kultūras un Izglītības kl ari ekonomikas un

ražošanas attīstības eekmēnana.

Pētljtma iegūtas ziņas par iedzīvotāju attieksmi prst

bibliotēku organizētajiem literatūras propagandas pasaku/-

miem. Tas var dot pamatu dažiem secinājumiem par bibliotē-

ka darbu laalšanas organizēšanā un literatūras propaganda

lauku rajona.

Nozīmīga bibliotekāras apkalpošanas forma lr starpbibli

otēku abonements. To Izmantojot, laaltājs ar savas biblio-

tēkas starpniecību var ssņemt literatūru no lielākajam mf)-

su republikas, ka ari TSRS grāmatu krātuvēm. Tasu, kā lieci

na pētījuma materiāli, par šīm iespējam bija Informēta ti-

kai puae aptaujāto lasītāju. Vismazāk par starpbibliotēku

abonementa darbību bija informēti lopkopji, nekvalificēta

darba strādnieki, transporta darbinieki, pensionāri, t.1.,

lasītāju grupaa, kuras bibliotekārais aptvēruma lr neliels.

Ari ar Kuldīgas rajona centralizētaa bibliotēku sistēmas

informatīvo biļetenu, kas sniedz ieskatu par bibliotēku fon

dv papildināšanos, nebija iepazinušlea 59,6% aptaujāto la-

sītāju. VlĶu vidū 60,8% lr tādu, kuri bibliotēku npmeklē

dažas reizes mēnesi, un 35,0% - reizi mēnesi. Tātad biblio-

tēku uzdevums būtu vairāk popularizēt dažādas iespējaa sa-

ņemt grāmatas.

Aptaujātie varēja minēt vairākua galvenos avotua, no ku-

riem viņi iegūst informāciju rar jaunāko literatūru. Pēc

popularitātes dažādie informācijas a.oti sarindojas Šēdā

secibāt I.vieta - radio un televīzijas parraldea (60,4%),

?.vietā - leikrakstl un žurnāli f48.1%), 3.vietā - grē

matnīca (42,9%). 4.-s.vl*ta - individuālie informētajlt gi-
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menee locekļi (36,6%) un dnrba vai akolaa biedri (23,5%),

6.vieta - aabiedrlskas bibliotēkas (10,6%) un 7.vieta -

citi infrrmicijna avoti (5,4%).

Intpreaanti, ka izmantoto informācijas avotu popularitā-

te nav atkarīga no grantētuieguvea avota. Ziņaa par jaunā-

ko literatūru bibliotēka gūat 31,6% aptaujāto bibliotēkaa

abonentu un ari 10% arpuabibliotekaa laaītaju. Fakta, ka

no viaiem 23,1% respondentu, kaa ir aabledriako bibliotē-

ku laaltāji, tikai viena treša daļa par jauniznakušo lite-

ratūru uzzina bibliotēka, apatiprina pieņēmumu, ka blbllotē

kns ka informūcljae anledzējaa un literatūraa propagandēta-

jās nozīme šobrīd ir neliela. Pllaēta bibliotēka ka infor-

mācijas inguvea avota ir pēdēja vieta, clemoa - priekšpē-

dēja. Lai gan Rendas un Snēpeles iedzīvotāji ciema blbllotē

ku ka informācijas ieguvea avotu par jaunāko literatūru ver

te samēra zemu, tomēr Izmanto to ievērojami vairāk (15,5%

pp+oujlto) "*M PllaSta f6,0%).

Interesanti lepezlt sakarības starp bibliotēku ил grā-

matnīcu ka informacljaa sniedzējam un literatūras ieguves

avotam. Mtl.iuma bāzēs - Kuldīga un Alsungā - grāmatnīcas

iemsntojurSas lielu popularitāti: informāciju par literatū-

raa jarnumiem tajae iegūst gandrīz 50% aptaujāto iedzīvotā-

ju. Кй oādaa informacljaa avota pilaeta grāmatnīca lr 2.

vietā p?c radio un televīzijas pārraidām, clemoa - 4 vie-

ta. Ciemos grāmatnīcu nav, tāpēc ciemu iedzīvotajiem tas

apm-klēt ir grOtak. Pat kapē" 26,7% aptaujāto ciemu iedzī-

votāju tomēr paziņo, ka viņi par informācijas avotu izman-

to galvenokārt grāmatnīcu un tikai 15,5% - bibliotēku? T"s

var*tu būt tap"c, ka 1) jauno literatūru bibliotēkaa sa-

ņem ?' ]-.'"-чг i" un jmno cienītājus tas neap-

mierina: 2) dēļa lasītāju bibliotēku apmeklē viaai nere-

P4 liecina r?iljur.n materiāli, lasītāju dzimumam Infor-

izvēlē nav būtiskas nozīmes, toties vecumr

*o .h)t-ni isterrē. lf-17 gadu vecuma grupē informācijas
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av?tu popularitatea eeciba ir lēda: individuālie informa-

oijaa sniedzēji - darbs vai акоlяэ biedri, masu informāci-

jas līdzekļi (televīzija, radio, žurnāli-,lßlkrakotl),

grāmatnīca. Nākama renpondentu rrupa (18-24 gadi) infoyma-

cijaa avotu izvēla ir atšķirīga! pirmajā vieta - mosu in-

formacljae līdzekļi, tad grāmatnīca. ledzīvotāji vecuma nr

25 līdz 2? gediem turpretī viavairāk izmanto grāmatnīcu,

mazāk radio un televīziju. ŠI grupa kopuma ir visaktīvākā

jaunakaa literatūraa ieguvēja. 30-49 gadus vecie рчг gram"

tu jaunumiem galvenokārt U2zins no radio un televīzijas
,

pārraidām, tad grāmatnīca, mazāk no laikrslstiem <m žurnā-

liem. Vairuma gados vecāko cilvēku 5o informāciju gnida ne

citlem loaītajiem - ģimenes locekļiem, kaimiņiem, paniņas.

Informacljaa avotu izvēli ievērojami ietekmē aptaujāta

izglītības llmenia. Reapondentu pamatdaļa, t.i., laaltajl

ar nepabeigtu vidējo un vidējo izglītību, vienprātīgi at-

zīst, ka labprāt aeko mnau Informācijas lldz-klu ieteiku-

miem. Bpeclāllstl ar augstāko l?.glltlbu vairāk Izmanto gr"

matnlcns, mazēk - radio, televīziju un periodiku. Ari pe-

riodiskie bibliogrāfiskie izdevumi šai *rupā nav populāri.

Acīmredzot grāmatnleas ir v-lksmlgak izraudzījušas apmek-

lētāju apkalpošanas formas! tas pieņem pircēju iepriekšē-

jos pasūtījumus pēc izdevniecību tematiskajiem plāniem,

opsratlvāk pisgalā jaunāko literatūru, tāpēc lasītāji uz-

skata grām-tnlou par drošāku infnrmācljao llteratnras

ieguves avotu neka bibliotēku. Bibliotēku informatīvie bi-

ļeteni nereti iznāk ar novēlošanos. Ari ar SBA etarpn<*c"

literatūru var saņemt tikai pēc ilgāka laika.

Ja salīdzina, kādus informācijas avotus izvēles tie, -

aktīvi pilnveido savu vispārīgo vai profesionālo

bu, un tie, kr.snemācas, stklājss, ka visaugstāk ka vieni,

ta ctrl vērtē radio un televīzijas pārraides. Cr-mntmcu

rar informācijas avotu izmanto 61,3% aptaujāto, kna i

uu 18,1% aptaujāto, kas retUcās.

La-Itēju nodarbošanās avotu populāritā^.^
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aeclbu neietekme: pirmās trīs vietaa paliek nemainīgas

(radio un televīzija; laikraksti un žurnāli; grāmatnīca).

PBc nodarbošanās skaitliski vislielākā aptujāto grupa,

kaa informāciju par jaunāko literatūru iegūat bibliotēka,

ir studenti un mācību iestāžu audzēkņi (33% aptaujāto).

īpaši aplūkoaim, ka tiek izmantota bibliogrāfiskā pe-

riodika. anketa minēti 4 izdevumi: izdevniecības

"Liesma" informatīvi bibliografiakals biļetens "Jaunas

Grāmatas", LPSR Grāmatu palātas izdotā "Latvijas F3R Preeea

Hronika", laikrakata "Книжное Обозрение" un kritis-

kl bibliogrāfiskaie ikmēneša žurnāla "В МИре КНИГ".

Vispazīstamākais un visplašāk lzmantotsls no minētajiem

iedevumiem ir "Jaunās Grāmatas". To izmanto 29,5% aptaujā-

to, pārējos - 1-2%. Ir daudz lasītāju, kas nemaz nav infor-

mēti par 5o bibliogrāfisko lzdevrmu iznākšanu - par "Jauna-

jām Grāmatām" nemaz nezina 35,7%, par "Lstvljaa PSR Preaes

Hroniku" - 61,6%, bet par izdevumiem "Книжное обозрение" un

"P МИре КНИГ" - 67% aptaujāto.

Par "Jaunajam Grāmatām" visvairāk interesējas tie laaltā

jl. kas grāmatas lasa ik dienas,- to psr informāoijaa avotu

izminto gandrīz puse šo lasītāju. Turpretī "Latvijas PSR

Preses Hroniku", "Книжное обозрение", "В мире книг" - ti-

kai 3-5%. Taču ari pastāvīgo lasītāju vidū 22% lr tādu,

kas vispār nezina, ka iznāk biļetens "Jaunāe Grāmatas" (tam

būtu vairāk lasītāju, ja to varētu abonēt, 52,2% - "Latvi-

ja* PSR Preses Hronika", 58,3% - "Книжное обозрение" un

"3 f.WPf книг".

retijuma legūta arī Informācija par lauku rajona iedzī-

votāju attieksmi pret bibliotēku rikotism masu pasākumiem.

Lasītāju k-nferenceo, blbliogrāfiakus epskatus, literārus

ue un citus mesu pnaākumus organizē pnndrlz ikviena

bibliotēka. Šo raei'*umumērķis ir popularizēt literatūru,

ifpnzlt iedzīvotāju attieksmi pret tiem.

Pā+ījume materiāli liecina, maau pasākumus apmeklē

i-t".":) lasītāju - 39,9% el*-viešu un
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24,9% virieau. Tātad atsaucīgākās ao pasākumu apmeklētājas

ir sievietes.

Maau pasākumos auditorijas lielāko daļu veido 30-49 ga

dua vecie bibliotēkaa laaītājl. Aptuveni 1/3 intervēto

Jauniešu nav informēti par bibliotēkaa rīkotajiem literatū-

raa propaganlaa pasākumiem.

Aktīvākie maau paaākumu apmeklētāji lr laaltāji ar nepa-

beigtu augstāko (52,4%), augstāko (46,?%) un vidējo speciāl,

izglītību (48,0%). No aptaujātajiem ar vidējo izglītību ma-

au paaākumus apmeklē 38%. Pārejās izglitibaa grupda masu

paaākumu apmeklētāju skaita ir levērojami mazāka! ar nepa-

beigtu vidējo izglītību - 29,9%, ar 5-8 klašu izglītību -

26,1%, ar Izglītību līdz 4 klasēm - tikai 22,5%.

Vērtējot pēo lasītāju nodarbošanās, aktīvākie muau pasā-

kumu apmeklētāji lr neražojošās afēraa darbinieki
- 45,7%

no aptaujāto skaita. No lauksaimniecībā nodarbinātajiem

maau pasākumus apmeklē 28,9% aptaujāto blb'lotēkus lasītāju,

no rūpniecībā nodarbinātajiem - 26,7%, no neatrādajošiem -

20,0%. Bibliotēku rīkotos pasākumus biezi apmeklē pedagogi

(59,4%), kultūras Jarbinieki (57,9%), laukaaimnleclbas va-

došie darbinieki (50,0%), medicinaa darbinieki (44,8%), lauk

kopji (19,5%). īpaši atzinīgi jāvērtē laukkopju aktivitāte, -

lai gan daudz aptaujlto laukkopju sūdzas par brivā laika

trūkumu, tomēr tieši viņi no ražošanā nodarbinātajiem lr

vlaaktivākie masu pasākumu apmeklētāji. Vismazāk par masu

paaākumiem iuteresējaa lopkopji (12,9%), celtnieki (16,7%),

nekvalificēta darba strādnieki (17,6%), mājaaimniecea (20%).

66,2% bibliotēkaa laaltaju par galvenajiem maau paaākumu

neapmēklēšanaa iemeallem uzskata brīva laika trūkumu vai ari

to, ka viņi vispār nav informēti par šiem pasākumiem. Ana-

lizējot ražošanā nodarbināto lasītāju atbildes, atklājas,

ka visnevaļīgākie (atbild: "nav laika") ir laukiaimnleclbaa

masu profesiju pāratāvjl (39,3%) (lopkopji, nekvalificēta

darba atradnlekl, laukkopji).

Vērtējot aakarlbu starp attieksmi pret sabiedrisko dar-

bu un maau paaākumu apmeklēšanu, jāatzlat, ka par maau pa-
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viavairhk iuteresčjas tia, kaa poāi aktīvi pieda-

laa sabiedriskajā darba (43,8%), Un tomēr vairāk nekā puaa

šae grupaa laaītaju vispār neapmeklē maau pasākumus.

Grāmatu izstādās, pēc bibliotēku darbinieku domam, ir

vj<jnano visrezultatīvākajām masu darba formām. Ar! vai-

ruma bibliotēkas lasītāju par izstādēm izsakās labvēlīgi,

36,7% aptaujāto laaītaju izteica veiejumies, lai izstāžu

būtu vairāk. 42,7% laaitāju attlokume pret izstādēm ir vi-

sai neitrāla (atbild: "šad un tad var ieskatīties", tāde-

jādi atzīstot, ka ar izstādām viai lepazīstas tikai epizo-

diski). 12.4% intervēto lasītāju noliedz izatāžu

jambbu, 8,2% vispār nav informātl par to, ka bibliotēkās

tiek organizētas šādas Izstādes. Aptaujas gaita gadījās

dzirdāt lasītāju izteikumus, kas liecina, ka dažu bibliotē-

ku izstāžu organizēšanā un popularizēšanā ir neapmie-

riLOŠa: "Nav novērota, ka būtu speciālas izstādās - vienua

uu tās pušaa grāmatas stāv mēnešiem", "Izstādās? - Mazinu,

ka tādaair".

Ar izstāl33 eksponēto litarr.tūr.4 labprāt iepazīstas

16-17 gadu vecumā - 45%, 25-29 gadu vecumā -

15,&%. Tāpēc nepieciešams vairāk rīkot jaunatnei adraaataa

lzatādjs. Jo vairāk tāpēc, ka 16-17 gadu vecuma grupā un

grupag рбс 50 gadiem i: ari vislielākais skaita tādu aptau-

jāto (.10-12%), kaa namaz nezina, ka bibliotēka organizē

literutūraa izatādcs.

Attiekaml prat izatādčm ievērojami it.tekmslasītāju iz-

glītība - jo tā ir augatākt.,jo par izstādām lr

lielāka. Vēlējumies, lai izstāžu būtu vairāk, izteica

42,4% aptaujāto ar augatako izglītību un tikai 23% ar Izgll

tītu līdz 4 klaaēa.

Ari Jarba gnrigā pi-sātinātlba pozitīvi ietekme at-

tieksmi pret izstāsim. Uzskatam, ka izstāžu varētu būt vai-

rāk, pievienojas 49,4% pedagogu, 46,2% lauksaimniecības

apeciāiiatu, 44,3% stuientu un mācību iestāžu audzēkņu un

42,1% Kultūras darbinieku. Atzīstamu interese par izatadčn



141

lr oeltnlekleo (58,3%) un laukkopjiem (44,7%). lonēr gāja.

grupas ir ari uaudz pret izstādēm vienaldzīgu lasītāju.

Par izstādēm vispār neinteresējas 20,5% kvalificēta daroa

strādnieku un 16,l%mehaiiizatoru, Šāiai nostājai varētu b..<

vairāki izskaidrojumi) 1) izstāžu tematika un saturs ne.t-

bilst lasītāju Interesēm; 2) izstādes maina reti, tās mēdz

būt 3) lzst3des netiek pietiekami propagandētas,

4) pēc satura vai noformējuma neizdevušās izstādes lasīta-

jā apziņā rada neuzticību vai vienaldzību pret šo

rā darba formu vispār; 5) bibliotekāri dažkārt atsakās iz-

sniegt materiālus no izstādes; 6) laaltājs neuzticas tiblj.

tekāra gaumei un attiecina to ari uz izatādem.

Bibliotēkām vēl ir daudz iespēju, kā aktivizčt sabied-

risko grāmatu krājumu izmantošanu. Ikvienā bibliotēkā daud

lielāka uzmanība veltāma darbam ar tiem iedzīvotājiem,

kas vel nav bibliotēkas lasītāji. Īpaša uzmanība pievērša-

ma jauniešiem. Mc vien bibliotēkas, bet ari ārpusbibiicts-

kas lasītājiem jābūt informētiem par apkal-

pošanas iespējam. Pēc pētījuma rezultātiem var spriest,

ka liela daļa iedzīvotāju nav lepazlatlnati ar SBA darbu,

daudzi nezina, ka bibliotēkā notiek masu pasākimi un ir

iekārtotas iz9tadea, nepārziuc bibliogrāfiskos izdevumus.

Bibliotēkas darba aktivizēšana ьркз!{.еа rajonā, bibliote-

kāro tm bibliogrāfisko zināšanu propaganda var būt pamata

lasītajā kontingenta papla3ln3sansi un nostiprināšanai un

līdz ar to vēl pilnīgāks! bibliotēkas izmantošanai.

Mūsdienu lauku lzivea attīstība (iedzīvotāju kultūras

līmeņa pieauguma, maau infjraAcijas līdzekļu izplatība,

materiālās labklājības paličl<.nāšanis) rada napiecisšamib-;

Vēl vairāk propagandēt bibliotēku fondus un aktivizēt in-

formācijas darbu, izmantojot modern&a darba metjdea. Ope-

ratīvi izplatot informatīvos biļetenus, anledzot

tlaSi vsi *rl talafsnisa4, yayētu ievērojami uzlabot laei

tdju informāciju par literatūru un vienlaicīgi celt tibli.
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tekaa preatižu. Llterat.iraa propagr.nd**lietderīgi izmantot

kompleknua pasākumus, mērķtiecīgi saiatot diferencētu indi

viduālo darbu ar mt.au paaāknan siatēmu. Japievtrš uzmanība

gan potenciālajiem laaltajiem, lai palielinātu bibliotēkaa

apmeklētāju akaitu, gan ari tiem laaltajiem, kaa vēlaa sa-

ņemt aarežgltaa bibliogrāfiskas Svarīgi ir ari

nostiprināt bibliotēku aakatus ar citam organizācijām un

iestādām, kaa nodarbojas ar literatūraa propagandu.

Vajadzētu daudz vairāk analizēt apmeklējumus un panākt,

tai bibliotēkas epizodiski.: a;.Mt:klet-;jikļdtupar tas

sistemātiskiem izmantotajiem. Organizējot izatadea un da-

žādus citua pasākumus, jāievēro ikvieuas iedzīvotāju gru-

paa literārās vajaizlbaa.

Tikai tā lespējmna labik izmantot bibliotēku literatū-

ras krājumus iedzīvotāju izglītošanai un audzināšanai.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Недостаточная изученность проблем, связанных с

социологией чтения, застелила авторов книги 01Т)алжчиться

рассмотрением лишь некоторых наиболее важных вопросов. При
такой направленности исследования, естественно, остались в

тени такие вопросы, как место книги в сфере средств массо-

вой информации я формирование читательского спроса. Тем

не менее материалы, рассмотренные в настоящем исследовании

несмотря на их ограниченность данными лишь по Кулддгскому

району, могут стать базой для дальнейшей работы и позволят

сделать определенные выводы в отношении распространенности

чтения и печатных изданий в сельском районе, роли библио-

теки в организации массового чтения, закономерностей, фор

мирующнх взгляды на книгу и чтение как процесс освоения ду-

ховных ценноотей, и, наконец, вопроса о содержании чтения

и руководстве им.

Результаты исследования,наглядно характеризующие сост-

иояеиже читателей и нечжтающего населения (старше 16 лет),

свшдетельствуют о том, что около 97% жителей района явля-

ются более или менее постоянными читателями того или иного

иида печатных изданий. Читателей, обращающихся ко всем

ищдам печатных изданий (газета, журнал, книга), ж целом по

району 83,5%; 1,9% удовлетворяются газетой как едииствеи-

ным видом печатной продукции. Регулярно читают гаиети

97,2% населения, журажжи -89,6, книги - 54,6%. Столь вн-

сокая степень приобщениостж к печатиоагу слову - яркий по-

казатель сопжальнож зиячиаюотж чтения и духовной жизни

сельского наюалаижя. Ожнако, "несмотря на общадоступаость

печатных источников, потребность ж чтении и его распростра-

ненность пом еще не однозначны.

Наибольяей популярностью пользуются домашниэ книжные

собрания, включая личине приобретения. Так, 42% опрошен-

ного населенля располагают дсмашнжми бжблиотежамж, насчи-
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тытзгщнми свыше 200 названий. Однако эти собрания все же

не в состоянии полностью заменить общественные библиоте-

ки, поскольку использование библиотечных фондов и покупка

книг органически связаны между собой. Показательно, что

с увеличением объема личных книжных собраний растет чис-

ленность читателей библиотек, т.е. современный уровень

культугн чтения предполагает использование как обществен-

ных, так и личных книжных собраний.

Материалы исследования показали, что хотя в отдельных

случаях читатель, не пользующийся услугами библиотеки,

читает больше, однако его читательские интересы и целе-

устремленность в выборе литературы определены менее четко

чем у читателя библиотеки.

Тенденций роста основных количественных показателей по

зволяют весьма положительно оценить работу библиотек по

обеспечению населения литературой. Систематическое инфор-

воздействие библиотеки помогает

постепенному распирению кругозора читателя. Однако сфера

вличгчя библиотек еще ограничена,поскольку лишь 1/4 чита-

ющей части населения сельского района пользуется их услу-

гами. Касаясь роли библиотеки в формировании читательские

интересов, отметим, что в качестве источника информации о

новой литературе 23,5% читателей сельского района назвали

гсветя товарищей по работе н учебе. 36,3% - других людей

жз блржайк'его окружения ж лтчь для 10,6% читателей источ-

ником информации о книге поступили общественная библиоте-

ки.

В силу своей природы библиотеки призваны быть опорной

ба?ой организации массового чтения. Перевод библиотеки

сп М!":г"-р'гор-знчс!1 обслуживание полнее выявить

те гт' *-"
тва, ксторн? сжстемз общестгенно

го погыовеьия лптсрзтуроЛ.

к и степень приобщенности к печатчому

глсну дараугеригуют сельского жителя. Ча
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основе данных, хариктержзуюлих отношение к книге ж чт*нил.

выделены типологические группы читятелей В качестве оснор

ных показателей приняты: а) оценка значенья книги и чтения;

б) активность в приобретении кпиг для чтения; в) активность

чтения. По этим признакам из выборочной совокупности чита-

телей можно выделить следующие группы: I - читатели, у ко-

торых гармонично и ярко проявляются все основные составляю

щие понятия "отношение к книге ж чтению" (8%); П - читате-

ли, у которых наблюдается небольшое несоответствие между

положжтельнымж общими взглядами и действительной активности

чтения (30%); И! - чмтателж, которые в общем положжтельно опг.

нивают чтение, ко их активность в приобретании книг недэст*

точна (ЗС%); 1У - читатели, которые весьма положительно

оценивают пользу книги, но у них нет привычки к системати-

ческому чтению (12%); У - читатели, которые чтение считажг

одним жз видов развлечения ж нередко довольствуются лишь

чтением периодики (20%).

Читательокие интересы как своеобразный индикатор отра-

жают по существу уровень читательской культуры сельского

населения, стремление к всестороннему развитию, определен

ную читательскую активность. Анализ-направленности литера-

турно-художественных интересов жителей сельского района, а

также влияния социально-демографическжх факторов на харак -

тер чтения показывает, что формирование вкусов больпипствч

читателей осуществляется успешно. Однако этот общий вывод

еще не может свидетельствовать о полном благополучии в де

ле руководства чтением. С одной стороны, для жжтелей сель

ского района характерно активное отношение к выбору худо-

жественной литературы, с другой - некоторая односторонност*

ж наборе книг, свидетатьствующая о недостаточно высоком

уровне культуры чтения. Задачи, стоящие перед всеми звенья

ми, осуществлямяими руководство чтением, могут быть реп"*

нм настойчивыми поисками путей пропаганды г*-^
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ратурн и максимального се воздействия на культуру чтения.

Данные, характеризующие содержание художественной и от-

раслевой литературы, наиболее популярной среди сельских

жителей, могут пригодиться как руководство к действию в

деле совершенствования пропаганды чтения и информационно

библиографической работы.

Следует отметить, что безотлагательного решения требу-

ют также проблемы, как улучшение материально-технических

условий библиотек сельских районов (помещение, финансиро-

вание, оснащение техническими средствами), преодоление

разрыва между пропагандой книги и ее получением, поныне-

ние организаторской роли библиотек.

Преодолеть разрыв между пропагандой жнжгж ж ее получе-

нием помогут регулярная информация в местной газете и по

местному радио о литературе, поступившей в библиотеки

сельского района. Рекомендации по совершенствованию инфор-

мационной деятельности местных газет и радио следует за-

крепить документально. С указанием принципа отбора книг,

регулярности и формы подачи материалов. Система пропаган-

ды литературы по местным каналам массовой информации, раз-

работанная заинтересованными учреждениями может стать дей-

ственным источником библиографической ориентации. Иигрожое

обращение разных читательских групп к периодике и аудио-

визуальным каналам информации выдвигает задачу пропаганды

культуры чтения непосредственно на страницах газет и жур-

налов, в радио- ж телепрограммах, в лекционной работе.

Материалы настоящего исследования позволяют сделать вы

вод о необходимости повышения общего уровня библиотечного

обслуживания сельских жителей, что в свою очередь будет

способствовать расширению и закреплению читательского кон-

тингента. Изучение картины чтения подтвердило необходимость

постамовги перед издательствами вопроса о переиздании пен-

н!гх т
- произведений, о восполнении пробелов в

Tt"i*HKf нгтчно-пепулярной литературы.
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В целях совершенствования работы по популяризации чте-

ния, повышения направленности его воздействия представля-

ется целесообразным создание общественного координационно

го центра для согласования деятельности библиотек, общест-

ва любителей книги, радиовещания, телевидения, иэдатедьоть

книготорга и бюро ао пропаганде литературы при Союзе писа

телей Латвийкой ССР.





PIELIKUMI

I.pielikuma ievietota tikai neliela daļa 1,0

gait* iegūtajām atatiatlskajam tabulām, kaa iluetrē

kškoa laelšanaa ид ieapleidarbu izplatibaa kvantitatlvoa

un kvalitatlvoa rakatturojumua.Vleaa tabulaa publicataa at

aeviiķa izdevuma (Книга и чтение ь сельском районе. Ре-

зультаты социологического исследования. Статист, таблицы.

Рига, 1977). Gramataa 2.pielikuma izklaatlta indekaēaunas

metode, ar kuraa palīdzību noteikta reapondentu attiekamc

prat grāmatu un laalaanu.

1. pielikums

Statistiskās tabulas

1. t a b v 1 а

BespoaJentu sadalījums pēc dzimuma, vecuma un luglltlban

(% no intervēto kopskaita)

vlr. aiav. 16-17 18-24 25-29 30-49 50-59 60 un

vai rau

56,8 3.6 8,6 8,6 42,6 13,1 23,5

l.tabulaa nobei^uau

līdz

4 kl.

5-8 kl. nepab.
vidēja

vlap.

vidēja

vidēja
apec.

nepab.
aug-

ataka

aug-

atakb

24,4 40,9 9,5 11.2 1.4 3,7
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2.

т.

a

bvu

i

б

RMapondcKtu
aadalljuns

pēcaociaiprofeaionaiaa
piederibaie

nointervēto
kopskaita'

Sccialprofesionaia
piederība

Kuldīga

Alsunga

Renda,

Snēpele

Viaāafzpe-саьbazea

kore

vlr.

aiev.

vlr.aiev.
vir.

aiev.

ko

Lauka*!mnieclba
nodarbinātie

7,6

ī.e

23.0

2,6

62,4

36,3

26,2

12.3

18,?

laukkopji

0,9

0,4

0.8

0.3

8.3

14,9

3.2

4.7

4.1

lopkopji

0.2

0,3

-1,1

9,4

14,5

3,0

4,6

4.
С

menariza*:oTi

2,4

0.1

15.2-

30,5

1.4

13.8

0.5

6,2

celtniekl

3.9

2.9-

9.4

0,7

3.7

0,2

1.7

lauksaimniecības
sneci-

āliati

0.2

0.9

2.50,6

3,4

4.1

1.7

1.7

?aaošiedarbinieki

0.2

0,1

1.60,6

1.4

0,7

0,8

0.4

0,&

ROnniecIba

unceltniecība
nodarbinātie

62,2

26,0

46,511,6

8,0

2,0

43.7

15.6

27,7

vaaošie

uninzenierteh-
niakiedarbinieki

8,1

2.6

2.10,9

o,3

4.4

2.L

kvalificēta
аягоя

strād-

nieki

29.0

13.9

23.9

5,2

2.6

0.9

21.4

6,0

13.f

nekvalificēta
darba

a.radnleki

6.3

6.7

9.1

4.3

1.7

l.i

5.5

5,4

5.4

tranaņortpaarbmlekl

18,8

0,6

11.5

1.4

3,4

12,4

0,6

5.7
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.Tabula

..AaitaluaaCailluma
тес

vactma

j.nYnma

kopa

ļoa.

з.г.

тон..

25

10.0

-4

18 48

2.3 6.0

227

З.ь а.ь

10-49

1.35 ī60

10.8 45.0

42

43.3

50 102

6.3 18,0

127 1121

8.6 42.
b

50-59 bOunvairāk

36 231

11.0 18.5

13 125

15

.8 21.0

LI
6

258

14.
Ь

32.8

145 614

13.1 23.5

1246

100.0

S91

100.0

792

100.
С

?629

100.
G



4. t а г м 1 -*

I.taT'aju aadalījuma rr* izglltibaa

Irp-Htlb*
aba. эк.

ndz 4 к! . 643 24,4

5-8 М. 1075 40,9

tepab. vidēja 250 9,5

Viap. 236 9,0

vidēja apaciaie 295 H,2

Wepab. андр*И& 35 1,3

97 3,7

Kopa 2629
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5.

t

ж

b

n

1

а

Laalta.lū

aadalljiaaa
пёс

aociālprofaaion&lāa
oiedarlbie

joc
H

1oro

fealonala
piederība

aba.
ak.

aba.
ak.

abs.sk.

abs.
sk.

J^tUr:kop.ji

8

0.6

0,5

95

12.0

106

4.1

Lopkopji

3

0.2

4

0.6

98

12.3

105

4.0

Mehani
z.ntori

14

1.1

31

6.3

113

14.2

164

6.2

Celtnieki

21

1.7

7

1.2

16

A.5

45

1.7

Lauksaimniecibaa
ane-

cialiati

7

0,6

8

1.4

10

3.8

45

1.7

vadošie
dar-

binieki

2

0.2

6

1.0

а

1.0

16

0.6

vadošie
un

inženiertehniskie darbinieki

64

5.1

8

1.4

1

0.1

73

2*8

Jvalificēta

darbastrād-
nieki

274

22.1

76

12.9

13

1.6

363

13,8

Nekvalificēta
darba

158

12.4

98

16.6

48

6\1

123

12,2
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.t

a

bu*
i

а

Uaiadu3.eaņieddarDU
valdulaeisanas
izplatlbc

bazee

Interv#to akaita,
кая

ob.iektivi
var

Ьит laaltčl:

a&a.ak.%

Laaatikai žurnālus
ur.

aus,
ад.

%

iiMBBtika: laikrakatue abe.ak.

Дерева

naaaaz abe.ak.%

a.fa.
ak.

аыа.ад.

abo.ak.

abe.
ak.

Kul

Шуи

1288

1097

85.2

10.1

19

1.5

42

3.2'

/iaumgb

Ы7

515

83.
Ь

66

11,0

8

2b

4.2

HentM;

Ъ49

283

80.1;

55

15.8

1.4

8

Saeuau.t.

А*ц.

378

61.1

59

12.8

19

4.1

с

2.L

2714

22bt

63

312

11.5

5^

1.9

3.1
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7. tabula

Hegularl letīto ialbrakatu ahalta atkarā ыо laaitēju

aociaiprofcalonālaa piaderlbaa

(% no Intervēto laaītaju akalta)

7.3 20,2 41.7 19,0 9,8

0,5 21,0 43,8 15,2 5.7

9.5 24,а 35,2 23,8 2,9

18,3 42,7 21,3 13,5

22,2 51,1 6,7 6,7

6,7 15,6 44,4 13.3 20,0

12,5 25.0 37.5 25,0

5.2 19,9 ",4 23,3 18,1

1,4 5.5 27,4 28,8 35,3

5.2 18,7 35,8 22,0 17,2

9.1 23,1 30,1 21,7 11,8

3.3 26,5 23,8 25,2 18,6

6,0 17,2 30,3 2?,1 22,3

2.6 7,9 13,2 31,6 44,7
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7.tabu]ею nobeiguma

pedagogi 1.9 11.4 18,1 23,8 44,8

medicīnas darbi* 5,4 23,0 32,4 18,9 17,6

nieki

kultūras un rado- 3,4 13,8 17,2 65,6

šie darbinieki

tlrdznieolbaa,aa- 4.7 16,0 33.5 25,4 18,2

dzivea pakalpojumu

darbinieki

nekvalificēta darba 12,6 24,4 37,2 15.6 6,1

atradni akl

Studenti, rnēclbu 8,0 19,3 25,0 26,1 20,5

leataiu audzēkņi

Majaaimnieoea 7,7 23,1 43,6 17,9 5,1

Penalonarl 11,2 28,5 39,o 10,2 4,9
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R. tabula

Regulāri lasīto žurnālu skaita atkarā no laaltaju

aoolālprofaslonalas piederības

(% aa iatervato lasītāju skaita)

urnalu skaits
Sooiaiprofesionala

piederība 5 un

vairāk

Lauksaimniecība nodar- 10,8 13,9 16,2 12,7 38,5

bināti*

laukkopji 17,9 17,0 16,9 9,4 25,5

lopkopji 14,3 14,3 14,3 11.4 32,4

mehanlaatori 6,7 15.9 16,1 15,8 40.6

celtnieki 15,6 8,9 22,2 11.1 33,3

lauksaimniecība* 8.9 П.З 6.7 71.1

speciālisti

vsdoSie darbinieki 6,2 31,3 62,5

Rūpniecība un celt- 9.* 13,2 13.4 14,0 3.9

nieolba nodarbinātie

vadošie un inženier- 2,7 9.6 9.6 13.7 64,4

tehniskie darblnls-

kl

kvallflcata darba 6,4 12,9 13,2 14,6 41,0

stradnlskl

nekvallfloēta darba 16,2 20.4 14,8 9,6 25,4

strādnieki

transporta darbi- 9,9 6,6 14,6 16,6 39,0

nieki

neražojošas sfēras 8,6 10,2 12,0 11,8 51,8

darbinieki
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8. tahulaa поЬ*lяияе

vadoši? partijaa, 7.9 18,4 7,9 63,2

komjnunatnea un

padomju darbinie-

ki, leetlžu vadī-

tāji

pedagogi 3.8 2,9 8,6 3,7 80,0

medlclnan d^rUnie- 1,4 2.7 15.1 12,3 67,1
kl

kultūras un rado- 3,4 6,9 6,9 82,8

šie darbinieki

tlrd?nieclbaa un 7,? 11,6 11,0 16,3 48,9

sadzīves rakslpo-

jsnnu dnrbinie4

nekvalificēta dar- 17.8 ia,9 H3,9 ]0,0 26,6

ba strīdnieki

r<t"denti, ms^Ibu 6.7 12.2 17,8 13,3 45,6

leataZu audzēt^

И.1 10,4 15,6 18,2 29,8

1',? M.3 11,0 16.2
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9.tabula

Intervēto

izteikrrsl

pariaaišanu

(%

nointervēto
akaita)

Alaunga

Renda.SBēpeit-

Izteikta*!

vlr.

aiev.

vlr.

aiev.

vlr.

aiev.

vlr.

aiev.

oavl

Laalšana

lrizklaidēšanā*
vaida

16.6

13.2

19,8

14.7

16,
e

17,2

17.3

14.7

15.9

Laalšana

irlaika
iaš

klā-

šana,

jofandrlz
vlau

varuzzināt
paradio

vaitelevīziju

5.o

2.7

8.6

4.3

5.4

3.2

5.9

3.2

4.4

Laalšsna

irtikpatnenie-
oiešama

kādienišķa
maize

23.6

35.3

18,5

25.9

18,8

32.4

21.0

32.2

27.4

Lasīšana

naapējaizatat
dzlveapieredzi

6,8

4.8

7.4

4.9

4.6

4.5

6.3

4.8

5.4

Kadnav

kodarīt,
var

ari

palaalt

15.3

12.8

16,9

13.0

16.8

32.0

16.1

12,6

14.1

Laalšana

paplašina
viapA-

rlgoredzea
loku

72,0

76.4

66,3

70.3

65.5

69.9

68.8

73.1

71.2

Laaldana

irpalīga
darba

55.7

52.8

47.3

44.1

38.7

36,7

46.
7

46,0

47.1
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10.tabula

ramatuLaalšanai
valtltaia

laikaatkāra

noreaoondantn
dzimtma

%

nolaaltaiu
akaita)

Laalšcnai

patērē-

tai
э

laiksļ.itun- vlddlinedēļā)

з!и1
vlr.

alav.

А1аиз vlr.

aiav.

Renda, vlr.

siav.

vlr.

Kopā aiev.

pavl

Vairlk
par

5stundām
17,7

37,9

26,7

31.2

24,7

25.7

31,6

32,8

32,3

2-5utundas

9,9

43.8

43,7

41.2

44.6

45.3

42.1

43,6

42,9

Līdz

2attmūan

21.2

16.5

27.2

24,4

28.6

24.4

24.6

20,7

22.4

<?-.;iz

1,2

1.8

2.4

3.2

2.1

4.6

1.7

2.9

2.4
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11.

ta

b

а

1

а

Laalšanaa

paaivltātaa

oeloņiatkāra
nolaeltāju
dzimtaaa

(%

nointervēto

laaltajnakaita)

*Vieta

(ганда),

kādulas3aanaa
paalvltatee
cēloni

ieņem

pēcnozlmlguatf

intervētopaevertēīnma.Kuldīga

Alsunga

Renda,

Snēpele

Nosauktie
oēlo

vlr.

R*aiev.
Rvlr.

Raiev.

Rvlr.

Raiav.

Rvlr.

Raiev.

Rgbi

Televīzijasparrai-34,6
dee

1

22.3

421.9

316,1

522.2

311.7

528.1

317.7

522.9

Mēja*darbi

21.2

3

48,4

127.3

245.8

144.4

163.0

129,7

252.1

140.9
ļ

Rūpesoarbērniem
8,8

5

36,2

36,2

520,7

33,7

622.6

46.7

623.8

315.3
f

Nogurdinoša
profe-

27,6

2

29.2

235.1

127.4

232.
e

233,0

230,8

129.9

230.3
2

Vēlēaanoe
laalt

<0,9

neatbalsta
tu-

vinieki

0,6

70,4

70.9

70.6

80.9

80.7

80,7

Q0,7
8

Vajavemellba

8,5

6

17.
В

510.3

417.4

417,4

424.4

311,6

419,6

415.6
4

Irutlbaaintereaan-10.5 taalaaAmvielae

4

7.0

65,4

66,6

66.3

58,1

68,1

57,2

67,7
6

Bibliotēka
attālu

0.2

nomājām

9

0.4

8

---

-2.8

73.6

71,0

71,3

71.2
7

Keaomierina
bibllo-
0,6

tēkaadarba
laixs

8

0.1

9--

0,6

6--

o,7

90,3

90,4

80.4
t

Anmierlna
lldzši-

42.0

nējalaalšanas intensitāte

25.0

38,4

27.4

25,0

11,2

36,0

21,5

28,7
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12+

tabula,

Laalsanaa

paaļvritatee

cēloniatkāra

noaocialprofeaiosAlaa
piederlbae

(%

nointervēto

laaltajnakaita)

SociAlprofeaionalapiederība

а)ю
а)

r-t

ай

ж ас

6 а) а

О

Ф

гЧ

Ж

>

С

да

2Д я

5

р

.в

m

<в

о

с

А

га}

1.

<г<ив

«с

я!я)

а:

Lauksaimniecība
nodarbi-

nātie

11,453.4
14,6

44,1

0,6

6.5

7.5

2.3

0.2

21,2

laukkopji

11,367,0
22,6

45.3

1.9

15.1

7.5

4,7

9,4

lopkopji

14,354,3
12.4

41.9

18,1

7.6

1.9

22,8

mehanizatori

3,742,7

5,5

49,4

1.2

1.2

6.7

1.2

0,6

26,9

celtnieki

15.6

44,4

8,9

42,2

6.7

2.2

2.2

31.1

laukaaimnieclbas sreciālieti

24,471,1
40.
С

31,1

2,2

17.8

2,2

4.4

vadošiedarbinieki

25,043,8
12,5

37,5

31,3

rūpniecība

unceltniecī-
banodarbinātie

31,528,1
17,4

31,8

1.2

6,3

7,0

0.3

0,4

33,3

vadošie

uninženier- tehniakledarbinieki
41,1

30,117,8

24.7

:.7

13,7

30,2

kvalificēta
darba

atradniakl

26,119,6
18,2

29.5

0,8

5.5

5.2

0,6

34.4
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3-3 а а тч Р 5 Я Э Й

Ч 3 й -S t а & а тч rt
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.

23И S
4ча Ь а а тч Я aaoD-os-toeoo
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Literatūraa ieguvea avotu akaita

(% no laaitāju

Literatūraa leguvea avotu izmantošana

(% no intervēto

.itaratūraa

eguvea .

votu akaita

Pavi-

ааж

aiav. Ylr. aiev. vlr. aiev.

24,а 9.7 з-.i 25,3 13,9 17,7 17,8

Divi 46,5 45.2 35.9 39,5 41,1 54,2 54,0

Tria 23,9 25,8 42,2 29,7 31,8 23,9 24,2

Četri 4.4 19,3 15,6 5,5 13,2 4,2 3,2

Pleoi 0,4 3,2 0,8

Vīrieši

Literatūraa

ieguvao avoti

Pavl-

вам

lidz

4 kl.

513-
kl.

mopab. vlap.
vidējā vidē-

ja

vidēja
apec.

Rajona (pilaētele- 24,4

mata,ciema)
bibliotēka

18,8 24,7 39,0 24,1 35.5

iiarbavietaa 3,5
bibliotēka

0,6 1.4 1.2 5,7 8,4

Maclbu iaatadea i,6
bibliotēka

0,6 4,9 3,4 1.9

Peraonlaka blbliotē- 75,2
ka

80,0 87,6 92,7 93,1 98,1

Draugu,paziņu,kal- 50,6
miņu peraoniakla

grāmatu krājumi

56,9 59,6 67,1 54,0 57,0

u glmenea looak- 24,4

ļa peraonlakle
framatu krāltmi

39,4 28,7 26,8 17.2 19,6
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I*. t a b v 1 а

atkarā no теопюа un dzimma

akaita)

14. t a b v 1 а

atkāra ne dziMMaa un izglltlbaa

laaltājū akaita)

vir. aiev. vlr. aiev. vlr. aiev

26,5 25.3 23,3 28,9 32,4 32,4

44,4 44,9 51,7 49,4 49,0 49,0

25,4 25.9 20,8 19,3 16,5 15,8

3,3 3,4 4,2 2.4 2,1 2,8

0,4 0,5

Sltvift**

парас

aug-
stāka

aug-
stā

ka

līda

4 kl.
5-8
kl.

napsb. visp. vidēja aapab. aug-
vldējā vidē- apse. aug- ata-

jl atāka kā

56,3 54,8 16,1 24,8 47,2 36,6 39,0 52,6 64,8

12,5 19,0 1,7 1,8 3,4 11,3 10,5 22,2

6,3 7,1 0.4 8,0 2,1 2,3 15,8 1,9

81,3 95.2 68,7 85,8 92,6 92,4 95,1 94,7 100,0

50,0 42,9 49,6 59.5 66,3 64,8 64,4 42,1 59,3

12,5 14,3 52,4 28,4 23,3 20,0 20.9 26,3 11,1
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15. tabula

Literatūras leguves avotu Izmantošana

atkāra no vecuma

(% no laaltaju skaita)

Durba vietaa biblio

tēka
2.3 3,2 6,0 2.4 0,7

ieatadea bib-

liotēka
16,9 4.5 i,a 0,8 0,7

bibliotē-
ka

90,5 69,1 92,7 91,3 87,1 73,6

Draugu,paziņu, kai-

niļM peraonlakle

grimātu krljsmi

75 ,8 66,6 65,9 58,4 55,2 49.0

Citu locekļu
reraonlakl* grāma-
tu ki-^iumt

?9,5 23,2 19.5 24.1 12,9 43 .2
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j.6-tabulu

Intervēto

Аз

aeošo

grāmatukr*.ltmn
atkmrrt

notnmlltlbaa
(%

nolmaltmju
aJnaltm)

rzciītlba

Grāmatu

akaita

kl.

nanab. TidAja

vtap. vi

dēj
А

apac.

ang— jtakA

at&ka

pavi- sam

Līdz

50

201-300 101-500 501-700 701-1000 Vairāk
par

r1000

18,3 24.1 17,2 3.6 1.5 3,2 1,2

20.7 24.0 22.9 15.8 9.7 4.2 1.5 1.2

7.3 17.6 21.6 13,8 13,9 11.0 4,5 5.3

3.2 15.9 19,8 19.0 13.4 9.9 7,3 6.5

2.4 14.6 17.0 22,1 19.7 9.5 7.5 7,2

5.7 2.9 3.6 2Ф.0 3,6 11.4 22.8

1.0 7.3 14.4 13.4 17.5 12.4 11.3 22.7

17.7 20.2 20.1 15.9 11.7 4.1 4.4
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17.tabula

Intervētobibliotēkas
unarpuabibliotēkne

laalta.lu

:a&jAaesošo
<rramatu

krajuan

(%

nolaaltaju
skaita)

Kuldīga

Alaunga

Renda.Snepela

Коса

Grāmatuakaita

<НкЧ
а

а-^ союИ-и

а

<а-

м

4*

а^
в

а

-л

а

Л

At

Л)

AS о.о
а

-t

а

л

а

о.о

а

t,

-и

а

4*a^

S

j<a? 3+*"-t
а

Līdz

50

9.2

11,3

15^7

24,7

19*6

28.2

14.7

19,2

51-100

18^3

20.4

19,2

20,6

18.6

22,5

18.8

20.9

101-200 201-ЗОС

20.3 14.1

22,7 16.0

ia.2 19,2

16.8 17,1

15.6 17.1

21.4 13.2

17,9 16,7

21.2 15.6

301-500 501-700

16,0 9,4-

14.4 4.2

11.1 6.1

9.5 7.0

3,6 10,0

6.8 4,5

8*7

11,6 4.3

701-1000

6,6

4,6

4.4

2.8

4,3

1.4

5.2

3,5

Vairāk
par

r10(

6t6

4.4

6,1

1.5

6.0

2.0

6.2

3,2
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18. tabula

Informācija avota par jaunāko literatūru lamantošana

(% no kopējā laaltaju akaita)

16. tabuiaa nobeiguma

tuldlga 47,6 37,4 15,0 66,3 23,0 10,7 6,0 9,9 84,1

Alaumga 44,4 38,5 17,1 49,6 31,5 18,9 14,2 20,8 65,0

Randa,Hnapala 51,8 35,2 13,0 59,0 24,7 16,3 15,5 22,6 61,9

Viaaa 1жр*- 48,1 37,0 14,9 60,4 25,4 14,2 10,7 16,0 73,3
taa bāzē ж

kopa

Oraaatnlca
Darba un ako- iiaenea

ooakll
Citi avoti

3
4* ! а 3

-г)

*ļ

а
-и
.а к

3
с

-ч

а
чЧ

а

49,6 29,5 20,9 31,0 26,7 40,3 37,1 26,1 36,8 8,6 3,1 88,3

49,4 28,0 22,6 17,1 30,9 52,0 32.9 32,5 34.6 2,3 2,3 95,4

26,7 43,9 29,4 16,0 30,6 53,4 37,5 28,2 34,3 2,4 2,8 94,8

42,9 33,3 23,8 23,5 29,8 4Č,7 36,3 28,1 35.6 5.4 2,8 91,8
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19.

te

bn

1

ь

Informatīvo

izdevumuīzmantosant-
(%

noiaalta.lu
skaita

'imūnasuramatae"
"Latvija*
FS1

Рте
ее
в

Rroni

*

"УиЧИЖНОг

"b

мирекшг

spēt*******

о 4-<СаЕа

Ф

4*

4*

3

М

ф

Е

аФ

W.

3

Ф

ь ф

ф

Са

С

Ю4^
а

Е

-И

Вф
аа

фс

о са *4

ф

ф

t

о а

>

т)

ф

фв

4J

Ж

Ф -Е

w

с

ж

3

Ж)

ь

a)*c С

f:uiaj.gh

Я,
о

36.9

32,1

2.5

35.9

61,6

2*0

31.5

66.5

2.6

31.2

66,,

32.1

32.5

35.4

4,1

33,1

62,6

1.0

27,0

72,0

1.6

27,6

70,
t

,Snēpele

25,1

34.2

40.7

2.4

37.0

60,6

0,9

32.0

67,1

0,3

32,2

67,5

.S&6lzpetea
29.5

34.8

35.7

2.e

35,6

61,6

1.5

30.6

67,9

1.7

30,7

67,
t
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20.tabula

Informatīvo

izdavtataiamantoaama
bibliotēkaa

un

arpnabibliotēkma
laaltaju
vidū

(%

nolaalt&.lu
akmlta^

"JaunaaGrāmatas"
"Latvijaa
PSR PreeeaHronika"

"Книжное обозрение"

*ЬМИП€

книг"

Izpēte
а

iAlka

Я

5

4-ё1
44

ф

4*

м-а
4^

о ж

3

4*

5

я

>

Фм с

Е -4

Фэ Ж)м
-о

нч

фЕМ
ОМА;

фС

о

миозит
4J

5

ж

с

ф

с МО

3

Ж)

>

с

е Еф

г<м

ФЖ)

Bibliotēkaa
42,7

30,6

26.5

5.2

39,7

55.1

2.9

35.6

61.5

3.2

36,2

60.
t

JLrpvabibllo-23.3tēkaa

la-

sītāji

37.2

39.5

1.8

33.7

64,5

0.6

28.4

70,8

1,0

28.2

70.
F
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21.

ta

bu

1

а

DalļlitaTataraa

žbbrupopularitāte
atkāra
no

(%

во

Jaaltajuakaita)
(gadoe)

Pe.VT.

Daiļliteratūras
žanra

unveids

Sadzivaa

romāns,

stAats

51.6

60,9

70.0

70,9

76.-9

77,2

69,**

Лажам
тав

astira

66,4

61,6

63.6

63.5

51,7

48.3

59,2

Vēsturiskais
rastans,

ataata

47,4

42,7

45.9

52.3

54.9

60,5

52.4

Piadz?

voj-nnturomāna,
stāsts:

63,2

59,5

55

,0

50,3

30,4

22.3

44,3

Dzeja

53.7

33.2

48,2

35.4

34.3

29,0

37.^

Fantastiskais
ataata,

romāns

60.0

50,5

42,3

37,2

22,4

17,9

34.4

Inga

36,8

23.6

27.3

25.5

22.7

23.2

25,6

Psiholoģiskais
готааа,

mtaarts,

novele

15.6

19.1

26,8

24.0

23.6

21.4

22,9

Маатаза.

literāras
atmi*a*

11.6

20,5

22.3

21,3

23.1

22,5

21.4

MA*salinieci*kais
aprakāts

5.3

7.7

14.1

12,3

13.3

9.9

11.4

Miniatūra,
eseja

17.9

10.5

11.4

4.9

3.8

3,4

6.2
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22.

ta

bu

i

а

DaiļlitaratUrao

žanrupopnlaritata
atkāra

noizglitibaa

(%

nolaaltaju
skaita)

II

Daiļliteratūras
žanra
un

aalda

5-8

neoab. vidējā

viap.vidējā

vidējē spac.

nepmb.augatā-

Sadzīves

romāna,
ataata

76,8

71.3

68.2

66.8

72.6

57.1

62.5

Humora

unaatlra

5Ф.5

64.3

61.2

55.2

61.6

42.9

50,0

Vēsturiskais
romāna,
stāsta

49.3

51.9

58,2

53.1

68.6

58.3

Piedzīvojumu
romāns.
stāsta:

date

IrtIvromans.
stāsts

27,3

45.6

59.6

49,6

50,4

39.6

22.5

29.7

51.0

50.9

48.3

62,9

68.8

Pantastlskmia
stāsta,

гптаЪм

18,7

35.2

46.1

40,0

36,9

31.4

42,7

Luga

ia.9

23.4

33.4

27.6

30,4

30.2

Pslholoļiakala
romāns,

stāata,

novale

16,7

16.3

26.9

25.5

33.9

48,6

56.3

Memuāri,literārās
atmiņas

15.2

17.9

20.4

27.6

26.9

37.1

45,8

M6kaliniaeia*:ala
apraksta

5.7

9.3

15.9

14.7

15.6

17.1

21.9

Miniatūras,
esalaa

1.5

3.0

14.3

9,9

8,8

25.7

11*5
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23. t Ь b v 1 а

Inter-Hjep laika laaltea daiļliterataraa lpat-

avara r!c IzdoSaraa laika atkarā no lzKlTtlboa

f% no leaTtaju akaita)

70.gadu еЗЬ-ип" 16,5 26,3 45.4 56,3 62,5 10".n

otrā

puae

11,1 15.2 9,! 6,3 12,5

60.gadu rlrm?

puae

29,7 17,3 9,1 36,7 12,5

50.gadj 22,2 26,3 36,4 - 12.5

40.gadi "n 18.5 10,9 - 16,7

Lpt--<"Su p Koreju lltarotTra

70.gadu aSkurr ?o,6 52.5 61,3 65,6 65,5 60,0

otra

puae

44,4 25,0 27.4 12.3 39,7 2o,o

6r.gadu
Г"'9*

r)*t 14 С 97 12 1 6?

16,7 8,1 3,6 9.6 6,6

40./radi ag-

Kriev i pl'r<rri!nmj4 literatūra

70.gadu ?^кчпр 33,3 31,3 14,3 33,3 50,0

(C.r-adu otrā 33,3 IR.? 14,3 33,3 50.0

60.gndu pinc& 16,7 6,3 14,3 33,4 '
ч
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23. tabulas turpinājums

t 2 ** Ж
—

50.gndi 16,7 43.6 57,1 -' J

40.gadi im

rak

100,п

'lter^^Ora

70.gadu ейктлгз 32.6 37,1 39,4 57,2 67,3 85,2

60.gadu otra 30,? ?8,4 31,6 19,0 17,2 3(?

60.gadu plrma
puae

13,6 24,1 21.1 19,0 10,3

50.gadi 16,6 9,5 7,9 4,8 5,?

40.gadi un ag-
rāk

i 0,9 - *

Citu PSP.Stautu literatūra

70.cadn aaktme 15,4 7,9 31,3 12,5 35,7 100,0 18,9

60.gadu otra

puae

61,5 71,0 37,4 75,0 64.3 62,3

60.gadu piraē

puae

15,4 13.2 25.0 12,5 13.3

50.gadi 7.7 5,3 6,3 4,4

4Cgad1 'M ag-
rāk

2.6 -
- 1.1

Ar?-ija hbslak*. literatūra

70.Eadu раките 46,7 55.9 60.3 54,3 58,5 40,0 54,7

puae

9,7 16,2 12,7 3.7 15.4 20,0 14,0

fC.gadu

puae

?1,0 14.9 14,3 ?<*.! 16.9 20.0 17.4

50.gadi 16,1 10,4 11,1 10,9 4,2 10,0 11,0

un ag-

ri к

10,0
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23. tabulaa Bobeiguma

Hr?amju

70.gadu aakurr? 19,0 45,0 51,7 52,6 54,6 72,7 49,0

60.gadu otr9

puaa

33,3 31,2 24,3 15,8 25,7 9.1 27,0

plrmH
puae

?8,2 18,а 20,1 31,6 4,1 9,1 18,5

50.p:ndl 9.5 5,0 з,з - 8,6 9,1 5.5

40.gadi iu- apr

Pa 1 аа*"

-akurnn 31,8 41,5 52,7 54,2 60,6 69,1 47,0

fr.gadM nfri

pua?

28,С 23,2 19,2 21,2 14,4 25,0

60.gadu - '
ризе

!P,° 16,4 14,1 18,7 11,6 7t* 15.7

50.fadi 16,4 4,6 9,4 7,0 6.6 5,2 10,5

ig 2, а 2,5 0,4 0,3 4.1 i.e
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21.

t

АЬ

ю

I

*

Intervijas

laikalaelt&s

padostjudaiļlite<a!№e)a

tanriakltamatiekle
kompleksi
atkāra

noizglītība)

(kopējaisnosaukto
grßaaatuskaits-

100%;

Izglītība

Pavi-

Zannskitematiskie kompleksa

līdz 4kl.

5-6kl.

nspab.viap. vidējavidēja
vide
ja

epac.

nspab. augstā- ka

augsta- kč

Cilvēkapersonības
vei-

došanas

problēmae

15.0

23,4

14.1

16,7

17.0

15.2

10,3

ia,f

Mīlestība,
glmt.

te,lau-

lība

8,8

8.1

B.9

6.5

11.7

21,2

6.9

8.4

Vēsturiskie
romāni,

ataatl

7,0

6.9

10.0

12,9

9.1

19,0

6.7

ParLielo
Ttvijtaa

karu

(izņemot

darbus
ar

uieaxIvo.ium-n
litera-

tūrairaksturīgu
жз-

zetu

5.6

6,6

8.3

6.5

12.9

9.1

22.8

8.1

Muedismu.launatnes
azive

4.6

2.7

4.2

4.2

3.7

3.0

1.7

3.4

Romāni-

epopejas

9.5

4,2

4.8

4.7

3.7

3.4

5,1
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24.tabulas

тгипэШЛгрззп

Iaiaeoa

krājumi

6,7

4,2

4.7

D*t*ktlvi

2,8

4,0

7.0

3.7

3.4

4.3

Pagrld*s
ciņa

par

pa-

domjuvaru
buržub-

aimkajaLatvija

2.1

5.8

2,4

2.3

2,5

6,1

1.7

3.9

Hmadienu
lauku

daiva

4.6

2.7

4,2

4.2

3.7

3,0

1.7

3.4

p*l*dzlvojmmi

3,9

3,1

4,2

2,3

2.5

6,1

3.4

3.3

Kultcrvasturlakle
ro-

māni

8,5

2.5

1.4

3,1

Parravolūciju.
pil-

aouu

karu,

lat- viešuetrēlniakiam

3.1

1.Б

2.e

2.5

3.4

2.9

Pelhoiogiskie
romā-

nī,etbati,
nove-

le
о

2.8

1.4

3,6

5.2

4,3

3,4

2,8

Kolektivizācija
un

pirmA*piaoa^dae

2.1

2.4

3.C

2.5

ParLielo
Tēvija*

karu

(arpiedzīvo- jumuliteratūrairaksturīgu
aižetu)

1*8

2,4

2*4

1.8

1*7
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24.tabulaa
nobel/rmnf

Parstrādnieku
Atiru,

rUunlcam.mūadianu
oaltnaa

2.0

3.6

1.9

3.1

2.0

Dzlvaaatjaunošana
рас

LialaTēvijas
bara

l.B

2.5

0,6

*.5

0.6

1*6

Dzeja

0.7

3,o

1*9

0,6

6,9

1.4

Hajzaliniaolakie
apra**ttl,

niniaturaa.aae
jaa.li-

tararas

раааажр

1.3

1*2

1.9

3.1

3,0

1.7

1*4

Parrakatmekiem.makslaa darbini
ekiem,
zināt-

niekiem

u.c.ievaroje-
miamcilvakiar

1*4

1.4

1.2

1.4

0,6

1.7

1.4

Pantasti*a

0.4

1.4

0.6

1*4

1^

1*7

1.^



Intervēto atkāra no

(% nu laeltāju

Itl

Тетьti 1131"
4 kl. kl.

nepab. viap. vldē-

vidēja vidēja ja
apec .

Lieli veaturiakl notikumi 47,8 44,3 43,7 41,8 4',2

kūadlanu lauku dslve 60,1 47.0 31,8 31,5 30,3

Mlleatiba 40,1 40,9 48,9 38,8 33,7

Ievērojamu cilvēku dziva 34,2 31.7 37.5 45,2 43,5

Karš, izlūkj 16,4 44,4 33,5 32,3 31,6

Izklaidējoši,vieglu un 31,3

jautru noakaau radoši d^ibl
".9 27,8 24,6 20,4

Darbi,kaa leroaina diaku- 10,6

tēt,atridetiea

П.9 )2,1 31,6 29,6

Gleznaini dabaa aprakāti 25,9 19,4 19,2 24,1 21,0

Ыапаа prafeaijaa cilvēku 4,4
dzīve un darba

16,7 18,8 22,8 40,5

raatika,piedzīvojumi 10,6 13.9 32,3 33,6 29,t=
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25. t * о ю 1 а

izglltlbaa. un drln'jma

akaita)

53.4 49.5 38,9 34,5 44,5 41,2 48,3 55.9 34,4 57,8

31.4 16,5 25,2 25,5 25.9 41,3 52,4 56,8 47,1 36,3

17.1 25,7 51,6 52,3 44.1 39,2 30.4 34,7 52,3 22,7

59,6 35,6 35.0 39,5 33,7 45,8 41,1 40,2 3i,8

73,7 35,5 35,8 39,5 40,6 41,1 33,6 26,9 24.1 54.9

8,6 13,4 23.2 30,9 25,5 30,1 25,5 23,5 26.3 30,4

42,9 46,3 34.7 30,5 26,6 21,3 15.0 33,3 23,5 18,2

11.4 17,5 12,6 13,2 13.2 19,6 Ю,4 26,0 25,3 15,5

37,1 52,6 зо,5 30,0 30,0 24,0 9.6 6,4 21,0 19,4

t?,9 46.1 9,5 6,t 6.2 7,6 6.9 5,5 3,3 if\i
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Inteī'.-ijpglaikā laaltaa fiaiļliteratūraa izvālaa

(% no laaltaju

Izglītība

Motīvi līdz

4 kl.
5-6
kl.

nepab.
vidēja

viap.
vidēja

Kuldīgas

gramsta —

pēc
25,6 23.8 17,8 21,3

18,9 28,9 25,8 27,6

Citi iēteica 15,6 14,4 34,1 12,6

Ieinteresēja grdmatae nosau-

kums,vēks,i lustTacijas

1*,4 10,2 6,7 12,6

Interesē temati

ka,*ianrs
11,1 10,8 15.6 1*,*

Гзг эо viorSr d"ud? 4,4 3.7 3,9

Ieinteresēja anotācija 3.3 ",7 9.6 7,1

Daiļdarba
letekmč

8,9 1.5 1.3

rkilae Ietekmē (obligāta
literatūra)

0,3 5.2

Kritika presē drīvi atsau-

kusies *ū!Ko darbu
0,6

Alsungas

Paaēaa granātu nejaušības
pēc

17.6 27,0 ?5,0 29,6

Interesē autora

darbi

8,3 H,4 1".^

Citi let<Hca 13,9
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26, tabula

aotTvl atkarē no isgUtibaa on vsomta

akaita)

Vecuma (gados)

dēja

ее
.

nepab. a*'g-

euRstakē otaka
16-29 30-49 50-59

60 un

vairāk

rllaēta

19,2 36,4 19,3 21,6 20,2 29,3

?э,4 **7,2 31.6 20,1 29,7 36.9 19,8

13,6 9,1 5,3 17,1 11,0 13,1 15.1

6,4 5.3 8,6 9,3 П.9

20,0 9,1 15.0 И. 5 13,0 4.8 15,9

3,2 7,9 5.9 4. С 2.4

a,o to,? 18,3 о.З 7,1 7,1 4,0

5.6 1,9 3.4 3.6 4."

а 3,o

o,a 2.6 o.i 0.7

pllsēt-1*matA

27.6 19,6 ?4,8 *7.3 43,6

13,e 24,4 17.4 12,6 15,7 8,7

8,6 n,4 12.5 2,1 12,1 11,8 13.0



Ieinteresēja grāmatas noasn

китя ,vaira,11uatraci jaa
22,2 9,5 9,1 15,9

Interese daiļdarba temati-

ka,žanrs
14,2 11,4 20,5

Гаг Но grāmatu vispār da'H-'
runa

8,3 15,5 22.7 4,5

Ieinteresēja anotācija 1,4 8,3 13,6 3),f

Daiļdarba ekranizācijas
ietekmē

0,7 4,5

skolas ietekmē (obligāta
literstOra)

Frttlka prese dzīvi ateau

us 5o drrhu
0,7

Й*п'1эа un

Pnņēma grHmatu nelnušibas

pēc

31,8 29,5 20,8 36,8

īnteresē tie?i ša autora

darbi

3h5 25,3 25,0 ?8,9

Citi ieteica 10,8 4,5 8,3 2,6

Ieinteresēja grāmatas nosnn

kums,vaks.lluotrScl jas
10,8 8,0 10,4 10,6

'nieres'*' daiļdarbs tamstl-

ka ,*^anrs
5И 7,7 6,3 7.9

Par šo ņTinHttu diu^* 6,2 7,7 12,5
runl

lplrtr-rer' jr> -rr'a^lja 0,8 5,0 6,3 10,6

1-tekme

1,5 2,3 8,3

i<lpn ietekmē (obligat?
literatūra)

1,5 2,1 2.6

PrJtika rres** IrTvl

Htrlfu u* МО dnrbr

1,5
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26. tabulaanobei^ma

8,6 12,5 10,1 11,0 15,7 13,0

12,1 22,2 29,2 19,6 12.6 21,6 6,7

12,1 12,4 14,8 5.9 8.7

'5,5 22,2 16,7 15,5 11,0 2,0 4.3

1,7 4,2 1,1 1.1

.epelea с<ежо<)

26,9 6,7 11,1 25,1 23,5 31,9 29,0

26,9 20,0 19,4 25,4 27,8 33,1

9,6 6,7 12,0 6,3 6,3 11.7

9,6 13,3 U,l 8,3 8,3 9,0

5,8 20,0 44,5 9,3 7.0 5.6 9,0

7,7 10,2 9,6 1,4 5,5

11,6 26,6 33.3 4.^ 8,8 8,3 2,0

1,9 6,7 n,i 3,7 3.2 4,2 0,7

4.6 1.4

0,9 2,8
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27- tabula

lpatavara atkarā no laaltaju aoclālprjfeßionaiaa piadarlbaa

(% no laaltaju akaita)

Gr&matu izv&lea

ietekmētajmotlvi Kuldl- Alaun- Renda Snē-

ga ga pele
Kopa

Viaaa laaltaju grupa:!

Interesē tieši ša autora 27,5 25,6 28,0 24,2
darbi

26,1

Paņēma grāmatu nejādi- 20,6 26,8 2a,6 27,8
bas pēc

24,9

Giti ieteica 13,6 12,4 6,5 13,2 12,3

interesē daiļdarba te<;a- 13,0 1,3 6,1 8,9
tika, Žanra

8,7

Ieinteresēja grēHataa no- 9,6 12,1 33,0 6,0
saukuma,vaks,11ustracuj а

10,1

ieinteresēja anotācija 7,0 9,9 6,1 5,6 7.3

Par So grāmatu vispār 3,9 M,6 9,3 7,6
daudz runa

6,6

Ыыаи InforaAoijas līdzekļu 3,7 1,3 2,0 4,7
ietekme (kino, TV, pre-

ae)

3,1

3kolaa ietekme 1,1 - 0,4 2,0 0,9

Halaukaaimnieciako profesiju strādnieki un

kolhoaaieH - kvalificēta darba duritēji

.utereaē tieši ša autora 26,0 22,4 25,6 7.4
darbi

23,8

Paņēma pamatu nejādi- 20,6 24,3 20,0
bas pēc

23,7

Jlti ieteica 15,0 15,5 2,9 11,1 13,5
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27. tubulas turpinājuma

Intereae daiļdarba te- 13,6 10,3 14,3 7,4 12,6

matika,žanrs

Ielntereaeji gramrtas 9,8 10,3 17,1 3,7 10,2

vāks,

iluatracljaa

leintereačjc anotācija 4,2 17,2 8,6 3,7 6,9

kar čo grammu viapar 7,0 - 8,6 11,ļ 6,3
daudz runa

Maau informācijas 11- 3,8 * 2,9 3,7 3,0

dzek.u Ietekmē

(kino, T7, prasa)

Skolaa ietekmē -
- - . -

Belaukaaimnleciako profesija un kolhoznieki -

mazkvallficčta un nekvalificēta darba dirltēji

Interaaa tieši eē autora 30,5 24,4 35.8 17,6 29,1
darbi

Paņēma grāmatu nejauši- 20,6 25,7 33,3 4,8 22,9

t)39pēc

Citi ieteica 15,7 U,6 12,8 29,4 15.1

Intereeē aaiļdarba te- 12,5 - 2,6 11,8 8,4

aatika, žanra

Ieinteresēja gramataa 9,3 15,1 10,3 - 10,1

nosaukuma, vāka,
lluatracijaa

Ieinteresēja anotācija 6,5 8,1 2,6 5,9 6,4

Par šo grāmatu viapar 1)9 15,1 2,6 23,5 6,1
daudz runa

Ma#u informācijas 11- 8,3 - -
- 1,4

dsekļu ietekmē (kino,

TT, prasa)

3kolaa ietekmē 0,5 - - - 0,3



190

27. tabulas turpinājuma

Lauksaimnieciskajā ražošana nodarbinātie strādnieki

un kolhoznieki

Interesē tieši ša autora 25,0 13,3 23,2 30,0 25,4
darbi

Paņēma grāmatu nejauši- 25,0 23,3 34,1 26,0 26,6
bas pēc

Citi ieteica 8,3 13,3 12,3 14,0 13,2

Interesē daiļdarba teaa- * * 7,1 5,6 4,9
tika, žanra

Ieinteresēja gramataa 25,0 23,3 14,3 4,7 11,2
noaaukuma, vēka,
ilustrācijas

leintereeeja anotācija 8,4 13,3 1,8 2,8 4,4

kar šo gratttatu viapar 8,3 10,2 1,8 6,5 5,9
daudz runa

Masu informācijas li- - 3,3 5,4 4,7 4,4
dzekļu ietekmē (kino,
TV, prese)

Jkolaa ietekmē - - 3,7 2,0

Kalr-'tajiupeciaiieti

Interesē tieši ša auto- 19,3 36,9 25,1 12,9 25,1
ra darbi

Puuēma grāmatu nejau- 17,8 16,3 19,4 16,1 17,4
pēc

Jltl ieteica 10,8 12,0 - 9,7 9,7

inteieaē daiļdarba te- 17,8 - 8,3 12,9 10,4
-natlka,žanra

Ieinteresēja gramataa 7,0 10,9 11,1 9,7 9,0
nosaukuma. v9ka,
ilustraoijaa

Ieinteresēja anotācija 14,0 16,3 16,7 22,5 16,0

Par 3o grāmatu viapar 6,2 5,4 19,4 6,5 7,6
daudz runa
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27. tabulas turpinājuma

Maau informācijas H- 6,3 2.2

dzekļu ietekmē

(kino, TV, prese)

9,7 3,8

Skolas ietekme 0,8 0,3

pārējie p ipotaji

Interesē tieši ša autf 32,0 27,5 18,7

ra darbi

17,7 28,8

Paņēma prastu nejau- 24,0 36,2 31,?

šlbss pēc

22,7 27/9

Citi istsios 10,4 2.5 6,3 9,1 7,7

Intsrasē dsiļdarba 9,1

tsmatika,Žanra

13,8 6,3

Ieinteresēja gramates 9,1 7,5 18,7

nosaukums, vaka,

iluctrSoijss

19,1 9,2

Ieinteresēja anotācija 7,1 3,8 6,3 13,8 6,6

Par Šo grāmatu viapar 3,2 21,2 12,5

dnudz runa

13,8 9,9

Masu informācijas 11- 5,1 6,3

dzekļu ietekmē (ki-

no, TV, prese)

3,*

Skolos ietekme

MSclbn ieatē? т sūdzēto!

Interesē tieši 8a au- 6,7 37,5 14,3

tora darbi

18,1 17,5

rnņēma grāmatu nejau- 13,3 12,5 14,3

nibae pēc

9.1 12,6

Oltl ieteica 20,0 4,2 9,1 12,6

Interesē daiļdarba te- 20JO

matlka, žanrs

9,1 11,5

Ieinteresēja grāmatas 6,7 8,3 28,5

no3aukLms,v&k3,
ilustrācijas

3,0
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27. tabula*nobālama

Ieinteresēja anotācija 11,1 16,7 14,3 9,1 12,6

Гаг šo grāmatu vis- 4,4 12,5 14,3

par danda runa

9,1 8,0

Maau informacljaa 11- - 6,3

d*.e*+uietekmē
(kino, TV, prese)

18,? 4,6

Skolas ietekmē 17,6 - 14,3 18,2 12,6

Pensionāri, majaalnniacap

Interesē tlašl ša 27,4 14.7 35,1
autora darbi

29,9 26,5

framatu nejau- 29,9 38,7 36,8
Slbas pēc

ii.3 33,3

Citi ieteica 12,8 24,0 1,5 12,6 13,7

interesē daiļdarba 11,1 - 3,5
temati кя ,?nnrs

10,3 7,1

Ieinteresēja grāmatas 12,8 11,3 8,8
nosaukump, v*ke,
ilustrācijas

8,0 1,0

Ielnterasējs anotacljn 3,4 1,3 3,5 1.1 2,4

Par šo grāmatu vispār * 8,0 ",n
dnuds runa

3,4 4,?

Masu informācijas li- 2,6
dzekļu ietekmē

(kinn, TV, ņrene)

3,4 1.8
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28. t a b v 1 а

Kopsavilkums par aptauja ietvertga dai .literatūras

Izplatību (% na lasītāju akaita)

Grāmatas autora un

поаачг-мяа

-и t
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a rt

Я Я Ю
r-t 4* at
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H rt «e
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) а
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28. t-bulna t\rH'ljim.rr

Tolstoja. АиуййжчНйалЧй 70 90 1

P#t#ris Pir^-nip 58 2 77 4

$7 1-4 7) 5

B.Furmanovs. čar^1?va 37 78 3

A.Fu?Hna. Риа1япа мп 51 3 П2 2

K.Pimonovs. Гаг

nr 1rat

17 6 70 6

K.Paustovakls. 3tSata pat-
dzļvl

30 7 69 7-P

23 8 69 7-6

P.Oostojevakla. ПеЯтай И"

nnma

?! 9 68 9

А.Bloka. Divpadsmit 9 10 59 10

Tl?sa 11 48 11

A.Tamaāra. Zarna un m4eatlba 34 1 54 1-2

V.Mlkolaitia-Putins. Altā-

ru ēna

29 2 53 3

L.ParvomalaMa. Pn<rtrnais

mad :a

28 3 §4 1-2

I.Šamjakina. Blrda ua dslnra t7 4 44 13

M.Stalmaha. Lido zosis,
lido gulbji...

24 5 52 4

C.Altaatova. Ardlavu, Oul-

aari!

6 49 7-8

J.Baltušais. Pārdotās vasa- 15 7-8 49 7-8

ra а

M.Untt. Parada 13 7-8 47 10-12

R.Hazaatovs. Mana Dagtatāna 14 9 51 3-6

B.Miačalaltis. Cilvēka 13 10 51 5-6

J.Smūls. Japgļu jūra.da-
oambris

10 11 48 9

Kauoaa romāna 9 12 47 10-12

J.Druoe. Mūsu labsirdības

naata

7 13 47 10-12
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28. t bultu* BCbtlgun

A!-dlevaa
larocie^

41 1 50 2-3

Katastrofa 32 2 55 4-6

T.Draiiara. ?ИАда 30 3 2-3

A.Sant-Kkalperl.
nuktl

26 4-5 55 4-6

b.Zoia. Jt*cruk^j 4-5 55 4-t

?i 6 53 7-6

20 7

Г i eUmta

i7 5)

И.Bella. 4,r ас^л 14 9 50 9

IranUte 9 10 46 11

M.HlkmHta. hc-antika 6 49 10



196

Aptauja ietvertas daiļliteratūras lasīšana

(% no lasītāju

* Trūkāt zlsu par 60 darbu izplatību atkāri. b glltlbao.

ramataa autora un

nosaukuma

Gramataa

laaltaju
akaita

vlaaa

pētee ba-

zea (%)

5-8

kl.
nepab.
vidē-

ja

Izgl

viap.
vidē-

jA

Lltiba

vidē-

ja

apeo.

.Lacie

iutni bez apamlem 90,0 62,5 88,6

tvTe?

89,0

u plrmapa^

' 95.3

lomju

98,0
.Jaunoudrubina

balta grāmata
76,0 68,6 70,0 84,6 81,0 86,7

.Blaumaniа

jēnoa
70,5 70,1 62,4 73,6' 77.6 61,3

.Urlva

Zem nlbatroaa ырйг-
niem

66,9 50,1 59,4 75,2 79,7 86,1

.huzitla

Ceplia
65,9 53,3 63,7 61,0 75,0 76,9

.Uplta

Ziemeļa vējš
64,3 61,7 59,1 58,5 66,4 77,9

Birze

Ыт1 lšu pui kateni ы

53,0 36,8 45,4 63,8 66,4 71,1

.Rainla
.

Ave aol!*^
49,9

Kailuma
32,3 9,6 23,3 46,3 50,0 52,7

.Ziedonltt
Kurzemi te

27,4 15,3 19,4 36,2 37.9 38,8

apazija
Zila debeaa zelta

uakoņoa

27,3 25,4 22,5 Ti.3 31,5 31.3

.Kalniņ
Andreja lumpure

26,7 16,0 23,2 30,9 36,2 36,4

.Vēcietla
Nlpa

25,9 13,6 17.7 33,7 36,ь 40,8

.Čaka

Kļava Japa
23,7 15.3 19,4 32,9' 28,0 27,6
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29. tabula

atkāra no izglltibaa, vecumu un dzimuma

akaita)

94,3 100,0 75,8 85,5 92,3 93,4 88,8 87,4 89,0 90,8

94,3 91,7 72,6 75,0 78,2 75,0 70,7 76,8 70,6 80,1

82,9 90,6 56,8 56,8 62,7 70,8 75.5 80,5 65,5 74,4

08,6 93,8 60,0 78,6 78,6 69,4 60,1 54,9 68,2 65,8

91,4 87,5 32.6 54,1 67,3 72,4 67,1 62.5 Я,6 67,6

85,7 89,6 27.4 47,3 69.1 69,1 63,6 68,0 63,6 64,9

71,4 75,0 60,0 54,5 56,4 57,5 48,3 43,7 44,0 59,8

55,8 55,0 52,7 49,8 42,3 49,9 44,2 54,2

51.4 68,8 48,4 45,5 51,8 35,2 17.8 14.7 23,8 38,7

57,1 66,7 42,1 30,9 30,5 28,2 24.5 21,1 21,8 31,8

57,1 39,6 26,3 20,0 20,0 26,2 32.5 34,0 19,7 33.1

42,9 37,5 29,5 30,5 26,8 25,3 28,0 26,4 26,3 27,0

60,0 55,2 31,6 35,9 30,5 27,6 22,4 15,4 15.8 33.5

57,1 45,8 35,8 25,0 30,0 23,6 22,7 18,4 15,6 29,9



198

Trūkst tlaj par Ц serbs ltplatlbu ... v.c^.

К. +еюр*

Gai*ina akmeni

22,6 14,6 17,3 24,0 14,9 31,3

J.Medre

Katr* ar*aavu ial*l

dzimst
2u, 8 U.l 16.6 30,1 2;,3 2.,9

h.Ezera

Kakts bez net.osniib*

19,6 7.9 16,0 25,6 3i,0 27,6

J.Pētera

A*ln*zēie
3,3 4,9 16,3 16,6 14,3

I.Auziņš

3k*Ļa
6.2 4.7 4,5 H,4 12,1 10,5

2. Krievu Hrmap.-iouju

Ļ.Tol.toj. .

A^eAmceliaa***'
70,6

A.Toletojs
Patsrl* PU-m*ia

56,2 43.4 55,3 55.3 63,6 73.5

M.iolohuv*
Cilvēka likteni*

57,8 34,8 53,5 56,9 72,8 76,6

D. ?urm<mo vs

č*pt.jev*
57,4 38,5 57,3 56,6 5ч,о 7j, ь

A.Pu3ki.na

Ludmila
3),6 34,8 44,6 58,5 66,9 76,5

k.Simonova

Par kareivjiem
nepiedzimst***^

37,6 19,2 35,7 39,4 J.,7 -;,l

K.Pbuatovekl*
8tēsta psr dzīvi

30,9 14,6 -"б.0 33
,

3 4 ),5 43,9

B.Oorklj*
Pēdējie

25.6 15,а 2i,3 26,6 n,c 39,5

У. Dostojevskis
Plszloes no

Mirušo aama

?1.1 11.3 17.1 19,5 35,4 2^,6

A.Bloka

Divpadamlt
9.? 1,9 5.5 i0,2 14,2 13,9

".'.Tendrjakov*
Tie**

*,4 3.9 6.4 11,5 ',6 io,2
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29. tabulas t^jrplnajomc

44,6 40,2

63,6 21,0 36,4 44,1 33,2 25,5 21.6 26,9 34,0

46,0 A4,e 23.2 21,4 27,7 to.ļ 24,5 21,4 22,1 ?a,4

34,) 39, ё 9,5 !7,7 17,3 2^,3 23,6 24,1 23,3 19,9

34,3 37,5 8.4 14/ 10,9 10,P *,3 3,9 a,i 10,0

3,7 14,f e,4 П,4 10,9 9,7 5,9 4,1 8,9 a,o
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A.Tameare

Zeme un mīlestība
34,9 22,0

3. Citu PSPS tautu

29,1 35,4 45.3 49,7

V.Mlkolaitla-Putinp
Altāru ?nA

29,5 19,8 26,7 30,5 32,3 41,5

J.Pervomaiakia

Rūgtanala medus

28,5 13,1 25,8 36,2 37,9 41,2

I.Šamjaklns
Sirds ив delnas

27,2 11,1 24,6 32,1 34,5 41,2

M.Stelmohs

Lido toala.Hdo

trulbjl...

24,9 23.7 22,9 28,5 27,6 28,2

Č.Altmatovs
Ard i? vu,Kulsari)

21.6 5,9 14,2 35,0 32,3 39,5

J.Baltušia
Pārdot9a vaaerip

35,4 7.9 13,5 23,6 20,3 20,7

M.Unts

Par5ds

15,1 5,7 11,7 23,6 20,7 22,8

R.!*amz4t jva

Urna Dares' T'i

14,5 4,0 9,6 20,7 20,3 23,8

K.Mleželat tia

Cilvēks
13,9 7,9 9,0 15,4 22,8 22,1

i.Smū1s

Jnpanu jnrs,dfr -brla

10,0 4,9 6,9 10,2 18,1 13,9

A.Bieļaus!ra
Кчиаае row**ra

9,7 8,4 7,3 11,0 12,9 12,9

i .Druc*

Mūsu - -

7,7 4,2 6,2 10,2 8,6 12,6

4. Ārzemju Masiaka un

P.Hepingvejf!
trdlrva* ifr^čl'f

41,8 16,0 35.5 49,6 56,9 62,9

R.Tagore
Kataatrofч

32.9 18,3 26,6 32,9 47,0 49.3

T.Drelzers

Titāna

30,3 10,6 23.5 34,1 43,5 49.0

Lido.hunr nnktl

26,8 11.9 23,2 31,3 34,5 37,1

E.Toia

S^brtki^a
26,3 9,9 21,2 23,6 33,6 45,2
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29. tabulaa turpinājuma

literatūra

71,4 64,6 13,7 27,3 39,5 38,6 37,4 30,8 28,4 39,9

54,3 44,8 9,5 22,3 33,6 33,9 30,4 24,8 25,2 32,8

42,9 34,4 24,2 48,2 42,3 30,1 18,2 15.6 27,1 29,6

40,0 44,8 23,1 38,6 39,5 31,3 38,2 13,1 23,1 30,4

28,6 22,9 28,4 26,8 21,8 25,0 22,7 25,7 22,2 '27,0

28,6 44,8 44,2 33,6 29,1 24,0 9,8 9,2 17,6 24.7

20,0 16,7 22,1 21,8 20,5 15,3 11,9 30,8 11,3 18,6

22,9 27,1 29,5 20,5 25.5 15,0 9,8 7,6 11,1 18,1

40,0 44.8 24,2 20,0 19,1 35,5 9,1 8,3 10,2 17,7

34,3 29,2 16,8 18,2 19,5 14.5 9,4 9,7 12,1 15,2

28,6 29,2 6,3 11,4 8,2 11,8 9,3 7,6 10,8 9,4

11,4 16,7 10,5 16,8 9,5 10,3 5.6 7.1 7,6 11,3

11,4 13,5 7,4 10.5 Н.а 8.4 5,6 4,1 5.5 9,4

aūedlenu literatūra

57,1 87,5 26,3 52,3 62,7 48,8 28,7 21,6 47,9 37,1

48,6 67,7 47,4 25.5 29,5 35.9 30,4 31,5 30,1 35,0

34,3 75,0 11,6 30.0 34,5 36,5 26,6 20,5 30,9 29,8

51,4 56,3 28,4 35,0 35,0 28,8 21,3 17,2 29,8 24,6

51,4 67,7 10,5 21,6 31,8 32,5 19,2 19,3 30,0 23,4
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S.ben-s.

Sal <srla

21,8 5 J 36,4 38,2 28,9 34,0

T.3ekep!ra q,6 1*!.? 20,3 31,9 31,6

f Dlkenaa

Plkvlka kl

plaaīmea

17,5 6.9 11,0 16,3 P5.0 32,7

P.Be'la

klauna '

14,6 4,7 Ю.5 И.9 22.5 25.°

'
Zēgara?
Trantita

9.4 3.7 6.3 ip,6 i?,i 5,8

w BlktMtH
Pomantik^

6,6 1.5 6 *. я P



203

29. tabuJha nbbeigum*

45.7 39,6 42,1 26,4 27,3 24,8 12,6 7,8 ;6,4 ie,3

57,1 66,7 12,6 17,3 24,5 20,6 H,t 22,5 13,1 22,5

31,4 60,4 d,4 16,4 21,6 20,9 !2.2 13,3 18,8 16,5

34,3 33,3 15,3 20,5 2J.0 16,0 12,2 6,3 13,7 it;,)

14,3 13,3 5.3 6,8 11,6 12,4 5,9 5,7 10,1 Ы.З

14,3 17.7 9.5 9,5 9,5 7.2 3.5
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2. pielikuma

Metodika attieksmes pret grāmatu un

lasīšanu noteikšanai

Informācija, lai noteiktu respondentu attieksmi pret

grāmatu un lasīšanu, iegūta standartizētajā intervija. In

tervljas anketa ietverti desmit radītāji, kaa kopa rakstu

ro ikviena intervata cilvēka attieksmi pret grāmatu un la

sišanu. Katra rādltajß detalizēta punktoa pēc atbilžu va-

riantiem.

Lai ilustrētu, kā tika iegūta šāa attieksmes kvantita-

tīva izteiksme, izmantosim Snēpeles ciema intervēto kon-

tingentu (460 cilvēki).

Intervēto sadalījums attiecīgo desmit rakaturojumu ro-

bežas ir Sada:

Vispārīgie uzakati par gramataa un laaišanaa nozīmi.

1. Intervēta vērtējuma par laeišanu kā garīgu vērtību

apgūšanas procesu.

a) lasīšana lr tikpat nepieciešama kā

dienišķā maize - 118 oilv.

b) laalšana - palīgs darbā un māclbāa,

lasīšana paplašina vispārīgo rsdzea-

loku - 263 cllv.

o) laalšana - izklaidēšanāa veids; kad

nav ko darīt, var ari palasīt - 79 oilv.

2. Uzskati par grāmatu iegādi personiskajā īpašuma.

a) katrā mājā vajadzētu būt bagātam

grāmatu krājumam - 238 cilv.

b) zināmu skaitu grāmatu varētu legādā-

ties (110 cilv.) vai ari nav neple-

oiešama pirkt gramataa (112 cllv.) - 222 cilv.

tlvitate grāmatu ieguvē lasīšanai:

i. Literatūras ieguves avota skaits, kurua izmanto

respondsnts:

a) 3 un vairāk - 98 cllv.
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b) 2 - 170 cllv.

c) 1 - 183 cl lv.

d) neviena - 9 oilv.

2. Bibliotēkaa lzmantušanat

a) bieii - 157 cilv.

b) reti - 31 cilv.

c) nemaa - 272 cllv.

3. Grāmatnīcas apmeklēšana:

a) biezi - 41 cllv.

b) reti - 178 oilv.

o) tikpat ka nemaz - 241 oilv.

4. Intervēto majaa eaošo grāmatu akaita:

a) vairāk par 700 - 35 cllv.

b) 201-700 - 120 oilv.

o) Hdz 200 - i42 oilv.

d) nemaz - 163 oilv.

Aktivitāte iegūto grāmatu laaiaan6!

1. Laalšanaa biežuma)

a) ik dlenaa - 90 cllv.

b) reizi nedēļa vai mēneai - 244 oilv.

o) reizi gada vai nemaz - 126 cilv.

2. Laalšanal patērētala atundu akaita nedēļā.

a) vairāk par 5 - 119 cilv.

b) 2-5 - 156 cilv.

o) līdz 2 - 176 cllv.

d) nemaz - 9 cilv.

3. lesišanai atvēlētā laika ilguma pārm*iyna pēdcjoa ga

dost

a) laaa vairāk - 62 cilv.

b) laaa tāpat ka agrāk - 126 cllv.

o) laaa mazāk - 263 cllv.

d) nelaaa - 9 oilv.

4. Izlaaitēa daiļliteratūra* daudzuma anketa dotā вы

rakāta)!
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ж) 36 un vairāk - 20 cii..

b) 11-35 - 215 cilv.

c) 1-10 - 136 oilv.

d) nemaz - 87 cilv.

Katra punkta kvantitatīvo ibteikaa<iapr6*lnājim pēc

laa

.
К

* =

-ŪT .

kur 3 - punkttinozīme;

Ж - raopoudentu kopskaita;

к - punktu akaita attiecīgajā rbkaturojumā;

n - paraonu akaita, kuraa iatilpat attiecīgajā punkta.

Plam., ta ka vērtējumu "lasīšana lr tikpat nepieciešama

ka dienišķā malta* par aavlam uzskhtiam vlaatbllatošako ia-

raudzljāa 118 peraonaa, ša punkta nozīme lr * + I<3

Zlmaa "v" vai *-* tiek pievienotaa atbilstoši raksturojuma

aaturam. Tālāk noteikta katra raspondenta attieksmes aummā

rā izteikaae. Tas dod leapeju vnaua intervētos sarindot pēo

attieksmes pret iāmatu un laalšunu, plam., Snēpelea

Jlema ledzlvotajuo - no + 22,7 (rindaa atkuma) )!dz - 10,8

(rindaa beigas). Si rinda grafiaki attēlota diagramma

(ak. 10.ttt.). Dlagraßutaarakaturlgakie punkti (+ll{ t5;

-0,5; -5) izraudzīti par robežām laaltaju gru-

pu noteikšanai. Tādējādi iegūtas piecas kvalitatīvi ptaķi-
rlgaa laaltaju tipologiskēs grupaa. Katrai grupai tikipleikā
ta nosmeltavērtība; I 1,0, II - 0,75. 111 - Э.5, IV - u,?5,
W - 0. Taa dod iespēju ar īpašu matemātiskujā statistikā

ietotu paņēmienu attiecīgajai perecnu kopai, pla.. visiem

Lana izpētes objekta iatervētAjiem, kidaa profeai-

iaa, kādaa vecuza grupas pārstāvjiem, bibliotēkaa lasīta-

jiem un ārpuablbllotēkas lasītājiem vai ari pēc citam pazi-
nām grupētām kopām aprēķināt akaltliako rakaturojumu jeb

kaa robažaa no 1,0 līdz 0 parada attiecīgās kopas
Attieksmi pret gramstu un laalšanu.
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THtad vispozitīvāko, visaugstāko attieksmi raksturo

indekss, kas visvairāk tuvojas vienam veselam, zemāko -

jndetrfs, kas tuvojas nullei. Indekss I konkrētai personu

aprēķināts pēi formulēs;

I .

*(+1.0) + b(+0.75)
ļ

c(vo.s) v d(+0.25)

а - peraonu skaits, kas letilpst I grupa,

b - personu skaits, hna ietilpst II grupa,

с - personu skaita, kas ietilpst 111 grupa,

d - personu skaits, kaa letUpat IV grupā,

c - personu strnlts, kas letilpst V grupa.

W-a+b+o+d4e- kopejaia personu skaita.

Piem., kopējais Indekss visiem Snēpeles cismā intervētajiem

aprēķināts &adlt

т . о
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