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B Ter*aTHHecKOM cOopHHKe CTaTeA paccMaTpHBaBTCH BonpocH **c-

TopHK o*"<**jn*OTe**Horo Rejia JlaTBHn snox $eo**a*n*3Ma H KannTajn*3Ma.

AHajmsnpyeTCH Taioce očpa3oßaHne n pa3BHTne coBOTCKicc dnOnHOTOK

B JīaTBHRcKoR CCP B ycjioBHKX cTponTejitcTßa com*ajin3Ma nocjie Be-

jnaKoß OTe*iecTßeHHoii Boi!iHU. BnepßHe očod-naiome aKr*eHTpi"pyeTca;

nponecc HCTopiMecKKX yc*ioßnß anoxn Ķ pa3BHTHH

6nd*moTeK JIaTBHH Bo BTopog nojtoßHHe 18 Bena H nepßoß nojioßHHe

19 Bena. noyiepKi*BaeTCH, *JTo KMeHHO B 3TOT nepnoß B jiaTimcKic*

cejncKHX !ifKojīax co3**a*orcH ycjiOßiM, co*c*eßcTßy*ai*He opraHH3ai*HH

dHČJBĪOTeK J*JIH JiaTHlūeA H paCKpHBaeTCH CJIO*KHOCTB H npoTHßope*^-

BocTB dopBČN 3noxn. KoMnjieKCHo paccMOTpeHU Tait-

*Ke no cnx nop HeM3yqeHHMe Bonpocu: nocjießoeHHoe pa3BH*rae 6nO-

jmoTeTHoro očcj*yx*HßaHT*H cejiLCKHX *KiiTej*eB JIaTBCCP H padoTa npos-

co*o3Hnx dndjmoTeK pecny6jnn*H. OcßemeHN H BonpocH HOTopHH oT**e**B'

nux ČMdjmoTeK JīaTßHn: OHd*n*oTeK r.Hayraßnn*ica, Hay*iHOŽ dndjn*o-

TeKM PmccKoro no*mTexHnsecKoro HHCTHTyTa H Ond**noTeKn m*. H.Mn-

H3**aHne j**tHpadoTHHKOß dHdjmoTeK, CTy**eH

TOB cneiņ?aj&HocTK,oHd*moTeKOßej*eH*M n dHd"morpas**H, a Tanace

JViHßcex, HHTepecy*ajļHxcnHOTopnea JiaiHincKoßKyjr&TypH,B TOM

HCTopneii dndnnoTe-n*oro H KHHKHoro **ejia.
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PRIEKŠVĀRDS

Šajā tematiskajā rakstu krājumā aplūkota gan Latvijas

bibliotēku vēsture feodālisma un kapitālisma formācijes apstāk-

ļos, gan padomju bibliotēku izveide un attīstība Latvijas PSR,

it sevišķi sociālisma celtniecības posmā pēc uzvaras Lielajā

Tēvijas karā. Krājumā sniegts ari atsevišķu bibliotēku - Daugav

pils bibliotēku, Rīgas Politehniskā institūta Zinātniskās bib-

liotēkas un Misiņa bibliotēkas - īss vēsturisks apskats.

Krājuma raksti hronoloģiski aptver laikposmu no 18.gs. ot-

rās puses lļda mūsu dienām - astoņdesmitajiem gadiem. ?. R a n

c ā n a raksta aplūkots laikmeta apstākļu un Latvijas biblio-

tēku attīstības mijiedarbības process 18.gs. otrajā pusē un 19.

gs. pirmajā pusē, skarot gan progresīvo sveštautiešu, galveno-

kārt vāciešu, iekārtoto bibliotēku darbu un ar to saistītas

bibliotekārās domas izveidi, gan tieši latviešiem domāto bib-

liotēku attīstības sākumu. J. V i S ka akcentējis pirmo lat-

viešu skolu nozīmi latviešu bibliotēku sākotnē, parādot, ka tie

ši šajās skolās veidojušies pirmie sabiedriskai, lietošanai domā

tie grāmatu krājumi.

S. Jakovele īsi ieskicējusi dažas Daugavpils bib-

liotēku vēstures ainas, skarot progresīvās sabiedriskās domas

veidošanos Daugavpilī un parādot, kā šī sabiedriskā doma savu-

kārt ietekmējusi bibliotēku izveidi un darbību.

Z. Eglītes raksts aplūko Latvijes PSR lauku, galve-

nokārt ciemu, bibliotēku attīstību pēc -Lielā Tēvijas kT* un

to vēlāko iekļaušanos centralizētajās bibliotēku siatēmās, kā

arī lauku iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas izvēršanu, ie-

stiprināšanu un pilnveidošanu.

Ā. Pūriņi vairākos aspektos konspektīvi analizējis
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Latvijas PSR arodbiedrību bibliotēku attīstību un darbību no

1944.gada līdz 1980.gadam.

J. Kokts un M. Laukgale īsi raksturo Misiņa

bibliotēkas simtgadi, uzsverot šīs bibliotēkas nozīmi latviešu

kultūras dzīvē.

V. Gustsone sniedz īsu ieskatu Rīgas Politehniska

institūta Zinātniskas bibliotēkas 25 darba gados pčc tās dar-

bības atjaunošanas (1958-1983), uzsverot tās straujo izaugsmi

un nozīmīgo ieguldījumu kvalificētu speciālistu sagatavošanā.

Izdevums paredzēts bibliotēku darbiniekiem, bibliotēku zi

nātnes un bibliogrāfijas specialitātes studentiem, kā arī vi-

siem, kas interesējas par latviešu kultūras, t.sk. bibliotēku

un grāmatniecības, vēsturi.
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F.Rancāns

APGAISMĪBAS IDEJU IETEKME LATVIJAS BIBLIOTĒKU

ATTĪSTĪBĀ 18.GS. OTRAJĀ un 19.GS. PIRMAJĀ PUSĒ

Apgaismība Baltijā tāpat kā citās Eiropas zemās šaurākā no-

zīme izpaudās kā antifeodāla buržuāzijas ideoloģija un sabiedris-

ki politiska kustība, kuras pārstāvju praktiskās un teorētiskās

darbības galvenais komunikatīvais līdzeklis bija iespiestais

vārds. Ar tā starpniecību, kā rakstīja Šveices literāts un ap-

gaismotājs H.Čoke, "nenovērtējami jaunu patiesību, uzskatu un zi-

nāšanu dārgumi ātri izplatījās visās kārtās. Tūkstoši lasīja un

tūkstoši, kuri nelasīja, iezīda no citu sarunām, līdz tam neap-

jaustas patiesības, sajauktas ar jauniem maldiem."**

Apgaismotāji, kuriem bija ideālistisks priekšstats par apzi-

ņas noteicošo lomu sabiedrības dzīvē, izglītība un

praktiskās zināšanas ir sociālās labklājības pamata, kas iegūs-

tams, lasot labas un derīgas grāmatas. Tāpēc viņi lielu uzmanību

veltīja literatūras un lasīšanas-popularizēšanai, lasīšanas bied-

rību, publisk. tautas bibliotēku ierīkošanai un darbībai, uzska-

tot to par ievērojamu apgaismības faktoru un nozīmīgu savu ideju

izplatīšanas līdzekli un nepieciešamu pamatu cīņā

aizspriedumiem, tumsonību, dogmatismu un reliģisko fanātismu.

A.V.Hupels, Baltijas vēsturnieks un publicists, kurš pats

bija nodibinājis publisku maksas bibliotēku, šiem jautājumiem

veltījis rakstu,** kurā uzsvērts, ka ne visi Icsltgribētāji var

iegādāties pietiekami daudz grāmatu to dārguma dēļ, tapčc ērtā-

kais līdzeklis, kā piekļūt grāmatām, ir laalsanaa biedrību orga-

nizēšana. Ja lasīšanas biedrība būs labi iekārtota, tad drīz vien

visā apkārtne izplatīsies zinību gaisma, sabiedrībā attīstīsiet*

laba gaume un mūsu mājās netrūks patīkama laika kavēkļa. Savukārt

tas veicinās lasītāju skaita pieaugumu un,jo lielāks tas kļūs, j(

vispārīgāka būs apgaismība.

IZachokke H. Vom Heinungskampfe dot deutschen im Anfm-j

des 19.Jahrhunderts. - In: Zechokke H. Jchrif- ;<

7.Thail. Aarau, 1825, 5.23.

2 Hupel A.W. Von Lesegesellscnaftea m Lief- imd Ehstlanr - Nor-

discha Miacellanae. R., 1732, 4 St., S. 255.-267.
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Apgaismotāji saprata, ka grāmatas, lasīšana un bibliotēkas

ir ne vien apgaismības izplatīšanas līdzeklis, bet arī apgaismī-

bas sekas. Abi šie aspekti ir cieši saistīti, tos grūti norobe-

žot, tāpēc tos aplūkosim savstarpējs mijiedarbība ar bibliotēku

un bibliotekāra darba attīstību un bibliotekārās domas veidoša-

nos Latvija 18.gs. otrajā un 19.gs. pirmajā pusē.

Mainoties sabiedriski ekonomiskam formācijām, visspilgtāk

atklājas vēsturiska procesa specifiskas tendences, pilnīgāk iz-

paužas faktori, kas šo procesu paātrina vai arī palēnina. Tāds

periods Krievijas un Latvijas vēsturē bija 18.g5., kad buržuā-

zisko attiecību un kapitālistiskā ražošanas veida attīstība iz-

raisīja nozīmīgas izmaiņas ideoloģija un nepriviligēto kārtu so-

ciāli politiskajos priekšstatos.

Latvijā apgaismības pirmajā laikmetā 18.gs. beigās un 19.gs.

sākumā apgaismības idejas vācu valodā izplatīja un attīstīja J.G.

Eižens', K.F.Snells, H.J.Janaus; dažos darbos apgaismības ideju,
līmeni sasniedza G.F.Stenders. Radikālas apgaismības idejas Lat-

vija pauda V.L.Kēnemanis un G.Merķelis, kuri vērsās pret feodālo

iekārtu, domāja par zemnieku stāvokļa uzlabošanu un cerēja uz ap-

gaismotu valdnieku reformām. Jauni, radikāli uzskati radās arī

par bibliotēku lomu un nozīmi sabiedrības dzīvē.

13.gs.Latvijas vēsturē bija nozīmīgs ar to, ka pēc Ziemeļu

kara (1700-1721) Vidzeme un Rīga tika iekļauta Krievijas impēri-

jas sastāvā. Sākās starp dažādām valstīm sadalītas latviešu ap-

dzīvotās teritorijas apvienošana, kam bija progresīva nozīme.

Krievijas impērijā 1772.gada iekļāva arī Latgali un 1795.gadā -

Kurzemi un Zemgali. Šo novadu nošķirtība, kas turpinājās gandrīz

visa 18. gs., noteica ari dažaa specifiskas bibliotēka at-

tīstības līnijas un nianses.

Ziemeļu kara postošās sekas Latvijas kultūras dzīvē bija

tāpēc 18.gs. pirmajā pusē bibliotēku attīstībā vē-

rojums pagrimums un stagnācija.Darbību bija izbeiguši 16.ge. di-

binātā un labi komplektētā Kurzemes hercogu bibliotēka, kuras fon-

dos reliģiska satura literatūras bija tikai nedaudz vairāk par

vienu piektdrļu (629 sējumi no 2763), kas tiem laikiem bija ļo-

t'. maz. 1716.g*dā šī bibliotēka tika pārvesta uz Pēteeburgu un

iekļauta h.ri<svija9 Zinātņu akadēmijas bibliotēkas sastāvā.l

i
,:c-:,ph.i(::6zMOTeKH CCC?'.J7I4-1964. - M.;J,.,
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Kara sekas skāra ari Latvijas vecāko publisko bibliotčku -

Rīgas pilsētas bibliotēku (dib. 1524.g.). Tās telpis ilgi stāvē-

ja sapostītas, grāmatas bojājās un tikai 1723.gadā sāka kārtot

fondus un tos no jauna Svarīgs notikums bija Pē-

terburgas Zinātņu akadēmijas izdevumu obligātā eksemplāra pie-

šķiršana bibliotēkai 1735.gada. Pēc J.Strīdiņa un P.Valeskalna

domām, šī pasākuma iniciators bijis akadēmijas prezidents un

viens no sava laika izglītotākajiem cilvēkiem kurzemnieks J.A.

Korfs, kura personiskajā bibliotēkā bijis ap 35.000 s9jumu.

Tomēr piešķirtoobligāto eksemplāru &rī par iepriekšējiem gadiem)

bibliotēka saka regulāri saņemt tikai 13.gs. otrajā pusē pēc at-

kārtota Zinātņu akadēmijas prezidenta K.Razunovska rīkojuma 1757.

kura teksts ļauj secināt, ka starp bibliotčku un Zinātņu
4

akadēmiju pastāvējusi sava veida grāmatapmaiņa.

13.gs. otrajā pusē apgaismības ideju ietekmē aktivizējās

kultūras dzīve, pieauga lasītpratēju un lasītgribētāju skaits,

attīstījās plaši grāmatu tirdzniecības sakari ar Rietumeiropu.

Rīga un Jelgava kļuva par ievērojamiem grāmatniecības centriem.

Rīgā plašu grāmatu tirgotāja un grāmatizdevēja darbību izvērsa

apgaismotāja J.G.Herdera studiju biedro J.F.Hartknohs, kurš ap-

gādāja ne vien Baltiju, bet arī Krievijas kultūras centrus ar

visjaunāko Rietumeiropā un paša izdoto literatūru.

Viņš izdeva J.G.Herdera, I.Kanta un daudzu citu pazīstamu

autoru darbus, ar savu darbību ievērojami sekmējot apgaismības

1 Chronik der Stadtbibliothecļue. 1664-1342. LPSR Fundamentālās

bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa (turomāk PBH). ;
Nr.691, S. 150.

2 CTpauHHb Pa3BHTHe eCT€CTBO3HeJ4?:n B J.aTBHM .yH.^CMeHT6Jrh-

HM 6n6jiwTCKa. - B m.: Bn6jM:oT&Re 400. F., 19 r4, c.i44--4r.<.

3 i.!aTepncjm HMncpaTopcKoii a.:aneMn:!ncyK. T.B. - Cnrš,

1895, c. 518. -

4 .."OT Kejmoi: c 1735 ro,u,anoHHHe KHnrn.nbrc n i'ļļep -

mTiixoß. n H3 Tex.KOM npH BH(jiyT, ne e::-

-3eMn.inpy, a miurn X nhecu BO nepenj:e?e, M

B DaTVncKyio
cne geJiafTciiqjM Toro. UTO i-nra .
Hero X CPOr'EH';xCDOCCMUCKOU liCTOljMHc.r-/xm".xc „-i-...ļ
n-'crciiHKe H3.yir .
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ideju izplatīšanos Baltijā. A.V.Hupels viņam veltījis š&dus cil-

dinošus vārdus: "īsā laikā kļuva redzams plaša zināšanu izplatī-

šanās; katrā māja atradās grāmatas, uzlabojās gaume, pieauga zi-

nāšanas, dibinājās lasītāju biedrības, un mBs tā tikām iepazīsti-

nāti ar jaunāko literatūru, it kā mBs dzīvotu Vācijas centrā, jo

ilartknohsaavu zinātnisko preoi daļēji piegādāja ar kuģiem, daļē-

ji saņēma pa pastu."

Gan vietējās grāmatu produkcijas pieaugums, gan ārzemēs iz-

dotās literatūras viegla pieejamība bija svarīgs priekšnoteikums

jaunu tipu un veidu bibliotēku attīstībai Latvijā un labvēlīgi ie-

tekmēja arī vecās Rīgas pilsētas bibliotēkas grāmatu fonda izaug-

smi/ Grāmatizdevējs J.F.Hartknohs, pēc tam arī viņa dēls, piesū-

tīja bibliotēkai pa vienam eksemplāram no viņu izdotām grāmatām,

papildinot bibliotēkas fondu ar vairāk nekā 500 Vērtī-

gākais un nozīmīgākais ieguvums bija 178?.gadā saņemtā ārsta, ce-

ļotāja un naturālista N.Himzela bibliotēka - ap 3400 grāmatu,gal-

venokārt par medicīnas, matemātikas un vēstures jautājumiem. Kopā

ar citiem ieguvumiem Rīgas pilsētas bibliotēkas fonds no 5000 s6-

jumies 1735° izauga pāri par 11.500 sējumiem 1796.gadā.

Bibliotēkas fonds mainījās ne tikai cvsntitatlvi, bet arī

kvalitatīvi - tā saturs kļuva daudzpusīgāks un komplektēšanas avo-

ti - daudzveidīgāki. Tāpēc bija nepieciešams fondu no jauna sis-

tematizēt un parādīt to katalogos. Šo darbu veica J.Āgelūts no

1762. līdz 1796.gadam, izveidojot jaunas ģeogrāfijas un dabas zi-

nātņu nodaļas, sīkāk detalizējot lielās nodaļas un katrai nodaļai

sastādot atsevišķu sistemātisko un topogrāfisko katalogu, kā ari

autoru alfabētisko rādītāju. Apgaistlbas ideju ietekmē biļfa augu-

si interese par vēsturi, folkloru un etnogrāfiju, šķiet, tāpēc

1 Citēts pčc: Buchboltz A. Buchdruckerkunst m Riga. 1588-1883. -
R., 1390, 3. 212.

2 J.ai'nclīš.ilcTopm AH CCP

/i - B LH.: Bn6jrnoTeKe 450: -cClmen
čndjiHOTeKK AH J;aTBniCĶOM CCP. 1524-K94. P., f?74, c.20-21.

3 /3chiofelbein P./ Kurz historische Nachricht von der Stadt Riga
Verfolg urdAnnistchs,auch mwelchem

dieselbe sich 173[)deri 18 Februarii btg*funden.?Bß.
BigensLa. Nr-30, M?. 559, 3.30.

'
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literatūru par Latviju un Igauniju &gelūte savāca vienkopus at-

sevišķā nodaļā "Livonika" un tādejādi pirmo reizi Latvijas bib-

liotēku vēsturē izveidoja novadpētniecības fondu. Ari literatūru

par Krieviju viņš izdalīja īpašā "Rosikas" nodaļā.**'

Par Agelūta palīgu bibliotēkā no 1765.-1769.gadam strādāja

ievērojamais vācu apgaismotāja un rakstnieks J.G.Herders, pārzi-

nādama juridisko zinātņu, filozofijas un filoloģijas nodaļas.

Darbodamies Rīgā, Harders dzīvi interesējās par latviešu tautas

dziesmām, un viņa veiktie dziesmu tulkojumi vācu valodā*** radīja

Eiropā interesi par latviešu tautas folkloru.

Lai gan Rīgas pilsētas bibliotēkas attīstībā bija pozitīvas

tendences, tā tomēr nespēja apmierināt prasības, ko izvirzīja ap-

gaismības laikmets, proti, ka bibliotēkas uzdevums nav vairs kal-

pot tikai zinātnieku gara izglītošanai, bet arī pārējo pilsoņu

praktiskajām vajadzībām un to jautājumu atrisināšanai, kas lielai

tirdzniecības pilsētai ir vissvarīgākie un vajadzīgākie.*** Biblio-

tēka šo uzdevumu nespēja īstenot arī 19.gadsimta pirmajā pusē di-

vu galveno iemeslu dēļ.

Pirmkārt, kaut arī bibliotēkas fonds turpināja diezgan strau-

ji augt, tomēr konservatīvi noskaņotojam Rīgas pilsētas maģistrā-

tam maz rūpēja bibliotēkas attīstība atbilstoši laika garam un

prasībām. Maģistrāts nepiešķīra līdzekļus regulārai literatūras

iegādei, tāpēc trūka jaunākās un plašām lasītāju aprindām visva-

jadzīgākās literatūras. Turpinājās agrākā fonda komplektēšanas

prakse, kuras pamaiā bija dāvinājumi, ziedojumi un gadījuma pir-

kumi, no kuriem daži gan bija ļoti nozīmīgi.

Tā 1823*g*dā par saziedotiem līdzekļiem bibliotēka nopirka

J.Kr.Broces mnnuskriptu un grāmatu kolekciju, kas bija pats vēr-

tīgākais ieguvums, jo Latvijas vēstures un kultūras pētīšanā šiem

dokumentiem vēl tagad ir ļoti liela nozīme. 1840.gadā, nopērkot

ārsta K.Vilperta bibliotēku (apmēram 6.000 sējumu), to apvienojot

1 Chronik der 1664-1*142. FBR, Ms. Nr.961, 5.191

2 Herder J.G. Alte Volkslieder, 1774; Volkslieder, 1778, 1779, vē-

lāk 3timmen der VRlker m Liedem, 1807.

3 /Berens J.ChJ** Bonhomien geschrieben bei ***rč&nungder Keuerbau-

ten Rigaschen Stndtbibliothek. Hitau, 3792, S. 154.
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ar Praktizējošo ārstu biedrības nelielo bibliotēku un atstājot

biedrības rīcībā, tika izveidota Rīgas pilsētas bibliotēkas me-

dicīnas nodaļa (Sectio medica Bibliothecae Rigenais). Vērtīgus

grāmatu krājumus bibliotēka saņēma arī kā dāvinājumus, piem.,

no Jelgavas grāmatizdevēja J.Stefenhāgenn, kas nodeva daļu sa-

vu izdevumu, lielākoties latviešu valodā; no literāta R.Šilin-

ga - 2.454 sējumu lielu kolekciju, kā arī no vairākiem citiem.

Tomēr, nesaņemot noteiktus budžeta līdzekļus, bibliotēka

nespēja izvērst mērķtiecīgu, lasītāju interesēm un lielai publis-

kai bibliotēkai atbilstošu komplektēšanas un lasītāju apkalpoša-

nas darbu. Tas lielā mērā mazināja bibliotēkas kultūrizglītojošo

nozīmi.

Otrkārt, bibliotēkas darbību v<slnegatīvāk ietekmēja 17.gs.

apstiprinātie, vēl pastāvošie bibliotēkas lietošanas noteikumi,

pēc kuriem bibliotēka bija atvērta tikai divreiz nedēļā vienu

un arī tad to varēja izmantot tikai siltajā laikā, jo

telpas netika apkurinātas; uz māju izsniegto grāmatu skaits lie-

lās drošības naudas dēļ bija niecīgs. Tikai 1845.gadā maģistrāts

apstiprināja jaunos bibliotekāra V.Sadovska izstrādātos biblio-

tēkas lietošanas noteikumus. Bibliotēka tagad bija atvārta div-

reiz nedēļā pa divām stundām, atcelta drošības naudas iemaksa.

Rezultāts bija acīmredzams - 1842.gadā uz māju bija izsniegtas

83 grāmatas, bet 1846.gadā - jau 1070 grāmatas.

No citu pilsētu publiskajām bibliotēkām nozīmīgāka loma ap-

gaismības un revolucionāro ideju izplatīšanā bija Liepājas un

Jelgavas pilsētas bibliotēkām Kurzemes hercogistē, kur līdz tās

pievienošanai Krievijai nepastāvēja cenzūra. Vidzemes un Igauni-

jas pilsētu publiskās bibliotēkas 18.gs. beigās, kā tās rakstu-

rojis A.V.Hupels, esot bijušas nelielas un tikai nedaudzas no

tām kaut cik pazīstamas, bet arī tajās reti kad varēja atrast va-

Tāpēc sabiedrības pieaugošās prasības pēc grāmatas cen-

1 ttfillischJ.F. Die bi3shero unbekannt und verborgen geM'esene

Bibliothetjue der
...

3tadt Riga. R., 1743.
2 Reglament fur den Besuch und die Benutzung der Rigischen Stadt-

bibliothek. X., 1145.

3 Hupel A.ķT.Von Leeegesellschaften m Lief- und Hhstlpnd. - Nor-
Aische R., 1732, 4 3t., 5.257.
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tās apmierināt arī oitu tipu un veidu bibliotēkas un lasīšanas

biedrlbaa.

1777*6nd& Liepāja grupa sīkburžuāziskās inteliģences ar

LiepAjaa latviešu draudzes mācītāju J.A.Gruntu priekšgalā*** nodi-

bināja loaāmbibliotčku} tās redzams, ka dibināšanas

sapulcē piedalījies 61 dalībnieks un pieņemti šādi noteikumi:

ieataSan&s nauda 1 Alb. dālderis, grāmatu abonēšanas maksa 12

graši mēneaī, par nokavēšanu 9 graši, par grāmatas bojāšanu 15

graši; biezākās grāmatas izsniedz uz 4 nedēļām, plānākās-uz 14

dienām. Bibliotēka atvērta katru trešdienu no pīkst. 2-4 vienā

no rātsnama istabām. Nolemj visas grāmatas iesiet tumši brūnos

vākos, atstāt pilsētas īpašumā un ik pēc 2-3 gadiem izdot ies-

piestu katalogu.*** Valsts Centrālajā seno aktu arhīvā Maskavā

glabājas 19 šādi katalogi, citi dokumenti un bibliotēkas pār-

baudes materiāli, ko izdarījusi Rīgas cenzūra sakarā ar aizlieg-

tās literatūras izplatīšanu. No šiem dokumentiem, kurus vēstures

literatūrā pirmoreiz aplūkojis M. redzams, ka Lie-

pājas pilsētas bibliotēkas darbība noritēju npgaismībps ideju

ietekmē. Tai bijusi ievērojama nozīme progresīvo un revolucionā-

ro ideju izplatīšanā, kā ari revolucionāro tradīciju un uzskatu

veidošanā Liepājas namnieku un apkārtnes iedzīvotāju vidū. Bib-

liotēkā bija daudz literatūras par franču buržuāzisko revolūciju,

"... ko uzticīgs ķeizara pavalstnieks var lasīt tikai ar šausmām.,

teikts kādā izmeklēšanas ziņojumā.-**

Cenzūras pārbaudē konstatēja, ka 1793.gadā bibliotēkā bijis

121 lasītājs un ap 5000 eks. liels grāmatu fonds, kurā atradušās

1 Jaagiets V. Liepājas pilsētas bibliotēkas vēsture. - Hibliote-

B&rs, 1939, 2./3. 30.-31.1pp.; Stepernanis H. Lielas liesmas at-

blāzma: Latvija franču buržuāziskās revolūcijas laikā. 1739-173

-1.,1971,40.-41.1pp.

2 Plan der Libauschen Stadt- und Lesebibliothek, zur der

gegent&rtigen und kunftiger< Mitglieder, im Druck gegeben. Libau,
1777. 4 5.

3 Jaugiets V. Liepājas pilsētas bibliotēkas vēsture. - Bibliote-

tcārs, 1939, 2./3., 31.ipp.

4 Stepermanis M. Lielās liesmas atblāzma... 41.,175.-178.1pp.

5 Turpat, 176.1pp.
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diezgan daudz aizliegttt un pretlikumīgu grāmatu. Lasītājiem Lie-

pāja un uz laukiem bijušas izsniegtas 476 grāmatas, to vidū ap-

mēram 40 aizliegtas un nevēlama satura grāmatas. "Pie aizliegta-

jām grāmatām cenzūra pieskaitīja Arhenholoa Lzdevumus, žurnālu

"Francija", grāmata "Ģenerāļa Kistina varoņdarbi", kā arī Balti-

jas rakstnieka Augusta Kocebu dažas lugas, piemēram, "Die jung-

sten Kinder meiner Laune" v.c.**

Bibliotēkas darbības virzību, bibliotēkas vadības un lasī-

tāju noskaņojumu labi raksturoja arī tās telpās izvietotās gra-

vīras, kurās bija attēloti slaveni franču buržuāziskās revolūci-

jas un republikas darbinieki* ģenerālis Kistins, franču buržuā-

ziskās nacionālās gvardes komandieris marķīzs Lafajata, ār-

lietu ministrs žirondists Dinurjē, Filips Vienlīdzība,** Robea-

pjers un Harats - jakobīņu galvenie vadoņi, Tomasa Peina;***kādā

gravīrā ar parakstu "Mēs esam tēvijas draugi" bija attēloti kareiv

ji, sadevušies rokās ar zemniekiem, kuri bruņoti ar dakšām un iz-

kaptīm, bet citā zīmējumā - kareivis, kas ar kreiao Mku apņēmia

zemnieku, bet labajā tur paceltu zobenu, parakāta - Instrumentua

pacis (miera rīks).

Šīs gravīras, kā atzīmējis M.Stepermanis, Liepājas pilattaa

bibliotēkas apmeklētājiem atgādinājušas franču revolūoijaa prog-

resīvos darbiniekus un mācījušas namniekiem sadarbību ar revolu-
a.

cionārajiem zemniekiem.

179-.gadā pēc ķeizara Pāvila I pavēles aizliegtās grāmataa

tika aizsūtītas uz Pēterburgu iznīcināšanai, bet bibliotēku aH-

dza. 1802.gadā nomira tās dibinātājs J.A.Grunts, un tas varbūt

bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc bibliotēka savu dar-

bību vairs neatjaunoja. Grāmatas novietoja rātsnama bēniņus {Mi

tika padotaa iznīcībai.

1 Stepermanis M. Lielās liesmas atblāzma..., 177.1pp.

2 hercogs kas revolūcijas laikā atteicās no her-

coga titula un dabūja pievārdu Vienlīdzība (Egalite').

3 Progresīvs amerikāņu publicists un apgaismotājs, sarakstījis dar

tiesības", kura aizstāvēja revolūcijas principus,
1792.gada Francijas Nacionāla konventa loceklis.

4 "tepermanis M. Lielās liesmas atblāzma... 200.1pp.
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mācītājs E.Roteraunds ar Liepājas pilsētas ma-

ģistrāta atļauju atlasīja no apm. 3000-4000 sējumu lielā bijušās

pilsētas bibliotēkas grāmatu krājuma reliģisko literatūru baznī-

cas bibliotēkas dibināšanai. Atlasīto literatūru izvietoja Annas

baznīcas sakristojā, tā 1331.gadā nodibinot Annas baznīcas bib-

liotēku Liepājas un tās apkārtnes Progresīvās

bibliotēkas vietā tika nodibināta baznīcas bibliotēka. Tas lie-

cināja, ka feodālās reakcijas uzplūdi uz ilgu laiku bija sastin-

dzinājuši Liepājas kultūras un sabiedrisko dzīvi.

Tomēr drīz vien baznīcas bibliotēka vairs nevarēja apmieri-

nāt Liepājas iedzīvotāju garīgās intereses, tāpēc 1839.gada feb-

ruārī Lielās ģildes vecākais K.G.Ulihs uzaicināja liepājniekus

ziedot grāmatas dibināmajai pilsētas bibliotēkai, ūliha izstrā-

dātajā bibliotēkas noteikumu projektā bija paredzēts, ka līdzek-

ļus tās uzturēšanai sagādās paši abonenti, maksājot gadā 3 sud-

raba rubļus. Tāpat kā iepriekšējai, arī šai bibliotēkai bija jā-

atrodas rātsnamā, aizslēgtos skapjos. Noteikumi reglamentēja arī

grāmatu izsniegšanas kārtību un noteica katalogu sistēmu, kurai

jāsastāv no hronoloģiskā un alfabētiski sistemātiskā kataloga.

ūliha aicinājumam sekojot, pierakstījušies 9 abonenti, kuri

ziedojuši 793 grāmatas. Vēlāk bibliotēkai pievienotas vēl lieto-

jamās grāmatas no J.A.Grunta dibinātās bibliotēkas.**'

Nedaudz vēlāk nekā Liepājā, ari Jelgavā 1785.gadā tika nodi

bināta publiska bibliotēka. Tās prospektā-**izklāstīti bibliotē-

kas dibināšanas ieme3li un noteikti darbības uzdevumi. Atzīmēts,

ka ik gadus iznāk daudz grāmatu, bet, tā kā tās ir dārgas, tad

daži literatūras un cilvēces draugi nolēmuši Jelgavā dibināt pub

lisku lasāmbibliotēku. Sākumā galvenā vērība tiks pievērsta vā-

cu literatūras, labu vēstures, ģeogrāfijas, ceļojumu aprakstu

1 Jaugiets V. Liepājas pilsētas bibliotēkas vēsture. - Bibliote

kāra, 1939, Nr.2./3., 31.1pp.

2 Turpat, 31.-32.1pp.

3 Plan und Einrichtung der Lesebibliothek, am 27 August

1785 zu Mitau eingerichtetworden. 1785*
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v.c. grāmatu iegādei, bet, bibliotēkai paplašinoties, uzmanību

veltīs arī dabaszinātnēm, kamerālzinātnēm, tirdzniecībai, fran-

ču literatūrai un citām vērtīgām grāmatām franču valodā.

Bibliotēkas lasītāji varēja būt Jelgavas pilsētas un apkār-

tnes lauku iedzīvotāji bez kārtu izšķirības, tātad bibliotēkas

darbības vadmotīvs ir apgaismības idejaa.

Starp Rīgas pilsētas bibliotēku un 18.gs. beigās un 19.gs.

pirmajā pusē dibinātajām citu pilsētu bibliotēkām bija radikāla

atšķirība, jo būtībā tās bija divu dažādu tipu bibliotēkas. Pir-

mās uzturēšana un darbība bija pilnīgā maģistrāta kompetencē. ŠI

tipa municipālās bibliotēkas radās reformācijas un buržuāzisko

revolūciju laikā, parasti uz sekularizēto baznīcu un klosteru

bibliotēku bāzes. Otrās bija sabiedriskās publiskās bibliotēkas,

kuru dibināšanā, uzturēšanā un darbības noteikšanā aktīvi pieda-

lījās sabiedrības progresīvākie pārstāvji. Tās radās un darbojās

apgaismības ideju ietekme, kalpoja topošās buržuāzijas un progre-

sīvās inteliģences kultūrizglītības vajadzību apmierināšanai, iz-

platot plašākos sabiedrības slāņos antifeodālaa noskaņas un re-

volucionāras idejas. Šajās bibliotēkās bija plašs Eiropsa laik-

rakstu un žurnālu klāsts. Progresīvās inteliģences aprindās po-

pulārs bija Getingenas vēstures profesora un liberālā publicis-

ta A.L. Šleceratzdotais laikraksts "Staatsanzeigen", kas kriti-

zēja dzimtniecisko iekārtu dažādās Eiropaa zemēa un sīki infor-

mēja par franču buržuāzisko revolūciju, par buržuāzijss un aris-

tokrātijas domstarpībām. Diezgan plaši tika lasīts ari Hamburgā

izdotais laikraksts "Politisches Journal", kas sākumā simpatizē-

ja franču revolūcijai. Populārākie žurnāli, kā norāda M.Steper-

mans bijuši - K.M.Vīlanda Veimārā izdotais mēnešraksts "Der teut-

sche Merkur" (vēlāk - "Der neue teutsohe Berlīne iznā-

kušais "Deutsche Monatsschrift" un Leipcigā izdotais "Neuea deut-

sches Museum". Visi tie atspoguļoja ari franču buržuāziskās re-

volūcijas notikumus, bet sevišķi progresīva bijis pēdējaia, kurā

darbojies rakstnieks F.G.Klopštoks.

1 Stepermanis M. Lielās liesmas atblāzma... 38.-39.1pp.
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pirmajā pusē cara valdība bija spiesta atzīt, ka

Krievijas guberņu un apriņķu pilsētās nepieciešams ierīkot

publiskas bibliotēkas. Kapitālistisko ražošanas attiecību vei-

došanās radīja Izmaiņas visās ekonomiskās un sabiedriskās dzī-

ves sfērās. Neatliekams priekšnoteikums rūpniecības, tirdznie-

cības un lauksaimniecības tālākai attīstībai bija kaut minimā-

la izglītības un zināšanu veicināšana, praktisku pamācību un

derīgu ziņu izplatīšana, izdodot attiecīgu literatūru, ierīko-

jot skolas un bibliotēkas.

Tāpēc nebija nejaušība, ka par publisko bibliotēku dibinā-

šanas iniciatoru Krievijā kļuva ievērojamais tā laika ekonomists

Brīvās ekonomiskās biedrības prezidents N.Mordvinovs.

Viņa memorandu par publisko bibliotēku ierīkošanu cara val-

dība nevarēja ignorēt un 1830.gada s.jūlijā deva norādījumu gu-

bernatoriem par publisko bibliotēku dibināšanu guberņu centros,

uzsverot, ka tās izplatīs Krievija "... visas ziņas ūn atklāju-

mus kā zinātnēs un mākslās, tā lauksaimniecības, manufaktūras -

un rūpnieciskās tirdzniecības jomā, un dos katram iespēju lasīt

un iegūt visas derīgās ziņas un atklājumus."** Bibliotēku uzturē-

šanu valdība uzdeva muižniecībai un tirgotajiem.

Priekšlikumu ierīkot publiskās bibliotēkas arī Baltijas gu-

berņu pilsētās - Rīgā, Jelgava un Tallinā - Baltijas muižniecī-

ba uzņēma noraidoši. Tā uzskatīja, ka šāda Viskrievijas pasāku-

ma ieviešana Baltija aizskartu viņu īpašās privilēģijas. Rīgā

un Jelgava jau pastāvēja vairākās lielas bibliotēkas, kas ap-

mierināja valdošo baltvācu aprindu pieprasījumu pēc grāmatām.

Tāpēc Baltijas ģenerālgubernators barons fon Palēns savā atbil-

de iekšlietu ministrijai guberņu publiskās bibliotēkas ierīkot

2
atteicās.

Ar S.Uvarova iecelšanu 1833.gadā par izglītības ministru

jautājums par šp bibliotēku ierīkošanu Baltijā atkal kļuva ak-

tuāls. Pēc valdības spiediena ģenerālgubernators 1833.gadā to-

1 Kypnan ļiHHHCTepcTBaBHyTpeHHHx Raa, 1831, I, c.28.

2 HeHTpaRBHMR roCVnapCTBeHHHK aDXHB CCCP B ReXT**'-

(Bnpe.nß- MAR), $.733, 0n.7, x.12/ ji.
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mēr deva norādījumu Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas gubernato-

riem ierīkot publiskās bibliotēkas,** un* 1834.gada martā ziņoja

-iekšlietu ministram, ka Rīgā, Jelgavā un Tallinā tas jau izda-

rīts.** Muižniecības un pilsonības piekrišana segt Vidzemes gu-

berņas publiskas bibliotēkas ierīkošanas izdevumus bija tīri

formāla.

Ziņojumā teikts, ka Rīgas pilaētaa maģistrāts ierādījis at-

sevišķu istabu Rīgas pilsētas bibliotēkā un pilaetas bibliote-

kārs uzņēmies ari Vidzemes guberņas publiskās bibliotēkas biblio-

tekāra pienākumus. Tā kā citu ziņu par guberņas publiskas biblio-

tēkas darbību Riga-nav, tad domājama, ka tās dibināšana palika

tikai uz papīra.

Citāds bija publiskās bibliotekaa liktenia Jelgava. Lai gan

ari Kurzemes muižniecība un pilsonība bibliotēkas iekārtošana(

neatrada ne līdzekļus, ne telpaa, šajā gadījuma valdība rlkoj&a

enerģiskāk* P6c iekšlietu ministra lūguma 1834.gadā ar izglītī-

bas ministrijas piekrišanu bibliotēkai ierādīja pagaidu telpaa

Jelgavas pilsētas 1835.gada beigas Jelgavas publis-

kajā guberņas bibliotēkā bija 274 nosaukumi jeb 769 sajumi grā-
-5

matu.

Tomēr bibliotēkai drīz vien bija jāparceļaa uz citām telpām.

Tas notika 1837.gadā, kad par bibliotekāru apstiprināja ģimnāzi-

jas skolotāju G.Pfingstenu. Bibliotēka, ka liecina pārskata par

tās darbu, līdz 1846.gadam atradusiea Pfingstena dzīvokli. 1846.

gada augusta Pfingstens pārceļas uz citu dzīvokli,un grāmatas no

%
tā laika guļ kaudzes.

iIFHAŪ, $.733, 0n.7, Jī.7.

2 TaM -ne.

3 TajAze, j*.9,

4 TaM xc, jui.3-6, 12.

5 TaM A&-^n.32.

6 LPSR Centrālais Valsta vēstures arhīvs (turpmāk - LCVVA), 1.t.,
B.apr., 49.1., 3.-4.1p.
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Bibliotēka bija atvērta katru dienu, izņemot svētdienas

un svētku dienas, grāmatas uz māju izsniedza bez drošības nau-

das. Bibliotēku apmeklēja vāji, to izmantoja neliela krievu

ierēdņu un virsnieku daļa. Bibliotēkas 1519 sējumu jeb 406 no-

saukumu lielais fonds bija atklāts hronoloģiskajā un alfabētis-

kajā katalogā. Gandrīz visa literatūra - 1472 sējumi jeb 375

nosaukumi bija krievu valoda, 24 sēj. franču, 19 sēj. vācu un

4 sēj. grieķu un latīņu valodā."*

Pasākums ierīkot guberņas publiskās bibliotēkas Rīgā un

Jelgavā būtībā cieta neveiksmi, jo pārāk šauras bija krievu la-

sītāju aprindas un tikpat kā nebija krievu progresīvās inteli-

ģences, kas varētu pārņemt bibliotēkas vadību un nodrošināt tās

uzplaukumu, kā tas notika dažās citās Krievijas pilsētās, pie-

mēram, Vjatkā, kuras publiskajā bibliotēkā, atrazdamies izsūtī-

jumā, aktīvi darbojās A.Hercens. Šo pasākumu sabotēja baltvācu

valdošās aprindas, uzskatot to par cara valdības iejaukšanos

jautājumos, kas bija tikai viņu kompetencē.

18.gs. beigās Latvija attīstījās arī citi bibliotēku tipi -

privātās maksas publiskas bibliotēkas (jeb t,s. komercbibliotē-

kas un lasīšanas kabineti), sabiedrisko organizāciju bibliotē-

kas un lasīšanas biedrības. Privātās maksas publiskās bibliotē-

kas ierīkoja grāmattirgotāji un izdevēji, skolotāji un mācītā-

ji, lasīšanas biedrības organizēja lasītāju pulciņi.

Rīgā un Jelgava bija vairākas lielas privātās maksas bib-

liotēkas; arī lauku apvidos līdztekus lasīšanas biedrībām dar-

bojās šādas komercbibliotēkas. Tās ievērojami veicināja progre-

sīvās sabiedriskās domas veidošanos, izplatot revolucionāra sa-

tura literatūru.

Par to, kādu literatūru šis bibliotēkas un grāmatu veikali

piedāvāja lasītājiem, liecina saglabājušies katalogi un sludinā-

jumi laikrakstos.**trāmatizdevēja un tirgotāja J.K.D.Millera ko-

merobibliotēka, kaš bija dibināta 1793.gadā un atvērta visu dienu,

lasītajiem piedāvāja: Revolutions-Almanach 1793; Die franzSsische

ILCVVA, 1.f., B.apr., 49.1., 3.-6.1p.
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Revolution; Gudins Zusatz zu Rousseaus Gesellschaft-Verlag; Ori-

ginalbriefe von Mirabeau, Gesammelt von Manuel; Constitution der

Franzosen; Ueber den Geist dieser Zeiten v.c. izdevumus.** Par

kadu citu Rīgas komercbiblioteku G.Merķelis rakstīja, ka taja

"... bija Ruso darbi un daudzufranču un angļu autoru raksti. Ar

kadu baudu es nodevos šim grāmatām!"** Ari BBzekes bibliotēka

Jelgava varēja iepazīties ar līdzīgam grāmatām - Girtaners his-

torische Nachrichten und politische Betrachtungen liber die fran-

zHsische Revolution; Darstellung der Maynzer Revolution, 2.Heft;

Ramsay. Geschichte der amerikanischen Revolution, 1 Th. v.c.

Franču buržuāziskās revolūcijas un pieaugošo iekšējo nemie-

ru sabiedēta, Katrīna II 1796.gadā uzdeva senātam ieviest cenzū-

ru un pakļaut tās pārbaudei no ārzemēm ievedamo literatūru. Ar

1797.gada 11.februāri publicēto senāta ukazu ari Rīgā tika nodi-

bināta cenzūras komiteja. Pāvila I valdīšanas laika cenzūra īpa-

ši asi vērsās pret bibliotēkām un grāmatu tirgotajiem Baltijā.

Cenzūras pasākumus pret bibliotēkām spilgti raksturo Rīgas

cenzora F.Tumanska rīcība sakarā ar mācītajā F.Zeidera privātās

maksas publiskās bibliotēkas slēgšanu. Bargā izrēķināšanās ar

bibliotēkas īpašnieku, kā redzams no daudzajām

saviļņoja inteliģences prātus ne vien Krievija, bet arī ārzemes.

1 Rigasche Anzeigen, 1793.

2 Merķelia G. Manas dzīves tēlojumi un raksturojumi. - Grām.* Mer

ķelis G. Izlase. R., 1969, 351.1pp.

3 Mitausche Zeitung; 1794.

4 3armcKH H_H.lpe*īa. - Pyccnnß Apxnß, 1873, CTJič. 684-685; Kone-
oy A. ron noeii a*n3*n*:Bocno*-o*naHHH. B 2-x **acT-

- G.-116., Č.r.: OoBHHeHKH H ccKKua nacTopa 3eßmepa. -

PyccKan CTapn-ia, 1878, MapT, c.464-490; nacTopa
3ei4j*epa. - PyccKaH CTapHHa, 1878, maR, c. 117-156; Fechner A.W.
Die Leiden des Pastors Seider. Leipzig, 1881. 128 S.; Kotzebue
A. Der Todeskampf am Hochgericht: Oder Geschichte des unglūck-

F.Seider, ... - Hildesoheim; Leipzig, 1803.
100 S.

-
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1792.gadā Raunu mācītājmuižā Vidzemes igauņu daļā F.Zei-

ders ierīkojis nelielu bibliotēku, kuru izmantoja arī tuvākie

kaimiņi. Kad nelielais grāmatu krājums bija izlasīts, viņi lū-

dza Zeideru bibliotēku paplašināt, piesolot savu līdzda-

lību izdevumos. Par ieņemto biedru naudu Zeiders sapirka jaunā-

kos darbus dažādās literatūras nozarēs, tā veicinot savas bib-

liotēkas lasītāju gaumes un zināšanu Zeiders.stās-

ta: "Es pārzināju šo bibliotēku vairākus gadus, bet visam pie-

nāk gals, jau pēdējos divos gados arvien grūtāk nācās papildi-
-2

nāt to ar jauniem darbiem... Sevišķi naidīgi pret progresīvo

literatūru vērsās Rīgas cenzors Tumanskis" viņš centas apspiest

ikvienu cilvēka saprāta izpausmi un centīgi uzmanīja, lai nevie-

-3
na gaiša doma nenonāktu līdz plašākai publikai."

Piesardzības dēļ Zeiders pārtrauca jaunu lasītāju uzņemša-

nu un abonementa atjaunošanu jau esošajiem. "Šādos apstākļos

ikviens saprātīgs cilvēks atzina par labāku pārtraukt savu darbi

Piemēru Zeideram rādija tā kaimiņš, ievērojamais Baltijas

vēsturnieks, Peltsamā mācītājs A.V.Hupels, kas pārtrauca savas

maksas bibliotēkas darbību pēc tam, kad Rīgas cenzūra pieprasī-

ja piesūtīt pārbaudei grāmatu katalogus. Ari F.Zeiders paziņo-

ja (cenzūras komitejai, ka viņa bibliotēka publisko darbību iz-

beiguši.

Saņemot pa pastu no saviem bijušajiem lasītājiem agrāk iz-

sniegtas grāmatas, F.Zeiders konstatēja, ka kādā sūtījumā trūkst

A,Lafontēna romāna "Le pouvoir dc l'Amour" (Mīlas vara) pirmās

daļas. Vēlēdamies saglabāt pilnīgu Lafontēna rakstu komplektu,

1 CTpagaHRH nacTopa 3eßj*epa. - PvccKaa CTapHHa, 1878, n*aß,c.ll9.

2 Rīgā policijas valde pieprasīja bibliotēku īpašniekiem iesniegt

pilnīgus grāmatu sarakstus, jo bibliotēkas izplatot kaitīgas un

netikumīgas grāmatas. - Rigasche Anzeigen..., 1795, St.3.

3 CīpanamiH nacTopa 3eßnepa. - PyccitaH CTapma, 1878, naB, c.119.

4 Die Leiden des Pastors Seider,
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Zeiders ievietoja Tartu avīzē "Dorpatsche Zeitungsblatt" sludi-

nājumu par šo grāmatu, kas drīz vien viņam ari tika piesūtīta.

Sludinājums, nonākdams cenzora Tumanska rokās, kļuva par

F.Zeidera nelaimes cēloni. Tumanskis, nenoskaidrojis lietas ap-

stākļus, paziņoja uz Pēterburgu, ka no Rannu mācītāja bibliotē-

kas izsniedz lasīšanai aizliegtas grāmatas. Drīz cenzora; sa-

ņēma ķeizara Pāvila I parakstītu rīkojumu - Zeideru ar visām

viņa grāmatām nogādāt Pēterburgā. Augstas amatpersonas Zeideru

gan centas glābt, bet velti. Pārāk nežēlīgais spriedums pārstei-

dza visus: Zeideram atņēma mācītāja tiesības, piesprieda miesas

sodu - 20 pātagas sitienus un notiesāja uz mūža katorgu, bosūtot

uz Nerčinsku Sibīrijā. Pēc Pāvila I nāves Aleksandrs I F.Zeideru

apžēloja, ļāva atgriezties un ierādīja mācītāja vietu Gatčinā.

Vēl lielāks satraukums inteliģences aprindās radās, kad uz

Tumanska ziņojumu pamata uz nopratināšanu Pēterburgā tika nosū-

tīti pazīstamākie Rīgas grāmatu tirgotāji Hartmanis, Hartknohs-
-1 2

juniors, Ports un citi, ari Fridrihs no Liepājas. Grāmatu tir-

gotajiem liktenis bija labvēlīgāks - pēc stiegra norādījuma un

brīdinājuma izteikšanas viņiem ļāva atgriezties mājās.

Sakarā ar grāmattirgotāju lietu Vidzemes gubernators H.Rih-

ters 1797.gada 14.novembri no Pēterburgas saņēma norādījumu, ka

tirgotājs Hartknohs tiek nosūtīts atpakaļ uz Rīgu, lai kopā ar

cenzūras komiteju izskatītu grāmatas, kas jau piesūtītas vai vēl

tiks viņam piesūtītas. Grāmatas, kuras bija aizliegts ievest un

pārdot, nekavējoties bija jāaizzīmogo un jāglabā cenzūrā līdz

kuģošanas sezonas atklāšanai un tad jāsūta atpakaļ; tās grāmatas,

kuras varētu laist pārdošanā, rūpīgi jāizskata un jāatdod Hart-

kaoham. Lai ārzemju grāmatu tirgotāji vairs*nesūtītu grāmatas,

kuras nav pieprasītas, viņam bija jālūdz savam korespondentam

Kumeram Leipcigā, lai Vācijas un Šveices grāmatu tirgotajiem iz-

sūta ar prasību turpmāk šādas grāmatas

1 /Buchholtz Fūnfzig Jahre russicher Verwaltung m den Bal-
tischen Irovinzen. Leipzig, 1883, 5.56.

2 Kotzebue A. Der Todeskampf am Hochgericht..., S. 99.
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nesūtīt. Hartknohu stingri brīdināja, ka viņu sodīs pēc likuma,

ja pasūtīs aizliegtas grāmatas.*^

Šis dokuments liecina par Hartknoha firmas plašajiem saka-

riem ar Rietumeiropu un rāda, ka Rīga bija viens no lielākajiem

Krievijas grāmattirdzniecibas centriem.

Divu gadu laikā (1797-1799) cenzūra konfiscēja 639 grāmatas,

no tām 552 -Rīgas cenzūrā. Šajos gados caur Rīgas ostu ievesto

grāmatu skaits ievērojami samazinājās, jo pārlieku centīgais cen-

zors bīstamo grāmatu skaita ierindoja Herdera, Getes, Kanta,

Klopštoka, Svifta, Šillera, Vllanda v.c. autoru darbus.

Aleksandrs I ar 1802.gada 9.februāra ukazu atjaunoja agrāko,

pirms 1796.gada pastāvošo kārtību par privātajām tipogrāfijām un

ārzemju grāmatu ievešanu. Atsākās un aktivizējas bibliotēku un

lasīšanas biedrību darbība, vairāk ieveda ārzemju literatūru.

19.gs. sākumā tika dibinātas ari jaunas maksas publiskās biblio-

tēkas ar ievērojamiem grāmatu fondiem.

1805.gadā, kā redzams no iespiesta bibliotēkas kataloga.

sāk darboties Fogela maksas publiska bibliotēka Rīgā. Bibliotēkas

fonds bija sistematizēts pēc zinātņu nozarēm un valodām, izveido-

jot 42 nodaļas un apakšnodaļas. Pirmo reizi vērojams, ka viena no

nodaļām - septiņpadsmitā - ir latviešu grāmatu nodaļa. Diemžēl ka-

talogā šīs nodaļas nav, jo parādīta tikai 8 nodaļu literatūra, ar

rejo varēja iepazīties uz vietas bibliotēkā. Tāpēc nav arī zināms,

kāda literatūra latviešu valodā bijusi šajā bibliotēkā. Par biblio

tekas darbības progresīvo virzienu liecina arī tas, ka tajā bija

visas G.Merķeļa grāmatas, bet desmit uzskaitīto vidū - ari "Lat-

vieši".^

Fogela pasākums popularizēt latviešu grāmatu liecina, ka gal-

venajos Latvijas kultūras centros blakus vāciešiem un krieviem pa-

rādījusies jauna lasītāju kategorija - latvieši-un jau radusies

interese un pieprasījums p6c latviešu grāmatas. Tāpēc 18.gs. otra-

1 LCVVA, 3,f., 4.apr., 336.1., 2.-3.1p.

2 Rigasche Stadt-Bl&tter, 1810, Nr9; 1811, Ny.l.

3 Fersuch m Riga ein Museum anzulegen oder: Forzeichniss der Fo-

gelschen Bibliothek. R., 1805, VIII, 94 S.

4 Ibid, S. 44.
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jā pusē vērojama dzīva roalba laicīga satura grāmatu izdošanā

latviešu valoda.

19.gs. pirmajā pusē Rīgā darbojās daudzas privātās maksas

publiskas bibliotēkas, piem., A.Oldekopa bibliotēkā bija pāri

par 4000 sējumu,** bet trijās komercbibliotēkās pie grāmatu vei-

-2
kaliem bijis apmēram 90000 sējumu.

1848.gada revolūcija Eiropā, iekšējo nemieru un revolucio-

nāro noskaņojumu pieaugums Krievija izraisīja atkal jaunas re-

presijas. Pārbaudot minēto triju Rīgas komercbibliotēku fondus

un grāmatu veikalus, speciāla valdības komisija atrada 626 aiz-

liegtas, 797 daļēji aizliegtas un 619 tādas grāmatas, kuras

cenzūras nezināšanas deļ nav iekļautas aizliegtas literatūras sa-

rakstos. Pavisam tika konfiscēti 2042 sējumi.-^

1775.gadā ciešā kopsakarā ar vācu apgaismotāju

Jelgava tika nodibināta Pētera akadēmija (Academia Petrina) -

ievērojama sava laika mācību iestāde un pētniecības centrs Lat-

vija. Atklāšanas dienā 29.jūnijā hercogs uzdāvināja akadēmijai

15.000 sējumu lielu bibliotēku,*' bet p6c gada - 36 ārzemēs ie-

gādātus grāmatu plauktus un piešķīra 200 Alberta dālderus gada

bibliotēkas papildināšanai.*** Bibliotēka bija pieejama ka studen

tiem, tā visiem literatūras draugiem sestdienās no pīkst. 14

līdz 16. Sākumā bibliotēkas izmantošanu apgrūtināja bibliotekā-

ra trūkums. 1776.gadā bibliotēka abonēja Pēterburga-*, Berlīnes,

Hamburgas, Kenlgsbergas, Altonas un Laidenes laikrakstus.

1796.gada akadēmijas bibliotēkai nodeva.likvidētās Jelgavas

brīvmūrnieku ložas bagāto zinātnisko bibliotēku (apmēram 10.000

sējumu), kurā bijis ari daudz retumu.'** 18.gs. beigās akadēmijas

1 Verzeichnias der Leihbibliothek bey A.H.Oldekop m Riga. R.,
1622. 80 S.

2 ZbuaMioltz Ftlnfzig Jahre russischer Verwaltung... 5.218.

3 218.-219.

4 Stradiņš J., Strods H. Jelgavas Pētera akadēmija. R., 1975,32.1pp.

5 Turpat, 59.1pp.

6 Turpat, 54.1pp.

7 Turpat,66.lpp.

8 Jurpat, 33.1pp.
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bibliotēka izveidojās ne vien par ievērojamu zinātnisko biblio-

tēku ar 30.000 sējumiem 200.000 rubļu vērtībā, bet arī par lie-

lāko tā laika Latvijas bibliotēku, kas ar sava fonda vispusīgo

un vērtīgo saturu kļuva par nozīmīgu faktoru zinātniskās un

progresīvās domas attīstībā.

19.gadsimta sākumā likti ari pamati pirmajām speciālajām

zinātniskajām bibliotēkām Latvijā. Tās izveidojās un darbojās

pie attiecīgajām zinātniskajām biedrībām. Rīgas inteliģences

pārstāvji 1802.gadā literatūras un zinātnes veicināšanas un po-

pularizēšanas nolūkā nodibināja Literāri praktisko pilsoņu ap-

vienību (Die Literārisch-praktische Būrgerverbindung m Riga).

Tās biedri visvairāk uzmanības veltīja praktiskas dzīves jau-

tājumiem - skolām, patversmēm, ugunsdzēsībai, veselības aizsar-

dzībai, sanitārajai higiēnai u.tml., bet no zinātnēm - vēsturei

un ģeogrāfijai.***Jaubiedrības darbības sākumā tika izveidota

arī bibliotēka, kas bija pieejama ne tikai biedriem, bet arī vi-

siem, kas interesējās par zinātni un literatūru.

1820.gadā biedrības sekretārs D.C.Bergmanis ierosināja, ka

bibliotēkā jāsakrāj un jāsaglabā visi iespieddarbi-un rokraksti

par Rīgu un tās Tomēr, tā kā Literāri praktiskā pil-

soņu biedrība galveno vērību veltīja praktiskās dzīves, nevis

zinātnes jautājumiem, kaut cik ievērojamu bibliotēku tā neizvei-

doja.

1817.gadā Jelgava nodibinājās Kurzemes provinces muzejs,

bet muzeja bibliotēka sāka darboties 1818.gada. Bibliotēka ie-

gādājās visas Kurzeme iespiestas vai kurzemnieku sarakstītās

grāmatas.***Tātika izveidota pirmā novadpētniecības bibliotēka

Latvija, kas savā vairāk neka 100 gadu ilgajā pastāvēšanas lai-

1 Hollander B. Geschichte der Literarisch-praktischen BUrgerver-

bindung m Riga. 1802-1927. R., 1927, S. 49.

2 Ibid, S. 49-50,

3 Latviešu Avīzes
, 1822, Nr.9.
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kā sakomplektēja ļoti vērtīgu, vairāk nekā 30.000 sējumu lielu

fondu. Šo bibliotēku savā pirmajā iznākšanas gadā (1622) popu-

larizēja "Latviešu Avīzes", norādīdamas, ka tā pieejama arī lat-

viešiem.** Tas ir pirmais bibliotēku propagandas raksts latviešu

valodā. Tātad 19.gs. sākumā bibliotekārās domas attīstībā Lat-

vijā parādās jauna progresīva tendence-padarīt bibliotēkas pie-

ejamas arī latviešiem. Šādi apgaismības ideju ietekmēti uzskati

bija svarīgs priekšnoteikums pirmo latviešu tautas bibliotēku

dibināšanai. Domājams, ka tas būs rosinājis arī Latviešu lasīša-

nas biedrības dibināšanu Jelgavā 19«gs. 30.gados.

Latviešu literārā biedrība (1824-1940) izveidoja vienu no

pilnīgākajām latviešu grāmatu krātuvēm - 10.000 sējumu lielu zi-

nātnisko bibliotēku (1940.gadā tā tika nodota J.Misiņa bibliotē-

kai). Ar šīs bibliotēkas starpniecību līdz mūsu dienām ir sagla-

bājušies daudzi reti un nozīmīgi dokumenti, kā, piemēram, vienī-

gais pilnais pirmā latviešu valodā izdotā periodiskā izdevuma

"Latviešu Ārste" (1768-1769) komplekta v.c.

Latviešu grāmatu krāšanas ziņā bibliotēkas ierīkošanu** var

vērtēt pozitīvi, kaut gan mācītāju dibinātās biedrības nolūks

bija latviešu kultūras dzīves pakļaušana vāciešiem un latviešu

nacionālās atbrīvošanās oentienu apkarošana.

1834.gadā nodibināja Senatnes un vēstures pētīšanas biedrī-

bas (1834-1940) bibliotēku, kas savā darbības laikā savāca vēr-

tīgu Baltijas literatūras fondu - 40.000 sējumu iespieddarbu un

1,400 rokrakstu. Bibliotēka izvßraa plašu literatūras āpmaiņu ar

150 zinātniskām iestādēm.

Plaša zinātniska bibliotēka izveidojās arī pie Rīgas dabas

pētnieku biedrības (1845-1939). Viens no šīs bibliotēkas fondu

komplektēšanas galvenajiem avotiem bija plaša literatūras apmaiņa

ar 193 Krievijas un ārzemju zinātniskās pētniecības iestādēm.

Vairāk\ekā 60.000 sējumu lielā bibliotēka 1941.gadā tika nodota

Latvijas Universitātes Matemātikas un dabas zinātņu fakultātei.

1 Latviešu Avlzea
, 1822, N-.9.

2 Bibliotēkai pamatu lika Stefenhāgena firma, dāvinādama pa ek-

semplāram no katras tās apgādībā un spiestuve iznākušās grāmatas.

3 LCVVA, 2206.f., l.apr., 2.1., 1.60.1p.
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Zinātnisko un speciālo bibliotēku dibināšanas nepieciešamī-

bu diktēja zinātnes un kapitālisma attīstība Latvijā. Šim bib-

liotēkām konkrētajā vēstures periodā bija zināma progresīva no-

zīme, jo tās kalpoja jaunu, progresīvāku sabiedrisko attiecību

veidošanai., veicināja zinātniskās domas attīstību un atstāja ari

zināmu pozitīvu bibliotekārā darba mantojumu - vērtīgus grāmatu

krājumus un darba pieredzi; Kurzemes muzeja bibliotēka pat iz-

virzīja plašākus kultūras darba uzdevumus - popularizēt grāmatu

arī latviešu vidū.

18.gs. beigās un 19.gs. sākumā Latvijā izveidojās tisi gal-

venie buržuāziskās sabiedrības bibliotēku tipi un veidi. Ciešā

saistībā ar apgaismotāju centieniem 18.ģs. attīstījās ari bib-

liotekārā doma. Par bibliotēku darba jautājumiem nāca klajā vai-

rākas grāmatas un raksti.**

1743.gadā vācu valodā tika publicēta Rīgas pilsētas biblio-

tēkas biblioTekāra J.F.Villiša grāmata "Līdz šim nepazīstamā un

paslēpusies... Rīgas pilsētas bibliotēka", kas bija pirmais zinā-

mais iespiestais darbs par bibliotēkām ne vien Latvijā, bet ari

Krievijā. Pēterburgas Zinātņu akadēmijas bibliotekāra palīga

J.Bakmeistera franču valodā par akadēmijas bibliotēku

un īsām ziņām par citām Krievijas bibliotēkām izdota pēc 33 ga-

diem - 1776.gadā.

J.F.Villišs savu darbu iesāk ar vispārēju vēsturisku pārska-

tu par bibliotēku attīstību un nozīmi. Viņš patētiski uzsver, ka

drīzāk varētu saskaitīt zvaigznes pie debesīm nekā daudzās privā-

tās un sabiedriskas bibliotēkas, kas pirms un pēc Kristus dzim-

šanas atradušās Āzijā, Āfrikā un Eiropā, bet it īpaši Grieķijā

un Romā, un kas ar retiem izņēmumiem kritušas par upuri postīša-

nas kārei, barbariskai muļķībai vai arī dažādiem nelaimes gadiju-

1 Willisch J.F. Die bisschero unbekannt und verborgeņ ge?/eaeru3

Bibliotheque... der Stadt Riga. R., 1743, 20 S.; /Berens

Bonhomien geschrieben dci Erbffnung der Neuerbauten Rigj.schen
Stadtbibliothek. Hitau, 1792. 199 S.; Sonntag K.G. Beitrage

zur Geschichte and Kenntniss der Stadtbibliothek. R.,

1792. 21 S.; Hupel A.W. Vom Lesegesellschaften m Lief- und

Ehstland. - Kordische Miscellaneen. R., 1782, 4 St., 5.256-266.

2 AčpaMOß K.H. I'CTopKHč**ČJi**OTe"iHoro B CCCP. 1980, c.**3*
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miem. Tāpēc katrs, kurš kaut cik iepazinies ar zinātnes vēsturi,

nevarēs noliegt, ka daža laba zinātnes nozare būtu daudz labāk

noskaidrota, ja neskaitāmi gudru un mācītu vīru darbi likteņu

maiņās nebūtu pilnīgi iznīcināti un pazuduši,vai arī tas, kas

vel palicis pāri, sevišķu iemeslu deļ nebūtu apspiests un tu-

rēts slepenība. Uzskaitot panākumus, kas gūti bibliotēku dar-

ba Eiropa, Villišs atklāj arī Rīgas pilsētas bibliotēkas vēstu-

ri, aplūkojot tās attīstību pastāvēšanas pirmajos divos gadu

simteņos.

Villiša grāmata ļoti labi parāda to kultūraß dzīves atmos-

fēru un apstākļus, kādos nācās strādāt ne tikai Rīgas pilsētas

bibliotēkai, bet bibliotēkām vispār.** Tas v6l ir laikmets, kad

grāmatnieka un zinātnieka vārdi ir sinonīmi, grāmata, izņemot

kalendāru un dziesmu grāmatu, vēl nav izkļuvuši ārpus šaurā zi-

nātnieku loka,un Rīgas pārtikušo pilsoņu aprindās tā ir reta

parādība. Bibliotēku attīstība visos laikos ir bijusi atkarīga

no sabiedrības kultūras vajadzībām. Ja to nav, tad arī biblio-

tēkas attīstās ļoti gausi. Spilgts piemērs tam bija arī Rīgas

pilsētas bibliotēkas attīstība pirmajos 2C-ogados.

Villiša darbs rāda, ka jūtamas jau noskaņas, kaa sabiedrību

pamazām vada ārā no viduslaiku dogmatiskā sastinguma.

Par to, sik strauji sis prooess norisinājies 18.ga. otrajā
2

puse, liecina otra grāmata, kas veltīta Rīgas pilsētas biblio-

tēkai un tās grāmatu krājumiem. Šī grāmata ir spilgtākā apgais-

motāju uzskatu izpausme Rīgā bibliotēku darba jomā. To sarakstī-

jis J.G.Herdera un J.G.Hāmaņa draugs, bijušais Rīgas rātskungs

un bibliotēkas galvenais J.K.Bērenss. Jau pirmās

rindaß, ko viņš velta bibliotēkas grāmatām, rāda, ka autors ir

cilvēks ar plašām sabiedriskām un kulturālām interesēm un dziļi

kritisķu skatu. Viņš norāda, ka pilsētas bibliotēkas vecās grā-

matas lbaiako tiesu nākušas no slēgtajiem klosteriem, un, tāpat

1 Rancāns F. Jānis Misiņš un -viņa bibliotēka. R., 1963, 120.-122.

lpp.

2 /Berens J.ChJ? Bonhomien ...

3 Bušs N. Atstātie raksti. 2.sēj. Raksti par bibliotēkas un grā-
matu vēsturi. R., 1937, 15.1pp.
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kā agrāk klosteru celies, ari pilsētas bibliotēkā šie biezie

adas sējumi ar mūku gudrībām un reti Bībeles izdevumi - kate-

nāti - baidās no dienas gaismas un velti gaida lasītājus.

Reliģija, kurai vajadzēja būt tikumības audzinātajai,var-

mācīgi uzspiesta,atnesa Vidzemei visus aptumšošanas līdzekļus..

/ori mūsu pilsēta bija līdzvainīga, jo,piedaloties laupīju-

ma dalīšanā, mazināja savus nopelnus zemes kultūras celšanā.

Bibliotēkas vecie teoloģijas folianti atgādina visas tās netais

nlbas, kas reliģijas augsto ideālu vārdā nodarītas.latviešu tau

tai un tās kultūrai.

Citas domas viņā izraisa pie bibliotēkas ieejas uzstādītas

Homēra un Monteskjē skulptūras un lielajā lasāmzālē izvietotie

grāmatu skapji. Ar patiku viņš "kavējas pie filozofijas, kas sāk

atbrīvoties no metafizikas, pie matemātikas, kas var sniegt

daudz zināšanu būvniecība, pie tautsaimniecības, kas tik nepie-

ciešama tādai tirdzniecības pilsētai kā Rīga. Bērenss bibliotē-

ku vairs neuzskata par grāmatu krātuvi vienīgi zinātnieku vaja-

dzībām; viņu interese, kā tā kalpo pašas dzīves vajadzībām un

bez zināšanām dod lasītājam ari lektīru vaļasbrīžiem.

Bērensa grāmata atrodami interesanti novērojumi un vērtīgi

spriedumi par grāmatām un bibliotēku uzdevumiem, kas spilgti

raksturo tā laika gara dzīvi un izglītoto aprindu kulturālo in-

terešu loku.

Grāmatām bija liela ietekme sabiedrības dzīvē. Grāmata, ko

lasīja kā pilsētās, tā arī muižās, ietekmēja un izmainīja sa-

biedrības gaumi. Tajā laikā lasītāju prātus valdzināja Famela,

Klarisa, Grandisons,** kas viens p6c otra kāpa troni un savā vai

dlšanā negribēja dalīties ne ar vienu citu. Toreizējā lētticīgā

publika, kā liecina Bērenss, ar naivu ticību un atklātu sirdi

uzskatīja šajos romānos attēlotos varoņus par ideāliem un pil-

nīgiem paraugiem, kurus centas atdarināt. Laiki, kad gimenēa la<

sija priekšā veco Zīraku un tā "gudrās mācības" uzskatīja par

1 /Berens J.ChJ7 Bonhomien..., S. 16-17.

2 Apgaismības laikmeta angļu rakstnieka S.Ričardsona populāro

romānu varoņi.
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drošāko vadoni dzīva, bija pagājuši.

Bārenes izsaka velēšanos, ka lasīšana jāorganizē un jāieva-

dapareizā gultnē, jo avīzes, žurnāli, romāni, dzeju krājumi tik

kupli sazaļo un tik strauji pieaug skaitā, ka labie darbi noslīgst

nevērtīgu rakstu jūrā. Šis uzdevums jāveic lasīšanas biedrībām

un bibliotēkām - lasītāju rīcībā jānodod labi sakārtotu grāmatu

un žurnālu izlase, atsijājot visu nevērtīgo un atjaunojot cieņu

pret grāmatu. Tādiem krājumiem būtu jāierāda vieta arī vecajā

pilsētas bibliotēkā.

Bērensa izvirzītās prasības jau liecina par grāmatas plašu

izplatību. Līdz ar to par vienu no bibliotēku uzdevumiem izvir-

zās nepieciešamība organizēt darbu ar grāmatām, t.i., tās novēr-

tēt, lai labāk apmierinātu augošās lasītāju vajadzības.

Lai gan atstarpe starp abām Rīgas pilsētas bibliotēkai vel-

tītajām grāmatām bija tikai 50 gadi, uzskati par grāmatu nozīmi

un bibliotēku uzdevumiem bija radikāli mainījušies. Villiša

skats vēl versts pagātnē, viņš skumst par bojā aizgājušajiem ve-

cajiem foliantiem, turpretim Bērensā tie izraisa tikai pārdomas

par to gara tumsību, ko tie nesuši tautai.

J.K.B6rensa "Bonhomien..." ir viens no spilgtākajiem un

raksturīgākajiem apgaismotāju darbiem Latvijā, un tajā vislabāk

redzamas tās prasības, ko bibliotēkām izvirzīja apgaismības dar-

binieki.

- Apgaismības ideju un ar to saistīto faktoru ietekmi Vidze-

mes un Kurzemes bibliotēku attīstībā v6l asāk izgaismo salīdzinā-

jums ar bibliotēku attīstību Latgalē.

Latgales atšķirtība no Vidzemes un Kurzemes vēsturiskās at-

tīstības procesa, kas turpinājās līdz pat Lielajai Oktobra sociā-

listiskajai revolūcijai, un citi lokālie faktori nelabvēlīgi ie-

tekmēja bibliotēku attīstību. Apskatāmajā laika periodā var ru-

nāt nedaudzām privātajām un klosteru bibliotēkām. 18.

gs. turpināja darboties jezuītu bibliotēka Daugavpilī. Tās gal-

venie izmantotāji bija skolotāji un skolēni. 1805.gadā bibliotē-

kā bija pāri par 4000 sējumu. Kad jezuītu skolu 1811.gadā pārcē-

la uz Krā3levu, vienu bibliotēkas daļu aizveda uz turieni, bet
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otru - 7000 sējumu - uz Polocku un pievienoja turienes jezuītu

akadēmijas bibliotēkai.*** 17.gs. dibinātās Pasienes dominikāņu

klostera bibliotēkas grāmatu fonds 18.gs. beigās (1799) sasnie-

dza 607 nosaukumus.*^

1700.gada nodibināja dominikāņu klosteri Aglonā. Pie tā

izveidojās treša zināmā Latgales bibliotēka. 1770.g0dā šajā

bibliotēkā bija 177 sējumi, t.sk. tikai 2
- latviešu valodā,

bet pārējie, tāpat kā citās Latgales klosteru bibliotēkās, la-

tiņu un poļu valodā. 1818.gada Aglonas bibliotēkā bija jau 334
3

*

sējumi.

Nav ziņu par publisku vai komerciāla tipa publisku biblio-

tēku rašanos Latgalē 19.gs. pirmajā pusē. Par pirmajam laicīga-

jam bibliotēkām Latgale jāuzskata skolu bibliotēkas, kuras iz-

veidoja 18.gs. sākumā. Divas šādas bibliotēkas atradās Daugav-

pilī un Krāslavā, to sistemātiska komplektēšana izvērsās 19.gs.

20.-30.gados. 1855.gadā Krāslavas skolu un bibliotēku pārcēla

uz Skolu bibliotēkas dalījās divās daļās - fundamentā-

lajā (skolotajiem) un skolnieku bibliotēka.

! /Lūk, kāda radikāla atšķirībai To paturot prātā, ir vieglāk

izprast, ka(tiešā apgaismības ideju ietekmē 19.gs. 20.-30.gados

meklējama sākotne latviešu kultūras vēsturē visnozīmīgākā bib-

liotēku tipa - tautas bibliotēku attīstībai.
5

Pirmo bibliotēku dibināšana latviešu zemniekiem bija sais-

tīta ar zināmiem priekšnoteikumiem. Pirmkārt, ar plašāku iedzīvo-

tāju slāņu lasītprasmi un tautai saprotamu un vajadzīgu grāmatu

esamību. Otrkārt, bija vajadzīgi dedzīgi tautas izglītības vei-

1 Brežgo B. Latgolas pagotne, 1. Daugavpils, 1943, 26.1pp.

2 Turpat, 27.1pp.

3 Turpat, 27.-28.1pp.

4 Brežgo B. Vecas Latgales skolu bibliotēkas. - Bibliotekārs,
1937, Nr3, 45.-47,1pp.

5 Rancans F. Jānis Misiņš un vina bibliotēka. R., 1963, 124.-131.

lpp.; Rancāns F. Bibliotēku progresīvā loma kultūras un sabied-

riski politiskajā dzīve Latvija (19.gs*.-1919.g.). - Raksti/V.Lā
ča LPSR Valsts bibliotēka, 1970,2./3., 100.-103.1pp.; Viska J.

Latviešu bibliotēkas sākotne (publ. šajā krāj., 3^IPP.)
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cinātaji,kuri ne vien saprastu tautas bibliotēku dibināšanas

lielo nozīmi, bet arī to īstenotu dzīve.

18.gs. otrajā pusē risinājās nozīmīgs latviešu laicīgas

literatūras attīstības process: 50.gados sāka iznākt kalendāri,

velak - pirmais latviešu periodiskais G.F.Stenders
2

aizsāka divas svarīgas grāmatniecības nozares - daiļliteratūru

un populārzinātnisko literatūru***;sākas arī lauksaimniecības un

citas praktiska satura izdošana.

Pieauga arī lasītprateju skaits. Par to liecina mācītāju

ziņojumi Vidzemes konsistorijai - 1780.gadā 41 draudze***lasīt-

prateju bija 70.094, bet nepratēju - tātad caurmērā

viena draudze lasītprateju bija 1700, bet lasītneprateju - 1355.

Pieņemot, ka šāds lasītprateju un nepratēju caurmēra skaits bi-

jis arī tajās draudzes, par kurām ziņu trūkst, visās 56 draudzes

lasītprateju aptuveni būtu 95.200, bet nepratēju - 75.800. Pēc

20 gadiem Vidzemes latviešu daļā (bez Rīgas) lasītprateju, p6c

A.Viča aprēķiniem, bija 125.000 un nepratēju - 73.000.?
Grāmata ir viens no nozīmīgākajiem izglītības un kultūras

attīstības pakāpes rādītājiem. Lai ielūkotos kāda laikmeta kul-

tūras dzīves norisēs, nepietiek tikai ar grāmatu izdošanu sais-

tīto problēmu - skaita, tematikas utt. - noskaidrošanu; ne mazāk

svarīgs ir arī otrs problēmu loks - grāmatu izplatīšana iedzīvo-

tāju vidū un to lasltība.

Dzimtbūšanas atcelšana Kurzeme un Vidzeme pavēra ceļu strau-

jākai kapitālistiskas lauksaimniecības attīstībai. Savukārt lauk-

kopības un lopkopības intensifikācija radīja nepieciešamību iz-

platīt iedzīvotāju vidū praktiska satura grāmatas. 19.gadsimta

1 "Latviešu Ārste..."'(l76B-1769) - pirmā medicīniska rokas grā-

mata, kas bija domāfa tieši latviešu zemniekiem;."Latviska gada

grāmata", 1798.

2 "Jaukas pasakas m stāsti", 1766; "Jaunas ziņģes",l774 v.c.

3 "Augstas, gudrības grāmata!', 1774.

4 K.D.G.Gerčimska "No zemes un mājukopšaaas latviešu jaunekļiem

par labu", 1783; K.Meiera "Mācības priekš bērnu saņēmēja**!, 1789;
J.K.šūbarta "Padoms, vigiem arājiem dots", 1789; F.J.Cekela "Kar-

topelu dārzs", 1790; J.Carnevska "Gudra mācīšana visiem saimnie-

kiem un moderčm par labu, kā viņiem vajag cūkas barot..."; Z.Holv

ota "Dārza kalendārs", 1796.

5 Vidzeme, neskaitot Rīgu, bija 56 draudzes.

6 ViSs A. Iz latviešu skolu vēstures, l.sej. R.,1923, 183.1pp.

7 Turpat, 254.1pp.
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sakumā zemnieku pieprasījums pēc laicīga satura grāmatām ir bi-

jis ļoti niecīgs, jo par grāmatām, ...
"kurās daudz labas mācī-

bas no prātīgas dzīvošanas, no lauku, dārzu un lopu kopšanas at-

ronamas, un ko tie nepareizi nosauc par nieku grāmatām, par tā-

dam tie ne labprāt tērē savu naudu..."***

Tāpēc šādu grāmatu popularizēšanai un praktisku zināšanu

veicināšanai mācītājs F.V.Vāgners 1828.gadā Neretas skolā ierī-

koja bibliotēku:
...

"esmu daudz tādu derīgu grāmatu mūsu Nere-

tas skolai nopircis, kas še no skolas bērniem top lasītas, un

ko aridzan ikviens var dabūt uz savām mājām, kas par nedēļas la-

sīšanu skolai 2 grašus Tā ir pirmā mums zināma sa-

biedriskā bibliotēka, kas dibināta latviešu zemniekiem. Redzams,

ka tā vispirms iecerēta kā skolas bibliotēka, bet tad atvērta

visiem apkārtnes iedzīvotajiem. Tāpēc šī bibliotēka būtu jāuz-

skata gan par latviešu skolu, gan tautas bibliotēku sākotni.

Apgaismības ideju ietekme redzama gan uzdevumā, ko biblio-

tēkai izvirzījis Vāgners: "Kaut tie (latvieši. - F.R.) tikai smel

tos no tā gudrības avota... un jo dienas vairāk pieaugtu ne vien

3
dieva atzīšanā, bet arīdzan visa citā samanlgā dzīvošanā!."

, gan

fonda komplektēšana, kas sastāvēja tikai no laicīga satura grā-

matām - pasakas un stāsti, "Robinzons Krūziaš", "Auzānu Ernests",

kalendāri, "Latviešu Avīzes", "Ābolu dārznieks" un citām tamlī-
-4

dzīgām grāmatām.

G.Merķelis, dzimtbūšanas un baltvācu muižniecības varmācī-

bu atmaskotājs, uzzinājis par Vāgnera pasākumu, presē izvērsa

plašu latviešu bibliotēku dibināšanas propagandu. Vieš bija pir-

mais tautas bibliotēku tīkla izveides ierosinātāja Latvijā. Pro-

pagandējot tautas bibliotēku ierīkošanu un atsaucoties uz Nere-

1 Vāgners F.V. No Neretas /par grāmatām un bibliotēku7. - Latvie-

šu Avīzes, 1829, 7.martā, H-10.

2 Turpat.

3 Turpat.

4 /Čoke H,y Ciems, kur zeltu taisa. R., 1830, 80.-81.lpp.
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tas bibliotēkas piemēru, viņš rakstīja: "Šis minētais dibinājums

ir mūsu provincēs atdarīšanas cienīgs visur, kur vien ir skolas i"

un tālāk norādīja, ka "neliela subskripcija pirmo grāmatu iegā-

dei būtu iespējama visur, un mācītāja sastādītā latviešu lasāmā

bibliotēka ikvienā draudzē būtu spēcīgākā izglītības iestāde

(pasv. mans, F.H.), kādu vien varam iedomāties."

Lai sagādātu tautai un bibliotēku ierīkošanai labas un de-

rīgas grāmatas, G.Merķelis ierosināja dibināt latviešu grāmatu

izdošanas Šis ierosinājums ne mācītāju, ne pārējās

baltvācu sabiedrības aprindās atbalstu neguva. Par to liecina

tas, ka pat Latviešu literārā biedrība atteicās izdot*** Šveices

sociālreformatora J.Pestaloci skolnieka H.Čokes grāmatu "Ciems,

kur zeltu taisa" J.F.Lundberga latviskajā lokalizējumā„ kas tau-

stei saprotami apkaroja dzeršanu, propagendēja pašpalīdzības un

kooperācijas idejas - lokalizējumā arī bibliotēku ierīkošanu.

Latviešu lasītāja rokās šī grāmata nonāca 1830.gadā, kad tās iz-

došanu, organizējot subskripciju, bija nokārtojis pats G.Merķelis

Grāmata 2 eksemplāros par brīvu tika piesūtīta katrai drau-

dzei. Tās tiešā ierosmē bibliotēku 1831.gadā Priekulē nodibināja

rosīgais tautas izglītības-veicinātājs, Ata Krohvolda audžutēvs

mācītājs H.E.Katerfelds, kuram Kronvalds 1865.gadā velta savu

'pirmo grāmatu "Mazais vāoietis" ar ierakstu: "... īstas izglī-

tības dedzīgākajam veicinātājam..." Par šīs bibliotēkas darbību

ir jau konkrētas ziņas. Sākumā tajā bijušas 45 grāmatas, kas

vienas ziemas laikā izsniegtas 500 un to pārzinājis pir-

mais zināmais bibliotekārs - latvietis Fridrihs Grīnavs.

Viens no tautas bibliotēku dibināšanas pionieriem bija arī

dedzīgais latviešu skolu ierīkotājs un propagandētajā Jelgavas

1 Provinzialblatt ftirKur-, Liv- und Esthland, 1829, 13 Marz,
43-44. -

2 April, Nrls, 5.57.

3 FBR J.Misiņa nod., LDB, 5492, 137.

4 /katerfelds H.EJ7 No Priekules /par bibliotēkas

Latviešu Avīzes, 1832, 28. jūl., Nr. 30^
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mācītajā V.Pantēniuss. Viņa ierosme 1837.gada tika nodibināta

pirmā Latviešu lasīšanas biedrība, kurai darbības sākumā biju-

ši 30 biedri.***

1837.gada arī Baldone nodibināta bibliotēka ar 133 sēju-

miem. V.Pantēniuss, novēlot tai labus panākumus, mudināja drau-

dzes locekļus labprātīgi un regulāri atbalstīt bibliotēku ma-

-2
teriāli, lai varētu piepirkt grāmatas un vairot tās krājumu.

Viņš ari aicināja "Latviešu Avīžu" lasītājus ziņot laikrakstam

par ikvienu nodibinātu bibliotēku, jo "tādas ziņas.atspirdzina

dvēseli" un liecina, ka "tumsība izklīst un gaisma plēšas par

mīļu tēvu zemi".^

1839.gadā Tirza un Velēnā lasāmo bibliotēku ierīkoja mā-

oītājs P.E.Šacs, grāmatas lasīšanai izdalīdams svētdienās baz-

nīcas ģērbkambari, bet citās dienās - savā Šacs, at-

maskojot muižniekus kā žūpības veicinātājus, sanāca ar tiem nai-

dā un bija spiests 1854.gadā aiziet no draudzes. Bibliotēka iz-

nīka.

Tā G.Merķeļa ierosme guva diezgan plašu atbalsi. F.V.Vāgners,

H.E.Katerfelds, V.Pantēniuss, P.E.Šacs,, lai gun nesasnie-

dza apgaismotāju līmeni, savā praktiskajā darbībā apgaismības

ideju ietekme bija dedzīgi izglītības veicinātāji, tautas skolu

un bibliotēku dibinātāji. Tautas izglītības veicināšana ir sva-

rīga apgaismotāju darbības iezīme, un V.l.Ļeņins, raksturojot

Krievijas apgaismotāju trīs galvenās pazīmes, otrajā pazīmē uz-

sver dedzīgu izglītības aizstāvēšanu.

1 /Katerfelds No Priekules /par bibliotēkas nodibināšanu/.
Latviešu Avīzes, 1837, 20.maijā,Nf-20.

2 Turpat, 29.sept., N638.

3 Latviešu Avīzes, 1837, 29.sept., Nr.3B.

4 Misiņš J. Tirzas baznīcas un draudzes pagātne. - Grām.: Tirzas

baznīca. R., /19267, 31.1pp.

5 Turpat.

6 Ļeņins V.I. Raksti, 2.56j. R., 1948, 454.1pp.
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Balcvācu valdošās aprindas - muižnieki un mācītāji - gan

saprata, ka kapitālistiskā ražošanas veida tālāka attīstība

prasa minimālu praktisko zināšanu un izglītības izplatīšanas

nepieciešamību, bet ari apzinājās, ka izglītība "...ir abpusē-

ji griezīgs zobens...", kā to nedaudz vēlāk formulēja ilggadī-

gais Latviešu literārās biedrības priekšsēdētājs, pazīstamais

valodnieks un konservatīvais mācītājs A.Bllenšteins, "... ka ar

skolu, izglītību, grāmatām utt.blakus daudz svētīgām ari daudz

šaubīgas un bīstamas idejas ienāk cilvēku galvās". Tāpēc maz bi-

ja tautas bibliotēku dibināšanas entuziastu.

Latvija apgaismības pirmajā laikmeta tautas bibliotēku di-

bināšana bija lokāla parādība. Haši izvērsta šo bibliotēku ie-

rīkošana sākās apgaismības otrajā laikmetā, kad apgaismības ide-

jas atdzīvināja jaunlatvieši. Tie pārņēma G.Merķeļa un pirmo tau

tas bibliotēku dibinātāju progresīvās tradīcijas arī bibliotēku

darba jomā, tās tālāk attīstot un īstenojot.^lB4B.gadā Kr.Valde-

māra nodibinātā bibliotēka Ēdole kļuva par tādu šķirtni, kas ie-

vadīja jaunu laikmetu Latvijas bibliotēku vēsture, kad bibliotē-

ku dibināšana un to vadība pārgāja pašu latviešu rokās.

Bibliotēkas ir sava laikmeta atspulgs. Apgaismības darbi-

nieki augošās buržuāziskās sabiedrības intereses centās biblio-

tēkas tuvināt dzīvei, pārvērst tās par iedarbīgu līdzekli sa-

biedrības pārveidošanā. Šķiru sabiedrības pretrunas, laikmeta

politiskie un sociāli ekonomiskie apstākļi un kultūras attīstī-

bas līmenis noteica bibliotēku attīstības procesu 18.gadsimtenī

un 19.gadsimta pirmajā pusē. Šajā laika arī Latvijā izveidojās

visi galvenie buržuāziskās sabiedrības bibliotēka tipi un veidi,

kļūstot par ideoloģiskās un politiskās cīņas ieroci, materiālās

tm garīgās kultūras attīstības līdzekli, par informācijas un

pasaules izziņas avotu.
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J.Viška

LATVIEŠU BIBLIOTĒKU SĀKOTNE

(19.gs.sāk. - 1847.g.)

Pirmās ziņas par bibliotēkām Latvijas teritorija ir no

13.g5., kad vācu feodāļi tās nodibināja Rīgā pie Doma baznī-

cas un vairākiem klosteriem.'** Nākamajos 600 gados - līdz 19.

gs. - Latvija pastāvēja tikai sveštautiešu, galvenokārt vā-

ciešu un poļu dibinātās bibliotēkas. Pirmās latviešu biblio-

tēkas radās tikai 19.gs. sākumā. Tās tomēr vēl nebija ar li-

kumu akceptētas iestādes vai iestāžu daļas. Pirmās latviešu

bibliotēkas bija grāmatu krājumi, kas funkcionēja kā biblio-

tēkas un kam piemita bibliotēku raksturīgākās un būtiskākās

pazīmes, t.i., tās bija zināmā mērā organizēti, sabiedriskai

izmantošanai paredzēti grāmatu krājumi,. Par latviešu biblio-

tēkām tās dēvējam tāpēc, ka tajās pamata bija grāmatas lat- .

viešu valodā, tās bija paredzētas latviešu vajadzībām un dar-

bojas latviešu vidū. Pirmo latviešu bibliotēku dibinātāji bi-

ja vācu mācītāji, un tikai 19.gs.vidū prjrādljās pirmās pašu

latviešu dibinātās bibliotēkas.

Par latviešu bibliotēku sākotni jau publicēti vairāki

pētījumi,*** tačušķiet mērķtiecīgi šo jautājumu aplūkot arī

oitā aspekta. Raksta retrospektīvi mēģināts parādīt, ka tieši

latviešu skolās pakāpeniski veidojās tādi latviešu grāmatu

krājumi, kurus varēja izmantot kā bibliotēkas. lespējas šādu

krājumu radīšanai varēja būt jau agrāk, taču pirmās drošās

liecības par tiem ir no 18.gs.beigām un 19.gs.sākuma. Šo sko-

lu bibliotēku izveide uzskatāma par latviešu bibliotēku sā-

kotnes pirmo posmu.

1 Papendi!-a 8., Rancāns F. Bibliotēka. - Grām.: LFSR Mazā en-

ciklopēdija, 1967, l.sēj., 227.1pp.

2 Rancāns F. Jānis Misiņš un viņa bibliotēka. R., 1963, 124.-

-131.1pp.; Rancāns F. Bibliotēku progresīvā loma kultūras un

sabiedriski politiskajā dzīvē Latvijā (19.g5.-1919.g.). -

Raksti/V.Lāča LPSR Valsts b-ka, 1970, 2/3, 100.-103.1pp.;
Rancāns F. Apgaismības ideju ietekme Latvijas bibliotēku at

tīstībā 18.gs. otrajā un 19.gs.pirmajā puse (publicēts šajā

krājumā, sk. J*!lpp.).
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Latviešu bibliotēkas, resp. pirmie latviešu grāmatu krāju-

mi radās un attīstījās atbilstoši sociālekonomiskajiem apstāk-

.ļiem. 17. un 18.gs. Latvijā pastāvēja feodālisms, taču feodā-

lisma apstākļos pakāpeniski radās un attīstījās arī kapitālis-

ma un buržuāzisko attiecību elementi, saasinājās sabiedrības

iekšējās pretrunas. Liela ietekme feodālisma apstākļos bija

baznīcai, kas aktīvi iejaucās daudzās dzīves nozarēs un sludi-

nāja paklausību valdībai, muižniekiem un muižas kalpotajiem.

Lai latviešus varētu ietekmēt iedarbīgāk, muižnieku ideologiem,

proti,mācītājiem bija nepieciešams prast latviešu valodu. Arī

*l6.gs. Latvija sākušās reformācijas piekritēji uzskatīja, ka

dievkalpojumi noturami tautaa valodā. Šie apatākļi, kā arī lu-

terāņu un katoļu mācītāju cīņa par ietekmi latviešu tautā vei-

cināja latviešu grāmatu izdošanu. Pirmā no tām iznāca 1525.ga-

dā, bet simts gadu laikā (līdz 1625.gadam) jau bija iespiestas

6 grāmatas latviešu valodā, taču tās visas bija domātas vācu

tautības garīdznieku Tikai 17.gs. otrajā pusē pa-

rādījās arī laicīgas grāmatas, kas ar savu didaktisko saturu

kelpoja zemnieku ideoloģiskai ietekmēšanai reliģiskā un pakļau-

tības gara. Lai šo ietekmēšanu pastiprinātu, baznīca ieteica

atvērt latviešu zemniekiem skolas, kuru mācību saturu noteica

kulta prasības.

Latviešu skolu dibināšana - vispirms Rīgā (16.gs.beigas

un 17.gs), vēlāk arī laukos (īpaši 17.gs. Vidzemē), radīja

priekšnoteikumus latviešu bibliotēku izveidei. Pirmkārt, skolu

audzēkņi bija jānodrošina ar mācību līdzekļiem, t.sk. grāmatām.

Nododot tās audzēkņu kolektīvā vai individuāla lietošana, sko-

las radās labvēlīgi apstākļi grāmatu krājumu, resp. bibliotēku

izveidei. Otrkārt, 1 .sītprasmes apgūšana veidoja lasītāju slā-

n!i, kas varēja būt ieinteresēts bibliotēku dibināšana un pastā-

vēšanā. Treškārt, šādi apstākļi veicināja tieši latviešiem do—

1 Apīnis A. Grāmata un lasīšana latviešu sabiedrībā līdz 18.gad
simta vidum. - Bibliotēku zinātnes aspekti / V.Lāča LPSR

Valsts b-ka, 1980, 4 (IX), 10.-11.lpp.
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mātu grāmatu izdošanu; tam savukārt bija liela nozīme jau minē-

to faktoru tālākajā attīstībā.

17.gs. pēdējā trešdaļa un 18.gs. sākumā Vidzemē sāka iz-

nākt plašām latviešu lasītāju masām domātas grāmatas, galveno-

kārt ar reliģisku saturu,"*kuras daudzos gadījumos bez maksas

tika nodotas skolām. Piemēram, no E.Glika Bībeles tulkojuma

pirmizdevuma 1500 eksemplāriem 250 izdalīja baznīcām un skolām

kā inventāru. 17.gs. beigās arī Rīgas birģermeistara un rātes

priekšlikumos un rīkojumos par latviešu skolām bijo teikts, ka

trūcīgajiem skolniekiem grāmatas un mācību līdzekļi jāizsniedz
2

par brīvu. Vidzemes lauku skolām grāmatas tika piešķirtas par

valsts kases līdzekļiem; no 1685. līdz 1690.gadam piešķirto

grāmatu kopskaits ik gadus sasniedza vairākus simtus. Šie pasā-

kumi radīja izdevīgus apstākļus skolu bibliotēku izveidei. Vai

šādas bibliotēkas (grāmatu krājumi) 17.gs. tiešām pastāvējušas,

pagaidām ziņu trūkst.

Skolu attīstību un līdz ar to ari grāmatu krājumu veidoša-

nu pārtrauca Ziemeļu karš. Pēc kara, bada un mēra gadiem pagāja

krietns laiks, kamēr sāka atjaunoties skolu darbība un līdz ar

to arī rūpes par mācību grāmatām.

Dažas iespējas bibliotēku veidošanai 18.gs. pirmajā pusē

vērējas rasties muižu skolās, kad latviešu izglītību zināmā mē-

rā veicināja hernhūtiešu darbība. Līdzās oficiālajām draudzes

skolām veidojās t.s. muižas skolas, kurām grāmatas bez maksas

piegādāja muižnieki - skolu dibinātāji. Viena no lielākajām šā-

dām skolām 18.gs, 30.gadu beigās ar pāri par 130 skolēniem bi-

ja ģenerāļa atraitnes M.E.Halartes 1725.gadā Valmiermuižā dibi-

nātā skola***. Grāmatas - ābeces, katehismus, rokasgrāmatas, Jau-

nās derības - dāvināja pati muižniece. Domājams, ka skolā bija

1 Apīnis A. Latviešu grāmatniecība. R., 1977, 69.1pp.

2 Straubergs J. Rīgas latviešu skolas zviedru laikos. R., /Ī932/,
8.-10.lpp.

3 Adamovičs L. Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks. 1710.-1740.

R., 1933, 310.1pp.; Vičs A. Iz latviešu skolu vēstures. /R.J*,
1923, 75.-76.1pp.
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nepieciešamie nosacījumi grāmatu krājuma iekīrtošanai un tā ko-

lektīvai izmantošanai. Līdzīgi apstākļi bija arī M.E.Halartes

1728.gadā Valmiermuižas tuvumā atvērtajā un uzturētajā skolotā-

ju seminārā, kur audzēkņiem mācīja burtošanu, lasīšanu, rakstī-

šanu, dziedāšanu un
katehismu."*"

lespēja veidoties skolas bibliotēkai bija arī otrā lielā-

kajā, 18.gs. 30.gadu sākumā dibinātajā, Ērģemes draudzes Kārķu

muižas skolā, kuru uzturēja pulkveža R.F.Delabarra atr?itne;

arī viņa apgādāja skolu ar grāmatām (Jaunajām derībām, dziesmu

grāmatām, katehismiem, ābecēm) un citiem mācību līdzekļiem.***

Gan šajā, gan citās muižas skolās (Ungurmuižā, Lenčos v.c.)***,
kur audzēkņiem izsniedza bezmaksas mācību grāmatas, tās bija

iespējams kolektīvi izmantot. Līdz ar hernhūtiešu kustības aiz-

liegumu 1743.gadā darbību pārtrauca arī minētās muižas skolas.

18.gs..80.gados vairs tikai dažās skolās bija labvēlīgi ap

stākļi grāmatu krājumu veidošanai un to kolektīvai izmantošanai

1785./S6.gada skolu vizitācijās konstatēts, ka Limbažu un Pāles

muižu skolās bērni tikuši apgādāti ar turpretī citās

skolās (Apukalna, Ērģemes drpudzēs) grāmatu trūka.

Interesantas vēstis par šo laikposmu ir no Kabiles drau-

dzes Kurzeme. Mācītājs H.F.Dullo 1810.gada aprīli savas drau-

dzes hronikā rakstīja,ka jau kopš 1785.gada draudzē pastāv lat-

viešu skola, kuras audzēkņiem par baznīcas kases un muižnieka

līdzekļiem tiek iegādātas nevien mācību grāmatas - katehismi,

ābeces, dziesmu grāmatas un bībelstāsti, bet ari "dažādas ci-

-5
tas jramatas lasīšanai".* Tātad sajā skolā, varbūt jau kopš

1785. bet katrā ziņā vēlāk, bija grāmntu krājums ne tikai

mācībām, bet arī lasīšanai.

1 Ruberts J. Tautas izglītības rītausma. R., 1978, 35.1pp.
2 AdamoVlčs L. Vidzemes baznīca 310.1pp.

3 Turpat, 311.-314 lpp.

4 Višs A. Iz latviešu skolu vēstures, 119 lpp.

5 Sloka L. Kurzemeß dradžu hronikas. R., 1930, 2 d.,253.1pp.
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19.gs. sākumā Krievijas sabiedriski politiskajā dzīve kļu-

va manāma Francijas buržuāziskās revolūcijas ietekme. Valdība

līdz ar citām ministrijām izveidoja ari Tautas izglītības mi-

nistriju. Vienlaikus ar ministrijas izveidi valdības veiktie

pasākumi izglītības reformēšanai (t.sk. Tērbatas universitātes

dibināšana un nodoms nodot tai Latvijas skolu pārraudzību) iz-

biedēja muižniekus un mācītājus un lika tiem nopietnāk pievēr-

sties skolu lietām. Latvijas lauku skolu tīkls paplašinājās,

lielāki kļuva skolu grāmatu krājumi. Arvien noteiktātu vietu lat-

viešu bērnu skolas un mājas mācībā ieņēma mācību grāmatas, sa-

šaurinajās reliģisko grāmatu loma. Skolu apgādi ar grāmatām to-

mēr kavēja līdzekļu trūkums. 19.gs. sākumā dažos mācītāju zi-

ņojumos par draudzes (t.sk. arī skolu) stāvokli pieminēta to

nodrošinātība ar grāmatām. Piemēram, ziņojumā Vidzemes virskon-

sistorijai 1811.gadā par Cesvaines draudzi atzīmēts, ka "skolu

apgādā ar mācību līdzekļiem".*** Arī Lazdonas draudzēs mācītājs

ziņoja, ka, lai jaunā draudzes skola varētu uzsākt darbību, mui-

žu īpašnieki dodot par brīvu skolas grāmatas.^
Citādas, noteiktākas ziņas ir no Drustiem, kur 1810.gada

21.novembrī atklāja jaunu draudzes skolas eku. Saglabājies at-

klāšanas protokols, skolas noteikumi un.citi dokumenti.*** Proto-

kola teikts: "Šās jaunās skolas iesvētīšanas beigās skolmeistars

saņēma šadu sk6*las inventāru goru skolas galdu, 2 garus beņķus,

1 grāmatu plauktu ar 4 nodaļām /.../, 15 eks. Mūlicha "Jauna

Skolas 1 eks. Hardons lett. 1 eks. Cate-

1 Vičs A. Latviešu skolu vēsture, 3. gram. 1923, 22. lpp.

2 Turpat, 23.1pp.

3 Turpat, 24.1pp.

4 Turpat, 25.-26.1pp.

5 Mllihs G. Jauna skolas grāmata. Jelgava, J.F.Stefenhāgens,
1803. 174 lpp.

6 Protokolā kļūda - jābūt Harders: Harders K. Rēķināšanas grāma-

tiņa ne priekš visiem tumšiem ļaudīm, bet tiem vien per labu

sarakstīta, kas gudrību un gaišu pratu cieni. R., J.K.D.Hil-

lers, /18067, X, 134 lpp.
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1 "2
chismus m Pr--gen und Antworten

,
11 eks. Veselības grāmata.

&kola tātad saņēmusi 28 eks. dažādu grāmatu. Šis pagaidām ir

pirmais zināmais gadījums, kad skolas inventāra saraksta minē-

tas grāmatas. Tas nozīmē, ka tās nebija domātas izdalīšanai .

skolēniem, bet gan kolektīvai lietošanai uz vietas un glabājas

nventāra saraksta minētajā grāmatu plauktā. Rakstā "Drustu mui-

žas skola"***, kas publicēts gandrīz četrus gadus pēc Drustu

draudzes skolas jaunās ēkas atklāšanas un grāmatu krājuma nodo-

šanas skolēnu rīcībā, stāstīts par šo pašu skolu un norādīts,ka

tur vēl lietotas jau minētās mācību grāmatas, klāt nākusi tikai

"Stolls Sniegtas arī zinas par grāmatu krājuma turp

māko izmantošanu: "Bērniem pabeidzot skolu, katrs zēns dabū kā

dāvanu vienu jaunās latviešu dziesmu grāmatas eksemplāru, rēķi-

nu tāfeli un visas skolas laikā lietotās mācību grāmatas.

No šī raksta var secināt, ka muižu iekārtotās un to aprūpe

esošās skolas bijušas apgādātas ar grāmatām, kuras audzēkni va-

rējuši lietot visu mācību laiku. Pēc skolas beigšanas šīs grā-

matas viņiem atdāvinātas. Ik gadus, iestājoties jauniem skolē-

niem, bija jāgādā citas mācību grāmatas, bet inventārā eaošāa

kopa ar pārējām skolēnu lietošanā nodotajam grāmatām veidoja

mācību grāmatu krājumu - skolas bibliotēku. Tātad 1810.gada 21.

novembrī dibinātā Drustu draudzes (muižas) skolas bibliotēka

bija pirmā zināmā latviešu skolas.bibliotēka. Tās grāmatu krā-

1 Tas varēja būt jebkurš katehisma izdevums latviešu valodā,jo
no 17.gs. beigām līdz 19.gs.vidum katehisms bija pati populā-
rākā mācību grāmata, kas daudzkārt izdota ar dažādiem nosauku

miem.

2 Stobe M. Veselības grāmata latviešu bērniem par mācību sarak-

stīta. Jelgava, J.F.Stefenhāgens, 1795. 95 lpp.

3 Die Drostenhofische Schule. - Inlāhdische Blātter, 1814, 12

Hai^Nf.l9.

4 Jauna boksterešanas un lasīšanas grāmata Vidzemes

mīļiem bērniem par labu sarakstīta. R., J.K.D.Millers, 1813,
VI, 42 lpp.

5 Die Drostenhofische Schule...
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juma lielākā daļa bija latviešu mācību grāmatas.

19.gs. pirmajos gadu desmitos (arī agrāk) skolu beidzē-

jiem vai labākajiem skolniekiem izdalīja tās grāmatas, kas uz

laiku bija nodotas viņu kolektīvā lietošanā. Tātad pa mācību

laiku šiem grāmatu krājumiem bija skolu bibliotēku funkcijas.

Šādas savdabīgas bibliotēkas darbojās ne tikai skolās. Piemē-

ram, Bērzaunes draudzes mācītājs 1811.gadā baznīcā glabāja 20

dziesmu grāmatas kopējai lietošanai dievkalpojumu laikā, bet

vēlāk tās atdāvināja čaklākajiem bērniem, "kas prot labi lasīt,

bet krm nav iespējas tamlīdzīgas grāmatas iegādāties".***
P6c dzimtbūšanas atcelšanas latviešu kultūras dzīves sā-

kotnē iezīmējās jauna parādība. Jau minētais Kabiles draudzes

mācītājs Dullo savas draudzes 1819.gada dažādu notikumu hroni-

kā rakstīja: "Šajā gadā es nodibināju uz 1820.gada jaungadu

pie priekšdziedātāja lasīšanas biedrību Lasīša-

nas biedrība bez sava grāmatu krājuma nav domājama, tāpēc var

pieņemt, ka šai biedrībai ir bijusi**arīsava bibliotēka, resp.

grāmatu krājums.

P6c dzimtbūšanas atcelšanas sākās ar likumu noteikts pār-

ejas periods - "brīvības ieviešana", kas Vidzeme beidzās 1826.

gadā, bet Kurzeme - 1833.gadā. Tautas izglītības laukā šajā

laikā lielu pārmaiņu nebija, tikai muižniecība atbrīvojās no

visām materiālajām rūpēm par skolu, uzveļot tās pagastam, t.i.,

zemnieku pleciem. Atsevišķi muižnieki tom6r turpināja rūpēties

par savas muižas skolām, sniedzot tām zināmu pabalstu. Tā bija

arī Kurzemē, ?irksasītē, kur pēc latviešu zemnieku lūguma ti-

ka ierīkota div- līdz četrgadīga skola. "Cienīgs kungs ik ga-

dus 5 sudraba rubļus novēlējis grāmatas pirkt, un pie tam vēl

tie b6mi par naudu striķus un šņorus vij, slotus sien, tīklus

1 Sloka L. Vidzemes draudžu hronikas. R., 1925, 156.1pp.

2 Sloka L. Kurzemes draudžu hronikas 2.d*,236.1pp.
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auž,spalvas plūc, un par visu to naudu, ko pelnījuši, tas pie

skolas vajadzīgas grāmatas, ka arī tik daudz kā iznes, dzies-

mu grāmatas un Bībeles top pirktas, kas tiem labāki mācītiem

par goda zīmēm taps dotas."*'' lespējams, ka ari šajā skclā ko-

lektīvi izmantoja gan muižnieka dotās, gan pašu skolēnu kopī-

gā darbā pelnītās skolas grāmatas, tātad arī šeit, tāpat kā

Drustu skolā, varēja būt mācību grāmatu krājums skolēnu kopē-

jai lietošanai.

Neretas mācītājs F.V.Vāgners 1828.gadā konstatējis, ka

draudze garīgā literatūra ir pietiekama daudzumā, bet grāmatām

par praktiskas dzīves jautājumiem zemnieki nepievērš nekādu uz-

manību un sauc tās par nieku grāmatām. Viņš centās zemnieku ne-

pareizos, gan pašu mācītāju izveidotos, uzskatus grozīt, iesa-

kot ar tam vairāk iepazīties, lai "... gudrāki paliktu iekš
2 *

laicīgām lietām". Vāgners pastāstīja, ka "esmu daudz tādu de-

rīgu grāmatu mūsu.Neretas skolai nopircis, kas še no skolas

bērniem top lasītas
t,

un ko arīdzan ikviens var dabūt uz savām

mājām, kas par nedēļas lasīšanu skolai 2 grašus atstāj." Sls

skolas bibliotēkas funkcijas tātad bija paplašinātas, par lasī-

tajiem iesaistīja ari pieaugušos. "Ta ļautiņi", turpināja Vāg-

ners, "ja paši tikai gribētu, savās vajadzībās par 16tu maksu

varētu dabūt labu padomu, caur ko tie dažu lielu skādi no sevim

Varēja Par iekrāto lasīšanas maksu bija paredzazs

iegādāties jaunas grāmatas, "jeb arīdzan mūsu vecām skolas grā-

matām jaunus vākus."**' Tātad nolietotas grāmatas palika skolā,

tās atjaunoja un izmantoja arī turpmāk, nevis atdāvināja sko-

las beidzējiem kā Drustos. F.V.Vāt*ners ilgi veicinājis un at-

balstījis šādus, gan savus, gan citu, pasākumus. V6l 1851.gadā,

Ttrd Latviešu literārā (draugu) biedrība nolēma savus latviskos

1 Lats-T.Av., 1826, 7.jenv., Nr.l.

2 Latv. Av., 1829, 7.marta, Nr.lo.

3 Turpat.

4 Turpat.

5 Turpat.
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izdevumus izdavāt skolām, F.V.Vāgners pirmais pasteidzās tos

paņemt savām un ari kaimiņu skolām.**

F.V.Vāgnera 1823.gadā Neretas skolā dibinātā bibliotēka

bija pirmā skolas bibliotēka, kuru varēja izmantot arī apkār-

tējie zemnieki, tātad tā veioa arī publiskāa bibliotēkas fun-

kcijas. F.V.Vāgnera bibliotēku popularizēja G.Merķelis, gan

nokārtodams H.Čokes stāsta lokalizējuma "Ciema, kur zeltu tai-

v 2
sa", izdošanu, gan arī ar rakstiem periodiskajos izdevumos.

Stāsta bija sniegts bibliotēkas dibināšanas apraksts, lietoša-

nas noteikumi utt., kas būtībā atspoguļoja Neretas bibliotēkas

organizēšanu, kā par to bija norādīts piezīmē. Apraksts deva

priekšstatu arī par Neretas bibliotēkas grāmatām - fur bija

"pasakas un stāsti, gada grāmatas, Auzān Ernests, Robinson

Krūziņš, Latviešu Avīzes, Ābolu dārznieks, ziņģes un dziesmi-

-3
ņas, Laika kavēklis, un daudz citas tādos." Sīs grāmatas bijn

domātas gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Bija pastāstīts arī,

kā šīs grāmatas lasa un ka padomus no tām smeļas gan lieli,

gan mazi.

Aprakstot Neretas bibliotēkasdibināšanu un tās darbību,

snledz.pt izmmtoŠanas noteikumusun parādot labumu,ko deva

"jaunoun gudro" grāmatu lasīšana,tika veikta iedarbīgaun

plaša bibliotēkaspropaganda.H.Čokes stāsta divi labi iesieti

eksemplāritika piesūtītikatrai draudzei,kā to pēc pāris go-

diem liecināja Priekulesmācītājs Pēc H.Čokes

grāmatiņādota paraugalB3l.gadā bibliotēkatika izveidotaarī

Priekulē.No ērģeļu labošanaisavāktās naudas atlika daži rub-

ļi, par kuriem mācītājs iegādājāsdažādas latviešu grāmatas,

1 Arona M. Latviešu literSriskā (Latviešu draugu) biedrība sava

simta gadu darba. R., 1929, 9.lpp.

2 Slkak par to skat.; Rancans F. Jānis Kisiņš un viņa bibliotē-

ka. R., 1963, 127.-129.1pp.

Ciems, kur zeltu taisa. R., 1830., 80 lpp.

4 H.E.K. No Priekuļos. - Latv. Av.,1832, 28.

jū1.,Hr.30.
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pievienoja H.Čokes stāsta 2 eksemplārus, dažas savas grāmatas

un visu nodeva zvaniķim Fridriham Grlnavam, "kas apņēmās tās

pšc šiem likumiem bez atmaksāšanas valdīt:

1) Šās grāmatiņas svētdienās top izdotas

2) Kas tādas grib, tam ķīlu jāpamet, kas tik daudz vērts

ir, kā tās ņemtās grāmatas.

3) iar katru nedēļu, ko kāds tādu grāmatu turējis, būs vēr-

diņu maksāt, lai par tādu naudu voi jaunas grāmatas var pirkt,

voi vecām jaunus vākus taisīt.

4) Kas tādu grāmatu samaitā, voi pagalam pamet, tam tā

jāizmaksā pēc tās maksas, kas tai rullī.pieminēta, lai tādu

atkal no jauna var nopirkt."***

Priekules bibliotēkas lietošanes noteikumi bija pirmie zi-

nāmie rakstītie latviešu bibliotēkas lietošanas noteikumi. Tie

būtība bija precizēti un noteikta kārtībā sagrupēti Neretas

skolas bibliotēkas grāmatu izsniegšanas noteikumi pieaugušajiem.

Kur tieši atradusies Priekules bibliotēka, pagaidām nav

zināms; iespējams, ka kādu laiku pat baznīcas telpās, jo bib-

liotēkas vadītājs bija zvaniķis un grāmatas izsniedza svētdie-

nās, kad ļaudis apmeklēja dievkalpojumu. Nav ari zināms, kādas

grāmatas bijušas bibliotēkā. Spriežot pēc mācītāja sniegtās

informācijas, vairums bija lai'clga literatūra - padomi lopu,

dārzu un lauku kopšanai, beletristika un tikai dažas reliģis-

ka satura grāmatas. Visvairāk pieprasīta un lasīta bija H.Čo-

kes grāmatiņa jeb t.s. Reina grāmatiņa, kura bija gan smiekli,

gan asaras, gan pamācības, no ka jāsargās, gan parādīta laba

priekšzīme, kā dzīvot, kā gods jāglabā "un arī kā dievs parei-

zi jābīstas."B

Maksa - viens vērdiņš nedēļā - lasītājus sākumar'atbaidlju-

ci, tāj.ēo vēlāk ta samazināta līdz vienam vara grasim. Tam bi-

jumi panākumi, lasītāju skaits palielinājies. "Tad vienā ziemā

1 Latv. Av., 1832, 28.jū1., 1r.30.

2 Turpnt. *
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kādi 2 1/2 rubļi tepe sakrati, tā kā tās 45 grāmatiņas, kas

mums ir, jau 500 reizes ņemtas un izlasītas."*** Tas liecināja

par zināmu garīgu rosību un vienlaikus arī par grāmatu trūkumu.

Priekules bibliotēkps vadītāja raksturojums atrodams pāc

pāris desmitiem gadu publicētajā Dižgramzdas saimnieka Caušu

Ģirta rakstiņā, kas bija veltīts pirmā mums zināmā latviešu

bibliotekāra Fridriha Grīnava Viņš bijis vienkāršs,

izpalīdzīgs, atsaucīgs un garīgi apdāvināts cilvēks.

H.E.Katerfelda dibinātās Priekules bibliotēkas apraksts

"Latviešu Avīzēs" bija pirmā pilnīgākā publikācija latviešu

presē par latviešu bibliotēku, tās dibināšanu un darbību. Šī

bibliotēka,atšķirībā no iepriekš aplūkotajām,vairs nebija sko-

las bibliotēka, bet gan paredzēta visu draudzes locekļu lieto-

šanai. A.Ģinters to uzskatīja par pirmo latviešu

Viņu precizējot, varam teikt, ka 1831.gadā dibinātā Priekules

bibliotēka pēc saviem mērķiem, uzdevumiem un darbības princi-

piem bija pirmā latviešu publiskā bibliotēka.

Solis tālāk bija Jelgavas latviešu draudzes mācītāja V.

Pantēniusa 1837.gadā Jelgavā nodibināta Latviešu lasīšanas

biedrība. Katrs lasīšanas biedrības loceklis iemaksāja vienu

sudraba rubli un par to trīs gadus varēja lasīt iegādātās grā-

matas. V.Pantēniuss rakstā "No pamatoja šādas bied-

rības nepieciešamību: latviešu grāmatas ir dārgas un visi tās

visas nevar nopirkt, bet biedrībā katrs var iepazīties ar vi-

sām latviešu grāmatām. Lasīšanas biedrībā bija 30 locekļi, pēc

trim gadiem grāmatas bija paredzētas izlozēt biedrības biedriem

Aronu Matīss uzskatīja, ka šī lasīšana*" biedrība bijusi

viena no pirmajām, "jo ne pati pirmā latviska bibliotēka", ka

1 Latv. Av., 1832, 28.jū1., Nr.3o,

2 Latv. Av., 1852, 25.deč., Nr.52.

3 A.Ģinters, bibliografejot 1832.gnda Latviešu Avīžu 30.nurr.!i.ra

rpkstus, H.E.Katerfelda korespondencei no Priekules pielīmē-

jis: "PirmSs bibliotēkas nodibinašpna". - Latviešu ninātne

un literatūra
. 1763-1855. R., 1926, 17.1pp.

4 Latv. Av., 1337, 20.maija, Nr.2o.
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"p6c šis biedrības parauga drīz vien ari šur tur citur cSlās

šādas latviešu 'lasīšanas biedrības, kā Baldone, Pēterburgā

v.c."** Jelgavas Latviešu lasīšanas biedrība bija pirmā latvie-

šu lasīšanas biedrība, par kuru sniegts plašs tās darbības,.

m6rķu un uzdevumu apraksts, kā arī doti grāmatu lasīšanas no-

teikumi. Tie pilnībā oiteti kā pirmie zināmie latviešu lasīša-

nas biedrības un pirmo latviešu bibliotēku grāmatu lietošanas

raksturīgākie noteikumi:

"Jebkurai grāmatiņai pieliekam pie vāka šos vārdus

Tos locekļus mūsu Latviešu lasīšanas biedrības ar lielu

lūgšanu lūdzamies:

1) Nevienam grāmatas no šīs biedrības neizlienēt, jo caur

tām tā grāmata viena lasītāja rokās par ilgu laiku paliktu*

caur līdzību runāt, tas būtu tik daudz kā sacīt: ņem no kaimiņa

klētīm, tam diezgan.

2) Nevienam grāmatu ilgāki, kā trīs mēnešus paturēt,

-3) Tās grāmatas sargāt, kā tās neapķēzi, jo bez tam p6c

trīs gadiem - būtu lupati izlozēt un ne grāmatas.

4) Mūsu biedrībai jaunus biedrus sagādāt."**

Citā V.Panteniusa raksta "Jauna stāstīts par Bal-

dones publisko bibliotēku. Tā tika izveidota par Baldones mā-

cītāja Cimmermaņa mantojuma 50 sudraba rubļiem, kas bija no-

vēlēti derīgu grāmatu iegādei un izdalīšanai draudzei. Tā ka

taja bija vairāk nekā 200 saimniecību, tad katrai no tām grā-

matu iegādei iznāca tikai 25 kapeikas. Tāpßc tika nolemts "uz

šo dāvanu kādu paliekamu grāmatu krātuvi dibināt" visai baznī-

cas draudzei. Šāds lēmums liecina, ka bibliotēku un lasīšanas

biedrību dibināšana jau bija kļuvusi par 'diezgan parastu parā-

dību. Cimmermaņa mantinieki, Īpaši nelaiķa brāļa d6ls - māclta-

1 Ārbņs M. Vecais Pantenijs, viņa dzīve un darbi. R., b.g., 46.

47.1pp.

2 Latv. Av., 1837, 20.maija, Nr.2o,

3 Latv. Av., 1837, 23.sept., Nr.3B.

4 Turpat,
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tēja, kandidāts - rūpējās par grāmatu sagādi. Vispirms viņš
centas iegādāties "visādas svētas" grāmatas, tikai pēc tam

"derlgps" un "jaunas" (starp pēdējām, protams, nebija izslēg-
tas ari pirmās).

Drīz bija sagādātas 133 labi iesietas grāmatas un gandrīz

puse no tām jau izsniegta ("aizdota"). "Grāmatas var 6 nedēļas

paturēt, un ilgāki, ja pieder pie kas uz mūžīgu dzīvību
i

sataisa". V.Pantēniuss mudināja draudzes locekļus "ik gadus

no laba prāta ko samest, ka grāmatas var piepirkt klāt, šo krā-

jumu vairot"*" un aicināja visus ziņot par katru jaunu lasīšanas

biedrību dibināšanas gadījumu, jo "tādas ziņas atspirdzina dvē-

seli un dara cilvēku kopīgu tam piepalīdzēt, ka tumsība izklīst

un gaisma plēsās pār mīļu tēvu V.Pantēniusa darbība

latviešu tautas izglītošanā, rūpējoties par skolām un vēlāk arī

bibliotēkām, bija vispārzināma. Savu "paliekamo grāmatu krātu-

vi" viņš gribēja veidot kā lasīšanas biedrību, jo ār.biedru mak-

sām cerēja iegūt grāmatu iegādei nepieciešamos līdzekļus.

19.gs. 30.gados zināmi vēl citi latviešu lasītājiem domāti

grāmatu dāvinājumi; arī tie dažkārt varēja būt pamats bibliotē-

kām. Tā 1834.gada s.martā Lindes pagasta tiesas rakstvedis Mār-

tiņš Odinovskis dāvināja Birzgales skolai dažādas grāmatas, 15

sudraba rubļu vērtībā.^

5 nosaukumi 21 eksemplārā bija reliģiskā, bet 8 nosaukumi

27 eksemplāros -laicīgā literatūra. Tas, ka reliģiskās litera-

tūras bija mazāk nekā laicīgās, lieoināja par latviešu lasītāju

interešu un zināšanu loka paplašināšanos, intereses pieaugumu

par praktisko dzīvi. Lai gan trūkst ziņu, kā šis grāmatu krā-

1 Latv. Av., 1837, 23.sept., Nr.3B.

2 Turpat,

3 Turpat,

4. Sloka L. Kurzemes draudžu hronika},.?.daļa. R., 1934, 67.1pp.
dāvinātās grāmatas aprakstītas šādi: "als 1 eksempl.: letti-

sche ganze Bibel, 3 Neues Testament, 10 Jaunas skohlas ABC von

Launitz", utt.; Rancāns F. Bibliotēku-progresīvā loma kultūras

un sabiedriski politiskajā dzīvē Latvijā (19.g5.-1919.g.). -

Raksti/ V.Lāčg, LPSR Valsts bibliotēka, 1970,2/3, 102.1pp.
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jums izmantots, varētu pieņemt, ka arī šis dāvinājums nodots

skolēnu kolektīvai lietošanai.

Zināmi v6l vairāki gadījumi, kad mācītāji latviešiem di-

binājuši bibliotēkas. Piemēram, kā atzīmējis J.Misiņš,** Tirzas

mācītājs P.E.Šacs, kas aktīvi darbojās latviešu zemnieku bēr-

nu izglītošanā, 1839.gadā Tirza un Velēna "ierīko lasāmu bib-

liotēku un izdala grāmatas lasīšanai svētdienās baznīcas ģērb-

kambarī, bet citas dienas - savā dzīvoklī. Tā bija mūsu vidū

pirmā bibliotēka, dibināta Šaca pašiem līdzekļiem, bet p6c vi-

ņa aiziešanas (1854.gadā) iznīkusi".** Par P.E.Šaca organizētās

bibliotēkas grāmatu krājunu nekas tuvāk nev zināma. J.Misiņš

gan atceras, ka šīs bibliotēkas grāmatas bērnībā redzējis pie

dažiem grāmatniekiem, bet nekā nemin par to saturu.

19.gs. 40.gadu beigēs latviešu bibliotēku vēsture sākās

jauns posms - pašu latviešu darbība bibliotēku iekārtošanā un

attīstībā. Noslēdzot latviešu bibliotēku sākotnes pirmā posma

apskatu, daži secinājumi.

_Jau 17.gs. pedejā trečdaļā un 18.gs sakumā Latvijā bija

izveidojušies tadi sociālekonomiski un politiski apstākļi, kas

varēja veicināt latviešu bibliotēku rašanos pirmajās latviešu

skolas, kurās bija augstāko varas iestāžu sagādātas bezmaksas

mācību grāmatas. Apstiprinājuma, ka mācību grāmetas tikušas no-

dotas skolnieku kolektīvā lietošanā, tomēr ncv. Līdzīgi apstāk-

ļi bija arī p6c Ziemeļu kara, 18.gs, 30.gados (hernhūtiešu

kustības arī vēlāk, kad atsevišķi muižnieki apgādāja

latviešu skolas ar mācību līdzekļiem un grāmatām. Taču dokumen-

tāru pierādījumu skolēnu kolektīvai lietošanai paredzētu grāma-

tu krājumu pastāvēšanu trūkst ari šajā 1 ikā. Šādas liecības ir

"tikai no 19.gs. pirmajiem gadu desmitiem, kad radās pirmās zi-

nāmās latviešu bibliotēkas. Pirmā, kā jau minēts, bija 1810.ga-

dā dib*ij*iataDrustudraudzes skolas bibliotēka.

1 Misiņš J. Tirzas baznīcas un draudzes pagātne. - Grām.: Tir-

zas baznīca. 1826-1926. B.v. un g. 21.-46.1pp.

2 Turpat, 31.1pp.
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Latviešu bibliotēku dibināšanas iniciatori 19.gs. pirmajā

pus6bija daži liberāli noskaņoti vācu mācītāji un muižnieki,

kas rūpējās par latviešu skolām.. Kā vienīgais izņēmums minams

Lindes pagasta tiesas rakstvedis M.Odinovskis, kas,spriežot

p6c uzvārda,vārējņ būt latvietis. Lai gan šajā laikā dibinātās

latviešu bibliotēkas pastāvēja īsu laiku un to veidi bija 'lažādĻ
tās bija sākotne gandrīz visiem vēlāk sastopamajiem latviešu

bibliotēku tipiem (izņemot zinātniskās).

V Būtisks faktors, ka?ietekmēja šo latviešu bibliotēku veido-

šanu (ja nerunā par likumdošanu), bija grāmatu iegādei nepie-

ciešamie līdzekļi. Tie noteica bibliotēku rašanās un tālākās

attīstības iespējas, resp., neilgo darbības laiku. Pirmās lat-

viešu bibliotēkas bija skolu bibliotēkas, kas veidojās no muiž-

nieku vai mācītāju (vēlāk ari citu personu) piešķirtajiem vai

dāvinātajiem grāmatu krājumiem. Līdz dzimtbūšanas atcelšanai

apgādāt zemnieku skolas ar mācību līdzekļiem un grāmatām sas-

kaņā ar likumdošanu bija muižas pienākums, tomēr viss bija at-

karīgs tikai no muižnieku un mācītāju labvēlības. Lai varētu

iegādāties grāmatas, mācītāji centās atrast noteiktus un pas-

tāvīgus naudas līdzekļu avotua, bet tas neizdevās. Sākumā bija

mēģinājumi šim nolūkam izmantot skolēnu darbu (Firksasltē), tad

maksu par grāmatu lietošanu (Nereta, Priekule) un beidzot - di-

binot lasīšanas biedrības (Jelgavā), kurās maksu par lasīšanu

papildināja biedru nauda, kas bija šo bibliotēku dibināšanas

pamats.

19.gs. 20.gadu beigās un 30.gadu sākumā, kad Vidzemē un

Kurzemē beidzās dzimtbūšanas atcelšanas pārejas periods, lat-

viešu bibliotēku dibināšanā v6l bija vērojama zināma vācu mācīta

ju rosība. Šajā laika rakstos mipētos četras bibliotēkas - vien:

skolas, pārejas publiskās vispārējai un lasīšanas biedrības

biedru lietošanai. Sēdu bibliotēku, īpaši skolu bibliotēku,

šķiet, ir bijis vairāk, par tām pagaidām ziņu trūkst.

19.gs. 40.gados vācu mācītāju darbība šajā jomā apsīka,jo

Latvijā mainījās sabiedriski politiskie apstākļi. Kapitālisma
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attīstība veicināja ari saimnieciskās un kultūras dzīves attīs-

tību. Radās pirmā latviešu inteliģence, kas aizstāvēja topošās

latviešu.buržuāzijas intereses un uzsāka ciņu pret vācu muiž-

nieku un mācītāju sludināto ideoloģiju. Jaunās latviešu inte--

ligences pārstāvji propagandēja tautas izglītības ideju, kas

realizējama gan ar skolas, gan ārpusskolas mācībām, aicinot la-

sīt grāmatas, dibināt bibliotēkas. 1845.gada E.Dinsbergs publi-

cēja rakstu "Tas labākais padoms saprašanu iedabūt ar derīgu

grāmatu lasīšanu,"*** kurā popularizēja pašizglītību. Jaunās, iz-

glītību alkstošās latviešu paaudzes apzinīgākie pārstāvji ie-

stājās par visas tautas izglītošanu, lai ar zināšanu palīdzību

atbrīvotos no līdzšinējās ekonomiskās un garīgās pakļautības.

Tie bija redzamākie jaunlatvieši - K.Valdemārs, J.Alunāns, X.Ba-

rons, K.Biezbārdis un citi, kas 19.gs. 50. un 60.gados izvērsa

cīņu pret vācu muižnieku un mācītāju hegemoniju latviešu kultū-

ras dzīve.

Sākās jauns, kvalitatīvi atšķirīgs posms ari latviešu

bibliotēku dibināšanā un attīstībā. Vācu muižnieku un mācītāju

mērķis, dibinot latviešiem bibliotēkas, bija izveidot iedarbīgu

palīglīdzekli latviešu ideoloģiskai ietekmēšanai un pakļaušanai,

turpretī jaunlatvieši par galveno bibliotēku uzdevumu uzskatīja

personības vispusīgas attīstības veicināšanu. Tāpēc arī latvie-

šu bibliotēku attīstības problēmas savam laikam atbilstoši va-

rēja atrisināt tikai tad, kad iniciatīva, tāpat kā citās kultū-

ras dzīves jomās, nonāca pašu latviešu rokās. Tas notika 19.gs.

40.gadu beigās un kad izveidojās pirmās pašu latviešu

dibinātas bibliotēkas un lasītāju pulciņi. Sākumā šiem pasāku-

miem bija vietēja nozīme, bet v6lāk tie pārauga plašā kustībā,

kas noteica Latvijas bibliotēku turpmāko attīstību.

1 Tas Latviešu Laužu Draugs, 1845, 15.n0v., Nr.46,
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S.Jakovele

NO DAUGAVPILS BIBLIOTĒKU VĒSTURES

(no 1859.gada līdz 1945.gadam)

Raksta, kura aplūkotas dažas Daugavpils bibliotēku vēstu-

res epizodes, izmantoti vietējo novadpētnieku (galvenokārt Z.

Jakuba) materiāli, laikraksta "KpaCHOe 3HaMH" publicētie Min-

skas Valsts vēsturiska arhīva materiāli, kurus sagatavojusi

un apkopojusi arhīva vecākā zinātniskā līdzstrādniece T.Vorob-

jova."*lzmantots arī Daugavpils novadpētniecības un mākslas mv

zeja fonds, ka arī bijušo bibliotēku darbinieku atminas.

Tā kā Daugavpils bieži mainījusi savu nosaukumu (vispirms

ta saucas Dinaburga. tad Borisogļebska, ne 1667.gada - atkal

Dinaburga, no 1893.gada -Dvinska, bet tikai no 1920.gada -

Daugavpils), rakstā lietoti pilsētas nosaukumi attiecīgajā

laikposma.

Raksta aplūkots laikposms no 19.gadsimta vidus līdz 1945.

gadam.

1859.gadā tagadējā K.Valdemāra ielā 22 J.Padežins atvēra

pirmo grāmatveikalu Dinaburga. Uzņēmīgais tirgotājs drīz vien

nodibināja sakarus ar Pēterburgu, Viļņu, Vitebsku un citām

pilsetam un sāka saņemt grāmatas.

Tajā pašā gadā J.Padežins līdzās grāmatveikalam atvēra

arī bibliotēku, kura uzskatāma par pirmo publisko bibliotēku

pilsētā. Tā, būdama dažādu saimnieku īpašumā, darbojās vairāk

nekā 80 gadus. Ir saglabājušās grāmatas ar zīmogiem, kas lie-

cina, ka tās piederējušas J.Padežina bibliotēkai.

1373.gadā Dinaburga sāka darboties vēl 2 bibliotēkas, ku-

ras atvēra pilsētas dižciltīgo biedrība un otrās ģildes tirgo-

tājs K.Jozess. 1886.gadā viņš atvēra arī otru bibliotēku. Lī-

dzās K.Ji**esabibliotēkām atradās arī grāmatu veikals, ar ku-

I li-onepenvrano ryoepHaTopa? - KpacHoe 3Ha;AM,1969, 24 noHC*.;
CTpamuHe I--RHTH.-KpacHoe3HaMH, 1971, 17 anp.: Herßaß

Taj-Mui.-KpacHoe 3naMH, 1972, 15 ceHT.
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ru ir saistīts ievērojamā latviešu grāmatizdevēja, sabiedriskā

darbinieka un literāta A.Gulbja vārds. A.Gulbis 1895.gadā ie-

stājās par mācekli K.Jozesa grāmatu, muzikāliju un rakstāmlie-

tu veikalā, bet drīz kļuva par šī uzņēmuma grāmat-

niecības nozares vadošo darbinieku. A.Gulbis iepazinās ar A.

Pumpuru un vairākiem citiem latviešu kultūras darbiniekiem un

iecerēja jauna latviešu grāmatu apgāda dibināšanu; viņš vieno-

jās ar A.Pumpuru par tā rakstu izdošanu. 1900.gada beigās A.

Gulbia pārcēlās uz Pēterburgu, 1903.g. tur nodibināja grāmatu

apgādu un līdz Oktobra revolūcijai vadīja arī K.Jozesa uzņēmu-

ma nodaļu vai bija tā tirdzniecības pārstāvis.***
1881.gadā lielākās Dinaburgas bibliotēkas piederēja tir-

gotajiem J.Padežinam, A.Arcišam, K.Jozesam un I.Livšicam.**

Bibliotēku fondos bija grāmatas gan krievu valodā, gan ari tul-

kota literatūra. Arhīva materiāli liecina, ka J.Padežina bib-

liotēkā bijuai arī progreaīvā literatūra: K.Marksa darba "Pil-

soņu karš Francijā", A.Radiščeva darbi, D.Didro romāni un no-

velea, D.Pisareva sacerējumi, arī proklamācijas.*^

Šīs un vēl citas grāmatas J.Padežina grāmatveikalā un bib-

liotēka tika atrastas kratīšanas laikā 1881.gadā. Dinaburga

bija viena no tām Vitebskas guberņās pilsētām, kurā visvairāk
tika izplatīta un lasīta aizliegta literatūra. 1881.gada 21.de-

cembrī Vitebskas gubernatora saņēma ziņojumu, ka Dinaburgas

grāmatu veikalus un bibliotēkas neviens nekontrole, tāpēc ir

izveidojušas "slepenas" istabas, kur brīvajā laikā satiekas

jaunatne un lasa aizliegto 1882.gada 31.janvārī

visos četros Dinaburgas grāmatvelkalos un bibliotēkās tika iz-

darīta kratīšana. Pie A.Arciša, K.Jozesa un I.Livšica aizlieg-

to literatūru neatrada, bet J.Padežina grāmatveikalā un bib-

liotēkā ta bija. Literatūru konfiscēja, veikala vadītājs tika

1 Karulis K. Latviešu grāmata gadsimtu gaitā. R., 1967, 125.1pp.

2 HTHA ECCP, r5.1430, on.l, R.36857, .n.5.
3 TaM 7*e,Ji.9-11.

-ITaM xc, ji.l-5,

5 Tai.;xc,
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sodīts, taču Dinaburgas iedzīvotāji ar revolucionāro literatūru

bija paspējuši iepazīties.^
a \ 19.gadsimta otrajā pusē Dinaburga kļuva par ievērojamu sa-

tiksmes ceļu mezglu, tāpēc revolucionārās literatūras atrašanās

Dinaburgā nebija nejaušība, bet likumsakarīga parādība. Varbūt

tas bija viens no daudzajiem priekšnoteikumiem tam, ka Dinabur-

gā 19.gadsimta 90.gadu beigās nodibinājās pirmie marksistiskie

pulcini.

1888.gada J.Padežina bibliotēkā bija 13175 sējumi, tā kļu-

va ne tikai par Dinaburgas, bet arī par Vitebskas guberņas lie-

lāko bibliotēku. K.Jozesa bibliotēka bija 4137 sēj., bet I.Liv-

šica bibliotēka - 2945 sēj. Tātad visās pilsētas bibliotēkās

kopā tajā laikā bija 22198 grāmatas. Tās bija maksas bibliotē-

kas, pieejamas tikai turīgajiem. Pilsētā bija 70.000 iedzīvotā-

ju, bet bibliotēku lasītāji bija tikai 405, t.sk. 140 sievietes.

Dinaburga bija Krievijas ziemeļrietumu daļas tirdzniecības

centrs, kuram bija cieši sakari ar Pēterburgu, Rīgu v.c. pilsē-

tām. Ātri auga tās iedzīvotāju skaits. Pilsētā darbojās reālsko-

la, valsts un privātās ģimnāzijas, dramatiskais teātris (dib.

1857.gadā), kurā uzveda progresīvo krievu dramaturgu lugas un

aizrobežu klasiķu darbus.

1902.gada decembri Dvinskas iedzīvotāji lūdza pilsētas val-

di izskatīt jautājumu par sabiedriskas bibliotēkas un lasītavas

atvēršanu./interesanti atzīmēt, ka viņi lūdza, lai bibliotēkai

piešķir ievērojama krievu rakstnieka Nikolajr Gogoļa vārdu. Ve-

selu gadu notika sarakste par bibliotēkas dibināšanu, līdz bei-

dzot 1903.gada decembrī Vitebskas gubernators šādu atļauju i**-

'niedza.*** Bibliotēkas un lasītavas uzturēšanai tika atvēlēti 1200

rubļi.

1903.gadā privātas publiskās bibliotēkas īpašnieks Dubjan-

skis piedāvāja pilsētas valdei ierīkot bezmaksas lasītavu ar

šādiem noteikumiem: pirmkārt, pilsētas valde reorgsnizē viņam

piederošo bibliotēku par bezmaksas bibliotēku ar nosaukumu "Pil-

I miIA ECCP, $.1430, on.l, R.45879, .n.l-8.
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sētas bezmaksas lasītava", otrkārt, nokārtos maksājumus par vi-

siem periodiskajiem izdevumiem, kurus lasītava pasūtīs 1903.ga-

dā.

Lai gan atļauja atvērt bibliotēku un nosaukt to N.Gogoļa

vārdā tika dota jau 1903.gada decembrī, tā sāka darboties ti-

kai pēc gada - 1904.g. decembrī? Tas bija svarīgs notikums

Dvinskas kultūras dzīvē. Pēc iedzīvotāju skaitīšanas datiem,

1897.gadā prata lasīt 48,5% dvinskiešu, taču drukātais vārds

darbaļaudīm joprojām bija grūti pieejams. 1903.gadā Dvinskā

abonēja tikai 2685 eks. laikrakstu un žurnālu, t.i., 1 eksem-

plāru uz 33 iedzīvotājiem. Pilsētā atvērtā bezmaksas lasītava

deva ari strādniekiem lielāku iespēju iepazīties ar periodis-

kajiem izdevumiem. Lasītava, kuru plaši reklamēja, sāka darbo-

ties laikā, kad pieauga revolucionārā kustība, notika masu de-

monstrācijas un sadursmes ar policiju.

1904.gadā tika izdots bibliotēkas statūtu projekts, ko pa-

rakstīja pilsētas galva un sekretārs, bet apstiprināja Viteb-

skas vicegubernators. Statūtos bija teikts, ka bibliotēku pār-

valdīs komisija, kurā pilsētas dome ievēlēs no valdes locekļu

vidus ne mazāk kā trīs cilvēkus. Komisija iegādāsies tikai tās

grāmatas, kuras atļāvusi cenzūra. Kā jau minēts, bibliotēkas

uzturēšanai tika atvēlēti 1200 rubļi, taču statūtos bija arī

paredzēts, ka bibliotēkas labā var pieņemt dažādus ziedojumus:

grāmatas, naudu, v.c. Līdzekļu palielināšanai komisija drīkstē-

ja rīkot arī maksas, teātra izrādes, dažādus atpūtas vakarus un

citus pasākumus.

Bibliotēku visur reklamēja kā bezmaksas, taču būtībā tā

nebija. Grāmatas un laikraksti lasītavaß telpās gan bija pie-

ejami bez maksas, bet par to izmantošanu mājās vajadzēja mak-

sāt noteiktu naudas summu, kuru noteica ievēlētā komisija un

apstiprināja pilsētas valde. N.Gogoļa bibliotēka darbojās līdz

I pasaules karam.

Krievijas pirmās buržuāziski demokrātiskās revolūcijas

laikā Dvinskas darbaļaudis nktlvi piedalījās cīņā pret carismu

Dvinskas boļševiki uzturēja ciešus sakarus ar latviešu sociāl-
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demokrātiem, kas viņiem piegādāja arī nelegālo literatūru; tad

tika atrasta ari J.Padežina grāmatveikalā un bibliotēkā 1908.

gadā (tai laika tas īpašnieks jau bija J.Padežina znots B.Adel

bergs). 28.maija nakti policija ielauzās veikalā un bibliotēkā

kur izdarīja pamatīgu kratīšanu. Par tās rezultātiem Dvinskas

polioijmeistars Vitebskas gubernatoram iesniedza ziņojumu,uz

kura tika uzrakstīta rezolūcijas "Sl6gt un apcietināt". Sis no

rādījums tika izpildītss veikalu un bibliotēku slēdza, bet to

īpašnieks B.Adelberga nokļuva Dvinskas cietumā.

Kādas grāmatas policija atrada B.Adelberga vadītajā veika

lā un bibliotēkā? Arhīva materiālos atrodams šīs literatūras

saraksts.'** Tur bija V.l.Ļeņina darbs "Kadetu uzvara un strād-

nieku partijas uzdevumi", K.Marksa "Gotas programmas kritika"

un "Šķiru ciņa Francijā", Fr.Engelsa "Sociālisma attīstība no

utopijas par zinātni" v.c. Policija atrada ne tikai šos mark-

sieme-ļeņinisma klasiķu darbus, bet ari grāmatas par Francijas

revolūcijas vēsturi un šķiru ciņu, t.sk. G.Pļehanova, P.Lafar-

ga, A.Bēbeļa v.c. autoru darbus, tātad literatūru, kuru bija

aizliegusi cariska cenzūra. Jāsecina, ka B.Adelberga grāmatvei

kala un bibliotēkā bija tā laika aktuālākā un progresīvākā li-

teratūra. Tātad dvlnskieši to lasīja un interesējās par poli-

tisko cīņu ne tikai Krievijā, bet ari citās valstīs. Viņi la-

sīja arī progresīvo krievu un ārzemju rakstnieku darbus; bib-

liotēkā bija gan M.Gorkija "Dziesma par Vetrasputnu" un "Ma-

kars Čudra", gan arī Ļ.Tolstoja, A.Heroena v.c. autoru darbi.

Šķiet, veikalā un bibliotēkā atrasto nelegālo literatūru gādā-

ja B.Adelberga vecākā meita, kura tai laikā dzīvoja Dvinskā,

jo 1907.gadā bija izslēgta no Pēterburgas sieviešu medicīnas

institūta par piedalīšanos studentu revolucionārajā kustībā.

Viņa ir bijusi arī šīs kratīšanas lieciniece. B.Adelberga lie-

tas izmeklēšana tika pabeigta 1909.gada februārī. Viņu notie-

sāja, meitai atdeva daļu cenzūras atļauto grāmatu, bet pārējās

konfisoeja.

I IKIIA BCCP, $.1430, 0n.2, n.3286.
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Pirmā pasaules kara priekšvakarā 1914.gadā Dvinskā jau

jļarbojās 7 bibliotēkas.***

vara Latgale nodibinājās 1917.gada novembrī. 1918.

februārī Dvinsku okupēja imperiālistiskās Vācijas kara-

spēks, bet decembrī to atbrīvoja Sarkanā Armija. Padomju varas

laikā (1918.gada decembris - 1920.gada janvāris) kūsāja

spraigs, radošs darbs. 1919.gada 11.maijā tika atvērta Tautas

2
izglītības nodaļas centrālā bibliotēka un lasītava; šī bib-

liotēka uzskatama par Daugavpils centrālās zinātniskās biblio-

tēkas sakumu.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi bija šādi:***l) grāmatas

uz mājām izsniedz bez maksas; 2) izsniedzot grāmatas, biblio-

tēka iekasē drošības naudu 10 rbļ.apmērā; 3) grāmatas izsniedz

uz 14 dienām; 4) grāmatas lietošanas termiņu drīkst pagarināt

tikai 1 reizi; 5) ja grāmata netiek nodota noteiktajā laikā,

tad lasītājam par katru nokavēto dienu jāmaksā sods 1 rbļ. ap-

mērā.

ļ padomju varas krišanas šī bibliotēka palika bez saim-

nieka. Avīze "Ham RayraBmMCCKHR ronoc " 1936.gadā rakstīja,

—ka pilsētas valde 20.gados nav gribējusi piedalīties bibliotē-

kas uzturēšanā. Par bibliotēkas nākotni radās visdažādākie

plāni, nonāca pat tiktāl, ka bibliotēkas fondu gribēja sadalīt

Bkolām. Tas nenotika, jo drīz vien Daugavpili noorganizējās

Skolotāju savienība, kura lūdza nodot bibliotēku tās pārziņa.

Tika panākta vienošanās; pilsētas valde piešķīra bibliotēkai

telpas Raiņa bulvāri 101 (6kas pirmajā stāvā),un Skolotāju sa-

vienība gandrīz 15 gadus sekmīgi vadīja bibliotēku, kuras fon-

dos 1920.gadā bija 4884 iā arī ziedoja līdzekļus tās

fondu palielināšanai un pat nodibināja pie bibliotēkas sabied-

risko lasītavu. Savienība izmantoja arī pilsētas atbalstu* pil-

1 naMTH&n KHHKKa BHTečcKoR ryčepHnn Ha 1914 roj*.BnTe6cK,l9l4.
2 KpacHoe 3HaMH, 1919, 12 Man.

3 TaM &o.

4 Latviešu konversācijas vārdnīca, 2.sēj., 2355 sl.
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sētas valde bibliotēkai bez maksas piešķīra telpas, nodrošināja

apkuri un apgaismošanu. Bibliotēkai bija liela loma Daugavpils

kultūras dzīve, to izmantoja daudz pilsētas iedzīvotāju.

Kultūras fonds ar 1923.gadu Latvijā organizēja plašu savu

bibliotēku tiklu. Tādu bibliotēku izveidoja arī Daugavpilī; tās

fonds, kā ari likvidētās pilsētas sieviešu ģimnāzijas bibliotē-

kas fonds atradās Skolotāju savienības pārziņā.

1920.gadā Daugavpils latviešu biedrība atvēra bibliotēku,

kuras fondā bija 2300 sēj.***

1928.gadā Daugavpilī bija šādas bibliotēkas:*"

Sējumi Lasītāji

Daugavpils Skolotāju savienības

bibliotēka 14817 577

Daugavpils ebreju draudzes bibliotēka 5151 105

J.Padežina bibliotēka 6978 108

S.Dimanta bibliotēka "Izglītība" 2200 25

Latviešu biedrības bibliotēka 2683 126

Lētas (Latvijas telegrāfa aģentū-
ra "Leta") bibliotēka 1348 5

Kopā: 33177 946

1936.gada 10.aprīlī avīzē "Han! RayraBniMCCKHB rojioc
"

pub-

licēts raksts "Veidojas liela pilsētas bibliotēka",kurā teikts,

ka pilsētas valde ņem savā pārziņā Skolotāju savienības biblio-

tēku, kā ari Latviešu biedrības bibliotēku un organizē vienu -

pilsētas bibliotēku, kurā bija vairāk nekā 20.000 sēj. Par šis

bibliotēkas vadītāju no 1937.gada līdz 1944.gadam strādāja ie-

vērojamais latviešu bibliotekārs Jānis Tāle.

Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā darbu turpināja ari

pilsētas bibliotēka. Jānis Tāle iesniegumā "Vairāk vērības bib-

-4
liotēkai" uzsvēra: "Bibliotēkām ir neapšaubāmi liela nozīme

-

/l Latviešu konversācijas vārdnīca, 2.sēj., 2355 al.

2 Turpat, 3.sej., 4793 sl.

3 Par J.Tāli sk.: Liniņa S. Bibliotekārs un bibliogrāfs J.Tāle.

Grām.: Bibliotēku zin.aspekti / V.Lāča LPSR Valsts b-ka,1981,
5, 97.-110.lpp.

4 LPSR CVORA, 1379.f., l.apr., 29.1., 20.1p.
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tautaa audzināšana un tāpēc viņām piegriežama liela vērība vi-

ņu paplašināšanai un izveidošanai", norādot ari uz vairākiem

trūkumiem bibliotēkas darbā, kā ari izvirzot priekšlikumus to

novēršanai.

% gada sākumā Daugavpils pilsētas bibliotēkā bija 3558

lasītāji; 46,7%(1663) no tiem bija skolēni,bet tikai 12,5%(447)

strādnieki un kalpotāji.** Tādai pilsētai kā Daugavpils tas to-

mēr vēl bija neliels skaits.

No 1941.gada 4.marta Daugavpils pilsētas bibliotēkas bu-

džets tika palielināts no 36 tūkst, rubļu līdz 65 tūkst, rub-

ļu.** Bibliotēkā jau strādāja 8 darbinieki: bibliotēkas vadītājs

Jānis Tāle, 4 nodaļu (latviešu, krievu, poļu un ebreju litera-

tūras nodaļas) vadītāji, 2 bibliotekāri un apkopēja.*** Pilsētas

bibliotēkas darbs pamazām sāka uzlaboties, taču to pārtrauca

Lielais Tēvijas karš. Kara sākumā bibliotēkā trāpīja mīna, taču

darbs turpinājāSp bibliotēkai tika ierādītas citas telpas.

Atkāpjoties no Daugavpils, okupanti daļu fonda lika saga-

tavot izvešanai uz Vāciju. Kad vagonu ar grāmatām pievienoja

kara ešelonam, J.Tāle nolēma panākt, lai to novirza pa citu lī-

niju. Možeiķos viņš pierunāja stacijas priekšnieku novirzīt va-

gonu uz Talsiem, resp.?Stendi. Tur J.Tāle kopa ar grāmatām sa-

gaidīja novada atbrīvošanu. Apmēram 10.000 izglābto grāmatu no-

sūtīja atpakaļ uz Daugavpili, bet pats J.Tāle palika strādāt

par pilsētas bibliotēkas vadītāju Talsos.

Daugavpili no vācu fašistiem -tbrlvoja 1944.gada 27.jūlija.

1944.gada 27.septembrī laikraksts "JīaTranhCKa**npaßßa" rakstā

"Tiek atvērta lasītava" atzīmēja, ka pilsētā atsāk darbu lasī-

tava. 1945.gadā sāka darboties Daugavpils Pedagoģiskā institū-

ta bibliotēka, bet 1946.gadā - rajona bibliotēka, kura apkal-

poja arī pilsētas iedzīvotājus. Daugavpils bibliotēku vēsturē

sākās jauns periods.

1 LPSR CVORA, 1379.f., l.epr., 29.1., 56.1p.

2 Turpat, 12.1p.

3 Turpat, 95.1p.
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Z.Eglīte

MASU BIBLIOTĒKAS LAUKU IEDZĪVOTĀJU APKALPOŠANĀ
LATVIJAS PSR (1945. - 1980.g.)

Lauku iedzīvotāju bibliotekāras

na ir viens no svarīgākajiem kultūras celtniecības uzdevumiem

mūsdienās. Lauku sabiedrībā notikušas būtiskas sociālas un

ekonomiskas izmaiņas: paaugstinājies lauku iedzīvotāju izglī-

tības līmenis, palielinājies augstas kvalifikācijas speciā-

listu un kvalificētu strādnieku skaits, mainījies lauku ap-

dzīvojums, pastiprinājusies iedzīvotāju migrācija. Šīs parādī-

bas, protams, ietekme arī lasītāju pieprasījumu un bibliotekā-

ro apkalpošanu; tas savukārt rada nepieciešamību regulāri pē-

tīt masu bibliotēku tīklu kā lauku apstākļos visvairāk izman-

tojamo.

Republikas masu bibliotēku tīkla attīstība aplūkota vai-

rāku autoru darbos,***kuros atklāti arī atsevišķi lauku iedzī-

votāju bibliotekārās apkalpošanas jautājumi un aniegti vērtī-

gi ierosinājumi turpmākā praktiskā darba uzlabošanai. Tomēr

šajās publikācijās lauku iedzīvotāju bibliotekārās apkalpoša-

nas kopaina nav aniegta.

Šinī raksta mēģināts analizēt lauku masu bibliotēku tik-

la attīstību ilgākā laika periodā, jo vēsturisks skatījums

var atklāt,kā veidojami tadi apstākļi, kas nodrošinātu siste-

mātisku grāmatu izmantošanu mūsdienās.

Latvijas lauku sociālistiskās pārveides dinamiskie pro-

ceai pēc Lielā Tēvijas kara, it īpaši lauksaimnieciskās ražo-

šanas kolektivizācija, izvirzīja uzdevumu nodrošināt biblio-

tekāro apkalpošanu katrā apdzīvotajā vieta, lai ikvienam lau-

ku iedzīvotājam būtu pieejama vajadzīgā literatūra. Pirmšķirī-

gu nozīmi ieguva bibliotēku tīkla attīstīšana un fondu palie-

lināšana. Laikā no 1945.gada līdz 1955.gadam lauku bibliotēku

I BpeHge U.K. opraHH3aipiH cem B CCP.-

B KH.: ynop*mo**eHne očcjiy*mīßamui HacaneHiui H

ueHTpan'i3ai**oHceTU naccoßHX ČHČJIHOTBK. P., 1968, c.28-35;

Mauliņa A. Nestacionāra bibliotekāra apkalpošana Latvijas FSR

laukos. - Raksti / V.Lača LPSR Valsts b-ka. R., 1974,V^60.-
-73.1pp.;JIyKCTHi*n P.H. X Bonpooy 0 cen: Maccosux

jiKOTCK CCP (1944-1945). - BonpocH
n 1983, BHn.5, c. 28-36.
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kopskaita pieauga gandrīz 7 reizes (1945.gadā bija 314. 1955.

gadā - 2147 masu bibliotēkas),** turpretī Padomju Savienība

caurmēra bibliotēku skaits laukos šajā laika palielinājās ti-

kai 3 reizes.*" Lauku bibliotēku fondu pieauguma tempi bija

vēl straujāki - tie palielinājās 18 reizes (1945.gadā - 193

tūkst., 1955*gada - 3499 tūkst. eks.)p pilsētu masu biblioteku

fpndi taja pašā laika pieauga tikai 4 reizes. Tādējādi 1955.

gadā lauku masu bibliotēku fondi veidoja pusi no republikas

masu bibliotēku kopfonda,, turpretī 1945.gadā - tikai vienu

*-ešo Šādas republikas masu bibliotēku kopfonda struk-

tūras proporcijas liecina par tendenci nodrošināt lauku iedzī-

votājus ar bibliotēku grāmatām.

19450-1955.gadā izveidojās valsts masu bibliotēku tikls

lauku iedzīvotāju apkalpošanai: rajonu (sākumā apriņķu) bib-

liotēkas, rajona pakļautības pilsētu un pilsētciematu biblio-

tēkas, kā arī ciemu (sākuma pagastu) bibliotēkas. 19*50.gada

republikā jau darbojās 652 ciemu bibliotēkas, bet turpmākajos

10 gados to kopskaits palielinājās par apmēram 30% un 1960.

gadā jau darbojās 858 ciemu bibliotēkas. Šajā periodā laukos

izveidojās arī kolhozu un arodbiedrību bibliotēku tīkls. Šā-

da lauku masu bibliotēku tīkla izveide vecākajās savienotajās

republikās bija pabeigta agrāk, piemēram, KPFSR rajonu biblio-

tēkas bija radītas jau 1940.gada sākumā, un galvenā uzmanība

cika veltīta ciemu bibliotēku tīkla Mūsu republikā

šo procesu vajadzēja veikt paātrināti pat grūtajos pēckara ap-

stākļos. Lauku bibliotēku tīkla straujā attīstība republikā

oija solis uz priekšu lauku iedzīvotāju bibliotekārās apkalpo-

šanas uzlabošana un būtisks panākums katras apdzīvotas vietas

apgādē ar grāmatām.

1 KyJHļTvpHoe CTpoHTejiMTBO D JIaTBHRcKoR CCP. P,, 1972, c.127.

2 HayKa H Ky*ißTypa B CCCP: CTaT.cč. M.,

3 KyjißTypHoe CTpoHTejiMTBO B JIaTBHAcKoR CCP. P., 1972, c.127.

t TaM jne, c. 139.

!l E.A. H3 HCTopmi opraHHsauHM čnojinoTe*'iHoro aeJia B
CeJ!LCKOH MOCTHOCTM PC-KP. - E-KH CCCP, 1961, 8HH.15, c.177.
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Bibliotēku tikla attīstību absolūtos skaitļos, procentuā-

lā izteiksme, kā arī tās dinamikas koeficientus rāda I.pieli-

kums.

Lai gan lauku bibliotēku tīkls bija visai sazarots, 50.

gadu beigās un 60.gadus republikas lauku bibliotēkas samazinā-

jās lasītāju un izsniegumu skaits, piemēram, ciemu bibliotēkās

1958.gadā bija 226,9 tūkst, lasītāju jeb 23,0% no ļeuku iedzī-

votāju skaita, 1960.gadā - 227,4 tūkstoši jeb 23,2%, 1965.gadā

- 215,6 tūkstoši jeb 23,0,j. Literatūras izsniegums 1960.gadā

bija 4.189,7 tūkst, eks., bet 1965.gadā - 3.642,5 tūkst, eks.**

Šo parādību var izskaidrot ar vairākiem apstākļiem: lauku ie-

dzīvotāju skaits samazinājās c jo daudzi pārcēlās uz pilsētām.

Laikā no 1951.g. līdz 1970.g. no republikas laukiem katru ga-

du pārcēlās citur 10,3 tūkstoši iedzīvotāju. 1950.gadā lauku

iedzīvotāju īpatsvars republikā bija 54,7%. 1970.gadā - tikai

37ģ5%.** Sarežģītāka kļuva lauku sociālā struktūra, lauksaimnie-

ciskajā ražošanā ieviešot industriālās darba metodes. Saimnie-

cībām apvienojoties, palielinājās to apjomi, darbā izmantoja

arvien vairāk dažādu mehānismu, krasi pieauga mehanigatoru

skaits. Radās nepieciešamība pilnveidot masu bibliotēku tīklu,

uzlabot to darba kvalitāti, pilnīgāk izmantot bibliotēku fondus,

ievērot diferenciāciju dažādu lasītāju grupu literatūras pie-

prasījumu apmierināšanā. Tomēr ekstensīvā lauku bibliotēku sis-

tēma, kuras pamati bija likti 50.gados, jau p6o 10 gadiem ne-

spēja pilnīgi apmierināt lauku iedzīvotāju pieprasījumu p6o li-

teratūras. Ciemu bibliotēku fondi bija nelieli, ne vienmēr tika

Izmantotas visas iespējas grāmatu.nogādāšanā līdz katrai apdzī-

votai vietai, nebija attīstīts SBA darbs utt.

Lai nostiprinātu un paplašinātu bibliotēku ietekmi laukos,

60.gadu beigās sākās masu bibliotēku tīkla centralizācija.

1 Latvijas PSR Masu bibliotēku darba pārskats 1960.gadā / LPSR

Valsts b-ka. R.,1961, 13-15.1pp.5 Latvijas PSR masu bibliotēku

1965.gada darba pārskats / V.Lāča LPSR Valsts b-ka.R., 1966,
24.-25.1pp.

2 Mežgailis 8., Ividriaš P. Padomju Latvijas iedzīvotāji.
1973, 90., 100.lpp.
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Masu bibliotēku tikla pilnveide mūsu republikā notika di-

vos virzienos. Laukos mainījās masu bibliotēku tīkla struktūra:

palielinoties valsts masu bibliotēku skaitam, nostiprinājās to

tīkls, bet samazinājās kolhozu un arodbiedrību bibliotēku

skaits. Ilaši attīstījās nestacionārās apkalpošanas formas.

Patstāvīgu ciemu bibliotēku nodibināšana bija nozīmīgs iegul-

dījums bibliotēku tīkla organizācijas pilnīgošanā un bibliote-

kārās apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanā.("Jau6o.gadu sā-

kumā republika darbojās vairāk neka 800 ciemu "bibliotēku,t.i.,

katra ciema teritorija (tādu bija ap 500) 1-2 ciema bibliotē-

kas. Ciemu bibliotēkas bija galvenais posms lauku iedzīvotāju

bibliotekārajā apkalpošanā. Turpmākajos gados šo bibliotēku at-

tīstībā bija vērojamas pārmainās, dažkārt arī negatīvas. īpaši

tas sakāms par kļūdaino ciemu bibliotēku tīkla reorganizāciju

1962.gadā sakarā ar asignējumu samazināšanu kultūrizglītības

iestādēm. Ciemu bibliotēku skaits samazinājās par 183, un lie-

lāko daļu no tām nodeva kolhoziem un padomju saimniecībām.**

Vēlākajos gados tieši šo bibliotēku darbs kopumā krasi paslik-

tinājās - daļa no tām savu darbību pārtrauca, citas strādāja

neregulāri, nepapildināja savus fondus. 1967.gadā ciemos bib-

-2
liotēkas sāka atvērt no jauna. Tātad šādai reorganizācijai

nebija pozitīvu rezultātu, kļūmes tikai apstiprināja, ka bib-

liotēku izvietojums p6c ražošanas principa ir nepareizi plā-

nots. Netika pietiekami novērtēti daži bibliotekārās apkalpo-

šanas ietekmetājfaktori: ražošanas spēku palēnināta attīstība,

it īpaši vāja saimniecību materiālā bāze, jau attīstītais oie-

mu bibliotēku tikls, vispārīgā kolhozu bibliotēku skaita sama-

zināšanas tendence utt. Ciemu bibliotēku skaits republika

svārstījās: 1960.g. to bija 858, 1965.g. - 683, 1970.g. - 817,

1975.g. - 843, 1980.g. - 838.

Kopuma stabilajā ciemu bibliotēku tikla attīstībā dažas

1 Latvijas PSR masu bibliotēku darba pārskats i963.gc.da / LPSR

Valsts b-ka. R., 1964, 37.1pp.

2 Latvijas PSR masu bibliotēku 1967.gada darba pārskats / V.La-

Sa LPSR Valsts b-ka. R., 1968, 26.1pp.
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to skaita samazināšanās tendences bija likumsakarīgas, jo tās

izraisīja iedzīvotāju koncentrācija ciematos, samazinot atse-

višķu bibliotēku apkalpes rajonus. Šis process spilgtāk izpau-

dās Igaunijas PSR, kur iedzīvotāju migrācija no laukiem uz

pilsētām bija intensīvāka, tāpēc nav nejaušība, ka 1970.-1975.

g. Igaunijas PSR ciemu bibliotēku skaits samazinājās vairāk

nekā par simtu.***

Ciemu bibliotēku fondu attīstībā vērojams nepārtraukts

pieaugums. 1960.g.-1980.g. to vidējais lielums gandrīz divkār-

šojās no 4,6 tūkstošiem līdz 8,5 tūkstošiem eksemplāru.Fondu

pieaugums liecina par bibliotēku nostiprināšanos un literatū-

ras izvelēs iespēju paplašināšanos laukos. Ciemu bibliotēku

nostiprināšanos apstiprina arī lauku iedzīvotāju vidējā no-

drošinātība ar bibliotēku grāmatām. Šis rādītājs palielinā-

jies no 4,1 eks. 1960.gadā līdz 9,1 eks. 1980.gada. Ciemu bib-

liotēku nostiprināšanai ir liela nozīme, jo daudzās vietas tās

ir vienīgais kultūras centrs un literatūras sabiedriskās iegu-

ves avots. Dati par ciemu bibliotēku fondu lielumu un lauku

iedzīvotāju grāmatu nodrošinātību 60. un 80.gados būtībā gan

nav salīdzināmi, jo 80.gadu dati raksturo kvalitatīvākus fon-

dus, kuri veidojušies uz pilnīgākas bibliotēku tīkla organi-

zācijas - centralizācijas - pamatiem.

Ciemu bibliotēku fondu pieaugumu raksturo ari vidējais

grāmatu skaita uz katru lasītāju. Tom6r šis rādītājs pārlie-

cina mazāk, jo visas bibliotēkas vienādi neizmanto jaunu la-

sītāju iesaistīšanas potenciālās iespējas.

CiemU. bibliotēku fondu pieauguma dinamiku rada l.ta-

bula.

I OcHOBHHe noKasaTanH pačoTH MaccoßHx čHdjnaoTeK Mn*n*CTepcTßa
KyjißTypH CCCP 3a 1970-1975 roRH. M., 1977, c.IO,
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I.tabula

Vidējais grāmatu skaits vienā bibliotēkā,
grāmatu nodrošinātība uz vienu lauku ie-

dzīvotāju un vienu bibliotēkas lasītāju
Latvijas PSR ciemu bibliotēkās

Lauku sociāli ekonomiskā attīstība un pārmainās lauku sa-

biedrības sociālprofesionālajā struktūrā rada nepieciešamību

tālāk pilnveidot bibliotēku fondus. Tas, protams, atsevišķām

bibliotēkām nav pa spēkam. Nemitīgi palielinoties iespiedpro-

dukcijai, bibliotēkām kļuva arvien grūtāk savos fondos iegūt

literatūru visās zinātnes nozarēs. Šo problēmu lielā mērā var

atrisināt bibliotēku tīkla centralizācija. Stabilais ciemu

bibliotēku fondu pieaugums rāda, ka valsts bibliotēku, tīkls

ir nodrošinājis lauku iedzīvotājus ar sabiedriskajiem grāmatu

krājumiem.

Attīstoties tautas saimniecībai, zinātnei un kultūrai,

dažādi resori un sabiedriskās organizācijas organizēja biblio

tekas, kuras galvenokārt bija domātas savu kolektīvu un orga-

nizāciju vajadzībām. Tāpēc arī laukos tika organizētas kolho-

zu un arodbiedrību bibliotēkas, kuru uzdevums bija apkalpot

kolhozniekus, padomju saimniecību, mežsaimniecību, kūdras rūp

darbiniekus un citus iedzīvotājus šo saim-

niecību vai uzņēmumu teritorijā. Taču šo bibliotēku, it īpaši

kolhozu bibliotēku, organizēšana noritēja nelabvēlīgos apstāk-

ļos. Kolhozu bibliotēkas organizēja galvenokārt lauksaimnieci

bas kolektivizācijas sākumposmā. 1950.gadā republika bija 912

Gadi Vidējais grāma-
tu skaits vienā

bibliotēkā

(tūkst, eks.)

Grāmatu nodro-

šinātība uz 1

iedz, (eks.)

Grāmatu nodro-
šinātība uz 1
lasītāju

(eks.)

1960 4,6 4,1 17

1965 6,2 4,4 19

1970 6.3 5,7 25

1975 7,0 7,1 27

1980 8,5 9,1 30
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kolhozu bibliotēkas, gandrīz katrai piektajai saimniecībai sa

va. Tomēr kolhoziem vājās materiālās bāzes dēļ nebija iespē-

jams sistemātiski iedalīt līdzekļus bibliotēku uzturēšanai,

nodrošināt tās ar telpām un iekārtu. Ciemu bibliotēku šajā

laikā bija mazāk nekā kolhozu bibliotēku (1950.g. - 652 ciemu

bibliotēkas), un ari tās vēl nebija kļuvušas par vadošajām

lauku bibliotēkām.

Kolhozu bibliotēku fondi bija nelieli, trūka līdzekļu to

pietiekamai izveidei, piemēram, 1950.gadā kolhozu bibliotēku

fondos vidēji bija tikai 333 eks. (PSRS - 288 eks.)- 1960.g.

fondi gan bija palielinājušies apmēram 3 reizes t,sasniedzot

vidēji 927 eks. (PSRS - 1848 eks.).**Salīdzinājumā ar ciemu

bibliotēku fondiem, kurās tajā laikā jau bija 4,6 tūkst, eks.,

kolhozu bibliotēku krājumi bija pavisam niecīgi (skat. 2.pie-

likumu). Kolhozu bibliotēku darbu kavēja arī operatīva vadī-

bas centra trūkums un bibliotekāri tajās strādāja lielākoties

sabiedriskā kārtā, turklāt viņiem bija vāja profesionāla sa-

gatavotība. Piemēram, 1967.gadā no 87 kolhozu bibliotēkām 52

(59%) nebija algotu darbinieku. Niecīgie grāmatu fondi, zino-

šu kadru un profesionāla vadības centra trūkums, kā arī vien-

laicīga ciemu bibliotēku tikla paplašināšanās veicināja kol-

hozu bibliotēku tīkla nestabilitāti, un to skaits samazinājās.

Kā jau minēts, padomju saimniecībās, mežsaimniecībāirun

kūdras rūpniecības uzņēmumos darbojās arodbiedrību bibliotēkas,

kuru parasti ir vairāk pilsētās - rūpnīcās, uzņēmumos, arod-

biedrību kultūras namos un klubos. Tomēr arī laukos bija sa-

mērā daudz arodbiedrību bibliotēku, piemēram, 1960.gadā - 167,

to vidējais grāmatu fonds bija 1419 eks. Salīdzinājumā ar cie-

mu bibliotēku fondiem arodbiedrību bibliotēku fondi bija 3

reizes mazāki, pie tam, piemēram, 1967.gadā 43 arodbiedrību

bibliotēkās jeb 29% no bibliotēku kopskaita nebija algotu

darbinieku, bet 34% lauku arodbiedrību bibliotēku trūka savu

1 Par bibliotēku tīklu laukos: LPSR Kultūras m-jas kolēģijas
1968. g. 12. aug. 16nums,2.1pp. - Rotators.
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telpu.**

Kolhozu un arodbiedrību bibliotēku fondiem bija visai nie-

cīgs īpatsvars republikas masu bibliotēku kopfondā. 1960.gadā,

piemēram, pilsētu un lauku masu bibliotēku fondos bija 11037

tūkst, eks., t.sk. kolhozu bibliotēku fondos - 231 tūkst. eks.

jeb 2-,**, bet lauku arodbiedrību bibliotēku fondos - 237 tūket.

eks. jeb arī 2%. Ciemu bibliotēkās šajā laikā jau bija 4023

tūkst. eks. jeb 36% (skat. 2.pielikumu).

Nelielajām bibliotēkām nebija pa spēkam piedāvāt lauku
_

iedzīvotājiem plašu literatūras klāstu un piesaistīt kaut cik

ievērojamu lasītāju skaitu. Piemēram, 1960.gadā ciemu biblio-

tēkas apkalpoja 227,4 tūkst, lasītāju jeb 23,2% lauku iedzī-
-2

votāju, turpretī kolhozu bibliotēkas - tikai apmēram 2/? i-

edzīvotāju.

Lauku masu bibliotēku tiklā, kura vājākais posms bija

kolhozu un arodbiedrību bibliotēkas, 60.gadu pirmajā pusē jau

vērojams nevēlams paralēlisms un sadrumstalotība. Kolhozu un

arodbiedrību bibliotēku līdzdalība iedzīvotāju apgāde ar li-

teratūru pakāpeniski samazinājās.

1960.-1970.g. šīs nepilnības republikas lauku masu bib-

liotēku tīklā tika novērstas. Nelielās kolhozu un arodbiedrī-

bu bibliotēkas apvienojot ar ciemu bibliotēkām, kolhozu bib-

liotēku skaits samazinājās par 102 jeb 41%, arodbiedrību bib-

liotēku - par 90 jeb 53%. Vidēji valsti kolhozu bibliotēku

skaits samazinājās vel vairāk - par 65%.

Ari vēlāk kolhozu un arodbiedrību bibliotēku tikls laukos

nepaplašinājās. 1980.gadā republikā darbojās tikai 14 kolhozu

un 15 arodbiedrību bibliotēkas. To fondiem joprojām ir neliels

īpatsvars lauku iedzīvotājiem paredzētajos sabiedriskajos grā-

1 Par bibliotēku tiklu laukos: LPSR Kultūras m-jas kolēģijas
lēmums 1968.g. 12.aug., 3.lpp. - Rotators.

2 Latvijas PSR masu bibliotēku darba pārskats 1960.gadā. R.,
1961, 13.1pp.

3 ynopK*"o**eH**e 6zOJinoTe**moro o3cjiy*KnßanHH Hacejiem*n H ueHTpanH-
3aJDM CSTH MaCCOBHX ČH63HOTCK. P., 1968, C.32.

4 Hapoj*Hoe odpasoßaHne, Hay**a H KyjißTypa: CTaT.cč. M., 1977,c.326
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matu krājumos - tikai apmēram 5-6% no ciemu bibliotēku kopējā

fonda.

Ciemu bibliotēku stabilo vietu lauku iedzīvotāju apkalpo-

šanā apliecina lasītāju skaita un literatūras izsnieguma pie-

augums. 1975.gadā ciemu bibliotēkās bija 215,8 tūkst, lasītā-

ju, par 7 tūkstošiem vairāk nekā 1970.gadā, t.i.,25,3% no vi-

siem lauku iedzīvotajiem. Šiem lasītājiem tika izsniegti

4394,8 tūkst, eks., t.i., par 544,7 tūkstošiem jeb 12,3% vai-

rāk nekā 1970.gadā.***
Ciemu bibliotēku lasītāju skaita un izsnieguma pieaugums

liecina, ka šo rādītāju stagnāciju iepriekšējā periodā notei-

kusi nepietiekama bibliotēku tikla attīstība.

Lauku iedzīvotāju apgādē ar literatūru nozīmīgu vietu ie-

ņem arī nestacionārā apkalpošana. Tā kā Latvijas laukos līdzās

kompaktajām apdzīvotajām vietām ir izplatītas arī dispersās

apdzīvotības formas (viensētas), daudz tiek.izmantotas nesta-

cionārās bibliotēkas. Ciemu bibliotēku organizēto nestacionā-

ro bibliotēku visvairāk bija 60.gadu pirmajā puse: 1960.gadā -

2124, turpretī 1955.gadā - 1918. Vidēji katra ciema bibliotēka

bija organizējusi 2-3 nestacionārās bibliotēkas. Vēlāk šādu

nestacionāro bibliotēku skaits laukos samazinājās - 1970.gadā

to bija 1985, t.i., par 372 bibliotēkām jeb 15,7% mazāk nekā

1965.gadā.** Tomēr nestacionārajām bibliotēkām arī turpmāk v6l

bija sava nozīme, jo tām, kā bibliotēku sistēmas zemākajam

posmam,bija iespējams sabiedriskos grāmatu krājumus maksimāli

tuvināt iedzīvotāju dzīves un darba vietām. To apstiprina arī

V.Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas pētījums "larvletojamo

bibliotēku loma lauku iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā"

(1970-1972.g.).3 Šī pētījuma bāzēs nestacionāro bibliotēku pa-

kalpojumus izmantoja 22% iedzīvotāju, t.i.,13,5% no visiem la-

1 Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji, 1970/ V.Lāča LPSR

Valsts b-ka. R., 1971, 4-5.1pp.; Latvijas PSR masu bibliotēku

darba rādītāji, 1975/ V.Lāča LPSR Valsts b-ka.R.,1976,4-s.lpp.

2 Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji, 1970/ V.Lāča LPSR
Valsts b-ka. R., 1971, 12.1pp.

3 MavjiMHH A. HecTai*noHapHHe (RopMH o6cjiy***Hßamu* Ha-

CeJieHHH B canBCKOH MeCTHOCTH JIaTBURCKOA CCP. - COB.OKČJIHOTeKO-

Benem-e, 1974, 3 3, c. 44-50.
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sltajiem,** pie "tam 5,4% iedzīvotāju šīs bibliotēkas bija vienī-

gais avots bibliotēku grāmatu saņemšanai. Gandrīz puse nesta-

cionāro bibliotēku (48,8,j) bija organizētas lauksaimnieciskās

ražošanas iecirkņos (fermās, remontdarbnīcās) un rūpnieciskās

ražošanas iecirkņos. Nestacionārajās bibliotēkās vairums lasī-

tāju bija lauksaimnieciskās ražošanas masu profesiju strādnie-

ki: lopkopji, laukkopji, mehanizatori (58,8% no nestacionāro

bibliotēku lasītāju skaita). Mazāk tās izmanto augstākās un

vidājā3 kvalifikācijas speciālisti (13,2%).

1975. un 1976.g. republikas lauku rajonos veiktie sociolo-

ģiskie pētījumi liecināja, ka daudzi galveno sociālprofesionālo

grupu pārstāvji dzīvoja ražošanas iecirkou tuvumā un viensētās,

liem., 44/<?lopkopju un 23% speciālistu dzīves vieta bija ražo-

šanas iecirkņos, bet 40% lopkopju un 38% speciālistu - viensē-

-2
tās. Tomēr nestacionārās apkalpošanas kvalitāte iedzīvotājus

apmierināja tikai daļēji (neliela grāmatu nodrošinātība, maz

jaunākās literatūras un periodisko izdevumu). Neatbilstība

starp lasītāju pieprasījumiem un nestacionāro bibliotēku iespē-

jām arvien palielinās. Palielinot nestacionāro bibliotēku fon-

dus un uzlabojot to saturu, var panākt lasītāju kontingenta

paplašināšanos un pilnīgāku vicu pieprasījumu apmierināšanu.

Nestacionāro bibliotēku galvenās organizētājas laukos ir

ciemu bibliotēkas, jo tās savos apkalpes rajonos ir atbildīgas

par visu apdzīvoto vietu apgādi ar bibliotēkas grāmatām. Ne-

stacionāro bibliotēku fondu optimizāciju var atrisināt, pilnī-

gāk izmantojot pašu ciemu bibliotēku resursus, jo grāmatu nodro-

šinātības rādītājs tajās arvien pieaug.

Lauku iedzīvotāju koncentrācija ietekmē arī nestacionāro

apkalpošanu. Samazinoties nelielo apdzīvoto vietu skaitam, ne-

stacionārā bibliotekārā apkalpošana arvien vairāk diferenoējas.

1 Mauliņa A. Nestacionārā bibliotekārā apkalpošana Latvijas PSR

laukos:
- Raksti /V.Lāča LPSR Valsts b-ka. R.,1974,V,63.lpp.

2 Tin*oseeß B. CoßeputencTßOßaj*He ceJißCKoro paccejieHHH KaK (panTop

pa3BHTKH counaj*BHoK CTpyKTypN cana. - B KH.: ComīajiMian CTpyK-

pa3BHTHH connaJiKCTK*3ecKoro odmecTßa. P., 1980, c. 180-
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Hemēram, 70.gados republikā gandrīz trīs reizes palielinājies

ciemu bibliotēku organizēto izsniegšanas punktu skaits. Tie

iekārtoti attālākās vietās, kurās ir 200-500 iedzīvotāju, lar

izsniegšanas punktiem tikušas pārveidotas daudzas otrās cie-

mu bibliotēkas, kuru apkalpes rajonos ir ļoti maz iedzīvotāju.

Ciemu bibliotēku tīkla pilnveido 60.gadu nogale parādīja, ka

110 ciemu bibliotēkas apkalpo mazāk par 500 iedzīvotājiem.

Lielākā daļa no tām vēlāk tika pārveidotas par izsniegšanas

punktiem; tie dažkārt iekārtoti arī agrāk pastāvējušo arod-

biedrību un kolhozu bibliotēku, apkalpes rajonos.

Lielāks grāmatu nodrošinājums un bibliotekāru precīzs

darbs ļauj izsniegšanas punktus uzskatīt par ļoti perspektī-

viem. Tomēr savu nozīmi vēl nav zaudējušas arī nestacionārās

bibliotēkas savā senākajā veidā, kurās strādā bibliotēkas ak-

tīvisti. To priekšrocība ir spēja nodrošināt bibliotekāro ap-

kalpošanu visās lauku mazapdzīvotajās vietās.un ražošanas ie-

cirkņos. Lauku iedzīvotāju bibliotekārajai apkalpošanai tik-

lab mūsu zemē, kā arī ārzemēs daudzviet tiek izmantoti bib-

liobusi. Tātad sarežģītajā lauku sociālajā struktūrā!nesta-

cionārā bibliotekārā apkalpošana dažādojas.

Lauku iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā tieši un ne-

tieši piedalās ari rajona pakļautības pasētu un pilsētciematu

masu bibliotēkas un rajonu centrālās, kā ari centrālās pilsētu

zinātniskas bibliotēkas.

Vairumā lauku rajonu darbojas rajona pakļuutlbas pilsētu

un pilsētciematu bibliotēkas (pavisam 63). Atgādināsim biblio-

tekārajai apkalpošanai nozīmīgu republikas apdzīvojuma īpatnī-

bu, proti, līdzās lielajām un vidēja lieluma pilsētām ar aug-

stu iedzīvotāju koncentrāciju ir ari daudz mazo pilsētu, kurās

iedzīvotāju ir mazāk par 10 tūkstošiem. No 56 pilsētām apmēram

pusē ir 3-5 tūkstoši iedzīvotāju vai pat mazāk. Arī pilsētcie-

matos ir neliels iedzīvotāju skaits: 29 no 26 to ir ap 3 tūksto

šiem.***

1 Latvijas ISR ģeogrāfija, 2.j)apild. izd. R., 1975, 249.1pp.
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Masu bibliotēku organizācijas noteikumi paredz atšķirības bib-

liotēku iekārtošanā pilsētās un laukos. Rajona pakļautības ne-

lielajām pilsētām un pilsētciematiem bibliotēku atvēršanā ir

zināmas priekšrocības. Šeit darbojas ne tikai pieaugušo, bet

arī b6mu bibliotēkas, kuru parasti nav laukos. Šo bibliotēku

fondi ir lielāki nekā ciemu bibliotēku fondi. 1980.gadā rajona

pakļnutības pilsētu un pilsētciematu pieaugušo bibliotēku fon-

du lielums vidēji bija 22,2 tūkst, eks., bērnu bibliotēku -

15,0 tūkst, eks., bet ciemu bibliotēku fondi - tikai 8,5 tūkst,

eks.**Daudzas rajona pakļautības pilsētas un pilsētciemati ir

arī kolhozu un padomju saimniecību centri, tāpßc to bibliotēkas

tieši piedalās lauku iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā.

letijuma dati rāda, ka pilsētciematu bibliotēku lasītāju vidū

3% ir lauksaimniecisko profesiju pārstāvji. Agrorūpnieciska-

jai ražošanai attīstoties, šīs apdzīvotās vietas var kļūt par

starpsaimniecību centriem, tādējādi šo rajona pakļautības pil-

sētu un pilsētciematu bibliotēkas iegūs vēl lielāku nozīmi lau-

ku iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā.

Rajona pakļautības pilsētu un pilsētciematu bibliotēku ap-

kalpes rajonos nereti atrodas rūpniecības uzņēmumu filiāles,

tāpēc šīm bibliotēkām jāveltī uzmanība arī rūpnieciskas ražoša-

nas personālam. Rajona pakļautības pilsētu un pilsētciematu

bibliotekārā apkalpošana tādejādi kļūst sarežģītāka un diferen-

cētāka: jāpastiprina darbß ar lauksaimniecības un tehnisko li-

teratūru, jāpaplašina bibliogrāfiskā informācija, biežāk jāiz-

manto SBA u.tml.

Saskaņā ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas 1972.g. 25.

marta pavēli Nr.138 un attiecīgu nolikumu(apstiprināts 1973.g.

15.maija) lielākā daļa rajona pakļautības pilsētu un pilsētcie-

matu bibliotēku tika apstiprinātas par zonālajiem metodiskajiem

1 Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji, 1980 / V.Lāča

LPSR Valsts b-ka. R., 1981, 7.lpp.

2 TreHHe n j*H*qHoCTi*: Te3HCH Roiu*. n 000011*. pecn.

KOH$./ Toc. c-Ka JICCP KM. B.Jlai*Hca. P., 1980,
c.17.
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centriem.**To pārziņā ir grupa ciemu bibliotēku, kurām jāsniedz

palīdzība fondu veidošanā, literatūras propagandā, nestacionā-

rajā apkalpošana un jaunu darbinieku apmācībā. Tas ir viens no

rajona pakļautības pilsētu un pilsētciematu bibliotēku līdzda-

lības netiešajiem veidiem lauku iedzīvotāju bibliotekārajā ap-

kalpošanā.

lepazīstot masu bibliotēkas, kuras piedalās lauku iedzīvo-

tāju apkalpošana,nepieciešams pakavēties pie rajonu centrālajām

bibliotēkām, jo tām ir īpaša vieta republikas masu bibliotēku

3ist6ma. Kā rajonu vadošās kultūras iestādes tās ir cieši sais-

tītos ar rajonu pārvaldes orgāniem. Tieši vadot ciemu bibliotē-

kas, rajonu bibliotēkas sekmē lauku iedzīvotāju bibliotekāro

apkalpošanu. Mūsu republikas rajonu bibliotēkām salīdzinājumā

ar vairāku citu republiku rajonu bibliotēkām ir dažas atšķirī-

gas iezīmes. Pirmkārt, tā. kā republika pastāv trīspakāpju

bibliotēku sistēma, rajonu bibliotēkas uztur,kontaktus ar re-

publikāniskajām bibliotēkām, sekmējot republikānisko bibliotē-

ku fondu un šo bibliotēku sniegtās bibliogrāfiskās informāci-

jas nogādāšanu lauku iedzīvotājiem. Otrkārt, vairums rajonu

bibliotēku (19 bibliotēkas no 26) ir savā pilsētā - rejona

centrā - vienīgās masu bibliotēkas pieaugušajiem. Tās apkalpo

lauku rajonu iestādēs un organizācijās strādājošos, no kuru

darba lielā mērā ir atkarīga lauku attīstība.

Rajonu bibliotēku tikla izveide republikā tika pabeigta

jau 50.gados. Šo bibliotēku lielākā daļa (20 no 26) atrodas

pilsētas - rajonu centros (11 bibliotēkas atrodas pilsētās,

kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 10 9 - pilsē-

tās ar iedzīvotāju skaitu 10-25 tūkst.). Daugavpils un Jelga-

vas rajonu bibliotēkas atrodas republikas pakļautības pilsētas

ar visai lielu iedzīvotāju skaitu. Liepājas, Rīgas, Rēzeknes

un Ventspils rajonu bibliotēkas izvietotas kādā no rajona pa-

kļautības pilsētām vai ciematiem. Šajos gadījumos bibliotēku

1 Vadošie materiāli bibliotēku darbā: Dokumentu krāj. R.,1976,
120.-126., 231.-236.1pp.
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izvietojums nav racionāls, jo rajona bibliotēkas atrašanas ār-

pus rajona centra maz sekmē visa lauku rajona iedzīvotāju bib-

liotekāro apkalpošanu. Šādos apstākļos nav iespējams izmantot

rajona centra organizējošo lomu daudzveidīgajos lauku,un pilsē-

tas ekonomiskajos, ražošanas un kultūras sakaros.

Rajona centrālās bibliotēkas izvietojums rajona centrā

labvēlīgi ietekme īuku rajona iedzīvotāju apgādi ar grāmatām.

Šķiet, Ventspils rajona bibliotēkas atrašanās Ugāle (38 km

no Ventspils, iedzīvotāju mazāk par 2 tūkst.) nosaka tās kriet-

ni zemākos darba rādītājus salīdzinājumā ar citām rajonu bib-

liotēkām. 1980.gadā Ventspils rajona bibliotēka bija 822 lasī-

tāji, turpretī rajonu bibliotēkās'vidēji to bija 2431, t.i.,
gandrīz 3 reizes vairāk. Gada vidējais izsniegums Ventspils

rajona bibliotēka bija 16,8 tūkst, eks., bet vidēji rajonu bib-

liotēkās - 78,2 tūkst, tātadgandrīz 5 reizes vairāk.***

Rajonu bibliotēkās pamazām veidojas lieli universāli fon-

di. 1960.gadā katras rajona bibliotēkas fondu lielums vidēji

bija 24,6 tūkst., 1970.gadā - 37,3 tūkst., 1980.gadā - $1,0

tūkst. eks. Rajonu bibliotēkās dažādu nozaru literatūras krāju-

mi ir bagātāki nekā ciemu bibliotēkās, pie tam kvalitatīvāki.

Rajonu bibliotēkas ir populārs literatūras ieguves avots, tāp6o

lasītāju skaits palielinās: 1970.gadā bija 46,6 tūkst, lasītāju,

1975.gadā - 51,5 tūkst., 1980.gadā - 63,2 tūkst/ No 1970. līdz

1980.gadam izsniegums rajonu bibliotēkas pieaudzis par 39,7%.

Rajonu bibliotēku izmantošanas pakāpi parāda arī bibliotekā-

rais aptvērums, kas rajonu centros ir lielāks neka rajonos kopu-

mā; pie tam abiem rādītajiem ir vērojama tendence augt. Aprēķi-

ni, kas ipdarlti septiņos sociālekonomiskās struktūras zinā

līdzīgos republikas rajonos, rāda, ka lielāks bibliotekārais

aptvčrums ir rajonu centros un pārsniedz 40-50%; rajonos kopu-

mā tas ir no 25,1% līdz 37,1% (1970. un 1975.g. zinas. Skat.

3.pielikumu).

1 Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji, 1980 / V.Lāča

LPSR Valsts b-ka. R., 1981, 4-5., 14.1pp.
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Republikas rajonu centros tātad ir izveidotas bibliotekā-

ras iestādes, kas veiksmīgi vada lauku rajonu bibliotēku darbu;

te īpatsvars lauku iedzīvotāju nodrošinājumā ar literatūru pālie

linās. Šo bibliotēku darbs ir stabils pamats lauku iedzīvotāju

bibliotekārās apkalpošanas tālākai pilnveidei.

Lauku iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā piedalās vēl

viena pilsētās izvietoto bibliotēku grupa - centrālās pilsētu

zinātniskās bibliotēkas. Republikāniskās pakļautības pilsētās

nodibinātās universālās zinātniskās bibliotēkas uztur ciešus

kontaktus ar lauku rajonu masu bibliotēkām, tieši un netieši

sekmējot savas apkalpes zonas lauku iedzīvotāju apgādi ar grā-

matām.

1959.g. Daugavpili, Jelgavā, Liepājā un 1969.g. Ventspili

tika izveidotas Latvijas PSR Kultūras ministrijai pakļautās

centrālās pilsētu zinātniskās bibliotēkas, kuru uzdevums bija

apkalpot savas pilsētas iedzīvotājus. 1969.gadā pieņemtais no-

likums šo bibliotēku funkcijas paplašināja. Tās kļuva par cen-

tru zonām, kuras ietilpst 3-5 lauku rajoni. Šo bibliotēku fon-

dus komplektē saskaņa ar zonas ekonomisko profilu. īpašu uzma-

nību veltot literatūrai par konkrēto zonu. Visās centrālajās

pilsētu zinātniskajās bibliotēkās kopā ir vairāk nekā 600 tūkst,

iespieddarbu. Šis bibliotēkas izveidojušās par universāliem

SBA koordinācijas, bibliogrāfiskās informācijas un metodiska-

jiem centriem, un tieši šajā ziņā centrālo pilsētas zinātnisko

bibliotēku darbība saistīta ar lauku iedzīvotāju apkalpošanu.

Daugavpils, Jelgavas, Liepājas un Ventspils centrālas pil-

sētu zinātniskas bibliotēkas 1970.gadā sāka strādāt kā univer-

sāli SBA koordinācijas centri. 1972.gadā visās šajās bibliotē-

kās izveidotas SBA nodaļas. Zonas bibliotēkas, izsūtot SBA pie-

prasījumus, ievēroja teritoriālo principu: ciems-rajong-zona.

1971.-1975.g. pilsētu zinātnisko bibliotēku SBA abonentu skaits

palielinājās 2,6 reizes; 1975.g. kopējais literatūras pie-

prasījums pārsniedza 8 tūkstošus. 50% visu literatūras piepra-

sījumu šis bibliotēkas varēja apmierināt, izmantojot savas zo-
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nas bibliotēku fondus;**tā radās iespēja pilnīgāk izmantot vie

tejo bibliotēku fondus un ari operativāk apkalpot lauku iedzī-

votājus.

Centrālajās pilsētu zinātniskajās bibliotēkās bibliogrāfis

kās informācijas darbs tika virzīts tā, lai atklātu bibliotēku

fondu saturu savas zonas lauku un pilsētu iedzīvotājiem. Tas ti

ka darīts, veidojot kopkatalogus un koprādītājus. Populāri kļu-

va arī periodisko izdevumu katalogi. Šī darba iniciatores bija

Jelgavas un Daugavpils zinātniskās bibliotēkas, kuras arī pir-
-2

mās izdeva periodisko izdevumu koprādītājus.

Centrālās pilsētu zinātniskās bibliotēkas (pirmā - Vents-

pils bibliotēka) eāka organizēt kopkatalogu sistēmu, kurā ie-

tilpst tehniskās, dabzinātņu, medicīnas un lauksaimniecības li-

teratūras kopkatalogi. Ar 1978.gadu šīs bibliotēkas tiek ie-

kļautas lauku kultūras darbinieku vienotajā informatīvās apkal-

pošanas si3tēmā.

Centrālo pilsētas.zinātnisko bibliotēku darbība ir aplie-

cinājums tam, ka lauku iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana ir

noteiktas pilsētu bibliotēku grupas darba būtiska sastāvdaļa,

kuru nākas veikt reģiona bibliotēku sistēmai.

Latvijas PSR radīts izvērsts masu bibliotēku tīkls lauku

iedzīvotāju bibliotekārajai apkalpošanai. Ciemu bibliotēku

darbs, apkalpojot iedzīvotājus stacionārajās bibliotēkās un iz-

mantojot nestacionārās bibliotekārās apkalpošanas formas, pil-

sētu bibliotēku tiešā un netiešā piedalīšanās lauku darbaļaužu

apgādē ar literatūru atklāj masu bibliotēku pietuvinātību re-

publikas lauku iedzīvotājiem. Šo bibliotēku tīkla attīstība,

fondu izaugsme un bibliotēku izmantošanas paplašināšanās lieci-

na, ka republikas lauku iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas

organizācija tiek risināta pareizi.

1 Senčuka L. Pārskats par reģionālo starpbibliotēku abonementa

centru darbību 9.piecgadē. - Bibliotēku zinātnes aspekti/
V.Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1979, 2 (VII), 36.-39.1pp.

2 1975 (B dHd*inoTe**axr.JĶayraßnn*ica).CßO*iHHß y*Ka3./
ĶavraßniMccKan ueHTp.rop.Hay**.č-Ka. Jļavraßnujic,l97s. 25 c*

VKasaTejTß nepHOju**qecK***xM3Ram*R Kpym*NX ČKČJiKOTeK r.RnraßH H
'

3eMi-ajiBCKoa3OHH / EnraßCKaH rop.Hay**.o-Ka. Rnraßa,l976. 57 c.
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Lauku sociālekonomiskās attīstības tālākā gaita rodas jau

nas sociāldemogrāfiskas un sociālprofesionalas izmainās lauku

iedzīvotāju sastāvā - paaugstinās iedzīvotāju izglītības līme-

nis, pieaug dažādu nozaru speciālistu skaits. Līdz ar to daudz-

veidīgāki kļūst lauku iedzīvotāju literatūras pieprasījumi.

Optimālu bibliotekāro apkalpošanu var nodrošināt masu biblio-

tēku centralizētās sistēmas, kuras republikā sāka veidoties

jau 70.gados. To ietvaros var nodrošināt labāku bibliotēku

fondu sastāvu un pilnīgāk apmierināt lasītāju pieprasījumus.

Turpmākajā darbā lielāka nozīme būs bibliotekārās apkalpošanas

kvalitatīvajiem aspektiem un tās intensifikācijai.



76

I.pielikums

Masu bibliotēku tikla attīstība Latvijas PSR-**

1 KyjīßTypHoe CTPOMTej*BCTBO B JIaTBuRcKoH CCP. P., 1972, c.127;
Hapoj*Hoe xo3*mcTßO JIaTBuRcKoR CCP B 1975 r.: CTaT.e**teroj**. P.,
1976, o. 442-443.

2 Magu bibliotēku kopskaita samazināšanās izskaidrojama ar kol-

hozu un arodbiedrību bibliotēku skaita samazināšanos.

3 Masu bibliotēku skaita samazināšanos 1975.gadā izraisīja maau

bibliotēku centralizācija; dažas masu bibliotēkas nellelaa ap-

dzīvotās vietas tika pārveidotas par izsniegšanas punktiem.

4 Dinamikas koeficienta iegūts,bibliotēku skaitu kārtējā gadā
dalot ar bibliotēku skaitu iepriekšējā gadā.

Gadi
Kopā republikā
Biblio- Fonds
teku (tūkst,
skaita eks.)

Lauk-

Mblio-
teku

skaits

(tnkst.
eks.)

Mblio-

teku

skaits

laukos
% salī-
dzinā-

jumā ar

1945.g.

Lauku

bibliotē-

ku skaita

dinamikas

koeficients

1945 390 996 314 193 100

1950 2343 2863 1784 1437 567 5,67

1955

1960

2893 7029

11.037

2147

1289

3499

4593

683

407

1,20

0,60

1965 1619 13.571 993^ 5311 316 0,77

1970

1975

1526 16.000

14183 18.000

957

907

5898

6446

304

2883
0,96

0,94

1980 1367 20.732 876 7582 279 o,97



IKyjn&TypHoeCTponTejiacTBO
BJTaTBHČCKoR
CCP.

P.,I972,

c.I39;Hapo-*Hoe.xo3aRcTBO
JīaTBuRcKoR

CCP

BI97S

roßy:CTaT.
e*xero--.

P.,1976,

c.443.

2.pielikums

77

60

1

80

Biblio-.

FondsBiblio-
FondsBiblio-
FondsBiblio-

FondsBiblio-

FondsBiblio-Fond

tēku(tūkst,

tēku(tūkst.
teku(tūkst.

teku(tūkst,

tēkutūkst.
tekutūks

skaits

eks.)skaits

eks.)skaits

eks.)skaits

eks.)skaits,
eks.skaits
ek**.

Masubibliotēkas
kopa2343

2863

1998

11037

1619

13571

1526

16092.

1418

17964

1367

20732

Kultūrasministrijas bibliotēkas

769

Rajonubibliotēkas

44

2121 363

1071 30

8481 739

902 21

9**736 668

1060 26

12132 970

1093 26

13531 1067

1096 26

16065 1326

Ciemubibliotēkas.
652

1008

85*3

4023

683

4111

817

5194

843

5944

838

7152

Kolhozubibliotēkas

912

Arodbiedrību

bibliotēkas,
662

304 438

249 518

231, 1693
i

145 491

548 2760

47 '327

280 2978'

221

286 3288

14 191

296 3608

t.ak.laukos

,167

237

139

478

77

338

33

224

15

168

Cituresoru
unorgani-

zācijubibliotēkas, t.sk.laukos

160 13

632 82

63 18

477 116

85 17

647 104

78 13

794 91

66 13

764 101
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ap

asalīdzināmā
ana

os

auku
r

onos

un

p

s

s-

,

rajonucentros

ra.ļonā

pilsētās-
r;

onucentros

Kajoni

Iedzī- votājuskaits takst.- 1970.
g.'

1970 Masubibliotēku
la-

sītājuskaits1 .
Kopā

1975Iedzī-
Māsubibliotēku
la-

sltājuskaitsKopā%

1970.
g.

1970 Lasītāju
skaits

rajona

unbērnu
bibliotēkā

1975

Lasītāju
skaits

rajona

unbērnu
bibliotēkā

Kopā

Kopā

1970.

Kooā%
Kopā

Kopā

f.*^uska3

48,3

12,7

26,3

12,1

25,1

8,5

3,6

42,4

3,4

40,2

i'rdslavas

48,7

15,6

32,0

17,4

35,7

7,4

3,1

41,9

4,3

57,9

Luldigas Limbažu

40,3 41,4

10,4 12,2

25,8 29,5

10,3 14,9

25,6 36,0

12,1 5,6

2,1 2,0

17,4 35,7

2,6 3,0

21,3 52,8

Lud&as

53,9

18,8

34,9

20,0

37,1

8,0

4,1

51,3

4,6

57,9

1.adonas

50,7

16,3

32,2

17,4

34,3

7,3

2,7

37,0

3,2

43,6

Talsu

49,0

15,1

30,8

15,7

32,0

8,1

2,5

30,9

3,5

43,4
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Ā. Puriņš

LATVIJAS PSR ARODBIEDRĪBU BIBLIOTĒKAS

1944. - 1980. GADĀ

Arodbiedrības atbilstoši to statūtiem** organizē uzņēmumos

un iestādes savas bibliotēkas pēo t.a. ražošanas principa.

Arodbiedrību bibliotēkas ir masu bibliotēkas, kas ietilpst sa-

va uzņēmuma vai iestādes informācijas dienesta un masu biblio-

tēku vienotajā sistēmā.

Rakstā apskatīti vairāki šo bibliotēku organizācijas as-

pekti* bibliotēku vadība, tīkļa veidošana; t.sk. arī tā centra-

lizācija, fondu lielums un struktūra, kadri, literatūras propa-

ganda, piedāvājums un izvelēs iespējas.

Arodbiedrību bibliotēku darbs tikpat kā nav petits.

Rakstā, kurš ir viens no pirmajiem mēģinājumiem šajā jomā,

izmantotas galvenokārt divas empīrisku avotu grupas. Pirmkārt,

Latvijas PSR arodbiedrību lietvedības dokumenti, kas attieoinā-

mi uz apskatāmo laiku un atrodami LPSR Centrālajā Oktobra revo-

lūcijas un sociālisma celtniecības arhīvā (līdz 1965.g.), LRAP

arhīvā un LRAP Bāzes bibliotēkas arhīvā. No šiem dokumentiem

izmantoti galvenokārt republikas arodbiedrību kongresu materiā-

li, LRAP plēnumu un Prezidija sēžu protokoli, kā ari atsevišķu

arodbiedrību republikānisko komiteju sēžu un arodbiedrību kul-

tūrizglītības darbinieku aktīvu sanāksmju stenogrammas. Šajā
avotu grupā ietilpst ari arodbiedrību bibliotēku gada statis-

tiskie pārskati, ko glabā LRAP Bāzes bibliotēkas arhīvs. Daļa

statistiskā materiāla iegūta Latvijas PSR Ministru Padomes CSr

publicētajā krājumā "Kultūras celtniecība Latvijas PSR".**

Otru avotu grupu veido periodiskie preses izdevumi, tai

skaita ari lielāko rūpniecības uzņēmumu sabiedrisko organizā-

ciju un administrācijas laikraksti.

1 PSRS arodbiedrību statūti. R., 1973, 11.lpp.
2 KyjißTypHoe CTpoHTejihCTBO RaTBHBcKoa CCP: CTaT. cčopmiK.

Pzra: !ļcy JīaTBCCP, 1981, c. 133, 134, 143.
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Minčtajoa un arī citoa avotoa dažādos aspektos atspoguļo-

jas arodbiedrību bibliotēku ka kultūrizglītības iestāžu darbī-

ba.

Augstākais arodbiedrību bibliotēku centralizētās vadības

izpildorgāns republikā apskatāmajā laika posmā bija LRAP Kul-

tūras masu darba daļa. Tās vadībā darbojās visu nozaru arod-

biedrību republikānisko komiteju attiecīgās nodaļas.

Bibliotēku darba organizāciju rūpnīcās un uzņēmumos veica

arodbiedrību vietējo (cehu) komiteju kultūras masu darba komiai

jas. Saskaņa ar VACP Prezidija 1964.gada 10.aprīļa nolikumu tas

organizēja literatūras komplektēšanu un propagandu, koordinēja

arodbiedrību bibliotēku darbu, veicināja nestacionāro bibliotē-

ku dibināšanu v.c. pasākumus.

Arodbiedrību bibliotēku darba organizācijā izpaudās plašā

darbaļaužu iesaista sabiedrības, pašpārvaldē. Nozīmīga šīs ie-

saistes izpausme bija lasītāju aktīva veidošana. Lasītāju ak-

tīvs, piedaloties fondu komplektēšanā, masu pasākumu organizē-

šanā, literatūras propaganda un citos pasākumos, ievērojami

paplašināja literatūras piedāvājuma un izvelēs iespējas.

Laika no 1960. līdz 1980.gadam Latvijas PSR arodbiedrību

bibliotēkās darbojās plašs lasītāju aktīvs: 1960.gadā - 1576,

1976.gadā - 2827, 1980.gadā - 2297 cilvēki.**Tā,sarukšana pē-

dējos desmit gados izskaidrojama ar bibliotēku skaita samazi-

nāšanos, tomēr, rēķinot vidēji uz vienu bibliotēku, lasītāju

aktīvs paplašinājās: 1960.gada vienā bibliotēkā tas bija 3,

1970.gadā - 9, 1980.gadā - 12 cilvēki.*"Viņu darbība veicinā-

ja lasītāju interešu un literatūras sabiedriskā piedāvājuma

saskaņošanu, tomēr nereti vērojamā pasivitāte *unformālā at-

tieksme pret veicamajiem pienākumiem mazināja sabiedriska ak-

tīva lomu bibliotēku darbā.

1 LRAP BAzes bibliotēku arhīva, Latvijas FSR arodb. b-ku 1960,
1970, 1980.gada darba parakāti.

2 Turpat.
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Arodbiedrību bibliotēkas ir masu bibliotēkas. Viena no to

pamatfunkcijām ir kultūrizglītības veicināšana. To atrašanas

uzņēmumu teritorijā un darba kolektīvu tuvumā tām paver plašas

iespējas saistīt savu darbu ar ražošanas uzdevumiem un dažkārt

veikt ari speciālo bibliotēku pamatfunkciju - sniegt informa-

tīvo nodrošinājumu ražošanai. Šim darba virzienam īpašu uzmanī-

bu pievērsa ari republikāniskās arodbiedrību bibliotēku vadības

iestādes. Analizējot dokumentālos avotus, rodas iespaids, ka

augstākās vadības līmenī tam bija pievērsta galvenā uzmanība,

kaut gan bibliotēku fondi bija piemēroti galvenokārt lasīšanas

kultūrizglītojošajai funkcijai, un literatūras pamatpiedāva-

jums veidojās tieši šajā joma.

Literatūras izvēles pamatā vispirms ir pašu bibliotēku

pietuvinatlba lasītāju darba vietām. Saskaņa ar arodbiedrību

uzdevumiem darbaļaužu audzināšanā tūlīt p6c Latvijas atbrīvoša-

nas no fašistiskās okupācijas tika atjaunota.l94o. un 1941.ga-

dā uzsāktā masu bibliotēku dibināšana p6c ražošanas principa.

Šis process norisa vienlaicīgi ar valsts masu bibliotēku dibi-

nāšanu, kurās iedzīvotājus apkalpoja p6c to dzīvesvietas.

1945.gada martā Latvijas PSR bija 125 arodbiedrību bib-

liotēkas, kas darbojās dažādos uzņēmumos un iestādes."* Liel-

ākās bibliotēkas sāka darboties Rīgas keramikas fabrikā (apm.

5000 gr.), fabrikās "17.jūnijs" (1400 gr.), "Rīgas audums"

(950 gr.), rūpnīcā "VEF" (600 grt) v.c. Nākamajos gados biblio-

tēku skaits strauji pieauga. 1946.gadā to bija 311, 1950.gadā -

565, 1955.gadā - 617.** Palielinājās nevien grāmatu, bet arī la-

sītāju skaits (Skat. I.tabulu). .

1 LPSR CVORA
,

425.f.,4.apr.,2.1., 6.1p

2 Turpat, 5.1., 6.1p. un 41.1., l.lp.
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I.tabula

Latvijas PSR arodbiedrību bibliotēku galvenie

darba radītāji 1946., 1950. un 1955.gadā.
**

Vairumā bibliotēku grāmatu tomēr nebija daudz, tāa atradās

nepiemērotās telpās, trūka štata darbinieku. 1950.gadā tikai 86

bibliotēku fondos bija vairāk par 1000 uzskaites vienībām. No

72 kokapstrādes uzņēmumu bibliotēkām tādu bija tikai 8, no 50

komunālas saimniecības uzņēmumu - 3, no 26 tekstilrūpniecības

uzņēmumu - 11, no 38 pārtikas rūpniecības uzņēmumu - 4, no 33

gaļas un piena rūpniecības uzņēmumu bibliotēkām tikai viena

utt.**l9ss.gada sākumā no uzskaitītajām 617 arodbiedrības bib-

liotēkām tikai 155 fondos bija vairāk nekā 1000 vienību; tomēr

kopumā tajās atradās gandrīz trīs ceturtdaļas viaa apskatāmo

bibliotēku fonda.-*

Neraugoties uz to, kā nākamajos gados daudzu bibliotēku

fondi ievērojami pieauga (skat. 2.tabulu), to iespējas lasītā-

ju apkalpošanā bija mazākas nekā valsts masu bibliotēkām, kas

attīstījās labvēlīgākos apstākļos. Tāpēc jau 50.gadu 2.pusē

sākās pakāpeniska arodbiedrību bibliotēku akaita aamazināšanās,

to fondus pievienoja vai nu tuvākajām valsts masu bibliotēkām,

vai lielākajām arodbiedrību bibliotēkām. 1979.gadā līdztekus

citām republikas masu bibliotēkām- Latvijas PSR Kultūras mi-

nistrijai pakļautajam 1096 valsta, 15 kolhozu un 65 citu reso-

ru bibliotēkām - darbojas vairs tikai 198 arodbiedrību biblio-

tēkas.

1 LPSR CVORA, 425.f., 4.apr.,5.1., 6.1p. un 41.1., l.lp.

2 Turpat, 41.1., 31.1p.

3 Turpat.

4 Hapo.nnoe xo3RiiOTBC JIaTBHžcKoR CCP B 1979 roj-y. Pnra, 1980,
c.<;76. .

skaits

Grāmatu ska:

(tūkstošos)
Lasītāju sk

(tūkstošos)

1946 311 140 19

1350 565 305 64

1955 617 1006 80
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Vairums šo bibliotēku atradās republikāniskās pakļautības

pilsētās. Piemēram, 1980.gadā 100 bibliotēku darbojās Rīgā, 20

- Jūrmalā, 16 - Liepājā, 8 - Daugavpili un Jelgavā, 7 - Rēzek-

ne un 5 - Ventspili. Šajās bibliotēkās glabājās ari fonda lie-

lākā daļa: no 3.607 tūksti eks. lielā kopfonda Rīgā atradās

2189,2 tūkst. (60,7%), Liepājā - 346,7 tūkst. (9,6%), Daugav-

pili - 177,9 tūkst. (4,9%), Jūrmala - 233,5 tūkst. (6,5%),

Jelgavā - 108,1 tūkst. (3,0%), Ventspili - 77,7 tūkst. (2,2%),

Rēzekne - 77,0 tūkst. (2,1%) eksemplāru grāmatu un žurnālu,

jeb 89% kopējā fonda."*

Pēc ražošanas principa izveidoto arodbiedrību masu biblio-

tēku pieejamība no 50.gadu 2.puses līdz pat 70.gadu vidum bija

ierobežota, to nošķirtības dēļ. Katra lasītāja rīcībā bija ti-

kai viņam pieejamais konkrētais fonds, be\.bibliotēku skaits,

kā jau norādīts, samazinājās.

Lai paplašinātu literatūras izvēles iespējas un katra la-

sītāja rīcībā nodotu ne tikai tuvākās bibliotēkas, bet arī vi-

sas sistēmas fondus, kas kopumā neapšaubāmi ir lielāki un sa-

turā bagātāki par pašu rūpnīcas vai uzņēmuma bibliotēkas fondu,

70.gadu otrajā pusē sākas Latvijas arodbiedrību bibliotēku tik-

lu centralizācija. Pildot PSKP CX 1974.g. B.maija lēmumu "Par

bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzi-

nāšanā un zinātniski tehniskajā LRAP Prezidija 1974.

gada 29.augusta lēmumā "Par republikas arodbiedrību bibliotēku

2
darba tālāku uzlabošanu" izvirzīja jaunu bibliotekārās apkal-

pošanas programmu p6c ražošanas principa. Tā paredzēja centra-

lizēt nelielās un vidējās arodbiedrību bibliotēkas starpnozaru

un starpuzņēmumu sistēmās, radīt centrālo vai bāzes bibliotēku

filiāles ar vienotu fondu un štatiem, kā arī izveidot vienotu

lasītāju apkalpošanu lielāko rūpniecības uzņēmumu arodbiedrību

un zinātniski tehniskajās bibliotēkās. Programma paredzēja ari

1 KvjILTVpHOe CTPOHTeJILCTBO B JTaTBHRCKOR CCP: CTaT. CdopHHK.
Pnra: SCY JIaTBCCP, 1981, c. 134.

2 LRAP arhīvs, Kultūrmasu darba nodaļas aktuālās dokumentāci-

jas fonds.
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racionālu bibliotekāro resursu (iestāžu tīkla, finanšu, kadru,

fondu v.c.) izvietošanu, centralizētu komplektēšanu un apstrā-

di, lai, kā norādīts minētajā LRAP Prezidija lēmumā, pilnīgi

apmierinātu strādnieku un kalpotāju pieprasījumu pēc sabiedris

ki politiskās, ražošanas, populārzinātniskās un daiļliteratū-

ras.**

Lēmumā par arodbiedrību bibliotēku tīkla centralizāciju

atspoguļojas valsts masu bibliotēku darbā uzkrātā pieredze,ko

vajadzēja ieviest arī arodbiedrību bibliotēkās. Prakse rādīja,

ka arodbiedrību bibliotēkām konkrētajos apstākļos šo pieredzi

ne vienmār bija iespējams izmantot. Organizatorisko un materi-

ālo resursu nepietiekamība kavēja darba izvēršanu, parādīja,

cik nepamatots bija lēmums par lasītāju pieprasījumu pilnīgu

apmierināšanu,izmantojot tikai arodbiedrību bibliotēkas un to

iekšējās rezerves, nekoordinējoties ar citu resoru un sistēmu

bibliotēkām, resp.;neveidojot vienotu reģionālu lesītāju apkal

pošanas sistēmu.

Arodbiedrību bibliotēku tīkla centralizācijas sākumā tika

izmantota gan pašu, gan kaimiņrepubliku (KPFSR, Lietuvas PSR

v.c.) valsts un arodbiedrību masu bibliotēkās uzkrātā pieredze

Par tīkla centriem izvirzīja arodbiedrību apvienoto bibliotēku

un rūpnīcu apvienoto bibliotēku centrālās bibliotēkas; pirmās

no tām darbojās pēc ražošanas, otrās - pēc teritoriāla princi-

pa. LRAP Prezidijs 1979.g. 20.sept. apstiprināja septiņu re-

publikas nozaru arodbiedrību centrālās bibliotēkas un to fili-

āles, kā arī LRAP Bāzes bibliotēku kā teritoriālās sistēmas

centru. Šis lēmums aptvēra 45% arodbiedrību bibliotēku ar

2
1806,8 tūkst, vienību lielu fondu. Centralizācijas sakuma pe-

riodā filiāles pārkārtoja fondus nodošanai centrālo bibliotēku

tāmē (veica fondu pārbaudi, norakstīja nolietoto un novecojušo

literatūru v.c), analizēja fondu komplektēšanas finansējumu.

Arodbiedrību bibliotēku centralizēto sistēmu izveide pama-

1 LRAP arhīvs, Kultūras masu darba daļas aktuālas dokumentāci-

jas fonds.

2 Turpat.
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tā noslēdzās 1980.gadā. No 184 bibliotēkām tajaa bija apvieno-

tas 168, izveidotas 13 sistēmas, t.sk. LRAP Bāzes bibliotēka

ar 18 filiālēm un grāmatu izsniegšanas punktiem, 3 arodbiedrību

apvienotas bibliotēkas ar 38 filiālēm un izsniegšanas punktiem,

ka ari 10 rūpnīcu apvienotas bibliotēkas ar 98 filiālēm un grā-

matu izsniegšanas punktiem. Patstāvību vel saglabāja 16 biblio-

tēkas.

Centralizācijas pilnveidošanu traucēja ne vien nepietiekama

materiālā un tehniskā bāze, bet ari nespēja atteikties no tradī-

cijas - "sava grāmatu fonda,".Šī iemesla d6ļ kavējās darba pār-

kārtošana arodbiedrību bibliotēkās Liepājā. Tikai 1981.g. s.febr.

ar LRAP Sekretariāta lēmumu rūpnīcas "Sarkanais metalurgs" arod-

komitejas bibliotēkai tika uzdots centralizēt rūpnīcu biblioteku

tlklu p6c teritoriāla principa.

Arodbiedrību bibliotēku tikla centralizācija p6c teritori-

ālā principa veiksmīgāk norisa Daugavpilī, kur centrālas bib-

liotēkas funkcijas veica Ķīmiskas šķiedras kombināta arodkomi-

tejas bibliotēka.

Bibliotēku tīkla centralizācija plašāka nozīme ir tāda la-

sītāju apkalpošanas sistēmas organizācija, kura nodrošina pla-

šāku pieeju bibliotēku resursiem nekā pirmscentralizācijas pe-

rioda. Taču visi jaunorganizētās sistēmas elementi ne vienmēr

darbojas pietiekami labi. Grāmatu komplektēšanas un apstrādes

centralizācijas nepilnības nereti radīja disharmoniju, to pa-

stiprināja bibliogrāfiskās informācijas nesaskaņotība, bet fon-

du specializācija sašaurināja literatūras izvēli gan atsevišķās

bibliotēkās,filiāles un grāmatu izsniegšanas punktos, gan arī

sistēmā kopumā. 1975.gadā, tīkla centralizācijas priekšvakarā,

arodbiedrību bibliotēkās Latvijas PSR uz vienu lasītāju bija

17 grāmatas, bet 1980.g. - tikai 12.**(aikat.2.tabulu).

I KyjHTypHoe CTpoHTeJiacTBO B JTaTBBRcKoH CCP. P., 1981, c. 143.
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2.tabula

Latvijas PSR arodbiedrību bibliotēku darba

rādītāji 1960. - 1980.gadā

ja nestacionārās bibliotekārās apkalpošanas izvēršana, ievērojami

pārsniedza fondu pieauguma tempus, taču jāņem varā, ka 1980.gadā

lasītāju skaita, atšķirībā no 1975.gada, ietvēra arī viņu ģime-

nes locekļus; tātad šie dati būtībā nav salīdzināmi.
Centralizāciju turpinot, nepieciešams paātrināt Jrt'iLt-'u&,

VACP un citu direktīvo orgānu lēmumu izpildi, pastiprināt saim-

niecisko organizāciju un administrācijas atbildību par arodbied-

rību bibliotēku darba materiālo nodrošināšanu. Vilcināšanās un

nekonsekvence var ne tikai vulgarizēt centralizācijas ideju un

veicināt tās autoritātes zaudēšanu: tas būtu pretrunā ar 1984.
1

gada "Nolikumu par bibliotēku darbu PSRS", kurā centralizācija

atzīta par vienotas valsts bibliotēku šistemaņ organizācijas

pamatprincipu.

Saskaņa ar šo nolikumu visas bibliotēkas, neatkarīgi no to

1 Nolikums par bibliotēku darbu Padomju Sociālistisko Republiku
Savienībā. - PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs, 1984, 12.martā,
Nr.l2 (2242), 212.-221.1pp.

1960 1965 1970 1975 1980

Bibliotēku skaits 518 491 327 221 191

Grāmatu un žurnālu skaits

(gada beigās) tūkst. eks. 1693 2760 2978 3268 3607

Lasītāju skaits (tūkst,
cilv.) 159 196 193 191 297

Grāmatu un žurnālu izsnie-

gums (tūkst. eks.J 2780 3655 4432 5096 5716

Vidšjais grāmatu un žurnālu
skaits uz 1 lasītāju b-kā 11 14 15 17 12

Vidējais lasītāju skaits

vienā b-kā 311 417 564 880 1555

Vidējais izsniegums uz 1 la-

sītāju 17 19 23 27 19

Relatīv s lasītāju skaita pieauguma, ko neapšaubāmi veicin
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pakļautības, veido vienotu valsts bibliotēku sistēmu ar kopīgiem

mērķiem, uzdevumiem un darbības principiem. Arī arodbiedrību

bibliotēkas ir šis sistēmas sastāvdaļa, un to darbs arvien vairāk

iekļaujas vienotajā sistēmā.

Bibliotēku tikla centralizācija kopumā paplašināja litera-

tūras izvēli. To pilnīgoja fonda nozariskais sastāvs. Arodbied-

rību bibliotēku, tāpat kā pārējo masu bibliotēku, fondu sastāvu

veidoja trīs lielas literatūras grupas: sabiedriski politiskā

literatūra, tehniskā un lauksaimniecības literatūra, kā ari

daiļliteratūra. Šo literatūras grupu saturs, apjoms un attiecī-

bas ietekmēja lasītlbu.

Apskatāmajā perioda fondu lielāko daļu sastādīja daiļlite-

ratūra. Tās apjoms gan nepārtraukti pieauga (1960.g. - 820

tūkst., 1970.g. - 1800 tūkst.*,l9Bo.g. - 1915 tūkst, eks.), bet

īpatsvars visā fonda samazinājās (1960.g. - 58,1%, 1970.g. -

57,5%, 1980.g. - 54,8%).**

Arī tehnikgs un lauksaimniecības literatūras apjoms pieau-

ga,no 128,4 tūķst. eksemplāru 1960.g. līdz 186,3 tūkst. 1980.

gadā, bet īpatsvars taja pašā laika posmā samazinājās no 9,1%

uz 5,3%.**

Turpretim sabiedriski politiskās literatūras apjoms arod-

biedrību bibliotēku fondos pieauga gan skaitliski (1960.g. -

274,2 tūkst., 1970.g. - 544,5 tūkst., 1980.g. - 689,2 tūkst,

eks.), gan procentuāli (1960.g. - 19,4%, 1970.g. - 17,4%,

1980.g. - 19,7%),*** kaut arī īpatsvara kāpums bija niecīgs un

nevienmērīgs.

Trīs apskatīto literatūras pamatnozaru īpatsvars arodbied-

rību bibliotēku fondos kopumā samazinājās no 86,6% 1960.g. uz

79,8% 1980.gada. Palielinājās tas literatūras daļa, kas uzskai-

tē figurē kā "cita" un kurā galveno vietu ieņem dabzinātņu,

1 LRAP Bāzes bibliotēkas arhīvs, Latvijas PSR arodbiedrību bib-

liotēku atskaites par norādītajiem gadiem.

2 Turpat.

3 Turpat.
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mākslas un bērnu grāmatas, nedaudz ari medicīnas, literatūrzi-

nātnes un sporta literatūra.

Viena no bibliotēku darba pamatformām ir literatūras pro-

paganda, kas kopumā gan sabiedrisko piedāvājumu nepaplašina,

taču konkrētā izvēles momenta tai ir būtiska nozīme. Latvijas

PSR arodbiedrību bibliotēkas praktizēja visas tradicionālās li

teratūras propagandas formas. Laika posmā no 1960. līdz 1970.

gadam ievērojami pieauga lasītāju konferenču, literāro vakaru

un lekciju skaits. Ja 1960.g. notika 475 šādi pasākumi, tad

1970.g. jau 3906. Turpretim perioda līdz 1982.g. sakarā ar

bibliotēku skaita samazināšanos nedaudz saruka arī pasākumu

skaits - 1982.g. to bija 3496. Dažādajos pasākumos plaši tika

propagandēti labākie daiļdarbi, kā arī dažāda nozaru literatū-

ra, īpaša vieta literatūras propagandā - grāmatu izstādes,

bibliotekāra ieteikumos lasītājiem, lekciju un semināru klau-

sītājiem, kā ari citās literatūras propagandas formās - bija

aktuālajai sabiedriski politiskajai literatūrai.

Literatūras propagandā arodbiedrību bibliotēkas izmantoja

arī rūpnīcu vietējo radiotranslāciju un presi, taču tā bija

tikai lielāko uzņēmumu privilēģija. Sevišķi aktīvi grāmatu pro

pagandā piedalījās Rīgas Vagonu rūpnīcas laikraksts "Va ,onbū-

vetājs", Ogres trikotāžas kombināta laikraksts "Ausma" un daži

citi.

Literatūras propagandas pasākumu popularitāte bija atka-

rīga no to kvalitātes. Līdzās pārdomātiem un estētiski piln-

vērtīgiem bija arī pelēcīgi masu pasākumi bez morālās iedar-

bības. Šajās atšķirībās izpaudās pašu bibliotēku darbinieku

dažāda attieksme pret saviem starpnieka pienākumiem starp,la-

sītāju un sabiedrisko literatūras fohdu.

Bibliotekāra loma literatūras izvelēs paplašināšanā vis-

pirms atkarīga no viņa paša intereses per grāmatu, spējas uz-

tvert un iedziļināties lasītāja intereses, rast kontaktu *r

1 LRAP Bāzes biblintēkas arhīvs, Latvijas PSR arodb. b-ku

1960., 1970., 1982.gadu darba pārskati.
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viņu un ieteikt vajadzīgo literatūru. Ne mazāka nozīme kā bib-

liotekāra spējām ietekmēt un apmierināt lasītāja pieprasījumu

ir arī interesei par savu darbu vispār, profesijas sabiedris-

kajam prestižam un darbinieka pašcieņai.

Pirmajos arodbiedrību bibliotēku pastāvēšanas gados lasī-

tājus apkalpoja lielākoties sabiedriskā kārtā, vēlāk sāka strā-

dāt arvien vairāk štata bibliotekāru. Sešdesmito gadu beigāa

to bija jau apmēram 300. Septiņdesmitajos gados, lai gan bib-

liotēku skaits samazinājās, štata darbinieku kontingents sa-

glabājās, tāpčc arodbiedrību bibliotēku nodrošinājums ar kad-

riem nostiprinājās. Ja 1970.gadā vienā bibliotēkā vidēji bija

0,8, tad 1980.gadā - 1,6 štata darbinieku vienības."*

Vairuma arodbiedrību bibliotēku Latvijas PSR atbilst piekta-

jai darba apmaksas kategorijai. Tā kā šī apmaksa ir zema un iestā

žu arodkomitejas bibliotekārus nereti noslogo citos darbos, rodas

grūtības štata vietās saglabāt pietiekami kvalificētus speciālia-

tus.un novērst darbinieku nevēlamo mainību. Kopumā arodbiedrību

bibliotēku darbinieku izglītības līmenis gan pakāpeniski paaugsti-
nās. Ja 1960.gada 73,5% darbinieku bija vidēja un tikai 21,1% aug-

stākā izglītība, tad 1980.gadā jau 34,8% bija augstāka, bet 65,2%
vidējā izglītība. Vairāk bija darbinieku ar speciālo bibliotekāro

izglītību: 1960.gadā tādu bija 18%, bet 1980.gadā - jau 35,4%.*-
Biežās kadru mainības d6ļ arodbiedrību bibliotēkās par

maz bija pieredzējušu bibliotekāru; tas neapšaubāmi ierobežoja

literatūras propagandas un līdz ar to arī izvelēs iespējas.

1980.gadā no 296 darbiniekiem 114 bija ar stāžu līdz 5 g., bet

182 - ar lielāku. Tādējādi kvalificēto un pieredzējušo speciā-

listu loma bibliotekārajā apkalpošana bija nepietiekama.

Rakstā izmantotie avoti tomēr nepilnīgi atspoguļo lasītā-

ju interešu apmierināšanas pakāpi republikas arodbiedrību bib-

liotēkas. Tikai daļēji to atklāj ari fonda apgrozība, t.i.,li-

1 LRAP Bāzes bibliotēkas arhīvs, Latvijas PSR arodbiedrību bib-

liotēku 1970. un 1980.gadu darba pārskati.
2 Turpat, 1960. un 1980.gadu darba pārskati.
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teratūras izsnieguma attiecība pret fonda lielumu. Taču ari šajā

gadījumā nav zināms neapmierinātais pieprasījums, jo atteikumus

arodbiedrību bibliotēkās neanalizē.

Fonda apgrozība dažādās literatūras nozarēs ir neviendabī-

ga. Sabiedriski politiskās literatūras izsniegums, piemēram,

1960.gadā bija 12,3/Jno kopēja izsnieguma, bet tās daļa fondā -

19,4/cno visa fonda. 1970.gadā - attieoīgi 14,0,6 un 17,4%, 1980.

gada - 15,2/? un 19,7%).** Tāpēc rodas iespaids, ka sabiedriski

politiskas literatūras piedāvājums neapmierina pieprasījumu. To-

mēr, kā liecina minēto rādītāju starpības samazināšanās (1960.

gada - 7,1%, bet 1980.gadā - 4,5%), sabiedriski politiskās lite-

ratūras fonds tuvojas optimālajam lielumam. Šāda tendence, ie-

spējams, liecinq arī par pakāpenisku lasītāju interešu saskaņo-

šanos ar sabiedrisko piedāvājumu.

Turpretim daiļliteratūras izsnieguma daļa, kaut arī pro-

centuāli nepārtraukti samazinās (gan ne pārāk krasi), visu lai-

ku pārsniedz tās daļu kopējā fondā (1960.g. - 69,8% izsnieguma

un fonda, 1970.g. - attiecīgi un 57,5%, 1980.g. -

57,1% un 54,8%). Tātad notiek daiļliteratūras piedāvājuma un la-

sītības tuvināšanas; abu radītāju starpība 1960.g. bija 11,7%,

1980.g. - 2,3%.** Taču salīdzinājumā ar sabiedriski politisko

literatūru daiļliteratūras lasītība samazinās straujāk par pie-

dāvājumu, tas liecina par daiļliteratūras īpatsvara samazinā-

šanos kopējā lasīšanas aina. Šāds secinājums pagaidām gan ir

tikai hipotēze, kuru pierādīt bez īpašiem pētījumiem, izmanto-

jot tikai bibliotēku darba pārskatu datus, nav iespējams. Arod-

biedrību bibliotēku un valsts masu bibliotēku darba rādītāji

ievērojami atšķiras: 1980.gadā valsts masu bibliotēkas daiļli-

teratūra aizņēme 48%, arodbiedrību bibliotēkas - 54,8% no

kopfonda, bet tās daļa izsniegumā bija mazāka par šo rādītāju

arodbiedrību bibliotēkās (45,3% pret 57,1%).*^

1 LRAP Bāzes bibliotēkas arhīvs, Latvijas PSR arodb. b-ku 1960.,
1970.,1980.gadu darba pārskati.

2 Turpat.

3 Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji 1980.gada.

R., 1981, S.-7.IPP. . -
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Viena no bibliotēku darba rādītajiem ir lasītāju skaita

izmaiņas. Kā liecina statistika, arodbiedrību bibliotēkās tas

ievērojami pieaudzis: 1960.gadā tajās bija uzskaitīti 159 tūk-

stoši, bet 1980.gadā - 297 tūkstoši lasītāju.'*Tom6r pieau-

gums bija neregulārs, jo norādītā perioda ietvaros apmēram

desmit gadus - no 1965. līdz 1975.gadam- bija vērojama lasī-

tāju skaita stagnācija, pat samazināšanās (skat. 2.tabulu),

bet straujš kāpums - tikai perioda noslēgumā sakarā ar ģimenes

locekļu ietvērumu lasītāju skaitā. Lasītāju skaita dinamika un

tā atšķirīgās uzskaites metodes bibliotēku darba efektivitāti

atklāj nepilnīgi. Socioloģisku pētījumu par arodbiedrību bib-

liotēkām un to lasītājiem nav, tāpēc nav zināma arī vispārīga

lasīšanas aina. Taču esošie dati liek domāt, ka arodbiedrību

bibliotēku literatūras piedāvājums un to nodrošinātās litera-

tūras izvelēs iespējas apmierina tikai nelielas iedzīvotāju da

ļas intereses. Šo stāvokli gan uzlabojusi arodbiedrību biblio-

tēku tīkla centralizācija, kas kopumā veicināja arodbiedrību

bibliotēku tīkla nokārtošanu, padziļināja darbu, uzlaboja fon-

du kvalitāti, pilnīgoja bibliotekāro apkalpošanu, ieviešot

brigādes abonentu un nodrošinot arodaktiva prioritāro apkalpo-

šanu. Arodbiedrību bibliotēku centralizētās sistēmas tomēr at-

paliek no valsts masu bibliotēku sistēmās sasniegta. Tuvākās

nākotnes uzdevums ir pilnīgot arodbiedrību bibliotēku metodis-

ko vadību un bibliotekāro apkalpošanu, tuvinot to valsts masu

bibliotēku līmenim. Būtu tuvāk pētāma un analizējama strādnie-

ku un inženiertehnisko darbinieku lasīšana, kā arī precizējama

arodbiedrību bibliotēku vieta un loma valsts vienotajā biblio-

tēku sistēmā. .

1 Kyj-hTypHOe CTpOHTeJIBCTBO B JIaTBHRCKOM CCP, c. 143.
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J.Kokts,
M.Laukgale

MISIŅA BIBLIOTĒKA. GADSIMTĀ NOIETAIS

UN ŠODIEN DARĀMAIS

Misiņa bibliotēka ir latviešu tautas kultūras neatņemama

sastāvdaļa un lepnums. Tās nozīmi tautas izglītošanā un zināt-

niskā darba veicināšanā grūti novērtēt par augstu. Bibliotēka

ir unikāla nacionālā grāmatu krātuve, jo tai līdzīgas daudzām

pasaules tautām nav. Bibliotēkas vēstures un fondu izpētei jā-

kļūst par pamatu gan bibliotēkas krājumu saglabāšanai un pa-

pildināšanai, gan latviešu grāmatniecības tālākai attīstībai.

Bibliotēkas vēsturē nosacīti izdalāmi trīs atšķirīgi pos-

mi:

1. Misiņa bibliotēka kā privāta lasāmā bibliotēka.

2. Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka.

3. Misiņa bibliotēka Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas sis-

tēmā.

Pirmais posms (1685-1925/28) un daļēji arī otrais (1925/28

1946) cieši saistīti ar bibliotēkas krājēja Jāņa Misiņa vārdu,

tādēļ līdztekus bibliotēkas vēsturei jāmin ari pats Jānis Mi-

siņš.

Jānis Misiņš dzimis 1862.gada 25.aprīlī Gulbenes pusē -

Tirzas pagasta "Krācēs", zemnieka ģimenē. Pirmajai J.Misiņa

saskarei ar grāmatu ir izšķiroša nozīme viņa personības veido-

šanā. Smaga, ilgstoša slimība liedz viņam īstenot sapni par iz-

glītības iegūšanu, bet mīlestība pret grāmatu kā zināšanu avo-

tu paliek uz visu mūžu. Jaunlatviešu dedzīgie aicinājumi strā-

dāt tautas labā, bet jo sevišķi K.Vaidemāra ietekme, kļūst par

galvenajiem rosinātājiem garā, grūtā un raženā grāmatu krājēja

mūža ceļa sākumā. Pats Jānis Misiņš izsakās: "Mana sarakstīša-

nās ar Valdemāru iesākās caur to, ka viņš bija, tā sakot, manas

bibliotēkas ierosinātājs ar savu rakstu "Grāmatu krātuves

kā tautas gara modinātājas". Pēc šā raksta lasīšanas radās doma
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ierīkot bibliotēku nevis kā krātuvi, bet lasīšanai, vispārības

lietošanai?**

1885.gada 19.septembri Jānis Misiņš saņem Vidzemes guber-

natora atļauju atvērt Tirzas ciema "Krāces" lasāmu bibliotēku.

Šo legalizācijas datumu pats Misiņš uzskata par bibliotēkas

dibināšanas dienu, lai gan apkārtnes iedzīvotājiem grāmatas

izsniegtas jau vairākus gadus pirms tam. Pašreizējā Misiņa bib-

liotēkā saglabājies ar viņa roku'rakstltais "Rādītājs par Krā-

ces J.Misiņa grāmatu krātuvi", kurā atzīmēti pirmie bibliotē-

kas 500 sējumi, kas ietver 782 iespieddarbus. Domājams, ka šis

rādītājs, kas vienlaicīgi uzskatāms par katalogu vai inventāra

grāmatu, tapiß ap 1890.gadu. Tāds grāmatu krājums gan nav se-

višķi liels, tomēr jāņem vērā, ka bibliotēka radīta lauku ap-

stākļos, kur nebija iespēju iegādāties visas iznākušās grāma-

tas. Pozitīvi atzīmējams krājuma saturs, bibliotēkas sākotnējā

ievirze. Rādītājā sastopami daudzi jau tajos laikos reti izde-

vumi, kuri nebija piemēroti kā lasāmviela lauku ļaudīm, bet

drīzāk varēja būt pirmsākums latviešu zinātniskās bibliotēkas

radīšanai.'krāču'krātuve ir G.F.Stendere "Lettische Grammatik"

(1783), "Lettisches Lexikon" (1789), "Augstas gudrības grāma-

ta" (1796), K.Vaidemāra, G.Merķeļa raksti vācu valodā, vairā-

ki laikraksta "Latviešu Avīzes" sākuma gada gājumi, kalendāri

un citas Misiņš tās izsniedza no bibliotēkas

par visai mazu atlīdzību (30 kapeikām gadā). Nelielā grāmatu

apgrozība tāpēc nedod pietiekamus līdzekļus nedz uzturam,nedz

bibliotēkas saglabāšanai un papildināšanai. Misiņš apgūst grā-

matsējēja arodu, kurš lieti noder tālākās grāmatnieka gaitās,

un papildina to ar grāmatu tirgotāja un pat grāmatu izdevāja

darbu.

1892.gada Misiņš pārceļas dzīvot uz Lejasciemu, kur bla-

kus bibliotēkai atver grāmatu un kancelejas precu tirgotavu.

1 Krišjāņa Valdemāra vēetules Mislņam. - Latvju Grāmata, 1931,
Nul, 12.1pp.
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"Kad pāršalca 1905.gada brāzma", - rakāta Jānis Misiņš, - "bi-

ja jādomā, ko tālāk darīt. Mana sieva vāl turpināja grāmatu

tirgotavu Lejasciemā, bet eksistences nodrošināšanai vispirms

vajadzēja atjaunot spiestuvi. Un ko iesākt ar grāmatu krātuvi,

kas Lejasciemā bija pieaugusi no 500 uz sējumiem? Tā sen

vairs nebija tikai "lasāmā bibliotēka", bet krātuve šā vārda

tiešā nozīmē, kur biju centies savākt visu, kas vien latviešu

valoda iespiests (protams, cik to biju iespējis).

1904.gadā "Krācēs" biju uzcēlis jaunu dzīvojamo ēku. Uz

turieni nu pārvācu daļu no savas grāmatu krātuves. Rīgā, Kārļa

(tagad 13.janvāra) ielas un Daugavmalas stūrī iepretī toreizē-

jai Tukuma stacijai, Kārļa ielā 27, atvēru grāmatveikalu un

sietuvi* turpat novietoju ari daļu no savas grāmatu krātuves."**

Jāņa Misiņa darbības sākums Rīgā sakrīt ar pēcrevolūcijas

reakcijas laiku, kad visā Latvija plosās soda ekspedīcijas. Par

revolucionārās literatūras glabāšanu draud bargs sods, bet Mi-

siņš, uzskatīdams, ka jāsakrāj ir viss, kas rakstīts latviski

un par Latviju, vāc un glabā savā krātuvē ari revolucionāros

pagrīdes izdevumus, proklamācijas un lapiņas.

Bibliotēka, kas šajā laikā jau izaugusi par pilnīgāko lat-

viešu grāmatu krātuvi, un plašās Jāņa Misiņa bibliogrāfiskās

zināšanas ir par iemeslu tam, ka, A.Birkerta vārdiem runājot,

"... noveda tur katru, kas gribēja nopietni sistemātiskus dar-

bus strādāt latvju literatūras vēstures, etnogrāfijas, kultūras

vēstures un kritikas.laukos. Kad latvju garīgās kultūras pēt-

nieks, meklējot pēc materiāliem, bija izskraidījis malu malas

un nonācis līdz izmisumam, redzēdams, ka robi nav aizpildāmi,

tad viņš atcerējās Misiņu, gāja pie ta - un trūkstošo droši

dabūja."**

Sevišķi grūts bibliotēkas vēsturē un Jāņa Misiņa dzīvē ir

pirmā pasaules kara laiks. Jānis Misiņš nevar piekrist biblio-

1 Misiņš J. Izlase. R., 1962, 80.-81.lpp.

2 Birkerts A. Jānis Misiņš. - Ilustrēts Žurnāls, 1925A7/8,

237.1pp.
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tēkaa evakuācijai uz Krieviju. Lielāko krātuves dalu, iesaiņo

tu kastēs, viņš novieto hospitāļa pagrabā. Dienas gaismu šis

grāmatas ierauga tikai 1919.gada sākumā, kad Jānis Misiņš no-

nomā divus dzīvokļus Skolas ielas 25 sētas namā, vēlāk pie-

vienojot tiem vēl trešo - pagraba dzīvokli, un iekārto tur sa

vu bibliotēku. Te tā paliek līdz 1927.gadam. Daļu grāmatu Mi-

siņš vēl spiests novietot dažādās Rīgas vietās. Tomēr telpu

trūkums šajos gados ir mazākā bēda. Trūcīgie Jāņa Misiņa ma-

teriālie apstākļi apgrūtina bibliotēkas paplašināšanu. Nelie-

lu atbalstu sniedz Rīgas skolotāji, kādu gadu maksājot nomu

par bibliotēkas telpām.

fonds Jānim Misiņam 1923./24.budžeta gadā pie-

šķir 2000 latu bibliotēkas iekārtai un paplašināšanai un

1924./25.budžeta gadā vēl 2000 latu bibliotēkas uzturēšanai.

"Bet tie bija tikai ielāptl", atceras Jānis Misiņš. "Mana bib-

liotēka, kas tagad bija kļuvusi par visplašāko un vispilnīgā-

ko nacionālo grāmatu krātuvi, turpmāk varēja normāli attlstl-
*

1
ties un pastāvēt tikai kā sabiedrisks institūts." Bija radu-

šies objektīvi apstākļi bibliotēkas pārveidošanai no privātas

bibliotēkas par Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēku.

- Bibliotēkas vēstures pirmā posma beigām un otrā posma sā-

kumam nav precīzu robežu.*Qr.Misiņa priekšlikums par bibliotē-

kas nodošanu pilsētas rīcībā Rīgas pilsētas valdē izskatīts

1924.gada 22.decembri. Līgums noslēgts 1925.gada I.decembri,

bet bibliotēka p6c nodošanas Rīgas pilsētai oficiāli atklāta

tikai 1928.gada 2.martā. Jau pirmais valdes lēmums 1924.gada

22.decembri uzdod izglītības nodaļai sastādīt J.Misiņa bib-

liotēkas inventāra sarakstu, pieņemot šī darba izpildei Kārli

Egli. Nākamā gada 9.janvāri Rīgas pilsētas valde atrod par

piemērotām Misiņa bibliotēkas iekārtošanai telpas Avotu ielā

34. Sarunas starp J.Misiņu un pilsētas valdi tomēr ieilgst.

1925.gada 3.novembri pilsētas valde atļauj izglītības nodaļai

1 Misiņš J. Izlase, 82.1pp.
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pieņemt J.Misiņa bibliotēkas katalogu sastādīšanai kā papild-

spēkus Maiju Redlihu un Hermīni Vēveri. Beidzot 1925.gada i.dc

cembri starp Rīgas pilsētas valdi un bibliotekāru Jāni Misiņu

tiek noslēgts līgums, kura desmit paragrāfi precizē visus bib-

liotēkas nodošanas jautājumus. 1926.gada 19.martā Rīgas pilsē-

tas valde atļauj izmaksāt J.Misiņam 10000 latu (t.i., pusi no

summas, kas viņam pienākas saskaņā ar līgumu par bibliotēkas

nodošanu), jo bibliotēka jau ir nodota, bet nav vēl novietota

pilsētas telpās. 1927.gada 25.februārī Rīgas pilsētas valde

nolemj Misiņa bibliotēku pārcelt uz ēku Jēkaba (tagad Komjau-

natnes) ielas un Torņa ielas stūrī, ierīkojot lasāmās telpas

apakšējā stāvā, bet grāmatu krātuves divos augšējos stāvos.

Rīgas pilsētas valdes sēdē 1928.gada 24.februārī Izglītības

nodaļas vadītājs ziņo, ka Misiņa bibliotēku oficiāli atklās

2.martā; tās darba laiks noteikts no pīkst. 12°° līdz 18°°.

Misiņa bibliotēkas vēsturē aizsākas otrais

Misiņš palika bibliotēkas galvenais pārzinis bez atalgojuma/]

far bibliotēkas vadītāju ieceltais Kārlis Egle precīzi fiksē-

jis pilsētai nodoto krājumu inventāra grāmatā. Tajā izdarīti

28000 ieraksti. No 500 sējumiem 1890.gadā un 5000 sējumiem

1904.gadā līdz 28000 sējumiem 1928.gadā - tāds skaitliskā iz-

teiksmē ir vairāk nekā četrdesmit gados noietais ceļš. Deta-

lizēta nodotās bibliotēkas fondu analīze vēl gaida pētnieka

darbu, bet galveno secinājumu var izdarīt ari bez šādas analī-

zes.Qjānis Misiņš bija izveidojis pamatu pirmajai latviešu zi-

nātniskajai bibliotēkai, savākdams visu pieejamo literatūru

par Latviju un tās iedzīvotājiem, nododams tālākajām paaudzēm

galveno tautas zināšanu avotu - grāmatu.)
Otro Misiņa bibliotēkas vēstures posmu, kas turpinājās

gandrīz 20 gadus, var saukt per Torņa ielas posmu vai arī par

Kārļa Egles posmu. Otrais apzīmējums liekaa atbilstošāks, jo,

rakstnieka J.Kalniņa vārdiem runājot,"... Jānim Misiņam vienā

ziņā laimējies ļott- viņa darbam vienmēr bijuši aizrautīgi,

pašaizliedzīgi turpinātāji, kam svēti tie principi un cieņa,

kāda pret rakstītu un drukātu vārdu bija Misiņam pašam. Te
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pirmām kārtām minams Kārlis Egle, tiešais Misiņa darba turpi-

nātājs. "Rakstos" saglabātais un atrodamais ari viņam bija vēr-

tība, kas turama dārga un svšta, un mīļi viņam bija visi, kas

raudzīja Misiņa bibliotēkā sakrātajās vērtībās iedziļināties."**

(Torņa ielas telpās bibliotēka kļuva par ievērojamu kultū-

ras centru, iemantojot plašu sabiedrības piekrišanu un uzticī-

bu. Bibliotēkas lasītāju saimi kuplināja gandrīz visi tā laika

izcilākie latviešu rakstnieki, mākslinieki, zinātnieki, kultū-

ras darbiniekĻp Rainis, Aspazija, A.Upīts, L.Paegle, L.Laicens,

J.Sudrabkalns, A.Čaks, A.Birkerts, T.Zeiferts.V.Lacis, J.Plau-

dis, A.Grigulis, Ž. Grīva, J.Endzellns, P.Lejiņš, I.Lēmanis,

M.Rudzītis un daudzi, daudzi citi.

1932.gadam bibliotēka nesaņēma iespieddarbu obligāto

eksemplāru, un mazajam trīs līdz četru cilvēku kolektīvam bija

nepieciešamas lielas pūles, lai daudzmaz spētu izsekot tā lai-

kā izdevumiem un iegūt tos Kārlis Egle iedibināja

tradīciju, pēc kuras kultūras un sabiedriskie darbinieki Misi-

ņa bibliotēkai dāvināja grāmatas, rokrakstus un pat veselus ar-

hīvus. Trīsdesmitajos gados iegūto arhīvu vidū atzīmējami brāļu

Kaudzīšu, T.Zeiferta, A.Deglava fondi. Bibliotēkas vadītāja

X.Egles nopelns ir ari bibliotēkas krājumu papildināšana ar Pa-

domju Savienībā 20./30.gados izdotām latviešu grāmatām un pe-

riodiskajiem izdevumiem.

bibliotēkas attīstības perspektīvas pavērās pēc pa-

domju varas atjaunošanas Latvijā. bib

kuras fondos bija 65055 sējumi, 6aoßīgas pilsētas val-

des pakļautības pārgāja Tautas izglītības komisariāta

LPalielinājās bibliotēkas darbinieku skaits, bibliotēkai piešķī-

ra vairāk līdzekļu.

Plašākus bibliotēkas darba pārkārtojumus Latvijā pārtrau-

ca hitleriskās Vācijas iebrukums. Karš un vācu okupācijas gadi

nodarīja lielus zaudējumu**Latvijasbibliotēkām. 1941.gada 29.-

--30.jūnijā Rātsnamā ugunsgrēka gāja bojā Rlgss pilsētas biblio-

1 Kalniņš J. Tautas kultūras lieciniece un glabātāja. - Grām.:
Grāmatas un grāmatnieki. R., 1985, 9.lpp.
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tekas fondu lielākā daļa. Ar Ijēlām grūtībām, pateicoties bib-

liotēkas darbinieku (arī J.Misiņa) pašaizliedzībai un bezbai-

lībai, izdevās paglābt bibliotēku no izvešanas uz Vāciju.

Pirmajās dienās pēc Rīgas atbrīvošanas visiem bibliotēkas

darbiniekiem bija jāveic spraigs darbs: jāremontē bibliotēkas

ēka, kas bija cietusi naktī pirms Rīgas atbrīvošanas, jāiznes

no slēptuvēm bibliotēkas fondu vērtīgākā daļa. Bez saimniekiem

palikušajos daudzajos Rīgas dzīvokļos atstātajiem grāmatu krā-

jumiem bija jāatrod vieta Misiņa bibliotēka.

1945.gadā/bibliotēka atkal pārgāja Tautas izglītības komi

sariāta pakļautībā. BiDliotēkas tālākās attīstības nodrošināša

piešķirtas ērtas un plašas telpas Skolas (tagad A.Upī

ša) ielā 3, līdzekļi bibliotēkas iekārtošanai.) Bibliotēka, ku-

ras fondos nu jau 100000 vienību, uz jaunām telpām pārcēlās

1945.gada vasarā. Sirmais grāmatnieks Jānis Misiņš gan nepie-

dzīvoja šo brīdi, jo nomira 1945.gada 17.janvārī, apglabāts

Meža kapos.

Par Jāņa Misiņa dzīvi, viņa darbu un bibliotēku teikts un

rakstīts daudz cildinošu vārdu. Pievienojoties šim vērtējumam,

piebildīsim, ka viņa bibliotēka - pilnīgākā latvipšu grāmatu

krātuve - ir tikai viena viņa darbīgā mūža daļa. Otru lielāko

J.Misiņa mūža veikumu - bibliogrāfisko darbu - vispusīgi aplū-

kojuši J.Paeglis un Ā.Brempele.***GanMisiņa bibliotēkas pagāt-

ne, gan tās šodiena un nākotne nav iedomājami bez bibliotekāra

un bibliogrāfiska darba apvienojuma, to savstarpēja papildinā-

juma un savstarpējas bagātināšanās.

un vispusīgākais Misiņa bibliotēkas attīstī-

bas posms sākās 1946.gada s.jūnijā, kad ar Latvijas PSR Minis-

tru Padomes lēmumu Valsts vēsturisko (tagad Fundamentālo) un

Misiņa bibliotēku nodeva jaundibinātajai Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijaiJ l9s4.goda sākumā, lai koordinātu un uzlabotu abu

1 Paeglis J., Brempele Ā. Jāņa Misiņa bibliogrāfiskais darbs.-

Grām.: Grāmatas un grāmatnieki. R., 1985, 31.-47.1pp.
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bibliotēku darbu, racionālāk izmantotu darbaspēku un līdzekļus,

abas bibliotēkas apvienoja,un Misiņa bibliotēka ieguva savu

pašreizējo oficiālo nosaukumu: "Latvijas PSR Zinātņu akadēmi-

jas Fundamentālās bibliotēkas/J.Misiņa Latviešu literatūras

nodaļa".

Lielais darbs, ko veic Misiņa bibliotēkas darbinieki, nav

izsakāms tikai ar fonda straujo pieaugumu. Būtiski izmainīju-

sies Misiņa bibliotēkas struktūra un bibliotekārā darba orga-

nizācija. Turpinot komplektēt bibliotēkas fondu pēc J.Misiņa

aizsāktās tradīcijas - krāt un saglabāt visus izdevumus latvie-

šu valodā, latviešu autoru darbus citās valodās un izdevumus

par Latviju un tās iedzīvotājiem neatkarīgi no valodas un iz-

došanas vietas - viss lielais bibliotēkas fonds sadalīts arhī-

va fondā un aktīvajā fondā.
.

Arhīva fondā ietverti pa vienam eksemplāram no katra izde-

vuma, kas atrodams Misiņa bibliotēkas fondā un atbilst jau mi-

nētajam komplektēšanas principam..Šī fonda izveidošanas mērķis

literatūras saglabāšana nākamībai, tādēļ izdevumus no arhīva

fonda (bieži vien tie ir vienīgie eksemplāri) neizsniedz ārpus

bibliotēkas un arī lasītavās tie izmantojami tikai Zinātniska-

jam darbam. fondā tiek nodots republikas izdevumu bezmak-

sas obligātais eksemplārs, kuru Misiņa bibliotēka saņem kopš

1959.gada.

Otrie un trešie eksemplāri nonāk aktīvajā fondā, kas pa-

redzēts plašākam lasītāju lokam. Aktīvajā fondā komplektē mar-

ksisma-ļeņinisma klasiķu darbus, PSKP vēstures, politekonomi-

jas un filozofijas mācību grāmatas, partijas dokumentu izdevu-

mus, kuri nākuši klajā Vissavienības izdevniecībās. Sim fondam

tiek abonēti nozīmīgākie centrālie laikraksti, Vissavienības

literārie un sabiedriski politiskie žurnāli.

Tikai 60.gados varēja uzsākt sīkiespieddarbu apstrādi un

kārtošanu, izveidojot grupāli apstrādāto dokumentu kolekciju.

Tajā glabājas ilustratīvie materiāli ar dažādu Latvijas vietu

un vēsturisku notikumu skatiem, mācību iestāžu, teātru, kon-

certu un sporta sacensību programmas, telefona abonentu grāma-
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tas, vilcienu un autobusu kustības saraksti, izdevniecību grā-

matu katalogi, plakāti un afišas ar māksliniecisku vērtību utt.

Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu noda-

ļas atsevišķā sektorā krājas latviešu rakstnieku un kultūras

darbinieku rokraksti, grāmatas ar veltījuma ierakstiem, auto-

grāfiem, reti pirmizdevumi. Viens no būtiskākajiem te ir bib-

liotēkas un latviešu bibliogrāfijas pamatlicēja Jāņa Misiņa

fonds, kurā glabājas materiāli par Misiņa bibliotēkas vēsturi,

J.Misiņa sarakste (t.sk. arī K.Vaidemāra vēstules, kas mudinā-

jušas bibliotēkas veidošanu), viņa raksti grāmatniecībā. Plašs

ir arī J.Misiņa darba turpinātāja X.Egles fonds, kas stāsta

par viņa darbu, izdodot R.Blaumaņa, brāļu Kaudzīšu, J.Poruka

v.c. latviešu rakstnieku kopotos rakstus un tulkojot R.Tagores,

V.Šekspīra, L.Tolstoja darbus. Vērtīga ir X.Egles sakrātā lat-

viešu rakstnieku autogrāfu kolekcija. Bibliotēkā izveidotas

gan J.Misiņa,gan X.Egles memoriālās istabas, kur līdzās vērtī-

gām grāmatu un rokrakstu kolekcijām skatāmi arī viņu darba gal-

di un vēl citas piemiņas lietaß.

Atsevišķos fondos izdalītas A.Kronvalda, J.Ezeriņa, T.Zei-

ferta, Apsīšu Jēkaba, brāļu Kaudzīšu, A.Deglava, A.Gulbja, K.

k'rūzas, A.Ozola un vēļ daudz citu rakstnieku un kultūras darbi-

nieku rokraksti un citu dokumentu kolekcijas. Jaunākie rokrak-

stu un personisko arhīvu dokumenti, kurus ieguvusi bibliotēka,

ir A.Austriņa, J.Sudrabkalna, J.Vanaga, J.Kalniņa, I.Ziedoņa,

Z.Purva un citu autoru manuskripti.

Sektors fondā daudz īstenu latviešu grāmatniecības pie-

minekļu, senu grāmatu manuskriptu, autografētu izdevumu, vel

pilnībā neizzinātu dienasgrāmatu un vēstuļu.

Misiņa bibliotēkā tās simtgades dienās glabājas vairāk ne-

kā 500000 uzskaites vienību. Plašā fonda sastāvs sīki analizēts

ilggadējā Fundamentālās bibliotēkas direktora E.Arāja rakstā

"Misiņa bibliotēka simt gados"."* No Krāču krātuves 500 sējumiem

1 Arājs R. Misiņa bibliotēka simt gados. - Gram.: Gremotas un

grāmahniek-i. R., 1985, 10.-30.1pp.
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sakuplojis dižs latviešu grāmatniecības koks - simts gados

fonda apjoms un turpina strauji augt. Pedejo

desmit gadu laikā fonds papildinās ar caurmērā 10000 iespied-

vienlbām gadā.

Kas ir Misiņa bibliotēkas lasītāji un ko viņi lasa?

Bibliotēkas lasītāju skaits pēdējos gados stabilizējies -

to ir 1800-2000, bet apmeklējumu skaits - 17000-21000 gadā.

Cītīgākie bibliotēkas apmeklētāji iz zinātniskie līdzstrādnie-

ki un augstskolu pasniedzēji - apmēram 11000 apmeklējumu. Bib-

liotekāri izsniedz lasītājiem ik gadu apmēram 230000 iespied-

vienlbu. Visvairāk pieprasa laikrakstus (45%) un žurnālus (35%),

bet pieprasījumi pēc grāmatām veido apmēram vienu sesto daļu no

kopējā pieprasījumu skaita.

Pat īss bibliotēkas vēstures apskats nebūtu pilnīgs, ja

kaut dažus vārdus neveltītu Misiņa bibliotēkas darbiniekiem.

Te atkal jādod vārds vienam no cītīgākajiem Misiņa bibliotēkas

lasītājiem - rakstniekam Jānim Kalniņam, - turpinot jau citēto

viņa bibliotēkas vērtējumu krājumā "Grāmatas un grāmatnieki":

"Lasītāji, kas apmeklē Misiņa bibliotēku, būs ievērojuši vienu:

viņi,šeit atnākuši, nav iekļuvuši iestādē, kur viņus saņem ie-

rēdņi, kas varbūt gan akurāti dara savu darbu, bet kam ienācējs

būtībā ir pilnīgi vienaldzīgs. Ne, šai bibliotēkā lasītāju ap-

ņem bibliotēkas darbinieku gādīgās rūpes - kā labāk palīdzēt?

Un ja v6l ievēro, ka lasītājs patiesi grib tā īsti "ieskatīties

rakstos", tad ir tikpat kā vislabākais draugs sastapts. Vai tā

nav tā pati labvēlība, sirds devība, kas Jānim Misiņa:-'lika grū-

ti sagādātās grāmatas ar prieku dot cilvēkiem, kas alka iepazīt

šais grāmatās rakstīto?"**

Nedaudz par tuvākajā nākotnē darāmo. Šodien nedz lasītājus,

nedz bibliotēkas darbiniekus nevar apmierināt frāze: "Misiņa

bibliotēka ir pilnīgākā latviešu grāmatu krātuve". Nepieoiešam3

1 Kalniņš J. Tautas kultūras lieciniece un glabātāja. - Grām.:

Grāmatas un grāmatnieki. R., 1985, 9.lpp.
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izstrādāt šī vērtējuma kvantitatīvos kritērijus. Cik pilnīga ir

šī krātuve? Kāda ir šī pilnība atsevišķos latviešu grāmatniecī-

bas laika posmos, pēc fonda sadalījuma pa zinātņu nozarēm, iz-

devuma veidiem, valodām?.

Paralēli Misiņa bibliotēkas fondā trūkstošo dokumentu apzi-

nāšanai jāturpina darbs pie fondu piekomplektēšanas. Uzmanība

galvenokārt pievēršama vecajiem izdevumiem, jo mūslaiku litera-

tūra (ja neskaita ārzemēs un savienotajās republikās izdoto),

Misiņa bibliotēkā atrodi gandrīz simtprocentīgi. Neviena

bibliotēka no vecajiem izdevumiem nešķirsies, un tas ari nav

nepieciešams. Zinātniskā darba optimālai nodrošināšanai, ja vien

iespējams, trūkstošie eksemplāri Misiņa bibliotēkā jāaizsatāj ar

kopijām.

Svarīgs šodienas uzdevums - fonda saglabāšana. Jau minējām,

ka viens eksemplārs atrodas arhīva fondā un ir pieejams tikai

zinātniskajam darbam. Šodien tas nav pietiekami.

Grāmatu restaurācijas nodaļa ar savām pašreizējām jaudām un

veco tehniku biezi vien izrādās bezspēcīga cīņā ar laika gaitas

cirstajam brūcēm.

Daudz darāma ir Misiņa bibliotēkas fondu atklāsmēs, jaunās

(tajā skaitā arī skaitļošanas) tehnikas ieviešanā, mājīguma un

ērtību radīšana lasītājiem.
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V.Gustsone

RĪGAS POLITEHNISKĀ INSTITŪTA

ZINĀTNISKĀS BIBLIOTĒKAS DIVDESMIT PIECI DARBA GADI

(1958 - 1983)

Rlgaa Politehniska institūta Zinātniskas bibliotēkas pirm-

sākumi saistās ar 1862.gadu, kad tika nodibināts Rīgas Politeh-

nikums. 1896.gada to pārveidoja par augstāko mācību iestādi -

Rīgas Politehnisko institūtu.

1862.gadaRīgas Manufaktūras un Biržas komiteja jaundibi-

nātajam Politehnikumam uzdāvināja 1048 grāmatas par komerciā-

liem un ekonomikas jautājumiem, kurais kļuva par pamatu pirma-

jai augstskolas bibliotēkai Latvijā.

Nākamajos gados bibliotēkas grāmatu fonds papildinājās gan

ar Politehnikuma iegādātajām grāmatām, gan aTI ar dažādu bied-

rību, iestāžu un atsevišķu perlonu dāvinājumiem. Piemēram,Rīgas

Tehniska biedrība bibliotēkai nodeva 2700 grāmatas, Rīgas Bir-

žas komiteja papildus novēlēja 4000 grāmatas u.tml. I^ll.gadā

Rīgas Politehniska institūta bibliotēkā jau bija ap 58.000 ek-

semplāru.

Tas grāmatu fondu veidoja izdevumi, galvenokārt vācu valodā

dažādās tehnisko zinātņu nozares.

1863.gadā tika izstrādāti pirmie bibliotēkas lietošanas

noteikumi. Tie deva tiesības mācību speķiem brīvi izmantot grā-

matu fondus un saņemt lasīšanai uz mājam visu viņiem nepiecie-

šamo literatūru. Turpretī studentiem literatūru izsniedza tikai

uz vietas. Bibliotēka bija atvērta tikai mācību laikā dažas

stundas dienā. Bibliotēkas lietošanas noteikumus pārstrādāja

1869. un 1909.gadā.

Līdz 1869.gadam bibliotēkā Dija viens darbinieks, bet 1902.

gadā tajā strādāja jau 3 bibliotekāri. Bibliotēkas vadītāji bi-

ja t.s. "goda direktori", kurus izraudzīja no profesoru vidus.

1872.gadā izdeva pirmo iespiesto bibliotēkas katalogu; tā papil-

dinājumus un jaunus katalogus publicēja 1875., 1881., 1895.,

1898. un 1905.gadā.
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Pii*ma pasaules kara laikā, 1915.gada jūnijā, kad vācu ka-

raspēks tuvojās Rīgai, Rīgas Politehnisko institūtu evakuēja uz

Maskavu. Vienlaikus evakuēja arī bibliotēkas vērtīgākās grāma-

tas, apmēram 120.000 eksemplāru. Maskavā Rīgas Politehniskais

institūts darbojas līdz I^lB.gada 22.maijam, kad institūta pār-

valdes komiteja Maskava sanāca savā pēdējā sēdē un pieņēma lē-

mumu institūtu slēgt. Līdz ar to noslēdzās arī ta bibliotēkas

darbības pirmais posms (1862.-1918.).

Pēc M.Frunzes iniciatīvas tekstilrūpniecības centrā Vozņe-

senskā (tagadēja Ivanovā) uz Rīgas Politehniska institūta bāzes

nodibināja Ivanovo-Vozņesenskas Politehnisko institūtu. Šis in-

stitūts saņēma arī daļu literatūras no Rīgas Politehniskā in-

stitūta bibliotēkas evakuētā fonda. Vēlākajos gados uz Ivanovo-

Vizņesenskas Politehniskā institūta bibliotēkas bāzes Ivanovas

pilsētā organizēja trīs specializētu augstskolu (Ķīmijas tehno-

loģijas, Enerģētikas un Tekstilinstitūta) bibliotēkas. Daļa

evakuēto Rīgas Politehniskā institūta bibliotēkas grāmatu gadu

gaitā norakstītas, bet daļa atrodas ne vien Ivanovas apgabala

Zinātniskajā bibliotēkā, bet arī minēto augstskolu bibliotēku

fondos.

1919.gadā uz reevakuetās Rīgas Politehniskā institūta bib-

liotēkas bāzes izveidoja Latvijas Universitātes tehnisko fakul-

tāšu (Arhitektūras, Inženierzinātņu, Mehānikas un Ķīmijas) Bib-

liotēkas. Apmēram 50(X)sējumu, tas 1918.gadā tika reevakueti no

Ivanovas uz Rīgu, aoaien atrooas Rīgas -**ntehnlska institūta

un P.Stučgas Latvijas Valsts universitātes zinātnisko bibliotē-

ku fondos.

1958.gada 14.jūlijā ar PSRS Ministru Padomes lēmumu uz

LVU Ķīmijas, Mehānikas un Inženierceltniecības fakultātes bāzes

savu darbību atsāka Rīgas Politehniskais institūts. 1958.8ada

I.augusta savas attīstības otro posmu uzsāka arī RPI bibliotēka.

Šoreiz tā veidojās uz LVU Inženierceltniecības, Mehānikas un '

Ķīmijas fakultāšu, kā arī Arhitektūras katedras metodiskā kabi-

neta bibliotēku pamata. RPI bibliotēkas fondiem pievienoja arī
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daļu bijuša Rīgas Pedagoģiska institūta un Ļeņingradas Neklātie-

nes Industriāla institūta Rīgas filiāles bibliotēku grāmatu.

Tādejādi RPI bibliotēka 1958./1959.mācību gadu sāka ar

140.1rj eksemplāru lielu fondu.

1958./1959.gadā tika izveidota šāda bibliotēkas struktūra:

Centra bibliotēka un trīs filiāles (Ķīmijas fakultātes, Arhitek-

tūras katedras metodiskā kabineta un Sabiedriski politiskās li-

teratūras bibliotēkas).

Centra bibliotēkā darbojas komplektēšanas, kataloģizācijas,

bibliogrāfiskā un masu darba sektori, kā ari Lasītāju apkalpoša-

nas nodaļa, kurai savukārt bija pakļauti sektori Centra, Ķīmijas

fakultātes, Sabiedriski politiskas literatūras un Arhitektūras

katedras metodiska kabineta bibliotēkās.

RPI Centra bibliotēka uq tās filiālea, izņemot Ķīmijas fa-

kultātes bibliotēku, atradās LVU telpās (Raiņa bulv.l9 un Ļeņi-

na ielā 32).

Jaundibinātās bibliotēkas 12 darbinieku lielais kolektīvs

pārņēma fondu, komplektēja un apstrādāja jaunāko literatūru un

apkalpoja vairāk nekā 5000 lasītāju. 1959.gadā bibliotēka pār-

cēlās uz jaunām telpām Ļeņina ielā 1.

1959./1960.ma0. gada tika organizēta pirmā Studentu kopmīt-

nes bibliotēka Skolas ielā 11 (tagadējā A.Upīša ielā), bet 1960./

1961.māc. gadā izveidotas Komplektēšanas, Apstrādes un Biblio-

grāfijas nodaļas. Sakarā ar lasītāju skaita strauju pieaugumu

radās nepieoiešamlba diferencēt literatūras izsniegšanu. Līdz-

šinējās Lasītāju apkalpošanas nodaļas vietā tika organizēti di-

vi atsevišķi abonementi (Mācību literatūras abonements un Zināt-

niskas, sabiedriski politiskās un daiļliteratūras abonements),

kuri 1961.gada beigās tika pārveidoti par specializētam lasītā-

ju apkalpošanas nodaļām.

Īstenojot 1959.gada PSKP CX un Padomju Valdības lēmumus**

1 PSKP CX un PSRS Ministru Padomes 1959.g. 22.septembra lēmums

"Par pasākumiem bibliotēku darba uzlabošanā"; PSRS Augstākas
un vidējas speciālas izglītības ministra 1959.g. 29.oktobra

pavels "Par pasākumiem augstāko un vidējo speciālo mācību

iestāžu bibliotēku darba uzlabošanai".
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par bibliotēku darba uzlabošanu, RPI bibliotēka 1960./1961.mac

gada veica virkni pasākumu bibliotekārās apkalpošanas uzlaboša

nai, 1960.gada oktobri organizējot brīvu pieeju grāmatām un

žurnāliem Centra bibliotēkas lasītava, bet 1961.gada februāri -

"Zinātniskās,sabiedriski politiskās un daiļliteratūras abone-

menta.

1960./196i.māc. gada tika noorganizēta otra Studentu kop-

mītnes bibliotēka Burtnieku ielā 2*, kā arī trīs Centra biblio

tekas filiāles -Daugavpils un Liepājas vispārtehnisko fakultā'

šu un Jelgavas mācību konsultācijas punktu bibliotēkas.

Ja A.Upīša ielā 11 izveidotā kopmītnes bibliotēka, kas at

radās pilsētas centrā vairāku lielu bibliotēku tuvumā, savu

pastāvēšanu neattaisnoja un pēc dažiem gadiem tika slēgta, tad

otrā Studentu kopmītnes bibliotēka Burtnieku ielā 2***arla-

biem panākumiem darbojas līdz pat šim laikam.

1960.gadā darbību uzsāka RPI Bibliotēkas padome. Ar 1961.

gadu bibliotēka sāka saņemt maksas obligāto profilllteratūras

eksemplāru.

1961.gada beigās sakarā ar bibliotēkas fondu strauju pie-

augumu no Zinātniskās, sabiedriski politiskās un daiļliteratū-

ras abonementa tika atdalīta Centra bibliotēkas krātuve. Līdz

ar krātuves organizēšanu sāka veidoties ari pirmās institūta

kabinetu, katedru un zinātniskās pētniecības laboratoriju bib-

liotēkas.

Turpmākajos gados līdz ar Rīgas Politehniska institūta

attīstību un lasītāju skaita pieaugumu veidojās jauni lasītāju

apkalpošanas punkti. Lailaposmā no 1963. līdz 1965.gadam tik?

izveidotas vairākas filiāles.

1963.gadā sāka darboties Automātikas un skaitļošanas teh-

nikas fakultātes bibliotēka Ausekļa ielā 7/9, kura 1969.gada

tika pārveidota par Radiotehnikas un sakaru fakultātes biblio-

tēku un izvietota fakultātes jaunajā ēkā Āzen'es ielā 12.

1965.gada atvēra v6l piecas filiāles institūta mācību kon-

sultāciju punktos Valmierā, Ventspili, Jēkabpili, Rēzekne un

Gulbenē.



107

1965.gada aprīli Rīgas Politehniskajā institūtā izveidoja

zinātniskās un tehniskās informācijas dienestu, kas vairāk nekā

gadu līdz tā pārorganizāšanai un pakļaušanai institūta "Zināt-

niskās pētniecības daļai darbojās bibliotēkas direktora vadībā.

levērojamas pārmainās RPI bibliotēkas attīstībā notika

laikā no 1966. līdz 1969.gadam. Triju gadu laikā Centra biblio-

tēka saņēma jaunas, plašas, moderni iekārtotas telpas institūta

laboratoriju ekā Ļeņina ielā I***.Centrabibliotēkas kopējā pla-

tība palielinājās 2,7 reizes (no 843 m**līdz 2.265 m**).

Vienas lasītavas vietā Centra bibliotēkā tagad darbojās

četras specializētas lasītavas (Mācību, Zinātniskas, Sabiedris-

ki politiskas literatūras un Mācību spēku), kurās tika iekārto-

ti plaši brīvpieejas fondi (107.000 eksemplāru). Vietu skaits

lasītavās trīskāršojās - no 60 līdz 192 \ietām. Arī Centra bib-

liotēkas grāmatu krātuvi no vecajām telpām pagraba stāvā pār-

vietoja uz jaunuzcelto torņa ēku.

1966.gadā RPI bibliotēkas filiāle -Daugavpils vispārteh-

niskās fakultātes bibliotēka - saņēma jaunas, labiekārtotas

telpas, kurās lasītāju rīcībā nodeva lasītavu ar 26 vietām un

2500 eksemplāru lielu brīvpieejas fondu.

1965.gadā institūta bibliotēkai tika piešķirta 2.kategori-

jas, bet 1969.gadā - Zinātniskās bibliotēkas statuss.

1966.gada 15.decembrī darbu sāka RPI bibliotēkas Metodis

kā padome.

1971.gadā Kara katedras nestacionāra bibliotēka tika pār-

veidota par Centra bibliotēkas filiāli.

1974.gada rudeni uz bibliogrāfijas nodaļas bāzes izveido-

ja Augstskolu problēmu informācijas sektoru un zinātniski me-

todisko kabinetu; šajā pašā gadā darbu uzsaka arī bibliotēkas

Metodiska nodaļa.

Svarīgas pārmaiņas, kas sekmēja lasītāju apkalpošanu, notika

arī 1975./1976.māc. gada, kad RPI Zinātniskā bibliotē-

ka saņēma papildu telpas 168 m** platība; tās deva iespēju Cent-

ra bibliotēkā izveidot divus specializētus mācību literatūras

abonementus 1-111 un IV-VI kursu studentiem.
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1975.gida rudenī atsevišķas telpas saņēma ari 1974.gadā

organizētais Augstskolu problēmu informaoijas sektors un zināt

niski metodiskais kabinets, kā arī bibliotēkas direkcija. Šajā

paša gadā tika izveidota arī Ražošanas normatīvo un informatī-

vo izdevumu nodaļa.

1975.gada I.oktobrī regulāru, plānotu dnrbu uzsāka RPI Zi-

nātniskās bibliotēkas Direkcijas padome, bet 1976.gada 10.maijā

Izdevniecības padome.

Izmniņas RPI Zinātniskajā bibliotēkā notika arī 1978./

1979.māc. gadā, kad iegūtā papildu platība (575 m**)deva iespē-

ju paplašināt Centra bibliotēkas darba telpas. Tika pārveidoti

specializētie mācību literatūras abonementi un mainīti mācību

grāmatu izsniegšanas principi jaunāko un vecāko kursu studentiem

1978.gadā Azenes ielā 16 darbu uzsāka jauna filiāle - Celt-

niecības fakultātes bibliotēka - ar abonementu un divām lasīta-

vām. 1979.gadā, kad RPI Zinātniskajā bibliotēkā ieviesa tipa

struktūru, Celtniecības un Ķīmijas fakultāšu bibliotēkas pārdē-

vēja par Celtniecības un arhitektūras un Ķīmijas nodaļām. 1981.

gada 21.decembrī tika atvērta vēl viena studentu kopmītnes bib-

liotēka Laimdotas ielā 2^.

1983.gada I.septembrī sakarā ar Ķīmijas fakultātes otrā

mācību korpusa nodošanu ekspluatācijā un fakultātes pārcelšanos

uz topošo RPI pilsētiņu Ķīpsalā, uz jaunām, labiekārtotām un

opeciāli bibliotēkai paredzētām telpām Āzenes ielā 14/2 pārcē-

lās arī RPI Zinātniskās bibliotēkas Ķīmijas nodaļa, kurai node-

va 2 lasītavas, abonementu un grāmatu krātuvi. Ķīmijas noda-

ļas telpu platība salīdzinājumā ar iepriekšējām palielinājās

12 reizes (no 100,7 m'-līdz 1219 m**).

RTg;aa Politehniskā institūta Zinātniskās bib-

liotēkas darbības raksturojums

Rīgas Politehniskā institūta Zinātniskā bibliotēka ir no-

zīmīga institūta struktūrvienība. Tās galvenais uzdevums - pa-

līdzēt aug3ti kvalificētu inženieru kadru sagatavošanā, sniegt

mācību, zinātniski metodiska un audzināšanas darbu informatīvo

nodrošinājtunu. . .
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Rlgaa Politehniskā institūta bibliotēka attīstījusies lo-

ti strauji. Gada laika iegādāto grāmatu skaits palielinājies

5 reizes (no 20.195 eksemplāriem 1959.gadā līdz 106.143 eksem-

plāriem 1983.gadā). Grāmatu kopfonds šajā laikā palielinājies

vairāk nekā 13 reizes (no 140.145 līdz 1.926.180 eksemplāriem).

Lasītāju skaits pieaudzis no 5444 līdz 15.478, tātad gandrīz

3 reizes, bet izsniegums palielinājies 5,2 reizes (no 223.860

līdz 1.362.000 eksemplāriem). 1958.gadā bibliotēkā strādāja ti-

kai 12 darbinieki, turpretī 1983.gadā to skaits sasniedza 126,

tātad palielinājies 10,5 reizes.

Rīgas Politehniska institūta Zinātniskās bibliotēkas

struktūru šodien veido Centra bibliotēka ar 11 nodalām (Kom-

plektēšanas, Literatūras zinātniskās apstrādes, Zinātniskās un

sabiedriski politiskās literatūras, Masu un audzināšanas darba,

Māoību literatūras, Bibliogrāfijas, Augstskolu problēmu zināt-

niskās informāoijas, Zinātniski metodiskā, Grāmatu krātuves,

Ražošanas normatīvu un informatīvo izdevumu, Administratīvā un

saimnieciskā), 2 nozariskām nodaļām (Celtnieolbas un arhitektū-

ras un Ķīmija-), kā ari 9 filiālēm, no kurām 4 (Radiotehnikas un

sakaru fakultātes un 2 studentu kopmītņu un Kara katedras bib-

liotēkas) atrodas Rīgā, bet 5 - oitās lielākajās republikas

pilsētās. Bez tam institūta bibliotēkai ir 74 kopmītņu, katedru,

kabinetu, zinātniskās pētniecības laboratoriju u.o. institūta

nodaļu bibliotēkas.

RPI Zinātniskās bibliotēkas grāmatu fonds ik gadu palieli-

nās par vairāk nekā 100.000 uzskaites vienlbātn.Zinātniskāsli-

teratūras komplektManā liela nozīme ir mūszemes un starptautis-

kajai grāmatu apmaiņai. Zinātniskorakstu apmaiņa notiek ar

318 partneriem 17 valstis. Gada laikā grāmatu apmaiņā saņem ap

3000 sējumu, tajā skaitā 1000 sējumu no ārzemju bibliotēkām.

Pašreiz bibliotēkas fondā ir apmēram 2 miljoni grāmatu,

no tām vairāk nekā miljons - māoību grāmatas. Fondā ir ap

384.000 eksemplāru jeb 1.400 nosaukumu Žurnālu un laikrakstu,

vairāk nekā 76.000 eksemplāru raSoSanas normativizdevumu, ap
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28.000 daiļliteratūras grāmatu. Plaši pārstāvēti arī ārzemju

izdevumi, to kopskaits sasniedz 278.000 eksemplāru, no kuriem

235.000 eksemplāru jeb vairāk neka 770 nosaukumu ir ārzemju

žurnāli.

Daudz vērtīgu žurnālu RPI Zinātniskā bibliotēka saņem kopš

to izdošanas. Bibliotēkā ir 100-150 gadus veci žurnālu komplek-

ti, kas, piemēram, ķīmijas nozarē,savu aktualitāti nav zaudēju-

ši ari šodien ("Justus Liebigs Annalen der Chemie" no 1832.g.,

"Chemisches Zentralblatt"no 1870.g., "Chemlsohe Beriohte" no

1868.g., "Zeitschrift fur physikalische Chemie" no 1887.g. v.0.).

Zinātniskās bibliotēkas fondos glabājas ari daudz senu un

vērtīgu monogrāfiju un rokasgrāmatu institūta profila nozares,

kā arī vairākas institūta pasniedzēju grāmatu kolekcijas, pie-

mēram, grāmatas par metalurģiju, metālmāolbu un metālu tehnolo-

ģiju, docenta, ekonomisko zinātņu kandidāta J.Āboliņa (1893-

-1953) grāmatas par rūpniecības organizācijas un ekonomikas jau-

tājumiem, kā ari virkne retu un institūta vēsturei nozīmīgu iz-

devumu. Piemēram, bijušā rektora, profesora P.Valdena (1863-

-1957) grāmata par Rīgas Politehniskā institūta reorganizētajā

profesora, doktora V.Ostvalda (1853-1932) dzīves gājumu (\7il-

helm ostwald von P.Kalden: - Leipzig, 1904. 120 S.), RPI 50 ga-

du jubilejai veltītais rekstu krājums v.c.
I

Rlgas Politehniskā institūta Zinātniskas bibliotēkas lasī-

tāju skaits 1983.g*-dāsasniedza 15.478, no tiem 12.566 bija

studenti, 1.499 - mācību sp6ki, aspiranti un zinātniskie dar-

binieki, 1003 - pārējie institūta darbinieki un 410 - citu ie-

stāžu un organizāciju pārstāvji.

T Kupffer K.P. Aus der jūngaten Vergangenheit des Rigaschen
lolitechnischen Institūts. Haterialien zur Geschichte des

-'kodemischenLebens m den Jahren 1896 bis 1906. Riga,

1906. * 160 S.;

Rīgas Politehnikums. 1862.-1919. R., 1938. 370 lpp.;

MiMennuii i: Pn*iCKoro nojmTexmnec-

Koro KHCTn-ryTa.lB62-1919. Pi:ra,l9l2. - 234 c.



111

Lasītāju apkalpošana bibliotēkā ir diferencēta. Tā orga-

nizēta pēc nozariska principa (nozares bibliotēkas, Augstsko-

lu problēmu zinātniski metodiskais kabinets), literatūras vei-

du principa (mācību, zinātniskas, sabiedriski politiskās un

daiļliteratūras abonementi un lasītavas) un lasītāju kategori-

jām (studentu un mācībspēku lasītavas).

Rīgas Politehniska institūta Zinātniskajā bibliotēkā li-

teratūras izsniegšana lasītājiem notiek 13 lasītavās (kurās ir

512 vietas) un 12 abonementos kā Centra bibliotēka, tā arī tās

Rīgas un perifērijas filiālēs. Literatūru lasītājiem izsniedz

arī Bibliogrāfijas nodaļa, Augstskolu problēmu zinātniski me-

todiskais kabinets, kā arī 74 kopmītņu, kabinetu, katedru un

zinātniskās pētniecības problēmu laboratoriju bibliotēkas. Bib-

liotēku ik dienas vidēji apmeklē 1660 lasītāji, kuriem

izsniedz apmēram 5000 grāmatu. Katrs lasītājs gada laikā apmek-

lē bibliotēku ap 30 reizēm un saņem apmēram 90 grāmatas, žurnā-

lus v.c. dokumentus.

RPI Zinātniskās bibliotēkas lasītavu un abonementu brīv-

pieejas fondi ir lielākie salīdzinājumā ar citu PSRS.augstsko-

lu bibliotēkām. Kopš organizēšanas 1960.gadā tie pieauguši no

67.000 līdz 316.000 eksemplāriem. Pašreiz lasītavu, abonementu,

Bibliogrāfijas nodaļas un Augstskolu problēmu zinātniski meto-

diska kabineta brīvpieejas fondi aptver 16,4% no RPI Zinātnis-

kās bibliotēkas grāmatu fonda. Izsniegums savukārt pārsniedz

60% kopējā izsnieguma.

Kopš 1959.gada institūta bibliotēkas laaltaji aktīvi izman.

to arī Starpbibliotēku abonementu (SBA). Gada laikā institūta

pasniedzēji, studenti un darbinieki pasūta un saņem no citām

bibliotēkām ap 1600 grāmatu, žurnālu v.c. dokumentu, bet no RPI

Zinātniska-*bibliotēkas fondiem SBA kārtā izsniedz un nosūta

vairāk nekā 1000 eksemplāru.

Citās Latvijas PSR pilsētās dzīvojošos vakara un neklātie-

nes nodaļas studentus apkalpo RPI Zinātniskas bibliotēkas fili-

āles, kas organizētas un darbojas pie institūta Viapārtehniaka-

jām fakultātēm Daugavpilī un Liepājā un mācību konsultācijas
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punktiem Valmierā, Ventspili un Rēzekne. Neklātienes nodaļas

studentus, kas dzīvo tālu no šiem punktiem,apkalpo Māoību lite-

ratūras nodaļas Neklātienes abonements, izsūtot literatūru pa

pastu.

Lai uzlabotu neklātienes un vakara nodaļas studentu bib-

liotekāro apkalpošanu, RPI Zinātniskā bibliotēka kopš 1962.ga-

da koordinē darbu ar vairāk nekā 70 republikas rūpnīcu un lie-

lāko projektēšanas organizāciju bibliotēkām, sniedzot tām meto-

disku palīdzību gan institūta pasniedzēju ieteiktās mācību li-

teratūras komplektēšanā, gan arī novecojušās un nolietotās li-

teratūras norakstīšana. Kopš 1963.gada RPI Zinātniska biblio-

tēka izsūta rūpnīcu bibliotēkām "Jaunsaņemtās mācību literatū-

ras informatīvo biļetenu", kā arī "Novecojušo mācību grāmatu

sarakstus".

RPI Zinātniska bibliotēka propagandē grāmatu fondu un jaun

saņemto literatūru, Centra bibliotēkas un filiāļu visās lasīta-

vās un abonementos organizējot plašas jatmieguvumu un tematis-

kās izstādes, kurās gada laikā var iepazīt apmēram 15.000 ie-

spieddarbu.

Topošo speciālistu personības un zinātniskā pasaules uz-

skata veidošanu sekmē bibliotēkas organizētie ilustratīvie sten

di, grupālie tematiskie literatūras apskati, mutvārdu žurnāli,

pārraides kopmītņu radiomezglos, ieteicamās literatūras sarak-

sti utt.

RPI pasniedzējus, aspirantus, zinātnisko darbiniekus,St-

udentu zinātniski tehniskās biedrības biedrus un Studentu pro-

jektēšanas un konstruēšanas birojā nodarbinātos par jaunsaņemto

literatūru informē "informācijas dienēs", kuras RPI Zinātniskā

bibliotēka organizē kopš 1964.gada. Jaunsaņemtās un "informāci-

jas dienu" laikā eksponētās literatūras klāsts pārsniedz

17.000 eksemplāru gadā, bet eksponēto bibliogrāfisko kartīšu

skaits - 28.000. "Informācijas dienas" gada laikā apmeklē vai-

rāk nekā 4000 lasītāju.

Lai informētu par jaunieguvumiem, RPI Zinātniskā bibliote-
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ka sastāda un izdod RPI periodisko izdevumu rādītāju (kopš

1960.gada), "Jaunsaņemtās mācību literatūras informatīvo biļe-

tenu" (kopš 1960.gada), "Jaunsaņemtās sabiedriski politiskās

literatūras informatīvo biļetenu" (kopš 1968.gada), "Jaunsaņem-

tās daiļliteratūras informatīvo biļetenu" (kopš 1977.gada). Ar

jaunāko literatūru bibliotēku zinātne un bibliogrāfija RPI Zi-

nātniskās bibliotēkas darbiniekus kopš 1976.gada iepazīstina

"Jaunsaņemtās bibliotekārās literatūras informatīvais biļetens"

Jaunieguvumus atspoguļo arī sistemātiskajā jaunumu kartotēkā.

Augstskolu problēmu zinātnickās informācijas nodaļa un zināt-

niski metodiskais kabinets kopš 1974.gada veic ari grupālo un

individuālo informēšanu p6c informācijas diferencētās sadales

sistēmas, sniedzot institūta vadošajiem darbiniekiem (rektoram,

dekāniem, atsevišķu katedru un nodaļu vadītājiem) informāciju

par augstskolu darbu.

RPI Zinātniskā-*bibliotēkas lasītāji gada laikā saņem ap

40.000 mutvārdu un vairākus desmitus rakstveida uzziņu. Orien-

tēties Centra bibliotēkas, visu filiāļu, ka arī lielāko katedru

un kabinetu bibliotēku fondos lasītājiem palīdz 40 alfabētiskie

uņ sistemātiskie katalogi.

Institūta mācību un zinātnisko darbu sekmē RPI Zinātniskās

bibliotēkas kopš 1961.gada organizētais bibliogrāfisko uzziņu

aparāts un uzziņu literatūras fonds. Bibliogrāfisko, tematisko

un speciālo kartotēku skaits pašreiz sasniedz 25, bet uzziņu

literatūras brīvpieejas fondi Bibliogrāfijas, Augstskolu prob-

lēmu zinātniskās informācijas nodaļā, Ķīmijas un Celtniecības

un arhitektūras nodaļās pieauguši līdz 35.000 eksemplāru.

Svarīga bibliogrāfiskā uzziņu aparāta sastāvdaļa ir bib-

liogrāfiskā kartotēka "Celtniecības un arhitektūra", ko bib-

liotēka saskaņā ar koordinācijas plānu organizē visas republi-

kas vajadzībām. Noteicošo vietu uzziņu aparātā ieņem periodisko

izdevumu rakstu kartotēka visās institūta profilnozarēs, RPI

vēstures kartotēka, augstskolu problēmu kartotēka, institūtā

aizstāvēto disertāciju kartotēka, institūta pasniedzēju un dar-

binieku publikāciju kartotēka u'c.
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RPI Zinātniskā bibliotēka sagatavo studentus un aspirantus

patstāvīgam darbam ar literatūru. Kopš 1961.gada bibliotēka or-

ganizē zinātniskās un tehniskās informācijas un bibliotekāro un

bibliogrāfisko zināšanu pamatu apguvi. Teorētiskās un praktis-

kās nodarbības notiek pēc 18 stundu programmas un noslēdzas ar

ieskaiti. Institūta aspir.ntiem nodarbības notiek pēc 7 stundu

galvenā vērība tajās tiek veltīta informācijas mek-

lēšanas metodikai un literatūras sarakstu sastādīšanai. Ik ga-

dus bibliotēka apmāce ap 1900 studentu un 25 aspirantu. Lai

pilnveidotu nodarbību kvalitāti un metodiku, bibliotēkā izstrā-

dāti studentiem, aspirantiem, pasniedzējiem un zinātniskajiem

darbiniekiem adresēti mācību un metodiskie līdzekļi. Lai palī-

dzētu orientēties brīvpieejas fondos, izmantot katalogus, kar-

totēkas, Starpbibliotēku abonementa, Bibliogrāfijas un Augst-

skolu problēmu zinātniskās informācijas nodaļas un citus bib-

liotekāros pakalpojumus, sastādīti un publicēti metodiski iz-

devumi, atgādnes, kā ari raksti institūta laikraksta "Jaunais

Inženieris".

RPI Zinātniskā bibliotēka sastāda un izdod bibliogrāfiskos,

informatīvos v.c. izdevumus. Bez tam PSRS un ārzemju bibliote-

kārajā presē publicēti vairāki desmiti RPI Zinātniskās biblio-

tēkas darbinieku raketi, kuros vispārināta institūta bibliotē-

kas darba pieredze.

Augstskolu problēmu zinātniskās informācijas nodaļa laikā

no 1975. līdz 1980.gadam veica RPI vadošo darbinieku un pasnie-

dzēju informatīvo interešu izpēti un izstrādāja rekomendācijas

kārtajās informācijas sniegšanai par augstskolu problēmām.

Institūta bibliotēka īsteno arī lasītāju bibliotekārās un

bibliogrāfiskās apkalpošanas metodisko vadību; izstrādāts ap

300 instrukciju, nolikumu v.c. reglamentējošo dokumentu.

RPI Zinātniskajā bibliotēkā daudz paveikts bibliotekāra

darba racionalizēšanā, lielās un mazas mehanizācijas ieviešanā.

Kopš 196^.gada bibliotēkā mehanizēta lasītāju uzskaite. Visās

bibliotēkas lasītavās un abonementos, Starpbibliotēku abonemen-

tā, Bibliogrāfijas v.c. nodaļās ieviesti dažādi uzskaites apa-



115

rāti. Kopš 1969.gada Centra bibliotēka darbojas Suhanova kon-

veijers, kas automātiski izkrauj grāmatas jebkurā no bibliotē-

kas 8 stāviem.

Kataloga kartīšu un iespiesto izdevumu pavairošanai bib-

liotēkā izmanto vairākus elektrogrāfiskos aparātus "Vega" un

"Teka-12", bet mikrofilmu kopēšanai un lasīšanai - aparātu

"Elektrofilm". Mikrofilmu lasīšanai Centra bibliotēka un tās

filiāles izmanto aparātus "MMKPO3OT 8110-1", bet ārzemju žur-

nālu mikrofiBu lasīšanai - aparātus "Pentakta L-100".

RPI Zinātniskas bibliotēkas kolektīva darbs augsti novēr-

tēts Vissavienības mēroga augstskolu bibliotēku skates. 1967.

un 1977.gadā bibliotēkai piešķirti I pakāpes diplomi, bet

1970.gadā tā apbalvota ar Vissavienības skates uzvarētāja dip-

lomu.

Par teicamu darbu un aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā

dzīve daudzi bibliotēkas darbinieki apbalvoti ar PSRS un Lat-

vijas PSR Augstākas un vidējās speciālās izglītības un Kultū-

ras ministriju Goda rakstiem, medaļām, nozīmītēm "Sociālis-

tiskās sacensibas uzvarētājs", "Labākais grāmatu propagandists",

"Darba teicamnieks" v.c. apbalvojumiem.

RPI Zinātniskā bibliotēka strādā ciešā sadarbībā ar Bib-

liotēkas padomi, kura pastāv kopš 1960.gada. Bibliotēkas pado-

me ietilpst vairāk nekā 60 visu fakultāšu v.c institūta noda-

ļu pārstāvji, kā ari 133 konsultanti no visam katedrām un zi-

nātniskās pētniecības laboratorijām; viņi konsultē bibliotēkas

darbiniekus par literatūras komplektēšanu un norakstīšanu, kā

ari palīdz risināt citus jautājumus.

Kopš institūta atjaunošanas pirmajām dienām bibliotēkai

daudz palīdz studenti ne vien lasītāju apkalpošanā v.c. biblio-

tekārajos darbos, bet,it īpaši vairākkārtējā grāmatu fonda pār-

vietošanā uz jaunām telpām. Sabiedrisko bibliotekāru pienākumus

veic 74 institūta katedru, kabinetu un laboratoriju darbinieki.

Gadu gaitā RPI Zinātniskā bibliotēka kļuvusi populāra pārējo

mūsu valsts augstskolu bibliotēku vidū. Pieredzes apmaiņas ko-

mandējumos un ekskursijās bibliotēku ik gadus apmeklē daudz
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speciālistu no dažādām PSRS un ārzemju augstskolu un zinātnis-

ki tehniskajām bibliotēkām, kā arī no zinātniski tehniskās in-

formācijas dienestiem. P6o grāmatu fonda lieluma tā ieņem 5.

vietu, lasītāju skaita ziņā - 2.vietu mūsu republikas biblio-

tēku vidū.

RPI Zinātniskā bibliotēka, ieejot savas atjaunotnes nāka-

majā divdesmitpiecgade, nepārtraukti aug un pilnīgo savu darbu

tā,lai sniegtu maksimālu informatīvo, bibliotekāro un biblio-

grāfisko nodrošinājumu institūta docētāju, zinātnisko darbinie-

ku un studentu zinātniskajā un praktiskajā darbā.
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