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D. HOLŠTEINE

LATVIJAS PSR ZINĀTNISKO BIBLIOTĒKU

ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBA KOORDINĀCIJA

«Domājot par nākotni, mēs piešķiram lielu nozīmi zinātnei. Tai

jādod milzīgs ieguldījums vissvarīgāko komunisma celtniecības

uzdevumu risināšanā.»1 Sie vārdi attiecināmi arī uz bibliotēku zi-

nātni, kuras uzdevums ir vispārināt un teorētiski pamatot mūs-

dienu bibliotēku darba praksi un radīt zinātnisko bāzi iedzīvotāju
bibliotekārās un informatīvi bibliogrāfiskās apkalpošanas tālākai

pilnveidošanai saskaņā ar attīstīta sociālisma sabiedrības prasī-
bām. Pēdējos desmit gados pieaudzis bibliotēku un citu iestāžu

skaits, kuras pievērsušās pētījumiem bibliotēku zinātnē, bibliogrā-
fijas zinātnē un grāmatzinātnē. Tāpēc radusies nepieciešamība
uzlabot zinātniskās pētniecības darba organizāciju, koordinēt zi-

nātniskos pētījumus, apvienojot materiālos resursus un darba-

spēku kopīgo problēmu izpētei, kā arī saskaņojot pētāmo jautā-

jumu tematiku.

Pamatojoties uz PSRS Kultūras ministrijas 1971. gada 1. ok-

tobra pavēli № 547 «Par zinātniskās pētniecības darba organizā-
cijas tālāku uzlabošanu bibliotēku zinātnē un bibliogrāfijā»2

,
valstī

izveidota zinātniskās pētniecības darba koordinācijas sistēma, ku-

ras vadošā iestāde ir V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēka, bet sa-

biedriskais orgāns — PSRS Kultūras ministrijas Zinātniskās pēt-
niecības darba koordinācijas padome. Savienotajās republikās šis

darbs organizēts saskaņā ar «Nolikumu par savienotās republikas
valsts bibliotēkas zinātniskās pētniecības darbu»3

.

Latvijas PSR bibliotēku zinātniskās pētniecības darbu koordinē
V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka (VB) un 1975. gadā no-

dibināta Latvijas PSR Valsts plāna Speciālo, zinātnisko un zināt*

1 Brezņevs L. Lielais Oktobris un cilvēces progress. R.
t

1977, 16. lpp.
2 Руководящие материалы по библиотечному делу. Справочник. М., 1975,

с. 64-67.
3 Там же, с. 165—167.
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niski tehnisko bibliotēku darba koordinācijas stapresoru komisijas
(Starpresoru komisija) Zinātniskās pētniecības darba padome. Tās

sastāvā ir dažādu sistēmu zinātnisko bibliotēku, Latvijas PSR Kul-
tūras ministrijas un P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Bib-

liotēku zinātnes un bibliogrāfijas katedras pārstāvji.
Padomes uzdevums ir koriģēt un akceptēt zinātniskās pētnie-

cības darba perspektīvos kopplānus un gada kopplānus, kurus sa-

gatavo VB Zinātniskās pētniecības nodaļa, ieteikt pētījumu gal-
venos virzienus un tematiku, izveidot un apstiprināt darba grupas,
lai veiktu kopīgus pētījumus, organizēt konferences, sanāksmes,

seminārus, analizēt un apspriest atskaites par pētījumu rezultātiem
vai pētījumu gaitu, apmainīties ar informāciju.

Dažādu resoru bibliotēku kopīgus pētījumus par saviem jautā-
jumiem organizē arī citas Starpresoru komisijas, piemēram, Kom-

plektēšanas padome, Bibliogrāfiskā darba padome, Starpbibliotēku
abonementa padome. Sie darbi atspogujojas bibliotēku — pētījumu
dalībnieču — zinātnisko darbu plānos un tiek ietverti republikas
zinātniskās pētniecības darba kopplānos.

Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas problēmas
risina VB Terminoloģijas apakškomisija, 1 kas dibināta 1969. gadā
un 1974. gadā paplašināta, iesaistot tās sastāvā Rīgas zinātnisko

bibliotēku speciālistus, kā arī Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
A. Upīša Valodas un literatūras institūta, P. Stučkas LVU Biblio-

tēku zinātnes un bibliogrāfijas katedras un Latvijas PSR Valsts

grāmatu palātas pārstāvjus.

Bibliotēku, bibliogrāfijas un grāmatzinātnes problēmu izpēti
galvenokārt veic Rīgas zinātniskās bibliotēkas (to lielākā daļa ir

savas sistēmas bibliotēku metodiskie centri) un LVU Bibliotēku

zinātnes un bibliogrāfijas katedra. Te koncentrēta lielākā daļa šo

jautājumu speciālistu un ir lielākas materiālās iespējas pētījumu
organizēšanai. Bibliotēku zinātniskajā darbā iesaistītas to funkcio-

nālās nodaļas un VB (no 1969. g.) un Latvijas PSR Republikānis-
kajā zinātniski tehniskajā bibliotēkā (no 1979. g.) nodibinātas arī

zinātniskās pētniecības nodaļas.
Bibliotēku zinātniskās pētniecības darba koordinācija sākas ar

plānošanu. 70. gadu sākumā VB sastādīja pirmo kopplānu 1971.—

1975. gadam2
,

kurā ietvēra piecu Rīgas zinātnisko bibliotēku —

VB, Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas (FB), Latvijas
PSR Republikāniskās zinātniski tehniskās bibliotēkas (RZTB),
Latvijas PSR Republikāniskās zinātniskās medicīnas bibliotēkas

1 VB Terminoloģijas apakškomisija pakļauta Latvijas PSR ZA Terminolo-

ģijas komisijai.
2 Сводный перспективный план научно-исследовательских работ научных

библиотек Латвийской ССР на 1971—1975 гг. Р., 1971. 17 с.
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(RZMB) un P. Stučkas LVU Zinātniskās bibliotēkas (LVU ZB) —

zinātnisko darbu tematus. Līdz devītās piecgades beigām kopplāna
dalībnieku skaitā iekļāvās arī RPI Zinātniskā bibliotēka (RPI ZB)

un Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka (Liepājas

PCZB). Desmitajā piecgadē zinā-tniskajam darbam pievērsās Dau-

gavpils PCZB, vienpadsmitajā piecgadē — arī Jelgavas PCZB un

M. Gorkija Rīgas PCB.

Zinātniskās pētniecības darba pirmais kopplāns aptvēra visus

bibliotēku plānotos darbus, t. sk. arī metodiska un instruktīva rak-

stura, piemēram, pārskatus par savas sistēmas bibliotēku darbu,

BBK tabulu izmantošanu konkrētas bibliotēkas sistemātiskā kata-

loga atsevišķu nodaļu shēmas izstrādei, turpretim 1976.—

1980. gadāl kopplānā tika uzrādīti tikai tādi pētījumi, kuri risina

bibliotēku darba teorētiskās un lietišķās problēmas. Saskaņā ar

V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas norādījumiem 1981.—

1985. gada kopplānā2 ietverti lielākie zinātniskie darbi par aktuā-

lām problēmām, kuras pētīs pēc centralizētām un individuāli

izstrādātām programmām. Kopplānā ietilpst arī bibliotēku un grā-
matniecības vēstures pētījumi un darbs bibliotekārajā un bibliogrā-
fiskajā terminoloģijā. Līdz ar to šis kopplāns salīdzinājumā ar

iepriekšējiem plāniem nedod pilnīgu priekšstatu par faktisko zināt-

nisko darbu daudzumu un tematiku, tādēļ jāsastāda arī visu zināt-

nisko darbu kopplāns.
Bez piecgades kopplāniem tiek sastādīti arī gada kopplāni. Tas ir

darbietilpīgs process, taču disciplinē darba veicējus un dod iespēju
reizi gadā saņemt informāciju par izmaiņām bibliotēku zinātnisko

darbu plānos.

Analogi tiek sastādītas gada atskaites un piecgades beigās pār-
skats par pabeigtajiem pētījumiem un to rezultātu izmantošanu

praksē.
Zinātniskās pētniecības darba kopplāniem ir liela nozīme biblio-

tēku zinātniskās sadarbības nostiprināšanā, bibliotēku un citu

iestāžu iesaistīšanā bibliotēku, bibliogrāfijas un grāmatzinātnes
jautājumu izpētē. Tie atspoguļo dažādu sistēmu bibliotēku zināt-

nisko darbību un parāda republikas bibliotēku darba aktuālās pro-

blēmas.

Та ka daļu zinātnisko darbu nav iespējams pabeigt piecgades

1 Сводный перспективный план научно-исследовательской работы по биб-

лиотековедению, теории библиографии и истории книги научных библиотек

Латвийской ССР на 1976—1980 гг. (машинопись).
2 Сводный перспективный план научно-исследовательской работы по биб-

лиотековедению, библиографоведению, истории книги и общим проблемам
книговедения научных библиотек Латвийской ССР на 1981—1985 гг. (машино-
пись).
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laikā, būtu lietderīgi izstrādāt ilgtermiņa plānus. Lielāka vērība

būtu jāveltī arī kompleksiem pētījumiem.
70. gados organizēto pētījumu tematika bija daudzveidīga:
— bibliotekārā un bibliogrāfiskā terminoloģija;
— vienotais bibliotēku tīkls;
— grāmata un lasīšana padomju sabiedrībā;
— informācijas bibliotekārie un bibliogrāfiskie resursi;
— bibliotēku fondi un to attīstības perspektīvas;
— fondu depozitārā glabāšana;
— Latvijas PSR bibliotēku vēsture;
— latviešu grāmatniecības vēsture;

— latviešu bibliogrāfijas vēsture.

Vienpadsmitajā piecgadē turpināsies grāmatas un lasīšanas

problēmu izpēte, īpaši pievērsīsimies bibliotekāra un lasītāja mij-
iedarbības sociāli psiholoģisko īpatnību noskaidrošanai.

Bibliotēku zinātnes vispārīgās teorijas jomā bibliotēkas turpi-
nās izstrādāt bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas terminsistēmu.

Tiks turpināta arī Latvijas bibliotēku vēstures padomju pe-
rioda izpēte. Vairāki pētījumi plānoti latviešu grāmatniecības vēs-

turē.

Nozīmīgu vietu ieņems pētījumi, kas sekmēs bibliotēku sistēmas

funkcionēšanas optimizāciju. Te jāmin fondu komplektēšanas un

racionālas izvietošanas izpēte, pētījumi par bibliotēku katalogu
sistēmu un tās attīstības perspektīvām.

Bibliotēku zinātnes pētījumu plānošanā var izdalīt trīs savstar-

pēji saistītus līmeņus — Vissavienības, reģionālo (republikas, ap-

gabala) un lokālo (atsevišķa bibliotēka) 1. Līdzīgi varam aplūkot
arī pētniecības darba organizāciju un koordināciju republikā.2

1971.—1980. gadā republikas bibliotēkas piedalījās vairākos

Vissavienības pētījumos, piemēram, VB — septiņos, atsevišķos pē-

tījumos iesaistot ari citu sistēmu bibliotēkas: «Masu bibliotēku vie-

notā tīkla organizācija» (1971 —1974), «Zinātnisko bibliotēku

fondu attīstības perspektīvas» (1970—1975; piedalījās arī FB,

RZTB, RZMB, LVU ZB), «Jaunsaņemtā literatūra un tās izman-

tošana masu bibliotēkās» (1973—1975), «Grāmata un lasīšana

padomju lauku dzīvē» (1973—1975)
4
,

«Zinātniskās informācijas

1 Осипова И. П., Инькова Л. M. Повышение уровня планирования и орга-

низации исследований. — Сов. библиотековедение, 1980, № 3, с. 66.
2 Pastāv arī cita koordinācijas līmeņu klasifikācija, sk. Голубева О. Д. Не-

которые пути координации научной деятельности библиотек РСФСР. —

Сов. библиотековедение, 1978, № 4, с. 36—44.
3 Микельсон И. 3. Фонд республиканской библиотеки в условиях перехода

к депозитарной системе. — Сов. библиотековедение, 1977, № 6, с. 73—84.
4 Книга и чтение в жизни советского села: проблемы и тенденции. М.:

Книга, 1978. 184 с.
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bibliotekārie un bibliogrāfiskie resursi» (1972 —1974), «Bibliotēku

tīkla izveides principi reģionā to kompleksas sadarbības aspektā»
(1977—1979) 1 (piedalījās arī RZMB, RZTB, LVU ZB, Latvijas Re-

publikāniskas arodbiedrību padomes Bāzes bibliotēka, Liepājas
PCZB) "un «Lasīšanas un lasītāju pieprasījumu dinamika masu

bibliotēkās» (1977—1985) 2
.

FB piedalījās PSRS Zinātņu akadēmijas un savienoto repub-
liku zinātņu akadēmiju kompleksā pētījumā «Fondu veidošanas li-

kumsakarības» (1973—1976)
3.

Piedalīšanās vairākos Vissavienības centralizētajos pētījumos
republikas bibliotēku zinātniskās pētniecības darbības sākuma

posmā sekmējusi mūsu zinātnisko kadru izaugsmi, jo pētījumu
metožu studēšana un programmu realizēšana devusi bagātīgu pie-
redzi, papildinājusi teorētiskās zināšanas. Dažas pētījumu pro-

grammas tika radoši pārstrādātas un piemērotas republikas īpat-
nībām, piemēram, programma pētījumam «Zinātnisko bibliotēku

fondu attīstības perspektīvas». Tā rezultāti tika izmantoti, izstrā-

dājot depozitārās glabāšanas literatūras atlases principus.
Taču pētījumiem «Grāmata un lasīšana padomju lauku dzīvē»

un «Lasīšanas un lasītāju pieprasījumu dinamika masu bibliotē-
kas» republikai paredzētais izlases kopums un iegūtais empīriskais
materiāls ir gan pietiekams Vissavienības kopumam, bet pārāk nie-

cīgs, lai izdarītu secinājumus un izstrādātu rekomendācijas mūsu

masu bibliotēku darba pilnveidošanai.

_

70. gados aizsākta ari vienas sistēmas bibliotēku starprepubli-
kaniskā zinātniskā sadarbība. Tā, piemēram, FB piedalījās divos

(Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas PSR ZA bibliotēku)
pētījumos: «Mūszemes grāmatu apmaiņa — viens no fondu kom-

plektēšanas avotiem» (1971 —1973) 4
un «Zinātnieku informatīvā

apkalpošana» (1972—1974).

1 Эглите 3., Грундуле В. Вопросы взаимодействия библиотек различных

ведомств в городе Лиепае (XI). — Bibliotēku darbs / V. Lāča LPSR Valsts

b-ka,1982, 61.—69. lpp.
2 Динамика чтения и читательского спроса в массовых библиотеках.

Сборник науч. трудов / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, н.-и. отд. библиоте-

тековедения. М., 1977, вып. 2. 78 с; Читательский спрос в массовых библио-

теках в 1977 г. Динамика чтения и читательского спроса. Инстр.-метод,
реком. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, н.-и. отд. библиотековедения. М.,
1978. 83 с.

3 Indane V. Lasītāju sastāva un objektīvo informatīvo vajadzību izpēte Lat-

vijas PSR ZA Fundamentālajā bibliotēkā. — Bibliotēku zinātnes aspekti / V. Lā-
ča LPSR Valsts b-ka, 1979. 2 (VII), 46.-55. lpp.

4 Одэелевич 0. 3. Внутрисоюзный книгообмен библиотек академий наук
Прибалтийских республик с другими академическими библиотеками Совет-

ского Союза.
— Библиотечно-библиогр. информация б-к АН СССР и акад.

наук союзных республик, 1973, № 4, с. 47—65.
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Pieaugot zinātniskā darba veicēju teorētiskajai sagatavotībai

un praktiskajai pieredzei, bibliotēkas aizvien aktīvāk sāk pievērs-
ties patstāvīgiem pētījumiem.

70. gados republikā organizēti vairāki nozīmīgi reģionālie zi-

nātniskie pētījumi. To vidū jāmin starpresoru bibliotēku'kopīgie
zinātniskie darbi, piemēram, bibliotēku un bibliogrāfijas zinātnes

terminu sistēmas izstrādāšana 1
,

zinātnisko bibliotēku fondu kom-

plektēšanas koordinācijas problēmas 2
, depozītbibliotēku sistēmas

izveide republikā3
,

pētījumi: «Ārzemju periodikas izmantošana zi-

nātniskajās bibliotēkās» (1977 —1978), «Latvijas PSR ZA zināt-

nieku informatīvā apkalpošana Rīgas zinātniskajās bibliotēkās»

(1979—1981), «Zinātniskās bibliotēkas lasītājs» (1977—1982) .

Zinātniskos pētījumus vienas sistēmas bibliotēkās visvairāk or-

ganizējusi Valsts bibliotēka, piemēram, «Masu bibliotēku centrali-

zācija» (1971 —1972) 4
, «Pārvietojamo bibliotēku loma lauku iedzī-

votāju bibliotekārajā apkalpošanā» (1970 —1972) 5
,

«Grāmata un

lasīšana lauku rajonā» (1971 —1974) 6
, «Strādājošās lauku jaunat-

nes literārās intereses» (1976 —1977) 7
, «Lasītāju pieprasījuma vei-

došana bibliotēkās» (1978—1980) 8
,
«Vienotā fonda un SBA izman-

tošana tautsaimniecības speciālistu pieprasījumu apmierināšanā
republikāniskās pakļautības pilsētu centralizēto sistēmu bibliotē-

1 ЛининяС. Состояние и пути упорядочения библиотечной и библиогра-
фической терминологии в Латвийской ССР. — Терминология библиотечного

дела / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, н.-и. отд. библиотековедения. М.,
1976, вып. 2, с. 34—41; Liniņa S. Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas
stāvoklis un veidošana Latvijas PSR. — Bibliotēku zinātnes aspekti / V. Lāča

LPSR Valsts b-ka, 1979, 3 (VIII), 61.—73. lpp.
2 Сводный координационный план комплектования фондов крупнейших

библиотек города Риги / Междувед. комис. по координации деятельности спец.

науч.-техн. б-к при Госплане ЛатвССР. Гос. б-ка ЛатвССР им. В. Лациса. Р.,
1975. 47 с.

3 Daukste I. V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas centrālā republikāniskā
depozitārija uzdevumi un veidošana. — Bibliotēku zinātnes aspekti / V. Lāča

LPSR Valsts b-ka, 1979, 2 (VII), 98.—111. lpp.
4 Эглите 3. Централизация сети библиотек и ее перспективы в Латвий-

ской ССР. — В кн.: Централизация сети государственных библиотек. М., 1973,
с. 114—127; Dimenšteine М. Centralizētā tīkla bibliotēku vieta bibliotekārās ap-

kalpošanas vienotā sistēmā rūpniecības pilsētās Latvijā. — Raksti / V. Lāča LPSR
Valsts b-ka, 1974, 5, 5.—15. lpp.; Eglīte Z. Bibliotekārāapkalpošana lauku rajonā
centralizācijas apstākļos. — Turpat, 20.—37. lpp.

5 Mauliņa A. Nestacionārā bibliotekārā apkalpošana Latvijas PSR laukos. —

Raksti /V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1974, 5, 60.—69. lpp.
6 Grāmata un lasītājs: Sociol. pētīj. lauku rajonā / V. Lāča LPSR Valsts

b-ka. R., Zinātne, 1978. 213 lpp.
7 Сардыко С. Чтение художественной литературы работающей моло-

дежью села. — Bibliotēku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1980,
4 (IX), 132.—148. lpp.

8 Lasītāju aktivitāte un daudzpusība pilsētciematu bibliotēkas. Statistiskās

tabulas / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. Zin. pētn. nod. R., 1980. 31 lpp.
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kas» (1977—1979), «Bibliogrāfiskas informācijas atsevišķu formu

un metožu efektivitāte masu bibliotēku centralizētajās sistēmās»

(1977—1979).
Atsevišķus pētījumus savas sistēmas bibliotēkās organizējusi

FB, piemēram, «Latvijas PSR ZA iestāžu bibliotēku fondu centra-

lizētās komplektēšanas optimālā sistēma» (1975 —1978), «Latvijas
PSR ZA Fundamentālās un institūtu bibliotēku katalogu sistēma»

(1976—1977), RZMB — «Medicīnas un medicīniski tehniskās in-

formācijas Vissavienības zinātniskās pētniecības institūta infor-
matīvo materiālu izmantošana» (1979—1980).

Bibliotēku zinātniskās pētniecības darbā samērā liels ir lokālo

pētījumu īpatsvars. Tos parasti organizē, lai pētījuma rezultātus

operatīvi izmantotu kāda darba procesa pilnveidošanai vai pārkār-
tošanai. Piemēram, VB pētījumi: «Mūzikas nodaļas bibliogrāfisko
uzziņu aparāts» (1971 — 1972)1, «Katalogu sistēmas attīstības pro-

blēmas un perspektīvas» (1976 —1980); FB — «Turpinājumizde-
vumu fonda sastāvs un izmantošanas efektivitāte» (1973 —1974) 2

,

«Katalogu un kartotēku izmantošana lasītāju bibliotekārajā un

bibliogrāfiskajā apkalpošanā» (1977 —1978) 3
; RZTB — «DZO me-

todiskajā darbā» (1971 — 1975), «Prioritāro lasītāju grupu sastāvs

un viņu informatīvās prasības» (1978— 1979); RZMB — «Speciā-
listu mediķu informatīvās apkalpošanas sistēmas pilnveidošana
RZMB» (1980—1982); LVU ZB — «Lasītāju apkalpošana LVU
ZB» (1973—1975), «LVU ZB fondu komplektēšana» (1975—1980);
RPI ZB — «Augstskolas vadošā sastāva un tā apakšvienību infor-

matīvās prasības par augstskolu problēmām» (1974 —1980).

Arī nākamajā piecgadē bibliotēkas plānojušas organizēt vairā-

kus lokālus pētījumus, galvenokārt par lasītāju apkalpošanas un

fondu atsevišķu daļu komplektēšanas jautājumiem.
Lai gan zinātniskās pētniecības darba koordinācijas uzdevums

ir apvienot vairākas bibliotēkas kopīgo jautājumu izpētei, pievēr-
sties kompleksām problēmām, sava nozīme bija un arī būs lokāla-

jiem pētījumiem, kurus organizējot iespējams vairāk ievērot katras

1 Закввиц Б. Справочный аппарат отдела музыки Государственной биб-
лиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса. — Raksti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka,
1974, 5, 93.—111. lpp.

2 Лукина В. А. Анализ состава и использования фонда продолжающихся

изданий на русском языке в Фундаментальной библиотеке Академии наук
Латвийской ССР. — В кн.: Проблемы формирования и использования фон-
дов литературы. М., 1976, с. 72—82.

3 Слуцкина Р. Б., Бессмертнова Л. В. Использование каталогов и карто-
тек в обслуживании читателей Фундаментальной библиотеки АН ЛатвССР. —

В кн.: Информационно-библиографическая и справочная работа. М., 1978,
с. 142—154.
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bibliotēkas specifiskos apstākļus. Te koordinācija izpaužas dažādu

nodaļu kopīgos pētījumos.
Republikas bibliotēku zinātniskajā darbā nozīmīgu vietu ieņē-

muši bibliotēku, bibliogrāfijas zinātnes un grāmatniecības vēstures

pētījumi.
Bibliotēku vēstures izpētē 70. gados iezīmējas divi virzieni —

visas republikas bibliotēku darba un konkrētas bibliotēkas vēstures

pētīšana. Pirmajā virzienā strādājušas Valsts bibliotēka un LVU

Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas katedra, otrajā — FB, VB

un Liepājas PCZB. Publikāciju pagaidām ir maz. Interesantākie

un apjomīgākie darbi ir FB sagatavotā monogrāfija 1
,

kas veltīta

bibliotēkas 450 gadu jubilejai, un VB Rakstu IV sējums (R., 1973),
kas atspoguļo bibliotēkas darbību tās pastāvēšanas 50 gados. Sajā

grāmatā — «Bibliotēku darbs» — ir ievietots Liepājas PCZB

direktores A. Januškas raksts «Lappuses no Liepājas pilsētas cen-

trālās zinātniskās bibliotēkas vēstures», kas sagatavots sakarā ar

bibliotēkas 200 gadu jubileju 1976. gadā.

VB Zinātniskās pētniecības nodaļas bibliotēku vēstures sektorā

speciālisti izstrādājuši Latvijas bibliotēku vēstures periodizāciju.
Publicēti raksti2

,
kas atsedz Latvijas PSR bibliotēku vēsturē maz

izpētītu laikposmu — 1940./41. gadu un dod ieskatu Rīgas pilsētas
masu bibliotēku atsevišķu darba procesu centralizācijas mēģinā-
jumos.

80. gados VB turpinās republikas bibliotēku vēstures posma no

1956. gada līdz 1975. gadam izpēti, LVU vec. pasniedzējs F. Ran-

cans iecerējis izdot monogrāfiju «Latvijas bibliotēku vēsture». Tā

būs pirmais plašākais darbs, kas atspoguļos Latvijas bibliotēku

vēsturi no tās sākumiem līdz 1946. gadam. Jelgavas un Daugav-
pils PCZB sāks savu bibliotēku vēstures apzināšanu.

Latviešu bibliogrāfijas vēsturi pētī FB vecākā zinātniskā līdz-

strādniece A. Brempele. 80. gadu sākumā plānots izdot monogrā-
fiju, kas aptver laiku no 1920. gada līdz 1940. gadam. Tādējādi
tiks turpināts ievērojamā latviešu bibliogrāfa un literāta K. Egles
aizsāktais darbs.

Latviešu grāmatniecības vēsture salīdzinājumā ar bibliotēku un

bibliogrāfijas vēsturi ir vairāk pētīta, izdotas grāmatas, periodis-
kajos izdevumos atrodamas daudzas publikācijas. Te jāmin

1 Библиотеке 450: К юбилею Фундаментальной б-ки АН ЛатвССР. 1524—

1974. Р.: Зинатне, 1974. 199 е., 40 л. ил.

2 Pūriņš А. Bibliotēku darba sociālistiskie pārkārtojumi Latvija 1940. un

1941. gadā. —
Bibliotēku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1977,

1 (VI), 72.—91. lpp.; Purinš A. Centralizācijas elementi Rīgas pilsētas masu bib-

liotēku darbā 1925.—1941. gadā. — Turpat, 1979, 3 (VII), 78.-89. lpp.
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A. Apīņa, P. Bauģa, К. Egles, К. Karuļa, М. Laces, J. Peiles,
О. Zandera un citu autoru darbi.

Bibliotēku zinātniskās pētniecības darba kopplānos ietverti VB

un FB grāmatniecības vēstures pētījumi, kas veltīti atsevišķiem
periodiem (piemēram, FB — «Latviešu grāmata Padomju Savie-

nībā (1920 —1940)»), izdevējiem, izdevniecībām, tipogrāfijām (pie-
mēram, VB — «Stefenhāgenu izdevniecība Jelgavā (1769—

1919)» 1
,

«J. G. Vilkena tipogrāfija Rīgā (1675—1713)») 2
,

kādas

zinātņu nozares literatūras vai iespieddarba veida izdošanai (pie-
mēram, FB — «Sabiedriski politiskā grāmata Latvijā (1900—
1917)», «Latviešu žurnāli (1901 — 1917)»).

VB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa pievērsusies kompleksas
problēmas «Grāmata — lasītājs» izpētei vēsturiskā skatījumā. Ma-

teriāli, kas aptver lasīšanas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz

18. gs. vidum, publicēti VB izdevuma «Bibliotēku zinātnes aspekti»
4. (IX) sējumā (R., 1980), 80. gados šīs problēmas izpēte tiek tur-

pināta.

Latvijas PSR ZA Vēstures institūts kopā ar FB ieplānojuši no

1981. gada līdz 1990. gadam sagatavot un izdot 12 sējumos
J. K. Broces aprakstus, zīmējumus un rasējumus par Rīgu un Bal-

tiju. Vienpadsmitajā piecgadē FB turpinās 1976. gadā aizsāktos

pētījumus «Grāmatas un periodiskie izdevumi Latvijā (1900 —

1940)» un «Sabiedriski politiskā grāmata Latvijā (1900—1917)».
VB paredzējusi sagatavot publikācijas par pētījumiem latviešu

18. un 19. gs. rokraksta grāmatu jomā, «Dzejas izdošana Latvijā
līdz 20. gs. sākumam», «Prozas izdevumi līdz 19. gs. beigām» v.c.

Latviešu grāmatu vēstures izpēti sekmējusi FB Grāmatniecības

vēstures komisijas aktīvā darbība. Komisija apzinājusi šo jautā-

jumu pētniekus, novērsusi tematu dublēšanu.

70. gados veiktie bibliotēku zinātnes, bibliogrāfijas zinātnes un

grāmatniecības vēstures pētījumi papildinājuši latviešu tautas kul-

tūras vēsturi ar jaunām atziņām.
PSKP CX pārskata referātā XXV kongresam norādīts, ka jauno

zinātnes atziņu ieviešana nav mazāk svarīgs uzdevums nekā to

izstrādāšana, 3 tādēļ republikas bibliotēkas lielu uzmanību pievērš
pētījumu rezultātu propagandai, apspriešanai un ieviešanai praksē.
Organizētas konferences, sanāksmes, semināri, sagatavotas pub-
likācijas republikas un Vissavienības presei (daļa no tām minētas

1 Apinis A., Siško S. Jelgavas izdevēji Stefenhageni latviešu grāmatnie-
cībā. — Bibliotēku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1979, 2 (VII),
150.-182. lpp.

2 Siško S. J. G. Vilkena tipogrāfija Rīgā (1675—1713). — Bibliotēku zināt-
nes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. 1981, 5 (X), 133.—155. lpp.

3 PSKP XXV kongresa materiāli.R., .1976, 54. lpp.
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šai rakstā), sniegtas informācijas un intervijas pa radio un tele-

vīziju, nolasīti referāti dažādās auditorijās, izstrādātas rekomen-

dācijas un to izmantošanas plāni.
Plašu sabiedrisku skanējumu ieguva VB organizētais sociolo-

ģiskais pētījums «Grāmata un lasīšana lauku rajonā». Zinātnis-

kajā konferencē Kuldīgā 1 piedalījās ne tikai dažādu sistēmu biblio-

tēku, izdevniecību un preses darbinieki, bet ari rakstnieki un

rajona partijas un padomju iestāžu pārstāvji. Par to rakstīja presē,
ziņoja pa radio un televīziju.

Pētījuma «Zinātnisko bibliotēku fondu attīstības perspektīvas»
rezultātus apsprieda zinātniskajā konferencē 1976. gadā.2

Tā kā Valsts bibliotēka ir uzkrājusi zināmu pieredzi bibliote-

kārās terminoloģijas problēmu risināšanā, V. Ļ Ļeņina PSRS

Valsts bibliotēka organizēja Rīgā starprepublikānisku zinātniski

teorētisku konferenci par aktuālām bibliotēku zinātnes terminolo-

ģijas problēmām.
3

1980. gadā zinātniski praktiskajā konferencē Madonā tika ap-

kopoti pētījuma «Lasītāju pieprasījuma veidošana bibliotēkās»4

rezultāti.

Konferencēs un citos pasākumos aizvien piedalās dažādu sis-

tēmu bibliotēku darbinieki ne tikai kā klausītāji, bet viņi arī uzstā-

jas ar referātiem un ziņojumiem. Bibliotēku sadarbība nostiprinā-

jusies, arī organizējot zinātnisko kadru kvalifikācijas celšanas

pasākumus — seminārus, lekcijas.

Liela nozīme republikas bibliotēku zinātniskās domas cirkulā-

cijā ir VB rakstu krājumam «Bibliotēku zinātnes aspekti» (no
1964. gada līdz 1974. gadam iznāca ar nosaukumu «Raksti»). Tā

mērķis ir sniegt pārskatu par zinātniskās pētniecības darbu bib-

liotēku zinātnē, bibliogrāfijas zinātnē un grāmatzinātnē, veicināt

jaunu atziņu veidošanos un pētījumu rezultātu aktīvāku izmanto-

šanu bibliotekārajā praksē.

Krājumos ievietotā bibliotēku darba statistika, VB Reto grā-
matu un rokrakstu nodaļas sagatavotie rokrakstu teksti un ko-

1 Grāmata un lasīšana laukos: Zinātniska konf. / LPSR Kult. m-ja. V. Lāča

LPSR Valsts b-ka. Kuldīga, 1974. 52 lpp.
2 Итоги исследования фондов научных библиотек в г. Риге в 1970—

1975 гг. Тез. докл. и сообщ. Р., 1976. 83 с.

3 Актуальные проблемы терминологии библиотечного дела: Межресп. на-

уч.-теорет* конференция. Тез. докл. и сообщения (г. Рига, 28—29 ноября

1979 г.). / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Гос. б-ка ЛССР им. В. Лациса.

М., 1979. 36 с.

4 Чтение и формирование личности: Тез. докл. и сообщ. респ. науч -

практ. конф. (г. Мадона, 25—26 ноября 1980 г.). Р., 1980. 46 с.



15

mentari bagātina kultūras, vestures un citu jautājumu pētnieku zi-

nātnisko bāzi.

Redakcijas kolēģija rūpējas par krājuma satura daudzveidību

un autoru kolektīva paplašināšanu, uzaicina citu sistēmu biblio-

tēku darbiniekus un FB Grāmatniecības komisijas sēdēs nolasīto

interesantāko darbu referentus sagatavot publikācijas. Tādējādi
šis izdevums ne tikai atspoguļo bibliotēku zinātnisko darbu, bet arī

daļēji sekmē tā koordināciju.
Zinātniskās pētniecības darba koordinācija republikā ir sekmē-

jusi bibliotēku darba pilnveidošanu. Pētījumi devuši zinātnisku

pamatojumu aktuālu problēmu risināšanai, piemēram, valsts masu

bibliotēku centralizācijai, depozītbibliotēku sistēmas izveidei re-

publikā, fondu komplektēšanas koordinācijai, atsevišķu bibliotēku

lasītāju bibliotekārās un informatīvi bibliogrāfiskās apkalpošanas
uzlabošanai. Latviskoti un praksē ieviesti simtiem bibliotekāro un

bibliogrāfisko terminu. Socioloģiskie pētījumi par grāmatu un la-

sīšanu parādījuši, cik bagāta ir mūsdienu cilvēka garīgā pasaule
un kāda. ir bibliotēku loma vispusīgi attīstītas personības veido-

šanā.

Daļai mūsu pētījumu ir Vissavienības nozīme, to rezultātu

ieviešana praksē palīdzējusi risināt nozīmīgas bibliotēku darba

problēmas, piemēram, pieaugušo un bērnu bibliotēku centralizā-

ciju vienā sistēmā, fondu depozitārās glabāšanas organizāciju, šī

mūsu pieredze izmantota attiecīgo reglamentējošo dokumentu iz-

strādāšanā.

Taču zinātniskās pētniecības darba koordinācijā ir ne mazums

trūkumu un grūtību: piecgades sākumā nav zināmi visi centrali-

zētie Vissavienības pētījumi, kad tos uzzina, ir jāsteidz veikt Vis-

savienības pētījumi un bieži vien laika trūkuma dēļ jāatsakās no

saviem pētījumiem. Ne vienmēr bibliotēkas ir precīzi aprēķinājušas
savus darbaspēka un laika resursus, bibliotēku plāni bieži vien

neatklāj pētījuma mērķi un galarezultātu, nav vienotu kritēriju, ko

uzskatīt par zinātnisku darbu bibliotēku zinātnē, dažkārt trūkst

informācijas par izmaiņām zinātnisko darbu plānos, atskaites par
veikto darbu nav pilnīgas, tās reti atklāj to, kā pētījumu rezultāti

izmantoti praksē. Minētos trūkumus varam novērst, ja tālāk no-

stiprinām bibliotēku savstarpējo sadarbību gan vienas sistēmas

ietvaros, gan dažādu resoru bibliotēku vidū. Tā sekmēs aktuālu

bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas pilnveidošanas pro-
blēmu mērķtiecīgāku izpēti.
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Д. ХОЛШТЕЙН

КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Резюме

В 70-е годы в нашей стране была создана система координации научно-
исследовательской работы библиотек и других учреждений, занимающихся

научной работой в области библиотековедения, библиографоведения и кни-

говедения.

В Латвийской ССР координационным центром являются Государственная
библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса и созданный в 1975 году совет

по научно-исследовательской работе Межведомственной комиссии по коорди-

нации деятельности специальных, научных и научно-технических библиотек

Госплана ЛатвССР.

Основные научные силы сконцентрированы в научных библиотеках г. Риги

и на кафедре библиотековедения и библиографии ЛГУ им. П. Стучки.
С 1971 года составляются сводные пятилетние и годовые планы и отчеты

о научной работе библиотек. По мнению автора, целесообразно составлять

также долгосрочные сводные планы, поскольку часть научных исследований

длится более пяти лет.

Координационные планы имеют большое организующее значение. В них

отражаются не только тематика научных работ, но и актуальные проблемы
библиотечного дела в республике, сотрудничество библиотек разных ве-

домств в их решении. Больше внимания следовало бы уделить проведению
комплексных исследований.

Основными темами исследований 70-х годов были библиотечная и биб-

лиографическая терминология, единая библиотечная сеть, книга и чтение в

советском обществе, библиотечно-библиографические ресурсы научной инфор-
мации, библиотечные фонды и каталоги и перспективы их развития, история
библиотек Латвийской ССР, история латышской библиографии, история ла-

тышской книги.

В 80-е годы будут продолжены изучение роли книги и чтения в си-

стеме социально-культурных характеристик советского образа жизни, разра-
ботка терминологической системы библиотековедения и библиографоведения,
исследование советского периода истории библиотечного дела в Латвии. Пла-

нируется также ряд научных работ по истории латышской книги, в том числе

продолжение изучения комплексной проблемы «Книга и чтение в латышском

обществе» в историческом аспекте. Значительная часть работ будет посвя-

щена проблеме оптимизации функционирования библиотечных систем.

В статье анализируется участие библиотек республики во всесоюзных

исследованиях, организация собственных региональных (межведомственных
и ведомственных) и локальных исследований, даются ссылки на публикации.

Внедрению результатов научных исследований способствовала их попу-

ляризация: организация конференций, совещаний, семинаров, публикации в

республиканской и всесоюзной печати, информация и интервью по радио и

телевидению, выступление исследователей с докладами перед различными

аудиториями.
Большое значение для активизации библиотечной мысли имеет издание

ГБ ЛатвССР им. В. Лациса «Аспекты библиотековедения». Авторами статей

этого сборника являются представители библиотек разных ведомств и учреж-
дений, занимающиеся библиотечной наукой. Заботясь о многоаспектности

содержания выпусков, редакционная коллегия участвует в координации науч-
ной деятельности исследователей.



Координация научно-исследовательской работы научных библиотек рес-
публики имеет определенные положительные результаты. Итоги исследований

создали научную основу для решения многих актуальных проблем, например
таких, как централизация государственных массовых библиотек, создание

системы депозитарного хранения библиотечных фондов. Найдены и внедрены
латышские эквиваленты сотен библиотечных и библиографических терминов.
Исследователи проблемы «Книга и чтение» раскрыли духовный мир нашего

современника и роль библиотек в его дальнейшем формировании. Исследова-
ния исторических тем обогатили историю культуры латышского народа но-

выми знаниями.

Несмотря на положительные результаты координации научной деятель-

ности библиотек, имеется немало трудностей и нерешенных вопросов, в част-

ности связанных с планированием и отчетностью участников координации, с

отсутствием единых критериев отнесения к научной работе отдельных биб-

лиотековедческих разработок.
Расширение и углубление взаимосвязей библиотек разных ведомств будут

способствовать дальнейшему совершенствованию библиотечно-библиографн-
ческого обслуживания читателей в условиях развитого социализма.

D. HOLŠTEINE

CO-ORDINATION OF RESEARCH WORK

IN SCIENTIFIC LIBRARIES OF THE LATVIAN SSR

Summary

In the 70ies research work co-ordination system of libraries and other insti-

tutions engaged in research work in the field of library and book science was

created in our country.
In the Latvian SSR the co-ordination centre is the V. Lācis State Library of

the Latvian SSR and the Council on the research work of the State Plan Interde-

partmental commission on co-ordination of special, scientific and scientific tech-

nical libraries of the Latvian SSR.
The main scientific forces are concentrated in the scientific libraries of Riga

and at the Chair of library science of P. Stučka Latvian State University.

Since 1971 five-year and annual union research plans and accounts are being

drawn up. The author thinks it advisable to draw up also long-term union plans

so far as a part of investigations takes more than 5 years.
Co-ordination plans are of great organizing importance. They reflect not only

the themes of scientific work, but also urgent problems of library work in the

republic, co-operation of libraries of different departments. More attention should

be paid to complex investigations.
The main themes in the 70ies were library and bibliographical terminology,

united library system, book and reading in Soviet society, library-bibliographical
resources of scientific information, library stocks and catalogues, their subse-

quent development, history of the Latvian SSR libraries, history of Latvian bib-

liography, history of Latvian book.

The 11th Five-Year Plan envisages further study of book and reading, work-

ing out of library terminology system, investigation of the history of library
work in Soviet Latvia. Research work is being planned on the history of Latvian
book, including a continued study of the complex theme "Book and reading in

Latvian society" in the historical aspect. A considerable part of the research work

will be devoted to the problem of optimization of functioning of library systems.
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The author analyses the participation of the republican libraries in All-Union

investigations and organization of regional (interdepartmental and departmen-
tal) and local investigations.

The investigation results were popularized in conferences, meetings, semi-

nars, publications in the republican and Ail-Union press, informations and inter-

views over the radio and TV, reports of the research workers to various audiences.

The publication of the State Library "Aspects of Librarianship" is very sig-
nificant in stirring up library work, the authors of this collection work at

the libraries of different departments and institutions. The editorial board

with its great concern for many-sided contents of the "Aspects" contributes to

the co-ordinationof scientific activity of the research workers.

Co-ordination of research work of the scientific libraries in the republic has

definite positive results, creating scientific basis for settling many urgent library
problems like centralization of state public libraries, establishing the system of

depositary keeping of library stocks. Hundreds of Latvian equivalents of library
and bibliographical terms have been found and introduced into practise. Those

who have worked at the problem "Book and reading" have shown the inner

world of our contemporary and the role of the library in its development. The

investigations of historical themes have enriched the history of Latvian culture.

However, there is a lot of difficultiesand unsettled questions connected with

the planning and accounting of the co-ordination participants, with the lack of

united criteria for the research of separate processes.
The expansion and deepening of library intercommunication of different de-

partments will sponsor further improvement of library-bibliographical service of

readers in the conditions of developed socialism.
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В. ЗИНКИНА

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

В БИБЛИОТЕКАХ АКАДЕМИИ НАУК

ЛАТВИЙСКОЙ ССР (1974—1979)

В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О повышении

роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и

научно-техническом прогрессе» (1974) основной задачей биб-

лиотек Академии наук Латвийской ССР в 1974—1980 годах
1

являлось осуществление комплекса мероприятий для всесторон-
него удовлетворения библиотечно-библиографических потребно-
стей ученых и специалистов республики.

Среди этих мероприятий значительное место занимало совер-

шенствование использования книжных богатств академических

библиотек для содействия развитию науки, ускорения научно-

технического прогресса, внедрения его достижений в производ-
ство.

Библиотечная сеть Академии наук Латвийской ССР состоит

из 16 библиотек: Фундаментальной библиотеки с отделением

им. Мисиня, ее филиала по общественным наукам и 14 библиотек

учреждений АН. Это специальные библиотеки институтов АН

ЛатвССР: физики, электроники и вычислительной техники, фи-
зико-энергетического, механики полимеров, неорганической
химии, органического синтеза, химии древесины, микробиологии,
биологии. Специальные библиотеки имеют также Радиоастро-
физическая обсерватория, Ботанический сад, Специальное кон-

структорское бюро магнитной гидродинамики Института физики
АН ЛатвССР и два завода: Экспериментальный завод биохими-

ческих препаратов и Рижский завод медпрепаратов.
Методическое руководство всеми библиотеками Академии

наук СССР и академий наук союзных республик возложено на

' Обслуживание читателей Фундаментальной библиотеки до 1973 г.
В кн.: Библиотеке — 450. Р., 1974, с. 45—50.
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Библиотечный совет Президиума АН СССР, который один раз в

два года созывает совещание директоров.

Основные направления деятельности академических библио-

тек республики определяет Библиотечный совет Президиума АН

ЛатвССР под председательством академика Я. П. Страдыня.
Кроме того, библиотечные советы имеются в библиотеках

12 институтов АН ЛатвССР. Эти советы рассматривают вопросы

комплектования фондов, списания литературы, обсуждают
планы и отчеты библиотек. Члены библиотечных советов оказы-

вают значительную практическую помощь библиотекам, осо-

бенно при совершенствовании таблиц классификации литера-

туры и комплектовании фондов.
Библиотекам АН ЛатвССР принадлежит ведущее место в об-

служивании ученых. Одна из старейших библиотек Советского

Союза и Европы, в 1974 году торжественно отметившая свое

450-летие, Фундаментальная библиотека (ФБ) АН ЛатвССР

обслуживает не только творческие коллективы академии

наук и других научных учреждений, высших учебных заведений

республики, но и специалистов народного хозяйства — всех,

кому необходима научная книга. Библиотеки учреждений ака-

демии наук обслуживают в основном своих сотрудников. Фонд

академических библиотек к 1980 году составил 2 958 612 ед., из

них 2 469 222 ед. было в ФБ, 101 586 ед. — в филиале по общест-

венным наукам, 387 804 ед. — в библиотеках учреждений АН

ЛатвССР.

Академические библиотеки республики обслуживают читате-

лей на основе богатого единого книжного фонда. Литература

поступает в библиотеки по профилю комплектования, утверж-

денному в 1975 году. Для более полного удовлетворения инфор-
мационных потребностей ученых республики в профиль комплек-

тования внесен ряд изменений в соответствии с планами научно-

исследовательских работ АН ЛатвССР и на основании ряда
исследований Фундаментальной библиотеки по использованию

отдельных фондов читателями.

Профиль ФБ универсальный, литература комплектуется в

основном по проблемам научных исследований АН ЛатвССР с

учетом развития промышленности республики. В соответствии с

планом координации Единой системы информационного фонда
(ЕСИФа) ЛатвССР ФБ наиболее полно комплектует литера-

туру по естественным наукам.

Особенностью ФБ является то, что для архивного фонда
латышской литературы (отдел им. Я. Мисиня) приобретается
вся литература, вышедшая в Латвийской ССР, независимо

от тематики и читательского назначения, литература на
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Зал каталогов в новом здании ФБ ЛатвССР

латышском языке и литература о Латвии и латышах незави

симо от места издания.

Профиль комплектования библиотек учреждений академии

наук всесторонне отражает тематику исследований соответст-

вующего института, завода.

Деятельность библиотек АН ЛатвССР по обслуживанию чи-

тателей разнообразна: это предоставление фондов в читальных

залах, индивидуального абонемента для работников академии и

частично для других ученых республики, обслуживание через

международный и внутрисоюзный межбиблиотечные абонементы

(МБА), формирование и передача библиотек-передвижек ФБ

библиотекам учреждений АН, библиографическая и информа-

ционная работа, копирование книг, статей и других материалов.

Необходимо отметить, что обслуживание читателей в ФБ

было затруднено из-за нехватки помещений в центральном кни-

гохранилище: доступ к части фондов был временно закрыт для

читателей, фонды, находившиеся на полках, были разрознены и

размещены в различных не приспособленных для хранения книг
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помещениях. Но несмотря на то что была нарушена система

организации фондов, число читателей ФБ увеличилось.

Изучение состава читателей сети библиотек АН ЛатвССР,

проведенное ФБ в 1975 году, позволило уточнить и их количест-

венный состав. Так, в последние годы в академических библио-

теках зарегистрировано около 17 000 читателей, из них более

12000 пользуются фондом ФБ, и это в основном научные работ-
ники АН ЛатвССР и других научных учреждений республики,

инженерно-технические и медицинские работники, деятели куль-

туры и искусства.

По данным исследования «Состав читателей ФБ АН

ЛатвССР и их объективные информационные потребности»,
проведенного в 1975 году, фонд ФБ в основном соответствует

запросам читателей (табл. 1).
Анализ основных показателейработы библиотекАН ЛатвССР

за шесть лет (1974—1979) свидетельствует о том, что в рас-

сматриваемый период все академические библиотеки улуч-

шили обслуживание читателей (табл. 2—5).

Возросла посещаемость библиотек. Если в 1974 году она

составляла 12, то в 1978 году* — 17,9. Посещаемость библиотек

учреждений АН ЛатвССР в 1979 году достигла 23,4.
В 1978 году в библиотеках АН ЛатвССР зарегистрировано

305 370 посещений — на 142425 посещений больше, чем в

1974 году. Две трети посещений приходится на ФБ (в
1978 году — 204 974). В 1979 году библиотеки учреждений АН

читатели посетили 105 168 раз.
На 30% увеличилась выдача литературы. Если в 1974

году читатели сети библиотек АН использовали 949 474 ед.

* В 1979 и 1980 годах читальные залы ФБ на некоторое время были за-

крыты в связи с перемещением фондов в новое книгохранилище. Поэтому ци-

фровые данные, связанные непосредственно с обслуживанием в читальных

залах ФБ, приводятся за 1978 год.

Соответствие книжного фонда Ф

Специальность

Естественные науки
Общественные науки
Техника

Медицина
Сельское хозяйство
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Таблица
2

*

Цифровые
данные
за

1980

год

не

приводятся
в

связи

с

перемещением
фондов

ФБ

в

новое

здание.

водные

показатели
ра

оты

по

о

луживанию
читателей (1974—1979

етиг.)*

миотек

кадемии
наук

атви

ско

Показатели

Еди- ница учета

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Количество
читателей

чит.

9

983

16

187

16

360

16

824

17

029

16816

Количество
посещений

посещ.

162

945

180

440

188

339

234

009

305

370

282

636

Книговыдача

печ.

ед.

949

474

1

410319

1

547

079

1

755

908

2

053

565

1

906

232

Получено

литературы
по

МБА

печ.

ед.

3

299

3

865

4512

5

431

4

967

5

034

Выдано

литературы
по

МБА

печ.

ед.

6712

8

634

9

237

9

382

9

338

9

349

Выставки
новых

поступлений

выст.

938

1

033
62

196

1

194
71

859

1

260
68

795

1

288
68

734

1

336
64

263

печ.

ед.

59

598

Тематические
выставки

выст.

114

108
5

436

132
6

059

155
6

558

139
5

490

142
6

046

печ.

ед.

6

338

Информационные бюллетени

вып.

305

292
21

162

301
22

985

337
22

293

363
23

021

360
20

380

печ.

ед.

10

840

Устные

справки

справка

37

287

37

374

35

276

37

231

39

400

37

390
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Таблица
3

Основные

показатели
работы
по

обслуживанию
читателей

Фундаментальной
библиотеки
Академии
наук

Латвийской
ССР

(1974—1979
гг.)

Показатели

Единица учета

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Количество
читателей

чит.

6

095

11

945

12

082

12

454

12

413

12314

Количество
посещений

посещ.

80

583

92

874

93

581

136

639

204

974

177

468

Книговыдача

печ.

ед.

518681

879

692

927

858

1

089

564

1

320

047

1

129

781

Получено

литературы
по

МБА

печ.

ед.

2

039

1

965

2

116

2

121

1

888

1

802

Выдано

литературы
по

МБА

печ.

ед.

6

656

8

549

9

184

9

296

9

215

9213

Выставки
новых

поступлений

выст. печ.

ед.

П4
28

547

115

117

134

140

122
25

690

30

406

36

656

31

477

30

075

Тематические
выставки

выст.

62

3

451

28

2

509

28

29

28

30

печ.

ед.

2

786

2

820

2

599

2

970

Информационные
бюллетени

вып. печ.

ед.

12

10

840

12

11

648

16

26

29

28

14

186

13

984

13

925

12519

Устные

справки

справка

22

100

21

536

18

652

20

692

21

091

18

469
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Таблица
4

сновные

показатели
работы

по

обслуживанию
читателей

филиала

Фундаментальной
б

и

библиотек

учреждений

Академии
наук

Латвийской
ССР

(1974—1979
гг.)

5и

лнотеки

Показатели

Единица учета

1974

1973

1976

1977

1978

1979

Количество
читателей

чел.

3

888

4

242

4

278

4

370

4616

4

502

Количество
посещений

посещ.

82

362

87

566

94

758

97

370

100

396

105

168

Книговыдача

печ.

ед.

430

793

530

627

619211

666

344

733

518

776

451

Получено

литературы
по

МБА

печ.

ед.

1

260

1

900

2

396

3310

3

079

3

232

Выдано

литературы
по

МБА

печ.

ед.

56

85

53

86

123

136

Выставки
новых

поступлений

выст. печ.

ед.

824

918

1

077

1

126

1

148
38

65~9

1

214
38

573

31

051

31

790

35

203

37318

Тематические
выставки

выст. печ.

ед.

52

80

104

125

1_П
2

891

112
3

076

Информационные
бюллетени

2

887

2

927

3

273

3

647

вып. печ.

ед.

293

280

285

31

1

334

332

нет.

свед.

9514

8

799

8

309

9

276

7

861

Устные

справки

(библио-

течные,

библиографиче-
ские)

справка

15

187

15

838

16

624

16

539

18

309

18

921



26

Таблица 5

Фонд, количество читателей и книговыдача филиала по общественным

наукам Фундаментальной библиотеки и библиотек учреждений АН ЛатвССР

в 1979 г.

литературы, то в 1978 году — 2 053 565, причем около 25% со-

ставили зарубежные издания. Книговыдача библиотек учрежде-

ний АН увеличилась с 430 793 ед. в 1974 году до 776 451 в

1979 году.
По сравнению с 1979 годом в 1980 году основные показатели

работы филиала ФБ и библиотек учреждений АН ЛатвССР про-

должали расти: например, количество читателей увеличилось на

273, посещений — на 984, книговыдача — на 10 058 ед.

Использование фондов ФБ в настоящее время превышает

учитываемую книговыдачу. Очень трудно учесть литературу,

взятую по индивидуальному абонементу, но используемую сот-

рудниками всей лаборатории. Кроме того, ФБ выдает читателям

литературу не только в читальных залах. Библиотеки учреж-

дений получают из ФБ библиотеки-передвижки — новейшие но-

мера зарубежных журналов. Таким образом информация дости-

гает места работы ученого или специалиста.

Большое значение придается дифференцированному обслу-
живанию читателей. Новой организационной формой индивиду-

1нститута органического
синтеза

1нститута химии древесины
1нститута микробиологии
1нститута биологии

ютанического сада

•кспериментального завода

мических препаратов

авода медпрепаратов
1пец. конструкторского бюро
магнитной гидродинамики

биохи-
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ального абонемента в последние годы явилась доставка литера-

туры из ФБ сотрудникам институтов библиотечными работни-

ками или информаторами учреждений АН ЛатвССР. В этой

форме работы есть свои минусы, но достигнуто главное — улуч-

шено обслуживание определенных категорий читателей.

Все библиотеки АН ЛатвССР обслуживают ученых академии

наук по межбиблиотечному абонементу, получая для них лите-

ратуру из других библиотек Советского Союза. В последние

годы сеть академических библиотек получает по МБА всего

около 5 ООО ед. литературы, из них около 3 ООО ед. поступает в

библиотеки учреждений АН и около 2 ООО ед. — в ФБ. Напри-

мер, в 1979 году для научных сотрудников АН были получены
5 034 ед. литературы. В 2,5 раза увеличилось получение литера-

туры по МБА в библиотеках учреждений АН (в 1974 году —

1 260, в 1979 году — 3 232 ед.). Международный абонемент ве-

дет лишь ФБ, ежегодно получая 20—40 изданий.

Увеличению выдачи литературы по МБА из ФБ способство-

вало введение «Положения о единой общегосударственной

системе межбиблиотечного абонемента в СССР». Если в

1974 году по МБА было выдано 6656 ед., то в 1979 году —•
9 213 ед., или на 37% больше.

Основная выдача литературы по МБА (ежегодно более

9000 ед.) приходится на ФБ, которая располагает наиболее бо-

гатыми фондами старой и новой отечественной и иностранной

литературы; из библиотек сети АН ЛатвССР ежегодно выдается

100 ед. (в основном издания институтов).

Количество абонентов МБА ежегодно несколько колеблется

и растет незначительно. В 1979 году в сети библиотек АН

ЛатвССР был 981 абонент, в том числе в ФБ — 929.

Для улучшения обслуживания ученых по МБА его работа в

последние годы реорганизована: в ФБ введена должность биб-

лиографа для проверки и доработки требований, создан вначале

сектор, а в 1979 году — отдел межбиблиотечного абонемента.

Информационной работой в АН ЛатвССР занимаются: Центр

научной информации по общественным наукам, 20 информаци-
онных подразделений (отделы научно-технической информации,

патентно-информационные отделы, информационные группы) в

учреждениях АН (куда входят специальные библиотеки) и ФБ.

Последняя располагает основным справочно-информационным
фондом для системы информации АН ЛатвССР, базой для об-

служивания информаторов институтов академии. Избиратель-
ное распределение информации (ИРИ) в АН ЛатвССР ведется

информационными подразделениями по основным направле-
ниям научных исследований института. ИРИ осуществляется на
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основе сигнального оповещения и выдачи копий первоисточни-
ков потребителям информации.

Широкое развитие в библиотеках АН ЛатвССР получила

научная информация и пропаганда литературы путем организа-

ции выставок, составления списков новых поступлений и инфор-
мационных указателей по тематике научной работы институтов

академии. За 1974—1979 годы академические библиотеки рес-

публики составили 1 958 информационных указателей литера-

туры, причем ежегодно их количество увеличивалось (с 305 в

1974 году до 360 в последние годы). ФБ составляет в основном

информационные указатели зарубежных изданий и тематические

указатели литературы, а библиотеки учреждений АН ЛатвССР—

списки новых поступлений. Например, в 1979 году надо

большее количество списков новых поступлений было составлено

библиотекой Института химии древесины (72) и библиотекой

Института электроники и вычислительной техники (64). В ФБ

в последнее время увеличилось количество составляемых теку-

щих библиографических указателей (с 12 до 30 в год).

Систематической массовой информацией о вновь поступаю-

щих в библиотеки иностранных книгах и периодических изда-

ниях ФБ начала заниматься с 1956 года.

Информационные указатели литературы усовершенствова-

лись и расширились. Сводный библиографический указатель

«Иностранные периодические издания в библиотеках ЛатвССР»

ранее включал поступления 12 библиотек г. Риги, а в настоящее

время — 96 библиотек. С 1970 года по просьбе Межведомствен-

ной комиссии по координации деятельности научных, специаль-

ных и научно-технических библиотек Госплана ЛатвССР увели-
чен тираж указателя.

В целях оперативности с 1976 года указатель издается двумя

выпусками. Первый составляется по заказам зарубежной пери-

одики, второй — после поступления первого номера периодиче-
ского издания в библиотеки, т. е. содержит изменения и допол-

нения к первому выпуску.

Продолжается составление, размножение и распространение
по библиотекам ежемесячного сводного указателя «Новые ино-

странные книги в научных библиотеках Латвийской ССР».

Кроме того, ФБ начала составлять два текущих библиогра-
фических указателя по тематике исследований институтов ака-

демии наук. Это «Библиографические материалы по естествен-

ным наукам» и «Водные ресурсы и их защита от загрязнения».
Ежемесячный указатель «Библиографические материалы по

естественным наукам» отражает получаемые ФБ отдельные биб-

лиографические указатели, а также прикнижные (пристатейные)
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Выставка в вестибюле нового здания ФБ ЛатвССР

библиографические списки литературы, включающие не менее

100 наименований. Тираж указателя — 140 экз. Текущий ука-
затель «Водные ресурсы и их защита от загрязнения» составля-

ется в 15 экз. шесть раз в год.

Значительно расширилось осуществляемое всеми библиоте-

ками АН ЛатвССР справочно-библиографическое обслужива-
ние ученых и специалистов. Более 224 000 библиографических
справок, выданных за шестилетний период, говорит о значитель-

ной помощи читателям (научным работникам) библиотек.

Письменные библиографические справки в основном состав-

ляет ФБ. Запросы на них уменьшаются в связи с совершенство-
ванием справочного аппарата библиотек, который удовлетворяет

информационные потребности читателей.

Количество устных библиотечных и библиографических спра-
вок, выдаваемых ежегодно читателям, в целом стабильно: более

37 000 по всей сети библиотек АН; более половины устных спра-
вок зарегистрировано в ФБ (в 1978 году — 21 091).

Совершенствование и развитие информационно-библиогра-
фического обслуживания в академических библиотеках респуб-
лики в перспективе должно быть направлено в первую очередь
на повышение качества и оперативности информации.
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Все библиотеки АН ЛатвССР активно организуют тематиче-

ские выставки новых поступлений. За рассматриваемый период

читателям предложено около 8 000 выставок. В 1979 году было

организовано 1 478 различных выставок — на 426 больше, чем

в 1974 году.

Количество тематических выставок библиотек АН ЛатвССР

неуклонно увеличивалось (в 1974 году — 114, в 1979 году —

142); всего за рассматриваемый период читатели ознакомились

с 642 различными тематическими выставками. ФБ ежегодно ор-

ганизует около 30 тематических выставок (за исключением юби-

лейного 1974 года, когда были организованы 62 выставки).
Нельзя не отметить, что ФБ стремилась организовать в помощь

развитию науки тематические выставки по проблемам и темам

научных работ институтов АН ЛатвССР. Например, в 1979 году

в ФБ были размещены выставки «Альберт Эйнштейн и принцип

относительности», «Теория вероятностей», «Коррозия металлов».

Более чем в два раза увеличилось количество тематических

выставок в библиотеках учреждений: с 52 в 1974 году — до 112

в 1979 году.
В сети библиотек АН ЛатвССР иэ года в год увеличивалось

и количество выставок вновь поступившей литературы: в

1979 году их было 1 336 — почти на 400 больше, чем в 1974 году.

В конце 1980 года ФБ начала обслуживать читателей в новом

здании, которое построенов 1979 году как первая очередь запро-

ектированного двухкорпусного сооружения в Академгородке
г. Риги рядом с пятью институтами АН ЛатвССР. В первую оче-

редь построено 14-этажное книгохранилище, вторая очередь

введет в действие читальные залы, зал каталогов, рабочие по-

мещения для сотрудников библиотеки и подсобные помещения.

До постройки второй очереди обслуживание читателей ФБ

организовано в новом книгохранилище, где временно на втором

и третьем этажах размещены читальные залы, справочно-биб-

лиографический отдел, отдел МБА.

В пяти читальных залах — 120 читательских мест, два зала

предоставлены ученым республики.

Улучшению обслуживания читателей в новом здании способ-

ствовало введение в залах отечественной и зарубежной пери-

одики последних трех лет издания свободного доступа к полкам,

где размещены периодические издания (3 780 названий). Реор-
ганизован также абонемент: книги на дом читатели могут полу-
чить по предварительному заказу, не поднимаясь в читальные

залы. Изменился технологический процесс обслуживания чита-

телей. Из опытных работников библиотеки создана группа, в за-

дачу которой входят принятие требований от читателей, распре-

деление их по направлениям и отправка в книгохранилище.
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Изменение технологических процессов работы по обслужива-
нию читателей в новом здании сопровождалось разработкой
ряда новых инструкций, рекомендаций.

В новом здании полуавтоматизированы и автоматизированы

некоторые процессы работы. Необходимую влажность и темпе-

ратуру воздуха поддерживают установки кондиционирования

воздуха. В здании установлены вертикальный полуавтоматиче-
ский конвейер для подачи книг, автоматическая углекислотная
система пожаротушения и автоматическая пожарная сигнали-

зация. В книгохранилище есть централизованная установка пы-

леудаления.

Вторая очередь ФБ представит собой примыкающий к книго-

хранилищу двухэтажный блок, в котором разместятся читальные

залы, зал каталогов, республиканский информационный центр,

рабочие помещения для сотрудников библиотеки, конференц-зал
и столовая. Здесь же будут находиться отдел репрографии,
переплетная,механическая и столярная мастерские.

В перспективе предусмотрено расширение книгохранилища

путем присоединения к центральному зданию 12-этажного блока

на 1,5 млн. томов.

V. ZINKINA.

ZINĀTNIEKU UN SPECIĀLISTU BIBLIOTEKĀRI

BIBLIOGRĀFISKĀ APKALPOŠANA LPSR ZINĀTŅU AKADĒMIJAS

BIBLIOTĒKĀS 1974.—1979. G.

Kopsavilkums

Rakstā aplūkota zinātnieku un tautas saimniecības speciālistu informatīvo

vajadzību bibliotekāri bibliogrāfiskā nodrošināšana LPSR ZA bibliotēkās laik-

posmā no 1974. gada līdz 1979. gadam.
Sešu gadu laikā visas akadēmiskās bibliotēkas (Fundamentālā bibliotēka, tās

Sabiedrisko zinātņu filiāle un 14 Zinātņu akadēmijas iestāžu bibliotēkas) būtiski

uzlabojušas lasītāju apkalpošanu, vienlaikus palielinājušies visi galvenie biblio-

tēku darba rādītāji.
. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas bibliotēku fonds uz 1980. gadu ir 2 958 612

iespiedvienības, no tām 2 469 222 vienības atrodas Fundamentālās bibliotēkas

fondā, 101 586 vienības — FB Sabiedrisko zinātņu filiāles fondā, iestāžu biblio-
tēku fondos — 387804 iespiedvienības.

Lasītāju skaits Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas bibliotēkās pēdējos gados
nostabilizējies ap 17 000, no tiem 12 000 reģistrēti par lasītājiem Fundamentālajā
bibliotēkā.

Par 30% palielinājies literatūras izsniegums. 1974. gadā Zinātņu akadēmijas
bibliotēku lasītāji izmantoja 949 474 iespiedvienības, turpretim 1978. gadā1

—

2 053 565 vienības.

1 Sakarā ar bibliotēkas fondu pārvietošanu uz jauno ēku 1979. un 1980. ga-
a fun^ bibliotēkas lasītavas ilgāku laiku bija slēgtas, tāpēc skaitliskie

rādītāji, kuri saistīti ar lasītāju apkalpošanu lasītavās, doti par 1978. gadu.
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Palielinājies apmeklējumu skaits bibliotēkās. 1978. gadā lasītāji apmeklē-

juši Zinātņu akadēmijas bibliotēkas 305 370 reizes — par 142 425 reizēm vairāk

nekā 1974. gadā. Divas trešdaļas apmeklējumu attiecas uz Fundamentālo biblio-

tēku.

levērojamu vietu lasītāju apkalpošanas sistēmā ieņem starpbibliotēku abo-

nements. Pēdējos gados akadēmiskās bibliotēkas SBA kārtā saņem apmēram
5000 vienību gadā, no tām 2000 vienības — Fundamentālā bibliotēka. Par 37%

palielinājies literatūras izsniegums starpbibliotēku abonementā no Fundamentā-

lās bibliotēkas fondiem (1974. gadā 6656 vienības, 1979. gadā — 9213 vienības).
Bibliotēkās strauji attīstījusies zinātniskā informācija un literatūras propa-

ganda ar izstāžu, jaunienākušās literatūras sarakstu un tematisko informatīvo

literatūras rādītāju palīdzību atbilstoši Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas insti-

tūtu zinātniskās pētniecības darba tematikai. Laikā no 1974. gada līdz 1979. ga-
dam republikas akadēmiskās bibliotēkas sastādījušas 1958 informatīvos litera-

tūras rādītājus. Lasītāju vērtējumam aplūkotajā laikposmā nodots ap
8000 grāmatu izstāžu (gan jaunumu, gan tematiskās).

11. piecgadē lasītāju apkalpošana Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas biblio-

tēkās galvenokārt saistīta ar Fundamentālās bibliotēkas jaunās ēkas pirmās kār-
tas apgūšanu. 1980. gada decembrī bibliotēkas jaunajā ēkā lasītājiem durvis vēra

5 lasītavas.

V. ZINKINA

LIBRARY AND BIBLIOGRAPHICAL SERVICE

OF SCIENTISTS AND SPECIALISTS IN THE LIBRARIES

OF THE ACADEMY OF SCIENCES

OF THE LATVIAN SSR FROM 1974—1979

Summary

The article inspects the library and bibliographical instructive provision of

the scientists and specialists of the national economy in the libraries of the Aca-

demy of Sciences of the Latvian SSR in the period from 1974—1979.

In 6 years all the academic libraries (the Fundamental Library, its branch of

social sciences and 14 institutional libraries of the Academy of Sciences) have

essentially improved the readers' service, at the same time the main indices of

the work have increased.

The book stock of the libraries of the Academy of Sciences of the Latvian SSR

consists of 2,958,612 units, out of which 2,469,222 units are in the funds of the

Fundamental Library, 101,586 units are found in the funds of the branch of so-

cial sciences and 387,804 units in the institutional libraries.

The attendance of readers has become stable lately: 17,000 readers are re-

gistered in the libraries of the Academy of Sciences, out of which 12,000 readers

are registered in the FundamentalLibrary.
The delivery of literature has increased by 30 per cent. In 1974 the readers of

the libraries of the Academy of Sciences made use of 949,474 units and in 1978*

they used 2,053,565 units.

* In 1979 and 1980 the reading rooms of the Fundamental Library were clo-

sed for a long time in connection with the shift of the library funds. Therefore

the numerical scale refers to the readers' service for 1978.



The attendance of the libraries has increased. In 1978 the readers have atten-

ded the libraries of the Academy of Sciences 305,370 times, which makes 142,425
readers more than in 1974. 2/3 of the attendances are marked in the Fundamen-

tal Library.
Interlibrary loan takes a remarkable place in the service of the readers. During

the last years the academic libraries have received approximately 5,000 units a

year in this way, out of these 2,000 units are received by the Fundamental

Library.

Interlibrary loan delivery from the funds of the Fundamental Library has

increased by 37 per cent (6,656 units in 1974 and 9,213 units in 1979).
The scientific information and literaturepromotion have greatly increased in

the libraries with the help of the indices of new publications and thematic in-

formative literature in accordance with the research and scientific subject matter

of the institutes of the Academy of Sciences of the Latvian SSR. In the period
from 1974 to 1979 the academic libraries of the republic have compiled 1,958
indices of the informative literature.

During the given period the readers have viewed and estimated about 8,000
book exhibitions (the recent books as well as the thematic ones).

The readers' service in the libraries of the Academy of Sciences in the coming
5 years will be mainly connected with the mastering of the new building of the
Fundamental Library. In December 1980 five reading rooms were opened for the

use of the readers in the new building.

3 - 1005*5
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Наименование библиотеки

Выдача литературы

Коли- чество абонен- тов МБА

Количество заказов,
по-

ступивших
от

другихбиблиотек по

МБА

Выдача
ли-

тературы
по

МБА

Количе- чество
за-

казов,
по-

сланных
в

другие>библиоте-
ки

по

МБА

Коли- чество изда-ний,

по-

лучен- ных

по

МБА

1975

1980

1975

1980

|

1975

1980

№75

I

1980

1975

1980

1975

1980

Государственная библиотека

Лат-

вийской

ССР

им.

В.

Лациса

1

554

717

1

411

982

1505

1361

23

176

26

082

18

346

18

236

1

165

1

830

849

1

114

Фундаментальнаябиблиотека
АН

Латвийской
ССР

Республиканская научно-техни- ческая

библио-

879

692

1

399

744

932

929

5

157

4

687

8

627

9213

2

646

1

999

1

965

1

802

2

072

938

5

661

962

1529

1867

I

50

478

I

1

509

457

47

330

1

504

768 (включая

215

170

204

151

тека

коллек- тивных абонентов

Республиканская научно-меди- цинская
биб-

142

935

158

278

222

245

3

722

3

443

3318

по

рес-
публике)2330

4010

2

370

3017
1

80

лиотека Научная

библиотека
Латвийского
госу-

дарственного
ун-та;

им.

П.

Стучки

f

Научная

библио-

тека

Рижского

587

739

919

106

645

1003

2

054

3

094

1

570

2

325

1

151

1

166

721

751

940

236

I

318

606

170

266

821

1

140

677

765

1

879

1

605

1

487

1

231

политехниче- ского

института
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Тематические

библиографические
указатели.

Наименование библиотеки

библиографи- ческие

Спг
Справкиравки

библиотечные

Обзоры

Б

тема- тиче- ские

ВыставкиЗыст
тавкн нови- нок

Издательская

деятельность

изда-
но

наз- ваний

объем
в

печ.

листах

1975

1980

1975

I

1980

1975

1980
j

1975

1980

1975

1980
ļ

1975
j

1980

1975

1980

Государственная библиотека

Лат-

вийской

ССР

им.

В.

Лациса

19

760

16

969

43

552

41

562

35

45

204

188

230

208

58

67

130,69

129,24

Фундаментальнаябиблиотека

АН

Латвийской
ССР

Республиканская научно-техничес-
кая

библиотека

21

536

1

521

16

948

28

30

115

122

61,8

88,6

284
ТБУ
1

270 ТБУ

21

424

49

598 (библио- графиче- ские
и

библио- течные)8983

38,3

61,2

39

98

250

356

257

283

32

Республиканская
на-

учно-медицинская библиотека Научная

библиотека
Латвийского
госу-

дарственного
ун-та

им.

П.

Стучки

Научная

библиотека
Рижского

политех-

1

676
2

540

3

065
14

997

4

162
5

325

12

000

33

5849

150 147

193 49

76

11

9,0

70,0 41,6

5

001

9

256

37

998

20

836

19,2

27,0

10

33

182

334

211

256

нического

инсти-

тута
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Z. INDULEVIČA

PĀRSKATS PAR LATVIJAS PSR ZONĀLO

UN REPUBLIKĀNISKO SBA CENTRU DARBĪBU

1976. —1980. GADĀ

Mūsu zemes sociālās un ekonomiskās attīstības tempi izvirza

bibliotēkām prasību celt iedzīvotāju bibliotekārās un bibliogrāfis-
kas apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, kompleksi izmantojot
sava reģiona bibliotekāros resursus, savstarpēji koordinējot un ko-

operejot darbību. Svarīga nozīme speciālistu informatīvi bibliote-

kārajā apkalpošanā ir Starpbibliotēku abonementam (SBA), kas

pašreizējā periodā ir dažādu sistēmu bibliotēku sadarbības vecākā,
izplatītākā un saskaņotākā forma.

SBA sistēma mūsu republikā pamatos izveidojās un nostabili-

zējas jau 9. piecgadē, kad iezīmējās galvenās SBA attīstības ten-

dences un pamatproblēmas. Tika noteikti SBA sistēmas pamatele-
menti — SBA reģionālie centri: 4 zonālie (Daugavpils, Jelgavas,
Liepājas un Ventspils pilsētu centrālās zinātniskās bibliotēkas —

PCZB) un 5 republikāniskie centri (V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēka — LPSR VB; Republikāniskā zinātniski tehniskā bib-
liotēka

— RZTB; Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā

bibliotēka — ZA FB; P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zi-

nātniska bibliotēka — LVU ZB un Republikāniskā zinātniskā me-

dicīnas bibliotēka — RZMB). 9. piecgadē izveidotā SBA struktūra

bija SBA darbības pamatā arī 10. piecgadē.
SBA attīstības efektivitāte ir ļoti atkarīga no reģionālo centru

darbības. Latvijas PSR VB, kas pilda SBA reģionālo centru va-

dības un kontroles funkcijas, pēta un analizē centru darbību, kā ari

SBA stāvokli republikā kopumā. Sajā pārskatā SBA centru dar-
bība 10. piecgadē aplūkota, pamatojoties uz reģionālo centru at-

skaitēm.

Dažādu sistēmu bibliotēku SBA darba vadībā republikā svarīga
nozīme ir Latvijas PSR Valsts plāna komitejas Speciālo, zināt-
nisko un zinātniski tehnisko bibliotēku darba koordinācijas starpre-
soru komisijas SBA padomei. Līdztekus kārtējā darba jautājumiem
SBA padomes sēdēs tiek risinātas problēmas, no kuru atrisināša-
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nas atkarīga visas sistēmas sekmīga darbība. Tā 1977. gada pa-

domes uzmanības centrā bija republikas abonentu vienotas nume-

rācijas ieviešana, SBA darba plānošanas, uzskaites un atskaites

vienveidības jautājumi, starptautiskā abonementa tālākas attīstī-

bas problēmas republikas speciālistu apkalpošanā; 1978. gadā —

SBA kadru kvalifikācijas celšana un SBA bibliogrāfiskā darba

stāvoklis; 1979. gadā — SBA standarta un jaunā SBA pieprasī-

jumu veidlapas projektu apspriešana. 1980. gadā SBA padomes
sēdēs apspriesti V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas un Latvijas

PSR republikānisko nozaru centru kopējā pētījuma «SBA piepra-

sījumu plūsmas sadalījums un raksturs» pirmā posma rezultāti,

kā arī jautājumi par Rīgas SBA abonentu apkalpošanas uzlabo-

šanu, par tehnoloģisko procesu unifikāciju SBA centros un vie-

notu SBA dokumentāciju. 1980. gada decembrī SBA padome kopā

ar V. Lāča Latvijas PSR VB un RZTB organizēja Rīgas pilsētas
zinātnisko bibliotēku SBA darbinieku sanāksmi par tematu «Starp-
bibliotēku abonements un tā attīstības perspektīvas 11. piecgadē».
Sanāksmē tika vērtēts SBA darbs 10. piecgadē un izvirzīti uzde-

vumi darbam 11. piecgadē, risināti reģiona fondu izmantošanas,

SBA dokumentācijas unifikācijas, SBA bibliogrāfiskā darba piln-
veidošanas jautājumi SBA centros un bibliotēkās, kā arī vērtēts

Vissavienības SBA centru devums republikas zinātnieku apkalpo-
šanā.

Kopš 1977. gada mūsu republikā SBA darba metodiskā vadība,
koordinācija un kooperācija tiek veikta, reģionālajiem SBA cen-

triem kopīgi plānojot pasākumus. Nozīmīgākie pasākumi ietverti

arī Vissavienības SBA centru kopplānā. Kopplāna izveidē un izpil-
des kontrolē svarīga nozīme ir Starpresoru komisijas SBA pado-
mei. Jāatzīmē, ka Latvijas PSR pirmā uzsāka zonālā posma un

rajona bibliotēku (kurām nav zonālā centra) iesaistīšanu SBA

centru kopplāna izveidē. Tas deva iespēju koordinēt SBA darbību

ne tikai republikānisko SBA centru līmenī, bet arī saskaņot to ar

zonālajiem SBA centriem un Vidzemes zonas rajonu centrālajām
bibliotēkām. Pamazām SBA reģionālo pasākumu kopplāni no re-

ģistrētājiem un informētājiem dokumentiem kļūst par SBA meto-

diskā, propagandas un zinātniskās pētniecības darba vadības un

koordinācijas līdzekli. Arvien vairāk tiek rīkoti kopīgi pasākumi,
kuru sagatavošanā un norisē piedalās dažādu sistēmu bibliotēkas.

Kopplāns palīdz novērst nevajadzīgu paralēlismu un ļauj virzīt
visu SBA centru darbību uz reģionam nozīmīgu problēmu vienotu

risinājumu. Kopējās plānošanas un atskaites ietekmē SBA reģio-
nālo centru organizatoriski metodiskā darbība kļūst par republi-
kas dažādu sistēmu un resoru bibliotēku metodiskās vadības vie-

notu sistēmu.
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SBA attīstība nav iedomājama bez reģionālo SBA centru mērķ-
tiecīga un sistemātiska metodiskā un propagandas darba, pārdo-
mātas SBA kadru kvalifikācijas celšanas sistēmas, bibliotēku SBA
darba analīzes un racionālu darba metožu ieviešanas. SBA aktīva
izmantošana vienmēr vairāk vērojama tajās sistēmās un zonās,
kur ir izvērsts metodiskais darbs. Aizvadītajā periodā īpaši aktīvs

metodiskais darb's veikts RZTB. Tā, piemēram, 1979. gadā nosū-

tītas 120 metodiskās vēstules par SBA pieprasījumu kvalitātes un

koordinācijas jautājumiem, sniegtas vairāk nekā 200 konsultācijas,
nolasītas lekcijas 10 tehnisko un speciālo bibliotēku semināros da-
žādos rajonos, izvērtēts 130 bibliotēku SBA darbs, organizēta tik-
šanas ar RZTB abonentiem — zinātniski tehniskajām bibliotēkām.

LPSR VB metodiskā darba apjomu 1977.—1980. gadā rakstu-

roja tas, ka sniegtas 294 konsultācijas, nosūtītas 976 metodiskās

vēstules par SBA pieprasījumu noformēšanas, pārsūtīšanas un

bibliogrāfiskā darba jautājumiem, nolasītas 54 lekcijas, noorgani-
zēti 7 praktikumi un 3 semināri, 3 cilvēki stažējušies VB, 16 reizes

VB darbinieki apmeklējuši reģionālos centrus un 59 reizes citas

bibliotēkas. Aizvadītajā periodā sagatavoti metodiski norādījumi
«SBA darbs centralizētajās bibliotēku sistēmās» un saraksts «Re-

ģionālie SBA koordinācijas centri Latvijas PSR».

Desmitajā piecgadē republikāniskie SBA nozaru centri sevišķu
uzmanību pievērsuši republikas SBA kadru kvalifikācijas celšanai.
Par to liecina plaši izvērstā SBA darbinieku apmācīšana praktiku-
mos, konsultācijās, stažējoties, lekcijās un semināros. Tika risināti

arī SBA pieprasījumu koordinācijas jautājumi, pēc anketu datiem

tika pētīta Rīgas pilsētas SBA abonentu apkalpošana un izstrādāti

priekšlikumi tās uzlabošanai.

RZTB veikusi pētījumus par SBA lomu informācijas nodrošinā-

šana zinātniskajiem pētījumiem un par bibliotēku fondu kopīgu
izmantošanu, lai pilnīgi nodrošinātu lasītāju pieprasījumu izpildi.
Vairākos reģionālos centros analizēta lasītāju SBA pieprasījumu
izpilde.

Zonālo SBA centru pārstāvji zonas bibliotēku darbinieku

sanāksmēs, rajonu CB un tehnisko bibliotēku semināros ir aplūko-
juši SBA propagandas un darba organizācijas jautājumus, snie-

guši attiecīgo reģionu SBA darba raksturojumu, analizējuši kļū-
das darbā ar SBA pieprasījumiem (Jelgavas PCZB). Visās zonās

konsultācijās, pārrunās, metodiskās vēstulēs un praktikumos uz-

manības centrā ir bijuši SBA pieprasījumu kvalitātes, bibliogrā-
fiskas precizēšanas, bibliogrāfisko materiālu izmantošanas, SBA

uzziņu fondu veidošanas jautājumi. Tika organizētas praktiskas
nodarbības jauno darbinieku apmācīšanai SBA darbam un sniegta
organizatoriska un metodiska palīdzība zonas bibliotēkām, kuras
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sākušas izmantot SBA (Liepājas PCZB); tika apmeklētas dažādu

sistēmu un resoru bibliotēkas, lai pārbaudītu, kā tiek propagandēts
SBA (Liepājas PCZB), lai sekmētu dažādu sistēmu bibliotēku

fondu izmantošanu SBA vajadzībām un uzlabotu SBA darba koor-

dināciju (Daugavpils PCZB). Aizvadītajā piecgadē gandrīz visos

zonālajos SBA centros īpaša uzmanība pievērsta SBA darba or-

ganizācijai centralizētajās sistēmās.

Arvien daudzveidīgāks kļūst SBA metodiskais un propagandas
darbs, dziļāks un pilnvērtīgāks kļūst tā saturs. Lai popularizētu
SBA, jau par tradīciju kļuvis bibliotēkās un iestādēs izlikt plakā-

tus, sniegt rakstveida un mutiskas konsultācijas, lasītājiem nosūtīt

atgādnes par SBA, rajonu laikrakstos ievietot rakstus un informā-

cijas, speciālistu sanāksmēs un pārraidēs pa vietējo translāciju
pastāstīt par iespējām izmantot SBA pakalpojumus. Tomēr, kā

rāda prakse, vēl ir daudz speciālistu, kuri nav informēti par iespēju

Darbs ar pieprasījumiem

Pieprasījumu pārsūtīšana koordinācijas

Saņemto pieprasījumu skaits

Zonālie SBA centri

1975. g. 1976. g. 1980. g.

salīdz, ar

1975. g.

(%)

Daugavpils PCZB

Jelgavas PCZB

Liepājas PCZB

Ventspils PCZB

2 609

3615

895

925

3 383

4 655

1 748

974

5 786

4 763
2 710

733

221,8

131,8
302,8

79,2

Ko a 8 044 1 10 760 13 992 173,9

Zonas

bibliotēkām

(g)

Citu zonu

bibliotēkām

(g.)
VB (g.) ZA FB (g.) RZT (g)

Bibliotēkas nosaukums

1976 1980 1976 ļ 1980 1976 ļ 1980 1976 ļ 1980 1976 1980

elgavas PCZB

)augavpils PCZB

Jepājas RCZB

/entspils PCZB

493

82

78

21

225

116

167

20 64

74

52

1256

1602

680

204

993

1800

1276

288

99

54

22

4

137

54

31

390

389

449

163

435

1507

642

72

Pavisam

о kopējā pārsūtīto
pieprasījumu
skaita (%)

674

10,5

528

6,0

64

1.0

126 3742

1,4 58,6

4357

49,4j

179

2,8

222

2,5

1391

21,8

2656

30,1
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saņemt literatūru SBA kārtā. Tāpēc 11. piecgadē reģionālo centru

uzdevums SBA propagandas darbā būtu panākt, lai visi reģiona

speciālisti būtu informēti par SBA izmantošanas iespējām un lite-

ratūras pasūtīšanas kārtību.

Izvērstais organizatoriskais un metodiskais darbs sekmējis zo-

nālo SBA centru nozīmes pieaugšanu vienotajā republikas SBA

sistēmā. Gadu no gada palielinās saņemto pieprasījumu skaits.

1980. gadā zonālie SBA centri saņēmuši 13 992 pieprasījumus, t. i.,

J,7 reizes vairāk nekā iepriekšējās piecgades beigās. Literatūras

izsniegums zonālajā posmā pieaudzis 1,5 reizes, bet zonālo SBA

centru pārsūtīto pieprasījumu skaits audzis vēl straujāk — 2,2 rei-

zes (1. tabula).
Visstraujākie SBA darba aktivizācijas tempi 10. piecgadē vē-

rojami Daugavpils zonā. Tā, piemēram, 1980. gadā Daugavpils
PCZB saņemto pieprasījumu skaits pieaudzis 1,7 reizes (5786

1. tabula

zonālajos SBA centros

2. tabula

kārtā zonālajos SBA centros

Literatūras izsniegums Koordinācijas kārtā pasūtīto

pieprasījumu skaits

1975. g. 1976. g. 1980. g.

salīdz, ar

1975. g. 1975. g. 1976. g. 1980. g.

salīdz, a

1975. g.

4%)

1007

2377

279

468

1075

2335

536

631

2719

2376

799

480

270,0

100,0

286,4
102,6

1602

1293

639

457

2308

2320

1248

513

3806

2387

2181

453

237,6
184.6
341,3

99,1

4131 4577 6374 154,3 3991 6389 8827 221,2

2MB (g.) LVU (g.)
Citām Rīgas
bibliotēkām

(g.)

itu republiku

bibliotēkām
(g.)

ssavienības
centriem

(g.)

Citām

bibliotēkām

(g.)

976 1980 1976 1980 1976 ļ 1980 1976 I 1980 1976 ļ 1980 1976 ļ 1980

43

83

3

16

20

37

10

8

38

98

276

102

17

13

1 112

73

13

43

4 16

3

17

8

172

13

38

145

2,3
75

0,8
174

2,7
408

4,6

1

0,0
198

2,2

47

0,5

19

0,3

25

0.3

185

2,1
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pieprasījumi), kas ir 41,4% no zonālajos centros saņemto pieprasī-
jumu kopskaita. Vēl straujāk, t. i., 2,5 reizes, audzis Daugavpils
PCZB literatūras izsniegums, attiecīgi 1,7 reizes palielinājies ari

pārsūtīto pieprasījumu skaits.

levērojami aktivizējies SBA darbs arī Liepājas zonā. Saņemto

pieprasījumu skaits 5 gados palielinājies 1,6 reizes, literatūras

izsniegums — 1,5 reizes un pasūtīto pieprasījumu skaits — 1,7 rei-

zes.

Jelgavas PCZB SBA kārtā saņemto pieprasījumu skaita un

literatūras izsnieguma pieaugums 1976.—1980. gadā nav vēro-

jams, bet Ventspils PCZB šie rādītāji ir pat samazinājušies.
Visu sistēmu bibliotēku SBA pieprasījumu pārsūtīšana caur zo-

nālo SBA centru (2. tabula) nodrošinājusi 36,9% saņemto SBA pie-

prasījumu izpildi zonālajā posmā. Tomēr jāatzīmē, ka iepriekšējā
piecgadē pieprasījumu izpilde no vietējo bibliotēku fondiem bijusi
augstāka — 50,4%. Pieprasījumu izpilde no zonas bibliotēku fon-

diem, kas atrodas teritoriāli tuvāk pieprasītājam, nodrošina apmē-
ram 7з SBA pieprasījumu izpildi — I—4 dienu laikā. Tas ir vismaz

2—3 reizes ātrāk, nekā saņemot literatūru no republikāniskajiem
SBA nozaru centriem. Pieprasījumu izpilde no savas zonas biblio-

tēku fondiem zonālajos centros ir procentuāli atšķirīga.

Zonālie centri 1975. g. (%) 1976. g. (%) 1980. g. (%)

Daugavpils PCZB 38,6 31,8 34,2

Jelgavas „ 71,3 50,2 49,9

Liepājas „
28,7 28,7 19,5

Ventspils „
50,4 47,3 38,2

Pieprasījumu izpildi no vietējiem fondiem, bez šaubām, ietekmē

katras zonas bibliotēku tīkla un fondu stāvoklis un pieprasījumu

plūsmas raksturs, kas var būt atšķirīgs atkarībā no katras zonas

ekonomiskajiem, kultūras un teritoriālajiem apstākļiem. Tomēr

būtu jāpēta, vai daļa zonālo centru pārsūtīto pieprasījumu neat-

spoguļo bibliotēku fondu neatbilstību reģiona bibliotēku lasītāju
vajadzībām.

No republikānisko nozaru centru SBA izsnieguma redzams, ka

zonālais posms visvairāk pārsūta tehniskās, sabiedriski politiskās
un dabaszinātņu literatūras pieprasījumus.

Komplektējot zinātnisko bibliotēku fondus, nepieciešams ievērot

visa reģiona vajadzības.

Svarīgs SBA uzdevums ir maksimāli aptvert visu sistēmu un

tipu bibliotēkas (3. tabula). 1980. gadā no zonās esošajām 799 bib-

liotēkām zonālo bibliotēku abonenti ir tikai 467 bibliotēkas (3. ta-

bula), t. i., 58,4%. Tomēr 5 gados ir panākta zonālā posma biblio-
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3. tabula

Savas zonas abonentu skaits un sastāvs zonālajos centros

tēku SBA aktivizēšanas. 1980. gada salīdzinājuma ar 1976. gadu
aptvērums pieaudzis par 12,7%.

m

Zonālie centri 1976. g. (%) 1980. g. (%)

Daugavpils PCZB 47,1 71,2

Jelgavas
„

68.1 64,5

Liepājas „ 35,6 60,7

Ventspils
„ 23Д) 203

Vidējais aptvērums 45J 58,4

Visstraujākā bibliotēku iekļaušana SBA sistēmā panākta Dau-

gavpils un Liepājas zonās, kur bibliotēku aptvērums PCZB SBA

palielinājies par 24—25%- Tas arī sekmējis strauju saņemto pie-

prasījumu un izsniegtās literatūras pieaugumu.
Mazs SBA abonentu skaits salīdzinājumā ar zonas bibliotēku

skaitu ir Ventspils PCZB. Sis rādītājs samazinājies arī Jelgavas

Jelgavas
PCZB

Daugavpils
PCZB

Liepājas PCZB Ventspils
PCZB

1976 I 1980 «976 I 1980 1976 ļ 1980 1976 I 1980

Kultūras min. sistēmas

bibliotēkas
t. sk. pilsētu

rajonu
ciemu

Zinātn. tehn. bibliotē-
kas

Medicīnas bibliotēkas

Lauksaimniecības bib-

liotēkas
Augst. māc. iestāžu

bibliotēkas
Arodbiedrību biblio-

tēkas
Citu org, bibliotēkas

107 128 139 167 29 47 25 22

11

3

93

9

14

5

108

9

15

6

114

10

15

6

146

21

10

2

17

9

12

2

31

11

2

4

19

1

4

3

15
1

1

1

1 3

3

1 1

1 1 4 4 1 2

4 9 10 6 13 2 1

1 9 7 3 11 4 5

Kopā 124 138 172 215 48 85 33 29

Bibliotēku
zonā

kopskaits 182 214 365 302 135 140 143 143

Abonentu skaits pret
bibliotēku kopskai-
tu zonā (%)

68,1 64,5 47,1 71,2 35,6 60,7 23,1 20,3
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Darbs ar pieprasījumiem

PCZB. Zonālo SBA centru uzdevums ir panākt, lai visas reģiona

bibliotēkas, izpildot lasītāju pieprasījumus, izmantotu SBA.

Republikāniskie SBA nozaru centri 10. piecgadē vidēji izsnie-

guši literatūru 5288 bibliotēkām, t. i., par 455 bibliotēkām (t. i., par

9,4%) vairāk nekā 9. piecgades pēdējā gadā (4. tabula). Arvien

aktīvāk SBA vienotajā sistēmā iekļaujas LVU ZB, kur abonentu

skaits pieaudzis no 645 abonentiem 1975. gadā līdz 1003 abonen-

tiem 1980. gadā (par 55,5%). Tomēr ar katru gadu, palielinoties
abonentu daudzumam, to skaita pieauguma tempi LVU ZB sama-

zinās. Abonentu skaits šai bibliotēkā pieaudzis šādi: 1976. gadā —

18,3%, 1977. gadā — 10,7%, 1978. gadā — 8,8%, 1979. gadā —

6,1%, 1980. gadā — 2,8%. Acīmredzot bibliotēkas abonentu skaits

drīz sasniegs optimālo daudzumu.

Desmitajā piecgadē abonentu skaits ievērojami palielinājies arī

RZTB — 1980. gadā par 22,1% salīdzinājumā ar 1975. gadu. Kaut

gan abonentu skait__n RZTB nepiemīt vienmērīga kāpuma ten-

dence, tomēr arī vidējais abonentu daudzums gadā 10. piecgadē ir

par 13,9% lielāks nekā 1975. gadā.
Arī RZMB vērojams abonentu skaita pieaugums (izņemot

1980. gadu). Lai gan tā tempi procentuāli samazinās, gadā vidēji
abonentu skaits 10. piecgadē tomēr ir par 16,4% lielāks nekā

1975. gadā.
LPSR VB un ZA FB īpašas izmaiņas abonentu skaitā nav vē-

rojamas, jo šo bibliotēku abonentu kontingents bija nostabilizējies
jau devītajā piecgadē (5. tabula). Nelielās izmaiņas šo bibliotēku

abonentu skaitā izskaidrojamas ar citu republiku abonentu īpat-

svaru, tā sauktajiem vienreizējiem abonentiem, kuru skaitam ir ga-

dījuma raksturs. Izmaiņas VB abonentu skaitā izskaidrojamas arī

ar pilnīgākas tematiskās koordinācijas un pakāpjkoordinācijas
ieviešanu.

Republikāniskie SBA

nozaru centri

1975. g.

Saņemti»

1976. g.

Saņemtie pieprasījumie pie-prasījumi

1980. g.

salīdz, ar

1975. g.
(%)

PSR VB

A FB

[ZIB
,VU ZB

:zmb

23 176

5 137

50 478

2 054

3 722

23 664

10 683

106592

1 851

4 390

26 082

7 183

1 509 457

3 094

3 443

112,5

139,8

2990,3

150,6
92,5

Ko a 84 567 147 180 1 549 259 I 1832,0
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4. tabula

republikāniskajos SBA centros

Abonentu sastāvs republikāniskajos SBA centros pārskata pe-
riodā būtiski nav mainījies. Salīdzinājumā ar iepriekšējo piecgadi,
kad bija vērojams straujš (2,5 reizes) citu republiku abonentu

skaita pieaugums, tagad vērojama pretēja tendence — citu repub-
liku abonentu īpatsvars gadu no gada nedaudz samazinās, tomēr

vēl joprojām ir liels — 47,7% no kopskaita (9. piecgades beigās
bija 53%). Visos republikāniskajos SBA centros citu republiku
abonentu īpatsvars nav vienāds. Tā, piemēram, 1980. gadā RZMB

tas bija 68,4%, ZA FB — 60,1%, VB — 55,9%, LVU — 50%,
RZTB — 32,9% no abonentu kopskaita. Salīdzinājumā ar citu sa-

vienoto republiku valsts bibliotēku vidējiem rādītājiem 1 Latvijas
PSR VB citu republiku abonentu īpatsvars ir nedaudz lielāks. Tā,
piemēram, 1978. gadā PSRS republikāniskajās valsts bibliotēkās
(PSRS VB) citu republiku abonentu īpatsvars vidēji bija 47,1%,
LPSR VB — 51,4%. LPSR VB citu republiku abonentu sastāvs ir

visai mainīgs, tomēr vērojams straujāks augstāko mācību iestāžu

un ZA sistēmas bibliotēku abonentu skaita pieaugums, turpretī ra-

jonu bibliotēku un zinātniski tehnisko bibliotēku abonentu skaits ir

samazinājies. Tas, ka samazinās abonentu grupas, kuru pieprasīju-
mus parasti var izpildīt reģiona vai tuvējo reģionu robežās, liecina

par koordinācijas sistēmas tālāku nostabilizēšanos. Citu republiku
fondus vairāk izmanto abonenti, kuriem literatūra nepieciešama
zinātniskajam darbam.

Republikas bibliotēku abonentu skaits pēdējos 4 gados palieli-
nājies par 15%. Rīgas bibliotēku skaits, kuras izmanto SBA, au-

dzis vēl straujāk — par 24,7%. īpaši jāatzīmē zinātniski tehnisko,

1 Seit un turpmāk salīdzinājumi ar citu republiku valsts bibliotēku rādītājiem
pec «Деятельность

государственных библиотек союзных республик по меж-

библиотечному абонементу за 1976—1978 годы». М., б. г.

Literatūras izsniegums Koordinācijas kārtā pārsūtīto
pieprasījumu skaits

1975. g. 1976. g. 1980. g.

salīdz, ar

1975. g.

(%)

1975. g. 1976. g. 1980. g.

salīdz, a

1975. g.

(%)

18 346

8 549
47 330

1 570

3 318

19 064

9 184

103080

1 363

2 773

18 236 99,4
5 232 61,2

1 504 768 3179,3
2 325 148,0
2 330 70,2

4098

1062

2452

307

140

6035

1762

2954

265

762

5205

1379

4505

370

1013

127,0

129,8
183,7

120,5 •

723,6

79 113 135 464 1 532 891 1937,6 8059 I 11 778 I 12 472 I 154,8
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augstāko mācību iestāžu, pilsētu un rajonu CB aktivizācija SBA

republikānisko centru grāmatu fondu izmantošanā.

Republikānisko SBA centru darba apjoma pieaugumu 10. piec-

gadē (4. tabula) raksturo saņemto pieprasījumu skaits. Piecos ga-

dos tas palielinājies no 147 180 (1976. gadā) līdz 1 549 259 piepra-

sījumiem (1980. gadā), t. i., 10,5 reizes. 83% republikāniskajos
SBA centros saņemto pieprasījumu ir no Rīgas abonentiem. Straujš
SBA rādītāju pieaugums ir RZTB. Tas galvenokārt izskaidrojams
ar uzskaites metodikas pārkārtošanu. Pašlaik tie nav salīdzināmi

ar citu bibliotēku rādītājiem. Desmitajā piecgadē RZTB piepra-
sījumu skaits pieaudzis 14,2 reizes. 1980. gadā saņemti
1 509 457 pieprasījumi. Tā kā tika regulēta pieprasījumu plūsma
(īpaši mācību literatūras pieprasījumu pārsūtīšanas virziens),
LVU ZB saņemto pieprasījumu skaits palielinājies 1,7 reizes. VB

saņemto pieprasījumu skaits palielinājies 1,1 reizi. ZA FB sa-

ņemto pieprasījumu skaitā piecgades pirmajos 4 gados īpašu iz-

maiņu nav. 1980. gadā sakarā ar fondu pārvietošanu uz jauno ēku

ZA FB SBA darba rādītāji ir zemāki. Salīdzinājumā ar 10. piec-
gades sākumu un arī ar 9. piecgadi 1,3 reizes samazinājies sa-

ņemto pieprasījumu skaits RZMB.

Saņemto pieprasījumu plūsmas teritoriālais sadalījums V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkā un vidēji PSRS republikānisko
valsts bibliotēku grupā ir šāds:

Vidēji PSRS VB LPSR VB

1978. g. (%) 1978. g. (%) 1980. g. (%)

No republikas centra abonentiem 54,7 31,1 31,1
saņemtie pieprasījumi

No pārējiem republikas abonen- 38,0 61,7 60,4
tiem saņemtie pieprasījumi

No citu republiku bibliotēkām 7,3 7,1 7,5
saņemtie pieprasījumi

Tātad salīdzinājumā ar PSRS republikānisko valsts bibliotēku

vidējiem rādītājiem vērojama lielāka to republikas abonentu akti-

vitāte LPSR VB fondu izmantošanā, kuri atrodas ārpus Rīgas. To

parāda arī saņemto pieprasījumu skaits uz 1 abonentu.

PSRS VB LPSR VB

1978. g. 1978. g. 1980. g.

Pieprasījumu skaits vidēji uz 16,2 16,6 19,2
1 abonentu

Uz vienu republikas centra abo- 40.6 29 35.8
nentu

Uz 1 pārējo republikas bibliotē- 19.9 33,4 43

ku abonentu

Uz 1 citu republiku abonentu 2,5 2,3 2,6
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Turklāt 1979. un 1980. gadā republikas abonenti, kuri atrodas

ārpus Rīgas, aktivizējušies vēl straujāk. Jāatzīmē, ka LPSR Valsts

bibliotēkā republikas bibliotēku pieprasījumi nonāk tikai koordinā-

cijas rezultātā, tātad tikai tā pieprasījumu daja, kura nav izpil-
dāma zonālajā posmā vai atbilstošajos nozaru centros.

Salīdzinājumā ar vidējiem PSRS republikānisko valsts biblio-

tēku rādītājiem samērā maza ir Rīgas pilsētas abonentu aktivitāte

LPSR VB fondu izmantošanā. Kaut arī Rīgā atšķirībā no perifē-
rijas lasītājiem ir iespējams pašiem apmeklēt VB, taču no laika,
darbaspēka un vietas ekonomijas viedokļa izdevīgāk ir organizēt
literatūras saņemšanu SBA kārtā tieši darba vietās nekā katram

atsevišķam lasītājam censties sagādāt sev vajadzīgo literatūru. Lai

pārvarētu radušos situāciju, jāizvērš metodiskais un propagandas
darbs Rīgas bibliotēkās, kuras neizmanto SBA, republikāniskajos
centros jārada atbilstoša materiālā bāze — centralizēts transports,
telpas, telefons. Tas nodrošinātu abonentu apkalpošanas augstu

operativitāti, kas šinī gadījumā ir noteicošais faktors.

1980. gadā republikāniskie SBA centri kopā izsnieguši abonen-
tiem SBA kārtā 1 532 891 iespiedvienību, t. i., 11,3 reizes vairāk

nekā 1976. gadā (4. tabula). No 1976. gada līdz 1980. gadam vis-

straujākais literatūras izsnieguma pieaugums (14,6 reizes) vēro-

jams RZTB.

Arvien lielāku ieguldījumu SBA abonentu apkalpošanā dod

LVU ZB. 1976. gadā LVU ZB izsniegums SBA kārtā bija tikai

4,6% no visu tā paša profila republikānisko SBA centru kopējā
izsnieguma, turpretī 1980. gadā izsniegums jau sasniedza 9%. Kā
jau tika norādīts, to ietekmējusi pieprasījumu plūsmas pārdalī-
šana, mācību literatūras pieprasījumus no zonālā posma virzot

tieši LVU ZB. 1976,—1980. gadā literatūras izsniegums abonen-

tiem SBA kārtā LVU ZB palielinājies 1,7 reizes. ZA FB šajā pe-
rioda literatūras izsniegums paliek iepriekšējais (izņemot pēdējo
gadu, kad bibliotēka ilgstoši bija slēgta fondu pārvietošanas dēļ).
VB gadu no gada vērojama literatūras izsnieguma SBA kārtā

skaitliska samazināšanās, kas izskaidrojama ar izmantošanai ne-

pieejamo fondu pieaugumu, nepietiekamu eksemplāru skaitu, vie-

nīga un lasītavu eksemplāra izsnieguma ierobežošanu, pastāvot
minimālām reprografēšanas iespējām. Literatūras izsniegums sa-

mazinājies arī RZMB (1,2 reizes).

Viens no dažādu sistēmu bibliotēku SBA darba koordinācijas
efektivitātes rādītājiem ir SBA kārtā saņemto pieprasījumu un iz-

sniegtās literatūras attiecība. 1980. gadā republikāniskie SBA
centri kopā izpildījuši 98,9% saņemto pieprasījumu (1976. gadā —

92%). Sāds ļoti augstais izpildes procents no republikānisko centru
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5. tabula

Abonentu skaits un sastāvs republikāniskajos SBA centros

fondiem kopumā ir galvenokārt RZTB lielā skaitliskā izsnieguma

rezultāts, jo citos republikāniskajos SBA centros saņemto piepra-

sījumu izpildes procentuālā attiecība ir ievērojami zemāka. Tā, pie-
mēram, 1980. gadā SBA saņemto pieprasījumu izpilde republikā-
niskajos nozaru centros ir šāda:

1976. g. (%) 1980. g. (%)

LPSR VB 80,6; 69,9
ZA FB 86,0 72,8
LVU ZB 73,6 75,1
RZTB 96,7 99,7

RZMB €3,2 67,7

Vidēji republikā 92,0 98,9
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Valsts bibliotēkā šī procentuālā attiecība ir zemāka, jo tur kā

republikas koordinācijas gala punktā saplūst daļa pieprasījumu

pēc nozaru centros neesošās literatūras, kura neatbilst VB. profi-
lam un bieži arī neatrodas VB fondos. Turpretī Valsts bibliotēka

nozaru centriem pārsūta tikai tās literatūras pieprasījumus, kura

ir šajos nozaru centros. Tomēr jāatzīmē, ka LPSR VB saņemto

pieprasījumu izpildes procents ir zemāks par savienoto republiku
VB vidējo procentu galvenokārt atsevišķu fondu nepieejamības dēļ.
Tā 1978. gadā LPSR VB izpildījusi 73,1% saņemto pieprasījumu,
bet citu republiku VB vidēji izpildījušas 82,6% pieprasījumu.

RZMB (medicīnas zinātņu nozaru centrs republikā) SBA kārtā

saņem tikai bibliotēkas profilam atbilstošas tematikas pieprasīju-
mus, tomēr izpildīto pieprasījumu attiecība pret saņemtajiem pie-

prasījumiem ir zemāka nekā citos SBA centros. Jāatzīmē visai aug-

stais (37,7%) medicīnas literatūras izsniegums pārējos republikā-
niskajos SBA centros (6. tabula). Vairāk vajadzētu aktivizēt

medicīnas bibliotēku tīklu sava profila literatūras izsniegšanai
citām bibliotēkām.

Visos SBA centros nepieciešams pētīt SBA pārsūtītos pieprasī-
jumus no fondu komplektēšanas viedokļa pēc tematikas, valodas,
izdevumu hronoloģijas, pieprasījuma biežuma un citiem paramet-
riem, lai izvērtētu, vai daļu attiecīgās literatūras (un tieši kādu

daļu) nebūtu lietderīgi komplektēt bibliotēku fondos SBA abo-

nentu vajadzībām. Līdz šim šādi SBA abonentu pieprasījumu pētī-
jumi nav veikti. Daži republikāniskie SBA centri analizē savas

bibliotēkas lasītāju SBA pieprasījumus, bet SBA abonentu vajadzī-
bas pagaidām tiek noteiktas tikai intuitīvi. Sim jautājumam jāpie-
vērš lielāka uzmanība, jo, kā redzams no citu bibliotēku pētīju-
miem, lasītāju pieprasījuma neapmierinājums var būt «par
skaitlisko rādītāju bibliotēku fondu līmeņa un struktūras neatbil-

stībaj pašreizējām informācijas prasībām» 1
.

Pēc pārsūtīto pie-

prasījumu analīzes varētu spriest, vai tas raksturīgs arī Latvijā.

Aplūkojot literatūras izsniegumu republikāniskajos SBA cen-

tros pēc abonentu teritoriālā izvietojuma, kopumā vērojams, ka

visvairāk literatūras (83,8%) nozaru centri izsnieguši Rīgas abo-

nentiem, kuri no abonentu kopskaita sastāda tikai 17,5%. Repub-
likas bibliotēkām ārpus Rīgas (34,7% abonentu) nozaru centru iz-

sniegums ir tikai 15,9%- Šādu procentuālu attiecību ietekmējis
RZTB lielais izsniegums Rīgas bibliotēkām.

1 Карташов H. С. Формирование библиотечно-территориальных комплек-

сов. Новосибирск, 1978, с. 200.
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6.

tabula

Literatūras

izsniegums
pa

nozarēm

republikāniskajos
SBA

centros

Sabiedriski
politiskā

literatūra

Tehniskā
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abaszinātņu literatūra

Medicīnas

literatūr
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5661

29,7

5295

29,0

4633

24,3

4321

23,7

2488

13,1

2415

13,2

584

3,1

676

3,7

ZA

FB

979

10,7

693

13,2

1561

17,0

844

16,1

3976

43,3

2241

42,8

1446

15,7

728

13,9

RZTB

889

0,9

2973

0,2

99

568

96,6

1

259

719

83,7

406

0,4

1472

0,1

LVU

ZB

171

12,5

501

21,5

27

2,0

41

1,8

480

35,2

600

25,8

3

0,2

6

RZMB

23

0,8

2750

99,2

2330

to

Pavisam
No

kopējā

iz-

snieguma
(%)

7723 5,7

9462 0,6

105

789 78,1

1

264

925 82,5

7350 5,4

6728 0,4

4783 3,5

37400,2
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V,

1

1

v,u

ZA

FB

713

7,8

328

6,3

67

0,7

14

0,3

149

1,6

190

3,6

293

3,2

194

3,7

RZTB

265

0,3

2839

0,2

1239

1,2

96

0,0

713

0,7

237

669

15,8

LVU

ZB

3

0,2

6

0,3

244

17,9

610

26,2

381

28,0

510

21,9

54

4,0

51

2,2

RZMB
Pavisam

<Jo

kopējā

iz-

snieguma
(%)

3412 2,5

4824 0,3

1176 0,9

15610,1

36752,7

3208 0,2

1556 1,1

238

443 15,6
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LPSR VB izsnieguma teritoriālais sadalījums ir šads:

Vidēji PSRS VB LPSR VB

1978. g. (%) 1978. g. (%) 1980. g. (%)

Republikāniskā centra abonen- 60,0 40,2 43,3
tiem

Pārējiem republikas abonentiem 33,2 52,5 46,0
Citu republiku abonentiem 6,8 7,4 10,6

Pozitīvi vērtējams samērā augstais izsniegums republikas bib-

liotēkām ārpus Rīgas — tas pārsniedz vidējos Vissavienības rādī-

tājus.
Literatūras izsniegums citu republiku abonentiem Latvijas re-

publikāniskajos SBA centros procentuāli ir neliels — tikai 0,36%,
kaut arī abonentu skaita ziņā šī grupa ir 47% no abonentu kop-
skaita, šiem pieprasījumiem Latvijas republikāniskie SBA nozaru

centri ir koordinācijas galapunkts, kur parasti pieprasa tikai mūsu

republikas izdevumus vai arī nozaru centros esošo ārzemju lite-

ratūru. Kaut gan šī prasība ne vienmēr tiek ievērota, tomēr citu

republiku abonentu pieprasījumu samērā zemais izpildes procents
(78,1% no saņemtajiem pieprasījumiem) rada bažas. Tas izraisa

pārdomas par mūsu fondu stāvokli, bet dažkārt arī rāda, ka repub-
likāniskie SBA nozaru centri ne vienmēr pilnībā veic savas fun-

kcijas, lai nodrošinātu atbilstošā profila republikas izdevumu kom-

plektēšanu un izsniegšanu. No citu republiku abonentiem saņemto
pieprasījumu izpilde pa nozaru centriem 1980. g. ir šāda:

RZMB — 60,9%;
RZTB — 70%;
LVU ZB — 73,1%;
LPSR VB — 99%;
ZA FB

— nav datu.

Lai nepieļautu atteikumus Latvijas izdevumiem, LPSR VB
SBA ka koordinācijas galapunkts visus SBA kārtā pieprasītos VB

neesošos izdevumus piekomplektē oriģinālā vai kopiju veidā no

izdevējiestādēm, autoriem, citām bibliotēkām, Valsts grāmatu pa-
lātas un no personiskām kolekcijām.

Ar katru gadu plašāk tiek izvērsta SBA koordinācijas darbība

(7. tabula). Republikāniskie SBA centri kopā 1980. gadā pārsūtī-
juši citam bibliotēkām 12472 pieprasījumus. Pārsūtīto pieprasī-
jumu skaits piecos gados palielinājies par 5,9%. Koordinācijas
kārta pārsūtīto pieprasījumu skaits pārskata periodā palielinājies
visos republikāniskajos SBA centros, izņemot LPSR VB, kur pār-
sūtīto pieprasījumu skaita samazināšanos sekmējusi pieprasījumu
plūsmas regulēšana zonālajos posmos atbilstoši nozaru centru

komplektēšanas profilam un kopkatalogu datiem. LPSR VB
1980. gadā pārsūtījusi citām bibliotēkām 5205 pieprasījumus, kas
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ir 41,7% no visiem republikānisko centru koordinētajiem pieprasī-

jumiem. levērojami audzis pārsūtīto pieprasījumu skaits RZTB —

1980. gadā saņemti 4505 pieprasījumi, t. i., 36% no visa pārsūtīto
pieprasījumu daudzuma. Koordinācijas kārtā pārsūtīto pieprasī-

jumu skaits strauji audzis arī citos republikāniskajos SBA nozaru

centros: LVU — 1,4 reizes, RZMB — 1,3 reizes. Neliels pārsūtīto
pieprasījumu skaita pieaugums vērojams arī ZA FB. Jāatzīmē tāds

pozitīvs fakts, ka republikā kopumā, palielinoties pārsūtīto piepra-

sījumu skaitam, to īpatsvars kopējā saņemto pieprasījumu skaitā

samazinās. Tā, piemēram, 1976. gadā pārsūtīti 8% saņemto piepra-

sījumu, bet 1980. gadā republikāniskajos centros kopumā jau vairs

tikai 0,7%. Saņemto un pārsūtīto pieprasījumu attiecība procen-
tuāli visos centros nav vienāda. Tā, piemēram, 1980. gadā tā ir

šāda: VB — 20%, ZA FB — 19,2%, LVU ZB — 12%, RZTB -

0,3%, RZMB-29,4%.
Jāatzīmē, ka LPSR VB pārsūta lielāku pieprasījumu skaitu

nekā vidēji PSRS republikāniskās valsts bibliotēkas.

PSRS VB (%) LPSR VB (7o)

1975. g. 8,8 17,7
1978. g. 9,3 26,2

Kā jau iepriekš minēts, nepieciešams pētīt pārsūtīto pieprasī-
jumu skaita palielināšanās cēloņus.

Apskatāmajā laikposmā turpinājās iepriekšējā piecgadē aizsāk-

tie centieni pilnīgāk izmantot sava reģiona bibliotēku fondus, pa-

plašināt un pilnveidot koordinācijas sakarus ar tuvākajām repub-
likām. Tā 1980. gadā sava reģiona bibliotēkām republikāniskie
SBA centri kopumā pārsūtījuši koordinācijas kārtā 33,9% piepra-
sījumu, citu republiku bibliotēkām — 28%, bet Vissavienības SBA
centriem — tikai 38,1% pieprasījumu. Tas nodrošina SBA piepra-
sījumu izpildes operativitāti, kā arī atslogo Vissavienības centrus

no tādu pieprasījumu izpildes, kurus iespējams apmierināt I—2

nedēļu laikā no tuvāko republiku bibliotēku fondiem. Koordināci-

jas kārtā pārsūtīto pieprasījumu teritoriālā virzība republikānis-
kajos SBA centros 1980. gadā procentuāli ir šāda.

Latvijas PSR Citu republiku Vissavienības

bibliotēkām bibliotēkām SBA centriem

VB 22,5 33,8 43,8
ZA FB 15,6 33,4 51,1

RZTB 54,8 20,9 24,3
LVU ZB 66,2 20,3 13,5
RZMB 13,0 25,4 61,6
Vidēji 33,9 28,0 38,1
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VB vietējo un tuvāko republiku fondu izmantošanas tendence

izpaužas visai uzskatāmi pārsūtīto pieprasījumu teritoriālajā sa-

dalījumā procentuāli gadu gaitā.
LPSR VB PSRS VB vidēji

1971. g. (%) 1975. g. (%) 1980. g. (%) 1978. g. (%)

Savas republikas 14,9 22.4 22,5 50

bibliotēkām

Citu republiku 16 30 33,8 16,2
bibliotēkām

Vissavienības 69 47,6 43,8 33,2
centriem

Salīdzinājumā ar vidējiem savienoto republiku valsts bibliotēku

rādītājiem jāatzīmē, ka Latvijas PSR VB pieprasījumu teritoriālā

virzība ir optimāla, jo vidējos PSRS republikānisko valsts biblio-

tēku rādītājos pārāk liels ir savas republikas bibliotēkām koordi-

nēto pieprasījumu daudzums; tas liecina par tematiskās koordinā-

cijas principu neievērošanu un pārāk liela pieprasījumu skaita

virzību no valsts bibliotēkām uz nozaru centriem, taču republikānis-
kajām valsts bibliotēkām vairāk jābūt koordinācijas galapunktam.

PSRS republikāniskajās valsts bibliotēkās vidēji pārāk mazs

ir arī citu republiku fondu izmantojums. Kā rāda pieprasījumu
plūsmas virzības tabula, pārsūtīšanas virziena izvēlē vērojama
liela atšķirība. Tāpēc, lai izvēlētos optimālus variantus, koordinā-

cijas sakaru attīstība republikā rūpīgi jāanalizē. Lai nodrošinātu

koordinācijas kārtā pārsūtīto pieprasījumu iespējami operatīvu
izpildi, pieprasījumus pārsūtot, vairāk jāorientējas uz maksimāli

pilnīgāku mūsu republikas visu vietējo fondu izmantošanu neat-

karīgi no šo bibliotēku lieluma vai piederības un iespējami ciešāku

sadarbību ar tuvējo republiku bibliotēkām fondu izmantošanā.

Koordinācijas kontroles talonu datu analīze apstiprināja tuvējo
reģionu bibliotēku fondu izmantošanas izdevīgumu sakarā ar ievē-

rojami īsākajiem izpildes termiņiem. Taču pieprasījumu virzībai uz

tuvējiem reģioniem jābūt pamatotai — tai jāatbilst kopkatalogu da-
tiem vai izdošanas vietai. Dažreiz iespējams pasūtīt arī Maskavas

un Ļeņingradas izdevumus no tuvējiem reģioniem, ja to piejauj
izdevuma veids, eksemplāru skaits, tematika v. c.

Nepieciešams koordinēt arī Rīgas SBA abonentu pieprasījumu
plūsmu, izveidojot operatīvu informācijas sistēmu, kas ļautu vis-

pirms izmantot nelielo speciālo bibliotēku fondus, kuri pagaidām
netiek pilnībā izmantoti, bet reģionālajos centros eksemplāru
trūkst. Rūpīgi jāanalizē pieprasījumu plūsma starp republikānis-
kajiem centriem, lai noteiktu optimālus sākotnējos pārsūtīšanas
variantus.

SBA darbā viens no galvenajiem nosacījumiem ir šī darba ope-
rativitāte. Lai to panāktu, reģionālajos SBA centros nepieciešams
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ieviest operatīvus sakaru līdzekļus, pavairošanas tehniku un darba

procesu mehanizāciju. Desmitajā piecgadē reģionālie centri, izņe-
mot VB, bija nodrošināti ar telefoniem, bet teletaipa sakari bija
tikai 3 reģionālajos centros. Bez VB un ZA FB teletaipu saņēmusi
arī Daugavpils PCZB. Teletaipa izmantošanas iespējas parāda VB

pieredze: 9. piecgades beigās pa teletaipu pārsūtīts 881 pieprasī-

jums, bet 10. piecgades beigās jau 2285. Teletaips tiek aktīvi iz-

mantots arī, lai noskaidrotu izdevuma atrašanās vietu. Teletaipa
sakaru nepieciešamība sevišķi asi izjūtama starp zonālajiem un

republikāniskajiem SBA centriem. Teletaipa sakari ļautu ievēro-

jami samazināt pieprasījumu izpildes termiņus, kas, gadu no gada

palielinoties SBA darba apjomam, kļūst arvien garāki.
Rīgas bibliotēku lasītāju apkalpošanu ievērojami uzlabotu

transports visas SBA sistēmas vajadzībām — tas ļautu veidot

centralizētu literatūras pasūtīšanu SBA kārtā. Tas dotu arī lielu

darba laika ietaupījumu katrai atsevišķai bibliotēkai.

Jāatzīmē, ka lielākā daļa SBA centru ir nepietiekami nodro-

šināti ar augstvērtīgu pavairošanas tehniku. Tādēļ daudzos SBA

centros kopijas netiek izpildītas SBA nolikumā paredzētajos ter-

miņos, kā arī nav iespēju kopēt visus vajadzīgos izdevumus.

Visaktīvāk pavairošanas tehnika tiek izmantota ZA FB —

16,9% no izsnieguma, RZMB — 12,2%, RZTB — 5,74%. Niecīgs

izsniegums kopiju veidā ir VB un LVU ZB. Jāatzīmē, ka kaimiņu

republiku valsts bibliotēkās kopijas tiek izgatavotas 5—6 reizes

vairāk nekā LPSR VB. No zonālajiem SBA centriem kopējamo teh-

niku 1980. gadā izmantojusi tikai Daugavpils PCZB, kaut gan teh-

nisku iemeslu dēļ tā izmantota ļoti maz. Kopumā kopiju skaits

samazinājies (reģionālajos centros 1980. g. — 5,73% no izsnie-

guma, 1975. g. — 25%).
Nav nodrošināts standarta iesaiņojums, kuru būtu iespējams

izmantot vairākas reizes. Roku darba mehanizācija, kā, piemēram,
saiņošana, arī ir rezerve SBA sūtījumu ātrākai piegādei. Reģio-
nālajos SBA centros liels darbs paveikts SBA pieprasījumu bib-

liogrāfiskās apstrādes jomā. Tā, piemēram, LPSR VB 1980. gadā
izpildītas 10234 bibliotekārās un 2105 bibliogrāfiskās uzzinās,

RZTB — 2368 bibliogrāfiskās uzziņas, ZA FB — 9500 bibliotekā-

rās uzziņas, LVU ZB — 261 bibliotekārā un 190 bibliogrāfiskās
uzziņas. Desmitajā piecgadē salīdzinājumā ar iepriekšējo laika

posmu īpaši aktivizējies SBA bibliogrāfiskais darbs zonālajā

Izpildītais uzzinu skaits 1980. gadā.
Bibliotekārās Bibliogrāfiskās

Daugavpils PCZB 4875 3428

Jelgavas PCZB 4993 2390

Liepājas PCZB Nav uzskaitītas 2670

Ventspils PCZB 733 297
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levērojami uzlabojusies SBA pieprasījumu kvalitāte, rezultātā

samazinājies atteikumu skaits un paātrinājusies pieprasījumu iz-

pilde. Vairākos Latvijas PSR reģionālajos centros atšķirībā no dau-

dzām citām republikām SBA bibliogrāfisko darbu veic SBA sek-

toru un nodaļu bibliogrāfi. Tas nodrošina šī darba procesa lielāku

operativitāti. Pieredze rāda, ka, ja to uztic darbiniekam bez bib-

liogrāfiskā darba iemaņām, cieš kvalitāte.

Reģionālo SBA centru darbības analīze 10. piecgadē rāda, ka

šai laikposmā SBA darbs republikā aktivizējies. Lielāka kļuvusi
SBA centru loma SBA sistēmas organizatoriski metodiskajā va-

dībā, efektīvākas kļuvušas metodiskā darba formas. Republikā ko-

pumā 10. piecgadē vērojams visu SBA galveno rādītāju skaitlisks

pieaugums, palielinājies to bibliotēku skaits, kuras izmanto SBA,
pieaudzis literatūras izsniegums, uzlabojusies vietējo reģiona
fondu izmantošana. Tomēr atsevišķos reģionālajos centros daži

nozīmīgi SBA darba rādītāji samazinājušies.
Kā rāda pārskats, vēl daudzas bibliotēkas neizmanto vai vāji

izmanto SBA savu lasītāju pieprasījumu izpildīšanai un neizpilda
citu bibliotēku SBA pieprasījumus. Reģionālo centru uzdevums ir

ņemt uzskaitē katru šādu bibliotēku un iesaistīt to SBA vienotajā
sistēmā.

Vienpadsmitajā piecgadē reģionālajos centros lielāka uzmanība
jāpievērš pārsūtīto pieprasījumu analīzei, lai pētītu kopumā re-

ģiona fondu atbilstību republikas lasītāju vajadzībām.
Lai panāktu lielāku SBA pieprasījumu izpildes operativitāti un

augstāku vietējo fondu izmantojamību, tālāk jāpilnveido koordi-

nācijas kārtība republikā.
Svarīgs uzdevums 11. piecgadē ir SBA pieprasījumu kvalitā-

tes uzlabošana, tādēļ lielāka uzmanība jāpievērš SBA bibliogrā-
fiskā darba organizācijai SBA reģionālajos centros un bibliotēkās.

Šo uzdevumu veikšanai turpmāk jāuzlabo SBA centru apgāde
ar operatīviem sakaru līdzekļiem, kopēšanas tehniku un transportu,
Kā arī jāmehanizē SBA darba procesi. Tas ļautu speciālistiem sa-

ņemt literatūru garantētajos termiņos.

З. ИНДУЛЕВИЧА

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗОНАЛЬНЫХ

И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕНТРОВ МБА ЛАТВИЙСКОЙ ССР

В 1976—1980 ГОДАХ

Резюме

Деятельность каждой библиотеки зависит от умения использовать книж-
ные богатства всей страны посредством МБА. Созданная в IX пятилетке еди-
ная система МБА Латвийской ССР опирается на региональные центры —

4
зональных и 5 отраслевых.



58

Важную роль в методическом руководстве работой МБА библиотек раз-
ных систем играет Совет МБА Межведомственной комиссии по координации

деятельности специальных, научных и научно-технических библиотек Гос-

плана ЛатвССР. Совет осуществляет сводное планирование мероприятий

региональных центров МБА. В обзоре отражены организационно-методиче-
ская деятельность региональных центров и работа по повышению квалифи-

кации работников МБА республики. Региональные центры ведут и научно-

исследовательскую работу по вопросам МБА.

В X пятилетке значительно активизировалась деятельность зональных

центров МБА. По сравнению с IX пятилеткой в 1,7 раза увеличился поток

поступающих заказов, в 1,5 раза возросла книговыдача, а количество пере-

направленных заказов увеличилось в 2,2 раза. В среднем 36,9% полученных
заказов выполняются в зональном звене. 58,4% библиотек зон являются або-

нентами зональных центров. В X пятилетке республиканские центры МБА

ежегодно обслуживали в среднем 5 288 библиотек, т. е. на 9,4% больше, чем

в IX пятилетке. В обзоре отражены темпы роста и состав абонентов по от-

дельным библиотекам. Заметно увеличилось количество заказов: в 1980 году

их поступило 1 808 209 — в 12,3 раза больше, чем в 1976 году. 85,5% заказов

получено от абонентов Риги. Проанализировано территориальное распределе-
ние потока поступающих заказов, отмечена сравнительно низкая активность

рижских библиотек в использовании фондов ГБ ЛатвССР. Значение респуб-
ликанских центров МБА характеризует выдача литературы, которая увели-
чилась в 13,2 раза и в 1980 году достигла 1 791 841 ед. Особенно возросла

книговыдача в РНТБ ЛатвССР и НБ ЛГУ. Крупнейшими библиотеками

республики выполнено 99,1% полученных заказов. Однако в ряде республи-
канских центров МБА процентное соотношение выполненных и полученных
заказов свидетельствует о несоответствии фондов библиотек региона потреб-
ностям читателей.

Ширится координационная деятельность республиканских центров МБА.

Отраслевые региональные центры МБА в 1980 году перенаправили 12 472 тре-
бования, т. е. на 5,9% больше, чем в 1976 году. Отмечается снижение доли

перенаправленных заказов в общем объеме поступающих заказов (с 8% в

1976 году до 0,7% в 1980 году). Возрастающая активность

центров в использовании местных книжных ресурсов обеспечивает оператив-
ное выполнение заказов и разгружает всесоюзные центры МБА. Для выясне-

ния читательского спроса региона нужно анализировать поток перенаправ-
ленных заказов по тематике, хронологии изданий, частоте спроса и т. д.

В обзоре отмечена необходимость координации заказов абонентов г. Риги,

выявлены предпосылки улучшения обслуживания рижских библиотек

по МБА.

Приведены сравнительные данные работы МБА ГБ ЛатвССР и других
государственных библиотек страны за 1978 год.

В 1980 году копии составили 19,4% книговыдачи региональных центров
МБА республики, однако в ряде центров копирование изданий значительно

ниже средних показателей по стране.
В X пятилетке региональные центры провели большую работу по библио-

графической доработке заказов МБА. Нужно усилить библиографическую
работу МБА в зональных центрах, чтобы повысить качество заказов.

Больше внимания следует уделить анализу перенаправленных заказов,

чтобы учесть потребности абонентов МБА региона при комплектовании фон-
дов библиотек.

Анализ работы региональных центров МБА свидетельствует об активи-

зации работы единой системы МБА в X пятилетке. В целом по республике
наблюдается рост основных показателей работы МБА. Однако уровень ра-

боты МБА некоторых региональных центров еще неудовлетворителен, име-

ется много библиотек, которые не используют или слабо используют МБА.



59

Важным условием дальнейшего развития МБА является оснащенность

региональных центров средствами связи и множительной техникой, а также

механизация процессов труда; необходим транспорт для централизованного
получения литературы по МБА в библиотеках г. Риги.

Z. INDULEVIČA

ZONAL AND REPUBLICAN INTERLIBRARY LOAN (ILL) CENTRES

OF THE LATVIAN SSR IN THE YEARS 1976-1980

Summary

The activity of every library depends on its ability to make use of the book

resources of the whole country by means of interlibrary loan (ILL). The unified

system of interlibrary service in the Latvian SSR, created in the 9th Five-Year

Plan, rests upon regional centres — 4 zonal and 5 subject ones.

The ILL work of the libraries of different systems is methodically guided by
the ILL Council at the State Plan Interdepartmental commission on co-ordination
of library work of the Latvian SSR. The Council does the summary planning for
the ILL regional centres. The article reviews the organization-methodical work of
the regional centres and improvement of professional skill of ILL workers in

the republic. Regional centres do also research work on ILL problems.
In the 5 year period zonal centres have considerably livened up. In compa-

rison with the 9th Five-Year Plan the number of orders has grown 1,7 times,
book lending 1,5 times and the amount of forwarded orders — 2,2 times. On the

average 36.9% of the received orders are answered at the zonal stage. 58.4%
of the libraries within zone system are borrowers at the zonal centres. In the 10th
Five-Year Plan the republican centres have annually served 5,288 libraries, i.e.,
9.4% more than in the 9th Five-Year Plan. There is a noticeable growth in the

amount of orders: 1,808,209 in 1980 — 12.3 times more than in 1976. 85.5% of

all orders came from the Riga borrowers. The article analyses territorial divi-
sion of the order current marking that the Riga libraries are not very active in

making use of the State Library book stocks. The significance of the republican
ILL centres is characterized by book lending that has increased 13,2 times and
has reached 1,791,841 unit in 1980. Especially it has grown in the Republican
Scientific Technical Library and the Scientific Library of the Latvian State Uni-

versity. The major libraries of the republic have fulfilled 99,1 % of the received

orders, but in a number of republican ILL centres the percentage of fulfilled and

received orders testifies to the discrepancy between the library stocks in the re-

gion and the demands of the readers.
Co-ordination activities of the republican ILL centres are widening. In 1980

subject regional centres have forwarded 12,472 orders, i.e. 5.9% more than in

1976. The part of the forwarded orders has reduced from 8% in 1976 to 0.7% in

1980. The increasing activity of regional centres in using local book resources

ensure operative fulfilment of the orders and relieve the All-Union ILL centres.
It is

necessary to analyse the forwarded orders as regards the themes, chronology
°f publications, frequency of demand etc. to find out the readers' demand of the
whole region.

The article stresses the necessity to co-ordinate the orders from the Riga bor-

rowers, marks the ways to improve the interlibrary service of the libraries in Riga.
Some data are given to compare the ILL work of the State Library of the

Latvian SSR with other state libraries of the Union.



In 1980 the copies made up 19.4% of the lending of regional centres though
in a number of centres the copying is considerably below the average indices of

the Union.

In the 10th Five-Year Plan the regional centres have worked hard on biblio-

graphical revision of, ILL orders. Bibliographical work should be intensified in

zonal centres to raise the quality of orders.

In the 11th Five-Year Plan more attention should be paid to the analysis of

the forwarded orders taking into account the needs of the ILL borrowers of the

region when doing acquisition of library stock.

The analysis of the work done by ILL regional centres shows the greater
activity of ILL unified system in the 10th Five-Year Plan. On the whole one can

see a rise in the main indices of ILL work. However, the ILL work in some

regional centres is not satisfactory, there are still many libraries not making use

of ILL.

Indispensable condition for further ILL development is the equipment of

regional centres with multiplication technique and mechanization of work pro-

cesses, as well as transport for centralized ILL literature delivery to the libra-

ries in Riga.
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З. ЭГЛИТЕ, В. ГРУНДУЛЕ

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕК

РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ В ГОРОДЕ ЛИЕПАЕ

Во время всесоюзного исследования «Принципы формирова-
ния сети библиотек региона с учетом их комплексного взаимо-

действия», организованногоМинистерством культуры СССР сов-

местно с Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина,
Государственной центральной научной медицинской библиоте-

кой, Государственной научной педагогической библиотекой
им. К. Д. Ушинского, Центральной научной сельскохозяйствен-

ной библиотекой, Научной библиотекой им. А. М. Горького МГУ,
Научной библиотекой ВЦСПС и проведенного в 1977—1979 го-

дах, изучалась библиотечная сеть ряда малых и средних городов
РСФСР, Киргизской, Литовской, Латвийской, Молдавской и

Украинской ССР.

В соответствии с программой исследования
1 была сформули-

рована его цель: разработка принципов размещения сети, на

основе которых возможно обеспечить единство деятельности биб-

лиотек различных ведомств. Основное внимание в исследовании

было уделено изучению вопросов организации библиотечного

обслуживания специалистов. Эта категория читателей является

общей для массовых и специальных библиотек, и, следовательно,

линии взаимодействия между ними наглядно прослеживаются

при исследовании именно этого контингента читателей. Изуча-
лись возможности организации комплексного взаимодействия

между массовыми (государственными и профсоюзными), меди-

цинскими, вузовскими, педагогическими, техническими, сельско-

хозяйственными библиотеками в области обслуживания специа-

листов по всем основным направлениям, формам и методам,

определяющим единство деятельности библиотек региона.

1 Программа исследования по теме «Принципы формирования сети биб-

лиотек региона с учетом их комплексного взаимодействия» / Гос. б-ка СССР
им В. И. Ленина, ГЦНМБ, ЦНСХБ, Гос. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского, Науч-
ная б-ка МГУ им. А. М. Горького, Научная б-ка ВЦСПС; Сост. Е. И. Ратни-

кова, В. А. Шалыгина. — М.: Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1977. —

30 с. — Ротапринт.



62

В Латвийской ССР в числе средних городов в выборочную

совокупность баз исследования был включен город Лиепая.

В период исследования в Лиепае насчитывалось 103 тыс.

жителей, среди них — более 23 тыс. рабочих, 3 тыс. инженерно-

технических и других специалистов промышленности, 1,5 тыс.

педагогов, 2 372 работника здравоохранения.

Организаторами исследования в республике являлись Госу'

дарственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса, Рес-

публиканская научно-техническая библиотека (РНТБ), Респуб-
ликанская научная медицинская библиотека (РНМБ), Научная
библиотека ЛГУ им. П. Стучки, базовая библиотека Латвийского

республиканского совета профсоюзов, Лиепайская центральная

городская научная библиотека (ЦГНБ). Из 70 библиотек го-

рода исследованием была охвачена 61 библиотека. Общий фонд

этих библиотек составлял около 2 млн. ед., общее число читате-

лей — 77 тыс. (без учета возможного дублирования читателей в

библиотеках различных ведомств). 9 библиотек не были охва-

чены исследованием по различным причинам (отсутствие штат-

ных библиотекарей, частая смена библиотекарей в течение 1977—

1978 годов, ликвидация библиотек в 1978 году, специфические
обстоятельства). Общий фонд не охваченных исследованием

библиотек составлял приблизительно 125 тыс. ед., общее число

читателей — 4 тыс.

В исследовании участвовали 6 государственных массовых

библиотек, 15 профсоюзных библиотек, 13 библиотек общеобра-
зовательных школ, 3 библиотеки средних специальных учебных
заведений, 14 технических библиотек, 4 медицинские библиотеки,

3 библиотеки профучилищ и 3 педагогические библиотеки.

Основными методами исследования были опрос читателей и

изучение документов библиотек. Основой сбора информации
служили паспорт базы исследования, анкеты читателей-специа-

листов, листки учета спроса и 7 таблиц, отражающих общую ха-

рактеристику каждой библиотеки в качестве библиотечного

звена определенного типа по основным отчетным параметрам,
структуре, условиям работы, составу кадров, составу читателей-

специалистов по профессиональным группам, составу фондов
библиотеки по отраслям знания, по сведениям о взаимодействии

каждой библиотеки-участницы исследования с другими библио-

теками региона, республики, страны, по сведениям о сводных

каталогах и картотеках, по сведениям о формах и периодичности
получаемой библиотекой текущей библиографической информа-
ции. Всего было получено 2 107 анкет читателей-специалистов,
2 546 листков учета спроса и таблицы со сведениями из 61 биб-

лиотеки города. Листки учета спроса и анкеты читателей-специа-
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листов заполнялись читателями, а таблицы — библиотекарями
базовых библиотек.

В распоряжении жителей Лиепаи находится развернутая и

упорядоченная сеть библиотек, на современном этапе удовлет-

воряющая читательские потребности населения.

Центром библиотечной работы в городе является Лиепай-

ская центральная городская научная библиотека (ЦГНБ), на-

ходящаяся в ведении Министерства культуры Латвийской ССР.

Библиотека имеет ценный, хорошо организованный фонд
(208,2 тыс. печ. ед.), который комплектуется в соответствии с

экономическим профилем города, причем особое внимание уде-

ляется краеведческой литературе. С 1959 года Лиепайская

ЦГНБ является главным методическим центром для всех биб-

лиотек города. В соответствии с Положением о городских

научных библиотеках Латвийской ССР, утвержденным Мини-

стерством культуры республики 2 июня 1969 года, функции
Лиепайской ЦГНБ расширены, она стала центром зоны, в со-

став которой входят Лиепайский и Салдусский сельские рай-
оны. После создания в Латвийской ССР единой системы МБА

(1970) библиотека начала функционировать как зональный

универсальный центр координации МБА. В 1978 году, после

создания централизованной библиотечной системы ЦГНБ на-

чала выполнять функции ее центральной библиотеки.

В городе имеются и отраслевые центры сети специальных

библиотек. С 1978 года Лиепайский отдел РНТБ обеспечивает

запросы предприятий и специалистов города на патентную лите-

ратуру, промышленные каталоги и нормативно-техническую

документацию, оказывает методическую помощь техническим

библиотекам города, является региональным центром МБА при

обслуживании литературой по технике и смежным отраслям.

С целью совершенствования библиотечного обслуживания
практического звена работников здравоохранения и методиче-

ского руководства медицинскими библиотеками города органи-

зован Лиепайский филиал РНМБ.

Некоторые функции центральной библиотеки по отношению

к библиотекам общеобразовательных школ выполняет библио-

тека методического кабинета горОНО. Начиная с 1977 года эта

библиотека
осуществляет централизованное комплектование

фондов педагогических библиотек и обеспечивает их некоторыми

материалами библиографической информации.

Исследование «Принципы формирования сети библиотек ре-

гиона с учетом их комплексного взаимодействия» позволило

впервые представить картину библиотечного обслуживания ряда
гРупп специалистов в разных библиотеках города.
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Данные исследования показали, что почти половину (45,9%)
всех читателей в библиотеках, охваченных исследованием, сос-

тавляют читатели-специалисты исследуемых категорий и сту-

денты, обучающиеся данным специальностям:

ИТР и другие специалисты промышленности — 34,9%;

специалисты народного образования — 3,9%;

специалисты здравоохранения — 0,9%;

студенты — 6,2%.

С профессиональными запросами специалисты обращаются
в большинство библиотек города. Их обслуживают как Лиепай-

ская ЦГНБ, так и отраслевые библиотеки-отделы или филиалы
республиканских научных библиотек (РНТБ и РНМБ), техни-

ческие, медицинские, педагогические и массовые библиотеки.

Распределяются читатели-специалисты в библиотеках города

следующим образом:

В результате сравнения объема книжных фондов различных
библиотек города выявлено, что техническая, педагогическая и

медицинская литература составляет 31,8% совокупного книж-

ного фонда города, в том числе 28,6% — техническая литера-

тура, 1,7% — медицинская, 1,5% — литература по народному
образованию.

Книгообеспеченность специалистов в библиотеках города

представлена таким образом: на 1 читателя-педагога приходится
11 библиотечных книг по педагогике, на 1 жителя-педагога —

19 книг
1
; на 1 читателя-медика —47 библиотечных книг по ме-

1 Книгообеспеченность специалистов — цифра неточная, ибо выведена из

общего числа данной группы читателей-специалистов без учета возможного

дублирования читателей в библиотеках различных ведомств; например, чита-

телей-педагогов получается больше, чем их фактическое наличие в городе, так

как 54,3% педагогов читают в трех и более библиотеках; поэтому на читателя-

педагога приходится меньше книг, чем на жителя-педагога.
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дицине, на 1 жителя-медика — 19 книг; на 1 читателя — специа-

листа промышленности и 1 жителя города — специалиста про-

мышленности — 20 библиотечных книг по технике.

Таким образом, показатели объема книжных фондов и кни-

гообеспеченности в библиотеках города Лиепаи высокие, если

сравнивать их с соответствующими средними цифрами по

стране, но насколько они удовлетворительны, мы не можем су-

дить, так как показатели региональной статистики еще не раз-

работаны. Недостаточно изучены и такие вопросы, как место

отраслевой литературы в жизни современного специалиста, сте-

пень участия каждой библиотеки в распространении отраслевой

литературы, потребности оптимального видового состава отрас-

левых книжных фондов в различных библиотеках.

В комплектовании совокупного книжного фонда города от-

раслевой принцип выражен достаточно четко, что соответствует

принципу дифференциации, по которому строится библиотечная

сеть страны. Так, самые богатые отраслевые фонды по технике

в составе городского книжного фонда имеют технические биб-

лиотеки (89% общего фонда технических библиотек), библио-

теки средних специальных учебных заведений (31%), ЦГНБ
(13%); по народному образованию — педагогические (7% об-

щего фонда педагогических библиотек), школьные и детские

(3%)), ЦГНБ (1,5%); по медицине и здравоохранению — меди-

цинские (4,б7о общего фонда медицинских библиотек), ЦГНБ
(1,8%), городские массовые (1,7%); по сельскому хозяйству са-

мый обширный фонд имеет ЦГНБ (2,6% общего фонда). Чита-

телями городских библиотек являются лишь 89 специалистов

сельского хозяйства.

Данные исследования свидетельствуют о том, что наиболее

неблагополучно в городе обстоит дело с комплектованием педа-

гогической литературы. Работников народного образования
города обслуживают педагогические, школьные библиотеки, а

также централизованных библиотечных систем (ЦБС). 54,3%
педагогов являются читателями трех и более библиотек разной
ведомственной принадлежности. Думается, что использование

читателями-педагогами 4—6 библиотек (15,5%) для чтения

профессиональной литературы — яркий показатель нарушения
отраслевого принципа в комплектовании фондов. Конечно, в об-

служивании педагогов много трудностей. Диапазон их профес-
сиональных запросов намного шире, чем у других групп читате-

лей, подвергшихся исследованию: педагоги в процессе своей

трудовой деятельности читают не только собственно педагогиче-

скую литературу, но и труды классиков марксизма-ленинизма,

литературу по этике, эстетике, психологии, детскую литературу.

Выяснилось, что фонд всех медицинских библиотек города
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(библиотеки медицинского училища, центральной городской

больницы и филиал РНМБ) составляет всего 2,5% совокупного

книжного фонда. Из них 1% сосредоточен в Лиепайском фи-
лиале РНМБ, а остальные 1,5% — в других медицинских биб-

лиотеках. Большую часть фонда последних (приблизительно

70%) составляет художественная и прочая литература. Такой

подбор книжных фондов библиотек этой группы определяется

специфическими задачами обслуживания своего контингента

читателей. Так, читатели-медики центральной городской боль-

ницы в повседневной работе пользуются медицинской литерату-

рой, имеющейся под рукой — в библиотеке больницы, а более

сложные запросы удовлетворяют в Лиепайском филиале РНМБ.

Значительная же часть фонда в библиотеках центральной го-

родской больницы и медицинского училища имеет общеобразо-
вательный характер. Использование этой литературы роднит
работу медицинских библиотек с работой массовых и учебных
библиотек.

Хотя библиотеки Лиепаи имеют определенные и давние тра-

диции в координации комплектования фондов (первый коорди-

национный план комплектования был разработан в 1964 году

под руководством ЦГНБ), нерешенных вопросов еще много.

Крупнейшими библиотеками города наиболее четко скоорди-

нировано комплектование технической литературы. Что каса-

ется литературы общеобразовательного характера, то комплек-

тование ее в городе не упорядочено. Как уже отмечалось,

подобную литературу для удовлетворения запросов своих чи-

тателей комплектуют и педагогические, и медицинские библио-

теки, и библиотеки ЦБС. Здесь требуется более четкое опреде-
ление границ специализации книжных фондов библиотек

различных ведомств. Напрашивается вывод о необходимости

взаимодействия в этой области педагогических и медицинских

библиотек с библиотеками Министерства культуры ЛатвССР.

Эти связи на данном этапе в библиотеках города имеют лишь

эпизодический характер.

Исследование предусматривало изучение обеспечения биб-

лиотек города информационными изданиями. Выпускаемые
центральными отраслевыми органами информации и распрост-

раняемые по подписке периодические информационные издания

получают 50 библиотек города. В среднем каждая техническая

библиотека получает 53 информационных издания, медицин-

ская — 20, педагогическая — 10, государственная массовая —

6—7, профсоюзная — 3, школьная и детская — 3, библиотека

среднего специального учебного заведения — 2. Было выяснено,

что библиотеки города регулярно получают около 800 названий

информационных изданий. 75% всех названий получают техни-
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ческие библиотеки города, 10% — медицинские, 7—8% — ЦГНБ,

4—5% — профсоюзные библиотеки, 4% — детские и школьные,

3% — педагогические, 2% — филиалы ЦБС (не считая детских

библиотек). Сопоставляя список информационных изданий и

библиотек, которые получают их, можно заметить, что отрасле-

вые информационные издания в отраслевых библиотеках пред-

ставлены удовлетворительно.

Небольшие библиотеки (профсоюзные, учебные и др.) уком-

плектованы данной литературой крайне недостаточно. Зачастую

нет даже информационных изданий универсального профиля,

таких, например, как «Книжное обозрение» и «Яунас граматас»

(«Новые книги» — ежемесячный информационно-библиографи-
ческий бюллетень).

Упорядочение в масштабе города информации о новинках в

библиотеках всех уровней и ведомств представляется важной

задачей обслуживания читателей. До сих пор информационно-
библиографические материалы, знакомящие читателей с фондами
отдельных библиотек региона, выпускает и распространяет

только ЦГНБ. Среди мероприятий по внедрению в библио-

течную практику результатов исследования предусмотрена орга-

низация сводной картотеки информационных изданий, имею-

щихся в библиотеках города. Это раскроет содержание

фондов информационных изданий перед всеми библиотеками

города.

В процессе исследования изучались запросы читателей-спе-

циалистов на различные виды литературы. Наиболее необходи-
мой из всех видов специальной литературы, по мнению читате-

лей, является справочная (72% опрошенных), затем —

производственная (63%) и учебная (57%). Правда, небольшие

библиотеки дали несколько иные сведения: справочная литера-

тура там почти не запрашивалась. Объяснить это можно только

тем, что эти библиотеки на протяжении многих лет ее не комп-

лектуют, и читатели, зная об отсутствии справочных книг в

фонде библиотеки, вообще не запрашивают их.

Данные о состоянии и использовании книжных фондов, полу-
ченные в результате исследования, заострили вопрос о положе-

нии небольших специальных библиотек (низового звена сети).
Эти библиотеки вносят значительный вклад в обслуживание
читателей-специалистов. Объясняется это прежде всего макси-

мальным приближением их к месту работы и учебы. Привлека-
тельными являются некоторые преимущества в обслуживании
(книги выдаются на дом, не так строго соблюдаются сроки поль-

зования ими). Однако именно небольшие специальные библио-

теки и библиотеки общественных организаций (например, мно-

гие профсоюзные) в большинстве случаев не имеют условий,
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необходимых для качественного обслуживания читателей.

Фонды этих библиотек невелики (в среднем 16—19 тыс. ед.).
Они недостаточно обеспечены библиографическими материа-

лами, отсутствует координация между библиотеками своего

ведомства и другими библиотеками в обслуживании читателей

и комплектовании фондов, неудовлетворительна профессиональ-

ная подготовка кадров (приблизительно половина работников в

профсоюзных и школьных библиотеках не имеет библиотечного

образования). Напрашивается вывод о необходимости упорядо-

чения и оптимизации низового звена сети специальных библио-

тек. Одним из путей оптимизации является четкое определение

профилей комплектования подобных библиотек и улучшение

использования библиографических источников как средства ин-

формации о наличии и содержании книжных фондов города.

Отношение читателей к организации информационной по-

мощи рассматривалось как один из вопросов, характеризующих
состояние книжных фондов. Получение этого вида услуг как

цель посещения назвали 35% опрошенных ИТР. Остальные спе-

циалисты упоминали об этом гораздо реже (15 —25% опрошен-
ных). Очевидно, причины разного отношения к данному вопросу

нужно искать в уровне организации информации в различных
библиотеках. Выяснилось, что не упорядочена система распро-

странения информационно-библиографических материалов и

методическая работа с ними в библиотеках различных типов.

Думается, что тут необходима типовая методика, в которой сле-

дует учесть приобретение информационно-библиографических
материалов, знакомящих читателей с фондами и новинками

конкретной библиотеки или группы библиотек региона, с фон-
дами и новинками республиканских и всесоюзных библиотек; с

новинками по различным отраслям знания, регулярно издава-

емыми информационными центрами, с библиографическими
бюллетенями издательств, с библиографическими газетами,

журналами и т. п. Необходимо конкретизировать типологические

особенности библиотек, выявить основные критерии типизации

фондов, читательского контингента и т. д. Читатели должны

иметь полное представление о типологических услугах каждой
библиотеки и об условиях пользования различными библиоте-

ками.

В исследовании был поднят вопрос о выделении в структуре
городской библиотечной сети единого координационного центра.
Исследование показало, что ЦГНБ является главным методиче-

ским центром для всех библиотек города. 58 библиотек из 61

утверждают, что систематически используют методическую по-

мощь ЦГНБ. Наряду с ЦГНБ методическую помощь библиоте-

кам оказывают региональные отраслевые центры. Так, библио-
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теки общеобразовательных школ отмечают методическую

помощь, оказываемую библиотекой методического кабинета

горОНО, технические библиотеки заводов — методическую по-

мощь Лиепайского отдела РНТБ. Однако в работе этих регио-

нальных центров, за исключением центра технических библио-

тек, много эпизодического, их штатные и другие ресурсы не дают

возможности заниматься систематической методической рабо-
той. К тому же задачи и содержание их работы по оказанию

методической помощи еще не четко определены. Поэтому резуль-

таты их работы во многом зависят от личной инициативы и доб-

росовестности библиотекарей.
В перспективе развития библиотечного обслуживания в Лие-

пае представляется необходимым создать опорные библиотеки

для всех отраслевых библиотек. Отраслевая опорная библиотека

должна обладать определенной мощностью и пользоваться авто-

ритетом в городе. Основные функции ее должны заключаться в

составлении и осуществлении координационного плана комп-

лектования, тематическом распределении подписки на периоди-

ческие издания, ведении сводной картотеки периодических

изданий библиотек своей группы. Она должна распространять

информационные материалы, получаемые из других библиотек

и информационных центров, а также определять их тематику и

количество. Она же должна организовать единый справочно-

библиографический аппарат по профилю своих библиотек, нап-

равлять комплектование справочно-библиографического фонда,
создание и ведение сводного каталога и тематических картотек
по отрасли, возглавлять составление сводных списков новых по-

ступлений в библиотеки своей группы и распространять их среди

библиотек. Работа опорной библиотеки должна осуществляться
в тесном контакте с региональным координационным центром.
В решении специфических задач обслуживания отрасли опорная
библиотека должна руководствоваться прежде всего указа-
ниями республиканских отраслевых библиотечных центров.

Перспективы совершенствования библиотечно-библиографи-
ческого обслуживания специалистов города мы видим в уста-

новлении рационального соотношения в деятельности библиотек

различных ведомств на основе углубленной координации.

Z. EGLĪTE, V. GRUNDULE

DAŽĀDU RESORU BIBLIOTĒKU SAVSTARPĒJA SADARBĪBA LIEPĀJĀ

Kopsavilkums

Vissavienības pētījumu «Bibliotēku tīkla veidošanas principi reģionā kom-

pleksās sadarbības aspektā» (1977—1979), kuru organizēja PSRS Kultūras mi-

nistrija kopā ar V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēku un valsts centrālajām spe-
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ciālajām zinātniskajām bibliotēkām, veica KPFSR, Kirgīzijas PSR, Latvijas PSR,

Lietuvas PSR, Moldāvijas PSR un Ukrainas PSR nelielajās un vidēji lielas pil-

sētās Pētījuma mērķis bija izstrādāt tādus bibliotēku tīkla veidošanas principus,
kas neatkarīgi no resoru piederības dotu iespēju īstenot visu reģiona bibliotēku

savstarpēju kompleksu sadarbību bibliotekārā darba pamatvirzienos, ka ari izzi-

nāt un precizēt sadarbības formas un metodes. Padomju Latvijā pētījuma bāze

bija Liepājas bibliotēku tīkls.
v

Galvenā uzmanība pētījumā pievērsta dažādu nozaru speciālistu biolioteka-

rajai un bibliogrāfiskajai apkalpošanai. Speciālisti kā lasītāju kategorija ir ko-

pīga masu un speciālajām bibliotēkām, tāpēc tieši viņu apkalpošanā visskaidrāk

iezīmējas masu bibliotēku un speciālo bibliotēku savstarpējā sadarbība un tās

iespējas. Analizēta masu bibliotēku (valsts un arodbiedrību), medicīnas, peda-

goģisko, tehnisko bibliotēku sadarbība speciālās literatūras komplektēšanā, lasī-

tāju — speciālistu apkalpošanā, informatīvi bibliogrāfiska darba organizēšanā,

aplūkots speciālās literatūras fondu apjoms un izvietojums pa pilsētas bibliotē-

kām.

Pētījumā piedalījās 61 no Liepājas pilsētas 70 bibliotēkām. To vadīja V. Lāca

Latvijas PSR VB, republikas centrālās speciālās zinātniskas bibliotēkas un Lie-

pājas pilsētas CZB. Pētījuma pamatmetodes bija lasītāju speciālistu aptauja un

bibliotēku dokumentācijas izpēte.
No iegūtajiem datiem secinām, ka Liepājas iedzīvotāju rīcībā ir izvērsts un

nokārtots bibliotēku tīkls, kas spēj apmierināt iedzīvotāju lasīšanas vajadzības.
1978. gadā Liepājā izveidota valsts masu bibliotēku centralizētā sistēma, kurā

centrālās bibliotēkas funkcijas veic pilsētas CZB.

Visu Liepājas bibliotēku metodiskais centrs kopš 1959. gada ir pilsētas CZB.

īpašu, bibliotēku specifikai atbilstošu metodisko palīdzību sniedz arī izveidotie

reģionālie speciālo bibliotēku centri, piemēram, tehniskās bibliotēkas saņem RZTB

Liepājas nodaļas, vispārizglītojošo skolu bibliotēkas — TIN metodiskā kabineta

bibliotēkas, medicīnas bibliotēkas — RZMB Liepājas filiāles metodisko palīdzību.

Perspektīvā nepieciešams izveidot metodiskus centrus — bāzes bibliotēkas visu

pārējo speciālo bibliotēku tīkliem reģionā. Tas būtu pamats šo tīklu bibliotēku

koordinācijai, kā arī visa reģiona bibliotēku savstarpējas sadarbības izvēršanai

un padziļināšanai.
Literatūras pieprasījumi profesionālajām vajadzībām sastopami gan speciā-

lajās, gan masu bibliotēkās, tomēr lasītāju profesionālās vajadzības lielākoties

apmierina speciālās bibliotēkas. Izņēmums ir pedagogi, kas profesionālo interešu

plašā diapazona dēļ izmanto vairākas — gan masu, gan speciālās bibliotēkas.

Aptaujātie lasītāji speciālisti par visnepieciešamākajiem bibliotēkās uzskata

uzziņu (72% aptaujāto), ražošanas (63%) un mācību (57%) izdevumus.

Lai gan Liepājas bibliotēkām fondu komplektēšanas koordinācijā izveido-

jušās savas tradīcijas (pirmais pilsētas bibliotēku komplektēšanas koordinācijas
plāns izstrādāts jau 1964. gadā CZB vadībā), ir vēl daudz neatrisinātu jautā-
jumu, piemēram, vispārizglītojošās literatūras komplektēšana speciālajās, it īpaši
pedagoģiskajās un medicīnas mācību iestāžu bibliotēkās.

Informatīvi bibliogrāfiskā darba izpēte rāda. ka jānokārto un jāuzlabo in-

formācija par jaunizdevumiem it visās pilsētas bibliotēkās, it sevišķi nelielajās
bibliotēkās.

Pētījums rāda, ka nelielās speciālās bibliotēkas lasītāju darba vietā dod lielu

ieguldījumu lasītāju apkalpošanā, taču šajās bibliotēkās nav priekšnoteikumu
kvalitatīvam darbam — fondi nav lieli, trūkst bibliogrāfisko materiālu, nav darba

koordinācijas ar citām bibliotēkām, neapmierinoša ir arī kadru profesionālā sa-

gatavotība. Tātad nepieciešams uzlabot nelielo speciālo bibliotēku darbu.
Lai tālāk nostiprinātu un padziļinātu dažādu resoru bibliotēku savstarpējo

sadarbību, jāpanāk ievērojama lasītāju speciālistu bibliotekārās un bibliogrāfis-
kas apkalpošanas uzlabošana.
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Z. EGLĪTE, V. GRUNDULE

MUTUAL CO-OPERATION OF LIBRARIES

OF DIFFERENT DEPARTMENTS IN LIEPĀJA

Summary

The All-Union investigation "Principles of the Library Net Formation in

the Region in Aspect of Complex Co-operation" (1977—1979), organized by the
USSR Ministry of Culture together with the Lenin State Library and the state

central specialized scientific libraries, was realized in small and middle towns
of the Russian SFSR, the Kirghiz SSR, the Latvian SSR, the Lithuanian SSR,
the Moldavian SSR and the Ukrainian SSR. The aim of the investigation — to

work out such principles of the library net formation, which, irrespective of the

department belonging, should give a possibility to realize a mutual complex co-

operation of all regional libraries in the basic trends of library work, as well as

to find out and specify forms and methods of the co-operation. The Liepāja
library net was the basis of the Latvian SSR investigation.

The main attention in the investigation was turned to the library and biblio-

graphical service of specialists of different branches. Specialists as a category
of readers are common both for the public and specialized libraries, therefore the

mutual co-operation of the public and specialized libraries and its possibilities
the most clearly are marked just in their service. The co-operation of the public
(state and trade union), medical, pedagogical, technical libraries in the acquisi-
tion of special literature, in the service of readers specialists, in the organization
of the bibliographical and informationwork is analysed, the amount of the stocks
of special literature and their location at the city libraries are examined.

61 library from the 70 Liepāja city libraries took part in the investigation. It

was directed by the V. Lācis State Library of the Latvian SSR, the republican cen-

tral specialized scientific libraries and the Liepāja City Central Library. The ba-

sic methods of the investigation — the inquiry of readers, specialists and the

study of the libraries' documentation.

The received data show that there is a developed and settled library net in

use of the inhabitants of Liepāja, which can satisfy their reading needs. In 1978
the centralized system of the state public libraries was formed in Liepāja, in

which the functions of the central library is carried out by the City Central Scien-
tific Library.

The City Central Scientific Library is the methodical centre of all libraries
of Liepāja from 1959. A special methodical help, corresponding to the specificity
of libraries, is given by the formed centres of the regional specialized libraries,
for example, the technical libraries receive the methodical help from the Liepāja
Department of the Republican Scientific Technical Library, the libraries of scho-

ols providing general education — from the Library of the Methodical Centre of
the Department of Public Education, the medical libraries — from the Liepāja
Department of the Republican Scientific Medical Library. In the future it is ne-

cessary to form methodical centres — base libraries for the nets of all other

specialized libraries in the region. It should be the basis for the real co-ordina-

tion of the libraries of this net, as well as for the development and enlargement
°f the mutual co-operation of the all regional libraries.

Demands for literature for professional needs are met both at the speciali-
zed and public libraries, nevertheless the professional needs of the readers are

satisfied mainly by specialized libraries. An exception is pedagogues, who make

use о fseveral—both the public and specialized libraries, because of the broad ran-

ge of their professional interests.



The inquired readers specialists mention the information issues (72%), pro-
duction issues (63%) and issues for studies (57%) among the most necessary

ones at the libraries.

Although the libraries of Liepāja have formed their own traditions in the co-

ordination of their acquisition policy (the first plan of the co-ordination of the

acquisition of the city, libraries was worked out already in 1964 under the guid-
ance of the Central Scientific Library), there is a lot of unsolved questions, for

example, the acquisition of literature of general education at the specialized lib-

raries, especially of pedagogical and medical educational establishments.

The investigation of the bibliographical and informationwork shows, that the

information about the new issues must be settled and improved at all libraries

of the city, especially at small ones.

The investigation shows, that small specialized libraries at the working places
of the readers give a great investment in their service, however there are not the

necessary preconditions for a qualitative work—small stock, the shortage of bib-

liographical materials and of the co-ordination with other libraries, the profes-
sional training is not satisfactory. Consequently, the work of the small specialized
libraries must be improved.

Further strengthening and enlarging the mutual co-operation of libraries of

different departments, a remarkable improvement of the library and bibliograp-
hical service of readers can be achieved.
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1981. gadā Annai Januškai apritēja
70 dzīves un 30 darba gadi Liepājas pil-
sētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas di-

rektores postenī.
A. Januška dzimusi 1911. gada 24. jan-

vārī Liepājas apriņķī laukstrādnieka ģi-
menē. Pēc Liepājas komercskolas beigša-
nas (1930) viņa strādā dažādus darbus un

iesaistās komunistiskās jaunatnes kustībā.

Lielā Tēvijas kara laikā Anna Januška

bija sanitārā instruktore, automātiste un

snaipere 43. gvardes latviešu strēlnieku di-

vīzijā. 1942. gadā viņa uzņemta Komunis-

tiskajā partijā.
Pēckara gados Anna Januška ir par-

tijas darbiniece; 1949. gadā viņa pāriet bib-

liotēku darbā. Neklātienē beigusi Latvijas
Valsts universitāti, viņa enerģiski un ra-

doši vada Liepājas PCZB un aktīvi pieda-
lās pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

Par piedalīšanos Lielajā Tēvijas karā
un pēckara kultūras celtniecībā Anna Ja-

nuška saņēmusi valdības apbalvojumus,
1977. gadā viņai piešķirts Latvijas PSR

Nopelniem bagātās kultūras darbinieces

goda nosaukums. Anna Januška.

В 1981 году Анна Екабовна Янушка отметила свое 70-летие и 30-летие

Деятельности на посту директора Лиепайской центральной городской науч-

ной библиотеки.

А. Е. Янушка родилась 24 января 1911 года в семье крестьянина Лиепай-

ского уезда. По окончании Лиепайского коммерческого училища (1930) вы-

полняла различные работы и включилась в коммунистическое движение

молодежи.

Во время Великой Отечественной войны А. Е. Янушка была санинструк-
тором, автоматчицей и снайпером 43-й гвардейской латышской стрелковой
Дивизии. В 1942 году она стала членом Коммунистической партии.

В послевоенные годы А. Е. Янушка — партийный работник, а с 1949 года

занимается библиотечным делом. Заочно окончив ЛГУ им. П. Стучки, она

энергично и творчески руководит Лиепайской IДТНБ и активно участвует в

общественной жизни города.
За участие в Великой Отечественной войне и послевоенном культурном

строительстве А. Е. Янушка имеет правительственные награды. В 1977 году
ей присвоено звание заслуженного деятеля культуры Латвийской ССР.
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A. JANUŠKA

LAPPUSES NO LIEPĀJAS PILSĒTAS CENTRĀLĀS

ZINĀTNISKĀS BIBLIOTĒKAS VĒSTURES

(SAKARĀ AR BIBLIOTĒKAS 200 GADIEM)

Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas vēsture visā

pilnībā līdz šim nav uzrakstīta, arī šis raksts ir tikai fragmentārs
ieskats bibliotēkas vairāk nekā 200 gadu ilgajā mūžā.

īsas vēsturiskas ziņas par Liepājas pilsētas bibliotēku pirmo
reizi sniedz 1831. gadā Liepājas Annas draudzes mācītājs E. Ro-

termunds savā hronikā1
,

kur izsaka nožēlu, ka pēc pilsētas biblio-

tēkas dibinātāja mācītāja J. A. Grunta nāves (1802) pilsētas bib-

liotēkas grāmatu fonds, kas glabājies pilsētas rātsnama bēniņos,
bijis pamests iznīcībai. Tāpēc viņš drīz pēc savas stāšanās mācī-

tāja amatā ar pilsētas maģistrāta atjauju esot atlasījis vairākas

teoloģiska satura grāmatas baznīcas bibliotēkai.

Buržuāziskās Latvijas sākumposmā Liepājas pilsētas biblio-

tekārs Voldemārs Caune iepazinās ar vairākiem dokumentiem un

publikācijām, izpētīja bibliotēkas fondus, uzrakstīja bibliotēkas

vēstures fragmentus un publicēja tos savā rakstā «Sabiedriskā

dzīve Liepājā», kas iek]auts Liepājas pilsētas valdes izdotajā ab

bumā «Liepājas 300 gadu jubilejas piemiņai»2
.

Cits V. Caunes

raksts «Liepājas pilsētas bibliotēka» iespiests «Latvijas bibliotēku

padomes gada grāmatas» 3 1. laidienā. Strādājot Liepājas pilsētas
bibliotēkā, V. Caune regulāri, gandrīz katru mēnesi Liepājas perio-
diskajā presē 4 informēja iedzīvotājus par bibliotēkas darbu, sniedza

arī statistiskas ziņas par lasītājiem un grāmatu izsniegumiem, par

jaunsaņemto literatūru.

1 Auszug aus der Chronik der Libauschen Evangel. Lett. St. Annen-Kirche

yon E. Rottermuns, 1831. Ursprung der Bibl. in der lettischen Kirche (Stadt-
Bibl.). — In: Libauscher Kalendar auf das Jahr 1890. Libau, 1889, S. 38.

2 Caune V. Sabiedriskā dzīve Liepāja. — Grām.: Liepājas 300 gadu jubilejas
piemiņai, 1625—1925. Liepāja, 1925, 53.-54. lpp.

3 Caune V. Liepājas pilsētas bibliotēka. — Grām.: Latvijas bibliotēku pado-
mes gada grāmata, 1. gads. R., 1926, 148.—150. lpp.

4 Zaune W. Ober die Tātigkeit der Stadtbibliothek. — Libausche Zeitung,
1919, 13. Aug.
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Otrs Liepājas bibliotēkas vēstures pētītājs no bibliotēkas darbi-

nieku vidus bija Liepājas pilsētas bibliotēkas pārzinis (1934 —

1944) Voldemārs Jauģiets. Sakarā ar Liepājas pilsētas bibliotēkas

jubileju 1939. gadā presē1 parādījās viņa raksti.

Jāmin arī vēsturnieks Roberts Malvess, kurš sastādījis rok-

rakstu katalogu «Liepājas pilsētas bibliotēkas rokraksti»2
.

R. Mal-,
vess rakstījis par bibliotēkas vēsturi arī presē.

3

Taču neviens no minētajiem autoriem nav spējis pareizi apgais-
mot bibliotēkas pirmsākumu un tās darbību no 1777. gada līdz

1803. gadam.

Dziļu un plašu pētījumu par Lielās franču revolūcijas atbalsīm

Latvijā veicis vēsturnieks M. Stepermanis, ierādot zināmu vietu ari

Liepājas bibliotēkas darbam 18. gs. 90. gados. Viņš pareizi orientē

bibliotekārus un vēsturniekus un novērtē Liepājas pilsētas biblio-

tēkas progresīvo lomu 18. gs. nogalē4: «No Kurzemes hercogistes
bibliotēkām revolūcijas ideju izplatīšanā visai ievērojama nozīme

bija Liepājas pilsētas bibliotēkai.»5 Pēc M. Stepermaņa grāmatā
norādītajiem uzziņu avotiem bibliotēka izmantoja Valsts Centrālā

seno aktu arhīva6 dokumentus par bibliotēkas darbību 18. gs. 80.

un 90. gados.
Bibliotēkā glabājas V. Skaras, V. Caunes, V. Jauģieša un citu

bibliotekāru atmiņas un darba pārskati, kā arī visas bibliotēkas

atskaites no 1945. gada līdz šodienai. Bibliotēka glabā arī atskai-

tes par 20. gs. 20.—30. gadiem, inventāra grāmatas par laiku no

1919. gada līdz bibliotēkas centralizācijai 1977. gada jūlijā, kad
saka veidot grāmatu reģistrācijas kartotēku.

«Pēc citu pilsētu piemēra»
(Libausche Stadt- und Lesebibliothek)

(1777—1803)

Liepājas pilsētas bibliotēkas izveidošanās un tās pirmais dar-

bības posms (1777—1803) saistīts ar 18. gadsimta apgaismotāju
idejām un Lielo franču revolūciju.

1

Jauģiets V. Liepājas pilsētas bibliotēkas vēsture. — Bibliotekārs, 1939,
№ 2/3, 30.—32. lpp.

Jauģiets V. Liepājas pilsētas bibliotēkas simts gadi. — Kurzemes Vārds,
1939, 5. febr.

2 Malvess R. Liepājas pilsētas bibliotēkas rokraksti. Liepāja, Liepājas pils.
valde. 1940. 24 lpp.

3
Malvess R. Liepājas pilsētas bibliotēkas vēsture. — Kurzemes Vārds, 1935,

11- 12. okt.; Malvess R. Ko stāsta Liepājas arhīvi. (Par Liepājas pils. b-kas rok-
rakstu fondu). — Kurzemes Vārds, 1936, 26., 27., 28. jūn.

4

Stepermanis M. Lielas liesmas atblāzma. Latvija franču burž. revolūcijas
laikā 1789—1798.R., Zinātne, 1971. 220 lpp.

5

Turpat, 40. lpp.
8

Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), Москва.
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Feodālisma apstākļos Liepāja pēc Jelgavas bija lielākā tirdz-

niecības pilsēta Kurzemes hercogistē. Liepājas ostā iebrauca

daudzu valstu kuģi. Pēc 1795. gada skaitīšanas datiem, Liepājā

bija 4124 iedzīvotāji, no tiem Lielās ģildes locekļu bija 1621, amat-

nieku — 1130, vācu tautības strādnieku — 912, latviešu tautības

strādnieku — 461, vīriešu — 2084, sieviešu — 2040, namīpaš-
nieku — 393, zemnieku — 280. Bija viena skola (dibināta 1587. ga-

dā), viens grāmatveikals (atvērts 1785. gadā), 3 baznīcas. 1 Visa

pilsētas saimniecība un valdība atradās vācu birģelības un turīgo
vācu pilsoņu rokās.

18. un 19. gadsimtā Rietumeiropā, galvenokārt Vācijas nelie-

lās pilsētās un ciemos2
,

literatūras izplatīšanā plašākās iedzīvotāju
masās zināma nozīme bija t. s. lasīšanas biedrībām. Par biedru

iemaksām iegādātā literatūra kļuva par pamatu biedrību bibliotē-

kām, kuras apgādāja ar literatūru arī citus pilsoņus, galvenokārt
inteliģences pārstāvjus.

Liepājas Annas (latviešu) draudzes mācītājs Johans Andreass

Grunts3
ar apkārtrakstu 4 aicinājis pilsētas iedzīvotājus grāmatu

mīļotājus apvienoties biedrībā un sastādījis nākamās biedrības un

bibliotēkas dibināšanas plānu
5
,

kura pirmajā pantā teikts: «Lai

sekmētu zinātnes un grāmatniecības attīstību, pēc citu civilizētu

pilsētu piemēra ar nelieliem izdevumiem apvienojas labu grāmatu
draugi lasīšanas biedrībā ...» Tā rezultātā 14 dienās jau bija pie-
teikušies 50 biedri. 6

Liepājas pilsētas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā glabājas
J. A. Grunta izdevums «Plan der Liebauschen Stadt- und Lesebib-

liothek zur Nachricht der gegenwartigen und kūnftigen Mitglieder
in Druck gegeben», kas iespiests Liepājā 1777. gadā. Tajā teikts,

1 Liepājas Vēstures un mākslas muzeja materiāli.
2 Welcker К. Lesegesellschaften. — In: Rotteck Welcker К. Staats-Lexikon

oder Encyklopadie der Staatswissenschaften in Verbindung mit vielen der ange-
sehensten Publicisten Deutschlands. Altona, 1840, Bd. 9, S. 709—713.

3 Johans Andreass Grunts (Johann Andreas Grundt, 1732. 10. XII — 1802.

13. I) Liepājas Annas (latviešu) draudzes mācītājs, Liepājas pilsētas bibliotēkas

dibinātājs un direktors (1777—1802), Liepājas pirmās Atraitņu, bāreņu un bez-

pajumtnieku patversmes dibinātājs un direktors; no 1791. gada izdevis gada pār-
skatus; Anzeige ailes dessen, was in dem neuen Liebauschen Wittwen-Waisen-

und Arbeits-Hause, sowohl bei dessen Stiftung als auch zu desselben Erhaltung
und zur Versorgung der sāmtlichen Armen unserer Stadt veranstaltet, vorge-
nommen und zu Stande gebracht uorden (Mitau, J. F. Steffenhagen, 1791—

1794). (Četri nosauktie pārskati bibliotēkā ir vienā sējumā. — A. J.) Pirmajā pār-
skatā minēta arī pilsētas bibliotēka. Sk. rakstu «Johann Andreas Grundt und
die Anfānge der Armenpflege in Libau». — Lib. Ztg., 1898, 15 (27), 16 (28)
Juli.

4 ЦГАДА, ф. 7, № 3153, л. 183.
5 Fundations-Plan, 1777, 1. Nov. — ЦГАДА, ф. 7, № 3153, л. 180.
6 Turpat.



Johans Andreass Grunts (1732—1802).

Glezna atrodas Liepājas Annas draudzes baznīcā. Mākslinieks nav zināms.

ka 1777. gadā Mārtiņnedējas trešdienā, 13. novembrī, pirmo reizi

sanācis 61 grāmatu mīļotājs un šai sanāksmē tika nodibināta pil-
sētas un lasīšanas bibliotēka (Stadt- und Lesebibliothek), apstipri-
nāti tās statūti, kas noteica, kurš var būt par bibliotēkas lasītāju
un kādi ir tā pienākumi, tika paredzētas grāmatu iegādes ievirzes

pa zinātņu nozarēm, iecelta bibliotēkas vadība.

Kā redzams no bibliotēkas dibināšanas protokola 1
, pirmo bied-

rības biedru un lasītāju vidū bija vairāki rātskungi, mācītāji, ģilžu
vecākie, tirgotāji, advokāti, rakstveži, grāmatiesējēji un citi tā

1 Actum & conclusum zu der ersten Versammlung der Mitglieder der Li-

bauschen Stadt- und Lesebibliothek. — ЦГАДА, d>. 7, № 3153, л. 184.
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J. A. Grunta 1777. gada 13. novembrī izdotā «Lasīšanas

biedrības» Liepājas pilsētas bibliotēkas darbības plāna titullapa

un sākums.
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laika inteliģences pārstāvji. Tā kā grāmatas bibliotēkai bija pa-

redzēts iegādāties par sabiedriskiem līdzekļiem (no biedrības

biedru iemaksām un lasītāju ziedojumiem), tad tika nolemts, ka

bibliotēka nepiederēs vienai personai, bet būs sabiedrisks īpašums,
kas uz visiem laikiem tiek nodots Liepājas pilsētai.

Ikviens grāmatu mīļotājs (neatkarīgi no dzimuma un sabied-

riskā stāvokļa) tika uzņemts par biedrības locekli, ja samaksāja

iestāšanās naudu — pirmajā gadā 8 florīnus un 24 grašus, bet

turpmāk katru gadu 4 florīnus un 14 grašus.
l

Toreizējie bibliotēkas grāmatu lasīšanas noteikumi attiecība uz

lasīšanas ilgumu galvenajos vilcienos ietvēra to pašu domu, kāda ir

šodien, taču daudz stingrāk vērsās pret grāmatu bojātājiem un

zaudētājiem. Par lasīšanas termiņu neievērošanu biedrības grā-
matu kasē bija jāsamaksā sods — 9 graši, par grāmatas bojā-
šanu — 15 graši, par bibliotēkas grāmatas nodošanu citām perso-
nām — viens Alberta dālderis, turklāt vainīgais tika izslēgts no

bibliotēkas. Ja lasītājs grāmatu bija stipri nolietojis, viņam bija

jāsamaksā par tās iesiešanu.

Statūtos bija norādīts, ka bibliotēku pārzina direktorāts — divi

direktori un viens bibliotekārs. Viens direktors kārto bibliotēkas

iekšējās saimniecības lietas, otrs — literatūras iegādi: pasūtīšanu,
iepirkšanu Kēnigsbergā, Jelgavā, Rīgā un citās vietās. Pirmajā
sanāksmē par direktoriem tika apstiprināti pilsētas mācītāji Jo-

hans Grunts un Jākobs Preiss, par bibliotekāru ievēlēja teoloģijas
kand. Kārli Ritihu, par viņa palīgiem grāmatvedības lietu kārto-

šanai un pārraudzībai Dāniēlu Kolbi un pilsētas ģildes vecākos

Ulrihu Langi un Bernhardu Neimani.

Bibliotekāra pienākums bija sastādīt bibliotēkā esošo un ienā-

kušo grāmatu katalogus, apkalpot lasītājus katru trešdienu no

pīkst. 14.00 līdz 16.00 pilsētas rātsnamā, kur atradās bibliotēka,
veikt darba uzskaiti, raudzīties, lai lasītāji laikus atdotu grāmatas,
tās nebojātu. Par toreizējo rūpīgo attieksmi pret grāmatām liecina

tas, ka vēl šodien bibliotēkā esošās tā laika grāmatas ir glīti iesie-

tas un labi saglabājušās.

Saskaņā ar dibināšanas sapulces lēmumu katru gadu Mārtiņ-
nedeļas trešdienā (Mārtiņi — 10. novembrī) biedrības locekļi sa-

nāca uz pārskata sapulcēm, lai noklausītos bibliotekāra ziņojumu
par gadā veikto darbu un noteiktu turpmākos uzdevumus.

1 1 florīns (guldenis) =30 grašiem (polu),
1 Alberta dālderis = 4 florīniem,
1 Alberta dālderis Kurzemē 1764.—1796. g. = 125 krievu sudraba kapei-

kām, 1797.—1802. g. = 140 кар.
Līdz 1824. gada 31. augustam Latvijā apgrozībā bija dažāda ārzemju

nauda, pec tam to pilnīgi aizliedza. Sk. Latviešu konversācijas vārdnīca. R-,
1928—1929, 3. sēj., 4454.-4456.sl.
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Liepājas pilsētas rātsnams, pilsētas domes nams; no 1798. gada pilsētas
valdes nams. Šajā namā līdz 1920. gadam atradās arī pilsētas bibliotēka.

Vācu okupanti 1941. gadā šo ēku sagrāva. Tagad šai vietā ir pilsētas
viesnīca.

Statūtos bija noteikts, ka ik pa 2—3 gadiem jāizdod iespiesti
bibliotēkā ienākušo grāmatu katalogi. No bibliotēkas dibināšanas

gada līdz 1796. gadam ieskaitot bija izdoti 19 iespiesti katalogi.
Tagad mūsu bibliotēkā ir līdz šim uzzināto 7 iespiesto katalogu

fotokopijas l
:

1782.—1783. (6. katalogs),
1786.—1787. (10. katalogs),
1790.—1791. (14. katalogs),
1791.—1792. (15. katalogs),
1792.—1793. (16. katalogs),
1794.—1795. (18. katalogs),
1795.—1796. (19. katalogs).

Katalogus sastādījis J. Grunts. Sestajam katalogam iespieša-
nas vieta nav minēta, desmitais katalogs iespiests
1787. gadā, nākamie pieci katalogi iespiesti Jelgavā J. F. Stefen-

hāgena tipogrāfijā. Minēto izdevumu tirāža nav zināma. Katalogi
bijuši maksas izdevumi, un katram biedrības biedram vajadzējis
maksāt bibliotēkas kasē 6 grašus par eksemplāru.

" 1 Oriģināli atrodas ЦГАДА, ф. 7, №3153 123 dfV- "M 155 об 13! об—
132, 162 06—163, 139 об—l4o, 171 об, 147 об—l4B.
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Liepājas pilsētas bibliotēkas agrākie zīmogi

Kataloga pilns nosaukums, piemēram, 1795.—1796. gada izde-

vumam ir šāds: «Neunzehntes Verzeichniss derjeniger Būcher,

welche in der Liebauschen Stadt- und Lesebibliothek sowohl ange-

kauft als auch geschenkt worden yon Anno 1795 bis 1796. Heraus-

gegeben yon Johann Andreas Grundt, liebauschen lettischen Pas-

tore, senior Directore und Bibliothecario dieser Stiftung».
Bibliotēkai ir bijis arī savs zīmogs ar uzrakstu «Nobis et pub-

lico Sigillum Bibliothecae Libaviensis» («Mums un sabiedrībai —

Liepājas bibliotēkas zīmogs»). Vēl tagad ar šo zīmogu bibliotēkā

glabājas 188 grāmatas, kas iegādātas bibliotēkas darbības sākuma

posmā. Bibliotēkas dibināšanas sapulcē zīmogs ticis apstiprināts,
tā projektu izstrādājis J. Grunts, bet pagatavošanu uzņēmies grā-

matiesējējs Šarnevskis. Zīmoga nospieduma centrā skaidri saska-

tāms bišu strops ar lidojošām bitēm. Gravējumam acīmredzot

J. Grunts izmantojis J. Krinica «Ekonomiski tehnoloģiskās vārd-

nīcas» pirmās lappuses vinjeti 1
,

kur ir tāds pats zīmējums. Mūsu

bibliotēkā saglabājušies 49 sējumi minētās enciklopēdijas no

J. Grunta iegādātajiem 69 sējumiem, un tie apzīmogoti ar minēto

zīmogu.
Kā no katalogiem redzams, bibliotēka katru gadu iegādājusies

200—300 iespiedvienību: daiļliteratūru, literatūru par mākslu, da-

baszinātnēm, ģeogrāfiju, vēsturi, medicīnu, kā arī juridisko lite-

ratūru, ceļojumu aprakstus, enciklopēdijas, periodiskos izdevu-

mus v. c. Katra kataloga beigās ir personu saraksts un dāvinājumi
bibliotēkai. Dāvināta nauda, grāmatas, dažādi mākslas priekšmeti,
retas senas monētas. Bibliotēkai bijis labi iekārtots numismātikas

Krūnitz J. G. Okonomisch technologische Encyklopadie, oder Allgemeines
System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirtschaft und der Kunst-Geschichte. —

Berlin, 1773—1796.
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un mākslas priekšmetu kabinets. Tā kā bibliotēkas kasē regulāri
ieplūduši maksājumi no lasītājiem, tad par iegūtajiem līdzekļiem
sistemātiski pirkta jaunākā literatūra arī no Vācijas lielākajām
izdevniecībām. Literatūra bibliotēkā ienākusi gandrīz vienīgi vācu

valodā.

Bibliotēkas kolēģijas 1798. gada 12. novembra sēdes protokols 1

liecina, ka bibliotēkas 20. gadskārtas gadā biedrībā uzņemti
25 jauni biedri. Pavisam 20 gados uzņemti 372 pastāvīgi biedri,
kuri kopā iemaksājuši kasē 14 881 florīnu un 18 grašu lielu summu,

kas izlietota grāmatu iegādei un bibliotēkas uzturēšanai. Grāmatu

skaits pārskata brīdī bija 4679 eksemplāri, lasītāju skaits — 122.

Par lasītājiem pierakstīti gan pilsētas iedzīvotāji, gan arī inteli-

ģences pārstāvji no Lejaskurzemes plašākas apkārtnes.
Ar 1797. gadu iespiestos katalogus vairs neizdeva, jo baidījās

no cara cenzūras spaidiem. Pēc 1795. gada, reaģējot uz franču

revolūcijas notikumiem, cenzūra sāka revidēt visas bibliotēkas, to

skaitā arī Liepājas pilsētas bibliotēku. Par to, ka Liepājas pilsētas
bibliotēkā tika turēta literatūra par franču revolūciju un citas cen-

zūrai «šaubīgas» grāmatas, bija kļuvis zināms Rīgas cenzoram

F. Tumanskim, un tas organizēja Liepājas bibliotēkas pārbaudi.

Ziemupes robežmuitas sekretārs J. Brimers, saņēmis uzdevumu

veikt pārbaudi uz vietas, 1799. gada februārī sastādīja «nevēlamo»

grāmatu sarakstu 2
pēc bibliotēkas iespiestajiem katalogiem (acīm-

redzot pēc tiem, kuru fotokopijas pašreiz atrodas bibliotēkā un ku-

ros ir redzamas arī J. Brimera atzīmes). «Šaubīgo» un «nevēlamo»

grāmatu sarakstā viņš iekļāvis, piemēram, šādus izdevumus:

Journal des Luxus und der Moden, 1791,
Journal, politisches, 1791,

Bastille, die entlarvte, 1789 (2 sēj.),
Journal aller Journale, neues, 1790 (2 sej.),
Nationalcharakter, von, der Russeu, 1781 (2 sēj.),
Scenen in Paris bei Zerstorung der Bastille, 1.—4. Samml.,
Geschichte der Vergehungen der franzosischen Konigin, 1792,
Archenholz, Minerva, 1792, 1793, 1794, 1795,
Arehenholz, Annalen,
Geschichte, kritische des Adels, aus dem franzosischen, 1792,
Originalbriefe von Mirabeau, 1792,
Von der franzosischen Revolution 4-ten Jahres, 1793,
Girtanners politische Annalen, 2 Bande, 1793,
Anekdoten, unterhaltende und geheime vom russischen Hofe, 1793,

Friebe, Handbuch der Geschichte von Lief-Ehst- und Kurland, 1792 (2.,
3., 4. sēj).
Kopa ņemot, vairāk nekā 50 sējumu.

1 ЦГАДА, ф. 7, № 3153, л. 188, л. 188 об, л. 189.
2 Там же, л. 172, 172 об, 173.
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Saraksta noslēgumā Brimers atzīmē, ka pie viņa atrodas bib-

liotēkas grāmatas «Girtanner, Nachricht von der franzosischen

Revolution, 8-er Band, gedruckt in Berlin 1794» viens sējums, kuru

dabūjis no Ziemupes amtmaņa Rēlica (Rolitz). Tā kā daļa grā-
matu atradās pie lasītājiem un Brimera rīcībā bija tikai 7 no izdo-

tajiem 19 katalogiem, tad cenzūrai neizdevās sastādīt pilnīgu ne-

vēlamo grāmatu sarakstu.

1799. gada 1. martā Rīgas cenzūra nosūtījusi slepenu ziņojumu1
ģenerālprokuroram P. Lopuhinam Pēterburgā par Liepājas biblio-

tēkas pārbaudes rezultātiem: «Pildot Viņa Augstības Imperatora

(ķeizara Pāvila I. — A. /.) pavēli, par kuru jūs ziņojāt 16. feb-

ruārī, cenzori pārbaudīja Liepājas bibliotēku .. No 1799. gadā aiz-

liegtām grāmatām cenzori starp citu atrada arī «Geheime Anek-

doten vom russischen Hofe», «Politisches Journal» un «Journal

des Luxus und der Moden», kurus lasītāji atdevuši nupat pārbaudes
laikā.» Pēc tam bibliotēka tika aizzīmogota un nodota Kurzemes

gubernatora Drīzena uzraudzībā.

Cenzūras ziņojumā minēts arī, ka Liepājas bibliotēkas pārbau-
des laikā pie lasītājiem atradušās 476 grāmatas un «iespējams, ka

pie lasītājiem vēl ir nelikumīgas grāmatas». Tāpēc, lai pamatīgāk

pārbaudītu bibliotēkas fondu, kas prasa ilgāku laiku, cenzūra pa-

turēja glabāšanā pie sevis bibliotēkas inventāra grāmatu «Подлин-

ный письменный реестр».
Tālāk ziņojumā teikts: «Šajā bibliotēkā ir labi iekārtots mo-

nētu kabinets, kur ir pie sienām rāmjos vairākas gravīras, starp
kurām bibliotēkai nepiedienīgas ir 1) Kistins — Bezbikšu (sanki-
lotu — A. /.) ģenerālis; 2) Lafaijets; 3) ģenerālis Dimurjē; 4) Fī-

lips Vienlīdzība; 5) Robespjērs; 6) Marats; 7) Toms Peins; 8) zī-

mējums ar parakstu «Mēs esam tēvijas draugi»; zīmējumā attēloti

kareivji, kas sadevušies rokās ar zemniekiem, kuri bruņoti ar dak-
šām un izkaptīm; 9) glezna, kur attēlots kareivis, kas ar kreiso

roku apņēmis zemnieku, bet labajā tur paceltu zobenu, apakšā
paraksts — instrumentum pacis (miera rīks — A. /.).»

Pec cenzūras ziņām, bibliotēkas direktors J. Grunts pārbaudes
laikā bijis slims un maz ko varējis paskaidrot par bibliotēkas dar-

bību.

Sava ziņojuma noslēgumā cenzori piemetina, ka tādas bibliotē-

kas kā Liepājas, kas izplatot kaitīgumu, Rīgā esot ne viena vien

un ka lasītāji interesējoties par aizliegto grāmatu saturu. Cenzūra

žēlojas, ka tās aizrādījumu par bibliotēkām nav ņēmis vērā Vid-

zemes gubernators Rihters.

1 ЦГАДА, ф. 7, Кя 3153, л. 178, 178 об, 179.
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Liepājas bibliotēka 1799. gadā tika slēgta. Tās darbība gandrīz
pilnīgi apsīka pēc J. Grunta nāves (miris 1802. gada 13. janvārī).
Taču dažas grāmatas, piemēram, Campe J. H. «Reise durch Eng-
land und Frankreich» (Braunschweig, 1803), kas zīmogota ar

sākotnējo bibliotēkas zīmogu «Nobis et publico Sigillum Biblio-

thecae Libaviensis», rāda, ka pēc J. Grunta nāves bibliotēka vēl

tikusi papildināta. Tomēr grāmatu fonds ilgus gadus stāvējis ne-

izmantots pilsētas rātsnama bēniņos un gadu gaitā daudz kas gā-
jis zudumā.

Annas draudzes mācītājs E. Rotermunds savā 1831. gada hro-

nikā 1 raksta, ka ar pilsētas maģistra atļauju atlasījis dažus desmi-

tus grāmatu no kādreizējās J. Grunta dibinātās bibliotēkas grā-
matām, lai papildinātu baznīcas bibliotēku. Tagad 72 eks. no Ro-

termunda atlasītajām grāmatām atkal glabājas Liepājas pilsētas
Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā. Sajās grāmatās bez Annas
draudzes baznīcas zīmoga vēl ir arī vecais bibliotēkas zīmogs.

Atmiņas par bibliotēku bija saglabājušās, un doma, ka pilsētai
bibliotēka vajadzīga, turpināja pastāvēt, tikai trūka organizatora.
Pirmais rosīgais bibliotēkas darba posms (1777—1799) bija devis

ievērojamu ieguldījumu kultūras un zinātnes propagandā, rosinājis
cilvēkus darboties sabiedrības progresa labā.

Liepājas pilsētas bibliotēka

(Libausche Stadtbibliothek. Либавская городская

библиотека)

(1839—1919)

1839. gadā pēc Lielās ģildes vecākā K. G. Uliha ierosinājuma

pilsētas bibliotēka tika atjaunota. Liepājas pilsētas Vēstures un

mākslas muzejā glabājas K. Oliha 1839. gada februārī pašrocīgi
rakstīts uzaicinājums Liepājas pilsoņiem ziedot grāmatas biblio-

tēkai. Uzaicinājumam pievienots bibliotēkas lietošanas noteikumu

projekts, pēc kura līdzekļi bibliotēkas uzturēšanai jāsagādā pašiem
abonentiem, maksājot gadā 3 sudraba rubļus. Bibliotēka jāizvieto
rātsnamā aizslēgtos skapjos un tā jāpārzina kārtējam ģildes vecā-

kajam.
Sākumā K. Uliha uzaicinājumam atsaukušies 9 abonenti, kuri

uzdāvinājuši bibliotēkai 793 grāmatas, starp tām bijuši arī vēr-

tīgi manuskripti. Pamats jau bijis J. Grunta laika bibliotēkas grā-
matas2

,
tām vēlāk pievienotas citu dāvinātās grāmatas. Arī tur-

1
Libauscher Kalender auf das Jahr 1890. Libau, 1889, S. 38.

2 Catalog der Stadt-Bibliothek in Libau 1888. Libau, 1888. 142 S.
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pmākajos gados bibliotēkas grāmatu fonds papildinājies galveno-
kārt no ziedojumiem.

Atšķirība starp Liepājas pilsētas bibliotēku tas sākotnēja dar-

bības posmā (1777—1799) un 1839. gadā K. Uliha reorganizēto
bibliotēku gan juridiskajā, gan saimnieciskajā ziņa ir acīm re-

dzama. Pirmajā darbības posmā bibliotēkas saimnieks un notei-

cējs bija biedrība, kuras biedri bija ieinteresēti regulāri saņemt

jaunākos izdevumus. Par regulāri ienākušajām biedru naudām in-

tensīvi komplektēja jaunākās grāmatas un periodiskos izdevumus

visās zinātņu nozarēs. Informācijai un bibliotēkas propagandai
labi noderēja jaunienākušās literatūras ikgadējie katalogi. Biblio-

tēka uzturēja samērā plašus sakarus ar izdevniecībām Rīgā, Jel-

gavā un vairākās Vācijas pilsētās, tāpēc bija iespējams daudz-

pusīgāk to komplektēt. 1839. gadā bibliotēka atradās pilsētas
rātes tiešā pārziņā. Rāte bibliotēkai līdzekļus deva neregulāri, tāpēc
no 1839. gada līdz 1888. gadam, kad iznāca iespiestais katalogs,
t. i., 50 gadu laikā, bibliotēka tika komplektēta neregulāri, galve-
nokārt no dāvinātām grāmatām. Bibliotēkas fondos 1888. gadā,
spriežot pēc kataloga, bijuši 4743 sējumi, t. i., apmēram tikpat,
cik bija J. Grunta laikā organizētajai bibliotēkai pēc 20 pastāvē-
šanas gadiem.

Tā kā 19. gs. 80. gadu sākumā bibliotēka nebija sakārtota un

tai nebija kataloga, 1881. gadā pilsētas rāte uzdeva skolotājam
A. Feldam (Feldt), kurš pildīja arī pilsētas bibliotekāra pienāku-
mus, sakārtot un kataloģizēt literatūru un sagatavot to publikas
lietošanai. Bibliotēka tika sakārtota 1884. gadā 1

.
Tanī gadā rāte

piešķīra grāmatu iegādei un citām bibliotēkas vajadzībām
500 rubļu. 1888. gadā Liepājā iznāca iespiests grāmatu katalogs
«Catalog der Stadt-Bibliothek in Libau 1888», kur literatūra

sakārtota šādās nodaļās: 1) Senatne (Altertūmer), 2) Filozofija,
3) Dabaszinātnes, 4) Matemātika, 5) Valsts zinātne (Politiskā
ekonomija), 6) Ģeogrāfija, 7) Pedagoģija, 8) Kara zinātne, 9) En-

ciklopēdijas, 10) Tiesību zinātne, 11) Tehnoloģija. Tirdzniecība.

Rūpniecība, 12) Baltika, 13) Periodika, 14) Dažādi raksti, 15) Va-

lodniecība, 16) Teoloģija, 17) Vēsture, 18) Medicīna, 19) Daiļli-
teratūra, 20) Pielikums.

Toreiz daiļliteratūra veidojusi 18%, Baltika — 12,6%, teolo-

ģija — 11,9%, vēsture — 10%, tiesību zinātnes — 9,4%, medi-
cīna — 8% no visa bibliotēkas fonda. Vismazākās nodaļas bija
matemātikai (46 nosaukumi) un pedagoģijai (45 nosaukumi). Vi-

sas nodaļas literatūra sakārtota alfabēta secībā, katrai grāmatai
uzrādīts inventāra numurs, autors un nosaukums. Izdevniecības

1 Libausche Zeitung, 1885, 25. Juni (7. Juli).
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ziņas nav minētas. Grāmatas ir galvenokārt vācu valodā, nedaudz

latīņu, krievu, franču un citās valodās, latviešu valodā bija tikai

26 nosaukumi (teoloģijas nodaļā). Visām 116 grāmatām ir

J. Grunta laika bibliotēkas zīmogs, un tās pašreiz atrodas mūsu

bibliotēkas «Vecbibliotēkas» (V) fondā, ir iekļautas arī 1888. gada
katalogā, izņemot tās 72 grāmatas, kuras atgūtas vēlāk no Annas

baznīcas bibliotēkas. Tas norāda, ka daļu grāmatu no J. Grunta

dibinātās bibliotēkas mantojusi 1839. gadā atjaunotā pilsētas bib-

liotēka. Varbūt šo grāmatu skaits ir bijis lielāks, taču to nevar pie-
rādīt, jo laika gaitā no bibliotēkas sākotnējā grāmatu fonda daudz

gājis zudumā.

No astoņdesmitajiem gadiem bibliotēka pilsētas rātes namā bi-

jusi atvērta lasītājiem 1 stundu nedēļā — sestdienās. Bibliotekā-

rus pilsētas bibliotēkai iecēlusi rāte. 1885. gadā pēc A. Felda aiz-

iešanas par bibliotekāru iecelts K. Kupfers, kurš pēc profesijas ari

bijis skolotājs.
Astoņdesmito gadu beigās izstrādāti jauni bibliotēkas lietoša-

nas noteikumi 1
,

kurus atzinusi pilsētas dome un apstiprinājis Kur-

zemes gubernators. Tajos noteikts, ka bibliotēku var izmantot bez

maksas visi pilsētas iedzīvotāji, kuri atrodas valsts vai pašvaldī-
bas dienestā. Grāmatu atļauts lasīt 3 nedēļas, ja lasītājs grāmatu
laikā neatdod bibliotēkai, viņam bija jāmaksā sods 5 kapeikas par
katru nokavēto dienu. Bibliotekāra pienākums bijis apkalpot lasī-

tājus, papildināt katalogus, iesniegt pilsētas domei priekšlikumus

par iegādājamām grāmatām un citiem bibliotēkas uzturēšanas iz-

devumiem, sniegt domei gada pārskatus.
1905. gadā Liepājā iznāca jauns iespiests katalogs 2

,
kur grā-

matas uzrādītas sistemātiskā secībā lielāku virsnodaļu iedalīju-
mos. Šo katalogu sastādījis pilsētas bibliotekārs E. Bergmanis un

vēstures un latīņu valodas skolotājs E. špērs. Katalogā uzrā-

dīti visi bibliotēkas agrāko gadu ieguvumi, tas ietver vairāk

nekā 12 000 nosaukumu. Katalogs bibliotēkā saglabājies. Pēc tā

iedalījumiem bibliotēkā tagad sakārtota plauktos «Vecbiblio-

tēka» (V).
Dokumenti par pilsētas bibliotēkas darbību no 1906. gada līdz

1919. gadam Liepājas pilsētas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā

nav saglabājušies, ir tikai vairāku gadu «Libauscher Kalender».

1909. un 1913. gada kalendāros A. Vēgners sniedz plašāku infor-

1 Правила пользования книгами из Либавской городской библиотеки. — В
кн.: Сборник действующих обязательных постановлений Либавской городской
Думы, изданных в 1879—1911 годах. Либава, 1912, с. 186; Курляндские гу-
бернские ведомости, 1891, N° 25 и 45; Libausche Zeitung, 1891, 15. (27.) Febr.

2 Каталог Либавской городской библиотеки — Katalog der Libauschen
Stadt-Bibliothek. Либава, Либав. Вестник, 1905. 248 с.
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māciju 1
par pilsētas bibliotēkā uzietajiem arhīva materiāliem.

A. Vēgners un E. Špērs no 1907. gada līdz 1912. gadam pētījuši

Liepājas pilsētas bibliotēkas bēniņu telpās (rātsnamā) atrasto pil-
sētas rātes arhīvu, kas atspoguļo pilsētas saimniecību un tirdznie-

cību 17.—18. gs. Raksturojot atradumu, A. Vēgners raksta, ka daļa
no tā ir vērtīgs papildinājums bibliotēkas fondam.

Paretam (1906 —1919) neliela informācija par bibliotēku

parādījās arī laikrakstā «Libausche Zeitung», tas norāda, ka minē-

tajā laikposmā tā darbojusies nepārtraukti. V. Caune2
un V. Jau-

ģiets3 raksta, ka 19.18. gadā bibliotēkā bijuši 14 000 sējumu — gal-
venokārt diezgan novecojušas grāmatas vācu valodā. Bibliotēka

bijusi atvērta tikai dažas stundas nedēļā, un lasītāju skaits nav

bijis liels — apmēram 100 cilvēku.

Liepājas pilsētas bibliotēka

(1919—1940)

1919. gada revolucionārie notikumi ietekmēja arī Liepāju. Pa-

domju vara Liepājā neguva uzvaru, tomēr pilsētas pašvaldībā
iekļuva arī progresīvie tautas pārstāvji.

Par pilsētas bibliotēkas pārzini iecēla Voldemāru Cauni. Ar

1919. gada 5. jūniju bibliotēka kļuva pieejama plašākam lasītāju

pulkam. Pilsētas dome jau 1919. gadā atvēlēja 10000 rubļu jau-
nākās populārzinātniskās literatūras un daiļliteratūras iegādei.
1919. gadā bibliotēkai pievienoja bijušās reālskolas un ģimnāzijas
bibliotēkas, grāmatu skaits sasniedza jau 22 000, taču tikai apmē-
ram 700 grāmatu bija latviešu valodā. 1919.—1923. gadā iepirka
daudz grāmatu, it sevišķi latviešu valodā. Pabalstu (1923. g. —

50 000 rubļu) sniedza arī Kultūras fonds. 1924. gadā bija jau ap-

mēram 31 000 sējumu, no kuriem latviešu valodā bija 8000.

1919. gada decembrī pirmo reizi Latvijā bibliotēkā atvēra at-

sevišķu nodaļu bērniem līdz 15 gadiem.

1 Wegner A. Libaus Handel und Gewerbe im 18. Jahrhundert. Nach Archi-
valien der Libauschen Stadtbibl. — In: Libauscher Kalender fur das Jahr 1909.

Libau, 1908, S. 111— 148.

Aleksandrs Vēgners dzimis 1863. gadā Rucavā, miris 1929. gada 13. sep-

tembrī. Pirms pirmā pasaules kara bijis vācu valodas skolotājs Liepājas komerc-
skolā, bet 20. gados — Liepājas 1. vidusskolā. Pētījis Liepājas vēsturi, grāmatas
«Geschichte der Stadt Libau» (Liepāja, 1898) autors. Sk. Kurzemes Vārds, 1929,
18. sept.

2 Caune V. Sabiedriskā dzīve Liepājā. — Grām.: Liepājas 300 gadu jubilejas
piemiņai, 1625—1925.Liepāja, 1925, 54. lpp.

3 Jauģiets V. Liepājas pilsētas bibliotēka. 3 lp. mašīnr.
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Tā kā toreizējās telpas pilsētas valdes namā Lielajā ielā 21

(tagad Ļeņina iela) bija kļuvušas par šaurām, bibliotēkai ierādīja

plašākas telpas Vakzāles ielā 19 (tagad Rīgas iela). Bet arī tur

drīz vien telpas kļuva par mazām, un 1923. gada septembrī biblio-

tēku pārcēla uz Zivju ielu 7 (tagadējā bibliotēkas ēkā) 1
. Lasītāju

apkalpošanai bija abonements, lasītava un bērnu nodaļa. Lasī-

tāju pieplūdumu toreiz sekmēja arī regulāra informācija par bib-

liotēku vietējā presē. levērojot prāvo ebreju lasītāju skaitu,
1927. gadā atvēra atsevišķu nodaļu ar literatūras fondu ebreju
valodā.

-1923. gadā vietējā labējo prese («Kurzemes Vārds») uzsāka

plašu rīdīšanas kampaņu pret kreisajiem domes locekļiem un ci-

tiem progresīvajiem darbiniekiem, ar ķengājošu rakstu vērsās arī

pret bibliotēkas pārzini V. Cauni2
, tādēļ viņš pārcēlās uz Rīgu,

kur strādāja par vecāko bibliotekāru Valsts bibliotēkā. Pēc V. Cau-

nes aiziešanas no 1923. gada 1. novembra līdz 1934. gada 15. mai-

jam pilsētas bibliotēku vadīja Voldemārs Skara. 1934. gadā, kad

notika Ulmaņa fašistiskais apvērsums, V. Skara un bibliotekārs
V. Krauklis, būdami pazīstami kā sociāldemokrāti, nonāca cietumā.

No 1934. gada līdz 1944. gadam (izņemot 1940. un 1941. gadu)
par bibliotēkas pārzini strādāja bibliotēkas darba entuziasts

V. Jauģiets. Viņš pamazām nostādīja bibliotēkas darbu uz zināt-

niskiem pamatiem, it sevišķi viņš pievērsa uzmanību grāmatu
fonda paplašināšanai, tā zinātniskai apstrādei un organizācijai.
Viņš centās visu iespiesto krāt un saglabāt, sākot ar bibliogrāfis-
kiem retumiem un beidzot ar sērkociņu kastīšu etiķetēm. Tāpēc kā

brīnums, par spīti cenzūrai, it sevišķi fašistiskās okupācijas ap-

stākļos, bibliotēkā saglabājušies LKP izdevumi: LKP VIII kon-

gresa materiāli («Spartaks», 1931), rakstu un materiālu krājums
«LKP 25 gadi» (M., «Prometejs», 1929), LKP Vēstures komisijas
izdevums «9. un 13. janvāris» (M., «Spartaks», 1925) un citi darbi,
kas bija iegūti 1936. gadā no A. Fišera3 krājumiem. Minētās un vēl

citas grāmatas atrodas bibliotēkas retumu fondā. Bibliotēkas fondi

kļuva ievērojami bagātāki, iegūstot A. Fišera krājumu — 23 147eks-

emplārus, ko pilsētas valde saskaņā ar 1936. gada 6. marta lē-

mumu iegādājās bibliotēkai. A. Fišera krājumā bija daudz vērtīgu

1 Tagadējā bibliotēkas ēka celta 1843. gadā vecā rātsnama vietā. Pirms
pirmā pasaules kara tur bija meiteņu ģimnāzija.

2 Nebūšanas pilsētas bibliotēkā. — Kurzemes Vārds, 1923, 5. sept.
3 Augusts Fišers dzimis 1882. gada 29. maijā Vecpils pagastā, miris turpat

1953. vai 1954. gadā. Mūža lielāko daļu nodzīvojis Rīgā, kur pēdējos pirmskara
gadus strādājis par Izglītības ministrijas nama intendantu. Gribējis kjūt par
«otru Misiņu» un jau divdesmitajos gados sācis krāt latviešu grāmatas. Mate-
riālu apstākļu spiests (bija galvojis draugiem vekseļus par lielām summām),
Pārdevis savu krājumu Liepājai (1936).
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«Layenspiegel» — vecākā grāmata Liepājas pilsētas Centrālajā
bibliotēkā. Grāmata izdota 1510. gadā.

izdevumu, to skaitā daudz bibliogrāfisku retumu — latviešu rakst-

nieku darbu pirmizdevumu. Latvijas Universitāte dāvināja biblio-

tēkai 669 sējumus. 1936. gadā bibliotēka ieguva pavisam 25209

sējumus. 1937. gada 1. janvāri bibliotēkas īpašumā bija 71 696 sē-
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Grāmatas «Bibliorum pars graeca» (izd. 1612. g.) titullapa
ar J. A. Grunta ierakstu.

jumi. No 1937. gada līdz 1946. gadam bibliotēka saņēma Latvijā
izdotās preses obligāto eksemplāru.

Bibliotēkas rokrakstu fondā atradās materiāli (147 sējumi)
galvenokārt par Kurzemes hercogisti 17.—18. gs. un Liepājas
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vēsturi. Rakstot par bibliotēkas rokrakstu fondu, R. Malvess 1 atzīmē,
ka daļa manuskriptu bibliotēkai pieder jau no tās dibināšanas lai-

kiem, bet daļa nonākusi bibliotēkā tad, kad tā vēl atradusies pil-
sētas valdes telpās. Pēc satura rokrakstus R. Malvess iedalījis
6 daļās: 1) Materiāli par Kurzemes hercogisti (apmēram trešdaļa

manuskriptu); 2) Valsts arhīva daži fondi un Rīgas pilsētas lie-

tas; 3) Materiāli par Liepājas pilsētu 17.—19. gs.; 4) Lingvistika
un filozofija (kā atzīmē R. Malvess, ievērību pelnot kāds G. Men-

ceļa 1638. gadā sarakstītās «Phraseologia lettica» 19. gs. noraksts

uz 16 lapām); 5) Arhīvu jautājumi (Kurzemes hercogistes arhīvu

revīzijas protokoli no 1747. gada līdz 1754. gadam); 6) Tautsaim-

nieciskie materiāli (Par Kurzemes hercogistes kuģniecību, tirdz-

niecību). Rokrakstu fondā 2 bijis arī apmēram 5000 lapu rakstnieku

un dzejnieku rokrakstu (J. Raiņa un citu), kas iegūti ar A. Fišera

krājumu.
30. gadu otrajā pusē tika sakārtota arī «Vecbibliotēka»3 (ap-

mēram 10 000 sējumu) — tās grāmatas, kas atspoguļotas
1905. gadā izdotajā katalogā.

Sajā laikposmā lasītājus apkalpoja divos abonementos, divās

lasītavās un bērnu nodaļā. Strādāja 9 bibliotekārie darbinieki.

Liepājas pilsētas bibliotēka Padomju Latvijā

(1940—1941)

1940.—1941. gadā par bibliotēkas vadītāju pilsētas Izpildu ko-

miteja iecēla V. Kraukli, kurš agrāk bija bijis bibliotekārs. Laik-

rakstā «Komunists» 1940. gada 22. augustā publicēta V. Kraukļa

intervija4
par bibliotēkas darbu. Buržuāziskās Latvijas laikā bib-

1 Malvess R. Ko stāsta Liepājas arhīvi. — Kurzemes Vārds, 1936, 26., 27. jūn.
2

R. Malvesa rakstā un katalogā minēto rokrakstu bibliotēkā vairs nav.

1946. vai 1947. gadā tos ieguva Liepājas Vēstures un mākslas muzejs. Vēlāk ar

Liepājas pilsētas Izpildu komitejas 1949. gada 27. maija lēmumu № 322 tika

oficiāli apstiprinātas muzeja tiesības atlasīt no bibliotēkas vecā fonda rokrakstus

un grāmatas. Bez rokrakstiem muzejs no «Vecbibliotēkas» fonda ieguva apmēram
2500 retu senu grāmatu ar novadpētniecisku un kultūrvēsturisku nozīmi.

3 Pašreiz Liepājas pilsētas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā no «Vecbiblio-

tēkas» fonda saglabājies vairs tikai 6051 sējums. «Vecbibliotēkā», kas ir biblio-

tēkas fondu atsevišķa daļa, atrodas 16.—19. gs. izdevumi, starp kuriem daudz

bibliogrāfisku retumu, piemēram, bibliotēkas vecākā tiesību zinību rokasgrāmata:
Tengler Chr. Der neu Layenspiegel vorechtmassigen Ordnungen in burgerlichen
und peinlichen Regimeten. Mit Addition. Auch der Guldin Bulla. Kūniglich Re-
formation landefriden. Auch Beuārung gemainer Recht und anderm Anzaigen.
Augsburg, 1510. CLXXXI, CLI 81. Par pamatu grāmatai autors ņēmis itāliešu un
vācu tiesību zinātņu avotus. Vairākās grāmatās ir J. A. Grunta ieraksti.

4 Liepājas pilsētas bibliotēkas pārskats. — Komunists, 1940, 22. aug.
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liotēkas budžets gadā bija tikai 2000 latu, bet 1940. gada otrajā

pusē vien pilsētas Izpildu komiteja bibliotēkai piešķīra 5000 latu.

Tas spilgti parāda padomju varas rūpes par kultūras iestāžu darba

uzlabošanu. 1940.—1941. gadā bibliotēka galveno uzmanību vel-

tīja darbam ar lasītājiem, darbaļaužu politiskajai izglītošanai. Bib-

liotēka iegādājās daudz labu laikmetīgu grāmatu, it īpaši krievu

rakstnieku darbu tulkojumus latviešu valodā. Lasītāji sevišķi
daudz pieprasīja sabiedriski politisko literatūru, marksisma-ļeņi-
nisma klasiķu darbus, šajā laikā liela uzmanība tika pievērsta
arī novecojušās literatūras atlasei. Jaunliepājā (pilsētas strād-

nieku rajonā) tika iekārtota bibliotēkas nodaļa. 1941. gadā jaunu

grāmatu iegādei pilsētas Izpildu komiteja atvēlēja 16 000 rubļu.

Darbojās abonements, divas lasītavas, bērnu nodaļa. Katru dienu

bibliotēku apmeklēja vairāk nekā 250 cilvēku.

1940. un 1941. gads — Padomju Latvijas lielo sociālistisko

pārkārtojumu gads — bija ienesis arī bibliotēkas darbā jaunas,
spirgtas vēsmas, spraigu mērķtiecību.

Vācu fašistu okupācijas laikā no 1941. gada jūlija līdz

1945. gada maijam bibliotēkas darbs netika pārtraukts, bet ievir-

zīts un vadīts fašistiskās Lielvācijas slavināšanas, šovinisma, ra-

sisma gultnē, plaši izvēršot padomju tautas un padomju iekārtas

apmelošanu un ķengāšanu. Daudzi tūkstoši progresīvās literatūras

sējumu, ko okupācijas varas iestādes savāca no citām bibliotēkām,
no kritušo un nobendēto padomju cilvēku personiskajām bibliotē-

kām, kā ari no pilsētas bibliotēkas fondiem, tika iznīcināti.

Kā rakstīja toreizējais bibliotēkas vadītājs V. Jauģiets 1,
1944. gada vasarā, kad padomju aviācija sākusi bombardēt Lie-

pāju, okupācijas iestādes gribējušas aizvest bibliotēku uz Vā-

ciju. Bibliotēka vērtīgākos izdevumus un materiālus centusies sa-

glabāt, nogādājot tos drošībā. Vecais rokrakstu fonds un retākās

grāmatas iesaiņotas skārda kastēs un paslēptas Dienviddurbes

mācītājmuižā. Pēc kara šī literatūra saņemta atpakaļ.

Liepājas Valsts zinātniskā bibliotēka

(1945. V— 1953.)

1945. gada maijā tika nodibināta Liepājas Valsts zinātniskā
bibliotēka ar tiešu pakļautību Latvijas PSR Izglītības tautas ko-

misariātam. Bibliotēka tika izveidota uz Liepājas pilsētas bibliotē-

VI
1

Jauģiets V. Atbildes vēstule A. Januškai 9. V 1965. [R
j

].



96

kas zinātniskās nodaļas bāzes, saņemot mantojumā no tās

10 000 grāmatu. Liepājas pilsētas bibliotēka turpināja darbu neat-

karīgi no Zinātniskās bibliotēkas.

Turpmāk Liepājas VZB fondus komplektēja republikāniskajā
Bibliotēku kolektorā, un līdz 1949. gadam tā saņēma arī obligāto
republikas preses eksemplāru. Bez tam līdz 1962. gadam Liepājas
VZB turpināja sistemātiski pārņemt pilsētas bibliotēkas «Vecbib-

liotēku». Lasītāju apkalpošana notika vienīgajā lasītavā. Zinātnis-

kajai bibliotēkai bija ierādītas telpas Ļeņina ielā 12 (tur tagad at-

rodas 1. bērnu bibliotēka). Par direktoru tika iecelts A. Skara

(1945. g.—1946. g. XI). Bibliotēkā bija 3 darbinieki, ieskaitot
direktoru. Līdz 1953. gadam Liepājas VZB veica lasītāju apkal-
pošanu, literatūras propagandu, informācijas un uzziņu darbu, in-

dividuālo informāciju, fonda organizēšanu un papildināšanu. Ne-

bija uzsākts metodiskais darbs. Atri auga grāmatu un periodisko
izdevumu fonds. Bibliotēkai Ļeņina ielā kļuva par šauru. Pēc pil-
sētas Izpildu komitejas rīkojuma bibliotēka tika pārcelta atpakaļ
uz Zivju ielu 7, un ar 1952. gada rudeni te darbojās divas biblio-

tēkas — pilsētas l. bibliotēka un Zinātniskā bibliotēka.

Kad republikā nodibinājās apgabali, uz Liepājas VZB bāzes

noorganizēja Liepājas apgabala bibliotēku (1953. g. I — 1953. g. V),
kuras kopējais literatūras fonds bija 33 000 vienību. Apgabala
bibliotēkas īsajā darbības laikā bija aktivizējusies lasītāju iesaistī-

šana un apkalpošana. Tika organizētas arī lasītāju konferences.

1953. gada 10. februāra konferencē, kur iztirzāja bibliotēkas darbu

un turpmākos uzdevumus, ievēlēja arī pirmo bibliotēkas padomi
11 cilvēku sastāvā. 1 Šī padome bija labs palīgs bibliotēkai. Padome

palīdzēja izvērst aktīvu sadarbību ar partijas un komjaunatnes or-

ganizācijām. lezīmējās jauni virzieni bibliogrāfiski informatīvajā
un metodiskajā darbā, tika nodibināti cieši sakari ar pilsētas un

Lejaskurzemes zonas citu resoru bibliotēkām.
Līdz ar apgabalu likvidēšanu izmainījās arī bibliotēkas statuss.

Liepājas pilsētas zinātniskā bibliotēka

Turpmākajos gados (1953—1977) bibliotēka aktīvi darbojās:
pētīja un organizēja savus literatūras fondus, padziļinot bibliogrā-
fisko palīdzību dažādu nozaru speciālistiem, izvēršot sabiedriski

politiskās, tehniskās, medicīnas, dabaszinātņu un lauksaimniecības
literatūras propagandu. 1955. gadā aizsākās novadpētniecības

1 Liepājas apgabala bibliotēkas atskaites konferences protokols 1953. g-
-10. februārī. (Mašīnraksts.) (Glabājas LPCZB — A. /.)
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darbs, tika vāktas veco revolucionāru atmiņas par 1905.—1907. ga-

da revolūciju un tās dalībniekiem Liepājā un Lejaskurzemē.
PSKP CX 1959. gada septembra lēmums «Par bibliotēku darba

stāvokli un pasākumiem tā uzlabošanai» ievērojami ietekmēja ari

Liepājas pilsētas zinātniskās bibliotēkas darbu, vēršot to dziļāku,
sistemātiskāku; maksimāli tika izmantoti bibliotēkas fondi lasītāju

augošo prasību apmierināšanai. SBA kārtā no lielākajām Latvijas

PSR un PSRS bibliotēkām tika pasūtīta literatūra dažādu nozaru

speciālistiem, pētniecības institūtiem, zinātniekiem.

1962. gada 23. novembrī 1. pilsētas bibliotēka, kuras fonds bija
60 727 eksemplāri, tika pievienota Zinātniskajai bibliotēkai. Apvie-
noto bibliotēku turpināja vadīt Anna Januška.

Kopš 1963. gada darbojas 3 lasītavas (sabiedriski politiskās,
tehniskās un humanitārās literatūras) un vispārējais abonements.

Tādēļ arī tālāk ievietotajā tabulā redzams straujš visu skaitlisko

rādītāju pieaugums laikposmā no 1960. gada līdz 1965. gadam.
Ja salīdzinām bibliotēkas darba izaugsmi 20 gados — no

1953. gada līdz 1974. gadam —, tad redzam, ka darba rādītāji pie-
auguši pieckārt, bet darbinieku skaits vairāk nekā seškārt.

Pēckara laikā vidēji gadā bibliotēku apmeklējuši 48284 lasī-

tāji, izsniegtas 125 347 grāmatas — vienā dienā caurmērā izsniegti

589_sējumi. Lielākais lasītāju skaits bijis 1965. gadā — 9277, un

lielākais literatūras izsniegums 1974. gadā — 264 719 eksemplāru.
Bibliotēka regulāri papildināja fondus, katru gadu no Biblio-

tēku kolektora saņemot apmēram 6000 nosaukumu jaunu grāmatu.
Bez tam bibliotēka pasūtīja periodiku: 400 nosaukumu padomju
un 50 nosaukumu ārzemju žurnālus, 50 padomju laikrakstus. Ar.

1971. gadu bibliotēka sāka komplektēt skaņu plates, izveidoja fono-
tēku.

Arvien sarežģītākie uzdevumi prasīja pievērst lielāku uzmanību

bibliotēkas fonda organizācijai, zinātniskajai apstrādei, katalogu
izveidei.

1. tabula

Gads Fonds
Lasītāju
skaits Apmeklējums Izsniegums

Darbinieku

skaits

1953
1956

I960
1965

1970

1974

37 561

45612

59 334

148 960

185859

208 912

1391

2081

2592

9277

5775

6649

26 723

30 397

29 248

121 905

73 699

87 502

53 715

84 141

103 158

192 112

214 750

264 719

3

4

6

11

15

20
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Bibliotēkas fonds strukturāli pamatos izveidojās no 1960. gada
līdz 1970. gadam. Tika apstrādāts un kataloģizēts no jauna arī no

1. bibliotēkas pārņemtais fonds.

Izveidojas šada bibliotēkas fondu struktūra:

V — «Vecbibliotēka», grāmatas, kuras ir 1905. gadā iespiestajā

katalogā;
К — grāmatas, kas izdotas no 1945. gada līdz mūsdienām;

F — A. Fišera grāmatu krājums un citas grāmatas, kas izdotas

pirms 1945. gada;
К un F fondi kopā veido galveno literatūras krātuvi;
Ll

,
L2,L3— triju lasītavu palīgfondi;

А — Abonementa palīgfonds;
В — Bibliogrāfiskā un metodiskā darba nodaļas palīgfonds;
R — Rokrakstu fonds (revolucionāro cīnītāju, 1941. gada jūnija

Liepājas aizstāvju atmiņas, pilsētas Tautas deputātu pado-
mes sesiju materiāli, materiāli par Liepājas ievērojamāka-
jiem cilvēkiem v. c.);

S — Fonotēka;
P — Apmaiņas fonds.

Sešdesmitajos gados fondu klasificēja, V, F, R fondus apstrā-
dāja un kataloģizēja, izveidoja ģenerālo alfabētisko un sistemā-

tisko katalogu.

Ņemot vērā Latvijas PSR Kultūras ministrijas 1969. gadā ap-

stiprināto Nolikumu par Latvijas PSR pilsētu zinātniskajām bib-

liotēkām, ar 1973. gadu tika izveidota bibliogrāfiskā un metodiskā

darba nodaļa, līdz ar to bibliotēka kļuva par Liepājas zonas zināt-

niski metodisko centru (Liepājas pilsētai, Liepājas un Saldus rajo-
niem). Aktivizējās informatīvi bibliogrāfiskais darbs, kas vēl pla-
šāku vērienu gūst 70. gadu nogalē. Tas sīkāk tiks raksturots

nākamajā posmā. levērojami tika uzlabots uzziņu darbs, jo tika pa-

plašināts un pilnveidots uzziņu aparāts — katalogi, žurnālu un

avīžu rakstu kartotēka, tehniskās literatūras alfabētiskais kopka-
talogs v. c. Darbam ar lasītājiem lasītavās un abonementā tika

iekārtotas tematiskās kartotēkas. Novadpētniecisko darbu sekmēja
sastādītie literatūras rādītāji un plašā novadpētniecības kartotēka,
kā ari izveidotais rokrakstu fonds. Tika izdoti iespiesti bibliogrā-
fiskie līdzekļi: «Revolucionārā Liepāja» (divi laidieni — 1960. g-

un 1979. g.), «Varonīgā Liepāja» (1966), «Imants Sudmalis»

(1967), «Liepājas komjaunatnes organizācija 1945.—1950. gados»
(1972) v. c.

Bibliotēka īpašu uzmanību pievērsa darba idejiski politiskā lī-

meņa celšanai, tā sniedza bibliotēkām metodisku un praktisku
palīdzību. Tika pētītas pilsētas bibliotēku tīkla reālās iespējas iedzī-

votāju apkalpošanā, tika kārtoti literatūras komplektēšanas koor-
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Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas ēka Zivju iela 7.

dinācijas jautājumi pilsētā (1965. gadā tika sastādīts pirmais kom-

plektēšanas koordinācijas plāns). Bibliotēku kadru kvalifikācijas
celšanai regulāri tika organizēti visu resoru bibliotēku semināri,
kur par lektoriem tika aicināti V. Lāča Latvijas PSR Valsts biblio-

tēkas speciālisti.
Tika uzsākts zinātniskās pētniecības darbs. Viens no tā uzde-

vumiem bija lasītāju interešu izpēte. Lai noskaidrotu lasītāju in-

tereses un vajadzības, bija nepieciešams likvidēt robus un trūku-

mus literatūras komplektēšanā. Sai posmā tika sekmīgi risināti

materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanas jautājumi. No 1973. gada
līdz 1976. gada jūlijam notika bibliotēkas ēkas Zivju ielā 7 kapi-
tālais remonts un tika uzcelta piebūve. Par izpildu komitejas
līdzekļiem tika iegādātas jaunas mēbeles un bibliotēkas iekārta

par vairāk nekā 50000 rubļu.
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Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka

(No 1977. g. 1. jūlija)

PSKP CX 1974. gada lēmumam «Par bibliotēku lomas palieli-
nāšanu darbajaužu komunistiskajā audzināšanā un zinātniski teh-

niskajā progresā» sekoja PSKP XXV kongresa norādījumi par kul-

tūras un izglītības iestāžu darba līmeņa paaugstināšanu, kuri

paredzēja arī bibliotēkām krasi uzlabot darbu, aktīvāk iekļaujoties
padomju cilvēku idejiski politiskajā, tikumiskajā un estētiskajā au-

dzināšanā. Bibliotēku darba pilnveidošanā izcila nozīme ir biblio-

tēku sistēmu centralizācijai.

Saskaņā ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas apstip-
rināto plānu Liepājas pilsētas bibliotēkas 1977. gada jūlijā tika

centralizētas. Centralizētajā sistēmā Liepājas pilsētas zinātniskā

bibliotēka ir centrālā bibliotēka, bet 2., 3. un 4. pilsētas bibliotēka

pieaugušajiem, 1. un 2. bērnu bibliotēka ir tās filiālbibliotēkas.

Sakarā ar centralizāciju ievērojami tika paplašinātas Liepājas

pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas vadības funkcijas. Tajās
tagad ietilpst centralizēta literatūras iegāde, visas saņemtās lite-

ratūras kvalitatīva zinātniska apstrāde un regulāra sadale cen-

tralizētās bibliotēku sistēmas bibliotēkām.

Lai pilnīgi un kvalitatīvi apmierinātu CBS bibliotēku lasītāju
pieprasījumus, maksimāli tiek izmantots gan visas centralizētās

bibliotēku sistēmas vienotais fonds, gan no pilsētas citu resoru bib-

liotēkām un no lielākajām Latvijas PSR un PSRS bibliotēkām

SBA kārtā saņemtā literatūra. 1980. gadā no vienotā fonda iz-

sniegti 2999 eksemplāri; SBA kārtā no citām bibliotēkām saņemtas
939 grāmatas, izsniegtas 799, uz citām bibliotēkām pārsūtīts 2181

pieprasījums. Centrālā bibliotēka arvien vairāk uzmanības pievērš
informācijas un uzziņu darbam, kurš tiek koordinēts ar citu resoru

bibliotēku darbu, piemēram, ar LKP Liepājas pilsētas komitejas
bibliotēku, Liepājas pilsētas Tautas izglītības nodaļas metodisko

kabinetu, V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta bibliotēku,
lielāko rūpnīcu bibliotēkām, Lietišķās mākslas vidusskolas, Mū-

zikas vidusskolas, profesionāli tehnisko skolu bibliotēkām.

Ar katru gadu pieaug sniegto uzziņu skaits. 1980. gadā PCZB
sniegusi 5151 uzziņu, to skaitā par sabiedriski politiskām tēmām

1782, par tehnikas jautājumiem 876.

Sekmīgam informācijas un uzziņu darbam tagad radīti visi

priekšnoteikumi. Kolektīvās bibliogrāfiskās informācijas tiek snieg-
tas 16 uzņēmumiem, to skaitā «Sarkanajam metalurgam», Lauk-
saimniecības mašīnbūves rūpnīcai, Lielās Oktobra sociālistiskās
revolūcijas 60. gadadienas Galantērijas kombinātam, 10 vispārizglī-
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tojošām skolām, 4 medicīnas iestādēm v. c. Individuālo informāciju

regulāri saņem pedagogi, propagandisti, politinformatori, kultūras

un mākslas darbinieki, medicīnisko iestāžu darbinieki.

Sistemātiski tiek izdoti kārtējie bibliogrāfiskie saraksti: «Jau-

nākā literatūra tehnikā un ekonomikā», «Jaunākā literatūra peda-
goģijā», «Jaunākā medicīnas literatūra». Ar 1980. gada oktobri

Liepājas PCZB katru mēnesi mašīnrakstā izdod CBS bibliotēkās

ienākušās literatūras sarakstu. Bibliogrāfiskās informācijas mate-

riāli pieejami visās centralizētās sistēmas un pilsētas lielākajās
citu resoru bibliotēkās. Reizi mēnesī bibliotēka organizē informā-

cijas dienu centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs. Katru mēnesi no

15. līdz 25. datumamkopā ar rūpnīcu tehniskajām bibliotēkām Cen-

trālā bibliotēka organizē tehniskās literatūras dienas «Sarkanajā

metalurgā», Lauksaimniecības mašīnbūves rūpnīcā un Lielās Ok-

tobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienas Galantērijas kom-

binātā, kur dažādu nozaru speciālisti, inženiertehniskie darbinieki,

darbaudzinātāji un visi interesenti iepazīstas ar jaunāko tehnisko,
ekonomisko un citu literatūru.

1977.—1979. gadā V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas va-

dībā Liepājas pilsētas visu resoru bibliotēkas piedalījās Vissavie-

nības pētījumā «Vienotā bibliotēku tīkla izveides principi reģionā

atkarībā no bibliotēku savstarpējās sadarbības». Tika noskaidrota

bibliotēku savstarpējā atkarības pakāpe, fondu atbilstība lasītāju
sastāvam, lasītāju speciālistu skaits, ko lasa speciālisti v. c. Pētī-

jumā izmantoja vairākas darba metodes — anketēšanu, literatūras

pieprasījumu uzskaiti, bibliotēku dokumentācijas analīzi un citas.

Pētījuma materiāli izmantoti, sastādot Liepājas CBS bibliotēku

bibliotekārās informācijas un zinātniskās pētniecības darba per-

spektīvo plānu 1981.—1985. gadam.

Centralizācijas apstākļos vēl vairāk nostiprinājusies Liepājas
PCZB metodiskā palīdzība pilsētas dažādu resoru 71 bibliotēkai,

kā arī Liepājas un Saldus rajona bibliotēkām, īpaši organizējot
darbinieku kvalifikācijas celšanas seminārus, teorētiski praktiskās
konferences, praktikumus, konkursus (piemēram, atkārtoti kon-

kursi divos posmos jaunajiem bibliotekāriem «Prasme rodas

darbā»). Centrālā bibliotēka analizē arī CBS bibliotēku mēneša,

ceturkšņa, gada darba plānu un atskaites, rezumējot kopsavilkumu
pa visu gadu, analizē arī citu resoru bibliotēku gada atskaites. Lie-

pājas PCZB struktūrā ietilpst šādas 9 nodaļas: Lasītāju apkalpo-
šanas nodaļa, Tehniskās literatūras nodaļa, Starpbibliotēku

abonements, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa, Fondu izmanto-

šanas organizācijas nodaļa, Bibliogrāfiskā un metodiskā darba

nodaļa, Apmaiņas fonds, Fonotēka un Sabiedriski politiskās litera-

tūras filiāle.
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Bibliotēkas sabiedriski politiskās literatūras lasītava.

1979. gadā Centrālajai bibliotēkai tika nodota pilsētas partijas
kabineta bibliotēkas fonda daja — 11 406 eksemplāri sabiedriski

politiskās literatūras un Padomju prospektā 2/4/6 tika izveidota

sabiedriski politiskās literatūras nodaļa ar abonementu un lasī-

tavu. Līdz ar to nostiprinājās cieši sakari ar partijas izglītības
tīkla — galvenokārt ar Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās

Komitejas Marksisma-ļeņinisma universitātes Liepājas filiāles

klausītājiem, pasniedzējiem, propagandistiem, politinformatoriem,
lektoriem un pārējo ideoloģiskā darba aktīvu, kuri saņem plašāku
informāciju un aktuālāko sabiedriski politisko literatūru.

Lasītāju apkalpošanā CBS 6 bibliotēkas koordinējas ar pilsētas
16 arodbiedrību, 14 tehniskajām, 9 speciālo mācību iestāžu, 18 vis-

pārizglītojošo skolu, 8 dažādu resoru un 1 kolhoza bibliotēku. Visu

Liepājas 72 bibliotēku fonds 1981. gada 1. janvārī bija 2 633 416 eks-

emplāru un kopējais lasītāju skaits — 90 473, kas ir 84% no visa

pilsētas iedzīvotāju skaita.

Liepājas PCZB ar katru gadu vairāk pieaug lasītāju skaits, ap-

meklējums un literatūras izsniegums:

Liepājas PCZB CBS bibliotēkās kopā

1979. g. 1980. g. 1979. g. 1980. g.

Lasītāji 9 125 11 840 22 264 25 880

Apmeklējums 46 722 62 056 183 611 195 075
Izsniegums 206 158 290045 711583 778 306
Fonds 235 639 244 054 464 555 478 157

1980. gadā PCZB lasītāju sastāvā pēc vienotās lasītāju kartes

bija 55,5% jauniešu no 16 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam,

30% dažādu nozaru speciālistu, 19% dažādu iestāžu darbinieku.
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Īpaša grāmatzīme P. Dzemeškeviča dāvāto grāmatu

apzīmēšanai.

Centrālajā bibliotēkā ir 32 bibliotekārie un 12 tehniskie darbi-

nieki. Visā centralizētajā sistēmā ir 75 darbinieki. Bibliotēkas

darbu vada direktore un vietniece zinātniskajā darbā.

CBS saskaņotā darba organizācijai izveidota bibliotēkas darba

padome, pie kuras darbojas komplektēšanas sekcija.
Liepājas PCZB Starpresoru bibliotēku padome risina kopīgus

svarīgus jautājumus, piemēram, par bibliotēku tīkla izveidi pil-
sētā, par dažādu resoru bibliotēku sadarbību lasītāju apkalpo-
šanā v. c.

Liepājas PCZB darbā manāmu palīdzību sniedz arī bibliotēkas

sabiedriskā padome, kurā ir 9 locekļi, to ievēlē lasītāji bibliotēkas

ikgadējās atskaites konferencēs. Seit jāmin ilggadējie padomes
locekļi: 1. vidusskolas direktors G. Ļaļiks, tipogrāfijas galvenais
inženieris Z. Vilnītis, Rīgas radio korespondente R. Krūmberga,
ārsts P. Komarovskis, 5. vidusskolas skolotājs J. Gailis, Grāmatu

draugu biedrības atbildīgā sekretāre Dz. Zeļenko. Bibliotēkas
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sabiedriskā padome sniedz jūtamu atbalstu novadpētniecības mate-

riālu vākšanā rokrakstu fondam. Gribas minēt dažus piemērus:

lasītājs S. Korklišs savācis daudz materiālu par Liepājas aizstāv-

jiem 1941. gadā; lasītājs, Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas
cīnītājs, pilsoņu kara un Lielā Tēvijas kara dalībnieks P. Dzemeš-

kevičs bibliotēkā bieži tiekas un runā ar jaunatni. Būdams liels

grāmatu mīļotājs un Liepājas PCZB draugs, viņš 1977. gada uz-

dāvināja bibliotēkai no personiskajiem ietaupījumiem 10 000 rubļu

grāmatu iegādei. Katrā par šo naudu iegādātajā grāmatā tiek ielī-

mēta īpaši izgatavota grāmatzīme.
Pēc sabiedriskās padomes ierosinājuma noorganizēta ciešāka

sadarbība ar pilsētas sabiedriskajām organizācijām un iestādēm

masu pasākumu veikšanā — ar Zinību biedrību, Grāmatu draugu

biedrību, Dabas draugu biedrību, Sanitārās izglītības namu, No-

vatoru klubu v. c. Padomes locekļi propagandē bibliotēku, rakstot

vietējā presē un sniedzot informācijas pa radio. Viņi un pārējais
bibliotēkas aktīvs sniedz arī vērtīgus priekšlikumus komplektēšanā,
kā arī palīdz saimniecisko jautājumu risināšanā.

Liepājas PCZB arī turpmāk pildīs PSKP XXVI kongresa lēmu-

mus un PSKP CX 1979. gada lēmumu «Par ideoloģiskā un politis-
kās audzināšanas darba tālāku uzlabošanu», rūpēsies, lai visa

bibliotēkas kolektīva darbs būtu kvalitatīvs, veicot bibliotēkas gal-
venos uzdevumus jaunatnes un darbaļaužu komunistiskajā audzi-

nāšanā un zinātniski tehniskajā progresā.

А. ЯНУШКА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЛИЕПАЙСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ГОРОДСКОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

(В СВЯЗИ с 200-ЛЕТИЕМ БИБЛИОТЕКИ).

Резюме

В статье дан хронологический обзор двухсотлетней деятельности Лие-

пайской ЦГНБ.
В 1777 году пастор лиепайской Анненской церкви Иоганн Андреас Грундт

(J. A. Grundt, 1732—1802) организовал среди городской интеллигенции

общество книголюбов. Ставя своей целью пропаганду развивающейся науки,
общество создало городскую библиотеку, которую с 1777 по 1802 год воз-

главлял И. А. Грундт. Средства на приобретение книг и другие расходы
библиотеки составляли взносы членов общества и читателей.

В первые 20 лет работы библиотека приобрела 4 679 книг, издала 19 пе-

чатных каталогов новых поступлений; в конце периода ею пользовались

122 читателя. В 1799 году по приказу царского правительства библиотеку
закрыли, так как в ней находилась «сомнительная» и «вредная» литература
о французской революции 1789—1793 годов. Цензурой было изъято из биб-
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лиотеки несколько десятков книг, названия которых автору удалось устано-
вить.

Историки признают заметную роль Лиепайской библиотеки в распростра-
нении идей Великой французской революции.

После смерти И. А. Грундта, с 1803 по 1839 год, библиотека не функцио-
нировала. Книги лежали на чердаке городской ратуши.

В 1839 году было решено возобновить деятельность библиотеки на основе

сохранившейся части фонда. Средства для содержания городской библиотеки

магистрат выделял нерегулярно, поэтому книжный фонд пополнялся мед-

ленно, главным образом за счет подаренных книг.

В 1888 году был издан печатный каталог библиотеки, отразивший 4 743

издания. В 80-е годы городская дума стала регулярно отпускать средства на

приобретение книг. Новый печатный каталог (1905 года) включал уже
около 12 000 экз., преимущественно на немецком языке.

В 1839—1919 годах библиотека была открыта только несколько часов в

неделю для узкого круга администрации и служащих; число читателей не

превышало 100.

В период буржуазной Латвии, с 1919 по 1940 год, библиотека значительно

пополнилась литературой на латышском языке, что сделало ее более доступ-

ной для населения. В 1919 году при библиотеке открылось первое в Латвии

детское отделение.

В 1936 году городская управа купила для библиотеки у библиографа
А. Фишера 23 147 книг, в основном на латышском языке, среди которых было

много библиографических редкостей. Это значительно обогатило фонд, кото-

рый в 1940 году насчитывал 82 000 ед.; число читателей достигало 1 000.

В 30-е годы был организован фонд рукописей, содержавший материалы
об экономической жизни г. Лиепаи и Курляндского герцогства XVII—

XVIII веков. В 1940 году был издан печатный каталог этого фонда, состав-

ленный историком Р. Малвесом. В 1946—1947 годах фонд был передан Лие-

пайскому историко-художественному музею.
В Советской Латвии в 1940—1941 годах уделялось большое внимание

развитию и удовлетворению читательского спроса на издания классиков

марксизма-ленинизма, приобретению книг советских писателей на латыш-

ском языке.

Вопреки всем запретам в период буржуазной Латвии и во время фашист-
ской оккупации в библиотеке хранились книги, выпущенные издательствами
КПЛ «Спартаке» и «Прометей». Несмотря на все старания работников биб-

лиотеки сохранить доверенные им книжные богатства, оккупанты уничто-
жили много книг прогрессивных писателей.

После Великой Отечественной войны, в мае 1945 года, в Лиепае на основе

научного отдела городской библиотеки была организована Лиепайская госу-
дарственная научная библиотека, получившая в свое распоряжение 10 тыс.

книг старого фонда. В 1962—1963 годах обе эти библиотеки вновь объеди-
нились в Лиепайскую городскую научную библиотеку с книжным фондом
Н2 399 экз., двумя читальными залами и абонементом. Работа научной биб-
лиотеки последовательно расширялась и углублялась: специализировалось
обслуживание, активизировался МБА. С 1973 года в библиотеке существует
методический и библиографический отдел, которым издан ряд библиографи-
ческих пособий. Развернулась краеведческая работа. Ведется организация и

научная обработка всего книжного фонда.
В статье подробно охарактеризована информационная работа библио-

теки.

На базе научных исследований определяются направления дальнейшего
Развития библиотеки.

В соответствии с планом Министерства культуры ЛатвССР в 1977 году
городские библиотеки Лиепаи были централизованы, и научная библиотека
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стала центром системы, объединившей 3 городские библиотеки для взрослых
и 2 детские.

В статье раскрыты достоинства централизации, благодаря которой значи-

тельно улучшилось обслуживание читателей в результате использования

преимуществ единого фонда, единого справочно-библиографического аппа-

рата, централизованного комплектования и обработки книг.

Деятельность библиотек ЦБС координируется с работой профсоюзных и

технических библиотек, а также библиотек учебных заведений.

На 1 января 1981 года во всех 72 библиотеках города было 2663,4 тыс.

экз. книг и общее число читателей достигло 90 473 человек, что составило

84% жителей города.
В Лиепайской ЦГНБ, как и во всей ЦБС, ежегодно растут число читате-

лей, посещаемость, выдача литературы, фонд, о чем свидетельствуют данные,

приведенные на с. 102.

Опорой библиотеки является читательский актив, входящий в ее общест-

венный совет.

Постоянно повышается роль библиотек города в коммунистическом вос-

питании трудящихся и техническом прогрессе.

A. JANUŠKA

AUS DER GESCHICHTE DER ZENTRALEN WISSENSCHAFTLICHEN

STADTBIBLIOTHEK IN LIEPĀJA

(ZUM 200. JUBILÄUM DER STADTBIBLIOTHEK)

Zusammenfassung

Im vorliegenden Artikel wird die zweihundertjahrige Tātigkeit der ZWSB

chronologisch betrachtet.

Im Jahre 1777 grūndete Johann Andreas Grundt, Pastor derAnna-Kirche, cine

Gesellschaft der Bucherfreunde, die Vertreter der stādtischen Intellektuellen verei-

nigte. Die Gesellschaft machte sich die Propaganda der Wissenschaft dcs 18.

Jahrhunderts zur Aufgabe und schuf cine Stadtbibliothek, die yon J. A. Grundt

bis zum Jahre 1802 geleitet wurde. Mittel fur die Anschaffung yon Būchern und

fūr andere Ausgaben der Bibliothek ergaben sich aus den Mitgliedsbeitragen der

Gesellschaft und der Leser.

In den ersten 20 Jahren ihrer Tātigkeit hat die Bibliothek 4679 Bucher ange-

schafft und 19 Druckkataloge fūr Neuzugānge herausgegeben. Ende dieses Zeit-

abschnitts betreute die Bibliothek 122 Leser. Im Jahre 1799 wurde die Bibliothek
auf Befehl der Zarenregierung geschlossen, da sic „zweifelhafte" und „schad-
liche" Literatur iiber die Franzosische Revolution 1789—1793 in ihrem Bestand
enthielt. Die Zensur zog einige Dutzende yon Būchern em, deren Titel der Autor

dcs Artikels feststellen konnte.

Die Geschichtswissenschaftler erkennen die bedeutende Rolle der Bibliothek
in Liepāja in der Verbreitung der Ideen der großen Franzosischen Revolution an.

Nach dem Tode Grundts war die Bibliothek in den Jahren 1803—1839 ge-

schlossen. Die Bucher lagen auf dem Dachboden dcs Rathauses.
Im Jahre 1839 wurde beschlossen, die Bibliothek auf der Basis dcs erhalten

gebliebenen Bestandes zu eroffnen. Mittel fur die Erhaltung der Stadtbibliothek
wurden vom Magistrat unregelmafiig zugewiesen, was die Bestandsergānzung

verlangsamte. Sic vollzog sich hauptsāchlich auf derq; Wege dcs Geschenks.
Im Jahre 1888 wurde em Druckkatalog der BiblioUnek herausgegeben. der

4743 Ausgaben widerspiegelte. In den 80er Jahren wies der Stadtrat regelmāfiig
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Mittel fur die Anschaffung yon Būchern zu. Der neve Druckkatalog (1905) um-

fafite bereits rund 12 000 Exemplare, hauptsachlich ih deutscher Sprache.
In den Jahren 1839—1919 betreute die Bibliothek nur einige Stunden in der

Woche einen engen Kreis yon Administration und Angestellten; die Zahl der

Leser betrug rund 100.

Im burgerlichen Lettland (1919—1940) wurde die Bibliothek durch Literatur

in lettischer Sprache bedeutend ergānzt, was sic fur die Bevolkerung zugāng-
licher machte. Im Jahre 1919 wurde bei der Bibliothek die erste Kinderbibliothek
in Lettland geschaffen.

Im Jahre 1936 kaufte die Stadtverwaltung dem Bibliophilen A. Fischer 23 147

Bucher fur die Bibliothek ab, hauptsachlich in lettischer Sprache, darunter viele

bibliographische Raritāten. Das bereicherte bedeutend den Buchbestand, der im
Jahre 1940 82 000 Einheiten zahlte, die Zahl der Leser betrug em Tausend.

In den 30er Jahren wurde der Handschriftenbestand geschaffen, der Mate-

rialien über das wirtschaftliche Leben der Stadt Liepāja und dcs Herzogtums
Kurland im 17.—18. Jahrhundert enthielt. Es wurde em vom Geschichtswissen-

schaftler R. Malves zusammengestelltes Druckkatalog fūr diesen Bestand heraus-

gegeben (1940). Der Bestand ist in den Jahren 1946*—1947 dem Historischen

Kunstmuseum in Liepāja übergeben worden.

In Sowjetlettland (1940—1941) schenkte man grofie Aufmerksamkeit der

Entwicklung und Befriedigung der Lesernachfrage nach Ausgaben der Klassi-
ker dcs Marxismus-Leninismus; man schaffte Būcher sowjetischer Schriftsteller

in lettischer Sprache an. Gegen alle Verbote wurden In dem burgerlichen Lett-

land und wahrend der faschistischen Besetzung die in den Verlagen der KP
Lettlands „Spartakus" und „Prometeus" herausgegebenen Bucher aufbewahrt.

Obwohl die Mitarbeiter der Bibliothek die ihnen anvertrauten Būcherschātze auf-

zuheben versuchten, vernichteten die Besatzer viele Bucher fortschrittlicher

Schriftsteller.
Nach dem Großen Vaterlāndischen Krieg (im Mai 1945) wurde in Liepāja

auf der Basis der wissenschaftlichen Abteilung der Stadtbibliothek die staatliche

wissenschaftliche Bibliothek geschaffen, die 10 000 Bucher aus dem alten Be-

stand geerbt hatte. In den Jahren 1962—1963 vereinigten sich die beiden Biblio-

theken erneut zur wissenschaftlichen Stadtbibliothek mit dem Buchbestand yon

142 399 Einheiten, zwei Lesesālen und einer Ausleihe. Die Tātigkeit der wissen-

schaftlichen Bibliothek entwickelte sich und vertiefte sich konsequent: es wurde

die Leserbetreuung spezialislert und die Fernleihe aktivisiert. Seit 1973 besteht
cine methodisch-bibliographische Abteilung, die cine Reihe yon bibliographischen
Mitteln herausgegeben hat. Es entfaltete sich die Arbeit auf dem Gebiete der Hei-

matkunde. Der gesamte Buchbestand wird standig organisiert und wissenschaft-

lich bearbeitet. Im Artikel fūhrt der Autor auch die Struktur dcs Bestandes an.

Im Artikel wird die Informationsarbeit der Bibliothek eingehend charakteri-

siert.

Auf der Basis wissenschaftlicher Forschungen werden Richtungen in der Wei-

terentwicklung der Bibliothek bestimmt.

In Übereinstimmung mit dem Plan dcs Ministeriums fur Kultur der Lettischen

SSR wurden 1977 alle Stadtbibliotheken in Liepāja zentralisiert, und die wis-

senschaftliche Bibliothek wurde zum Zentrum dcs Systems, das drei Stadtbiblio-

theken und zwei Kinderbibliotheken vereinigt hatte.

Im Artikel werden Vorzūge der Zentralisation aufgedeckt, durch die die Le-

serbetreuung sich verbessert hat, nāmlich: der einheitliche Buchbestand, Aus-

kunftsapparat, zentralisierter Bestandaufbau und Bestandbearbeitung.
Die Bibliotheken dcs zentralisierten Bibliotheksystems koordinieren ihre Tā-

tigkeit mit den technischen und Gewerkschaftsbibliotheken sowie mit den Biblio-

theken der Bildungseinrichtungen.
In alien 72 Bibliotheken der Stadt zahlt der Buchbestand 2 663 400 Būcher

(1. t. 1981), die Leserzahl betrāgt 90 473, was 84% der Bevolkerung ausmacht.



In der Bibliothek yon Liepāja so wie auch im gesamten zentralisiertenBiblio-

theksystem, wachst jāhrlich die Leserzahl an, die Benutzung erhoht sich und die

Ausleihe und der Bestand werden grofier. Davon zeugt die Tabelle 2 (Tabel-
lenkolonnen: 1) Leser, 2) Benutzung, 3) Ausleihe, 4) Bestand).

Em Leseraktiv im ehrenamtlichen Bibliothekbeirat unterstūtzt die Tātigkeit
der Bibliothek. Die Bibliotheken der Stadt erhohen ihre Rolle bei der kommu-

nistischen Erziehung der Werktatigen und Entwicklung dcs wissenschaftlich-

technischen Fortschritts.
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A. APĪNIS

GRĀMATU IZPLATĪBA LATVIEŠU SABIEDRĪBĀ

18. GS. OTRAJĀ PUSĒ UN 19. GS. SĀKUMĀ

Lai varētu pētīt grāmatas ideoloģisko un psiholoģisko iedarbību

kāda laikmeta sabiedrībā, vispirms jāveic priekšdarbs — jāno-
skaidro grāmatu izplatība. Sai rakstā jēdziens «grāmatu izplatība»
lietots ar nozīmi «grāmatu pieejamība un sabiedrības piesātinātība
ar grāmatām». Grāmatu pieejamību raksturo tādi aspekti kā

iespēja tās iegūt īpašumā vai saņemt lasīšanai, spēja tās lasīt;

sabiedrības piesātinātību ar grāmatām raksturo lasītāju, to skaitā

aktīvo lasītāju, daudzums un sociālais sastāvs (kas lasa?), lasām-

vielas ieplūde, patēriņš un uzkrāšanās no kvantitatīvā viedokļa
(cik daudz literatūras lasa?), šīs literatūras saturs un izvēle (ko
lasa?). Grāmatu izplatību nosaka sabiedriskās attiecības, iedzīvo-

tāju slāņu sociālais stāvoklis un materiālie apstākļi, viņu lasīt-

prasme un izglītība, grāmatu ražošanas raksturs un organizācija,
to izplatīšanas sistēma, arī subjektīvie faktori — uzskati par grā-
matu uzdevumu, grāmatas un lasīšanas prestižs, psiholoģiskie la-

sāmvielas izvēles motīvi.

Sajā rakstā apkopoti šāda priekšdarba rezultāti latviešu grā-
matniecības un lasīšanas vēstures posmā, kas aptver 18. gadsimta
otro pusi un nākamā gadsimta pirmo trešdaļu.

1

No 18. gs. 50. gadu vidus Latvijā bija jaušama dzimtnieciskās

saimniecības sairšana, kas arvien padziļinājās. Kurzemē un Vid-

zemē 1817. un 1819. gadā dzimtniecība tika atcelta, bet sekojošā,
t. s. «pārejas perioda» apstākļi līdz 19. gs. 30. gadu vidum no

lepriekšējiem apstākļiem daudz neatšķīrās. Sajā gandrīz gadsimtu
ilgajā posmā muižnieki turpināja nesaudzīgi ekspluatēt zemniekus.

Produktu rente un naudas noma, kas zemniekiem izbrīvētu vairāk

līdzekļu, 18. gs. otrajā pusē bija saglabājusies tikai nelielā apjomā.
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Klaušas auga, bet .zemju platība ne, tāpēc zemnieku ienākums

reāli mazinājās. Mācītāji laiku pa laikam ziņoja, ka vecāki atrau-

jot bērnus no skolām, jo neesot maizes, ko dot līdzi, nevarot iegā-
dāties skolas grāmatas. Ļaudonas mācītājs 1769. gadā rakstīja,
ka grāmatu par 5—6 orti varot nopirkt tikai turīgie ļaudis. 1 Tādu

pašu summu par saimniekam grūti samaksājamu nosauca

1803. gadā kāds cits mācītājs. 2 Tomēr Latvijas rietumdaļā un

vidienē jau veidojās elementi, kas raksturīgi kapitālismam, piemē-

ram, atsevišķas spēcīgas zemnieku saimniecības. Kurzemē kroņa
muižās, kur arī klaušu apjoms bija mazāks, 1806. gadā bija 1264

turīgi saimnieki (17% kopskaita), kas maksāja naudas nomu. Nau-

das uzkrāšanos zemnieku rokās veicināja tirdzniecība, kaut vi-

ņiem ļoti neizdevīga. Pēc 1813. gada veidojās, īpaši Vidzemē, tir-

goņu slānis no zemniekiem. Grāmatas pieejamākas varēja būt

materiāli vairāk nodrošinātajiem brīvajiem cilvēkiem — krodzinie-

kiem, dzirnavniekiem, rakstvežiem, amatniekiem. Kurzemē
1797. gadā tādu bija 10000—12 000.

Zemnieku laika budžetu ietekmēja tas, ka klaušu daudzums

18. gs. palielinājās 2—3 reizes, auga ari 19. gs. Katra parasta V<
arkla saimniecība kādā pagastā Vidzemē uz muižu 224 dienas ga-
da sūtīja zirdzinieku, 421 dienu — kājnieku. Tas nozīmē, ka no

10—15 cilvēku saimes 2 cilvēki pastāvīgi bija atrauti. Muižu kūts

darbos gāja arī sievietes. Klaušu diena ilga 12—19 stundu.
1780. gadā 13 svinamās dienas pārvērta par darbdienām. Pārtikas

trūkuma dēļ arvien intensīvāk vajadzēja strādāt ari pašu saimnie-
cība. Tas viss samazināja zemnieku brīvo laiku, tāpat kā riežu sis-

tēmas ieviešana muižās, biežā saimnieku pārcelšana uz neiekop-
tam mājām.3

īslaicīgās nomas dēj, it sevišķi pēc dzimtniecības atcelšanas,
iekopt dzīvi nebija jēgas. Ari šis apstāklis kavēja grāmatu izpla-
tīšanos.

Daudz tika diskutēts ņarzemnieku izglītību, par zinību un grā-
matu vajadzību viņiem. Mācītāji bija galvenie noteicēji par lat-

viešu iespiesto grāmatniecību. Racionālistiskā garā noskaņotie

1 Vičs A. Iz latviešu skolu vēstures. — R., 1923, 146., 152. lpp. (1 orts -

1/4 dāldera).
2 Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhīvā (turpmāk LCVVA), 233. f-,

1. apr., 1727. 1.
3 Strods H. Ģilžu tirdzniecība un tirgotāji zemnieki Latvijā XVIII gs beigās

un XIX gs. pirmajā pusē. — LPSR ZA Vēstis, 1970, № 12 38—50 lpp.;
Strods H. Klaušu rente Latvijā XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā pusē. -
Turpat, 1971,№5, 92.—108. lpp.; Strods H. Latvijas muižu un zemnieku saimnie-
cības budžeti XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā pusē. — Turpat, 1976, № 10,
3b.—57. lpp.; Strods H. Latvijas agrārā struktūra XVIII gs. beigās un XIX gs.
pirmajā pusē. — Turpat, 1981, №3, 93.—105. lpp.
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konsistoriju rīkotajās aptaujās, pašās grāmatās, dažādās apcerēs,
memuāros vārdos atbalstīja zemnieku skološanu. Viņi uzskatīja,
ka grāmatas jālasa visiem zemniekiem. J. F. K. Rozenbergera tē-

lotajā ideālajā mājā nedzīvo «neviens, kas ne no grāmatas būtu

dzirdējis» (1773), G. F. Stendera ziņģēs pat bāriņi iemācās lasīt

no sētas bērniem. Vairākums izteikumu svārstījās diapazonā starp

to, kas zemniekiem nepieciešams tikai tiešajā ražošanā un sadzīvē,

un vēl nelielu daudzumu vispārizglītojoša materiāla, kas arī pie-

lāgots zemnieku kārtas vajadzībām. F. V. Kāde, «brīvdomīgi» cil-

dinādams G. F. Stenderu par tā nopelniem latviešu izglītošanā un

runādams par izglītības labumu, patiesībā ar dažādām ierunām

paredzēja apmācību divreiz gadā pa 14 dienām, pie tam vienīgi
saimnieku bērniem un tikai reliģijā, lasīšanā un baznīcas dziesmu

dziedāšanā. 1 1803. gada aptaujā da|a Vidzemes mācītāju par ne-

pieciešamu atzina reliģisku lasāmgrāmatu un dziesmu grāmatu,
citi arī «veselības un darba katehismu», vēl citi — tautas enciklo-

pēdiju, baznīcas vēsturi, dabzinātnes, lauksaimniecību, likumus,

mūziku, vācu un krievu valodu, taču ar piebildēm «īsi un tēvzemei

piemēroti», satis [tik, cik ir pietiekami] »
2. Būtībā visas

šīs gradācijas pauž vienu koncepciju — izglītošanai un grāmatai
saskata tikai mērķi aktivizēt ražotājspēkus pastāvošās feodālās

kārtības ietvaros, bet tautas garīgo attīstīšanu atstāj novārtā.

Tādējādi šo programmatisko tēžu izteicēji, paši piederēdami pie val-

došā slāņa, neskāra muižnieku intereses, kam zemnieks bija sva-

rīgs vienīgi kā darbaspēks. Dažviet (K. D. Lenca «Sprediķu grā-
matā», 1764) autori klaji izteikuši pārliecību, ka grāmatu lasīšanai

jāpadara zemnieki pakjāvīgāki, paklausīgāki.
Taču daži inteliģentākie mācītāji pārkāpa šo robežu. K. Har-

ders, kurš minētajā aptaujā kritizēja orientāciju tikai uz «laba

zemnieka» izaudzināšanu, savā «Rēķināšanas grāmatiņā» (1806)

iezīmēja attīstītas personības ideālu, «kas gudrību un gaišu prātu
cienī». K. G. Elferfelds, atzīdams, ka personība ir mērķis, nevis

līdzeklis, ka progresam jāvirzās uz tikumības un prāta triumfu,
izsmēja apgalvojumu — izglītība maitājot zemniekus.3 J. F. Lund-

bergs, lokalizēdams H. Cokes stāstu «Ciems, kur zeltu taisa»

(1830), propagandēja nevis dievvārdu izdevumus, bet bibliotēku,
kurā būtu laicīgas grāmatas un avīzes. So un vēl nedaudzu citu

darbinieku uzskati jau tiecās pēc pilnvērtīgas izglītības masām,
lai aktivizētu tās ari gara dzīvei.

1 Kade F. W. Freymuthige Gedanken über den Nutzen, die Grenzen und

Einrichtung des Unterrichts fur Letten. — Konigsberg, 1794. 46 S.
2 LCWA, 4038. f., 2. apr., 783. 1.
3 Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (līdz

20. gs. sākumam). — R., 1976, 51,—56. lpp.
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Zemnieki skolu un mājmācību pa lielākajai daļai uzlūkoja par

netīkamu papildnoslogojumu. A. V. Hūpelis izteicies, ka latvieši

viegli iemācoties lasīt, bet no skolas izvairoties. 1 To pašu apgalvo
A. J. Stenders un piebilst, ka latvietis uzskatot — arājam nevaja-

got gudrības. Ir arī vēl citas līdzīgas liecības. Tas viegli sapro-

tams, jo toreizējā trūcīgā «izglītība» zemnieku ikdienas dzīvē bija
maz vajadzīga. Tomēr šādu negatīvu attieksmi nevar vispārināt.
Rīgā latvieši centās pāriet uz vācu skolām,2 kas acīmredzot sniedza

vairāk praktiski derīgā. Ir zināmi arī gadījumi, kad zemnieki rakst-

veida iesniegumos lūdza organizēt skolas, iecelt labākus skolotā-

jus, lai novērstu pātaru un grāmatas neprasmi. 3 Pievilcīgākas likās

skolas, kur par skolotājiem strādāja hernhūtieši, viņu draudžu
novados arī mājmācību organizēja labāk. Reizumis zemnieki nesa-

mierinājās ar pastāvošajām skolām, lūdza izveidot vai paši iekār-

toja skolas ar plašāku programmu.
4

Latviešu zemnieku inteliģentākās daļas nostāju jautājumā par

izglītības un grāmatu vajadzību var izsecināt netieši, no tālāk

iztirzātajiem lasāmvielas meklējumiem, no viņu sastrādātās

rokraksta literatūras repertuāra. Tie nepārprotami orientējas uz tā-

lākiem mērķiem, uz apvāršņa paplašināšanu bez utilitāriem nolū-

kiem, uz citu tautu radītu garīgu vērtību apguvi, neatzīstot nekā-

das kārtu robežas.

Skolu stāvoklis Latvijā bija nestabils, atkarīgs galvenokārt no

muižturu labvēlības. Vidzemē 1766.—1768. gadā revīzijā konsta-

tēja 63 draudzes skolas, 106 muižu un pagastskolas ar apmēram
2500 skolēniem kopā; 1819. gadā bija tikai 15 draudzes skolas,

83 muižu un pagastskolas ar apmēram 2200 skolēniem.5 Kurzemē

18. gs. 80. gados bija vairākas skolas laukos, 1824. gadā — 23 ze-

mākas skolas, no tām laukos 12.6 Latgalē 18. gs. tikai notikuši

daži skolu dibināšanas mēģinājumi, pēc 1803. gada sāka organizēt
draudzes skolas, vēlāk tādas arī darbojās. 7 Rīgā bija apmēram
10 latviešu elementārskolas ar vācu mācību valodu (vismaz da-

ļēji). Tādas bija arī citās pilsētās, piemēram, Jelgavā, ar paplāšu

1 Hupel A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. — R-,
1777. Bd. 2, S. 125—126.

2 Pilsētas mācītāju iesniegums ģenerālgubernatoram starp 1782. un 1784. g.
(LCVVA, 1377. f., 1. apr., 238. t, 13. lp.).

3 Stepermanis M. Dažas 18. gs. zemnieku sūdzības un iesniegumi. — Latv.

Vēstures In-ta Zum., 1938, № 3, 433—438. lpp.
4 Salmiņš A. Latvijas skolu izveidošanās un attīstība feodālisma posmā. —

R., 1980. 69. lpp.
5 Vičs A. Iz latviešu skolu vestures, 142. lpp.
6 Ruberts J. Tautas izglītības rītausmā. — R., 1978, 43., 69. lpp.
7 Sk. T. Kosovska iesniegumu, kas citēts raksta: Rancāns J. Latgaļu rokstu

veicynotoji pyrms 100 godim. — Latgolas Bolss, 1944, № 16.
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Rīgas Pārdaugavas (Zunda) latviešu

skolas īpašuma ieraksts ābecē.

mācību apjomu. l Skolotāju kvalifikācija, it sevišķi laukos, bija
loti zema. Līdztekus apmācībai lasīšanā un baznīcas dziesmu

dziedāšanā dažās skolās tika ieviestas gan lasāmgrāmatas, lai vei-

cinātu lasītā izpratni (Rīgā 18. gs. pēdējā trešdaļā, laukos —

19. gs. sākumā), gan ģeogrāfijas, vēstures, dabzinātņu elementi

(Rīgā 18. gs. vidū, laukos — 19. gs. 30. gados).2 Atsevišķās skolās

1 Salmiņš A. Latvijas skolu izveidošanās .., 52. lpp.
2 Салминыи А. Проявление некоторых дидактических приемов в латыш-

ской школе периода феодализма. — В кн.: Проблемы начального обучения в

историческом аспекте. Вильнюс, 1974, с. 5—6.
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pēc latviešu valoda izdotajam grāmatām mācīja arī bībelstāstus,

likumus, ārstniecību, praktiskas zinības.

Likumdošanas akti, kam bija jāregulē zemnieku izglītība (Vid-
zemes 1765. gada patents, Vidzemes un Kurzemes dzimtniecības

atcelšanas likumi), ne tik daudz veicināja skolu izveidi, cik māj-

mācību. Vairākums bērnu (Vidzemē 1819. gadā apmēram 95%)

lasīšanu, katehismu, baznīcas dziesmas mācījās savas mājas vai

pie kādiem prasmīgākiem cilvēkiem apkārtnē, dažās vietās — pie
vācu piedzīvotājiem 1 vai skolotājiem. Mājmācībā iegūto zināšanu

līmenis bija vēl zemāks nekā skolās. Kurzemē kāda sieva, mācī-

dama vairākus bērnus, tiem skaidrojusi arī kaut ko no dabzi-

nātnēm un vēstures,2 tādi gadījumi gan būs bijuši izņēmums.

Lasitprasmi visvairāk veicināja reālās dzīves prasības. Feodā-

lisma iršanas un kapitālistisko attiecību tapšanas apstākļos arvien

biežāk radās vajadzība gan ikdienas praktisko, organizējošo, gan

izziņas un ideoloģisko informāciju fiksēt un tālāk nodot rakstītā

veidā. 18. gs. pēdējā trešdaļā Vidzemē konstatēta lasītpratēju
skaita palielināšanās no apmēram 40% zemnieku līdz 2/3 pieaugušo
starp viņiem. Kurzemē gadsimtu mijā lasīt prata apmēram 7з lat-

viešu.3 Vidzemē vairāk lasītpratēju bija vidienē (hernhūtiešu brāļu

draudžu rajonos) un novados gar Daugavu, kur dažās draudzēs

lasīt prata cilvēki katrā mājā, vietām pat 90% zemnieku, Kur-

zemē — Jelgavas, Dobeles, Bauskas apkārtnē. Latgalē acīmredzot

sporādiski veidojās atsevišķi lasītprasmes centri, piemēram, ap

Dagdu. Tur darbojās jezuīts M. Rots. Viņa biogrāfijā stāstīts,

kā viņš mācījis ļaudis grāmatā, gūdams arvien labākas sekmes.

Tā kā citu jezuītu biogrāfijās šāda aktivitāte nav uzsvērta un lasīt-

mācīšana pat nav minēta, tad jādomā, ka tāds stāvoklis kā Dagdā
bija īpašas ievērības cienīgs. Par 19. gs. 20. un 30. gadiem ir frag-
mentāras ziņas. Vidzemē 30. gados 15 draudzēs (apmēram XU
draudžu kopskaita), kas atradās gan labākās, gan vājākās lasīt-

1 Piedzīvotāji — cilvēki bez majīpašuma, kuri ar darbu vai ka citādi atlīdzi-

nāja saimniekam par mitekli viņa mājā.
2 [Merkel G.] Der Red. Lesen konnen, oder nicht. — Provinzialbl. fūr Kur-,

Liv- und Ehstland, 1831, № 5, S. 19—20.
3 Салминь А. Я. О грамотности крестьян Лифляндской и Курляндской

губерний в XVIII веке. — История СССР, 1969, № 6, с. 136—140.

Mācītāju sniegto skaitļu iekšējā dinamika (pieaugums, samazināšanās utt.)
lielākajā ziņojumu daļā sakrīt, tātad šie skaitļi būs bijuši tuvu realitātei. Salīdzi-

nājumam — Vācijā ap šo pašu laiku lasītpratēju skaits arī varēja būt puse iedzī-

votāju, bet tie bija galvenokārt buržuāziskās un sīkburžuāziskās aprindās, stu-

denti, mācītāji, ierēdņi, mājkalpotāji (Lesen. Ein Handbuch. — Hamburg, 1974,
S. 33, 125, 578). Krievijā lasītpratēju skaitu 18. gs. lēš ap 4% iedzīvotāju
(Сапунов Б. В. Книга в России в X—XIII вв. — Л., 1978, с. 208).
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prasmes zonās, zemnieku vidū bija 63% lasītpratēju.l Kurzemē la-

sītpratēju skaitu var aptuveni aplēst pēc dažu draudžu ziņām, ko

«Latviešu Avīzēs» ievietojuši mācītāji.2 20. gados tas varēja būt

ap 30% zemnieku, 30. gados — ap 40 vai 50%.

Lasītprasme izplatītāka bija saimnieku vidū. 18. gs. otrajā pusē
Cesvaines grāmatnieki gandrīz visi bija saimnieki vai viņu dēli un

brāļi. 3 Araišos 2/3 raiti lasītāju bija saimnieku ģimeņu locekļi.
1827. gadā Birzgalē ar rakstu, rēķināšanas, vācu un krievu valo-

das prasmi izcēlās uzraugu (t. i., muižu kalpotāju) un saimnieku

bērni. 4 Saimnieki nelabprāt lika pie mācībām vai sūtīja skolās gā-
jēju bērnus, nemācīti palika bāriņi. 5 (Ēdoles muižniece 1829. gadā
īpaši apdāvināja Sluķu saimnieci Annu, kas mācījusi nabagu bēr-

nus.) 6 Sākotnēji vairāk lasīja vīrieši, vēlāk sievietes viņus vietām

pat pārspēja. Starp jauniešiem Vidzemē 1790. gadā tika sasniegts
visaugstākais lasītpratēju skaits, vēlāk tas kritās (1815. g. —

56%), acīmredzot dzimtniecības spaidu dēļ. 19. gs. 20. gados pa-
rādās vairākas avīžu ziņas, ka jauniešu vidū lasītpratēju skaits

augot.
Ne visi apmācītie arī turpmāk palika lasītāji. Noteikums, ka

lasītnepratēji nedrīkst iet pie dievgalda un laulāties, tika atkal un

atkal atkārtots, tātad praksē to pastāvīgi pārkāpa. Laikabiedru

liecības par lasītāju īpatsvaru ir pretrunīgas. Tomēr, sasummējot
datus par grāmatu izplatību, kas tiks sniegti tālāk, īpaši par ne-

obligāto lasāmvielu, par rokraksta grāmatām un to rakstītājiem,
ievērojot vēl ziņas par lasīšanas prestižu, lasītāju procents starp

lasītpratējiem nav vērtējams pārāk zemu.

īpašu uzmanību pelna aktīvie lasītāji. Sajā apcerējumā par

aktīvajiem lasītājiem tiek dēvēti tie, kas lasīja kaut cik regulāri,
kam lasīšana bija vairāk nekā ceremoniāls vien, kas grāmatās

meklēja jaunu informāciju.
Lasīšanas vēstures pētniecībā ir svarīgi iegūt priekšstatu par

aktīvo lasītāju sociālo sastāvu, sociokulturālo grupējumu. Pašlaik

1 Riga, den 20. November. — Das Inland, 1837, № 48, Sp. 801—804; \Dēb-
ners A.] Ziņas pār Bībeles biedrībām Krievu zemē un Vidzemē. — Dieva Vardu

Mīļotājiem,'lB3B, 3. sēja, }. sauja, 1.—20. lpp.
2 Maz ir ziņu par lasītpratēju pilnu skaitu kāda draudzē, vairāk par lasīt-

prasmi starp iesvētāmajiem. Var konstatēt, ka lasītprasme starp iesvētāmajiem
procentuāli pārsniedz lasītpratēju pilno skaitli vairāk nekā divreiz (tas ievērots

aplēsēs).
3 Vitols A. Mācītāja G. F. Mīteja piezīmes par Cesvaines draudzi (1762.—

1804.). — R., 1934. 52 lpp.
4 Sulcs [L. О. X.]. No Birzgales. — Latv. Avīzes, 1827, № 10.

*G[irgensohn) W. Einiges ūber den Mangel an Bildungsmitteln bei den
Letten. — Das Inland, 1836, № 19, Sp. 320.

6 Sloka L. Kurzemes draudžu hronikas. — R., 1928, 1. d., 106. lpp.
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pieejami vairāki skaitliski avoti par aktīvākajiem lasītājiem. No

šiem avotiem ekscerpējot ziņas par tiem cilvēkiem, kam norādīts

sociālais stāvoklis, profesija, amats, iegūta šāda tabula:

Vertikālajās ailēs: А — latviešu literāti, kuru darbi parādīju-
šies grāmatās vai periodikā; В — rokraksta grāmatu rakstītāji;
С — latviešu grāmatās saglabājušos datētos ierakstos minētie

īpašnieki (pati ierakstīšana nozīmē aktīvu attieksmi pret grāmatu);
D — K. D. Lenca «Sprediķu grāmatas» prenumeranti (1764); E —

«Latviskas Gada Grāmatas» prenumeranti (1797); F — «Jaunas

un pilnīgas latviešu dziesmu grāmatas» prenumeranti (1806); G —

Bībeles biedrības biedri un «labdarītāji» Vidzemē 1813.—1816. ga-

dā; 1 H — literatūrā un arhivālijās izklaidus minētie čaklie lasī-

tāji, grāmatnieki, sūdzību rakstītāji, izdevumu prenumeranti, grā-
matu krājumu īpašnieki. Protams, katram no šiem sarakstiem ir

savas īpatnības. Bībeles biedrības biedru lielais skaits no baznīcas

kalpotāju (ķesteru, pērminderu) vidus liecina par mācītāju vai

muižturu ietekmi uz viņiem. Līdzīgi laikam bija ar «Latviskas

Gada Grāmatas» iepriekšparakstīšanu starp muižu kalpotājiem.
Pēdējā (H) sarakstā pilsētu latviešu grupā ieskaitīti arī M. Sva-

rānes pētījumā
2 minētie grāmatu īpašnieki Rīgā (pēc mantojumu

1 Pec gram.: [Pegavs K. F.] Vārdu rullis to tēvu zemes bērnu no latviešu

tautas, kas ar labu prātu ir devušies par biedriem pie tās Bībeles cienītāju drau-
dzes. — R., 1816. 24 lpp.

2 Pētersone V., Svarāne M. Grāmatas Rīgas latviešu mājās 18. gs. otrajā
un 19. gs. pirmajā pusē. — Bibliotēku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts

b-ka, 1980, 4 (9), 47.-62. lpp.
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35

177

9

19

2

19

3

248

81

30

124

9

15

2

13

88

5

12

30

13

14

2

33

12

3

1

4

1

1

6

5

142

659

111

93

360

36

56

22

78

158

6
3

1

4

2

3

8

2

3 1

Ко ā 22 36 65 31 525 522 197 175 1573
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K. D. Lenca «Sprediķu grāmatas» (izd. 1764. g.)
prenumerantu saraksts.

sarakstiem līdz 19. gs. vidum). Faktiski viņu bija vairāk, bet ne

visi aktīvi lasīja. Sai pašā H sarakstā, tāpat kā dažos citos sarak-

stos, bez tabulā norādītajiem cilvēkiem vēl ir daudzi ar tuvāk ne-

raksturotu sociālo stāvokli, liekas, vairākumā saimnieki. Tomēr

kopumā, cits citu koriģēdami, šie saraksti sniedz daudzmaz objek-
tīvu ainu un ir visai saskanīgi tajās sociokulturālajās grupās, kas

nebija tik atkarīgas no propagandas (tām ir arī skaitlisks pār-
svars).

Var secināt, ka starp aktīvajiem grāmatu lietotājiem visvairāk

bija saimnieku. Viņiem bija lielākas materiālās iespējas, iniciatoru
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loma dzīvē. Arī autori, kā izriet no norādījumiem tekstos, savus

darbus adresēja galvenokārt saimniekiem. Tālāk sekoja slāņi, kas

ar tiešo lauksaimniecisko ražošanu nenodarbojās vai tajā atradās

organizētāju posteņos — amatnieki, krodzinieki, dzirnavnieki,
muižu kalpotāji, pagastu amatpersonas (starp šo kategoriju pār-

stāvjiem prāva daļa vienlaikus bija saimnieki). So sociālo slāņu
aktīvāko attieksmi pret grāmatu spilgti raksturo arī protesta kus-

tība sakarā ar t. s. jauno dziesmu grāmatu 19. gs. pirmajos četros

gadu desmitos; starp nemierniekiem galvenā grupa bija saim-

nieki, it sevišķi turīgākie, viņiem līdzi turējās pa kādam amatnie-

kam, pagasta vai baznīcas amatvīram, viens muižas pārvaldnieks. 1
Kalpi un vaļinieki ar grāmatu saskārās mazāk (samērā daudz viņu
ir tikai F sarakstā), tomēr pilnīgi ārpus lasītāju skaita nepalika;
viņi, bez šaubām, lietoja arī saimnieku, t. i., visas mājas īpašumā
esošās grāmatas. Skolotāji tolaik nebija tautas inteliģence, viņu
daļa aktīvā grāmatu patēriņā ir nenozīmīga. Liela nozīme grāma-
tai bija Rīgas latviešu — topošās pilsētu sīkburžuāzijas un buržuā-

zijas dzīvē.

Starp «Latviskas Gada Grāmatas» parakstītājiem ir 29 sievie-

tes, uz dziesmu grāmatu parakstījusies 121 sieviete, ierakstos atzī-

mētas 24 grāmatu īpašnieces, Rīgas grāmatu krājumu īpašnieku
vidū ir 17 sieviešu. lerakstos redzami arī kādi 6 jaunās paaudzes
pārstāvji.

Starp aktīvākajiem lasītājiem raksturīgs sociāls tips bija grā-
matnieki. Ar šo vārdu plašākajā nozīmē reizēm gan apzīmēja vi-

sus lasītpratējus, tomēr biežāk tos cilvēkus, kas grāmatām nodevās

sevišķi. Viņi nereti arī apmācīja lasīšanā apkārtnes bērnus. Pa-

rasti to darīja ļaudis, kam bija vairāk vaļas, — saimnieka tēvs

vai māte, amatnieks vai viņa sieva, atraitne (piemēram, galdnieka
atraitne Podiņa Maža Ropažos 18. gs. 90. gados, «Mīļā māte» —

Jauntīrumnieku saimniece Lieljumpravā, piedzīvotāja — atraitne

Made, kas «skolējsi» 40 bērnus Jaunsaulē,2 abas 18. gs. pēdējos
un 19. gs. pirmajos gadu desmitos). Tieši grāmatnieki visbiežāk

bija arī lasīšanas līderi. Grāmatnieki vairotos, ja tik būtu grāma-
tas un lielāka turība, raksta K. Hūgenbergers. 3 Kā secināms no

datiem par izdevumu noietu un atkārtotajiem metieniem, tā nebija
tukša frāze.

Ir nostāsti par cilvēkiem ar neapslāpējamu kari pec lasīšanas.

Tā Skultes kalpa dēls Miķelis Gailis (dz. 1749. g.), apdāvināts arī

1 LCVVA, 629. L, I. apr., 6415. L, 3.—4., 98., 124., 126., 132., 137. lp.;
233. f., I. apr., 1907. 1., 32., 37.—38. lp.; 3. apr., 1023. !„ 64.-65. lp.

2 Sloka L. Latviešu zemnieks pec Kurzemes baznīcu grāmatu nekrologiem. —

Latv. Vēstures In-ta Zum., 1939, № l, 104. lpp.
3 [Hūgenbergers X.] H-r. Arlavas. — Latv. Avīzes, 1830, № 9.
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tehnikas jomā, neraugoties uz vecāku pretošanos, iemācījies vā-

ciski lasīt, vāciski un latviski rakstīt. 1 Lindes muižas mežsargs

Puiga 19. gs. pirmajā trešdaļā lasījis daudz, zinājis nostāstus par

senatni, mācējis no «paliekām iz tautas mutes» un «iz vecām grā-
matām» izveidot savu viedokli. 2

Aktīvie lasītāji veica arī zināšanu izplatītāju, informācijas
līderu funkciju, sabiedriskajā dzīvē gāja citiem pa priekšu. Piemē-

ram dažas ziņas par zemnieku nemieru dalībniekiem. Cesvaines

mācītājs īpaši aizrāda, ka kungiem vairāk pretojoties tajos nova-

dos, kur daudz grāmatnieku.3 1776.—1777. gadā nemiernieku priekš-
galā Valmiermuižā izvirzījās pieci vīri, kas visi prata lasīt, viens

arī rakstīt. 4 Tai pašā laikā Cēsu pilsmuižā garīgais vadonis bija

Žagaru Krišs — tāda rakstura sūdzības autors, kādu varēja izstrā-

dāt tikai daudz lasījis cilvēks. Literāts ar plašu redzesloku, zem-

niecības ideologs Ķikuļa Jēkabs 1777. gadā uzņēmās visu nemier-

nieku, pat visas Vidzemes zemnieku aizstāvja lomu. 1784. gadā
«galvas naudas nemieru» dokumentos arī minēti vairāki rakstītu

sūdzību autori un iesniedzēji. 1802. gada Kauguru nemieros redza-

mākā persona bija sulainis G. Johansons, kas regulāri lasījis avī-

zes. Kauguru notikumi vēlāk izraisīja rakstveida polemiku zem-

nieku vidū; 5 tāpēc iespējams, ka dalībnieku kodolā bija vēl citi

cilvēki, kas darbojās ar rakstīšanu un lasīšanu.

Svarīgi ir tas, ka 18. gs. otrajā pusē un 19. gs. sākumā latviešu

sabiedrībā pastāvēja stabila ļaužu kategorija — aktīvi grāmatu

lasītāji.

2

18. gs. vidū, sākoties feodālo attiecību iršanai, pāris gadu des-

mitos latviešu grāmatu ražošanā erodējās agrākā vienotā centrali-

zētā iniciatīva — varas orgānu un administrācijas ekskluzīvā loma

grāmatu izlaidē. Izveidojās trīs pēc sociālās ievirzes atšķirīgi ini-

ciatīvas avoti un iniciatoru grupējumi.

1 Velligs A. Kas no sirds ko laba grib mācīties, tas arī ar dieva palīgu ko
laba izmācīsies. — Latv. Avīzes, 1829, № 14.

2

Pumpurs A. Tēvijā. — R., 1980, 64.-66. lpp.
3 Vitols A. Mācītāja G. F. Mīteļa piezīmes .., 45.—46. lpp.
4 Enzeliņš H. Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē —

Valmiera, 1932, 256. lpp.
5 Anonīms Kauguru nemieru apraksts minēts grām.: Enzeliņš H. Skati Val-

mieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē. Valmiera, 1932, 266. lpp. So vai

kādu citu polemisku aprakstu citējis J. Ruģēns (Ar acīm redzēts ceļš uz Vidze-
mes debesīm. — Grām.: [Ruģēns /.] Kad atnāks latviešiem tie laiki? R., 1939,
379. lpp.) Arī pats Ruģēns esot sarakstījis apcerējumu par Kauguru notikumiem

(Enzeliņš H. Skati . .).
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Pirmais iniciatoru grupējums — administrācija, t. i., valsts,

pārvaldes vai baznīcas iestādes. To darbība grāmatniecība bija
vērsta uz ideoloģijas centralizāciju un kontroli. Vidzemē, Rīga un

Kurzemē dziesmu grāmatu, katehismu, Bībeles, Jaunās derības,

sprediķu izlaidi izlēma un uzdeva konsistorijas (Kurzeme sākot-

nēji superintendents). Latgalē gandrīz visus latviešu izdevumus

gādāja poļu jezuīti, vēlāk citu katoļu mūku ordeņu locekļi stingrā

saskaņā ar baznīcas vadību.1 Atsevišķos gadījumos grāmatu izdo-

šanu organizēja vai atbalstīja muižniecības varas orgāni — land-

tāgi, piemēram, Vidzemē 1774. gadā dziesmu grāmatu. 2 Kurzemē

1786. gadā landtāgs dāvināja G. F. Stenderam 1000 dālderu viņa

vārdnīcas iespiešanai. 3 Muižnieki retumis ierosināja arī politiskus
darbus, piemēram, J. B. Pricbūera «Tiesas sprediķi» (1772), kas

nosodīja Lāzberģa muižas zemnieku nemierniekus. Reizēm inicia-

tīvu uzņēmās centrālā valsts vara. Tā 1765. gadā Vidzemē guber-

ņas valde apņēmās rūpēties par lētām skolas grāmatām. Citreiz

epidēmiju gadījumos publicēja norādījumus par cīņu pret slimī-

bām. Stendera vārdnīcas izdošanai Kurzemes hercogs no savas

puses piešķīra 7з iepriekš minētās summas. Dzimtniecības atcelša-

nas likumus un to paskaidrojumus izdeva šo likumu ievešanas ko-

misijas. Administrācija kontrolēja grāmatu ražošanu ar cenzūras

aparāta palīdzību. Pastāvēja izglītības vai iekšlietu resoru vadītas

cenzūras iestādes, arī konsistorijas sev izprasīja garīgo rakstu

cenzēšanas tiesības. 4

Otrajam iniciatoru grupējumam pieskaitāmas gan sabiedriskas

organizācijas, gan privātpersonas no valdošo slāņu vidus. Tās rī-

kojās katra savu ekonomisko, profesionālo, idejisko mērķu vadītas.

Sie iniciatori sociālā stāvokļa dēļ vai nu tieši balstīja pastāvošo
feodālo kārtību, vai arī izvairījās savos izdevumos nonākt ar to

konfliktā. Pie viņiem pieskaitāmi arī iespiedēji un izdevēji.
J. F. Stefenhāgens Jelgavā noteikti apliecinājis, ka ir ieinteresēts

izglītības un zināšanu izplatībā, jo tā veicinātu viņa grāmatu no-

ietu. Nelielu, bet nozīmīgu veikumu (piemēram, G. F. Stendera

«Augstas gudrības grāmatu») atstājis Jelgavas izdevējs bez spies-

1 Tas attiecas arī uz rokas norakstiem, piemēram, uz kādu rožancu («Roža-
niec Lotevvski», 1769, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotē-
kas (turpmāk FB) Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas J. Misiņa sektorā), uz

J. Karigera poliski latvisko vārdnīcu (Kolbuszewski S. F. Jana Karigera slow-

nik polsko-lotewski na tie leksvkografii b. Inflant Polskich. — Poznan, 1977,
268 s.).

2 Vičs A. Iz latviešu skolu vēstures, 184. lpp.
3 Diarium des

..

auf den 28sten August 1786 ausgeschriebenen ordinarcn

Landtages .. — Mitau, s. a., S. 25, 65—68.
4 Vidzemes konsistorijas iesniegumi 1799., 1801. un 1802. g. LCVVA, 233. f.,

1. apr., 1404. un 1604. 1.
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tuves Jakobs Hincs (1771 —1780), dziļi inteliģents cilvēks. 1 Jel-

gavas Akadēmija, iznomājusi latviešu kalendāru Stefenhāgenam,
savā ziņā paturēja tā saturu. Akadēmijas kalendārus, šķiet, arī

latvisko, no 1776. gada vadīja matemātikas un astronomijas pro-
fesors V. G. Beitlers, no 1815. gada — matemātiķis un dabzināt-

nieks M. G. Paukers. Starp pielikumu rakstu autoriem zināmi ārsts

K. F. Hunniuss, mācītāji un literāti G. K. Brants, J. K. Foigts,
M. Stobe, J. K. Kēlers, K. F. Vatsons. Rīgā J. K. D. Millers kopš
1790. gadagājuma izdeva «Vidzemes kalendāru», par pielikuma
sastādītājiem viņš pieaicināja mācītājus G. Bergmani, J. J. Lope-
novi, P. Tīdemani, J. G. Agelūtu, K. R. Girgensonu un, beidzot,
uz ilgiem gadiem J. T. Bērentu. Pie sabiedriska rakstura iniciato-

riem pieskaitāma t. s. Bībeles biedrība, Vidzemes vispārderīgā un

ekonomiskā biedrība, hernhūtiešu brāļu draudžu vadība2 (tā vien-

laikus rīkojās arī rokraksta grāmatniecībā), kāda brāleste Latgalē
1829. gadā.

Lielākā daļa grāmatu šai grupā iznākusi pēc privātpersonu,
galvenokārt autoru ierosmes. Tie vairākumā bija Baltijas vācu mā-

cītāji. Kurzemē šādu grāmatu izdošanai bija labvēlīgāki apstākļi;
Vidzemē zināmi vairāki darbi, kas līdz spiestuvei nemaz nav no-

nākuši. 3 Latgales garīdznieks T. Kosovskis 1833. gadā noorgani-

zēja pātaru un dziesmu grāmatas izdevumu.4 Grāmatas gādāja arī

daži muižnieki, piemēram, F. J. Cekelis sarakstīja «Kartopelu
dārzu» (1790) .5 No iniciatoriem jāmin Baltijas vācu topošās bur-

žuāzijas pārstāvji ārsts P. E. Vilde, gleznotājs J. H. Baumanis,
ierēdnis J. G. Carnevskis, dārzniecības īpašnieks J. H. Cīgra.
1830. gadā pēc Tērbatas profesora E. Sartoriusa un tolaik žurnā-

1 Par viņu tuvāk: Bernoulli J. Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preu-

Sen, Curland, Rußland und Pohlen in den Jahren 1777 und 1778. — Leipzig, 1779.

Bd. 3, S. 242.
2 Līdz šim nezināms izdevums — «Jautāšanas no vienas pēc mācības karīgas

dvēseles uz vienu ticīgu ar tā paša atbildēšanām», bez vietas un gada norādī-

juma, Filadelfijas brāļu katehisma tulkojums — reģistrēts H. Baumaņa sarakstā

«Bibliotheca Lettica» (LCVVA, 4038. f., 2. apr., 1540. L, 17. lp.).
3 H. Baumanim (miris 1790. g.) bijusi sagatavota iespiešanai reformācijas

vēsture (Schroder F. E. Rede am Sarge
..

Heinrich von Baumann. — R., 1790,
S. 8). 19. gs. sākumā K. R. Girgensonam neesot izdevies žurnāls ar literāru
ievirzi (Jansons A. Vēlreiz par pirmajiem periodiskajiem izdevumiem latviešu

valodā. — Karogs, 1967, № 12, 155. lpp.). Nepublicētas «gudras dziesmas, ziņ-
ģes, mācības» bija pazīstamas Vidzemes mācītāju literātu vidū (\Brok-
huzens К. V.]. Ar kādiem vārdiem Ikšķiles mācītājs — viens no tiem biedrības

vecākiem — tos cienīgus kungus un biedrus saņēme .. — Magazin hrsg. von d.

Lett. — Lit. Ges., 1829, Bd. 1, S. B—9).
4 Rancans J. Latgaļu rokstu veicynotoji..
5 Zoeckell F. J. Die von mir .. — Rigische Anzeigen, 1791, St. 8, S. 80. Līdz

šim to uzskatīja par F. D. Vāra darbu.
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lista G. Mērķēja ieceres tapa H. Cokes stāsta «Ciems, kur zeltu

taisa» izdevums. Pāragri mirušais mājskolotājs J. F. Svenike at-

stājis līdzekļus «Labu ziņu un padomu grāmatas» (1791, 1792)

publicēšanai. Starp iespiestu grāmatu izlaides iniciatoriem vie-

nīgais neapšaubāmais latviešu zemnieks bija Kokneses saimnieks

Kārkla Jānis, kas 1797. gadā ierosināja izdot J. H. Baumaņa «Bēru

valodu» (apbedīšanas runas tekstu) un šim nolūkam piedāvāja
naudu.1

Pirmās grupas (administratīvās iniciatīvas) izdevumi spies-
tuvēm bija visai ienesīgi. Tā G. Manceļa «Jauna sprediģu grā-

mata», kas 1823. gadā Stefenhāgena firmā iznāca 5000 eksemplā-
ros, neiesieta maksāja 4 rubļus, bet eksemplāra pašizmaksa
nedaudz pārsniedza rubli.2 T. s. jaunās dziesmu grāmatas cena Vid-

zemē bija 60 vērdiņu, bet pašizmaksa — apmēram 17 vērdiņu, Kur-

zemē 19. gs. 20. gados attiecīgi 1 rublis un apmēram 25 kapeikas.
Otrās grupas (sabiedriskās un privātās iniciatīvas) izdevumiem

cenas un pašizmaksas attiecība bija līdzīga. Tā, piemēram, Nere-

dzīgā Indriķa «Dziesmām» (Jelgavā, 1806) cena bija 10 vērdiņu,
bet pašizmaksa — apmēram 2 vērdiņi; J. H. Kampes «Robinsonam
Krūziņam» (Rīgā, 1825) — 1 rublis un apmēram 30 kapeikas. Arī

G. F. Stenders aplēsis savas vārdnīcas iespiešanas izmaksu

1000 dālderu apmērā, bet pārdošanas cenu 2000 eksemplāriem iero-

sinājis 2 dālderus; 3 tas dotu peļņu 300% apmērā. Taču izdevnie-

cību pelņu no šīm grāmatām mazināja autorhonorārs. Diemžēl
autoru un tulkotāju darba apmaksas lielums par latviskajiem izde-

vumiem nav zināms. Privātie autori, kuru grāmatām nebija pare-
dzams lielāks noiets, bija spiesti vākt naudu prenumerācijas vai

subskripcijas kārtā, jo izdevēji kapitālisti acīmredzot atsacījās tās

finansēt, piemēram, K. F. Launics vāca līdzekļus «Bišu grāmati-
ņai» (1802), K. G. Elferfelds — «Līksmības grāmatai» (1804),
A. J. Stenders — «Auzanu Ernestam» (1806).

Pēc privātās un sabiedriskās iniciatīvas izdoto grāmatu no-

saukumu skaita īpatsvars kopējā ražā auga. Līdz 1770. gadam tas

bija tāds pats kā administratīvās iniciatīvas grāmatu skaits, bet

19. gs. pirmajās divās desmitgadēs to pārsniedza 4 un vairāk rei-

1 Kārkla Jānis. Mijais cienīgs kungs! — Latviska Gada Grāmata, 1797,

2. cet., 86.—87. lpp. Par latviešu tautības autoriem, kuru darbi izdoti iespiestā
veidā, — M. Gaili, Vācpēteru Indriķi, Ungurmuižas Jēkabu un vēl dažiem ci-

tiem — trūkst norādījumu, ka viņi būtu savu sacerējumu publicēšanas iniciatori.
2 Seit un turpmāk aplēses izdarītas pēc sludinājumos un arhivālijās atrasta-

jām ziņām par grāmatu cenām un tirāžām. Visiem gadījumiem izmantoti šādi

dažādos avotos sastopami norādījumi par izmaksu: 1 loksnes salikšanai 6 dāl-

deri vai 8 rub]i; 1 loksnes 1000 eksemplāru iespiešanai l'/з dāldera, vēlāk

l'/з rubja; papīra cena par 1 rīsi (500 loksnēm) l 3 dāldera, vēlāk 2,5 rubļi.
3 Diarium .., S. 65—68.
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zes. Turpretim vidējās tirāžas administratīvās iniciatīvas izdevu-

miem bija lielākas — šai grupā dievvārdu lieltirāžas izdevumu

bija vairāk, un tie iznāca regulārāk. Vispār precīzu ziņu par tirā-

žām ir maz, tikai kādi 20—30 gadījumi, vēl 70—80 gadījumos
iespējams tās noteikt aptuveni. Tomēr, izmantojot šīs ziņas, no-

sacīti var pieņemt, ka administratīvās iniciatīvas izdevumiem vi-

dējā tirāža bijusi 4000—5000 eksemplāru, bet otrajā grupā —

1000—2000 eksemplāru. 1 Ja vēl ievēro, ka standartliteratūra bieži

tika izdota ari atkārtotos metienos, kas nekur nav reģistrēti, tad

jāsecina, ka eksemplāru kopskaita ziņā pārsvars bija pirmajai (ad-
ministratīva rakstura iniciatīvas) grupai.

Pēc ļoti piesardzīgas aplēses visā aplūkotajā periodā abu grupu

iespiesto grāmatu eksemplāru kopskaits iznāk I—21 —2 miljoni, no tiem

Vidzemei apmēram 500 000—1 000 000, Kurzemei apmēram tikpat,
Latgalei — 100 000—160 000; gadā vidēji Vidzemei un Kurzemei

katrai 6000—12 000, Latgalei 1200—2000 eksemplāru. ledzīvotāju
skaits 18. gs. 80—90. gados Vidzemē bija apmēram 260 000, Kur-

zemē — apmēram 407000, Latgalē — apmēram 168 ООО,2 latviešu

skaits 1820. gadā Vidzemē bija 251 014, 1819. gadā Kurzemē —

332 651.3 Tātad vislabāk ar grāmatām bija apgādāti vidzemnieki,
vissliktāk — latgalieši. ledzīvotāju skaits Latvijā šai laikposmā
divkāršojās no apmēram pusmiljona līdz miljonam,4 grāmatu iz-

laide trīskāršojās: 1756.—1770. gadā iznāca apmēram 140 000—

170 000 eksemplāru, tikpat ilgā periodā 1820.—1835. gadā apmē-
ram 480 000—500000 eksemplāru.

Trešais iniciatīvas avots bija latviešu zemnieki, t. i., paši grā-
matu lasītāji. lespiesto grāmatu ražošanā viņu ierosme un gaume
izpaudusies vienīgi iesējumu jomā. Zemnieku vidū bija iesiešanas

amata pratēji. Pirmais vārdā zināmais latviešu zemnieks iesējējs
ir Priekuļu Podiņa Lauris, kam Cēsu mācītājs H. Baumanis
1765. gada devis iesiet savas bibliotēkas grāmatas.5 Latviešu iesē-

1 Salīdzinājumam: Anglijā 18. gs. vispopulārākās grāmatas nepārsniedza
4000 eksemplāru; Krievijā parasti bija Kdz 2000—3000 eksemplāru, reizēm vai-

rāk, ābecēm 12 000 eksemplāru; Vācijā tautas grāmatas dažreiz sasniedza 20 000

un 100000 eksemplāru. ledzīvotāju skaits tolaik Anglijā bija B—lo milj., Krie-

vijā — 22—50 milj., Vācijā — 19—30 milj.
2 Брамбе Р. К., Палли X. Э. Динамика численности населения Эстонии и

Латвии в XVII—XVIII вв. — В кн.: Материалы межреспубликанской научной

конференции по источниковедению и историографии народов прибалтийских

республик Союза ССР. Историография. — Вильнюс, 1978, с. 51.
3 Bienenstamm Н. Geographischer Abrifi der drei deutschen Ostseeprovin-

zen. — R., 1826, S. 186, 376.
4 Latvijas PSR ģeogrāfija. R., 1975, 239. Ipp.
5 H. Baumana dienasgrāmata LCVVA, 4038, f., 2. apr., 91. 1., 91. lp. (E. Ces-

kes norādījums).
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jēji, kas dzīvoja laukos, laiku pa laikam pirka neiesietas grāmatas,
iesēja un tad pārdeva. Skābarža dēlīšus vākiem varēts lēti un lielos

daudzumos dabūt no Lībekas. Laikā, kad nav bijis kuģu satiksmes,

tie bijuši jāpasūta galdniekiem. Zemnieki negribējuši pirkt grā-
matas bez sprādzēm. 1 Visvairāk tā laika grāmatu saglabājies t. s.

«zemnieku tipa» iesējumos
2. Tos, cik vērojams, gatavojuši arī cun-

ftīgie pilsētas vācu amatnieki un spiestuvju iesējēji; ir ziņas, ka

grāmatas zemniekiem iesēja atsevišķi mācītāji (K. Harders). Sa-

vukārt zemnieku iesējēji kaut kādā veidā ieguva arī profesionālo
iesējēju plates un spiedogus — to lietojums redzams dažos lauku

amatnieku darbos. Latviešu īpašumā konstatējams diezgan daudz

«pilsētnieciskā tipa» iesējumu, kas iegādāti vai pasūtīti, dzenoties

pēc pilsētu modes; ir vairāki eksemplāri pat ar latviešu supereks-
libriem3

.
Pilsētu latviešiem piederēja abu tipu iesējumi.

Vispilnīgāk latviešu zemnieku iniciatīva realizējusies rokraksta

grāmatniecībā4. Sai sfērā līdztekus brāļu draudžu vācisko vadītāju
darbībai, kuri vairījās no konfliktiem ar muižniecisko administrā-

ciju, attīstījās pašu zemnieku aktivitāte, kas bija neatkarīga no

valdošā mazākuma un varas nesējiem, pauda apspiesto un eksplua-
tēto slāņu intereses un nonāca pat līdz tiešam sociālam protestam.
Visa rokraksta grāmatniecība bija vērsta uz grāmatu repertuāra
paplašināšanu, jo iespiestie izdevumi to iniciatoru sociālās nostā-

jas dēļ nevarēja apmierināt daudzas sabiedrības vajadzības. Rok-

raksta grāmatniecībā saplūst privāta un organizēta darbība, pie-
mēram, hernhūtiešu dziesmas, svētrunas rakstīja zemnieki pēc pašu
iedvesmas draudzes vajadzībām; pēc vadības norādījuma rakstītie

draudžu diāriji un hronikas ar laiku pārvērtās par ģimenes hroni-

kām.

Matematizēt latviešu zemnieku rokraksta grāmatu produkciju
ir gandrfz neiespējami. Liekas, grāmatas gan saglabājušās no vi-

sām kādreiz eksistējušajām sacerējumu grupām, bet ļoti nevien-

mērīgi: no dažām pa 1 vai 2, no citām vairāki desmiti. Bez šau-

1 Zinas no Vidzemes mācītāju priekšlikumiem un ziņojumiem par jauno
dziesmu grāmatu LCVVA, 233. f., 1. apr., 1727. 1.; 1907. 1., 84. lp.

2 Par iesējumu tipiem sk. raksta: Villerušs V. Dažas latviešu grāmatu māk-

slas attīstības tendences līdz 1917. gadam. — Bibliotēku zinātnes aspekti /

V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1979, 2 (7), 125.—128. lpp.
3 Jauna latviska dziesmu grāmata, Rīga 1762 (V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkā (turpmāk VB) R L2S 218); Kurzemes jauna un pilnīga dziesmu grā-
mata, Jelgavā 1776 (VB R L23021); Latviska dziesmu grāmata, Rīgā 1779

(Latvijas PSR Vēstures muzejā VN 11085); Kristīgas dziesmas, Rīgā 1809 (FB
M 2, mv. 93830).

4 Plašāks tematisks un faktoloģisks pārskats par rokraksta grāmatām: Api-
nis A. Rokraksta grāmatas 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā pusē. — Raksti/

LPSR Valsts b-ka, 1964, 1, 71.—112. lpp.
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bām, līdz mūsdienām nav nonācis viss kādreizējais nosaukumu

skaits. Tirāžas nemaz nav zināmas, kaut gan tādas bijušas, jo lie-

lākā daļa zemnieku grāmatu ir noraksti. Eksemplāru kopējo dau-

dzumu varētu skaitīt simtos. Tā kā rokraksti cirkulēja visaktīvāko

lasītāju vidū, tad katra atsevišķa eksemplāra «praktiskais efekts»

bija lielāks nekā iespiestai grāmatai.

3

Grāmatu ieplūdes kanāli veidojās stihiski, trūka sistēmas.

Viens no šiem kanāliem bija skolas. Dažviet tās saņēma grāma-
tassavā īpašumā no muižas (piemēram, Lēdurgā 18. gs. 60. gados)
Paretam grāmatas skolu inventāram nodeva turīgi pilsētnieki.
Tā bija Biķerniekos 1766. gadā.2 Drustos 1810. gadā dzimt-

kungs dāvināja 28 grāmatas, tas būs bijis viens no lielākajiem
komplektiem. Turpmāk to acīmredzot arvien papildināja, jo ik ga-

dus skolas beidzējiem atdāvināja visus mācīblīdzekļus, ko viņi

bija lietojuši.3 1834. gadā Birzgalē skola saņēma 43 grāmatas no

Lindes pagasttiesas rakstveža M. Odinovska 4 (iespējams, latvieša).
Vidzemes dzimtniecības atcelšanas likums (1819) paredzēja, ka

draudzes skolēniem grāmatas iegādājas «pagasta lāde». Tomēr pa
lielākai daļai skolām mācību līdzekļu trūka. Vidzemes skolu vizi-

tācijā 1766.—1768. gadā tikai retumis atzīmētas ābeces. Bieži vai-

rāki bērni mācījās no vienas grāmatas. Apukalnā 1785.—1786. ga-
dā tika konstatēts, ka dažs ilgi meklējot, kur varētu nopirkt kādu

grāmatu, Ērģemē bērni mācījušies lasīt no saplēstām grāmatām un

lapiņām. s

Mācībām lietojamo grāmatu izvēli oficiāli nosacīja tikai rei-

zēm, piemēram, Rīgas rāte pilsētas un apkārtnes skolās 1767. gadā

ieviesa K. Rāfensberga katehismu6. Vidzemē 18. gs. lietoja ābeces,

katehismus, dziesmu grāmatas, Jaunās derības, Bībeles. Pēc Kur-

zemes mācītāju 1802. un 1804. gada pārskatiem redzams,_ ka tur

skolās bijušas ābeces, katehismi, dziesmu grāmatas, dažkārt t. s.

Zīraka gudrības grāmata, Jaunās derības epistulas, Dāvida psalmi,
bībelstāsti, Bībele, G. F. Stendera darbi, M. Stobes «Veselības grā-

mata», Vidzemes «Labu ziņu un padomu grāmata», bet visas pēdē-

1 Vičs A. Iz latviešu skolu vēstures, 119. lpp.
2 Sloka L. Vidzemes draudžu hronikas. — R., 1925, [1. d.], 188. lpp.
3

Die Drostenhofsche Schule. Rokraksts pēc 1813. (FB MR «Latviešu draugu
biedrība 5352».)

4 Sloka L. Kurzemes draudžu hronikas. — R., 1934, 3. d., 67. lpp.
5 Vičs A. Iz latviešu skolu vēstures, 210. lpp.
6 LCVVA, 749. f., 6. apr., 165. 1., 409. lp.
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jās tikai pēc katras draudzes mācītāja ieskata. 1 Tāpat Vidzemē

19. gs. daļā skolu pēc atsevišķu skolotāju, mācītāju vai muižnieku

ierosmes tika ieviestas jaunās mācībgrāmatas, tā bija, piemēram,
Drustos. Tātad viņi ari praksē retu reizi tiecās nedaudz paplašināt
tautas izglītības programmu; tāda rīcība bija Vācijas filantropistu
un F. E. Rohova parauga, Krievijas izglītības pārkārtotāju ideju
tālīna atbalss.

Administratīvā un privātā iniciatīva savijās arī tad, kad 19. gs.

sākumā baznīcām izdalīja jauno dziesmu grāmatu. Katra baznīca

oficiāli saņēma 10 vai 20 eksemplāru, dažviet bez tam vēl muiž-

nieki dāvināja dziesmu grāmatas vai nu baznīcām, vai draudzēm.

Cits grāmatu ieplūdes veids bija dāvināšana vai bezmaksas

izdalīšana lasītājiem, tā notika tikai privātā un sabiedriskā kārtā.

Muižnieki, retāk mācītāji reizēm iegādājās grāmatas un deva zem-

niekiem. Tā savās muižās esot rīkojies arī Kurzemes hercogs Ernsts

Johans Bīrons 2. No J. F. Bankava sprediķu grāmatas 1772. vai

1773. gada izdevuma vairāk nekā tūkstoš eksemplāru ar iepriek-

šēju samaksu nopirkuši muižu īpašnieki, pēc tam tos dāvinājuši
zemniekiem.3 Cīravas—Dzērves draudzei muižu īpašnieki nodeva

jaunās dziesmu grāmatas 400 eksemplārus. 4 Tie jau bija lielāki pa-

sākumi. Mācītājs F. N. Pauflers 19. gs. 30. gados apdāvinājis ar

dažādiem izdevumiem savas Ventspils draudzes 130 mājmācībnie-
kus.5 Bija gadījumi, kad uz labdarību noskaņoti muižturi izdeva

grāmatas paši par saviem līdzekļiem un tad tās izdalīja zemnie-

kiem (К. B. Fītinghofs «Mācību, kā no asinssērgas var sargāties»,
1807). Reizēm dzimtkungi ar grāmatām apgādāja skolu beidzē-

jus.6

Krievijas Bībeles biedrības Rīgas un Kurzemes nodaļu7 «pirm-

organizācijas» daudzās draudzēs vāca ziedojumus, pretī izdalot

par velti vai arī pārdodot savas izdotās Bībeles un Jaunās derības.

Izdalītajās grāmatās ielīmēja etiķetes, kur atzīmēja dāvinājumu,
daļai ādas iesējumu uzspieda īpašu superekslibri. Ziedojumi bija
lielāki nekā bez maksas saņemto grāmatu kopējā cena. Tā tika

segta starpība starp biedrības izdevumu pašizmaksu un cenu, jo

pēdējā bija noteikta acīm redzami zemāka nekā pašizmaksa. Vid-

1 LCVVA, 629. f., 1. apr., 6535. 1.; 3. apr., 21. 1.
2 [Brokhūzens К. V] Ar kādiem vārdiem .., 5. lpp.
3 Rozenbergers J. F. K. Salasīšana.. — Jelgava, 1773, 144. lpp.
4 [Volters /.] Pieminami vārdi, sacīti no sprediķu krēsla mūsu cienīga žē-

līga ķeizera dzimšanas dienā
..

— Jelgava, 1819, 10.—11. lpp.
5 Pauffler [F. N.] An den Herausgeber. — Provinzialbl. fur Kur-, Liv- und

Esthland, 1835. № 17. S. 65—66.
6 Sloka L. Kurzemes draudžu hronikas. —R., 1934, 3. d., 169. lpp.
7 Darbojās kopš 1813. gada, bet 20. gadu otrajā un 30. gadu pirmajā pusē

ierobežotā apjomā.
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zemes vispārderīgā un ekonomiskā biedrība, tiecoties lauksaimnie-

cības krīzi pārvarēt ar racionālu saimniekošanu, 18. gs. beigās

iegādājās un katrā draudzē bez maksas izdalīja I—41 —4 eksemplārus
praktiska satura izdevumu (Z. Holsta «Dārza kalenderi», «Latvisku

Gada Grāmatu»). Turpmāk tādu grāmatu izlaidi organizēja arī

pati biedrība, tāpat paredzot izplatīšanai. 1 Plašāk pazīstams ir Tēr-

batas profesora E. Sartoriusa un G. Merķeļa ierosinājums vākt lī-

dzekļus un dibināt biedrību «nabaga latviešu apgādei ar grāma-
tām». Sartoriuss un Merķelis formulēja savu nolūku šādi: valstij
ir svarīgi, lai zemnieki dabūtu augstāku izglītību. 2 Patiesībā viņu

mērķi bija tālāki — kultūras līmeņa celšana zemnieku pašu labā.

No šī pasākuma izdevās realizēt tikai H. Cokes stāsta «Ciems, kur

zeltu taisa» izdošanu; tā latviski vāciskā varianta 300 eksemplāru
izdalīja bez maksas pa 2 katrai draudzei, tomēr daļa mācītāju ne-

steidzās tos saņemt.

Gadījumos, kad skolās mācībām nepieciešamo grāmatu krāju-
mos parādījās arī izdevumi mājas lasīšanai, var saskatīt pirmo
latviešu bibliotēku sākumus. 1785. gadā Kabiles skolu dibinot,
muižnieks tai novēlēja baznīcas ienākumus, no tiem turpmākos
gados daļa tika izlietota, lai pirktu grāmatas «lasīšanai». Tā var-

būt bija arī dažās citās vietās. 1820. gadā Kabiles mācītājs
H. Dullo nodibināja pie priekšdziedātāja lasāmbiedrību latvie-

šiem.3 20. gadu beigās mācītājs F. V. Vāgners Neretā iekārtoja
bibliotēku ar abonementu maksu. Salīdzinājumā ar standartlitera-

tūru, kāda bija sastopama baznīcās, skolu mācībās, lielākajā daļā
dāvinājumu pirmās bibliotēkas piedāvāja satura ziņā kaut cik pla-
šāku, interesantāku repertuāru. Tajā minētas gan lasāmgrāmatas,
dažādi rēķināšanas mācīblīdzekļi, bībelstāsti, gan G. F. Stendera,
M. Stobes un K. Sulca populārzinātniski izdevumi, K. Hūgenber-

gera un H. Cokes daiļliteratūras darbi.

Grāmattirdzniečības lielākais centrs bija Rīga. Kad līdz ar

J. F. Hartknoha ierašanos sākās lielā rosība Baltijas vācu grāmat-

tirdzniecībā, pilsētas iespiedēja Z. L. Frēliha ziņā palika tirgošanās
ar tradicionālo «ikdienas» literatūru — dziesmu grāmatām, kalen-

dāriem, arī latviešu izdevumiem. Tikai 19. gs. sākumā pilsētas
iespiedējs paplašināja savu sortimentu. Hartknoha veikalu tur-

pināja K. J. C. Hartmanis, radās vēl citi tirdzniecības uzņēmumi

1 Verhandlungen der Livlāndischen gemeinnutzigen und okonomischen So-

zietāt im Jahr 1796. — R., s. a., S. 31, 35; ..

in den Jahren 1797 und 1798. —

R., 1799, S. 397; Lowis A. Cber die Stiftung und bisherige Thātigkeit der liv-
lāndischen gemeinnutzigen und okonom. Sozietāt. — JDorpat, 1830J, S. 11—12.

2 [Merkel G.) An das Publikum in den Ostseeprovinzen. — Provinzialbl. fur

Kur-, Liv- und Esthland, 1829, № 15, S. 57.
8 Sloka L. Kurzemes draudžu hronikas. — R., 1930, 2. d., 236., 253. Ipp.
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J. F. Stefenhāgena tirdzniecības

sludinājums «LatvisKas Gada Grāmatas»

1797. gada 3. ceturksnī.

(piemēram, J. Deibnera). Jelgavā 18. gs. 60. gados bez iespiedē-

jiem K. Lītkes un tā pēcteča J. F. Stefenhāgena tirgojās «Kurze-

mes grāmatu bode» — J. F. Hartknoha un J. F. Hinca uzņēmums,
ko viņi bija atpirkuši no agrākā īpašnieka kēnigsbergieša J. J. Kan-

tera. Vēlāk tas palika tikai Hinca īpašumā; tad viņa uzņēmumam
piebiedrojās grāmattirgonis V. A. Steidelis. Pēc Hinca aiziešanas

uz Aizputi Jelgavā ilgu laiku speciālas grāmatu pārdotavas ne-

bija, līdz 1815. gadā tur komandītu iekārtoja divi Rīgas tirgoņi.
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Tā vadītājs G. A. Reiers 1826. gadā sāka darboties patstāvīgi.
Grāmatu pārdotava kādu laiku bija arī Liepājā. Līdztekus pilsē-
tās un laukos grāmatas (to skaitā izdevumus latviešu valodā) pār-
deva iesējēji (kā jau minēts, arī no zemnieku vidus), t. s. zemnieku

tirgotāji,1 laikrakstu ekspedīcijas, mācītāji, ierēdņi, bieži vien paši
autori vai viņu radinieki. K. Harders savus iespieddarbus lika iz-

tirgot Rubenes baznīcas nabagiem. Hernhūtiešu grāmatu pārdo-
šanu organizēja draudžu vadība, tai bija it kā privāts tirdzniecības

aparāts ne tikai hernhūtisma centros, bet arī dažās citās vietās

(daži draudzīgi mācītāji, skolotāji, rakstveži, kāds aptiekārs v. c.),2

par ko tomēr konkrēti zināms maz.

Kalendāros, laikrakstos, reizēm pašās grāmatās par parastu
lietu kļuva grāmatu sludinājumi ar jūtamu reklāmas pieskaņu.
Grāmattirgotāju vajadzībām izdevēji iespieda latviešu grāmatu
katalogus. Grāmatas veikalu un citu pārdevēju sortimentā palika
ilgi. Spriežot pēc datētajām īpašnieku atzīmēm saglabātajos eks-

emplāros, to lielākā daļa nopirkta tuvākajos gados pēc iznākša-

nas, bet daži arī krietni vēlāk — pēc pārdesmit gadiem. Tā G. Man-

ceļa sprediķu 1770. gada izdevumu 1796. gadā pircis rīdzinieks

H. Pulks, 3 bet K. G. Zalcmaņa «Pilnīgu izstāstīšanu», kas izdota

Jelgavā 1806. gadā, Valmierā 1826. gadā iegādājies kāds vārdā

neminēts latvietis.4 Nonākušas latviešu vidē, grāmatas ilgi tur-

pināja tajā cirkulēt no viena īpašnieka pie otra; kā vērtīgu īpa-
šumu tās bieži dāvināja, nodeva mantojumā, par to arī vēstī

ieraksti.

No grāmatu pieejamības viedokļa svarīgs ir jautājums par to

cenām. Grāmatas Latvijā turējās dārgas. 1765. gada ģenerālgu-
bernatora priekšlikumos un landtāga lēmumos par skolu lietam ar

skaitļiem aprādīts, ka Rīgā grāmatas maksā divas reizes vairāk

nekā citur, piemēram, Kēnigsbergā. Rokasgrāmatu, ko Rīgas pilsē-
tas spiestuve pārdeva par 140 vērdiņiem, Hartknohs apņemas pie-

gādāt par 30 vērdiņiem,
5 tātad līdz tam parastā cena bija bijusi

nesamērīgi augsta. Par dārdzības cēloni daļēji bija lielāka pašiz-
maksa Baltijas spiestuvēs, tomēr galvenokārt prāvais uzceno-

jums, ko pieļāva izdevēju monopolstāvoklis un vairāku grāmatu

grupu obligātā lietošana baznīcā, skolā, mājas dzīvē. 6

1 Pilsētu tirgoņi, kam bija tiesības tirgoties ar zemniekiem.

2— c — Ziņa'par grāmatu. — Tas Latv. Ļaužu Draugs, 1835, №8.

3 Eksemplārs Liepājas Vēstures un mākslas muzejā.
4 FB MR mv. 29128.
5

LCVVA, 4038. f., 2. apr., 1022. 1., 6.—11. lp.
6 Krievijā uzcenojums grāmatām parasti bija 8—20% apmērā, tikai izņē-

muma gadījumos 66,7% (Луппов С. П. Книга в России в послепетровское

время. 1725—1740.—Л., 1976, с. 141), tātad zemāks nekā iepriekš sniegtajos da-

tos par latviešu izdevumu pašizmaksu.
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Vidzemē dažu galveno izdevumu cenas regulēja administrācija.

Kopš 18. gs. 40. gadiem Rīgā tās bija noteiktas neiesietiem kate-

hismiem, ābecēm un kalendāriem. Taču iesējēji, tos pārdodot, pie-
skaitīja savu darbu un prasīja 3—5 reizes vairāk. Tāpēc Rīgas pil-
sētas iespiedējs 1799. gadā lūdza rātes atjauju savas neiesieto

darbu cenas pacelt par apmēram 50%. 1 Bet pēc pāris gadiem Vid-

zemes guberņas valde izstrādāja taksi, visumā paaugstinot ne-

iesietu grāmatu cenas un pazeminot maksas daļu par iesējumu:
katehismiem 6 un 10 vērdiņus (iesietiem 12 un 18), ābecēm 2 (iesie-
tām 6), kalendāriem 5 (iesietiem 7 un 8) vērdiņus. Rokasgrāmata,
kas agrāk maksāja 40 vērdiņu, tika padārdzināta uz 60 vērdiņiem
(iesieta 90 vērdiņu). 2 Normējums skāra nelielu daļu produkcijas,
vēlāk arī vairs netika ievērots, tāpēc grāmatu cenas izveidojās da-

žādas.

Cenu attiecības un svārstības iezīmē dažas raksturīgas tenden-

ces, norāda uz viena vai otra izdevumu tipa izplatību. Novērots, ka

līdz ar grāmatas popularitāti auga arī maksa. Grāmatas, kurām

bija papildmetieni, bieži tika padārdzinātas. Laika gaitā kļuva lē-

tāki mazpopulārie izdevumi. (Tālākajai analīzei izmantotas sludi-

nājumos minētās neiesietu grāmatu cenas. Salīdzinot maksu par

vienu teksta loksni, jāievēro, ka mazāka apjoma izdevumiem cena

vienmēr bija augstāka.)
Jaunā dziesmu grāmata Kurzemē bija lētāka par veco — attie-

cīgi 32 un 40 vai 50 vērdiņu viens eksemplārs, Vidzemē nebija lē-

tāka — 60 vērdiņu un 30 vērdiņu. Proporcionāli vislētākā bija
T. Kosovska noorganizētā latgaliešu pātaru un dziesmu grāmata --

tikai 35 kapeikas. Bībelstāstu loksnes vidējā cena kāpa, G. F. Sten-

dera «Mazā bībele» sākotnēji maksāja 30, tad 40 vērdiņu vai 50 ka-

peiku.3 Hernhūtiešu izdevumi pircējiem izmaksāja 2,4 vērdiņus,
2,8—3,4 kapeikas loksnē (reliģiskā standartliteratūra 0,6—2

vērdiņus). Tātadbrāļu draudžu grāmatas bija relatīvi dārgas. Acīm-

redzot iespiedēji, zinādami šo grāmatu lielo popularitāti, no pasū-

tītājiem, t. i., draudžu vadības, prasīja krietnu uzcenojumu. Tur-

pretim Bībeles biedrības izdotā Jaunā derība un Bībele bija sevišķi
letas, acīmredzot propagandas nolūkos — pirmā par 0,3 kapeikām
loksnē, otrā iesieta par 1,6 kapeikām.

K. Hardera ābeces (paša iespiestas tīšā palētināšanas nolūkā)

maksāja ļoti maz — 0,75 vērdiņus loksnē; G. F. Stendera «Bildu

ābice» (sava laika «luksusa izdevums») ļoti dārgi — 6—B vērdiņus.

Lasāmgrāmatu cena laika gaitā palielinājās: pirmajai (1803)

1 LCVVA, 673. f., 1. apr., 81. 1., 548. lp.
2 Publicationes. — Rigasche Anzeigen, 1802, St. 44.

3 1 dālderis = 1,33 rubļiem sudrabā; 1 dālderis = 80 vērdiņiem; 1 vēr-

diņš = 1,7 kapeikām sudrabā.
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1,1 vērdiņš loksnē, vēlākajām jau 4 vērdiņi un 5 kapeikas. Arit-

mētikas, vēstures, vācu valodas mācībgrāmatu cena turējās 4—

8 kapeikas par loksni. Praktiska satura izdevumi kļuva dārgāki
(18. gs. 90. gados I—2 vērdiņi loksnē, 19. gs. sākumā 2,2—3,8 vēr-

diņi, vēlāk Kurzemē B—lo kapeikas). G. F. Stendera «Augstas
gudrības grāmatas» 1776. un 1796. gada izdevumi maksāja 30 vēr-

diņus (t. i., loksne 1,5, resp., 1,7 vērdiņus). Par kalendāru Kur-

zemē prasīja 8 vērdiņus, par brošētu eksemplāru ar vāciņu 10 vēr-

diņus vai 15 kapeikas; tāda cena palika visu laiku. Vidzemē, kur

kalendārs K. Hardera laikā bija lētāks (4 vērdiņi), pamazām tā

maksa sakāpa tikpat augstu kā Kurzemē.

Arī daiļliteratūras vidējā cena pakāpeniski auga. Kurzemē

18. gs. otrajā pusē tā bija 0,8—2 vērdiņi loksnē, 19. gs. pirmajā

gadu desmitā 2,4—3 vērdiņi, bet 20. un 30. gados 4,6—10 kapei-
kas. Dažu pazīstamāko grāmatu cenas:

G. F. Stendera «Ziņģu lustes» (1785) 12, vēlāk 16 vēr-

diņu (viena

daļa)
G. F. Stendera «Pasakas» (1789) 20, vēlāk 30 vēr-

diņu
K. G. Elferfelda «Līgsmības grāmata» (1804) 40 vērdiņu
Neredzīgā Indriķa «Dziesmas» (1806) 10 vērdiņu
K. R. Girgensona «Stāsti, pasakas, dziesmas un 35 kapeikas

mīklas» (1823)
J. H. Kampes «Robinsons Krūziņš» (1825) 1 rublis

K. Hūgenbergera «Derīgs laika kavēklis», 35 kapeikas
1. puse (1826)

H. Cokes «Ciems, kur zeltu taisa» (1830):
latviskais izdevums 35 kapeikas
latviski vāciskais izdevums (iesiets) 70 kapeikas

Elferfelda, Girgensona un Hūgenbergera darbi, ievērojot to ap-

jomu, proporcionāli iznāca diezgan dārgi.
Grāmatas ievērojami sadārdzināja izdevniecības iesējums. Liela

apjoma (dziesmu) grāmatai ar sprādzēm tas izmaksāja 30 vērdiņu,

vidēja apjoma (katehismiem, macībgrāmatam, daiļliteratū-

rai) 6—17 vērdiņu, vēlāk 5—15 kapeikas, sīki iesējumi (kalendā-

riem, ābecēm) I—s vērdiņus, ari 6,5 un 10 kapeikas. Nedaudz lē-

tāki bija pusādas iesējumi. Kā redzams sludinājumos, iesiešana

paaugstināja grāmatas pārdošanas cenu par 20—50%, atsevišķos

gadījumos pat par 66,7 un 80%. Vēl dārgāka maksa, acīmredzot

par individuāliem pasūtījumiem, minēta īpašuma ierakstos: adas

iesējums vidējai grāmatai 1,5 rubļi, pusādas vai papīra iesējums

daiļliteratūras eksemplāram 20 kapeikas.
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Gadījumos, kad pirkšanas cenu īpašnieks ierakstījis grāmatā,
tā gandrīz vienmēr ir krietni prāvāka par sludinājumos minēto.

Konstatēta starpība par 25—50%, biežāk par 100—300%, reiz

pat par 400%. Tālaika literatūrā pāris vietās maksa par grāmatām
nosaukta aptuveni, arī te tā ir lielāka nekā sludinājumos. Var do-

māt, ka, pērkot vēlāk, kad grāmata vairs nebija viegli pieejama,
pārdevēji cenu patvarīgi paaugstināja. Tomēr paliek iespaids, ka

tirgotāji izmantoja zemnieku nezināšanu par izdevēju noteikto

maksu, un praksē grāmatas bieži vai arvien bija dārgākas, nekā

nolasāms sludinājumos.

Lai priekšstats par grāmatu cenām būtu reālāks, tās jāsalīdzina
ar dzīvei nepieciešamo preču cenām. 18. gs. otrajā pusē pārtikas
dārdzība augā, pat divkāršojās. Tāpēc grāmatu cenas relatīvā sta-

bilitāte šai posmā patiesībā nozīmē to palētināšanos. Par kilo-

gramu rudzu 18. gs. 60 gados maksāja 1 vērdiņu un vairāk, gad-
simtu mijā apmēram 2 vērdiņus, 19. gs. 30. gados 2—3 kapeikas.
Iztikas norma cilvēkam gadā bija apmēram 300 kg labības. Tātad

neiesiets kalendārs vai ābece maksāja tik, cik maize — galvenais
pārtikas produkts — vienam cilvēkam I—4 dienām, aritmētikas mā-

cībgrāmata vai «Augstas gudrības grāmata» 15 dienu maizes devu,

dziesmu grāmata 15—30 dienu devu. Par vamža uzšūšanu drēbnieks

prasīja 10 vērdiņu, kažoka — 20 vērdiņu. Turīgi saimnieki varēja
atlicināt pilsētas pirkumiem (sāls, dzelzs, siļķes) pārdesmit dālderu

gadā. No tiem bija jāpērk arī grāmatas.

Rokraksta grāmatu virzība pie lasītājiem grūti izsekojama tās

kanālu neoficiālā, nedokumentētā rakstura dēļ. Hernhūtiskā litera-

tūra tika saņemta no Vācijas ar Latvijas draudžu vācu darbinieku

starpniecību, viņi latviešu darbinieku sanāksmēs lasījuši priekšā
hernhūtisma vēstures, biogrāfijas, acīmredzot pašu tulkojumā; viņi,
tulkodami vai paši sacerēdami, rādija sanāksmēs sakāmo svētrunu

pamatfonda nozīmīgāko daļu (vismaz kādā no draudžu distrik-

tiem) 1
.

Bet arī latviešu hernhūtieši tulkoja tāda paša tipa darbus,

sacerēja dziesmas, rakstīja draudžu hronikas, savas autobiogrā-
fijas. Linaudēju rakstraudžus, t. s. vēveru grāmatas, lauku audēji

pārzīmēja vispirms no cunftīgo ceļotāju amatnieku paraugu grā-
matām (tām avots — Vācijā iespiestās), pēc tam cits no cita.

Rakstraudžus reizēm viens no otra atpirka, droši vien tādēļ, ka tie

bija vajadzīgi peļņas darbam.2 Citās rokraksta grāmatās nav sa-

1 Vairāku simtu svētrunu krājums no viena distrikta —VB R X 35, 2.
2 Alsupe A. Audēju grāmatas. — Grām.: Zinātniskās atskaites sesijas ma-

teriāli par arheologu un etnogrāfu 1978. gada pētījumu rezultātiem / LPSR ZA

Vēstures in-ts. — R., 1979, 101.—105. lpp.
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leraksts N. L. Cincendorfa darba «Tie stāsti to dienu tā cilvēka dēla virs
zemes» norakstā: «Beigts pārtulkot Cēs[u] baznīckunga muižā to
24. august 1770. g. Otr[ā] kār[tā] lat [viešu] val [odā] norakstīts to

1801. gadā. To 30. janavārs mēnesī pabeigts.» (E. Ceske noskaidrojis, ka

tulkotājs bijis H. Baumanis; norakstītājs nav zināms.)

stopami ieraksti par pirkšanu vai cenām; tas liek domāt, ka ar rok-

rakstiem netirgojās, vismaz ne tādā regulārā veidā kā, piemēram,

toreizējā Krievijā. G. Merķeļa, F. Sillera un vēl citu vācu literātu

darbus to tulkotāji latvieši atrada Latvijas vācu inteliģences (mā-

cītāju un muižnieku, varbūt sīkburžuāzijas, t. s. mazvāciešu) bib-

liotēkās. lespiestu vācu grāmatu dati izmantoti arī lokālajās vēstu-

risku notikumu hronikās. Daļa skolas grāmatu norakstu pagatavota
no latviski iespiestiem oriģināliem, daļa — no skolās lietotiem

skolotāju manuskriptiem.

Rokraksta grāmatas acīmredzot dzīvi cirkulēja profesionālās

korporācijās — tādās kā audēju meistari, reliģiskās — kā hernhū-

tiešu draudzes, tāpat skolās. Vienlaikus rokraksti nonāca arī per-
soniskā īpašumā, visbiežāk tādējādi, ka pats lietotājs grāmatu no-

rakstīja savai vajadzībai.

Rokraksta literatūrai raksturīgi, ka tās darbi lasītāju vidē bija

dzīvīgi ļoti ilgi. Hernhūtiešu svētrunas tika lietotas sanāksmēs

gadu desmitiem. Neredzīgā Indriķa dziesma par dzimtniecības at-

celšanu «Gods dievam, gods mūs' ķeizeram, / Mūs' tēvam Alek-

sandaram» nebija aizmirsta vēl 19. gs. 50. gados, kaut nekad nav
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tikusi iespiesta. l Dzimtniecības posta plašo panorāmu «Stāstu tās
latviešu tautas» J. Pulans sacerējis 19. gs. pirmajos divos gadu
desmitos, bet pārrakstīta vairākos eksemplāros tā tika vēl 1849. un

1851. gadā.

4

Tālāk — jautājums par grāmatu patēriņa kvantitatīvo pusi un

lasāmvielas izvēli. leskatu šai jomā iespējams gūt pēc fragmen-
tārām statistiskām ziņām par grāmatu uzkrāšanos, pēc izdevumu

noieta apjoma un tempa, pēc atsevišķām liecībām.

Mācītāji un Bībeles biedrības darbinieki vairākos gadījumos

fiksējuši skaitliskus datus par grāmatām, kas viņu draudzēs iegā-
dātas vai uzkrājušās latviešu mājās. 18. gs. 60. gados Liepājas
draudzē nopirktas 43 dziesmu grāmatas, 15 sprediķu grāmatas,
6 G. F. Stendera «Jauku pasaku in stāstu» eksemplāri.2 Araišos

1774. gadā (161 māja, 3000 iedzīvotāju) bija 436 dziesmu grāma-
tas un 163 Bībeles, 3 bet Mazsalacā 1782. gadā (6786 iedzīvotāji,
1766 lasītpratēji, 350 māju) atradušās 655 dziesmu grāmatas,
98 Bībeles, 2 bībelstāstu izdevumi.4 Liepājas latviešu draudzē mā-

cītājs 1813. gadā lēsa apmēram 1000 dziesmu grāmatu.5 Kad sākas

Jaunās derības izdevumu plūdi, Straupē 1824. gadā atzīmētas

253 Bībeles un vairāk nekā 1500 Jauno derību (5135 iedzīvotāji,
3716lasītpratēju, 296 mājas). 6 Pilnīgāks irApukalna mācītāja pār-
skats ap 1825. gadu: 6027 iedzīvotājiem 5727 lasītpratējiem 431

mājā piederējušas 863 dziesmu grāmatas, 168 Bībeles, 514 Jaunās

derības, 30 bībelstāstu eksemplāri, 480 lielie katehismi, 55 sprediķu
krājumi, 433 brāļu draudžu izdevumi, 418 ābeces un mazie kate-

hismi, 9 laicīgās grāmatas (to starpā G. F. Stendera «Augstas
gudrības grāmata», «Labu ziņu un padomu grāmata») 7. Ap to

pašu laiku priekšstatu par Kurzemi sniedz Lindes un Birzgales
draudze (1827) un Nereta (1828). Pirmajā (2441 iedzīvotājs, 1185

1 A. Spāģis laikrakstā lūdza piesūtīt tās tekstu (Spāģ A. Lūgšana. — Latv.

Avīzes, 1856. № 21).
2 Atzīme baznīcas grāmatā LCVVA, 235. f., 1. apr., 130. L, 205.—206. lp.
3 Vičs A. Iz latviešu skolu vēstures, 170.—171. lpp.
* Schaudinn H. Deutsche Bildungsarbeit am lettischen Volkstum des

18. Jahrhunderts. — Mūnchen, 1937, S. 106.
6 LCVVA, 629. f., 1. apr., 6415. 1.. 38. lp.
9 Hillner G. Die Arbeit zweier Bibelgesellschaften durch ihre Rigaer Sektion

yon 1813—1913. — Mitteilungen und Nachrichten fur die evangelische Kirche
in RuSland, 1913, Bd. 66, S. 493.

7 [Girgensohn] O. Ober den Būchervorrath bei den Letten insbesondere in
Livland. — Provinzialbl. fūr Kur-, Liv- und Esthland, 1829, № 11, S. 43.
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lasītpratēji, 130 māju) bija 524 dziesmu grāmatas, 28 Bībeles,
1 Jaunā derība, 13 bībelstāstu un 65 sprediķu grāmatas, 1 otrajā
(5719 iedzīvotāji, 1433 lasītpratēji) — 970' dziesmu grāmatas,
29 Bībeles, 265 Jaunās derības, 21 bībelstāstu eksemplārs, 80 spre-

diķu krājumi.2 30. gadu pirmajā pusē Krimuldas un Pēterupes
draudzē, kur bija 5425 iedzīvotāji, 3600 lasītpratēji, 327 mājas,
konstatētas 1474 dziesmu grāmatas, 200 Bībeles, 1200 Jaunās de-

rības, 155 sprediķu grāmatas.3 Ziņās no Matīšiem 1835. gadā
(5000 iedzīvotāju, 200 māju) minētas 872 dziesmu grāmatas, 145

Bībeles, 252 Jaunās derības, 290 lielie katehismi, 131 sprediķu krā-

jums, 400 ābeces, mazie katehismi, svētdienu evaņģēliji, hernhū-
tiešu izdevumi. 4 Vidzemē Bībeles biedrības darbinieki 1837. gadā
12 draudzēs ar apmēram 86 000 iedzīvotāju saskaitījuši apmēram
7600 Bībeļu un Jauno derību.5

Sīs ziņas ir ne vien fragmentāras, bet arī vienpusīgas, jo tās

gandrīz neatspoguļo laicīgās literatūras patēriņu. Pēc tām var

izdarīt tikai dažus secinājumus. Visā laikmetā izplatītākā bija
dziesmu grāmata, pie tam, šķiet, vienmērīgā proporcijā pret lasīt-

pratēju skaitu: pa eksemplāram uz 2—5 lasītpratējiem, t. i., vidēji
vismaz pa vienai grāmatai ģimenē, pa vairākām katrā sētā. Acīm-

redzot tādu «normu» bija nostabilizējusi praktiskā vajadzība. Lie-

pājas draudzē 18. gs. 60. gados daži parakstījās uz 2 dziesmu grā-
matām, Saulē 1808. gadā ik mājā atradušās 3 vai 4, pat 6 dziesmu

grāmatas.
6 Otrajā vietā bija Bībeles un Jaunās derības, trešajā —

sprediķu grāmatas. Bībele lāgiem tika uzskatīta nevis par kāda

cilvēka īpašumu, bet mājas inventāru — kad saimnieks pārgāja
citur, Bībele palika sētā. 7 Tomēr ziņu sniedzēji uzsver, ka grāmatas
izdalījušās nevienmērīgi — bagātākajiem vairāk, nabagākās un

tumšākās ģimenēs nevienas.

Drumslainā uzkrāšanās statistika jāpapildina ar ziņām par at-

sevišķu grāmatu un grāmatu tipu izdevumu biežumu un tirāžām,

respektīvi, par noietu.8 T. s. vecā dziesmu grāmata aplūkojamā

1 Sulcs [L. О. X.] No Birzgales. — Latv. Avīzes, 1827, № 10.

2 Vāgner[s V. F.\ No Neretas. — Latv. Avīzes, 1829, № 10.

3 [Ulmanis К. X ] — lm — No Krimuldes un Pēterupes draudzes Vidzemē. —

Tas Latv. Laužu Draugs, 1833, № 29.
* GUrgensohn] W. Einiges ūber den Mangel an Bildungsmitteln .. Sp. 321.
5 Riga, den 20 November. — Das Inland, 1837, № 48, Sp. 801—804; [Dēb-

ners A.[ Zinas ..
6 Mācītāja ziņojums LCVVA, 629. f., 1. apr., 6415. L, 8.-9. lp.
7 Bērents P. Araišu baznīca un draudze savā 700 gadu gaitā. — Cēsis, 1927,

100.—101. lpp.
8 Izmantotas ziņas par izdevumiem un papildmetieniem, kas iegūtas V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkā topošā latviešu seniespiedumu kopkataloga sastā-

dīšanas gaitā, salīdzinot pieejamos eksemplārus un ekscerpējot literatūru un arhi-

vālijas.
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laikposmā Rīgā tika izdota vismaz 13reizes, arvien 3000—5000 eks-

emplāros, Jelgavā vismaz 8 reizes, bez tam Jelgavas izdevumu

neatjautā kārtā ārzemēs pārdrukāja un ieveda Kurzemē «vezu-

miem». Jauno dziesmu grāmatu Rīgā 1809. gadā iespieda 20 000

eksemplāros, līdz perioda beigām bija vēl 2 vai 3 izdevumi. Ana-

logais izdevums Jelgavā (1806, tirāža nav zināma) 1819.—

1821. gadā pārdots 1213 eksemplāros, arī tam bija papildmetieni

(1821. g. — 5000 eksemplāru). Jaunā dziesmu grāmata tomēr ne-

bija cieņā, ir zināms, ka daudzās vietās zemnieki pretojās tās ievie-

šanai. Arī līdz 1835. gadam izdarīto un pašreiz atrodamo īpašuma

un lietošanas ierakstu skaits jaunajās dziesmu grāmatās ir reizes

trīs mazāks nekā vecajās (novērots, ka ierakstus izdarīja gadī-
jumos, kad attieksme pret grāmatu bija pozitīva). Tāpat Latgalē
dziesmu grāmata bija galvenā. Par dziesmu popularitāti liecina

fakts, ka jezuīts X- Feifers kādu himnu vairākkārt pārrakstījis pēc
latviešu pieprasījuma. 1833. gadā latgaliešu dziesmu un lūgsnu

grāmata izdota 6000 eksemplāros, bet jau 1836. un 1839. gadā

sekoja jauni izdevumi. Bībele Vidzemei un Kurzemei 1739. gadā

bija iespiesta 8000 eksemplāros, 1794. gadā iznāca vismaz

7348 eksemplāros. To pietika līdz 1825. gadam, kad parādījās at-

kal 5000 eksemplāru. 19. gs. otrajā un trešajā desmitgadē Bībeļu
noieta temps Bībeles biedrības aktivitātes dē} pieauga reizes divas.

Zināmi 10 Jaunās derības atsevišķi izdevumi un atkārtoti metieni

(minētas tirāžas 5000 un 15000 eksemplāru). No 1819. gada līdz

1828. gadam Kurzemē tika pārdoti 1250 eksemplāri G. F. Stendera

un J. F. Bankava bībelstāstu. Sis grāmatas tips, spriežot pēc iz-

devumu palielajiem, bet vienmērīgajiem intervāliem, tolaik pašu
Bībeli neaizstāja, tomēr bija pastāvīga «garīgā barība» daļai la-

sītāju (tālāk minētās liecības norāda, ka to īpaši cienījuši inteli-

ģentākie ļaudis, acīmredzot stāstu racionālistiskā rakstura dēļ).
Arī lielajiem sprediķu krājumiem atkārtotu izdevumu nebija daudz,
bet tie izvietojušies pa visu periodu. Zināma viena izdevuma ti-

rāža — 5000 eksemplāru. Zemnieki gan cienīja vai vienīgi G. Man-

ceļa un J. Bankava krājumus — pārējos ieraksti tikpat kā nav at-

rodami. Nemainīgi populāri bija hernhūtiešu dziesmu krājumi (tie
iznāca iespiestā veidā kopš 1790. g.), līdz mūsdienām tie sagla-
bājušies lielā skaitā. Brāļu draudžu literatūra spēji savairojās pe-
rioda beigās, dažu brošūriņu tirāžas tika izpirktas pāris gados. 1

18. gs. 80. gados reliģiskās literatūras daudzums kopproduk-
cijā, skaitot pēc izdevumiem, bija nokrities līdz 50%, 19. gs. pir-
majos gadu desmitos tas atkal sakāpa līdz 80%. Ja vēl ievēro lie-

lās tirāžas un papildmetienus, tad var runāt par šās literatūras

1 — c — Ziņa pār grāmatu..
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vilni. Reliģisko grāmatu tautā bija ieplūdis tik daudz, ka tās bija
pieejamas katram lasītpratējam.

Pie visvajadzīgākajām laicīgajām grāmatām piederēja ābeces.

Virsrakstos lietotā forma «ābice» ņemta no tautas mutes, tātad

liecina, ka grāmata tautā bija plaši aprobēta (K. Karuļa vēro-

jums). Ābeces iespieda vai katra izdevniecība daudzos papildme-
tienos, kurus nemaz nav iespējams visus izzināt. lespiedējs
J. K. D. Millers solīja neprasīt cenas paaugstinājumu liela apjoma
grāmatām, ja drīkstēšot palielināt maksu par ābecēm, tik ienesīgas
tās bija. Labi, šķiet, izpirka arī K. Hardera un G. F. Stendera ābe-

ces — tika atkārtoti metieni, kaut K. F. Launics vēstī, ka cilvēki

neesot bijuši Stendera ābecēm pietiekami skoloti. 1 Citu mācībgrā-
matu plūsma sākās 19. gs. pirmajos gados. Dažas no tām izdevēji
negribēja pat laist klajā, baidīdamies no neizpirkšanas, dažas

(F. V. Vāgnera rēķināšanas grāmata) pieredzēja atkārtotus metie-

nus. No G. G. Mīliha «Jaunas skolas grāmatas» atkārtotā metiena

(1821. g. 3000 eksemplāru) pirmajos 7 gados tika pārdots 600 eks-

emplāru. Spriežot pēc grāmatu skaita, kāds glabājās Stefenhā-

genu noliktavā, mācību līdzekļiem 1000—2000 eksemplāru tirāža

nebija retums. Tie pieminēti arī čaklāko lasītāju personiskajos
krājumos. Skolas grāmatās ir maz ierakstu no aplūkojamā perioda,
toties daudz ir vēlāku ierakstu — tas norāda, ka šo izdevumu po-

pularitāte auga pamazām.
No praktiska un populārzinātniska satura izdevumiem izplatī-

tākā laikam bija «Labu ziņu un padomu grāmata», kas 1791. un

1792. gadā iznāca 3 izdevumos. Tās panākumu mudināta, Vidze-

mes ekonomiskā un vispārderīgā biedrība 1817. gadā izdeva pārla-
botu «Jaunu labu ziņu un padomu grāmatu» apmēram 2000

eksemplāros. Citi praktiski darbi atkārtoti neiznāca. J. V. J. Veisen-

bruha grāmatai «No govju lopiem» (1810), kam sākotnējā tirāža

nebija mazāka par 1500 eksemplāriem, 1819.—1828. gadā pārdoti
160 eksemplāri. G. F. Stendera «Augstas gudrības grāmata» papil-
dinātā veidā 1796. gadā tika laista klajā ne mazāk kā 2000 eksem-

plāros. Jau minētajos 9 gados pārdoti 247 šīs grāmatas eksemplāri.
Tas, liekas, bija parastais praktisku un populārzinātnisku grāmatu
noieta temps. Daudz naskāk pirka kalendārus. «Jauna un veca

laika grāmata» 18. gs. 70.—80. gados iznāca ik gadus 2100—3300

eksemplāru tirāžā, «Vidzemes kalendārs» 19. gs. pirmajā pusē —

3000 eksemplāros. Sēlpils un Sunākstes draudzē, kur bija ap 6000

iedzīvotāju, ik gadus iegādājušies apmēram 100 kalendāru.2 Tur-

pretim žurnāls «Latviska Gada Grāmata» apstājās prenumerantu

1 [Launics K. F.] —z. — Jauna skolu ābece. — Latv. Avīzes, 1828, № 15.
2 Stenders Ķ. No Sēlpils un Sunākstes draudzes. — Latv. Avīzes, 1829,

№ 14.
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trūkuma dēj,1 noliktavā iegulējās 500—750 eksemplāru (ja pie-
skaita prenumerēto daļu, tad iznāk, ka tas laists klajā vairāk nekā

2000 eksemplāros).
Par 18. gs. 70. gados izdotā J. F. X- Rozenbergera stāstiņu krā-

juma «Salasīšana pēc godīgas, jaukas in auglīgas laika kavēšanas

pie tiem gariem ziemas vakariem» atrašanos zemnieku rokās paš-

laik ir tikai viena ziņa — kāds neretietis to parādījis mācītājam
19. gs. 30. gados.2 Bet G. F. Stendera «Ziņģu lustes» (Jelgavā
1783) jau pēc 2 gadiem tika izdotas no jauna, 1790. g. vēlreiz

1500 eksemplāros, iznāca arī Rīgā, pēc tam vairākas reizes atkār-

totos metienos Jelgavā (vienam zināma tirāža — 3000 eksem-

plāru). 1819.—1828. gadā izpirka 907 šā dzejoļu krājuma pirmās
daļas un 732 otrās daļas eksemplārus. Tai pašā laikā no G. F. Sten-

dera «Pasakām» pārdoti 300 eksemplāri. (Arī «Pasakās» vairāk vē-

lāka laika ierakstu, tātad tās, šķiet, tika iemīļotas pakāpeniski.)

Jāatgādina, ka no šiem abiem krājumiem daļa Stendera darbu

tautā folklorizējās. Ar pārspīlējumu, bet ne gluži bez pamata
K. Sulcs rakstīja 1832. gadā: «Kurš latvis nezin veca Stendera

ABC, katķismu, augstas gudrības grāmatu, pasakas, ziņģu lustes,

mazu bībeli, mazu dziesmu grāmatu etc.»* Izdevēji nebaidījās no-

teikt palielas tirāžas arī A. J. Stendera sacerējumu krājumam un

K. G. Zalcmaņa stāsta tulkojumam — ne mazākas par 1500 eks-

emplāriem. Turpretim pirmās lugas laida klajā piesardzīgi:
L. Holberga «Lustesspēli no zemnieka, kas par muižnieku tape
pārvērsts» A. J. Stendera lokalizējumā (1790), šķiet, 148 eksem-

plāros, J. H. Baumaņa «Pēdīgu sarunāšanu ar Kārkļa Jāņa»
(1823) — 500 eksemplāros. Neredzīgā Indriķa, K. G. Elferfelda

grāmatas pirka maz. Kad no Indriķa «Dziesmu» (1806) kopējās
2400 eksemplāru tirāžas pēc saorganizēto prenumerantu apmieri-
nāšanas bija pāri palikusi puse, vienpadsmit gados izpārdeva ap
200 eksemplāru. No Elferfelda «Līgsmības grāmatas» (1804) vē-

lāk 9 gados izdevās pārdot 25 eksemplārus. Šķiet, tāpēc K. R. Gir-

gensona darbu jauktajam krājumam 1823. gadā sākotnējo tirāžu
noteica tikai 500 eksemplāru. Bet pirmajos 5 gados pārdeva jau
167 eksemplārus. Acīmredzot šis panākums iedrošināja, un

K. R. Girgensona tulkotajam J. H. Kampes «Robinsonam Krūzi-

ņam» (1825) tirāža bija 1000 eksemplāru. Tiešām, pirmajos 4 ga-
dos no tiem pārdeva 304, vēlāk bija arī papildmetieni. K. Hūgen-
bergera darbus jau izdeva 2000 un vairāk eksemplāros, tāpat
H. Cokes «Ciemu, kur zeltu taisa» abos variantos (latviskajā un

1 Steffenhagen J. F. [Zirkulairbrief]. — Mitau, 1800.
2 Vagner[s V. F.\ No kādas vecas grāmatas. — Latv. Avīzes, 1838, № 40 —

41.
3 Sulcs К. Kurzemes stāstu grāmata. — Jelgava, 1832, 140. lpp.
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J. М. Pētersa-Stefenhāgena atzīmes par G. F. Stendera «Ziņģu lustu»
eksemplāriem spiestuves noliktavā. Pirmais ieraksts izdarīts 1819. gadā, otrais
ieraksts, iespiežot jaunu metienu 3000 eksemplāros, — 1823. gadā, trešais

ieraksts — 1828. gadā.

latviski vāciskajā) ne mazāk kā 2000 eksemplāros. F. Sillera

«Dziesmas no baznīcas pulksteņa» izdevums (1827) laikam bija
eksperiments, jo diez vai vairāk par 250 —300 eksemplāriem
iespieda. Turpretim vecum vecais L. Depkina dzejojums, t. s. «Stak-

les gaudu dziesma», kļuva par bestselleru — 18. gs. nogalē tam

bija vismaz 3 papildmetieni. Elferfeldu un Hūgenbergeru, kā tālāk

būs redzams, cienīja inteliģentākie lasītāji, laikam šo grāmatu «li-

teratūrisma» dēļ. Bet «Stakles gaudu dziesma» ir ziņģiska, varbūt

šai apstāklī meklējama tās popularitāte. 1

Datu par laicīgo literatūru ir pietiekami, lai secinātu: kaut arī

tās noiets bija ievērojami mazāks nekā dievvārdu grāmatām, to-

mēr stabils, ar nozīmīgu īpatsvaru kopējā plūsmā un pastāvīgi
augošs. Lasāmvielas izvēle latviešu sabiedrībā nebūt nebija tik

vienpusīga, kā attēloja mācītāji. Viņi bieži atkārtojuši apgalvo-
jumu, ka latvieši laicīgus darbus saucot par «nieku grāmatām».
Tas ir pārsteidzīgs tautas vienas (kaut arī lielas) daļas uzskatu

vispārinājums. Lasāmvielas izvēlē bija sākusies diferencēšanās.

Saglabājies kāds interesants dokuments — anonīma latviešu lasī-

tajā programma grāmatniecībai. 1826. vai 1837. gadā vienā

X- G. Zalcmaņa «Auzānu Ernesta» eksemplārā 2 ierakstīts:

«Cilvēkam vajadzīgas grāmatas:
1.) Bērnu mācības un ticības izskaidrošanas.

1 Ziņģes ieviesās tautā vel citādā veidā. J. Lange stāsta, ka tādas dziedājuši
talkās, un sniedz vienas paraugu (Lange J. Vollstāndiges deutschlettisches und
lettischdeutsches Lexicon. — Mitau, 1777, [I], Sp. 511).

2 FB MR mv. 29128.
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2.) Skolas un gudrības.
3.) Pasakas, stāsti un godīgas ziņģes.
4. ) Svētīgas sirds modinātājas un ceļa rādītājas uz dieva val-

stību un mūžīgu dzīvošanu».

Tas ir savdabīgs lasīšanas plāns. Zīmīgi, ka laicīgās grāmatas
liktas tūlīt aiz pirmmācības līdzek]iem pirms reliģiskās literatūras.

Turklāt tās vēl sadalītas divās grupās, tātad autors pret tām bijis

ļoti vērīgs. Jo zīmīgāk šīs tēzes izceļas uz lielas mācītāju daļas

programmatisko izteikumu fona — gan apskatāmajā laikā, gan

vēlāk, pat 19. gs. 60. gados, ietekmīgi sabiedriskās domas notei-

cēji no viņu vidus garīgo literatūru lasīšanā lika pirmajā vietā.

Vēl daudzpusīgāku redzesloku latviešu lasītājiem pavēra vācu

grāmatas. Izsekot, ko un kā vācu valodā dabūja lasīt zemnieki, var

pa lielākai daļai tikai pēc nejaušām liecībām par atsevišķiem ga-

dījumiem. Amatnieks Ķikuja Jēkabs, kam saskarties ar vācu valodu

iznāca arī kādā tuvāk nezināmā iestāžu lietvedības jomā, labi pa-

zina vācu dievvārdu grāmatas. Sulainis G. Johansons, kā minēts,

vāciski lasīja avīzes, muižas cilvēks J. Peitāns — t. s. «tautas

stāstus» un F. Šillera lugu «Laupītāji», J. Pulans (arī, šķiet, mui-

žas kalpotājs) — populārzinātniskus sacerējumus par vēsturi, dab-

zinātnēm, G. Merķeļa darbus. Acīmredzot vācu literatūra nonāca

zemnieku rokās, esot kontaktos ar muižu, pagastu amatiem, pil-
sētu. Diezgan plaša atzare bija brāļu draudzēs regulāri ievestie

vācu hernhūtiešu raksti. Starp brāļu draudžu locekļiem zemniekiem

netrūka vācu valodas pratēju — to norāda viņu veiktie tulkojumi
rokraksta grāmatniecībā. Pēc mantojumu un ūtrupju sarakstiem

konstatējams, ka Rīgas latviešu krājumos latviešu valodā bijuši
tikai tradicionālie dievvārdu izdevumi. Maz ticams, ka rakstveži

tīši būtu atstājuši neminētas laicīgas latviešu grāmatas. Acīmre-

dzot vajadzību pēc mācību, populārzinātniskas un daiļliteratūras

pilsētu latvieši apmierināja ar vācu grāmatām. Pilsētu latviešu

inteliģencei bija arī zinātniska rakstura mājas bibliotēkas1. Lat-
viešu sabiedrībā veidojās dažādi lasīšanas standarti, lasīšanas mo-

deļi.

Saglabājušās ziņas par dažiem grāmatu krājējiem un krāju-
miem zemnieku vidē. Cesvaines draudzes Lodes Kalnastalidzēnu

Mārtiņš 18. gs. 60. gados centies iegādāties visas grāmatas, kādas

vien latviski iespiestas. 2 X- Barons atmiņās stāsta, ka viņa vecāki,

būdami kalpi un lasītnepratēji, vispirms nopirkuši košu «nuku»

(dziesmu grāmata šaurā formātā, kādas iznāca Vidzemē līdz

1762. g.), tā zēnam bijusi vismīļākā, jo ilustrācijas rosinājušas

viņa fantāziju. Vēlāk, 19. gs. 30. gadu vidū, kad māte iemācījusies

1 Pētersone V., Svarāne M. Grāmatas Rīgas latviešu mājas ..

2 Vitols A. Mācītāja G. F. Mitēja piezīmes.., 47. lpp.
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A. Meņģeles īpašuma ieraksts G. F. Stendera «Pasakās

un stāstos» (izd. 1789. g.).

lasīt, bet tēvs kļuvis par vagaru, mājās skapītī paaugstu pie sie-

nas iekrājušās dažas jaunākas dziesmu grāmatas, mazā un lielā

sprediķu grāmata, G. F. Stendera bībelstāsti, Bībele, daži kalen-

dāri, «Latviešu Avīžu» numuri, vēl kādi laicīgi izdevumi. 1 Tas būtu

uzskatāms par nesistemātisku, no gadījuma uz gadījumu izveido-

jušos krājumu. Anša Leitāna tēvs — arī kalps, vēlāk muižas iesal-

nieks — 19. gs. 20. gados iegādājies (pa daļai pirkdams ūtrupēs)

evaņģēliju grāmatu, kas dēlam bijusi par lielu prieku, 1739. gada

Bībeli, Bankava sprediķus. Tad viņš sācis pirkt vienu kalendāru,
bet Ansis — otru; tēvs ieguvis A. J. Stendera vācu valodas mā-

cību, otru dziesmu grāmatu par Anša ietaupījumiem. Ansis kopā

ar kaimiņiem abonējis avīzi «Tas Latviešu Ļaužu Draugs»,
1830. gadā saņēmis no mācītāja dāvinājumā M. Tīla grāmatu
«Dr. Mārtiņš Luters». A. Leitāns «caur lienēšanu» lasījis
G. F. Stendera bībelstāstus, G. G. Mīliha «Jaunu skolas grāmatu»,
vēlāk «Ciemu, kur zeltu taisa», «Robinsonu Kjūziņu», X- Šulca

«Kurzemes stāstu grāmatu»; no šādā veidā dabūtiem izdevumiem

viņš G. F. Stendera «Augstas gudrības grāmatu» un «Latvisku

Gada Grāmatu» atzīmējis par sevišķu gara barību.2 Sai gadījumā
manāms plašāks interešu loks, ko kavēja materiālās iespējas.

! Barons K. Atmiņas. R., 1924, 13., 20.-21. lpp.
2 Leitāns A. Autobiogrāfija. — Grām.: Leitāns A. Autobiogrāfija. — Grāfa

lielmāte Genoveva. R., 1980, 15.—46. lpp.
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Taču bija arī plānveidīgāk komplektēti bagātāki krājumi.
19. gs. otrajā desmitgadē tika ielikti pirmie pamati Kārļu pagasta
saimnieka M. Meņģeļa vēlāk plašajai un daudzpusīgajai biblio-

tēkai, 1 pagaidām tikai ar reliģiskiem izdevumiem. G. Merķeļa laik-

raksta korespondents stāsta, ka zemniekiem mēdzot būt mazas

mājas bibliotēkas ar izklaides rakstiem un retiem vecās latviešu lite-

ratūras darbiem.2 Tieši tāda piederēja Arlavas pagasttiesas priekš-
sēdētājam saimniekam Biksiņam. Par to pastāstījuši brāļi Ernests

un Krišjānis Dinsbergi. Biksiņš abonējis «Latviešu Avīzes», kalen-

dāru, centies iegādāties visas latviešu grāmatas. Brāļi Dinsbergi

dabūjuši no viņa lasīt G. F. Stendera «Augstas gudrības grāmatu»

(Ernests to visu norakstījis), pasakas un «Ziņģu lustes», A. J. Sten-

dera «Dziesmu kalendāru», K. Hūgenbergera «Derīgu laika

kavēkli», avīzi, kalendāru (kur Ernests iemīļojis X- Donelaiša «Ga-

dalaikus»). Biksiņam bijusi arī K. G. Elferfelda «Līgsmības grā-
mata», K. R. Girgensona «Stāsti, pasakas, dziesmas un mīklas»,

K. Sulca «Kurzemes stāstu grāmata», K. F. Launica «Stāsti no

krievu tautas un valsts». Viņš devis jaunekļiem Stendera vārd-

nīcas, G. Merķeļa darbus, vācu atlantu, vācu Bībeli.3

leskicētā lasāmvielas izvēles aina visumā atbilst tai, kāda vē-

rojama arī citās zemēs attiecīgajā attīstības stadijā, piemēram,
17. gs. Francijā, 18. gs. otrajā ceturksnī Krievijā. Tur zemnieki, ja
vispār lasīja, pievērsās reliģiskajai literatūrai, sāka tiekties uz lai-

cīgo, pilsētnieki bez tam interesējās par humanitāriem tematiem —

amatnieki un tirgoņi šaurākā lokā, inteliģence plašākā.4 Tas no-

zīme, ka šai rakstā raksturotais etaps latviešu sabiedrības lasīša-
nas vēsturē bija likumsakarīgs un nepieciešams.

5

18. gs. otrajā pusē un 19. gs. pirmajā trešdaļā ļoti spēcīgi bija
faktori, kas grāmatu izplatību kavēja: sliktais, pat nožēlojamais
materiālais stāvoklis un nepietiekamais brīvais laiks vairākumam

1 Rekonstruējama pēc ierakstiem grāmatās V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkā. (M. Meņģelis 19. gs. 60. gados aktīvi piedalījās politisku antifeodālu

rokraksta pamfletu izplatīšanā.)
2 [Merkel G.] Der Red. Lesen konnen, oder nicht.— Provinzialbl. fūr

Kur-, Liv- und Esthland, 1831, № 5, S. 19.
3 Dinsbergs E. Autobiogrāfija ar ģīmetni un ievadu no Poruku Jāņa. Cēsis,

1904, 21., 23. lpp.; Dinsbergs K. Dzīves gaita. 1903. Rokraksts FB MR «Dins-

bergs К. b, 11. lpp.
4 Martin H.J. Livre, pouvoirs et sociētē ā Paris au XVII siēcle (1598—

1701). — Geneve, 1969, t. 1, p. 497—514,537; Луппов С. П. Книга в России в

послепетровское время, с. 150—168.
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zemnieku; neizkoptā grāmatu izplatīšanas kanālu sistēma; izde-

vēju un iespiedēju realizētā cenu politika; oficiāli pieprasītais un

praksē ieviesies lasīšanas ceremoniālais raksturs, kas neveicina

tieksmi paplašināt lasāmvielu. Bet izplatības veicinātāji faktori

bija vājāki vai ierobežoti — izglītības sistēma gan visiem, kas

gribēja, deva iespēju apgūt grāmatu (augsts lasītpratēju īpat-
svars), bet netiecās pēc bērnu garīgas attīstīšanas; ar standart-

literatūru materiāli nodrošinātie izdevēji maz darīja, lai ar daudz-

veidīgām un interesantām grāmatām paplašinātu lasītāju loku;
oficiālajai iniciatīvai bija nolūks uzspiest lasītājiem savu ideolo-

ģiju, bet sabiedriskā iniciatīva balstījās aprobežotajos valdošo

slāņu uzskatos par zemniekiem vajadzīgo; rokraksta grāmatniecība
atradās puslegālā stāvoklī.

Tomēr grāmatu patēriņš bija ievērojams un pastāvīgi palieli-
nājās. Ar spiedienu «no augšas» to nevar izskaidrot. Spiediens
varēja stimulēt gan lasīšanas apmācību, bet daudz mazākā mērā

pievēršanos grāmatai tālākajā dzīvē, attieksmi pret grāmatu. Ne-

kur rokrakstos nav ziņu, ka autoru uz grāmatu lasīšanu būtu pa-

skubinājis mācītājs vai kungs. Bet K. G. Lenčs pat uzsver, ka grā-
matnieki lasot ne tā, kā gribētu mācītāji — ne «ar sirdi», bet «ar

galvas zināšanu». Dramatiskie notikumi jaunās dziesmu grāmatas
ieviešanas laikā, kad zemnieku ilgstošo pretošanos varēja apspiest
tikai ar bruņotu spēku un miesas sodiem, liecina, ka pat ar baz-

nīcas autoritāti uzspiest zemniekam kādu grāmatu bija grūti.
letekmēt nevarēja arī materiāli apsvērumi, jo augstākais pakā-

piens sociālajās kāpnēs, ko čakls lasītājs varēja sasniegt ar savu

izglītotību, bija skolotāja amats, kas turību nesolīja, drīzāk gan
trūkumu. Pieaugošajai dziņai pēc grāmatu informācijas acīmre-

dzot bija daudzveidīgi cēloņi. Seit tuvāk jāaplūko tie cēloņi, kas

izrietēja tieši no grāmatu patērētāju sabiedriskās situācijas. 1

Latviešu sabiedriskā situācija vairs nebija viendabīga. Sākās

attīstība virzienā uz kapitālistisku kārtību, buržuāziskam attiecī-

bām, un kā sekas tam veidojās jauni sociāli slāņi vai ari jau ag-

rāk ārpus tiešās lauksaimnieciskās ražošanas eksistējošie slāņi

ieguva jaunu raksturu, veidojās jaunas sociokulturālas grupas.

Pie tām piederēja gan pilsētu latvieši — topošā sīkburžuazija un

buržuāzija, gan lauku amatpersonas pagastos, gan kalpotāji mui-

žās (kuras arvien biežāk stājās kapitālistiskos sakaros ar ražo-

jumu noņēmējiem), gan amatnieki, krodzinieki un dzirnavnieki,
kas bija tieši ierauti komerciālu attiecību virpulī, gan tie zemnieki,

kas ietilpa iepriekš minēto brīvo un turīgo iedzīvotāju tūkstošos.

1 Cita cēloņu grupa — sociālpsiholoģiskie — iztirzāta rakstā: Apinis A.

Grāmatas funkcijas latviešu sabiedrībā 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta

sākumā. — Karogs, 1981, № 3, 143.—150. lpp.
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Nosacīti tos visus var dēvēt par «jauno sabiedrību». Atšķirība no

viņiem pie «vecās sabiedrības» jāpieskaita tā plašā zemnieku masa

(ar tās senseno dalījumu saimniekos, kalpos un vaļiniekos), kas,

iežņaugta vēl izteikti feodālās ekspluatācijas žņaugos, dzīvoja pat-

riarhālu, mazkustīgu dzīvi. «Vecajā sabiedrībā» cēloni prasībai

pēc grāmatas var saskatīt iesakņotajā dzīves kārtībā, kur ikdienas

ritmu un katru dzīves pārgrozību pavada ceremoniāls ar grāmatu,

pātari. Arī šos cilvēkus skāra laikmeta vēsmas, jaunas idejas, bet

tās reflektējās viņiem ierastā un pieejamā formā — reliģisku mā-

cību un atziņu ietērpā. Turpretim «jaunajā sabiedrībā» uz lasīšanu

varēja mudināt ciešāka saskare ar sociālo virsbūvi, nepieciešamība
orientēties neierastos apstākļos, vajadzība paplašināt reālo zinā-

šanu loku, jaunā pieredze un dzīves izjūta. Var pieņemt, ka grā-
matu pircēju un lasītāju vairākums bija «vecajā sabiedrībā», bet

interešu ziņā, apgūstot arvien jaunas jomas, priekšgalā izvirzī-

jusies «jaunā sabiedrība».

Ne visos apvidos lasīja vienādi aktīvi. Spriežot pēc izlaisto

grāmatu skaita, Kurzeme 18. gs. šai ziņā pārspēja Vidzemi, bet

19. gs. sākumā straujāk virzījās uz priekšu Vidzeme; Latgale ar-

vien palika iepakaļ. Jāpieņem, ka grāmatas visvairāk izplatījās
izglītotākajos novados (tie vienlaikus bija arī turīgākie), kur kon-

statēts augstākais lasītpratēju īpatsvars.

Zīmīgs fakts — iznāca daudz grāmatu, kas bija adresētas šau-

rai apkārtnei: vienas muižas zemniekiem, vienam pagastam, drau-

dzei, skolai (t. s. muižu likumi, katehismi, ābeces, baznīcas svinību

teksti, dziesmas, bēru runas, apsveikumi, pateicības par zie-

dojumiem utt.). Tas nozīmē, ka autori ar iespieddarbu vērsās tur,

kur varēja vērsties mutvārdos. Tātad iespiestais vārds sāka kļūt

par vispārpieņemtu, vispāratzītu informācijas nesēju. Uzmanīgam

vērotājam duras acīs, ka abos latviešu sabiedrības «spārnos» auga

grāmatas sociālais prestižs. Rokraksta literatūrā ir daudz cieņas
izpaudumu cilvēkiem, kas pieķērušies grāmatām. K. D. Lenčs pār-
met zemniekiem tieksmi spīdēt citu priekšā ar «galvas zināšanu»,
kas smelta grāmatās. A. J. Stenders, šķendēdamies par zemnieku

kūtrību lasīšanā, tomēr bilst, ka daži iemācoties grāmatā arī «lie-

kas slavas dēļ». Var domāt — arvien plašākos slāņos sāka iestrā-

vot apziņa, ka arī grāmata spēj padarīt cilvēku redzīgāku, saprā-
tīgāku, tātad sociāli vērtīgāku. Zīmīgi, ka folklorā nav negatīvas
attieksmes pret grāmatu un lasīšanu. Lasīšana vairs netika uzlū-
kota par kungu kārtas privilēģiju, bet arvien vairāk un vairāk par
augstu vērtētas pašu latviešu referentas grupas pazīmi, un grā-
mata — arī par līdzekli, ar ko psiholoģiski iekļauties šai grupā.

Grāmatu plaša izplatība, lauku un pilsētu vides augsta piesāti-
nātība ar tām, arī sociālpsiholoģiskais klimats attieksmē pret lasī-
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šanu bija labvēlīgi priekšnoteikumi visai daudzpusīgai iespiestās

un rakstītās informācijas funkcionēšanai 18. gs. otrās puses un

19. gs. pirmās trešdajas latviešu sabiedrībā.

А. АПИНИС

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КНИГИ В ЛАТЫШСКОМ ОБЩЕСТВЕ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII И НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Резюме

Статья посвящена исследованию двух основных аспектов распространен-
ности книги — ее доступности и насыщенности ею общества — в период рас-

пада феодальных и становления капиталистических отношений. В качестве

источников были использованы архивные и литературные данные о себестои-

мости, тиражах, изданиях, ценах, сбыте, подписчиках, накоплении книг, вла-

дельческие, дарственные и другие записи в экземплярах, текст обследованных

печатных и рукописных книг. Производя подсчеты, автор опирался на эти

сведения, а также на данные библиографического учета латышской книжной

продукции.
Количество грамотных в рассматриваемый период колебалось в пределах

30—60% всего латышского населения. Наибольшее количество читателей

было среди дворохозяев, служащих имений и волостных должностных лиц, а

также латышей-горожан — зарождавшейся буржуазии. Существовала ста-

бильная категория активных читателей. Средние тиражи книг достигали

1000—5000 экз. За весь период было напечатано I—2 млн. экз. книг для на-

селения, насчитывавшего 0,5—1 млн. человек.

Книга поступала в латышское общество через школу, в виде даров со

стороны зажиточных слоев, но главным образом через книжную торговлю.

Исследование цен привело к выводу, что в Латвии прибавочная стоимость

на книги была весьма высокой.

В статье приводятся сохранившиеся отрывочные данные о насыщенности

книгой отдельных местностей. Эти сведения дополняются анализом повтор-

ности, тпражностн и сбыта изданий. Наиболее распространенной была рели-
гиозная литература, но наряду с ней довольно значительным, стабильным и

все возрастающим спросом пользовались также книги светского содержа-
ния — учебники, практические наставления, календари, художественные про-
изведения. Автор приходит к выводу, что в латышском обществе формиро-
вались различные модели чтения, и описывает их.

Широкая распространенность книги, высокая насыщенность ею общества

были благоприятными предпосылками многостороннего и активного социаль-

ного и социально-психологического функционирования книжной информации.

A. APĪNIS

VERBREITUNG DES ВLUСН ES IN DER LETTISCHEN GESELLSCHAFT

FN DER 2. HÄLFTE DES 18. UND ANFANG DES 19. JH.

Zusammenfassung

Der Artikel ist der Erforschung von zwei Hauptaspekten der Verbreitung des

Buches — seiner Zugānglichkeit und der Sāttigung der Gesellschaft mit Bū-

chern — in der Periode der Zersetzung feudaler und des Werdens kapitā-



lislischcr Verhāltnisse gewidmet. Als Quellen sind Archiv- und Literatur-

angaben über Selbstkosten, Auflagen und Ausgaben, Preise und Vertrieb, Subskri-

benten und Akkumulation der Bucher, Besitzer-, Schenkungsinschriften und an-

dere Notizen in Exemplaren sowie Texte der erforschten gedrucklcn und hand-

schriftlichen Bucher ausgenutzt worden. Dcr Autor stellte Berechnungen auf

Grund dieser Angaben und bibliographischer Verzeichnung lettischer Buchproduk-
tion an.

Die Anzahl der Lesekundigen in der angegebenen Zeitperiode schwankte yon

30 bis 60 Prozcnt der ganzen lettischen Bevolkerung. Die Mehrzahl yon Lesern

setzte sich aus Gesindewirten, Guler- und Gcmeindebeamten sowie aus Letten in

Stadten — der heranwachsenden Bourgeoisie und Kleinbourgeoisie — zusammen.

Es bestand cine stabile Kategorie yon aktiven Lesern. Mittelauflagen betrugen
1000—5000 Exemplare; im ganzen Zeitabschnitt wurden I—2 Miliioncn Exem-

plare gedruckt, dabei zahlte die Bevolkerung 0,5—1 Millionen Menschen.

Das Buch gelangte in den Verfugungsbereich der lettischen Gesellschaft durch

die Schule und als Gabe wohlhabender Schichten, hauptsachlich aber durch den

Buchhandel. Die Erforschung der Preise liefi zum Schluß kommen, daß der Mehr-
wert im lettischen Buchwesen sehr hoch war.

Es werden erhalten gebliebene luckenhafte Angaben über die Sattigung der

Gesellschaft mit Būchern in einzelnen Ortschaftcn angefiihrt; sic werden durch die

Analyse der Hāufigkeit, Auflagenhohe und Vertrieb der Ausgaben erganzt. Reli-

giose Literatur war am meistcn verbrcitct, aber daneben bestand cine recht stabile

und immer wicder zunchmendc Nachfrage nach Būchern weltlichen Inhalles —

Lehrbūchern, praktischen Anleitungen, Kalendcrn, schongcistigen Werken. Der

Autor kommt zum Schluß, daß in dcr lettischen Gesellschaft verschiedene Lese-

modelle entstanden, und beschreibt sic.

Weite Verbreitung dcs Buches und holier Grad dcr SaUignng der Gesellschaft
mit Būchern schufen gūnstige Voraussetzungen fūr das allseitige und aktive

soziale und sozial-psychologische Funktionieren der Buchinformation.
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INFORMĀCIJA —ИНФОРМАЦИЯ — INFORMATION

SEMINĀRAPSPRIEDES «GRĀMATU FONDU DEPOZITĀRĀS

GLABĀŠANAS VALSTS SISTĒMAS PILNVEIDOŠANA»

(RĪGĀ 1980. GADA 3.-5. SEPTEMBRĪ)
IETEIKUMI

Bibliotēku darbinieku Vissavienības apspriede atzīmē, ka PSRS bibliotēkas

sagaidot PSKP XXVI kongresu, realizējot PSKP CX lēmumus «Par bibliotēku

lomu darbajaužu komunistiskajā audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā»
(1974) un «Par ideoloģiskā un politiskās audzināšanas darba tālāku uzlabošanu»

(1979), aktīvi veicina padomju cilvēku idejiski politisko audzināšanu, mobilizē

darbaļaudis sociālistisko saistību izpildei pirms termiņa.

Pēdējos gados ievērojami paplašinājušās bibliotēku sociālās funkcijas, cēlu-

sies to loma marksistiski ļeņiniskā pasaules uzskata veidošanā, zinātnes un teh-

nikas sasniegumu un pirmrindas progresīvās pieredzes propagandā. Nemitīgi pa-

plašinās bibliotēku ideoloģiskās ietekmes sfēra. 10. piecgades četros gados vien

masu bibliotēkās lasītāju skaits palielinājies vairāk nekā par 15 miljoniem. levē-

rojami pieaudzis literatūras izsniegums visās zinātņu nozarēs. Salīdzinājumā ar

iepriekšējo piecgadi sabiedriski politiskās literatūras izsniegts gandrīz 1,5 reizes

vairāk. Daudzveidīgākas kļuvušas bibliotēku informācijas formas rūpniecības un

lauksaimniecības speciālistiem, zinātnes un kultūras darbiniekiem, nostiprināju-
sies bibliotēku saikne ar informācijas orgāniem un sabiedriskām organizācijām.

Bibliotēkas veikušas lielu darbu fondu racionālā veidošanā, izmantošana un

glabāšanā, kā arī depozitārās glabāšanas sistēmas ieviešanā musu zemē. Depo-
zītbibliotēkas izstrādā un realizē perspektīvos un kārtējos šīs sistēmas ieviešanas

plānus. V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēka un citi metodiskie centri izstrādājuši
instruktīvus un metodiskus materiālus, organizējuši apspriedes un seminārus par

depozitārās glabāšanas izveidi. Universālās zinātniskās depozītbibliotēkas jau
sniedz metodisku palīdzību bibliotēkām mazizmantoto izdevumu atlasē. Sākta

zinātnisko un praktisko vērtību saglabājušās literatūras pārdale.
Taču daudzas bibliotēkas joprojām gausi novērš PSKP CX 1974. gada lē-

mumā norādītos trūkumus. Ir gadījumi, kad bibliotēku darba līmenis neatbilst

padomju cilvēku kultūras un izglītības prasībām. Bibliotēku darba vadošie or-

gāni un metodiskie centri neveltī pietiekamu uzmanību tam, kā bibliotēkas veic

idejiskās audzināšanas uzdevumus un individuālo darbu ar lasītājiem.

Nopietni trūkumi ir literatūras komplektēšanā, izmantošanā un glabāšanas
organizācijā, vienoto teritoriālo uzziņu un informācijas fondu, kā arī depozitārās

glabāšanas sistēmas izveidē. Ārkārtīgi gausi tiek izslēgta mazizmantotā litera-

tūra no bibliotēkām, kurām nav depozitārās glabāšanas tiesību. Bibliotēku fondu

racionālas organizācijas un glabāšanas uzdevumi dažkārt tiek aplūkoti atrauti

no lasītāju apkalpošanas uzlabošanas un fondu optimālas veidošanas uzdevu-

miem. Daudzas depozītbibliotēkas nepieņem savos fondos trūkstošos izdevumus.

Depozitārās glabāšanas turpmāko attīstību kavē neoperatīvais darbs ar piedā-
vājumu kartītēm depozītbibliotēkās.

levērojot darbajaužu komunistiskās audzināšanas uzdevumu svarīgo nozīmi

un bibliotēkām kā ideoloģiskā un informatīvā darba iestādēm izvirzītās augstās
prasības, apspriedes dalībnieki iesaka:

1. Bibliotēku kolektīvu pūliņus veltīt tam, lai godam sagaidītu PSKP
XXVI kongresu, pilnīgāk izmantotu fondu bagātības kongresa materiālu un

V. I. Ļeņina teorētiskā mantojuma plašai propagandai, darbaļaužu komunistis-

kajai audzināšanai, bibliotēku darbibas ciešai saiknei ar komunisma celtniecības
praksi.

Balstoties uz koordināciju visos bibliotekārā darba virzienos, bibliotēkām
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jāpilnveido grāmatu propaganda, jāceļ tās efektivitāte, vairāk jāsadarbojas ar

masu informācijas un propagandas orgāniem.

Sevišķa vērība jāveltī vienoto teritoriālo uzziņu un informācijas fondu izvei-

dei, to aktīvai izmantošanai un glabāšanai.
2. Lai pilnveidotu depozitārās glabāšanas organizāciju,
a) lūgt PSRS Valsts zinātnes un tehnikas komiteju un PSRS Kultūras mi-

nistriju izskatīt jautājumu par depozitārās glabāšanas sistēmas turpmāku piln-

veidošanu un esošā depozītbibliotēku tīkla koriģēšanu;
b) lūgt PSRS Valsts zinātnes un tehnikas komiteju pārskatīt pastāvošo kar-

tību, kādā tiek sniegtas ziņas par mazizmantoto literatūru, ievērojot, ka vis-

pirms tā jāpiedāvā reģiona depozītbibliotēkām;
c) lūgt PSRS Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības

lietu komiteju un PSRS Kultūras ministriju izskatīt jautājumu par bibliotēkās

neizmantotās literatūras pārdošanu antikvariātos;

d) lūgt KPFSR Kultūras ministriju dot norādījumu M. Saltikova-Ščedrina

Valsts publiskajai bibliotēkai 1981. gadā pabeigt izstrādāt bibliotēku fondu kom-

plektēšanas un glabāšanas kopplāna sastādīšanas metodiku;

c) depozītbibliotēkām aktivizēt depozitārās glabāšanas ieviešanu, sevišķu
uzmanību veltot Vissavienības, republiku un starpapgabalu depozītbibliotēku sa-

darbības pastiprināšanai, literatūras komplektēšanas un glabāšanas kopplānu
izstrādāšanai, savu fondu piekomplektēšanai. nacionālās un novadpētnieciskās
literatūras fondu organizēšanai un glabāšanai, kontrolei pār izdevumu norakstī-

šanu, kā arī rezerves fondu veidošanai;

f) depozītbibliotēkām sniegt metodisku palīdzību reģionu bibliotēkām līdz

1965. gadam izdotās mazizmantotās literatūras izslēgšanā no fondiem 1981.—

1985. gadā;
g) atzinīgi novērtēt V. I. Ļeņina PSRS VB izstrādāto «Paraugnolikumu

par Valsts bibliotēku kā universālu reģionālu depozītbibliotēku»;
h) lūgt PSRS Valsts publisko zinātniski tehnisko bibliotēku un V. I. Ļeņina

PSRS Valsts bibliotēku 1982. gadā sagatavot depozītbibliotēku fondu rokasgrā-
matu;

i) lugt V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēku

1981. gadā izdot metodisku materiālu krājumu depozītbibliotēku darba vaja-
dzībām;

1982. gadā izstrādāt metodiskas rekomendācijas depozitāro fondu mikro-

kopēšanai un darbam ar mikrokopijām;
1981.—1982. gadā eksperimentēt, grupāli pieņemot un atlasot dažus maziz-

mantotās literatūras tipus un veidus depozitārai glabāšanai, apmaiņas fondiem,
kā arī norakstīšanai, nepieprasot izdevumu individuālos aprakstus;

pilnveidot informāciju par pārdalāmo un depozitārijiem vajadzīgo literatūru,
apvienojot PSRS VB izdevumus «Apmaiņas fondu piedāvājumu koprādītājs» un

«Bibliotēkām depozitārajai glabāšanai piedāvājamās literatūras saraksts», kā arī

izpētīt Lietuvas PSR VRB pieredzi izdevuma «Ежегодник книги СССР» izman-

tošanā depozitāro fondu piekomplektēšanai.
Apspriedes dalībnieki izsaka pārliecību, ka padomju bibliotēkas godam sagai-

dīs PSKP XXVI kongresu un sniegs savu ieguldījumu mūsu valsts ekonomikas

un garīgās kultūras attīstībā, komunistiskās celtniecības programmas īstenošanā.

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

ДИРЕКТОРОВ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК

Обзор

С 14 по 16 сентября 1980 года в РНТБ ЛатвССР проходило совещание

посвященное проблемам работы заместителей директоров научных библио-

тек. Совещание было организовано Межведомственной комиссией по коорди-
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нации деятельности специальных, научных и научно-технических библиотек

Госплана ЛатвССР и РНТБ ЛатвССР. В совещании приняли участие пред-
ставители крупнейших научных библиотек Риги: ГБ ЛатвССР им. В. Лациса,
РНТБ ЛатвССР, НБ ЛГУ им. П. Стучки, НБ РПИ, РНМБ. Кроме рижан в

совещании участвовали заместители директоров научных библиотек Даугав-
пилса, Лиепаи, Елгавы, Вентспилса, а также гости из Литвы, Эстонии, Ка-

захстана, Армении, Белоруссии, Узбекистана.

В теории управления сравнительно мало разработана проблематика,
касающаяся деятельности заместителя руководителя. Если достаточно ясно,

что во время отсутствия руководителя заместитель выполняет его обязанно-

сти, то гораздо менее четко определены повседневные специфические функции
заместителя, если последний не специализируется по каким-то определенным

вопросам.

Актуальность проблемы нашла отражение в основном докладе совещания

«Роль заместителя директора в управлении современной библиотекой», с ко-

торым выступила директор РНТБ ЛатвССР Б. Папендик.
Докладчица поставила вопрос о четком разделении функций между

директором библиотеки и его заместителем, предложив такую схему: дирек-

тор, помимо общего руководства, берет на себя также руководство внеш-

ними связями библиотеки, «представительские» функции, занимается вопро-
сами кадров, хозяйственными и финансовыми проблемами; заместитель же

осуществляет повседневное руководство той важнейшей стороной деятель-

ности библиотеки, ради которой она и существует; он возглавляет процесс

обслуживания читателей. Наладить дело так, чтобы запрос читателя выпол-

нялся безотказно и оперативно, — вот что составляет главную задачу заме-

стителя директора библиотеки. Этому должны служить получаемая им свое-

временная и объективная информация, его личные контакты с читателями.

Вместе с руководителем заместитель занимается перспективой развития,
разработкой форм и методов стимулирования творческого потенциала кол-

лектива. Для этого у каждого из них должна быть возможность по 2—3 часа

в день работать «за закрытой дверью», отвлекаясь от «текучки» и взаимно

заменяя друг друга в решении то и дело возникающих у сотрудников и чита-

телей вопросов. При этом между руководителем и его заместителем должна

быть налажена четкая, гибкая, оперативная система информирования друг

друга, исключающая путаницу в исполнении каждым из них основных

функций.
Интересной и дискуссионной оказалась та часть доклада Б. Папендик,

где она коснулась вопроса о психологической совместимости руководителя и

его заместителя. По мнению докладчицы, наиболее полной гармонии и эффек-

тивности здесь можно достичь, используя и совмещая противоположные лич-

ностные качества. Если, например, директор порой слишком увлекается нов-

шествами, его хорошо уравновесит более осмотрительный заместитель. Если

руководитель чрезмерно мягок, заместителю не повредит строгость.
Доклад заместителя директора ГБ ЛатвССР им. В. Лациса И. Микельсон

был посвящен проблемам фондообразования в научных библиотеках.

Во вступительной части его было рассмотрено современное состояние

теории формирования фондов, практическое значение исследований «Перс-
пективы развития фондов НБ» и «Динамика развития фондов НБ».

Отмечалась необходимость системного подхода к формированию библио-

течных фондов республики, особенно в связи с постятlовлрнй<»м ЦК КПСС «О

повышении роли библиотек в коммунистическом воспитания трудящихся и

научно-техническом прогрессе» (1974), а также важность создания системы

депозитарного хранения фондов.
И. Микельсон, рассматривая сводный план ЕСИФа ЛатвССР как высший

уровень межведомственной координации комплектования (ЬоОДОЯ в респуб-

лике, ознакомила участников совещания с системой всесоюзных и рогиональ-



150

ных сводных координационных планов комплектования библиотек. Была

также охарактеризована концепция многоаспектного профилирования фон-

дов НБ с учетом региональных особенностей построения сети. Докладчица

отметила необходимость углубления специализации комплектования фондов
НБ, а также поставила вопрос о ведомственном обязательном экземпляре.

В докладе нашли отражение проблемы взаимодействия депозитарных
библиотек республики, а также миниатюризации фондов. В этой связи вы-

сказано предложение централизовать изготовление микрофиш на «Пентактс»

ЛатНИИНТИ. По мнению докладчицы, следует предусмотреть издание части

тиражей научной литературы на микроносителях, миниатюризировать комп-

лекты периодических изданий (в том числе газет) по методу, предложенному
Ю. Нюкшей (ГПБ, Ленинград).

Выступление Л. Ларозе (НБ ЛГУ им. П. Стучки) было посвящено функ-
циям заместителя директора в библиотечном обслуживании. Было отмечено,

что процессы, связанные с НТР (увеличение объема информации, рост числа

научных работников, усложнение информационных потребностей), обязывают

совершенствовать процесс обслуживания читателей. Л. Ларозе охарактери-
зовала пути оптимизации обслуживания, в том числе необходимость систе-

матического изучения запросов читателей, создания рациональной системы

размещения фондов, систематического анализа обеспеченности студентов
учебной литературой, мер по повышению полноты удовлетворения читатель-

ских запросов, механизации и автоматизации системы обслуживания, обес-

печивающих контроль сроков и полноты удовлетворения запросов, органи-

зации занятий по библиотековедению, массовой пропаганды литературы и др.
В этой связи на заместителя директора возлагаются следующие функции:

содействие внедрению культуры обслуживания, руководство системой конт-

роля, психологическое воздействие на коллектив (помощь в преодолении
психологических барьеров, консерватизма, налаживание обмена опытом,

обеспечение связи библиотеки с руководством и научными подразделениями
вуза).

Было также отмечено, что необходимо наладить учебу заместителей ди-

ректоров.
«Повышение квалификации кадров в РНТБ Армянской ССР» — такова

тема выступления Л. Матвеевой. В выступлении было отмечено, что рост
числа библиотечных работников с высшим образованием резко отстает от

роста сети библиотек. Для научно-технических библиотек эта проблема имеет

свою остроту, связанную с их спецификой. Вот почему столь важно повыше-

ние квалификации в стенах самой библиотеки. Л. Матвеева рассказала о си-

стеме повышения квалификации кадров, сложившейся в РНТБ Армян-
ской ССР: помимо традиционных форм здесь распространено привлечение

руководящего звена РНТБ к научной работе.
Этой же проблеме — организации повышения квалификации работников

библиотек — посвятила свое выступление В. Густсоне (НБ РПИ). Она отме-

тила, что для начинающих библиотекарей без специального образования еже-

годно организуется библиотечный минимум по 42-часовой программе. Дейст-
вуют также тематические семинары, в частности, для руководящего состава,

проводятся обзоры соответствующей литературы. Введена система информи-

рования о новых поступлениях, имеющих отношение к проблеме повышения

квалификации. Проходят встречи с руководителями РПИ, организуются
посещения кафедр и отделов, знакомства с исследованиями социологов вуза.

Проводится ежегодный конкурс на звание «Лучший молодой библиотекарь».
• Выпускники ЛГУ, приходящие в научную библиотеку РПИ, проходят го-

дичную стажировку по индивидуальному плану для освоения специфики НБ
РПИ.

В качестве базы для повышения квалификации активно используются
фонд и картотеки методического отдела НБ.



«Организация научной работы в крупной библиотеке» — на эту тему вы-

ступила Д. Холштейн (ГБ ЛатвССР). Научной работой в библиотеке зани-

маются все функциональные отделы. В июле 1969 года создан НИО, кото-

рый организует исследования по актуальным проблемам государственных
массовых библиотек республики, изучает историю библиотечного дела Лат-

вийской ССР, разрабатывает терминологическую систему библиотековедения

и библиографоведения, оказывает консультационную помощь отделам ГБ,

проводит мероприятия по повышению квалификации работников библиотеки.

С 1974 года отдел координирует НИР научных библиотек и других учрежде-
ний республики.

Большое внимание уделяется практической реализации итогов исследо-

ваний: составляются планы их внедрения, разрабатываются регламентирую-
щие документы, организуются различные мероприятия по пропаганде резуль-
татов исследований, например, конференции, совещания, семинары, подготав-

ливаются публикации, читаются лекции и доклады для различных аудиторий.
Н. Сорокина (РНТБ ЛатвССР) сделала сообщение «Научная организация

труда в Республиканской научно-технической библиотеке Латвийской ССР».

Она отметила, что в РНТБ создана служба НОТ, занимающаяся разработ-
кой должностных инструкций, нормированием основных библиотечных про-

цессов, созданием стандартов на так называемые «межотдельские» процессы.
Разработана и действует «Инструкция по внедрению общего делопроизвод-
ства в РНТБ ЛатвССР». Создан и успешно внедрен гибкий рабочий график.
Отработан процесс управления библиотекой на уровне «большой» (руково-

дители всех служб) и «малой» (директор, заместители, ученый секретарь)

дирекции. Входят в практику фронтальные (раз в 5 лет) проверки работы
отделов по всем показателям. Положено начало диспетчерской службе. Для

унификации требований к сотрудникам библиотеки издаются памятки для

молодых сотрудников, заведующих отделами и других работников.

Перспективным направлением НОТ в XI пятилетке является создание

автоматизированных систем. Первая из них войдет в РАСНТИ как ее подси-

стема. Это будет автоматизированный сводный каталог фонда участников
ЕСИФа ЛатвССР.

Вторая система поможет решать некоторые важные управленческие проб-
лемы в самой библиотеке. Будут решаться 6 задач: анализ читательского мас-

сива, его запросы, прогноз спроса, комплектование, размещение фонда, спи-

сание литературы.

И. Пуце
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PAR DAŽIEM BIBLIOTĒKU ZINĀTNES PAMATJĒDZIENIEM

UN TO TERMINOLOĢISKAJIEM INTERPRETĒJUMIEM

Zinātniskā valoda, kurā ietilpst terminoloģija kā nozares spe-
cifiskās leksikas visinformatīvākā daļa, ir būtisks faktors, kas rak-

sturo jebkuras zinātnes, arī bibliotēku zinātnes attīstības pa-

kāpi. Tāpēc arī viens no kritērijiem, kas ļauj noteikt, vai konkrētā

pētniecības nozare izveidojusies par patstāvīgu zinātni, ir šīs noza-

res zinātniskā valoda. Bibliotēku zinātnes terminoloģija apmieri-
noši atspoguļo tās pašreizējo jēdzienu sistēmu. Jēdziens ir pilns
zināšanu kopums par reāliju un atbilst tās izpētes mūsdienu līme-

nim, tāpēc termina skaidrojuma precizitāte ir atkarīga no jēdziena
teorētiskā piesātinājuma. Visu zināšanu kopumu par jēdzienu, pro-
tams, nevar atklāt vienā skaidrojumā, tāpēc skaidrojošo termino-

loģisko vārdnīcu veidotāji parasti cenšas pilnīgāk atspoguļot un

uzsvērt tikai tās jēdziena pamatpazīmes, kuras to atšķir no citiem

līdzīgiem jēdzieniem. Lai šīs pamatpazīmes varētu atspoguļot
iespējami precīzāk, nepieciešams tikpat precīzi zināt jēdziena sa-

turu. Tas savukārt iespējams tikai tad, ja jēdziens ir teorētiski

pietiekami pamatots. Vairākiem bibliotēku zinātnes jēdzieniem, to

skaita svarīgiem pamatjēdzieniem, šāda pārliecinoša teorētiska

pamatojuma vēl nav.

Bibliotēku zinātne. Gan PSRS, gan ārzemēs ir daudz zinātnisku

publikāciju, kurās mēģināts noskaidrot, kas īsti ir bibliotēku zi-

nātne, vai tā vispār ir zinātne vai praktiskās darbības joma, un,

ja tā ir zinātne, kāds ir tās priekšmets, izpētes objekts un galvenās
pētniecības metodes. Aplūkosim dažus jēdziena bibliotēku zinātne

interpretējumus nacionālajās un internacionālajās terminu vārd-

nīcās, kurās ietverti arī bibliotēku zinātnes termini. Padomju
Savienībā ir izplatīts uzskats, ka bibliotēku zinātne ir patstā-

vīga sabiedriska zinātne. To pierādījuši un pamatojuši O. Cubar-

jans un citi padomju bibliotēku zinātnieki. V. I. Ļeņina PSRS

Valsts bibliotēkas izdotajā «Bibliotekāro terminu vārdnīcā» bib-

liotēku zinātne skaidrota kā zinātniska disciplīna, kas pētī iespied-
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darbu un citu informācijas nesēju 1 sabiedriskās izmantošanas mēr-

ķus, principus, saturu, sistēmu un formas konkrētos vēsturiskos

apstākļos. Bibliotēku zinātnes galvenais teorētiskais uzdevums ir

pētīt bibliotēku darbu kā sociālu parādību, kas saistīta ar grāmatu
bagātību izmantošanu sabiedrības interesēs. 2 Sis skaidrojums ir

analogs PSRS un SEPP valstīs izdotajās informātikas terminu

vārdnīcās dotajiem jēdziena bibliotēku zinātne skaidrojumiem. 3

1976. gadā UNESCO izdotajā angļu-franču-vācu-krievu-spāņu
skaidrojošajā terminu vārdnīcā «Dokumentācijas terminoloģija»
ietverta arī bibliotēku zinātnes terminoloģija kā patstāvīga apakš-
sistēma. Bibliotēku zinātne te interpretēta kā zinātnes nozare par
rakstīto un iespiesto materiālu vākšanu, glabāšanu un izplatīšanu
bibliotēkās. Bez tam bibliotēku zinātnē ietilpināma arī bibliotēku

darba organizācija. 4

Amerikas bibliotēku asociācijas Bibliotekārās terminoloģijas
komitejas vadībā sastādītā un 1975. gadā izdotā Amerikas biblio-

tēku asociācijas Bibliotekāro terminu skaidrojošā vārdnīca biblio-

tēku zinātni traktē kā zināšanas un prasmi identificēt, komplektēt,
organizēt un izmantot iespiestos un rakstītos materiālus.5

Grāmatā «Bibliotēku darba, dokumentācijas un grāmatapgāda
terminu skaidrojošā vārdnīca un rokasgrāmata bibliotekāriem»,
kura 1977. gadā izdota Londonā, savukārt norādīts, ka bibliotēku

zinātne ir bibliotēku pārvaldes un bibliotekārā darba teorija un

prakse, kas ietver sevī arī bibliotēku ekonomiku (library econo-

mics) un bibliogrāfiju.6

1976. gadā izdotajā «Poļu mūsdienu bibliotekārā darba enciklo-

pēdijā»
7

uzsvērts, ka Polijā nav vienprātības par jēdziena biblio-

tēku zinātne saturu. Poļu kolēģi atzīmē, ka bibliotēku zinātne pa-

gaidām nav izveidojusies par patstāvīgu zinātnisku disciplīnu, nav

1 Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Bibliotekārās

un bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisijā saskaņā ar starptautiskiem pie-
ņēmumiem nolemts iespieddarbus, rokrakstus, audiovizuālos un jebkurus citus

materiālus, kuri satur informāciju, saukt par dokumentiem.

2 Словарь библиотечных терминов / Сост. И. М. Суслова, Л. Н. Уланова.

М., 1976, с. 23.
3 Словарь терминов по информатике на русском и английском языках.

М., 1971, с. 24; Терминологический словарь по информатике. М., 1975, с. 77.
4 Terminology of Documentation / Сотр. by G. Wersig, U. Neveling. Paris,

1976, p. 54.
5 A. L. A. Glossary of Library Terms with a selection of terms in related

fields / Сотр. by E. H. Thompson. Chicago, 1975, p. 82.

c The Librarians Glossary of terms used in librarianship, documentation and

the book crafts and Reference Book / Сотр. by L. M. Harrod. London, 1977, p.

500.
7 Encyklopedia wspolszesnego bibliotekarstwa polskiego. Wroclaw, 1976,

338 s.
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noteiktas ari bibliotēku zinātnes attiecības ar grāmatzinātni. Sa-

mērā populārs Polijā ir uzskats, ka bibliotēku zinātne ietilpst
zināšanu kompleksā par grāmatu, kas kopumā pētī grāmatas radī-

šanu, izplatīšanu, izmantošanu un uztveri. Jāpiebilst, ka šajā en-

ciklopēdijā nav arī vienota jēdziena grāmatzinātne interpretējumā. 1

Elzevīru zinātniskās izdevniecības angļu-franču-spāņu-itāliešu-
holandiešu-vācu «Bibliotēku zinātnes, informācijas un dokumentā-

cijas vārdnīcā» termins 'bibliotēku zinātne' nav atsevišķi skaidrots.

Sniegta vienīgi norāde, ka to lieto ASV kā Lielbritānijā pazīstamā
termina 'bibliotekārais darbs' (librarianship) sinonīmu.2 Acīmre-

dzot vārdnīcas sastādītājs V. Klasons un redakcijas kolēģija izvai-

rījušies no teorētiski nepietiekami pamatotā jēdziena atspoguļoša-
nas vārdnīcā. Arī ASV respektablajā «Bibliotēku zinātnes un

informātikas enciklopēdijā»
3 šis jēdziens gan ietverts izdevuma no-

saukumā, taču atsevišķā rakstā nav skaidrots.

Kā redzams, minētajās terminoloģiskajās vārdnīcās nav vieno-

tas koncepcijas par to, kas īsti ir bibliotēku zinātne. Līdzīgs stā-

voklis vērojams arī bibliotekārajā un radniecīgo nozaru speciālajā
literatūrā, kur par šo jautājumu pausti atšķirīgi viedokļi.

Vācu zinātnieks P. Stēbers min trīs tradicionālās bibliotēku

zinātnes un mūsdienu informātikas korelatīvās koncepcijas. Sa-

skaņā ar pirmo, t. i., vienības koncepciju bibliotēku zinātne ir in-

formātikas sastāvdaļa; tātad informātika integrē sevī bibliotēku

zinātni. Otrās — savstarpējo sakarību koncepcijas pamatā ir uz-

skats, ka informātika ir vēsturiski izaugusi no bibliotēku zinātnes

un kļuvusi relatīvi patstāvīga zinātniska disciplīna. Trešā — auto-

nomijas koncepcija, postulējot stingras teorētiskas un praktiskas
robežas starp abām disciplīnām, atzīst, ka starp tām pastāv no-

teiktas sakarības.

Samērā populāra kā PSRS, tā arī ārzemēs ir grāmatzinātnes
koncepcija, saskaņā ar kuru bibliotēku zinātne uzskatāma par grā-
matzinātnes sastāvdaļu.

Noraidošu attieksmi pret bibliotēku zinātni kā zinātni pauž
amerikānis H. Kērtiss Raits. Viņš uzsver, ka atšķirība starp zinātni

vispār un bibliotēku zinātni pastāv dažādā pieejā informācijai,
kura, kā zināms, ir darbības objekts bibliotekārajā darbā. Pēc

H. Kērtisa Raita domām, bibliotekāro darbu var uzskatīt par izzi-

ņas metafizisku tehnoloģiju, kas pamatojas uz formālu filozofiju,

1 Энциклопедия библиотечного дела Польской Народной Республики. —

Библиотековедение и библиогр. за рубежом, 1978, вып. 69, с. 94—101.
2 Elsevier's Dictionary of Library Science, Information and Documentation.

Amsterdam (London)— New York, 1973, p. 231.
3 Encyclopedia of Library Science and Information Science / Ed. by A. Kent,

H. Lancour, J. E. Daily. New York, 1968.
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nevis par darbības fizisko tehnoloģiju, kura balstās uz zinātni. 1

Citiem vārdiem sakot, bibliotēku zinātnei nav savas mācības, nav

savu patstāvīgu principu un atzinumu, kuriem konsekventi sekot.

Bibliotēku zinātne ir zinātnes kā zināšanu sistēmas antitēze.

L. Sors (ASV) savukārt uzsver, ka bibliotēku zinātnei tomēr

ir sava teorētiskā bāze. Viņam pievienojas angļu zinātnieks D. Fos-

kets, kurš apgalvo, ka bibliotekārais darbs balstās uz teorētiska

pamata.
«No slavenās Aleksandrijas bibliotēkas dibināšanas laika bib-

liotekārais darbs bija zinātniska nodarbošanās, kas veltīta sagla-
bāto zināšanu sistemātiskai vākšanai un organizācijai.. Biblio-

tēku zinātnes pamatbīitība ir sociālā gnozeoloģija un zināšanu

sniegšana sabiedriskai darbībai.. Bibliotēku zinātne ir patstāvīga
disciplīna, bet vienlaikus tā ir arī starpdisciplināra nozare,» de-

klarē Dž. Sira (ASV).
Sadu pretrunīgu uzskatu par bibliotēku zinātni un tās būtību

ir daudz. Vieni to uzskata par patstāvīgu zinātni, citi — par zināt-

nisku disciplīnu vai starpdisciplināru nozari, vēl citi — tikai par

praktiskās darbības jomu.
Visu šo dažādo koncepciju ietvaros uzskati par bibliotēku zināt-

nes teorētisko bāzi, priekšmetu, metodēm, uzdevumiem, protams, ir

atšķirīgi. Tātad katras koncepcijas ietvaros būs atšķirīgs arī ter-

mina 'bibliotēku zinātne' skaidrojums. Tradicionālās bibliotēku zi-

nātnes, informātikas un grāmatzinātnes savstarpējās sakarības

nav pietiekami izpētītas, šo nozaru pamatjēdzienu interpretējumi
ir vēl samērā abstrakti. Arī bibliotēku zinātnes un bibliotekārā

darba savstarpējo attiecību daudzaspektālā problēma nav pilnīgi
atrisināta. Tāpēc arī latviešu «Bibliotekāro un bibliogrāfisko ter-

minu vārdnīcas» veidotājiem rodas nopietnas grūtības termina

'bibliotēku zinātne' skaidrošanā. Terminu skaidrojumu teorija pie-
ļauj termina deskripciju, t. i., aprakstījumu, ja terminam nav iespē-

jams atrast loģisku definējumu, šādos gadījumos deskripcija
aizstāj precīzu termina definīciju. Acīmredzot deskripcija būs ne-

pieciešama, arī skaidrojot terminu 'bibliotēku zinātne.

Kataloģizācija. Arī šo jēdzienu mūsu rīcībā esošās terminolo-

ģiskās vārdnīcas pat vienā valstī skaidro atšķirīgi. J. Samurins,

piemēram, uzskata, ka kataloģizācija ir visu veidu un formu ka-

talogu sastādīšana, bet šaurākā nozīmē — iespieddarbu aprakstī-
šana.2 Informātikas terminu vārdnīcās, kurās kā terminu apakš-
sistēma ietverta bibliotēku zinātnes terminoloģija, kataloģizācija
traktēta kā katalogu sastādīšana, ietverot arī bibliogrāfiskā ap-

1 Wright Curtis И. The Wrong Way to Go. — Journal of the American So-

ciety for informationScience, 1979, vol. 30, N 2, pp. 67—76.
2 Шамурин E. И. Словарь книговедческих терминов. M., 1958, с. 114.
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raksta sastādīšanu un apraksta kartīšu sistematizēšanu un ievieto-

šanu katalogā. 1 Vairumā terminoloģisko vārdnīcu2 kataloģizācija
skaidrota kā iespieddarbu aprakstīšana un katalogu organizācija.

Savukārt V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas sagatavotajā
«Bibliotekāro terminu vārdnīcā» termins 'kataloģizācija' interpre-
tēts kā iespieddarbu bibliotekārās apstrādes — aprakstīšanas, kla-

sificēšanas un priekšmetošanas — metožu un procesu kopums, kā

ari katalogu organizācijā ietilpstošo procesu un operāciju kopums.
Norādīts, ka terminu 'kataloģizācija' nav ieteicams lietot iespied-
darbu aprakstīšanas nozīmē.3 Amerikas bibliotēku asociācijas «Bib-

liotekāro terminu skaidrojošajā vārdnīcā» atzīmēts, ka plašākā
nozīmē termins 'kataloģizācija' apzīmē iespieddarbu un citu doku-

mentu klasificēšanu un priekšmetošanu. 4 Tātad terminoloģiskajās
vārdnīcās bibliotēku zinātnes pamatterminam 'kataloģizācija' fik-

sētas šādas nozīmes: šaurākā — iespieddarbu aprakstīšana un ka-

talogu organizācija un plašākā — bez iespieddarbu aprakstīšanas
un katalogu organizācijas tā ietver ari klasificēšanu un priekšme-
tošanu. Ar terminu 'kataloģizācija' Padomju Savienībā apzīmē arī

zinātnisku disciplīnu, bibliotēku zinātnes sastāvdaļu, kas pētī bib-

liotēku katalogu organizācijas vēsturi, teoriju, metodiku un praksi.5

Laika gaitā acīmredzot notikusi jēdziena kataloģizācija evo-

lūcija. Tas pāraudzis iepriekš minēto šauro nozīmi un kļuvis pla-
šāks, aptverot arī iespieddarbu un citu dokumentu klasificēšanu un

priekšmetošanu. Pieņemot par pamatu jēdziena plašāko teorētisko

interpretējumu, izvirzās dažas problēmas: mainās bibliotēku zi-

nātnes divu pamatjēdzienu klasifikācija un priekšmetizācija jēdzie-
niskā pakārtotība. Saskaņā ar termina 'kataloģizācija' plašāko no-

zīmi bibliotēku zinātnes sastāvdaļai ir jābūt kataloģizācijai, kurai

pakārtotas līdz šim par relatīvi patstāvīgām bibliotēku zinātnes

sastāvdaļām uzskatītās — klasifikācija un priekšmetizācija. Tātad

praktiski bibliotēku zinātnes disciplīna būs tikai kataloģizācija,
kura integrēs sevī klasifikāciju un priekšmetizāciju. Kā veidosies

šo triju jēdzienu hierarhiskās attiecības, kā saskaņosies to teorē-

tiskais saturs?

Klasifikācijas teorijas pamatlicējs S. Ranganatans uzskatīja,
ka vissarežģītākā bibliotekārā darba procedūra ir iespieddarbu un

citu dokumentu klasificēšana. Vēl sarežģītāka, bez šaubām, ir kla-

1 Словарь терминов по информатике на русском и английском языках..,
с. 141; Терминологический словарь по информатике.., с. 184.

2 Peile J. Bibliotekāro terminu vārdnīca. R., 1957, 77. lpp.; Terminology of

Documentation .., p. 97.
3

Словарь библиотечных терминов ...
с. 63.

4 A. L. A. Glossary of Library Terms .., p. 24.
5 Словарь библиотечных терминов .., с. 63—64.
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sifikācijas sistēmas izstrādāšana. Tāpēc izvirzās jautājums, vai ir

pareizi, ja jēdzienu klasifikācija pakārto jēdzienam kataloģizācija.
Bibliotēku zinātnes teorijā pagaidām uz šiem jautājumiem atbildi
neatrodam.

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijai un

Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisijai ne-

bija viegli precizēt termina 'kataloģizācija' jēdzienisko saturu. Pēc

ilgstošas diskusijas nolemts latviešu topošās «Bibliotekāro un bib-

liogrāfisko terminu vārdnīcas» tematiskās daļas «Bibliotēku ka-

talogi» projektā ar terminu 'kataloģizācija' apzīmēt iespieddarbu
un citu dokumentu klasificēšanas, priekšmetošanas un bibliogrā-
fiskās aprakstīšanas metožu un paņēmienu kopumu. Otrā nozīmē

šo terminu lietosim bibliotēku zinātnes sastāvdaļas apzīmēšanai.
Vārdnīcas tiešajiem veidotājiem šķiet, ka bibliotēku zinātnes sa-

stāvdaļu, kas pētī bibliotēku katalogu organizācijas vēsturi, teo-

riju, metodiku un praksi, pareizāk būtu apzīmēt ar pilnīgi jaunu
terminu — 'katalogoloģija', t. i., mācība par katalogiem. Ar laiku šis

neoloģisms varētu adaptēties teorijā un praksē, novēršot termina

'kataloģizācija' divnozīmīgumu.

Klasificēšanas teorija un informācijas analītiski sintētiskā pār-
veide ir ļoti sarežģīta un pilnveidojama zinātniskās darbības joma.

Tā kā dažādu dokumentu un citu objektu klasificēšana nepiecie-
šama ne tikai bibliotēku zinātnē, bet arī citās zinātņu un tautas

saimniecības nozarēs, tā ir starpnozaru problēma. 1979. gadā
PSRS Zinātņu akadēmijas organizētajā Vissavienības seminārā

(Boroka, Jaroslavļas apgabals) par klasifikācijas teorijas jautā-

jumiem atzīmēja esošās terminoloģijas neskaidrību. Terminus

'klasifikācija', 'tipoloģija' (tipizācija), 'taksonomija', 'sistemātika'

(pat sistēma — ne vispārīgās sistēmteorijas nozīmē) bieži lieto kā

sinonīmus, lai gan dažkārt ir mēģināts tos nodalīt un hierarhizēt.

Tiek lietoti arī tādi sinonīmapzīmējumi kā 'sadale', 'grupēšana',
'individualizēšana'. Daļa speciālistu uzskata, ka par pamatterminu

pieņemams apzīmējums 'sistemātika', citi domā, ka nav teorētiski

attaisnojama tradicionālā termina 'klasifikācija' aizstāšana ar

jauno terminu. 1 Sis jautājums ļoti aktuāls ir arī bibliotēku zinātnē.

Atšķirību starp klasificēšanu un sistematizēšanu no bibliotēku zi-

nātnes viedokļa pašlaik vislabāk traktē informātikas terminu vārd-

nīcas. Proti, klasificēšana ir iespieddarba vai cita dokumenta sa-

tura, atbilstošās zinātņu nozares vai disciplīnas, izdevuma nolūka,

adresējuma, citu pazīmju un tām atbilstošo pieņemtās klasifikā-

cijas sistēmas iedaļu noteikšana. Tātad, klasificējot dokumentus,

1 Забродин В. Ю. Проблема классификации (обзор). — Науч.-техн. ин-

форм., 1980, сер. 2, № 2, с. 36—37.
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tos attiecina uz kādu konkrētu klasifikācijas sistēmu, piemēram,
BBK sistēmu. Sistematizējot objektus, parasti savstarpēji salīdzina

un nosaka to kopīgās un atšķirīgās pazīmes un atbilstoši šīm pa-
zīmēm kārto noteiktā secībā.

Ar terminu standartizēšanu klasificēšanas jomā Padomju Sa-

vienībā nodarbojas Vissavienības tehniskās informācijas klasifikā-

cijas un kodēšanas zinātniskās pētniecības institūts. Sastādot «Bib-

liotekāro terminu vārdnīcu», V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas

speciālisti par pamatu ņēmuši šī institūta izstrādāto Valsts stan-

dartu (VS) 17369—71 «Классификация и кодирование информа-

ции». Saskaņā ar šī VS norādījumiem sevišķi pastiprinājušās ne-

skaidrības bibliotēku zinātnes klasifikatīvajā terminoloģijā.Minētajā
normatīvdokumentā ar terminu 'klasifikators', resp., 'klasificētājs'
(классификатор) apzīmēts «sistematizēts klasificējamo grupējumu
nosaukumu un to apzīmējumu kodēts kopums». Bibliotekārā darba

praksē šis termins atbilstoši apzīmētu tradicionālās klasifikācijas
tabulas. Pakļaujoties šim nosacījumam, PSRS bibliotēku zinātnes

terminoloģijas veidotāji ieteica terminu 'klasifikators' nelietot

iespieddarba vai cita dokumenta satura un tam adekvātā termina

pieņemtās klasifikācijas sistēmas indeksa noteicēja apzīmēšanai.
Līdz šim neapstrīdamo terminu 'klasifikators' aizstāja ar neolo-

ģismu 'sistematizators' (vai pareizāk — 'sistematizētājs'), bet ter-

minu 'klasificēšana' ar — 'sistematizēšana. Sie neoloģismi pama-

zām sāka parādīties speciālajā literatūrā, bet VS 17369—71 tika

pārskatīts un 1978. gadā nomainīts ar VS 17369—78 «Единая си-

стема классификации и кодирования технико-экономической до-

кументации». Jaunais standarts savukārt rekomendē tādas termi-

noloģiskas izmaiņas klasifikācijas jomā, ka bibliotēku zinātnes ter-

minoloģijā tās nav iespējams ieviest ne teorētiski, ne praktiski. Kā

zināms, radikālām izmaiņām nepakļaujas neviena terminu sistēma,

tāpēc pagaidām VS 17369—78 uz bibliotēku zinātni nav attieci-

nāms. Līdz ar to bibliotēku zinātnē pašlaik nav normatīvdoku-

mentā, kas reglamentētu klasifikācijas terminu lietošanu.1

Internacionālo terminu 'klasifikācija', 'klasificēšana' un 'klasi-

ficētājs' aizstāšana ar 'sistematizācija', 'sistematizēšana' un 'sis-

tematizētājs' speciālajā literatūrā pagaidām nav pietiekami teorē-

tiski pamatota, tāpēc uzskatāma par pārsteidzīgu, jo internacionālo
terminu 'klasifikācija' lieto visos pasaules reģionos. Saskaņā ar

terminoloģijas teoriju praksē dziļi iesakņojušos terminus drīkst

mainīt tikai pēc vispusīgas gan pašu terminu, gan to maiņas iespē-
jamo seku analīzes.

1
1982. g. izdots un 1984. g. 1. janvārī stājies spēkā jaunais terminoloģiskais

VS 7.39—82 «Систематизация и предметизация», kas reglamentē klasifikā-

cijas terminus.
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Atmetot pamatterminu 'klasifikācija', vajadzētu mainīt arī vi-

sus tos bibliotēku zinātnes terminus, kuros kā terminelements

ietilpst vārds klasifikācija, jo terminelementu drīkst lietot tikai tajā

pašā nozīmē, kādā lietots patstāvīgais termins. Šādu eventuāli no-

maināmu terminu bibliotēku zinātnē ir daudz: klasificēšanas meto-

dika, klasificēšanas dziļums, analītiskā klasificēšana, klasificēša-

nas lēmums.

Pēc plašas diskusijas Bibliotekārās un bibliogrāfiskās termino-

loģijas apakškomisijā nolemts republikā lietot terminus 'klasifikā-

cija', 'klasificēšana' un 'klasificētājs' to tradicionālajās nozīmēs

un vismaz pagaidām atturēties no terminu 'sistemātika', 'sistemati-

zācija', 'sistematizēšana' un 'sistematizētājs' ieviešanas bibliotēku

zinātnē un praksē.
Pašlaik PSRS Valsts standartu komitejā gatavo jaunā VS

«Библиотечное дело. Основные термины и определения» pro-

jektu, kas ietilpst standartu sistēmā «Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу» (СИБИД). 1

Jaunā standarta projektā ieteikts neoloģisms 'sistematizācija' tra-

dicionālās iespieddarbu klasificēšanas nozīmē. Tomēr vajadzētu
ievērot gan PSRS (L. Volkova, Vissavienības tehniskās informā-

cijas klasifikācijas un kodēšanas zinātniskās pētniecības institūts),

gan ārzemju (E. Visters, Vīnes terminoloģiskā skola) terminologu
ieteikumus nestandartizēt jaunos, vēl praksē neieviesušos terminus.

Valsts standarta «Систематизация и предметизация. Термины
и определения» terminu saraksta projektu iepazina un ana-

lizēja Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisija.
Normatīvdokumenta projektā klasifikācijas vispārīgās teorijas no-

zīmē ieteikts jauns apzīmējums — klasifikacioloģija. Latviešu va-

lodā pareizāk būtu klasifikoloģija. Kjasifikoloģijai, kā uzsvērts Bo-

rokas seminārā, ir starpdisciplinārs raksturs, tā ir tikpat aptveroša
kā vispārīgā sistēmteorija. Neoloģismu 'klasifikoloģija' izvirzīja
S. Kiričenko (Odesas Valsts universitāte). Šķiet, jaunais termins

bibliotēku zinātnē ir pilnīgi pieņemams, jo tas novērsīs termina

'klasifikācija' divnozīmīgumu: pašreiz to lieto gan klasifikācijas
sistēmas, gan bibliotēku zinātnes sastāvdaļas apzīmēšanai.

Terminoloģijas apakškomisiju satrauca fakts, ka klasifikācijas
terminoloģijas standartizētāji paredzējuši populārajam terminam

'klasificēšana' piešķirt pilnīgi jaunu nozīmi. Proti, šis termins tur-

pmāk apzīmēs klasifikācijas sistēmas izstrādāšanu. Tātad Š. Ran-

ganatans būs klasificējis, nevis izstrādājis jeb radījis Kola klasi-

fikāciju, bet M. Djūijs savukārt klasificējis «Decimālo klasifikā-

IVS 7.26—80 «Библиотечное дело» izdots 1981. g., tas stājies spēkā
1982. g. i. janvāri.



ciju».
1 Jaunas nozīmes piešķiršana bieži lietotajam terminam

'klasificēšana' šķiet neargumentēta un nepamatota. Terminam 'kla-

sificēšana' ir gara attīstības vēsture, tāpēc jāšaubās, vai šādu maiņu

akceptēs bibliotekārā darba teorētiķi un praktiķi. Starptautiskās

standartizācijas organizācijas sagatavotā starptautiskā standarta

projekta ISO 804 «Terminoloģijas principi un metodes» noda]ā
«Terminu ieviešamības pakāpes uzskaite» uzsvērts, ka ļoti izpla-
tītu terminu grūti izskaust un nomainīt ar citu, kaut arī pareizāku.
Vēl grūtāk piešķirt ļoti populāram terminam citu nozīmi, kaut arī

jaunākajā nozīmē to reti lieto. Bez tam, ja šāda nozīmes maiņa ir

nepieciešama, tad labāk būtu uz kādu noteiktu laiku izsludināt šo

terminu par nelietojamu tā bijušajā nozīmē un tikai pēc tam pie-
šķirt tam jaunu nozīmi.

Bibliotēku zinātnē ir daudz jēdzienisku un līdz ar to ari termi-

noloģisku neskaidrību. Tas sarežģī terminoloģisko vārdnīcu sa-

stādītāju darbu, jo grūti noteikt terminam adekvātu skaidrojumu,
ja par pašu jēdzienu nav teorētiskas vienprātības.

A. Mauliņa

1 VS 7.39—82 terminam 'klasificēšana' jaunu nozīmi nepiešķīra.
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