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Priekšvārdi

Izdevumam "Latvijas PSR valsts masu bibliotekaa devītajā

piecgade" ir divas daļas. Pirmajā daļā anaiizāts republikas

pieaugušo biblintßku darbs, otrajā - bSrnu bibliotekāra apkal-

pošana. Materials abās daļßs kārtots pa galvenajiem bibliotekāra

darba jautājumiem, izdalot tos, kas pādejoa pieooa gadoa aaviš-

ķi aktuāli. T9 nodaļa "Lasītāju apkalpošana. Literatūras propa-

ganda" izdalīta apakšnodaļa "Jaunatnes bibliotekāra apkalpošana"

Tajß dots pārskats par svarīgākajiem orgānizatoriekajiaa panāku-

miem jaunatnes bibliotekārajā apkalpošana. Noteiktam laaltāju

grupām, t.sk. jauniešiem, organizētie pasākumi nozaru literatū-

ras propagandai aplūkoti apakšnodaļas par minataa tematlkaa li-

teratūras propagandu.

Atsevišķa nodaļa apkopoti materiāli par bSrnu bibliotekāro

apkalpošanu pieaugušo bibliotēkās.

Nodaļā "Bibliotēku kadri. Materiāli tehniskā bāze" runāta

gan par pieaugušo, gan bernu bibliotēkām.

Izdevumam pievienota t*ja ievietoto tabulu earakets.
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Ievads

Padomju Komunistiska partija lielu uzmanību velta

padomju sociālistiskās kultūras attīstībai, rūpējas par darba-

ļaužu idnjiskā? audzināšanas darba tSlākū paplašināšanu un pa-

dziļināšanu.

r',''iX/IVkongress noteica ideoloģiska darba galvenos vir-

zienus devītajā oiecgade,un visu republikas valsts masu bibliotē-

ku darbiri ;,u mmunlba šajā laika bija pievērsta sekmīgai kongresa

virzīto uzdevumu .PSKPCK pieņēmusi vairākus svarīgus lē-

mumus. Starp tiem nozīmīga vieta ir 1974.g. lēmumam "Par bibliotē-

ku lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšana un

zinātniski tehniskajā progresē". Šis dokuments ir liecība tam,

cik augstu komunistiska partija vērtē bibliotēkas lomu padomju

tautas dzīvē, kB arī nosprauž tālāko bibliotēku attīstības pro-

grammu izvērsta sociālisma celtniecības perioda. T3s kļuvušas

par svarīgiem ideoloģiska un politiska darba centriem, aktīvßm

zinātnes un tehnikas sasniegumu propagandētajam. Grāmata un bib-

liotēka ieņēmušas nozīmīgu vietu republikas iedzīvotāju ikdiena,

kļuvušas par padomdevējam darbß un mßclbßs.

Lai sekmīgi pildītu PSKP CE lēmumu "Par bibliotēku lomas

palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšana un zinātnis-

ki tehniskajā progresß", republika pieņemti vairāki svarīgi do-

kumenti, kas uzliek par pienākumu ministrijām un resoriem, kuriem

ir bibliotēku tikls, izskatīt jautājumus par šo bibliotēku darbu

un plānot pasUkumus tā uzlabošanai.

Latvijas PSR Ministru Padomes 1975.g.2.jū1ija lēmumā "Par
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valsts masu bibliotēku centralizācijas gaitu un to ldmas palieli-

nāšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā" vārtāts paveiktais

un izvirzīti uzdevumi tālākai bibliotāku tikla centralizācijai.

Latvijas PSR Augstākās Padomes sesijā 1975.g. izskatīts un

pieņemta lāmuma jautājumā "Par darbaļaužu deputātu padomju uzde-

vumiem rapublikaa kultūrizglītības ieatāžu darba uzlabošanā".

Latvij*s PSR Kultūras ministrija izstrādājusi izvērstu pasā-

kumu plānu minātā PSKP OK lāmuma drīzākai izpildei.

PSKP CX lāmuma ne vien rosināja pilnveidot bibii-.t6k<,darbu

visās jomās, bet, pateicoties tam, lielāku vērību bibliotēkām sā-

ka veltīt sabiedrība. Daudzos rajonos bibliotēku ddi-bajautājumus

izskatīja darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteju sēdēs, lielā

ku uzmanību tiem veltīja rajonu un pilsētu partijas komitejas,

palielinājusies bibliotāku autoritāte iedzīvotāju vidū.

Devītās piecgades laikā ievērojami paplašinājušās republikas

bibliotāku sociālās funkcijas, paaugstinājusies to dartf tfektivi

tāte, nostiprinājusies saikne ar dzīvi, praktiskajiem komunisma

celtniecības uzdevumiem.

Noteiktu vietu Padomju Latvijas bibliotēku darbinieku dzīvē

sociālistiskā sa ensība. Visas daudzveidībās sociālis-

tisko sacensību formas sekmēja to uzdevumu izpildi, kas bibiiotē

kām bija izvirzīti devītajā piecgadē. Republikas bibliotēkas jau

izveidtaj'uaās tradīcijas, uzkrāta zināma pieredze gan sociālistis

ko stoesalbu organizēšanā, gan pieputo saistību praktiskā iz-

pildi.

Ik gadu re; .blikā ' tiek kultūra.-un izglītības iestāžu

skate, kurā nosaka labāk rajonu kultūras darba veicēju. Labā-



3

kājām masu bibliotēkām piešķirts "Teicama daroa bibliotēkas" nosa<

kums. Tādu mūsu republikā ir 164.

Ciemu bibliotēku darbu aktivizējušas sacensības par labāko

bibliotēku lasītāju apkalpošanā. No 1966.g., kad apstiprināts šo

sacensību nolikums, par uzvarētājām kļuvušas 52 ciemu bibliotēkas

Ar katru iv papildinās arī to bibliotēku darbinieku pulks, kas

saņēmuši nozīmīti "Labākais grāmatu propagandists".

Aizvadītajā piecgadē bibliotekāri piedalījušies vairākās

Vissavienības, republikas, rajonu un pilsātu skatās un

konkursos, kas aptvēruši dažādas bibliotekārā darba jo-

mas, rosinājuša sociālistisko sacensību, palīdzējuši celt darba

idejisko un politisko līmeni, uzlabot literatūras propagandu, la-

sītāju apkalpošanu, veicināt pirmrindas pieredzes noskaidrošanu

un ieviešanu.

Interesanti un, galvenaia, ar labiem rezultātiem republikā

notika konkurss par bibliotāku darba pieredzes labāko aprakstu

(1971.g.) un PSRS 50.gadadienai veitītaia bibliotāku konkurss

(1972.g.).

Pirmā pasākuma mērķis bija sekmēt bibliotāku un klubu darba

pirmrindas pieredzes noskaidrošanu, propagandu un ieviešanu. Ta-

jā piedalījās visu veidu bibliotēkas, un aantmtie materiāli lie-

cināja par nopietnu dažādu bibliotekāra darba jautājumu risinā-

jumu. Labākie apraksti tika apbalvoti un publicēti izdevumā "Jau-

nākais bibliotāku darbā" (R.,1972).

īpatnēja sacensību forma bija PSRS 50.gadadienai veltītais

bibliotēku konkurss, šeit aktīvāka loma bija bibliotekāriem, viņu

parādītajam zināšanām, prasmei oriantātiea atsevišķos bibliote-
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kārā darba procesos.

1974.g. notikusi skate uzticīgi

un bibliotēku pārbaude "Lasītāju - apepiāiia-

tu apkalpošana."uzlaboja dajbu visos vitzienoa, īpaši

datādu nozaru.spoci3iistu bibliotekāro un informatīvo apkaipošaūL

Mērķtiecīgs darba ar jaunatni, cieša sadarbība ar komjau-

natnes pirmorganizācijām, daudzveidīgas individuāla un masu dar-

ba formaa raksturo bibliotēku iekļaušanos Vissavienības jauc

laaītāju konferencē "Būaim

Ļeaina un partijaa novēlējumiem"

(1974.g.).

Par plašu individuālā un masu darb<*kumpi.,ksn

ierance "Liesmainie Ķadi"( 1575 vBl vairāk i ļ.lināja

bibliotēku un komjaunatnea organizācijas n-idr<rbH)u,u.: izbojā

jauniešu bļhļioteķāro un bibliogrāfisko apkalpošanu, parādīja,

cik liela nozīna grāmatai jaunā oilvßka idejisko un tikumisko

principu veidošanā.

Dauda vērtīgu atzilu W ieroamju darba turpuiikai

nai devuši reģionālie konkursi un,akatea. Virknē rajonu un pil-

sētu
'

c notiek regulāri par daŠSdiem bibliotekārā darba jautā-

jumiem, šāda prakae kļūut populāra vibā republikā.

Valsta aaau bibliotēkas arvien bietēk kļūst

pētījumu bēaēm Tēs piedalās gat- gan re-

publikas metodisko centru oragnizētajoa Viens no tien

bija Viļr LāSa PHh Vaistd bibliotč as 1974.g. vairākos

republikas raj< .oaorg izātais pßtTjumß, kura mērķis bija no-

skaidrot metodiskg un b oiiogrāfieko materiālu izAantosanaa
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efektivitāti un bibliotekāru iemanās strādāt ar tiem. Tikpat

svarīgi bija ari apkopot priekšlikumus un ierosinajumua par ma-

teriālos aptverto tematu loku, uzziūat, kadi izdevumu tipi ir

visnoderīgākie bibliotekāru ikdienas darba. Savākta materiāla

analīze devu ieep3ju uzlabot un tßißk pilnveidot metodisko un

bibliogrāfisko līdzekļu sistēmu mūsu republikā, kā arī roaināja

zonu un rajonu bibliotākae meklēt jaunas iespējaa plašākai mi-

nēto materi?ļh izmantošanai.

PagājuAan piecgades nogalē apkopoti ari Vlļa Lāča Latvijas

PSR Valstu bibliotgkaa Zinātniskās pßtnieclbaa nodaļas Kuldīgas

rajonā organizētā pStljuma "Grāmata un lasīšana lauku rajonā"

(1971.-1974.g.) rezultāti. Tie devuši iespSju izatradāt zināt-

niski pamatotus ieteikumus bibliotēkām, kā ari iestādām un or-

ganizācijām, kas nodarbojas ar literatūras izplatīšanu. No-

skaidrot pārvietojamo bibliotēku stāvokli republikā un noteikt

to attīstības perspektīvas palīdzēja 1970.-1972.g.veiktais pē-

tījums "Pārvietojamo bibliotēku loma lauku iedzīvotāju bibliote

kārajß apkalpošanā".

Republikas valsts masu bibliotēkas aktīvi piedalljuaāa

ari V.l.Ļeņina PSRB Valsts bibliotēkas pētījumā "Jaunieguvumi

un to izmantošana maau bibliotēkās" (1971.-1973.g.). Tajā pie-

dalījās 3 rajonu, 4 pilsētu, 5 ciemu un 3 bērnu bibliotēkaa.

Devītajā piecgadē vaiata m*au Bibliotēkās veikta nopietns

darbs, lai uzlabotu republikas iedzīvotāju bibliotekāro ap-

kalpošanu.
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Bibliotēku tīkls

Valata maau bibliotēku tikla republika

nokārtota. Stacionāro, pārvietojamo bibliotēku, iesniegšanas

punktu un filiāļu izvietojuma pārsvarā pārdomāts un aptver vi-

sas lielākas apdzīvotas vietas un ražošanas iecirkņus.

i.tabula

Valsts masu bibliotēku tikls

*
Daugavpils pilsētas 6.bibliotēka kļuvusi par bērnu bibliotēku.

masu pieauguši bibliotēku akaita piecgadē

par 2s.

Devītajē piecgadē plaši valsts masu bibliotēku

tīkla centralizācija. Saskaņā ar Latvijas PSR Kul-

tūras ministrijas Kolēģijas 1371.g. apstiprināto perspektīvo

plānu pāreja uz jauno darba orgāni aijas fo.mu jāpabeidz līdz

A/?B.g. Piecgade i beigā republika veiksmīgi darbojas 18 centra-

lizētaa bibliotēku slstß as - 3 republikāniskas pakļautības pil-

Valsts ma- T. sk.

Gads tGada
rajonu pilaght, un

BKaiTS

liotSkas

taku ko]
akaita

P-
rajo
bibl

t8ka

mu P
.io- p

ts m

)ilsatu un

pilsētcie-
natu bib-

ciemu bib-

liotēkas

ciem

iiot
nu bib-

;§kas

Izmaipas

liotSkaa

Uz 1971.g.
1.janv. 962 26 119 817

1971. 973 26 119 828 ill

1972. 979 26 119 834 + 6

1973. 965 26 11',) 840 + 6

1974. 986 26 118^ 842 .+ 1

1975. 987 26 118^ 843 + 1
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-9tas (u?ugavpill, Ventspilī, Rīgas pilaetaa Oktobra rajona)

ua 1*?
.

k; n nos. Rūpīgs sagatavošanas darbs norisa 7 re-

publjkr- p-it'Ņtpsun rajonos, kas centralizāciju uzsaka desmi-

tas pirmajā gadā.

' < cion B r B bibliotekārē ap -

k M n ir cvarīga vienota masu bibliotēku tīkla sa-

atav! ļ), iedzīvotāju apgādi ar literatūru. Lt labßk

apkali ii rūpnieciskas vb lauksaimnieciskas ražošanas

iacirkaus, lauku setu kopas, daudzas stacionßrßa bib-

HotSkas :anizejušaa pārvietojamas bibliotēkas un literatū-

ras izsniegšanas punktua. (Sk. 2.tab.8.1pp.).

Analizējot piaogades darba radītājus, redzam, ka nemitīgi

aamazinajies pārvietojamo bibliotaku skaits. Stacionāro biblio-

tēku darbinieki nopietnāk domājuši par pārvietojamo bibliotēku

lietderīgāku izvietojumu, ta&u v!l daudz neizmantotu rezervju.

Bibliotēku uzkrāta pieredze rada, ka literatūras izsniegšanas

punkti ir perspektīvāka nestacionāra forma un dod arī labākus

maultatus, jo izaniegšanos punkta lasītajuß apkalpo bibliote-

kāra - speciālists un lasītāji aißtemKtiski no atacionarßa

bibliotēkas fonda saņem nepieciešamo un jaunāko literatūru.

Spilgta piemērs tam - Ludzas RCB nestacionāro bibliotāku darba.

Pārvietojamo bibliotēku lietderības pakāpes

samazināšanos laukos lielā mērā nosaka arT samērā Btraujß cie-

*atu veidošanas saimniecību centros, kur lasītāju rīcībā ir

universālais stacionārās bibliotēkas fonds, bet pārvietojama

bibliotēkā literatūras propaganda biezi nav vajadzīgajā līmenī,

pērāk **** ir aajaemamtāa literatūras klāsts.*Neakatoties uz to,
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2.tabula

taeionārobibliotēku
darbsrepublika

Gaos

mobiblio-
Izmaiņas

tēicuskaits

Filiāļu

Lasītāju

VidBjais

Vidējais

skaitsIzmaiņas

skaitsIzmaiņas
lasīta
ju%

nokopē-nestacio-

nestaoio-

skaitsvie-jS
lasīta-

nārobiblio-

nārajēs

nBskaita
tekuskaits

siblio-

cionarajēvienai
sta-

tēkasbiblio-

ciomāra
jai

tēkēbibliotēkai

Uz.1971.g. 1.janv.

3.194

73

96.357

29

16,6

1971.

2.862

-332

11C

+37

95.892

-465

32

16,2

2,6

1972.

2.655

-207

96

-14

91.610

-4.282

33

15,3

2,4

1973.

2.360

-295

103

84.266

-7.342

34

13,9

2,1

1974.

2.135

-225

96

77.333

-6.935

34

12,4

1.9

1975.

2.033

-102

115

+19

76.045

-1.28S

35

12,0

1,8



3.tabula

Nestacionāro
bibliotaku

darbsLudzas
RCB

lads

Nestacionāro
bibiio-

Tgķuskaits ārvieto-

izsnieg-

jamāsbib-
sanas

liotākas

pumcti

Lasītāju
skaits pārvieto-izsnieg- jamāsbib-

šanas

iiotSkās

punktos

Lasītāju
skaits

notiopS,1qlasītāju 3kai
ca

%

nokopg-iāizsnie-

.jamāsbib-
3anas

li

otekāslunKtc^
jurna

Jz1971.
g.

...ianv.

739

153

34,3

10.104

1.896

14,2

L975.

304

717

33,4

3.714

12.741

19,0
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nestacionāro bibliotekārās apkalpošana formu īpatsvars, sevišķi

ciemos, ir samērā liels. Piemēram, Madonas rajonā n<.<visiemcienu

bibliotēku apkalpojamo mikrorajonu iedzīvotājiem pārvietojamās

bibliotēkās un izsniegšanas punktos lusa 32%.

Pozitīvi vērtējams Dundagas pilsētciemata lauku teritorijas ļ

bibliotēkas 5 pārvietojamo bibliotSku Aarbs. Tā-=apkalpo 57% no

visiem minētās bibliotēkas lasltājio Darbs ar nestacionārajām

bibliotēkām aktivizējies ari Alūksnes un Preiļu rajo<-. .

kā ari Talsu rajonā, pārvietojamo bibliotēku <tn pun-

ktu lasītājiem tiek rīkotas pārrunas, lasīti litei it apskati.

Interesanti masu darbu nestacionārajās \. <j.: i ēi.

Krāslavas RCB. Tā pilsētas farmaceiti savā pārvietoi-iru?bi)<iiotē

kā pulcējās disputam par V.Spāres rcmānu "Tirleānas tneitenes".

Pasākuma dalībnieki ne tikai izteica savas domas p&t šo daiļdar-

bu, bet ari noskatījās dokumentālo filmu "'f-irleānusmeiteņu tik-

šanās" un ar interesi noklausījās savas kolßßes Lielā Tēvijas ka<

dalībnieces A.Beķeres atmiņu stāstījumu.

Ik gadu derīgo padomu stundas "Jums, vecāki" netiek pārvie-

tojamā bibliotēkā bērnudārzā, šeit bārnu vecāki noklausās ārsta

un skolotāja padomus par bBrnu sagatavošanu skolai, saņem bib-

liotekāra informāciju par pedagoģisko literatūru. Apskatā un iz-

stādē ieteiktos izdevumus vecāki vai tūlīt saņemt luslšanai, lai

pēc tam tcļS atdotu bērnudārza pārvi ' <jamās bibliotēkas vadltājaj

Krāslavas RCB kolel Ivs nopieti,t lomā pat-to, lai ari ne-

stacionāro bibliotēku lasītai varēt izmantot priekšro-

cībām, ko <Ļodcentrai ;ācija. Tādēļ vLenotā fonda izmantošanas

organizācijas nodaļa regulāri uz pārvietojamo bibliotēku bāzes
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organizē jaunākās literatūras izstādes ua skates, ta sekmējot

vienota fonda izmantošanu. Lielu interesi ražošanas kolektīvos

izraisa ari tematiskas literatūras kopas par jautājumiem, kas

tobrīd aktußli to darbiniekiem.

Grāmatu pienešana lasītajiem dzīves un darba vietas mūau

republika nav sevišķi izplatīta. Visbiežāk šos pienākumus veic

skolēni un pastnieki, apgādājot ar literatūru gados vecus un

slimus cilvēkus.
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Lasītāju apkalpošana
Literatūraspropaganda

Kvalitatīvs darbs 8r lasltājieta jr vārīgākais bib)io';ēku

darba iecirknis. Par tā pilnveidošanu n<tietni re-ub

līkas bibliotāku darbinieki un centusie: likt lie'3 savu

prasmi un zināšanas, lai maksimāli apnicinātu kat.ra lasītajā

piepraslj.uuus pāc literatūras. Bibliotēk arvier- biežāk, īpaši

pādājos gudos, izstrādā vienotus reģiona iedzīvotāju bibliotekā-

rās apkalpošanas plānus, sevišķi rūpējoties par atsevišķu ra-

žošanas kolektīvu vai attālāku apdzīvoto vietu aposti ar li-

teratūru. Daudz darl,ts jaunu la,sltāju iesaist I

Š a n ā .To uzskatāmi rāda nemitīgais lnsltāju skaita pieau-

gums republikas bibliotēkās. Ir vesela rinda bibliotāku Mado-

nas, Valmieras tn citoa rajonos, kur par lasītājiem iesaistīti

pāri par $0% iedzīvotāju. Atskaites periodā nopietni atrādāta

ar ģimeņu kartotākām, kas dod pilnīgu priekšstatu par to, kas

paveikts lasītāju iesaistīšanā un kas darāms turpmāk. Tašu ir

vēl daudz neizmantotu rezervju. Neapmierina pārsvarā nelieli

iedzīvotāju aptvārums ciemu bibliotāku apkalpojamos mikroraļc

oos, pārāk maz, īpaši ciemos, organizēti bibliotēkas pro

pagandas pasākumi.

Darbā ar atsevišķām laaltāju grupām re-

publikā jau iedibinātas zināmas tradīcijas. Liekss, ka nav tā-

du vadošo profesiju pārstāvju, ar kuriem neatrādātu kādā no

bibliotēkām. Metodiskie centri un bibliotāku darbinieki nopiet-

ni domājuši par ataevtšķu profesionālo un sociālo grupu iesais-

tīšanu par bibliotēkas lasītājiem. Liela u*aanlba pievērsta
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partijas un padomju darbiniekiem, inženiertehniskajiem darbinie

kiem, skolotājiem, celtniekiem, Auvājām, lauksaimniecības masu

profesiju pārstāvjiem, apkalpojošās sfāras darbiniekiem v.c.

Diferencēta lasītāju apkalpošana kļūst arvien plānveidīgāka un

pārdomātāka. Lielākā daļā bibliotāku katrai atsevišķai lasītāju

grupai tiek noteikts virziens, kādā bibliotekārs ar to strādās,

vispirms, protams, iepazītas grupas lasītāju intereses un vaja-

dzības. Visbiežāk bibliotēkās strādā ar jauniešiem, diferencējo)

tos sīkāk gan pēc izgllt. -taslīmeņa, gan profesijas, gan inte-

resēm.

Pēdējos gados bibliotekāri arvien vairāk sāk nodarboties

ar lasītājiem, kurus apvieno interese par kādu noteiktu jautā-

jumu. Tādi, piemēram, ir lasītāji, kuru vaļasprieks ir klātie-

nes vai neklātienes ceļojumi pa Latvijas un Padomju Savienības

skaistākajām vietām, ārzemēm. Bibliotēkas darbinieki cenšas sa-

gādāt kā vieniem, tā otriem nepieciešamo literatūru. Ar šādām

lasītāju grupām strādā vairākos mūsu republikas rajonos, pie-

mēram, Saldū, Talsos. Šeit neaprobežojas tikai ar minētās tema-

tikas literatūras izstādēm pašā karstākajā crlojumu laikā -

vasarā, bet samērā sistemātiski visu gadu organizē dažādus pa-

sākumus.

Lai izdarītu vajadzīgos secinājumus un plānotu turpmāko

darbu, lielākajā daļā bibliotēku sistemātiski analizē nrupas

laSltē.ju formulārus. Te gan nereti jūtama bibliotekāru formāla

attieksme, izdarītie secinājumi ne vienmēr tiek pamatoti un

ievēroti turpmāk. Darbā ar lasītājiem jāpanāk augstāka biblio-

tekārās apkalpošanas kultūra, j3māca bibliotekāriem atrādāt ra-
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doši, analizēt paveikto un nemitīgi piirv.ridot larbu.

Masu darbs ir svarīgs ltttratūraa ;- ļ igto.d*P

stßvdaļa. No izraudzītā temata aktualitātes, ia t'i3s dnr<^

formas, 3-asupasākuma adresācijas un t . )9 mātā

atkarīga veiksmīga lasītāju apkalpošana.

Masu pa s 9 kurn v skaits van ' - < htt-iifrt

tekās piecgadč pieaudzis par 583. VSrcj - a tsandert.: t

akaitliski mazāk, bet kvalitatīvākus pae-tumua.

prasa vairāk laika un pūļu, taKu neapša tblttidod T*tui*;

t9tus.

Viļa Mča Latvijas PSR Valsts Zinātniski m*to-[
diskā un bibliogrāfiskā darba nodaļa3organizētais p9tljsunf

metodisko materiālu un bibliogrāfisko līdzekļu izmantoSano

republikas valsts masu bibliotēkās parādīja, ka populā*

rākāa maau darba f o m a a bibliotekāru un ia-!

altāju vidū ir literatūras izstādea un bibliogrāfiskie apskatii

Daļa laslt9ju atzinīgi izsakās par lasītāju konferencēm, di:=p"*

tiem, pārrunām. Bibliotekāri centušies 81s lasītāju velmēs ap*

mierināt, un bibliot9k9s notiek gan klātienes, nekl9tieco3 le-

altāju, gan lasītāju un skatītāju konferences. Prāvu (laUh'.iftf

akaitu paraati pulcina disputi, pārrunām. literārās stundas,

jauno grāmatu dienas. Līdz ar V.l.Ļeņina 100.dzimšanas dienaa

atzīmēšanu bibliotēku prakse ienßca un noatiprinājās masu

formas- jeņiniskia lasījumi un Ļeņina atund**. Turpmß

minētos pasākumus bibliotekāri arvien biešāk organizē

auditorijām, palīdzot komjauniešiem kārtotļeninimhāa i

jauniešiem radoši apgūt un dziļi izprast V.l.Ļeņina t*<vr*'

mantojumu, viņa izvirzīto ideju īstenojumu mūsdien9s.
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Populāri kļuvuši literāri muzikāli vakari, mūzikas pācpus

dienas, pasāJiumucikli, kas veltīti kāda komponista daiļradei

vai noteiktam mūzikas Žanram, šādas darba formas kļuvušas ie-

spējamas līdz ar fonotēku iAveidi pilsētu zinātniskajās un ra

jonu bibliotēkās.

Arvien jūtamāka tendence orgānizāt masu pasāku

m v s noteiktai lasītāju grupai,

s'isttežßktie ir cilvēki no viena ražošanas vai mācību iestā-

dei kolektīva, vai arī lasītāji, kurus vieno interese par no-

teiktu jautājumu. Praks; pierādījusi, ka Šādās auditorijās iz

virzītā problēma vai jautājums tiek analizēts dziļāk, ar lie-

lāku ieinteresētību un aktivitāti, saistot ar sava kolektīva

dzīvi. Arvien retāk bibliotekāri organizē paaākumu9, iepriekš

neiepazīstot auditoriju, nepētot savu lasītāju intereses.

Bieži bibiiotēkās masu pasākums ir izvārstās

vadības sastāvdaļa, kas kalpo intereses radīšanai vai padziļi

nāšanai par noteiktas tematikas literatūru. Noorganizēt lie-

lāku masu pasākumu bibliotēkai vienai nereti na\<paspSkam,

tādēļ visbiežāk tiek apvienoti vairāku iestāžu pūliņi.

Vairums bibliotēku organizē kopīgus masu

pasākumus ar klubiem un kultūras namiem,skolām. Po-

zitīvi vērtējama Preiļu rajona ciemu bibliotēku pieredze. Šeit

kopīgus masu pasākumus orgānizß visas viena ciema teritorijā

esošās bibliotēkas.

Neskatoties uz nenoliedzamo masu darba kvalitātes paaug-

stināšanos, vēl vērojami arī trūkumi . Daļā "bibliotēku

notek neinteresanti, literatūras propagandu nesaistīti
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pasākumi, izvietoti nepārdomāti un nevīžīgi noformēti uzskata-

mas aģitācijas līdzekļi, reti un neregul r).anāli,;"tamasu pa-

sākumu efektivitāte. '

Jaunatnes bibliotekārā

apkalpošana

Aizvadīta piecgade raksturojas arkv'iitativa,, izmaiņām

jaunatnes bibliotekārajā un bibliogrāfiskajā apkalpošanā. Bagā-

tinājies šī darba-saturs, apgūtas un nostiprinājušas jaunas dar-

ba formas un metodes. Satura bagātināšanos noteica gan atsevišķu

sabiedriski politisku jautājumu ua tematikas izvirzīšanās priekš-

plānā, gan ari likumsakarīgi sociāli un ekonomiski procesi. Vie#

no galvenajiem uzdevumiem, kā tika norādīts PSKP XXIV kongresā,

joprojām ir jaunā cilvēka veidošana. Jaunieši jāaudzina komunis-

tiskā idejiskuma, padomju patriotisma, proletāriskā internacionS*

lisma, augstas organizātībaß un disciplinētības garā, jāpanāk,

lai viņi būtu aktīvi jaunās sabiedrības cālāji. Svarīgi, lai katf

jaunietis būtu vispusīgi attīstīts, spējīgs orientēties daudzo

eksakto un humanitāro zinātņu pamatos. TāpSc bibliotāku kolektī-

vi darbā ar jaunatni centušies sekmēt piecgade pamatos pabeigto

* Sk. arī nodaļas "Sabiedrieki politiskās literatūras propagan-

da", "Juridiskās literatūras propaganda*un -'Zinātniski ateistis-

kās un dabas zinātņu literatūras propaganda".
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pāreju uz jaunatnes vispārējo vidējo izglītību *, . i. t ..

pašizglītības nozīmi. Liels ir republikas masu bibliotēku

dl juma jauniešu profesionālā^'-orientācijas problēmu riaināšana,

jauno speciālistu profesionālo zināšanu bagātināšana. Aktivizēj!

jauniešu āti akās un estētiskas audzināšanas darbs. Joprojām ak-

tuāls bija uzdevuma sekmēt jauniešu sagatavošanu karadienestam

tmlumju Armjjā. Nozīmīga vieta ieradīta arī jauniešu tiesiskajā*

audzināšanai.

Ar katru gadu pilnvt dojae jaunatnes bibliotekārā apkalpe

Šana un literatūras propaganda, tašu īpaši tā aktivizējās PUHS

lave-uoštmās 50.jubilejas gadā, kad jaunā kvalitātē izvērtās

teorētiskā mantojuma propaganda, grāmatu populari-

zēšana par padomju tautas kauju un darba tradīcijām, par jaunie

šu vietu komunistiskās sabiedrības veidošanā. Nozīmīgi piecgaic

pasākumi, kuru laikā aktivizējās literatūras propaganda par kom

jaunatnea varonīgo vēsturi un mūsdienām, bija Vissavienības jau

fa,lasītāju konfenence "Būsim uzticīgi Lecina un partijas novē-

iajm«Ji*w"un republikāniskā skate "Būsim uzticīgi Ļeņina o<vēlā

jumt*-**.

Jaunatnes bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas o*

ganizāciju, jaunu lasītāju iesaistīšanu, jaunatnes komunisciaKā-

audzināšanas darba satura pilnveidošanos veicināja $o.gadadie-

nai kopš padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā vettltā

Vissavienības jauno 'isltāju konference "Liesmainie gadi".

speciālistu apkalpošanu v< cināja \rpājā rajonu bibliotēku

'Latvijas L.munistiskās partijas . materiāli. 8.,

51.1pp.
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pārbaude "Lasītāju - speciālistu apkalpošana".

Jaunatnes bibliotekārās apkalpošanas t-ilākuuziabošauu vei-

cinājis "Nolikums par jaunatnes bibliotekārās un

apkalpošanas organizāciju Latvijas PSR masu bibliotēkās", kuru

1975.g. apstiprinājusi Latvijas PSR Kultūras ministrija.

Objektīvs jaunatnes apkalpošanas kvalitātes rādītājs ir

bibliotSkas un komjaunatnes pirmorganizāciju sadarbība. Liela

nozīme sadarbības izvāršanā ir PSRS Kultūras minintrijas Kolē-

ģijas un VĻKJS CX Sekretariāta kopīgajam ienutoam"Far komjaunat-

nes organizāciju un bibliotāku darbu jaunatnes komuniitiskajā

audzināšanā un panākumiem tā uzlabošanā "(L974.g.) un Latvijas

PSR Kultūras ministrijas Kolēģijas un Latvijas LKJS CX Sekre-

tariāta 1974.g.kopīgajam lēmumam "Par bibliotēku un komjaunatnes

pirmorganizāciju darbu un turpmākajiem uzdevumiem jaunatnes ko-

munistiskajā audzināšanā". Sadarbības pozitīvie rezultāti parā-

dījās Vissavienības jauno lasītāju konferences "Lr3ai-<-*inie gadi"

laikā, kad jautājumus par jauniešu lasīšanu, lasīšanas kultūru,

par pašizglītības nozīmi apsprieda atklātās korngsunaiešu sapulcēs,

kur tika propagandēta arī attiecīga literatūra. Par bibliotēku

un komjaunatnes organizācijas vienotās darbības nenoliedzami po-

zitīvo ietekmi uz ideoloģisko audzināšanu liecina Jēkabpils,

Krāslavas, Liepājas un Tukuma rajonu bibliotāku pieredze, kur 31

sadarbība bijusi sistemātiska. Tašu ir rajoni, kur tā noritējusi

kampaņveidīgi vai ari nav bijusi nemaz.

Bibliotāku pieredze piecgadē ļauj atzīmēt pozitīvu tendenci

darbā ar jaunatni, kad, izmantojot vietējo presi un radio, popula*

rizāta bibliotāka un literatūra. Tur, kur informācijuveic pie-
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tiekami kvalitatīvi un sistemātiski, ari rezultāti neizpaliek.

Jau sen pierādījies, ka bibliotēka viena nevar pilnvērtīgi ap-

kalpot lasītājus, sevišķi tiķ prasīgu auditoriju kā jaunieši,

kuriem ir svarīgs patiesi emocionāls, interesants, svaigs infor-

mācijas pasniegšanas veida. Jāmin ari otra jauniešiem raksturī-

ga informācijas uztveres īpatnība - sevišķi spilgti izteikta ten

dence lasīto identificēt ar dzīvi. Bet ne vienmēr šis īpatnības

ievēro bibliotāku darba praksē. Bieši vien lietpratīgas lasīšanai

vadības trūkuma rezultāf jaunieši izdara virspusējus, pat kļū-

dainus secinājumus. Te nepieciešama bibliotēkas sadarbība ar cii

vākiem, kuru dzīve un darbs devis nozīmīgu ieguldījumu tautsaim-

niecības attīstībā. Tie ir darba pirmrindnieki, racionalizatori,

dažādu nozaru speciālisti, saimnieciskās, kultūras dzīves vadī-

tāji, literatūras un mākslas darbinieki un daudzi citi.

Piecgades laikā iesakņojies un nostiprinājies jaunie

šu diferencētas bibliotekārās ap-

kalpošanas princips, kura pamatā ir jauniešu vecuma,

psiholoģisko īpatnību, mācību un ražošanas specifikas ievērošana

3is darbs nav atrauts no visa lasītāji apkalpošanas procesa, bet

gan kļuvis paT tā sastāvdaļu. Jauniešu kategorijā pamatā iekļau-

ti lasītāji no 14 līdz 20 gadiem. Tašu praksē, lai veicinātu

sistemātiskāku jaunās paaudzes lasītāju apkalpošanu, daudzās bib

liotākās vecuma robešas paplašinātas līdz 27 gadiem. Jauno lasī-

tāju kategoriju veido strādājošā jaunatne, vispārizglītojošo ako

lv 9.-ll.kl. skolēni, profesionāli tehnisko, speciālo vidusskolu

un audzēkņi, a 1-11 kursu studenti, jaunie

speciālisti. Sīkāks strunturßlais edailjums 'jauniešu

grupās veikts, ievērojot konkrētos apstākļus. Rakr'urlgākāč
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grupas: jaunieši ar 8 kl. izglītību, kas f.trādā un 'tf-mācās; jau-

nieši ar 8 kl.lzglītību, kas strādā un n-ā(--!s; teh- {

nieko*skolu un vidējo speciālo mācību audpuķpiļ viiua-

skolēui; jaunieši ar vidējo izglītību, kn otrādā nr n<ttM3c&e;

jaunieši ar vidējo izgllulbu, atrādi Māoāa; jaunie spe-

ciālisti.

BlbliotPkāa izdalītna karadienesta 'm

iesaukfanaa vaouna jauniešu grupas, kurinigalvena vērība pievar-t

ata tāf literatūras propagandaj, kaa pallo; viņiem

dienestam Fadomju Armija. Da!āa bibliotēkas noformētas grūti,

audzināmo pua*ud&u grupaa, kuras izvērsts tikumiskās un ttt**is-i

kās audzināšana darba. Profesionālās Īpatnības dazrei* ir notei-!

kušaa at;Rļeel%aa jauniešu izialīganu patetsvī(*āgrupSj.

jaunia šoferi, jaunie lopkopji kurle"

sniedz informāciju par literatūru vinu profeaijā un popularizē

grāmatas vispusības garīgās attlatībaa veicināšanai.

Kopīga darbā ar visām jauniešu grupām ir lasīšanas kultūras

iemaņu izkopšana, bibliotekāro un bibliogrāfisko zinBēanu propa-

ganda, sistemātiska interešu pētīšana, fotmulāru anall*6*

Bibliotēku darbinieki ir pārliteinājuŠiea, cik svarīgi ir

panākt stabilu atgriezenisku kontakcu vmidoČanoe ar laeītāju -

jaunieti, tāpBc ievērojamavieta individuālajā darbā atvēl9t;ana*

runām par viBām problēmām, kas satrauc jaunatni. Tas savuh&'t r<*

da apstākļus lasītāju interešu, sagatavotība* pakāpta noehaid-

rošanai, veido augsni lasīšanas vadības sekmīgai iavāršanai. -lau-t

no lasītāju auditorija nav viendabīga, tāpāo bibliotekāriem jā- }

būt ļoti elastīgiem darba mērķu un formu izvēlē.
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Darba ar jauniešu ,rrupāmjāievēru plānveidlgums, jābUt

SKaiuiiem tā mērķiem. Piemēram, Jēkabpils rajona bibliotēkaa

darbinieki jauniešu grupai ai 'nestabilām interesēm izvēlējušie

šādutimērķus: izveidot noteiktas lasīšanas intereses, radziļi

nāc lunlšanas procesu.

UarbS ar šie grupas lasītajiem bibliotekāri praktizējusi

individuālas sarunas, organizējusi tematiskas izstādes, grāmatu

at<b) ;Ļus un ieteikuši bibliogrāfiskos rādītājus.

individuālajā darbā r jauniešiem, kuri strādā un turpina

mācīties, izvirzīti šādi mērķi* palīdzēt mācību procesā, celt

lasīšanas kultūru.

Jauniešu grupu apkalpošana bibliotēku darbinieki izmantoju

Si< < tikai savu fondu vai centralizētās sistēmas vienoto fondu,

bet vajadzīgās grāmatas pasūtījuši ari SBA kārtā. Piemēram,

Jelgavas rajona Plu -t es ciema I.bibliotēkā jaunieši, kuri ātrā

dB un mācās, 1975-;. SL kārta 3aņ6muši 27 grāmatas.

Republikas bibliotekāri veikuši ievērojamu darbu ar vispār

izglītojošo skolu skolēniem. Galvenie virzieni individuālajā

darbā ar šīs grupas lasītājiem: pirmkāipalīdzība mācību

procesā, sevišķi iemaņu veidošana darbā ar grāmatu, blbliogrā

fiskajiem un uzzinu materiāliem, otrkßrt*, tika nostiprināta un

paplašināta Interese par kādu konkrētu mßclbu priekšmetu, par

noteiktām profesijām.

Profesionālās orientācijas darbu

veikušas virkne rajonu, Jūrmalas un Rīgas pilsētas bibliotēku.

Propagandējot literatūru par profesionālās orientācijaa jau

lielu vērību individuālaj m darbam veltījušas Rīgas
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pilsētas 9., 10., 13., 18., 30., Oktobra rajona Centrālā un Jūr-j

malas pilsētas 1., 2., 3-, 5* bibliotēkas. Jauniešu profesios!-!

lajai orientācijai organizētas tikšanas ar dažādu ;rofesiju'pērj

stßvjiem. Vecāko klašu audzēkni iepazīstināti ar dažādām lauk-

saimniecības nozaru specialitātēm. Patriotiskas audzināšanas dM

bu jauniešu grupas ar profesionāli tehnisko orientāciju velksaM

saistījis Rīgas pilsētas 18. bibliotēkas kolektīvs. Rīgas rajOM

bibliotēka, atzīmējot dažēdu profesiju dienas, iekārtotas plaM

literatūras izstādes. Devītajā piecgadē republikas bibliotēkas

propagandētas profesijas, kas visvairāk nepieciešamas tautas

saimniecībai. Tas veikts, sadarbojoties ar mikrorajonu skolēn,

komjaunatnes pirmorganizācijām, profesionālās orientācijas kabi

netiem. Pastiprināts individuālais, masu un uzskatāmas aģitācij?

darbs kāpinājis nozaru literatūras izsniegumu republikā.(Sk. 2.

pielikumu.)

Jāatzlmß, ka izverat profesionßlo orientāciju bibliotēkās

kāvā tas, ka ir maz literatūras, sevišķi latviešu valodā, kur

saistoši un aizraujoši aprakstīta kāda profesija. Ari jauniešu

intereses šajā vecumā ne vienmßr ir noteiktas un stabilas, tß-

pßc profesionālās orientācijas darbā pagrūti atrast atbalsta

punktuß. Lai sekmētu šo darbu, jāpanāk arvien ciešāka bibtiotē*

ku un skolu sadarbība.

Liela ir jaunatnes interese par pasākumiem), kuru la9kā vi*

ņi paši var parādīt sevi kā jau izveidojušās personības ar pat*

atāvlgiem spriedumiem un vārtßjuma kritērijiem. Te minami dia*.

puti, literāras tiesas, lasītāju un lasītāju - skatītāju kon-

ferences, konkursi, pārrunas. Šis darba formas.kļuvušas tra-
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dicionālas, tāpēc svarīgi, lai nezustu to aktuālais un emocionā-

lais skanējums. Alūksnes rajona Virešu ciema I.bibliotēkā jau-

niešu organizētās literārās tiesas priekšā stājās V.Kaijaka

darba "Bailes" varoni. Lasītāju konferencē par B.Vasiļjeva grā-

matu "Bet rītausmas šeit klusas" savas domas izteica Jelgavas

pilsētas 2.bibliotēkas lasītāji. Interesanta saruna izvērtās dis-

putā "Par sevi un to puisi", kurš tika organizēts Rēzeknes rajo-

na Kruķu ciema I.bibliotēkā. Jaunatnei adresēto masu pasākumu

loma lasītāju interešu aktivizēšanā un nostiprināšanā ir neno-

liedzama.

Atzīmējot jaunatnes bibliotekārās apkalpošanas darba po-

zitīvos rezultātus, jānorāda ari uz republikas masu bibliotēku

darba trūkuma a, vēl joprojām Eastcpami. Strādājot ar jau-

niešiem,nireti nav izvirzīti Šī darba mērķi vai arī tie ir for-

māli. Tas liedz izvērst sistemātisku, plānveidīgu jauniešu lasī-

šanas vadību, viņu interešu attīstīšanu un nostiprināšanu. Ir

nobriedusi prasība pārskatīt un pārvērtēt ieveidojušos jauniešu

grupu struktūru, kurās dominē vecuma pazīmju kopums, un lielāku

uzmanību pievērst jauniešu interesēm. Jāizvērš lasītāju - jaunie-

šu interešu izpētes darbs un jāpanāk, lai viņu.lasīšanas procesa,

interešu un prasību analīze sniegtu pēc iespējas objektīvākas

ziņas un ļautu bibiiot?Kāriem ir,norītpareizus secinājumus.

Sabiedriski politiskās literatūras propaganda

Pagājušajā piecgadē republikai bibliotēkās daudz darīts,

lai sabiedriski politiskās literatūras propagandu paceltu jau-

nā, kvalitatīvi augstākā pakāpē.
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gados pieņemtajos Komunistiskas partijas un Padomju

valdības dokumentos norādīts uz nepieciešamību kompleksi rlsirt&t

audzināšanas jautājumus, t.i., atbilstoši dažādu darbaļaužu grupt

īpatnībām efektīvāk organizēt idejiski politisko, internacionālo,

tikumisko un darbaudzināšanu.

Savu darbību sabiedriski politiskās literatūras propaganda

bibliotākas cieši saistījušas ar šiem visai padomju tautai izvir-

zītajiem uzdevumiem.

Svarīgu vietu darbā ar sabiedriski politisko literatūru

V.I. Ļeņina teorētiskā mantojuma propa-

ganda. Repubiikas bibliotekāru saime to vienmēr uzskatījusi par

darbaļaužu komunistiskās audzināšanas svarīgu sastāvdaļu, šaja

jomā darbs virknē bibliotēku plānots lai iespējami plači, se-.

Višķi jauniešu vidū, izvērstu V.l.Ļeņina dzīves un revolucionā-

rās darbības, runu un rakstu, kā ari PSKP dokumentu stuoēšanu.

Labākās bibliotēkas organizējušas ne tikai pasākumu ciklus minē-

tās literatūras propagandai, bet rīkojušas ari tikšanās ar parti-

jas un komjaunatnes veterāniem, kara un darba varoņiem, Ļeņina

ordeņa kavalieriem, piecgades jaunajiem gvardiem, lai ar šo cii- !

vēku praktisko darbību parādītu V.l.Ļeņina ideju piepildījumu

mūsdienās.

Bibliotēku un komjaunatnes pirmorganizāciju 3adarbības rezulļ

tātā praksē ieviesusies jauna darba forma - Ļeņina stundas. Tās

vislabāk ļauj komunisma celtniecības prakses salīdzinā-

šanu ar ļrņinisko teorētisko mantojumu. SSda veida pasākumu or-

ganizē? ma ir atbildīgs darbs, kas prasa dziļa-,ziilŠanas un or-

ganizatoriskas Arī temata izvēle ir ne mazāk atbildīga.
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Diemžēl, Ļeņina stundu tematika joprojām ir šaura un aprobežojas

galvenokārt ar militāri patriotisku jautājumu studāšanu. Pozi-

tīvi vērtējama Liepājas.rajona Vaiņodes pilsētciemata un Vēr-

gales ciema bibliotāku kopīgi orgānisātā Ļeņina stunda par jau-

niešu devumu devītajā piecgadē.

Interesanti un pārdomāti bibliotēkās propagandēti PSEP XXIV

kpngresa materiāli, mūsu tautsaimniecības, zinātnes un kultū-

ras saniegumi devītajā piecgadē. Nopietnu darbu bibliotekāri

veikuši arī mūsu valsts Komunistiskās partijas XXV kougresa cie-

nīgai Eag9idlsanai.
*

Vairumā republikas bibliotēku notikuši tematiski vakari,

mutvārdu žurnāli, pārrunu cikli, izstādes un literatūras skates

par tematiem "No kongresa līdz kongresam", "Piecgades ritmi",

"Mēs un piecgade", ''Apspriežampamatvirzienus", "Mūsu ciems ,

mūsu saimniecība devītajā piecgadē", "Rītdienas cilvēks veido-

jas šodien" v.c. Suvdabīgi un interesanti masu pasākumu cikli

par minēto tematiku notikuši Alūksnes un Madonas RCB un Talsu

rajona bibliotākā. Pasākumos risinājās pārrunas par republikas

sasniegumiem piecos gados, par dzimtā ciema un saimniecības de-

vumu piecgadei, par to turpmāko attīstību..
.

Liela uzmanība bibiiotakēa pievērsta novadpētnie-

cības materiēlu propagandai. Analizējot bibliotē-

kas organizētos pasākumus, ka arī iepazīstot darbu ar atseviš-

iacltaju grupSm, jāsecina, ka literatūra par dzimto novadu

ir ļoti populāra. īpaši tas sakßms par materiāliem, kas atspo-

guļo Liela Tēvijaa kara notikumus, elpu par padomjņ varu Latvi-

ja, ievērojamiem partijaa un komjaunatnea darbiniekiem. Sevišķi
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darba ar minßto literatūru aktivizējies pßdājo divu gadu laika,

kad republikas rajoni un pilsßtas atzīmeja 30.gadadienu kopš at-

brīvošanas ne fašisma jūga.

Lielas Uzvarus 30. gadskārtai orgāni

zßtie pasßkumi devuši lielu ieguldījumu darbaļaužu, ;evišķi

iesaukšanas un iejaukšanas vecuma audzinā-

šana.

Organizējot militāri patriotiskās

audzināšanas darbu, galvenā vērība tika pievērst.;

dziļai ļeņinisko sociālistiskām Dzimtenes aizsardzības ideju iz-

skaidrošanai. Bagātu pieredzi darbā ar šo grupu uzkrājuši siste-

mātiska jauniešu militāri patriotiskas audzināšanas darba aizsā-

cēji mūsu republikā - Jēkabpils rajona* bibliotēkas, Krāslavas

ROB un Rīgas pilsētas ld.bibllo',Bkas darbinieki. Par savi rajona

pirmrindas pieredzes skolu jaunatnes militāri patriotiskajā audzj

nāšanā kļuvusi Dagdas pilsētciemata bibliotēka..Ar katru no gru-

pas dalībniekiem veikts liels individuālais darbs. Bibliotekāri

iepazīstinājuši jauniešua ar bibliotāku, ar tās bibliogrāfisko

uzzinu aparātu, noskaidrojuši vinu intereses, gatavošanos dienēs

tam Padomju Armijā, ieteikuši visiem* attiecīgu literatūru. Bib-

liotēkas darbinieki sastādījuši ieteicamas literatūras sarakstus

par dažādām militārām specialitātēm, iekļaujot tajos populāru ii

teratūr. par- dieneatu Padomju Armijā, par kara tehniku un iero-

čiem, par padomju karavīru varonību, piemēram, "Jauniešiem par

specialitātēm". "Vinu vārdi ir leģendāri", "Korčagina

kaluma cilvēki", "Izturot mēs uzvarējām". Šajļ darbā plaši iz-

mantoti skie Biblictekßru palīgi darbß ar
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jauniesaucamajiem - iaaltājl, kaa jau izdienējuši vai ari kuru

dzīve cieši saistīta ar armiju. Šie cilvēki tikās ar jauniešiem,

stāstīja viņiem par karavīru ikdienu, par atsevišķam militāram

specialitātēm, palidzāja izvāļāties labāko un Interesantāko li-

teratūru. Literatūras izvāie palīdzēja arī tematiskie plaukti

"Lielais TBvijas karš daiļliteratūrā", "Kara memuāri", "Par varo-

nību, par-varoņdarbiem, par slavu", "Varoņi nemirst" v.c. Vairā-

kās republikas bibliotēkās organizēti jauniasauoamo stūrīši ar

pastāvīgām literatūras izstādēm, kuras sistemātiski pa.jildinātaa

ar jaunākajiem materiāliem. Tur izvietoti militāra raksturo pe-

riodiskie izdevumi. Lasītāji varēja izmantot bibliogrātiakoa ma-

teriālus un tematiskās kartotēkas. Labus rezultātua jauniešu mi-

litāri patriotiskajā audzināšanā devusi lietpratīga novadpētnie-

cības literatūras izmantošana.

Bibliotēnas plaši propagandēta literatūra par Jtaevišķiem

Lielā Tēvijas kara posmiem, par ievērojamākajām kaujām. Liela

emocionalitāte raksturo tikšanās vakarus ar bijušajiem fronti-

niekiem, partizāniem, cilvēkiem, kaa viaua spēkus atdevuši darbam

aizmugurē, rūpīgam darbam ir arī -ezultāti. Piemēram, par

tematu "UzvariH 30 gadi" Alūksnes BCb izsniegtas oet

Ludzas uCB - grāmatas.

Satjlmirisni politiskās literatūras propagandā plaši pielie-

tota forma ir literatūras skatea. Sevišķi populāras tās Kļuvušas

pēdējos gados, l'a Taisu RCB, atsaucoties uz FSR3 Kultūras ministri

tjas ieteikumu Uzvaras 30.gadadienai veltīt zstades "Grāmata -

cīnītāja", noorganizēja literatūr s skati ar šādu nonaukumu.

Sešas lielas skates nodaļas ietvēra plašas tematikas materiālus.
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Interesanta bija skates nodaļa, kurāapkopoti bibliotßkas fonotēka'

materiāli - skaņuplates ar tā laika dziesmu ierakstiem, kā arī

skaņdarbiem, kas radušies mūsdienas, šo nozīmīgo vēsturisko noti-

kumu rosināti. Arī Jēkabpils rajona bibliotēka organizēta skate

"1418 ugunīgas dienas" izraisīja lielu sabiedrības interesi.

Aktīvi ar saviem pasākumiem bibliotēkas lekļāvās Starp-

tautiska aioviatea gada atzīmēšana. Izstā-

žu cikli, tematiski vakari, lasītāju konferences un pßrrunas,

tes ir nepilnīgs to darba formu uzskaitijums,kas organizētas bib-

liotēkas, lai paradītu sievietes - matēs, sievietes - cīnītajās

un aabiedriakāa darbiniecea, sievietes - darba darītājas lomu

mūadlenu sabiedrība.

Raksturīgi, ka labāko republikas bibliotēku organizētie

pasākumi ar sabiedriski politisku tematiku kļūst arvien intere-

santāki. Bibliotekāri radoši risina gan formas, gan satura jautā-

jumus. Vairuma gadījumu tajoa tiek runāta par problēmām, kas ak-

tuālas ikvienam republikas iedzīvotājam.

Konkrētāka kļuvual ari bibliotāku palīdzība partijas un kom-

jaunatnes politiskļa izglītības tīkla

klaualtājiemun propagandistiem. Rajonu bibliotēkas

koordinē savu darbu ar partijas komiteju politiskās izglītības

kabinetu bibliotēkām. Tā Jēkabpils rajona bibliotēka apkalpo

Markaisma-ļeninisna universitātes klausītājus, bet teorētisko

aemināru propagandistus - partijas komitejas politiskas izglī-

tības kabineta bibliotēka. Rajona bibliotēka regulāri pa vietējo

radiomezglu sniedz informāciju par bibliotēkas fondā esošo ka-

sītājiem nepieciešamo literatūru. Tāpat s-ivu<wrbu ar partijas
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komitejas politiskas izglītības kabineta bibliotēku propagandistu

grupas bibliotekārajā apkalpošanā koordinē Dobeles RCB.

Par padarītā darba rezultātiem lieoina sabiedriski politis-

kās literatūras izsnieguma pieaugums piecgade. (Sk. 2.pieliKumu).

Darba rādītāju analīze liecina,-ka sabiedriski politiskās li-

teratūras izsnieguma procents no kopšjā literatūras izsnieguma

ir samērā stabils, vidßji piecgade - 12,0%.

Juridiskās literatūras propaganda

Darbaļaužu tiesiska audzināšana, sociālistiskās likumības

<<ntiesiskas kārtības nostiprināšana vienmār bijusi Komunistis-

kās partijas un Padomju valdības uzmanības centrā.

Lai tālāk nostiprinātu sociālistisko likumību, PSKP XXIV

X uress norādīja visnotaļ turpināt darbaļaužu tiesisko audzi-

nāšanu. Pildot izvirzītos uzdevumus, bioliotēkas veikušas lielu

darbu. Pamatoti var teikt, ka aizvadītajā piecgadā daudzās repub-

likas bibliotēkās lasītāju tiesiskā audzināšana ieņēmusi redzamu

vietu darbaļaužu Komunistiskās audzināšanas kompleksā. Labākie

juridiskas literatūras propagandßtāji bijuši Krāslavas, Jēkab-

pils, Daugavpils, Madonas un Limbažu rajonu bibliotekāri.

Sastādot gada plānus un plānojot darbu katram mēnesim, bib-

liotēku darbinieki lielu uzmanību veltījuši tiesiskas audzinā-

šanas jautājumiem, juridiskās literatūras fonda sistemātiskai

izpētei. Individuālo ur mesu darbu viņi centušies veikt diferen-

cēti ar atsevišķām lasītāju grupām.

Krāslavas rajona Pied ujas ciema bibliotēkā izdalīta skolo-

tāju grupa, kuru sistemātiski informē par jnidiskās literatūras
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jaunieguvumiem, šai lasītāju grupai nolasīti literatūras apskati!

"Pusaudzis ur likuma", "Jaunāka juridiska literatūra", apaprM

N.Žogina un E.Meļņikova grāmata "38K0H 060 MHe H MHe 0 3KKO**a*}o*"

ganizētas izatades "V.l.Ļeņins par sociālistisko iikur.lbu","Cl!

vāks, sabiedrība, likums" v.c. Saskaņa ar bibliotekāras

pošanas pianu Daugavpils rajona bibliotāka ar juridisko lltera*

tūru apkalpojusi prokuratūras, tiesas un milicij*a darbiniekuSj

Speciālisti vienm3r ir informēti par jaunieguvumiem.

Daudzßs bibliotēkas liela uzmanība veltīta vietējo padomjg

deputātiem, partijas, komjaunatnes un arodbiedrību aktlvistiea_

un sabiedriskajiem kartības sargiem. Piemēram, Kr&siavas HCB

darbinieki rajona deputātu padomes sesija organizējusi litera-

tūras skati "Tiesiskas zināšanas - deputātiem**, Indras ciema

bibliotēkas vadītßja vietējo padomju sesija nolasījusi apskatu

"V.l.Ļeņins par sociālistisko likumību", Auc+s biblio*

tēkas speciālisti organizējuši pārrunu "Deputātu uzdevumi un

pienakun'i" J

Daudzos rajonos bibliotēkas^ pienialSa dienu orga-

nizēšana. Sevišķi populāras tās t rajona pie*<*

bibliotēkas (Indraa, āepovnm, ci<A**A

uz pasākumu bija aicināti, viai ž$ t-ieta* deputāti, par-

tijas un komjaunatnes aktī-

visti. Pasākuma bibliotēkai vadītāja

punktā noorganiz#j)aj ts*tadi

likums", pie kur** p*tr

"V.l.Ļeņina ii*waabAi*\

un pienākumi**. HHiotāikaa vadītāja sastādīja viktorīnu tUI-
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vēks uu likums". Pasākuma dalībnieki lepazinās ar literatūras

izatēdi "Juridiskās zināšanas - deputātam". Bagaidot H3RS Konsti

tūcijaa dienu, deputātu diena bija noorganizāta ari Piedrujaa

ciemā. Pasākuma sagatavošanā aktīvi piedalījās Libliotē-

kaa vadītāja.

Bibliotēkas, sadarbojoties ar Tautas univorsitāšu juridis-

kajam fakultātām, piedalījušās paaākumu organizēšanā klau-

sītājiem. Tā Dobeles RCB tikšanāa vakarā ar rajona prokurori

bija noorganizējusi izstādi *'.'aunatneun likuma". Arī Valkas un

Rēzeknes RCB darbinieki rīkojuši izstādes un lasījuši literatū-

ras apskatus T-iutasuniversitāšu klaucītājiem.

Virknē bibliotēku juridiskas Hteratūras propagandai veik-

smīgi izmanto';ae skolās. Tā Ventupiis rajona

bibliotēka vecāku sapulcei sagatavojusi bibliogrāfisku apskatu

"Cilvēks ur likuma". Literatūras apskati par vecāku tiesībām

un pienākumiem nolasīti Alūksnes RCB utiJākabpils rajona Rites

cieoa bibliotēkā. Ogres rajona Lēdmanes ciema bibliotēkas vadī-

tāja neorganizējusi pārrunu "Juma, vecāki".

Katru mēnesi Daugavpila rajona kultūras namā rīkota jaunlau-

lāto diena, kurā piedalās dzimtsarakstu biroja darbinieki, ju-

riati, ārsti. Bibliotekāri šajā pasākumā piedalijußiea ar lite-

ratūras izstādi un apskatu.

Bibliotēkās, kur juridiskās literatūras prepagandā liela

uzmanība veltīta individuālajam darbam (sarunai par konkrētiem

notikumiem, i.sakot literatūru par skarto tematiku, pārrunai par

Iziaaītßm grāmatām, individuāliem ieteikumiem, kas atbilat laal-

tāju interesēm), rezultāti nav 'zpalikuāi. Piemēram, Krāslavas
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rajona Bērziņu ciema bibliotēka pēc 11 individuālām pārrunām

par tiesiskiem jautājumiam izsniegtas 28 gr'matas par šo tema-

tiku.

Liela uzmanība republikas nioiiotēkās veltīta lasītājiem -ļ

speciālistiem. Lai labāk apmierinātu 81s grupas lasītāju inte-

reses un pieprasījumus, bibliotēkas izmantojušas centralizē-

to bibliotēku sistēmu vienoto fondu, gan SRA.

ĪpaBa uzmanība republikas bibliotēkās veltītu jaunatnes

tiesiskajai audzināšanai, kuras nozīme uzsvērta PHKP XXIV kongre

sā. Juridiskās literatūras propagandai jauniešiem bibliotēkas

izmantojušas dažādas darba formas, hrāsl.vas rajona Indras ciema

bibliotēka sistemātiski organizējusi Ļeņina stundas p&r da&ādu

tematiku, t-Sic. ari par Juridisko ("V.l.Ļeņins ;jaj

ko likumību").

Jauniešu tiesiskajai audzināšanai bibliotēkas rīkojušas te-

matiskus vakarus. Lubānas pilsētciemata oibĻAoKēkss vakarā "Jau-

nietis un likums" runāju Lubānas vidusskolas tiesiskās audzinā-

šanas pasniedzēja un Lubānas iecirkņa milicijas pilnvarotais.

Literatūras apskatu par tematu'nolasīja bibliotēkas vadītāja

L.Rinda. Gatavojoties pasākumam, bija iekārtota literatūras iz-

stāde "Mēs un likuma". Tā kā pieprasījums pēc šīs literatūras

bija tik liela, ka to nevarēja apmierināt ar bibliotēkā esošo

fondu, no Centrālās bibliotēkas papildus tika izsūtītas grāmatu

kopas.

Alū 3nea rajona Jau aiūksnea ciema bibliotēkas vakarā "Lai

nenonā-tu konfliktā ar likumu" jaunieši varēja par saviem

pienākumiem un tiesībām. Gulbenes rajona bibliotēkas las*
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taji pasākuma "Jaunieši un noziegums" noklausījās lekciju par

padomju likumu ievērošanu, n-'Br.atljāe dok-nnentaiu lii'.iu "Aiz-

liegta zona" un iepazinās ar ]i.t*ratūra** izstādi "
:

plusos un mīnusos".

Mutvārdu zurnßl§ "Sargß godu no jaunības diw*!m!" Apes

pilsētas I.bibliotēka piedalījās 45 jaunieši.

Bauskas rajona Vecumnieku ciema 2.bibliotpka reorganizēja

disputu "Jaunatne un tiesības", ko vadīja leciTkaa

pilnvarotais.

literatūra arī ve-

cuma jauniešiem. Viņi iepazīstināti ar PSBS l.tkumu"'ar vispā-

rējo karaklausību", ar mūsu Bruņoto Spēku kaujas tradīcijām,

karavīru jiesīußm un p un citiem jautß *-.<A%Btu

pieredzi iarbā ar pirmaieoaukšanac vecuma jauniešu uzkrā-

juši Jēkabpils 'uiKrßslavas rajonu oibliotekUrl.

Devītajā piecg-riē bijis bibliotēkas

to masu pasākumu klāsts. Juridisko zlnāŠaju pro-

pagandai bibliotēku darbinieki literatū-

ras izstadns. T3s r?kstui-oteoatllras "Pevltās

piecgades jaunie likumj", "Tevi audzina, aar-**B.uo"oda Padomju

likums" hCB), "Viņu - cīņa ar t"*su" <veit!ta mi-

d tr'b; i :, pilsētas blbliotākā), "Hozie-

Sums -n sula" <X RCB), "Kopsoli ar dzīvi un likunu" (Ces

pH tibiiotākā) v.c.

popularitāti iemantojušas iitera

turas skatus, nuru organizēšanai iztanto visu vienoto fondu.

Tā Krāslavas rajona Andrupenes ciema bibliotēka literatūras
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skatei "Zināt, ievārot, Bargāt" no Centrālās bibliotēkas fon-

diem saņēmusi 96 grāmatas. No skatā izliktās literatūras lasī-

tājiem izsniegtas 53 grāmatas.

Lasītāji iecienījuši mutvārdu žurnālus: "Likums

un mās" (i-adonasrajona Barkavas ciema bibiiotākā), "Es, pasaul'a

daļa, atbildīgs par visu" (Alūksnes rajona Jaunalūksnes ciema

I.bibiiotākā), "noziegumam nav vietas mūsu sabiedrībā" (Daugav-

pils rajona Kalupes, Medumu, Taboraa un citu ciemu bibliotēkās).

Par juridiskiem jautājumiem republikas bibliotēkās organizē-

ti arī tematiski vakari: "Tevi audzina, soda un sargā padomju

likums" (Limbažu rajona Viļķenes ciema bibiiotākā), "Sabiedrība

un likums" (A.Jpīša Skrīveru pilsētciemata bibliotēkā), "Padomju

ģimene un likums" (Jēkabpils pilsētas bibliotēkā).

Juridisko zināšanu propagandai bibliotēkās rīkoti arī jau-

tājumu un atbilžu vakari: "KoDstitūcijaß diena" (Jēkabpils m, jo-

na Dunavas ciema Tadenavas bibliotēkā), "Cilvēks - sev un cilvēks

-
sabiedrībai" (Rēzeknes rajona Feimaņu ciema I.bibliotēkā ko-

pā ar klubu). Jēkabpils rajona Vīpes ciema bibliotēkas vakarā

"Novērsīsim noziegumu un nozieguma cēloņus" prokurors un advo-

kāts atbildēja uz lasītāju jautājumiem.

lecienītai ir tikšanās ar Juristiem, tautas tiesu piesēdē-

tājiem, iekšlietu daļu darbiniekiem, sabiedriskajiem kārtības

sargiem, autoinspekciju darbiniekiem un milicijas tēmu istabu

inspektoriem. Parasti šīs tikšanās papildina plašas Literatūras

izstādes.

Tl sisko zināšanu propagundai bibliotēkas tzmL.to arī

pārrunas un to ciklos. Pārrunā "Moziedzībr'; cēloņi" Magmas
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rajona durmaatienea ciema I.bibliotēka piedalijās 72 apmeklē-

tāji. ViMt varēja iepazīties ar literatūras izstādi "Kopsoli

ar dzīvi un likuma" un noklausīties apskatu "Likums un mēs".

Popularitāti iemantojuši tematiskie juridiskas literatūras

apskati.Raksturīgākie temati! "Cilvēks un likums", "Ģimene un

likums", "Padomju likumi un likumdošana", "Nozieguma tiks at-

klāts". Li<.donas RCB regulāri reizi ceturksni notikuši jaunāko

juridisko žurnālu apskati.

Virkne Krāslavas,Ludzas, StuŠkas un Valmieras rajonubibliotāku

aktīvi piedalījušas Latvijas PSR Augstākas Padomes un vietējo

padomju vēlēšanu kampaņa, organizējot tematiskus

pasākumus jaunajiem vēlētājiem, rīkojot tikšanās ar deputātu

kandidātiem un iepriekšējo sasaukumu deputātiem. Atzīmējams

Krāslavas rajona bibliotēku veikums! tematisks vakara "Vāļā-

tajiem" (Piedrujas ciema bibliotēkā), tematisks vakars jaunajiem

vēlētājiem "Padomju vēlēšanu sistēma* (Bērziņu ciema bibliotē-

kā). Vēlēšanām organizētas daudzas izstādes, piemßram, "Padomju

vēlēšanu sistēma - pati demokrātiskāka pasaulē" (Andzeļu un

Bērziņu ciemu bibliotēkās), "Vēlētājiem" (Asūnes, Grāveru, Kal-

niešu un Kastuļmas ciemu bibliotēkās).

Ludzaa RCB literatūras izstāde "Mūsu deputātu kandidāti

vietējas pndomēs un Latvijas PSR Augstākajā Padomā" bija bagāta

ar novadpētniecības materiāliem. Ludzas rajona Mērdzenes ciema

i.bibliotēkas lasītāji tikušies ar deputātu kandidātiem, Ranču

aiema iedzīvotāji - ar deputātiem. Tikšanos bagātināja litera-

tūras izstāde "Padomju vāļāšanu af ;tēma".

Stučkas rajona bibliotēkās vēlēšanu laikā noorganizēta
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tikšanās ar deputātu kandidātiem un iepriekšējo sasaukumu de-

putātiem, nolasīti apskati, izliktaa izstādes, piemēram, "Mēs

ceļam dzīvi, kur neviens nav lieks" (Neretas pilsētciemata bib-

liotēka), "Būt deputātam ir liels gods un liela atbildība" (Tau

kalne3 ciema I.bibliotēkā).

Valmieras rajona bibliotēkā propagandēta llforatūra par pa-

domju zemes demokrātiju, izlikta izstāde "Jum*?,jaunie vēlētāji*

Limbažu rajona Ūmurgaa ciema bibliotēkā noorganizētu pār-

runa "Padomju vāļāšanu aiatāma". Pārruna ar lasītājiem - jaunie-

šiem, kuri pirmo reizi piedalās vēlēšanās, "Likums par mani un

man par likumu" notika Ķeguma pilsētciemata bibliotēkā.

Redzamu vietu bibliotāku darbā ieņēmusi p re t a !t '

bola propaganda. Daugavpils rajona bibliotēka sa-

darbojuaiee ar tiesas orgāniem, ar rajona iekšlietu daļ&e

biniekiem. Regulāri notikuši kopēji izbraukumi ar mutvārdu žur-

nāliem v" kolnoziem un padomju saiMnieclbām, Wrr Šie jasttājumi

aktuāli, kur daudz darba kavējumu, avāriju utt. Mutvārdu žurnāla

'*Wfopt ar zaļo pūķi!" neticis Dubnas

Žurnāla lappusēm runātāji izmaotc.ta vietējce

materiālus. Bibliotēkas darbinieki, zinādami, par <o spe-

ciālisti, atlasīja iite-atOru apskatam par j^ut**l.mi^m.

Klausītāju vairu** bija vīrieši - H?j:?nizaioi

ari Krāslavas rajona bibliotēku darbā prrtslkohela pr^paga*

dni ierādīta redzama vieta, ho taviem -.-nrn

nāt mutvārdu žurnālu yt. 't-;n. t-ines!" [ nū-

jas ciemu bibliotēkās), pārrunas "Flroā glāzīte",
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tās sekas", "Zāles un alkohols" (Andrupenes ciema bibliotēkā),

izstādes "&tkohois - ciivēka ienaidnieks (Dagdas piisātciema

un Andrupenes ciema bibliotēkās), "Alkoholam - nē!" (Robežnieku

ciema bibliotēkā) v.c.

Ar tiesību jautājumiem cieši saistītas dabas aiz-

sardzības problēmas. Bibliotekāri ieteikuši lasītājiem

literatūru par dabas skaistumu, par tāß resursu racionālu izman-

tošanu, rai tematu "Cilvēks, daba. likumu" daudzās republikas

bibliotēkās organizēti mutvārdu žurnāli, iaslti apskati, rīkotas

pārrunas, izliktas izstādes. Madonas RCB organizētās literatūras

skates "Daba - mums un nākotnei" materiālus izmantoja ari ciemu

bibliotēkas.

Jm idiak;ija audzināšanā bibliotēkas sekmīgi izmanto daiļ-

literatūru. Lasītāju konferencēs un pārrunāa iztirzāti F.ļ*iļina

"Cietsirdība" um "Pārbaudes laiks", V.Ļipatova "Ciema detektīvs",

A.Levi "Pelēkā vilka piezīmes" un ciHi daiļdarbi.

Mūsu republikā ļoti populārs kļuvis rakstnieks Latvijas

Ļeņina komjaunatnes prēmijas laureāts A.Dripe. Viņa darbi "Pē-

dējā barjera" un "Kolonijas audzinātajā piezīmes" apspriesti

dažādos pasākumos (lasītāju konferencēs, disputos, pßrruuās,

literārajās tiesās) visß republikā.

Bibliotēku veikums juridiskās literatūras propagandā ir

Likni Jieia darba sākums. Turpmāk bibliotēkām jāvelta vēl lie-

lāka uzmanība republikas Augstākās Padomes Prezidija lēmuma

'*Par pasākumiem Latvijas P3R darbaļaužu audzināšanas

uzlabošanā" ("LPHR Augstākās Padoi.s un Valdības liņotājs",

1973, hr.4l, 1051.-1054.1pp.) izvirzīto uzdevumu izpillei.



38

Lielāku uzmanību pelna biedru tiesu un tautns

kartības Bargu Stabu darbinieki, plašāk jālavārŠ tiesību propagi

"un tieaiskā audzināšana dzīvos vietas, ražošanas kolektīvos, uz-

ņēmumos, ie-tādās un organizācijšs, iesaietot tajā kultūras ie-

stādes, pedagogus, deputātus un raŽošanaa pirmrindniekus, cieSak

jāsadrbojas ar spbiedriakajam organizācijām un speciālistiem.

Sistemātiski jāturpina padomju tiesību normu izskaidrošana

jaunatnei, Ipuši ntrādājošajai. Liela nozīme jaunatnes tiesiska-

jā audzināšanā ir bibliotāku sadarbībai ar komjaunatnes organi-

zāciju.

Bibliotāku darbiniekiem vairāk jādomā par dažādību pasāku-

mu iavālā, vairāk jāorganizē tikŠanāa ar juristiem, iepriekš

izpētot iaaītā.iuintereses, iai informētu viņus un atbildētu

tieši uz tiem jautājumiem, kuri auditoriju visvairāk interesē.

Pārdomāta tiesiskās literatūras propagandapalīdzēs realizēt

darbaļaužu tiusisko audzināšanu un it-pildīt uzdevumus, t.o:Saja

jomā ievirzījis PdKP XXV kongress.

Zinātniskiateistiskās un dabas zinātņu

literatūras propaganda

Republikas bibliotākās zinātnieki ateistiska un dabas zin9t--

ņu literatūra propagandāta }a*ti sLn piāņvt;idī**i, iekār-

tojot izstādes, kas papildinātas ar kartotēkām, stendus, ateiPtu

stūrīšus, aaatādot ieteicamās iiteratūraH rVhnjot da-

žādua masu pasākumus. Populāri nija pasākumi par tematiem "Visuma

un cilvāks", "Mūsu dievs - oiivtka vurzntlH prāta", "Debess un
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zemes noslēpumi", "Rakstnieki par reliģiju" v.c.

Raksturīgākās masu darba fermas aizvadītajā* piecgade bija

bibliogrāfiskie apskati, lasītāju konferences, mutvārdu žurnāli,

konkursi, pārrunas, ateistiskās audzināšanas stundas, plaši te-

matiski vakari ar kinofilmu detaonstrājumiem.

Atzinīgi vērtējams Daugavpils un Krāslavas rajonu ciemu bib-

liotēku darbaļaužu ateistiskās audzināšanas

darbs. Abco minētajos rajonos organizētie ciemu bibliotēku kon-

kursi "Par labāko bibliotēku zirātniski ateistiskās literatūras

propagandā" (QougavpiLs rajonā 1975. un "Par labāko masu pasā-

kumu zinātniski ateistiskas literatūras propagandā" (Krāslavas

rajon* 1973.5.) uzlabojuši ciemu bibliotēku darbu ar šīs temati-

kas literatūru. Krāslavas rajona Andrupenes ciema bibliotēkā lie-

la uzmanība veltīta individuālajam darbam ar ticīgajiem. Kon-

kursa gadā šajā bibliotēkā no 2 nodaļas izsniedza 350 grāmataa,

un nodaļas fonda apgrozība bija 3,8.

Vaiißkas Krāslavas rajona ciemu bibliotēkas (Andzeļu, An-

dzeļu ciema RuduSķu, Ezernieku, Skaistas) aktīvi strādājušas

ar jauno ateistu Krupām: iekārtoti ateistu stūrīši, nolasīti

apskati, sastādīti ieteicanās literatūras suraksti un kartotēkas

Lasītāju konference "Lai tumsa zūd!" (par j.uerodoika grāmatu

"Pēdēja grēksūdze") Grāveru ciema bibliotēkā novērtēta par kon-

kursa labāko masu pasākumu. LabSnās zinātniski ateistiskās lite-

ratūras propagandētajās Daugavpils rajonS - Dvietes un Sventes

ciemu bibliotēkas. Daugavpils rajona Biķernieku ciema bibliotē-

ka, organizējot interesantus masu pasākumus vecāko klašu audzēk-

ņiem, zinātniski ateistiskajā audzināšanā sekmīgi izmantota arī
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daiļliteratūra. Cīņai pret pagātnes paliekam cilvēku apziņa

lielu uzmanību veltījuši Rēzeknes rajona bibliotēku

Ikvienam ticīgajam viņi eentuiSieoatrast īpašu pieeju, ietelM

ši literatūru, mēģinājuši iesaistīt pārrunas par izlasīto.

Plaši ...svßrstapropagandiatu informācija par jaunāko li-

teratūru. Rēzeknes rajona propagandistiem regulßri organizēti

jaunumu apskati, izstādes, individuāla informācija.

Aktivizēts individuālaia, masu, uzskatāmās un

metodiskais darbs devītajā piecgade deva labus skaitliskos r9-

dltājua Daugavpils un Krāslavas rajonu un ciemu bibliotēku zi-

nātniski ateistiskās un dabas zinßtņu literatūras propagand!.

Konkursa gada Krāslavas rajona ciemu bibliotēkas izsniegušas

$.025 2 nodaļas grāmatas.

Liela daļa Bauskas, Limbažu, Rēzeknes rajonu ciemu bib-

liotēku kopā ar ateistu padomßm, klubiem, skolām, vietējām

partijaq komjaunatnes pirmorganizācijām vei'kušasuzskatāmās t

aģitācijas un masu darbu.

Tā Bauskas rajona Skaistkalnes ciema I.bibliotēka skolā

noorganizēja vecāko klašu audzēkņiem ateistiskās audzināšanas

stundu "Reliģiskās sektas kuru vadīja pieredzējis

propagandists. Lasītāju konference "Reliģija un Skaistkalne"

noorganizēta kopā ar Bauskas novadpētniecības un mākslas mv -

zeju.

Lldztakua zinātniski ateistiskai literatūrai bibliotēku

darbinieki centušies ra It lasītājos interesi ari par citu no-

zaru literatūru. Tā iestādēs līdzāa 2 nodaļas re-

dzam grāmatas par medicīnas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas un
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ģeogrāfijas Jautājumiem. Prasmīgi ŠSdu kompleksu nozaru litera-

tūras propagandu veikušas Blgas piJsēfaa mmv bibliotēkas.

Dabas zinātņu literatūras propagandas ci&reša ietva-

ros Rlgaa- pilsētas 30.biblioteka,s lasītāji varēja vioniaikue

iepazītiem ar 35 labi noformatāK. nn saturlgājr Izstādēm. Tās

papildināja ilustratīvi natoriāli, bibiiogL'āīiski rādītāji

kartotēkas. Izstāžu bija daudzpusīga- aizsardzī-

ba un tūrisma", "Daba
r n.urM, nēs - d},boi", ""Dabas ndļotāji"

satīras gaisma", "Viaums un cilvēks", sardzē", "Me-

dicīna neat.'.latbrīnumus" u.o. Plašo Xt!rnalu klāstu

Papildināja neparasta izstāde "Dzīvā daba" ,
kur prasmīgas

cilvSka lokaa pratušas kqka pārvarat literā-

ros tēlos K.Spirkovs).

Dabaa zinātņu iiteratūraP propatsandas mēnesis devis labus

rezultātus atsevišķās Rlgaa pilsētas bibliotēkās, kāpinājis šo

acdtļu literatūras iesniegumus sallizinajumā ar iepriekšējo ganu.

Tā Rīgas pilsētas s.bibliotēkā dabas zinßtņu un medicīnas lite-

ratūras izsnieguma palielinājies par 3270, 9.bibliotēkā - par

30.bibliotēkā - par 2139 vienībām. Republikas bibliotēku

darbinieki (Daugavpils, Jūrmalas, Liepājas; Rē.a<;knes',Rlgaa,

Ventspils pilagtu bibliotēkās) veikuši regulāru informācijas

darhu. izmantojot vietējos radiomozglua. Informēti jcinoteātru

un klubu apmeklētāji, skolu audzēkņi, rūpnīcu cehu strādnieki.

Bibliotekāri, izmantojot dažādas darba formas, centušies

paplašināt lasītāju zināšanas ķī'cijā,iepazīstināt viņus ar

ķīmijas un medicīnas sasniegumiem devītajā

Piecgadē. lnten?Tvi medicīnas literatūru propagandējušas Bauskas
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Codes ciema 1., Ziemeļu ciema un Gulbenes rajona bibliotS-

kas.

Cieāß sadarbībā ar savas pilsētas medicīnas darbiniekiem

strādājual Preiļu rajona bibliotēka. Kopā ar Kultūras namu, Prei-

ļu rajona Centrālās slimnīcas medicīnas bibliotēku un Preiļu

I.vidusskolu noorganizēti mutvārdu Žurnāli "Parunāsim par* orī-

numiem" un "Tā nav uikai Tava personīgā lieta", to mērķis bija

propagandēt dabas zinātņu, zinātniski ateistisko un medicīnas

literatūru, izskaidrojot lasītājiem dažādu reliģisko rituālu

kaitīgumu, alkohola kaitīgo ietekmi uz cilvēka organismu. Vairā-

kas žurnāla lappuses gatavoja Preiļu slimnīcas speciālisti. Da-

bas zinātņu un medicīnas literatūras izsniegums Preiļu rajona un

ciemu biblictēkPs 1975.g*, salīdzinot ar T97l<g.sakumu, palieli-

nājies par 1597 vienībām.

4.tabula.

Dabas zinātņu literatūras izsniegums

Preiļu rajona bibliotēkas

ibliotSka

Uz 1971.

g.l.janv.1971. 1972. 19734 1974. 1975. Izmainās

1970.-1?

Preiļu rej -

nu b-kā

378? 3915 2987 3704 392? 4042 + 255

Preiļu rajo-
na ciemu
b-kas

4185 4327 4635 5C14 5375 582? +1642
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Republikas ciemu bibliotekāri savā darbā uzavepuai ķīmijas

lomu tautas saimniecībā. Populāri bija izstāžu cikli "Ķīmija

kalpo cilvākam", "Ķīmija - tautas labklājībai", "Ķīmija - nā-

kotnei". Ķīmijas un medicīnas literatūras propagandā republikas

ciemos aktīvi piedalījusies skolotāji, ārsti, agronomi, Zinību

biedrības lektori.

Ar katru gadu pieaug iedzīvotāju interese par dabu, rūpaa

par tās aizsardzību un saglabāšanu nākamujām paaudzēm. Līdz ar

to lielākuaktualitāti ieguvusi ģeogrāfijas lite-

ratūra, aktivizējusies tās propaganda. Bibliotēkas organizē-

jušas neklātienes ceļojumus, mutvārdu žurnālus, jautājumu un at-

bilžu vakarus, ekskursijas.

Kuldīgas LCH un Limbažu rajona ciemu bibliotēkas prasmīgi

saistījušas ģeogrāfijas literatūraspropagandu ar individuālo

darbu vidusskolu audzēkņu grupā. Temati "Zemes skaistums", "3tāa

ti par- pilsētām", "Tu, grāmata, simt* krāsām glezno manu zemi"

palīdzējuši jauniešos audzināt mīlestību uz Dzimteni, interesi

par dažādām tautām un valstīm. Tā Rīgas pilsētas Oktobra rajona

Centrāla, 7.,9.,13.,18.,30. bibliotēkas, iesakot lasītājiem

ģeogrāfijas literatūru, lielu uzmanību veltījušas jaunatnes

patriotiskajai un internacionālajaiaudzināšanai. Gulbenes un

C6su rajonu bibliotēkās prasmīga ģeogrāfijas literatūras fonda

atklāsme ir palielinājusi lasītāju interesi par Žurnāliem "Bo-

Kpyr CBeTu", "T- pMCT", " dt.aHMe - CMJM "
, par sßrijas "Ap-

vārsnis" grāmatām.

Talsu rajona bibliotēka ģeogrāfijas literatr ru propagandē-

jusi savā apkalpojamā mikrorajonā. Pārvietojušās bibi atākai
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nolasīti apskati, organizētas pārrunas.

levērojamu vietu Saldus rajona bibliotēkas darba ieņēmis

tūristu pulciņš, Tā dalībnieki apmeklējuši visdažādākos mūsu uni

kaimiņu republiku novaduat Aizkarpatus, NeroAa ezeru, Puškiha ;

kalnus, iepazinušies ar Kaļiņingradu, Kijevu, Miusku un citām

pilsētām.Nekiātiencs ek3kuisijās pulciņa dalībnieki "apceļojuSi

zemes aiz Padomju Savienības robežām. Tematiskie maou pasākumi

per Bulp-āriju, Čeboslcvākiju, Dieuvldalāviju, Poliju un Rumānij

rosinājuši dalībnieku interesi par ceļojumu aprakstiem, ievēro-

jamo ģeogrāfu dzīves gājumu. Tūristu pulciņa daroTba Saldus rajc

na bibliotēkā devusi teapāju padziļinātam darbam ar ģeogrāfijas

literatūru.

Republikas maau bibliotēkās dabas alnātņu un medicīnas li-

teratūra" izsniegums piecgadē pieaudzis par 225,2

tūknt. tepubllkānltikāa pakļautības pilsētas-

par 100,3 tūkst., rajonu bibliotēkās -par 10,7 tūkst, un cieaci

par 30,2 ifūkat. vienībām.

Analizējot paveikto dabas zinātņu un zinātnieki atci3tiait!!

propagandā, kā arī statistiskos rādītājua. redzamai

Šia darbs bijla sistemātiska. Lielāki daļa republikas bibliotē-

ku daudz strādājušas laeītēju materiālistiskā pasaules uzskata

nostiprināšanā, I.ZMuntojot; plašu liter-ļtūraa klāstu un daudzvei

dīgaa masu dkrba formas.

Tehniskās literatūras propagands

Aizvadītajā piecgade rapublikaa tibliotēkās tehniskās

rntūras propagandā bija vēroļaml divi virzieni:
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1) ražošanas tehniskas literatūras propaganda masu profe-

siju strādniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem;

2) populāri zinātniskas tehniskas literatūras propaganda

plašam lasītāju lokam.

Abi šie tehniskas literatūras propagandas virzieni bija

cieši Paistlti ār individuālo darbu, padajos ga-

dos republikas masu bibliotēkas nopietni pievērsušās darbam ar

mehanizatoru, šoferu, atslēdznieku, elektriķu, metinātāju, sa-

dzīves pakalpojumu afēras darbinieku grupām. Darbs ar maau profe-

siju strādniekiem kļuvis mērķtiecīgs un sistemātisks, palīdzē-

jis lasītajiem izvēlēties literatūru par jaunākajiem zinātnes

un tehnikas sasniegumiem, pilnveidot viņu profesionālo meista-

rību, cc-ltdarba ražību;

Pozitīvi vērtējams Liepājas un Jelgavas pilsētu zinātnisko

bibliotēku darbs ar inženiertehniskajiem darbiniekiem un kvalifi-

cēto strādnieku grupām.Strādnieku gaupāa izdalītas šoferu,elektri

ķu,virpotāju un atslēdznieku profesijaa. 5o lasītāju vajadzībām

Liepājas pilsētas zinātniskajā bibliotēkā izveidotas speciālas

tematiskas kartotēkas, sniegtas 214 bibliogrāfiskas uzziņas. Teh-

niskās literatūras propagandas darbs cieši aai3tlts ar bibliotē-

kas apkalpojamā mikrorajona rūpnieciskāa ražošanas profilu un

uzdavumiem. Lai grāmatu tuvinātu lasītājam viņa darba vietā,

Liepājas'pilsētas zinātniskā bibliotēka organizējusi tehniskās

literatūras dienas rūpnlpās "Sarkanais metalurga", Liepājas

la ksaimnieclbaa mašīnu rūpnīcā, kimbinātā "Lauma".
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s.tabula

Tehniskas literatūras izsniegums

LiepAjas piisataa zinātniskajā bibliotēkā

Jelgavas pilsētas zinātniska bibliotaka savu larblbu -o-

ordinßjuai ar Latvijas Republikāniekā zinātnieki tehniSks info)

mācij9ts un propagandaa institūta Jelgavas filiāli: kopā organiz!

ti masu pasākumi, aniegta informācija par literatūru.

pilsētas bibliotēkās 1975*6* organizētais tehniskās literatūras

propagandas ngnosia sekoSjl* tei.niskās literatūras izsnieguma

pieaugumu. Tā Jelgavas pilsētas bibliotēkās tehniakās literatū-

ras izsniegums 1975*g** ?alldzinof*ar 1971.g.nākumu, palielinā-

jies par 11.627 vienlhāju.

Analizßjot dai-bu ar apkalpojošās nfgrae darbinieku grupāmi.

minama Rlgaa pilaetaa M.Gorkija Centrālā bibliotēka, kura par

galveno mßrķi darbā ar Šim grupīLn izvirzījusi vi:<pß-

rlgā redzesloka paplašināšanu, estētisko audzināšanu un kvalifi*

kācijas celšanu.

Bibliotēku darbinieku preomīji n ;Lasītie biblicgrāi'iskie

apskati veikalu, pakalpojumu kombinātu un at<jijß darbiniekiem

tuvinājuši grāmatu strādnieku darba vietām, veicinājuši indivi-

Gads Uz 1971.

g.l.janv

1971, 1972. 1973. 1974. 1975.* Izmaiņas

6 nod.

izsnie-
gums 25.653 32.519 35.765 37.652 42.304 31.266 + ?.6l3

* 1975.g. 6 nodaļas izsnieguma samazinājies bibliotēkas remonta

deļ.
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duālo ražošanas uzdevumu izpildi.

Ar analogam grupām strādājušas Rīgas pilsētas ž.,s** 13*

un Oktobra rajona Centrālē bibliotēka. So lasītāju bibliotekā-

rajā apaka-lpošanā izmantotas literatūras izstādes, apskati, pār-

runas, derīgo padomu stundas un tikšanās ar ievērojamiem cilvē-

kiem.

Lai labāk atklātu tehniskās literatūras fondu rņasu profesi-

ju strādnieku grupām, Jēkabpils rajona bibliotēkas tehniskās li-

teratūras fonds sakārtots pēč masu profesijām. Tāds kārtojums

ļauj lasītājiem, labāk orientēties fondā.* nn iz-

gudrotāju konferences laikā Jēkabpils rajona bibliotēka noorgani-

zēja literatūras skati ".Cilvēks. Tehnika. Progress". Tajā konfe-

rences dailbni.,ki_varēja iepazīties ar- pl9Šu literatūras klāstu.
0

Atsevišķas nodaļas bija adresētas atslēdznieku, šoferu, celtnie-

ku, virpotāju un citu masu profesiju strādnieku grupām. Jēkabpils,

Talsu, Jelgavas, Stučkas rajonu bibliotēkās individuālais darbs ar

dažādu tautas saimniecības nozaru speciālistiem cieši saistīts

ar informatīvo darbu, šīs bibliotēkas operatīvi izmantojušas vie-

tējos radiomezglus, telefonu sakarus, preses izdevumus, rūpnīcu

cehu auditorijas, lai tehniskās literatūraa-jaunumus pēc iespē-

jas ātrāk novadītu līdz lasītājam.

Daugavpils, Dobeles, Limbažu rajonu bibliotēkas savu rajo-

nu speciālistiem ieteikušas literatūru par

Par DZO. Tā.Limbažu RCB rajona mehanlzatoru pirmrindnieku sa-

nāksmēs piedalījusies ar izstādām "Labas tehniskās zināšanas",

"Augstu darbe ražību" v.c.

Masu profesiju strādnieku bibliotekārajā apkalpošanā daudz
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darījuši Daugavpils pilsātas centralizētās bibliotēku sistēma:

darbinieki. Daugavpils pilsātas bibliotēkas izdalītas strādāja

grupas. īpaaa vērība veltīta strādniekiem ar vidējo izglītību,

kuri turpina mācīties. Izvērsts darbs arī ar strādniekiem bez

vidējās izglītības, kuri nekur nemācās. Bibliotßku darbinieki

regulāri ieteikuši šo grupu lasītajiem jaunsaņemto literatūru,

centušies viņu pieprasījumus pSc mācību literatūras apmierinM

BBA kārtā. Izlasītā literatūra pßc sastādītajiem sarakstiem "h

iaslt(virpotājam, celtniekam, atslßdzniekam, frāzētājam)" pa*

lldzSjuai minßto profesiju strādniekiem celt kvalifikāciju.

Daugavpils pilsētas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā

devītajā piecgadß tehniskās literatūras izsniegums palielinā-

jies par 1300, 2.bibliotākā-filiālß - par 1399 un 3.bibliot!-

-kā-filiālß - par 3010 vienībām.

Pielietojot dažādas darba formas, tehniskās literatūras

propagandu lasītajiem, ko vieno kopīga profesija, veikušas re-

publikas ciemu bibliotßkas. Tā Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas

ciema bibliotāka kopā ar klubu noorganizējusi tematisku vaka-

ru "Ar darbu slavinām dzīvi-sa*vu". Jelgavas rajona ciemu bib-

liotßkas aktīvi sadarbojušās ar savu ciemu ekonomisko zināšanu

apguves pulciņu vadītājiem un klausītājiem. Tā Lielplatones ci'

ma bibliotāka bija iekārtojusi politnodarbību klausītājiem li-

teratūras izstādi "Tehnikas progress lauksaimniecība". Apska-*

tus "Zinātnes un tehnikas progress" un "Tehnikas izmantošana"

nolasi Ausmas ciema 3.bibliotßkas vadītāja. Stučkas rajon*

oiemu bibliotßkās bija izdalītas mehanizatcru, ti<*ktoristUi_

celtnieku un elektriķu grupas. lasītājiem orgāni Btas te-
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mātišķas izstādes, jaunieguvumu apskati, tematiski pasākumi, jau

tajumu un atbilžu vakari, Tā Stučkas rajona Oskalna ciema biblio

tēkanoorganizējusi tematisku vakaru "Mehanizatora gods un sirds-

apziņa". Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un Stučkas ra-

jonu ciemu bibliotēkas populāras kļuvušas derīgo padonu stundas.

Madonas rajona Lubānas ciema bibliotēkas rīkotais konkurss

"Jaunākais zinātnes un tehnikas pasaulē" guvis lielu atsaucī-

bu ciema jauniešos.

Ciemu bibliotēku darbinieki, organizSjot literatūras izstā

de6, tas papildinājusi ar ilustratīviem materiāliem - fctogrā-

lijām, diagrammām, kartēm. Piemēram, Gulbenes rajona ciemos iz-

stādes "Pie stūres bez ayārijāū", "Tavs drauga automobilis",

"Tehnika - mūsu palīgs" bija papildinātas ar kartēm,

noteikumu uzskates līdzekļiem. Izstādes organizētas mikrorajona

brigāžu centros, mehāniskajās darbnīcās. Gandrīz virās republi-

kas Bibliotēkās izliktas literatūras lz3tādes par tematiem "Mēs

un piecgade", "Ceļā uz desmito piecgadi", "Devītās piecgades

celtnes", "No kongresa līdz kongresam".

Lai apmierinātu visuß lasītāju pieprasījumus pčc tehniskās

literatūras, bibliotēkas arvien aktīvāk izmanto Piemēram,

Daugavpils pilsētas CZB no saviem for.dieml97s.g. par tehniku

3BA kārta izsniegusi 485 grāmatas.

Lasītāju tehniskajā pašizglītībā liela nozīoe ir amatieru

Tehnikas progresa laikmetā aug radio, auto, moco un

lUmegļi.u. -acdelētHjuskaits. Dažāda vecuma, izglītības un profe-

sijas lasītājus vienc kopīgas intereses - modelēšana, konatruēša

Da. Tēs
prasa labas zināšanai tehniskajās disciplīnās. īpaša uz-
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bibliocakās veltīta lasītājiem, kam zemāks teorētiskās

sagatavotības līmenis matemātikā, fizikā. Tehnisko zināšanu ap-

guvei bibliotekāri viņiem ieteikuši mācību, kā ari populārzi-

nātnisko literatūru. Inalviduālie ieteikumi grāmatu izvSLB rosi-

nājuši sistemātiski un padziļināti lasīt literatūru par konkr!-

tu disciplīnu. Daudzi šo grupu lasītāji interesējušies par žur-

nāliem "Panno", "MoßonncT - HOHCTpvKTup", "3a pyneu", "Tex-

HMKB MOJl&riei'.tl", "KnT9,<B H HXTU" U.C-

Tehniskās literatūras propagandas darbs devītajā piecgad!

cieši saistīts ar individuālo darbu masu profesiju strādnieku

grupās, labāk iepazītas lasītāju intereses, nostiprinājušies sa-

kari ar rūpnīcām un uzņēmumiem. Speciālistu apkalpošanā ar
teh-

nisko literatūru panākta dažādu resoru*bibliotēku sadarbība,

paplašināts un pilnveidots BBA darbs, sistemātiska un vispusī-

ga kļuvusi informācija, operatīvi popularizēta pirmrindas piere*

dze.

Minētais tehniskās literatūras propagandas darbs vērtējams

pozitīvi.

Lauksaimniecības literatūras

propaganda

Mūsu republikas bibliotēkas devītajā piecgadē guvušas

ievērojamu pieredzi lauksaimniecības literatūras propagandā.

Bibliotekāri iemācījušies saistīt lauksaimniecības literatūras

propagandu ar rajona un .idējo saimniecību ražošanas uzdevumiem

attiecīgajā laika posmā, tuvināt to lauku iedzīvotāju darba



51

vietām. Devītajā piecgadē bibliotēkas aktīvi izvērsušas lauksaim-

niecības literatūras propagandu masu profesiju lauksaimnieclbaa

darbiniekiem. Lai sekmlgßk veiktu viņu bibliotekāro un bibliogrā-

fisko apkalpošanu, bibliotēkas izdalītas vairākas lasītāju gru-

pas: mohanizatori, lopkopji, laukkopji v.c.

Lauksaimniecības literatūras propagandai mūsu republikas

bibliotēkas plaši izmantojušas gan individuāla, gan masu darba

formas. Daudzveidīga formu un tematu izvēles ziņā bijis bibliotē-

kas organizēto masu pasākumu klāsts. Rīkojot tematiskus vakarus,

pārrunas, mutvārdu žurnālus un citus pasākumus, bibliotēkas aktī-

vi propagandējušas literatūru par svarīgiem lauksaimniecības jau- .

tājumiem, kā darba ražīguma celšana dažādās lauksaimniecības ra-

žošanas nozarēs, lauksaimniecības mehanizācija, slaucēju darba

pārkārtošana, lauksaimniecības ekonomika..Ribliotēkaa devītajā

piecgadē veikušas nozīmīgu darbu lauksaimhieciakāa ražošanaa sa-

sniegumu popularizēšanā. '

Pateicoties izvērstajam lauksaimniecības literatūras propa-

gandas darbam, kopējais lauksaimniecības literatūras izsnieguma

mūsu republikas valsts masu bibliotēkās no 1971. - 1975.g. pie-

audzis par 53,7 tūkst. Te lieli nopelni rajonu bib-

liotēkām, kas kļuvušas par lauksaimniecības literatūras

propagandas centriem rajonos. Lauksaimniecības literatūras pro-

pagandu sekmējusi bibliotēku piedalīšanās sociāliaciskajā sa-

censībā, rajonu bibliotēku organizētie konkursi par labāko cie-

m bibliotēku lauksaimniecības literatCLae -.ropagandā. Tu 1975.

g. Šādu konkursu veiksmīgi orgāni ēja Krāslavas RCB kopā ar ra-

jona zinātniski tehniskās informācijas un propagandas kabir-la
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padomi. Konkursa gaita ciemu bibliotekāri, izmantojot visdažā-

dākās individuāla un masu darba formas, palielinājuši lauksaim-

niecības literatūras izsniegumu par 0,8 tūkst.

Jāatzīmē, ka devītajā piecgadē rajonu un ciemu bibliotēkas

veiksmīgi sadarbojušās ar informācijas dienes-

tu - rajonu paraugaaimnieclbu zinātniski tehniskās informāci-

ja* un propagindaa kabinetiem un kolhozu vai padomju saimniecī-

bu ZTIP sabiedriskajiem birojiem. Kopīgi izstrādāti lauksaimnie-

cības literatūras propagandas darba plāni, izskatīti izdevnie-

cību tematiskie plāni, precizēta lauksaimniecības literatūras

popularizēšanas tematika,,organizēti masu pasākumi mehanizato-

riem, lookopjlem, laukkopjiem. Vairāku bibliotēku darbinieki

iesaistīti KTtP k*bin*tA un biroju aastāvā, līdz ar to vini vien-

mēr ir informēti par-viaiem aktuālākajiem lauksaimnieciskās ra-

šoš&caa jautājumiem var savlaicīgi sagatavot atbilsto-

šai literatūras iastādes vai masu pasākumus. ZTIP kabinetu un

biroju locekļi piedalījušies rajonu bibliotēku derbinlaku semi-

nāros, kut pastāstījuši par rajona un viet!jc aai'-mioclbuuzde-

vumiem lauksainnieolskaja ražošanā, par informācijas dienestu *un

bibliotēkas Badarblbas iespējām.

Jāatzīmē, ka rajonu un oiemu bibliotēku darbinieki aavu-

kārt palīdzēja 2MP kabinetiem un birojiem uzskaitīt un apstrā-

dāt to rīcībā esošo literatūru, organizēt katulogua, noformēt

pirmrindas pieredzes etūrīšua, izlikt literatūras izstādea.

Plašaa iauksaimnlocībaa literaAliaa propagandas iCHpējas

pavērusi bibliotēku tīkla centralizā-

cija.
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Centralizācijas apstākļos vienotā literatūras fonda propa-

gandai bibliotēkas aktīvi izmantojušas pārvietojamās lauksaim-

niecības literatūras izstādos (kopas). Tā Madonas RCB sava ra-

jona ciemu bibliotēkām 1975-g. organizēja pārvietojamu izstādi

"Mehanizācija - lauksaimniecības intensifikācijas pamata". Cen-

trālā bibliotāka sagatavoja ari izraudzītās literatūras apskata

tekstu, ko ciemu bibliotekāri izmantoja izstādes propagandai.

Centrālo bibliotēku vienotā fonda izmantošanas organizāci-

jasnodaļas pēc bibliotßku-fiUāļu pieprasījuma komplektējušas

plašu izstāšu ciklu un skašu organizēšanai vajadzīgās literatū-

ras kopas. Piem§ram, Krāslavaa RCB sagatavoja Bērziņu ciema bib-

liotēkailiteratūru skatei "Pirmrindaa pieredze lauksaimniecī-

bā".

Skaitļi pierāda, ka lauksaimniecības literatūras izsnieguma

sistemātiski pieaudzis to rajonu bibliotēkās, kuras mērķtiecīgi

izmantojušas bibliotēku centralizācijas radītās priekšrocības.

6.tabula

Lauksaimniecības literatūras izsniegums (tūkst.)

dažās I.CB 1972.-1975.g.

Bibliotēka 1972. 1973. 1974. 1975.

Kraalavas RCB 8,3 . 3,9 9,5 10,6

Limbažu RCB 9,2 9,5 10,9 11,6

Madonas RCB 8,0 9,0 9,6 9,7
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Mūsu republikas bibliotBku prakse pārbaudīta dažādu lauk-

saimniecības literatūras propagandas formu efektivitāte.

Viens no populārākajiem lauksaimniecības literatūras propaganda*

veidiem piecgadē biju3as Izstādes-kā tematiskās.

Jāatzīmß, ka tematiskās izstādes lielākajā daļā bibliotēku vel-

tītas aktuāliem lauksaimniecības jautājumiem: mūsu zemes lauk-

saimniecības attīstībai, sava rajona noteicošajai lauksaimniecī-

bas*nozarei, uzdevumiem, kas attiecīgajā laikaposmā veicami saim-

niecībām. Piemēram, izstāžu cikli par lauksaimnieciskās ražošanas

attīstību devītajā piecgadē (Bauskas, Jēkabpils, Rēzeknes

rajonu bibliotēkās), izstādes par lauKsaimniecības mehanizācijas

jautājumiem (Liepājas, Preiļu rajonu bibliotēkās, Ludzas RCB),

par darba ražīguma celšanas problēmām lopkopībā (Alūksnes, Dobe-

les, Limbažu RCB).

Lauksaimniecības literatūras izsniegumu veicinājuši biblio-

g'āfjski apskati un tematiski'vakari par lauksaimniecības jautā-

jumiem. Bibliotekāri regulāri nolasījuši arī jaunākās

nlecībaa literatūras apskatus. Jāatzīmē, ka vairāku rajonu bib-

liotāku (Rēzeknes, Krāslavas, Madonas RCB) darbinieki nolasī-

juši lauksaimniecības literatūras apskatua pa vietējo radiomez-

glu un publicējuši tos rajonu laikrakstos. Limbažu rajona bib-

liotēkai 1975-g. lauksaimniecības literatūras propagandai veltī-

jušas 41 literatūras apskatu un 7 tematiskus vakarus, t.sk. pil-

sētu bibliotēkas organizējušas 14 literatūras apskatus, i tema-

tisku vakaru, bet ciemu bibliotēkas - 27 apskatus, 6 tematiskus

vakarus, kaa papildināti ar plašām literatūras izstādēm.
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Pozitīvi vērtējama mūsu republikas bibliotēku tendence

lauksaimniecības literatūras propaganda iesaistīt lauksaimniecī-

bas speciālistus. Bibliotekāri arvien biezāk ne tikai jaunumu,

bet ari tematisko lauksaimniecības literatūras apskatu sagata-

vošanai uti nolasīšanai uzaicina speciālistus. Piemēram, Limbažu

rajonā Puikules ciema bibliotēka kopā ar zootehniķi un agronomu,

sagatavoja divus apskatu ciklus-"Pamatvirziens - piona raŽošana

un "Darba ražīguma celšana lauksaimniecība", kurus ilustrēja

filmas par jaunāko lauksaimniecības tehniku.

Lai sekmīgi propagandētu literatūru par lauksaimnieciskās

ražošanas pirmrindas pieredzi, vairākas ciemu bibliotakaa pirm-

rindas pieredzes materiālus sakopojušas pirmrindas pieredzes

stūrīšos, ēzeknea rajona Stoļerovas ciema bibliotēkas vadītāja

pie eksponētajiem materiāliem rīkojusi pārrunas, nolasijuai bib-

liogrāfiakua apakatua.

' Populāri kļuvuši mutvārdu žurnāli, t-ikšanās ar ražošanaa

pirmrindniekiem un izdevniecību darbiniekiem - paaākumi, kuri

dzīvā, aaiatoŠā veidā propagandē laukaaimnieclbaa literatūru.

Tā 3tuškas rajona Krūmiņu ciema bibliotēka aarlkoja mutvārdu

iumāiu "Lai dziesma skan par darbu, par to, kaa ir jau veikta",

Alojas pilsētciemata bibliotēka noorganizēja tikšanos ar iz-

devniecības "Liesma" lauksaimniecības nodaļas redaktori.

Vairāku rajonu bibliotēkas kā iedarbīgāko lauks-ļimniacl-

bas literatūras propagandas veidu izvēiējuŠāa derīgo padomu

stundas. riemēram, Krāslavas RCB organizējusi derīgo padomu

stundu "Ziedu poētsija", Rēaeknea rajona Dekšārea ciema 2.blblio

- derīgo padomu stundu "Audaāaim augstražlgum dārzeaua".
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Lielākus pasākumus Vairums bibliotēku organizējušas kopā ar kul-

tūras namiem, klubiem, akolām.

Veicināma ir mūsu rapublikaa bibliotēku tendence izstādes, ap-

skatus un citus lauksaimniecības literatūras propagandai veltī-

tus pasākumus tuvināt iedzīvotāju darba un dzīves vietām. Vairums

bibliotēku literatūras propagandai izmantojušaa lauksaimniecības

darbinieku ražošanas aanākamea, kurāa kopā ar apeciālistiem no-

lasīti apskati, organizētas pārrunas, mutvārdu Žurnāli un citi

masu pasākumi. Tā Stučkaa rajona Btaburaga oiema bibliotēkas dar-

biniece lopkopju aanākamās regulāri nolasījusi cibliogiafiskus

apskatus par svarīgiem lopkoplbaa jautājumiem! "Ko speciālisti

ieaaka jaunlopu kopējiem", "Jaunākais Latvijas PSR cūkkopībā",

Stuokas rajona Klintaiaaa oiema Rīteru bibliotāka kopā ar agrono-

mu un Bootahniķi pirmā katra avarlga lauku darba cāĪlena brigā-

des organizājuai parrunaa ar laukkopjiem, lopkopjiem, propagan-

dājot attiecīgo literatūru.

Pozitīvi vērtējama bibliotēku ierosme plaši popularizēt

literatūru par dažādiem praktiskiem jautājumiem, kas interesē

plašu lasītāju loku. Sevišķi rakaturlga Šl.tendence rajonu, pil-

sētu un pilaētciematu bibliotēku darbā*,kuras aKtīvi propagandē-

jušas literatūru par auglkoplbu, ogkopību, dārzeņkopību, puķko-

pību v.c. Piemēram, Jēkabpils rajona bibliotēkā organizēta dc-

rīgo padomu stunda "Ziedi cilvēku priekam un skaistumam", Apes

pilsētas I.bibliotēkā izliktas literatūras izstādes "Pavasaris—"'

ģimenas dā zinos", - kas tas ir?", Neretas pilsētcie-

mata bil.iotēkā organizēta pārruna "Pavasara ziadaug. apkārtnes

izdaiļošanai".
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Lai operatīvi informētu lauksaimniecības darbinie

ķus par jaunāko lauksaimniecības literatūru, bibliotēkas daž-

kārt izveidojušas jaunsaņemtās 63 nodaļas literatūras kartotē-

kas vai sarakstus, Piemēram, Talsu rajona bibliotēka reizi ce-

turksnī izdevuai jaunaajpemtaslauksaimniecības literatūras bi-

ļetenu* ,

Centralizācijas apstākļos bibliotēkas lauksaimniecības li-

teratūraB propagandai aktīvi izmantojušas RCB izdoto informatī-

vo biļetenu par jaunajām grāmatām.

Lai informētu lasītājus par dažādu resoru bibliotēku fondos

esošo laukaaimniaolbaa literatūru, veicinātu tās maksimālu iz-

mantošanu, rajonos, kur liels pieprasījums pßc 63 nodaļas iz-

devumiem un kur bibliotēkās lasa daudz lauksaimniecības darbi-

nieku, organizēti lauksaimniecības literatūras kopkatalogi.Pie-

aßram, Ludzas RCB kopkatalogā atspoguļojusi liceratūru par lauk-

saimniecības mehanizācijas jautājumiem.

Vairākaa rajonu bibliotßkas (Madonas RCB, Tukuma rajona

v.0.) izveidojušaa periodißko izdevumu kopkai;alogu, kurā uz-

rāda laukaai*aniooības žurnālus, ko abonß dažādu resoru biblio-

tēkas. Oantralizācijas apstākļos RCB veido.centralizētās sis-

tšmaa periodisko izdevumu kopkatalogu.

Svarīga loma lauksaimniecības literatūras propagandā Jr

lauksaimniecības darbinieku. d.i-

-lerencßtai apkalpošanai. Lai sekmīgāk

veiktu individuālo darbu ar lauksaimniecības darbiniekiem, bib-

Hotßkaa izveidojušaa vairākas lasītāju grupaß
- mehanižatoru,

lopkopju,laukkopju, dārzkopju v.c.
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* Strādājot atsevišķi ar katru lauksaimniecības darbinieku !

grupu, bibliotekāri rūpīgi sekojuši grupas interesām, centu-

šies panākt, lai lauksaimniecības literatūru lasītu ikviens

darba darītājs, lai izmantotu to kā palīgu darbā. Piemēram, Lin

bažu rajona ciemu bibliotēkās 1975*g* bija izdalītas 6 mehani-

zatoru un 6 lopkopju grupas, šo grupu lasītāju formulāru ana-

līze parādīja, ka katrs mehanizators vidēji gadā izlasījis 24,5

grāmatas, t.sk. 3,5 grāmatas savā specialitātā, bet katra lop-

kope vidēji gadā izlasījusi 30,5 grāmatas, t.sk. savā speciali-

tātē - 7,5.

Bibliotekāri, piedalīdamies lopkopju, mehanizatoru un laur

kopju ražošanas sanāksmēs, sekojuši viņu darbam, uzzinājuši sva-

rīgākos uzdevumus ikvienā lauku darba cēlienā. Tādēļ, pārskatot

bibliotēku darbu ar izdalītajām lauksaimniecības darbinieku gru-

pām pēdējos piecos gados, redzam, ka tas cieši saistīts ar vie-

tējo saimniecību ražošanas uzdevumiem, ir mērķtiecīgs un vaja-

dzīgs.

Jāatzīmē, ka bibliotekāri nav gaidījuši, kamēr lauksaimnie-

cības darbinieki apmeklē bibliotēku, bet izvērsuši aktīvu dar-

bību ārpus tās: regulāri ieradušies lasītāju darba vietās - fer-

mās, mehāniskajās darbnīcās, lai nolasītu lauksaimniecības li-

teratūras apskatus vai organizētu kādu citu masu pasākumu. Pie-

mēram, Jēkabpils rajona Sēlpils ciema I.bibliotēkas vadītāja

fermā regulāri nolasījusi jaunākās lauksaimniecības literatūras

apskatu. ,
Balvu rajona Šķilbēnu ciema bibliotēka ferma organizē

jusi derīgo padomu stundu "Kā noturēt augstus piena izslaukumus

ziemas periodā, pārrunas ar slaucējām ' iena ieguves palielini
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sana - aktuāls uzdevums".

Bibliotekāri, strādājot ar mehanizatoru grupām, aktīvi sa-

darbojāsar mehānisko darbnīcu vadītājiem, inženieriem, agro-

nomiem,bet darbā ar lopkopju grupām iesaistīja veterinārārstus,

zootehniķus.Speciālisti palīdzēja bibliotekāriem iepazīstināt

lauksaimniecības darbiniekus ar jaunsaņemto literatūru, sastā-

dīt tematiskus ieteicamās literatūras sarakstus. lepazīstoties ar

jaunienākuso literatūru, speciālisti norādīja, kuriem

grāmatas iesakāmas, tā sekmējot lauksaimniecības darbinieku la-

slSanasvadību. Bibliotekāri sekojuši agro- un zootehnisko kur-

su nodarbībām saimniecībās un ar speciālistu palīdzību izrau-

dzījušikursu klausītājiem vajadzīgo literatūru. Tā Dobeles ra-

jona Bikstu ciema I.bibliotēkas vadītāja kopā ar inženieri atla-

sījusinepieciešamo literatūru traktoristiem, kas mācījās kvali-

fikācijascelšanas kursos.

Jāatzīmē, ka lopkopjiem, laukkopjiem, mehanizatoriem orga-

nizētos tematiskos vakarus vienmēr papildinājušas literatūras

izatadespar masu pasākuma tematu. Piemēram, Krāslavas rajona

Asūnesciema bibliotēka, rīkojot tematisku vakaru kombainieriem

"Zeme,tu esi melna, bet baltākas par tevi mums nav",tā programma

iekļāva literatūras apskatu "Kas zemi kopj, to zeme baro", bet

Pasākuma telpās izlika jaunākās lauksaimniecības literatūras iz-

stādi.

Lai atvieglotu lauksaimniecības darbinieku diferencētu ap-

*al šanu, bibliotēkās sastādīti ieteicamās literatūras parakāti

atsevišķām lasītāju grupām. Piemē am, Bauskas rajona Vecsaules

ciema 2.bibliotēkas vadītāja kopā ar zootehniki, ievērojot
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kopju kvalifikācijas celšanas kursu programmas, lopkopju grupai

sastādījusi ieteicamās literatūras sarakstu un sekojusi, lai vi-

ņi izlasītu ieteikto literatūru. Lauksaimniecības literatūra

ieteikta arī individuālās pārrunās.

Lai labāk apkalpotu lauksaimniecības darbiniekus, vairākas

bibliotēkas fermas, mehāniskajās darbnīcas un brigādēs noorgani-

zējošas pārvietojamās bibliotēkas vai izsniegšanas punktus. Pie*

mēram, Dcbelea rajona Vltinu ciema bibliotēka noorganizējusi 7

pārvietojamās bibliotēkaa, kuras apkalpo vairāk kā 200 lasītāju-

Pilsētu bibliotēkās, kurās ir maz lasītāju - lauksaimniecī-

bas darbinieku, atsevišķā grupā izdalīti lasītāji, kam par
lauk-

saimniecības literatūru nav profesionālas intereses, bet kam isK

bas puķu audzēšana un kopšana, apstādījumu un akmepdārzu veidoša-

na utt. ir vaļasprieks. Tā, Jūrmalas pilsētas 2.bibliotēka izda-

lījusi dārzkopju grupu. Bibliotēkā šai grupai organizētas vai-

rākas derīgo padomu stundas par puķkopībaa jautājumiem, regulār-

nolasīti jaunākās literatūras apskati, izliktas literatūras iz*

stādos.

Jāatzīmē, ka laukseimņiecības literatūras propagandu kavS-

jis attiecīgu izdevumu trūkums latviešu valodā. Lauksaimniecī-

bas literatūra noveco straujāk nekā mūsu republikas izdevniecī-

baa ep3j izdot jaunu, '2.6ēļ uēdējos piecos gados samazinājies

laukBaimniecība3 literatūras fonds bibliotēkās.

Darba ar laukeaimriaclbas darbinieku grupām kļuvis plānvei*

dīga. Bibliotekāri regulāri analizējuši

darbinieku formulārna, novērtējuši rezultātus un izmantojuši

tos turpmākajā darbā.
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7.tabula

Kopājais lauksaimnieolbaa literatūras

izsnieguma bibliotēkas

Tomār, neakatociea u% aaaniegumiem, lauksaimniecības dar-

biniekubibliotekārajā apkalpošana*vērojami ari trūkumi! formā

ia attieksme, nepārdomāta laslšanaa vadība.

Izsekojot lauksaimnieolbaa darbinieku bibliotekārajai un

bibliogrāfiskajai apkalpošanai devītajā pieogadē, varam seci-

nāt, ka bibliotakßs vaiktaia darba palldzājia lauku darbaļau-

dlm Pievsr3ties speciālāa literatūras lasīšanai, rosinājis vi-

DUB dziļāk sbudgt lauksaimnieolbaa literatūru, ieviest labā-

kas darba metodes, apmainītiea pieredzē.

Daiļliteratūras propaganda

Devītajā piecgada bibliotakās risināts jautājums par grā-

matu fondu komple' 3u izmantošanu, īpašu uzmanību veltot daiļ-

'3nodaļa Uz 1971.g.
1.jtnv.

Kopējais lauk-

saion. 1it.fonda

(tūk^t.) 445,5 445,4

Kopējais lau-

saimn. lit.iz-
sniegums (tūkst.) 314,9 368,6

Fonda vidBja
apgrozība 0,7 0,8
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literatūrai ka progresīvo ideju propagandētajai, lasītāju parei-

za pasaules uzskata veidotājai. Daiļliteratūras popularitāte

lasītāju vidū ir milzīga, pieprasījums p9c tas aug ar katru ga-

du.

8. tabula

Daiļliteratūras izsniegums republikas

bibliotēkas

Devītajā piecgade daiļliteratūras izsniegums pieaudzis par

1123,7 tūkst, un sastAda 53,5% no kopBjß izsnieguma. Daiļlitera-

tūras fonda apgrozība bijusi 1,3.

Aizvadītajos gados bibliotēku lasītāji varējuši iepazī-

ties ar daiļliteratūras klāstu par dažādiem aktuāliem tematiem.

Masu pasākumu lielāka daļa bijusi veltīta:

rakatnieku un dzejnieku jubilejām, Valsts un Ļeņina prēmiju lau'

reātu daiļradei, Liela Tēvijas kara atspoguļojumam daiļliteratū-

rā, aievietea teiam daiļliteratūra, Dzejas dienam, šie temati

Bibliotēku

veidi

Izs: ie tūkst.

1971. 1972. 1973. 1974. 1%.

Rajonu b-kās 721,6 742 738,2 749,8 813,-

Republikāniskas
pakļautības pil-
sētu b-kas 2641,6 2633,6 2777,5 2737,9 2876.2

Rajonu pa-

kļautības pilsētu
un Tiilsetoiematu

b-kas 779,4 773,2 794,3 823,7' 840.)

Ciemu b-kas 2640 2787,8 2833,9 2898,9 3009.'

Kopē 9133,8 9258,6 9450,6 9575,9 9962,7]
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popularizēti ar mutvārdu un uzakatāmās propagandas dažādam for-

mām. Piemēram, viaās republikas bibliotēkas atzīmētas ievēro-

jamo vārda mākslinieku jubilejas* M.&olohovam - 70, K.3imo-

novam - 60, S.Jeseninam - 60, A.Saksei - 70, K.Saleniekam - 75,

Auseklim - 125, A.Korneičukam - 70. Slm jubilejām veltītas gar

literatūras izßtādes, gan lieli masu pasākumi.

Aizvadītajā piecgadē plaši propagandēta daiļliteratūra,

kas atspoguļo Lielē TBvijas kara notikumus. Šis literatūras po-

pularizēšanu izraisīja gatavošanas 30.gadadienas kopš padomju

tautas
uzvaras, Lielajā Tēvijas kārē svinībām. Piemēram, Talsu

rajona bibliotēka organizējusi tematisku vakaru "Dobji dun ze-

me, un me&i d?,ied.uz fronti rit sastāvu rindaE" par karavīra

teia atspoguļojumu daiļliteratūrā, Gulbene!*rajor? bibliotēka

kopē ar kor sarīkots kcnkurs-=:"Lioiē Tēvijas kara at-

tēlojums daiļliteratūrā", Bauskas rajohiaSkaistkalnes ciema 1.

bibliotēkā kopā ar bijušajienr frontinicKiem d-ze-}a-r pecpun.Ueņā

"Toe, kas car uzimteni krituSA, visur par dēlien sauc" pulcē-

jās bibliotēkas lasītāji.
Aizvadītais Starptautiskaia sievietes gada veicinājis 31s

tematikas daiļliteratūras propagandu. Ikvienā bibliotēkā orga-

nizētas plašas literatūras izstādes un apskati-,piemēram,

Bauskas rajona bibliotēkā izveidota izstāde "Sievietes tēls

daiļliteratūrā", Saidus rajona Zirņu ciema bibliotēkā - litera-

tūras apskata "latviešu dzejniece?!par sievieti".

Katru-gadu septembri republikā notiek Dzejas dienas, šim

DOtikumaj atsaucas ari bibliotēkas ar interesanti organizētiem ma

au pasākumiem. Dzejas dienās lasītājiem dota iespēja tikties ar
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iemīļ-otiemdzejniekiem un literatūras darbiniekiem. Tā Ventspils

rajona Popes cieaiādzejas vakara "Pie dailes avota" lasītāji

silti uzņ9rm vietējos rajona literārus -*-..Egli,H.Klagišu,U.Kras-

tu, J.Mori un novadnieku R.Remasu. Saldus rajona literārās ap-

vienības viesi Dzejas dienās bija M.Čaklais, P.Jur-

ciņš, E.Uvs, J.Sirmbārdis, p.Zirnītis.

Dzejas dienās bibliotēku darbinieki organizējuši dažādus

pasākumus, piemēram, A.pespilsßtaa I.bibliotēkā noticis dzejas

draugu vakars "Un dzīvi spējam satvert cietā plaukstā", Ērgļu

pilsētciemata un Saldus rajona Viesturu ciema bibliotēkas noor-

ganizējušas Izejas uzvedumus "fJllestlba- tā lai dzīvo pēc

manis".

LLmcaŽu f-30organizējusi literatūras un valodas propagan-

das nedēļu. laikā vidußaķolas literatūras mācību kabinetos

Izveidotas izstādes "Par to, kā izdzīvot te vienu mūžu", "No

atmiņu skrīņa", "Mana pirmā dzejas grāmata", "Latviešu padomju

rakstnieku un kritiku devums devītajā piecgade".

Pasākumu organizēšanā bibliotēkas cieši sadarbojušās ar ra-

jonu novadpētniecības un mākslas muzejiem, vietējo laikrakstu

redakcijām, literārajām apvienībām un vidusskolām.

Masu darba forma 3un metodes daiļlitoratūrsfß propagandai ii*

daudzveidīgas: pārrunas, bibliogrāfiski apskati, tematitki vaka-

ri, disputi, lasītāju konferences (klātinnes un neklātienes), -

literārās tiesas utt. &ie pasākumi ļoti iecienīti un bieži or-

ganizēti epublikaa biblitēkāa. Par to liecina skaitļi, piemē-

ram, S.i&kas rajona bibliotēkās tikai 1975.g< noorganizēti 48

lieli masu 97 literatūras apskati, 254 grāmatu izstāde!
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Limbažu rajona bibliotēkas tieši daiļliteratūra!? propagandai

organizēti 34 plaši masu pasākumi, 50 bibliogrāfiski apskati un

214 literatūras izstādes. Talantīgi uzrakstītas dziļi

saviļņo un garīgi bagātina lasītāju, palīdz vārīgāk ielūkoties

ikdienā uc rast tajā skaistumu. Par katru intcresuntu. darbu gri-

taa parunāt, uzzināt citu donas, saildAināt -ar Strīds nar

;rāmatu asina domu, nereti pall-lz attisināt &ādas svorlgat prob-

lēmas, audzināt astštisko gaumi. Lūk, kāpēc Lasītāju konferences,

kolektīva grāmatu -apspriešana -* viens no populār'kaji'-m un :ieni-

ļotākajiem propagandaiv-:i lien.

Lielu lasītāju interesi izraisījis i-cmāan "Vīrie-

tis labākajos gador" un ī.Ziedoņa darba "'rurzemīte'*. Xie darbi

apspriesti konferencēs gandri'/, 'viso"- .'-opuUlikač ra jo*noy.

Nav aizairstas.ari neklāt !ene-, lasītāju konferauces. Neklā-

tienes Konferencē var oielallties Ihlākr* skaits

vlnle.-) ari tādi, Kuri kautrājas ur-staties- auditori ja?

Piemēram, interepanti noritējusi'neklātienes par K.fim-

bera darbu "Tikai cilvēka" Bauskas rajona Svitenes ciema biblio-

tēkā. Neklātienes lasītāju konference pajf- P.Avotinas daiļradi

notikusi AlūksneE rajonā. Konferences noslēgumā ple-dalījusieß

auto.-c literatūras kritiķis P.^dmīdinš.

Plašu atsaucību guvušas lasītāju un akatitāju konierences.

Tās palīdz dziļāk izprast filmas vai uzveduma un grāmatas eaturu,

pareizāk vārtāt to maJrclinie*ciako veidojumu, aktieru sniegumu. Tā

Preiļu rajona Aglonas ciena oibllotēklnotikumi lasītāju - skatī-

tāju konference "Katra oiena gara" (par K.Simonova daiļradi),

Alūksnes rajona Pededzes ciema 1. bibliotēka noorganizējusi kon-
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feranci 7. un d.kl.skolēniem par N.Ostrovßka romānu "Kā rādī-

jās tērauds". Dalībnieki izlasīja grāmatu, noskatījās pa tele-

vizoru daudzsēriju kinofilmu un pēc tam konferencē pārrunāja

lasīto un redzēto.
'

Atsaucību guvuši disputi par noteiktiem daiļliteratūras

darbiem. Sevišķi tos iemīļojuši jaunie lasītāji. Piemēram, Lim-

bažu RCB noticis disputa par R.Ezeras stāstu "Vasara bija tikai

vienu dienu", Jēkabpils rajona Leimaņu ciema bibliotēkā - par

M.Šolohova stāstu "Cilvēka liktenis".

Savdabīgu vietu dažādajos masu pasākumos ieņem literārās

tiesas. Tās joprojām ir populāraß Talsu rajonā. Tā Dundagas

pilsētciemata bibliotēkā notikusi literārā tieaa par V.Kaijaka

darbu "Bailes", Mērsraga ciema bibliotēkā - par V.Kaijaka darbu

"Atgriešanās". Trīs literārās tiesas par D.Avotiņas stāstu "Ne-

nogaliniet stirnu" noorganizējušas Alūksnes rajona Jaunalūksnes

ciema 1., Annas un Ilzenes ciemu bibliotēkas. .

Pārrunas - viena no operatīvākajām daiļliteratūras pro-

pagandas masu darba formām. Tāpat ķā individuālās, ari kolek-

tīvās pārrunas palīdz laslSana-svadībā. Tās bieži izmanto ne ti-

kai kā patstāvīgu darba formu, bet arī kopā ar citām, pietnēram-

gatavojot lielākus masu pasākumus - lasītāju konferences, dis-

putus. Populāras arī pārrunas pie literatūras izstādēm.

Grāmatu fonda brīvpieejas apstākļos kolektīvās pārrunas ,

ieņēmušas vienu no vadošajām vietām daiļliteratūras propagan-

dā. Tās jarasti organiz? tad, ja bibliotēkā sapulcējušies vai-

rāki .asltāji. Piemēram, Jēkabpils rajona Kūka ci ma 1. biblio-

tēka organizējusi pārrunu par M.Birzes darbu "Ari tāt'nbija
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rīta", Bauskas rajona Codes ciema 2.bibliotēka - par V.Petkē-

viča romānu "Par maizi, mīlestību un šauteni", šiem autoriem

bija veltītas literatūras izstādes, pie kuram ari notika pārru-

nas.

lecienītas pārrunas ne tikai par viena autora darbu, bet

ari tematiskas pārrunas. Piomāram, Varakļānu pilsētciemata bib-

liotēkā noorganizēta pārruna - "ledēstiet rozes zemā nolādētā"

par Lielā TBvijas kara atspoguļojumu dzejā.

Piecgade atzīmētas vairāku ievērojamu rakstnieku jubilejas,

kurām bibliotēkas veltījušas dažādus masu pasākumus. Neatņemama

to sastāvdaļa bijuši ari daiļliteratūras apskati. Piemßram,

Gulbenes rajona bibliotēkas lasītavā bija izlikta plaša lite-

ratūras izstāde "Gadi un darbi tautas iainei", veltīta K.Simo-

nova 60.dzimšanas dienai. Pie izstādes nolasīja literatūras ap-

fkatu. par K.Simonova daiļradi.

Atskaites periodā populāri bija ari apskatu cikli. Tā Rī-

gas pilsētas Oktobra rajona.Centrālās bibliotēkas darbinieki

Starptautiskajā sievietes gadā savā mikrorajonā nolasīja apska-

tu ciklu "Par sievietēm mans stāsts". Cikls ietvēra apskatus

"Sievietes - revolucionāre3", "Viņas cīnījās par Dzimteni",

"Vienotā ierindā", "Sievietes zinātne un mākslā", "Zemes saim-

nieces", "Par mieru un laimi". Apskatos ietverta galvenokārt

daiļliteratūra.

Sevišķu popularitāti ieguvuši izstāžu cikli. Tie dod ie-

spšju izvēlēto tematu aplūkot koounā un kat-, v cikla izstādi

sīkākam jautājumam. Pirmie Izstāžu ciklus s*ka organizēt

Rīgas pilsētas bibliotekāri. Piemēram, lasītāju iecienīts bilt
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izstāžu cikls "Dzejas pasaulē", kas dzejas propagandai bija iz-

likts M.lorkija Rīgas pilsētas Centrālajā bibliotēkā. Ciklā is-

tvertas izstādes "Daba krievu dzejnieku daiļradā", "Dzīvot paau-

džu atmiņā", "Jaunatne drejā".

Sevišķi populāras bibliotēkās bijušas izstādes, kas veltītas

ievērojamu rakstnieku dzīvei un daiļradei. Tās organizētas dažādi

Ja materiālu maz, bibliotekāri aprobežojušies ar nelielu izstā-

di plauktā, kur izvietoti* raksnuieka darbi un literatūra par vi-

su. Piemēram, Ludzas RCB izliktas izstādes ..!.Isakovßkim, A.Sant-

Hkzlparl. Izveidotas ari lielas izstādes stendos, kas papildinā-

tas ar literatūru par laikmetu, Kurā rakstnieks dzīvojis. Piemē-

ram, N.Uorkija Rīgas pilsētas Centrālās bibliotēkas pasākumu, M

bija veltīto V.I .Ļeņina prēmijas laureātam V.Šrkšipam, kuplināja

plaša literatūras izstāde "V.ŠukHna daiļrade". Tā atklāja rado-

šas personības daudzpusību, neatkārtojamību un savdabību.

lai lasītājiem nepaliktu 3vosu ari literatūrkritikai bib-

liotekāri tb saistījuši ar daiļliteratūras propagandu, jo tā

palīdz iztvert, izprast un novērtēt daiļdarbu. Lai pamudinātu

izmantot šo literatūru, bibliotekāri rūpīgi izvēlējusies saistf*-

šākos materiālus. No populārākajām grāmatām var minēt izdevumus

no sērijas "levērojamu cilvēku dzīve", kā arī citua apcerējumu?

p*tr r*katnieku dzīvi un daiļradi. lesakot literatūi-kritiskuJ dar

bun, nav aizmirstas ari rakstnieku vēstules, dienasgrāmatas un

atmiņas, kas ir intereaaots un vērtīgs uzziņu avots.

Neskatoties uz to, ka daiļliteratūras izsnieguma procents M

aamtrā augsta, individuālajam darbam ar
I**-**

tājitm tieši daiļliteratOraa propagandas jomā nav pievērsta vaj''
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dzlgā uz*anlba. Vel pieļauta pašplUaae daiļlii rsrurļ6 lasīšanā

un pastāv uzskats, ka te īpaši propagand!? nav vajadzīga. Da'ļ-

literatūrss popularizēšanas jāaktivizē, jāvēršas pret vēl

aplajK priekšstatu, dniļl-t-3ratūraa lasīšana ir ti-

kai kavēklis un izklaidēšanās clnltoe pret

šādu uzskatu, daiļliteratūras prrpagandā vāl plašāk jāizvērš

un ciesāx jāsaista r.nuividuālais un r.asu darbs.

Ētiskā audzināšana

likumiskā audzināšana ir sastāv-

daļa, kurā skolai, teātrim, kino, televīzijai ari bib-

liotēkas j&ļ lielu ieguldījumu. Smalkjūtīgi un taktiaki veicot

individuāla darbu ar*lasītājiem.,Kā ari organizējot interesantus

un saturīgus masu pasākumus, bibliotēkas daudz darljuŠaa lasītāju

Stiskajā avdzirāšanā. Arvien vairāk lasītāju uzmanība tiek pie-

vērsta ētikas - pienākums, airdsapzipa, goda, ciena,

biedriskums, draudzība, mīlestība, laista,Azīvea jēga, kā arī

uzvedības kultūrai, ētikai sadzīvē. Bibliotāku darbinieku mār-

ķis - izkopt laEĪcāju jūtu pasauli.

Tik. isko audzināšanu bibliotēkas saistījušas ar citām

audzināšanas darba jomām: ar politisko audzināšanu, zinātniskā

pasaules uzskeca veidošanu, darbaudzināŠanu, juridisko, estē-

tisko audzināšanu v.c. Piemēram; saistot ētiako audzināšanu ar

juridiskc audzināšanu, izlikta izs-āua "Tiesības un morāla"

(Ogres rajona bibliotēkā), saistot ar dabae zinātņu literatū-

ras propagandu, urganizēta literatūras izatāde "Daba - labāka-a

audzinātājs un skolotājs" (Valmiera. -ajona bērzaines ciema
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bibliotēkā), ar antireligiskas literatūras propagandu - izstāde

"Cilvēks, morāle, reliģija" (Varakļānu pilsētas bibliotāka),

ar sporta literatūras propagandu - izstāde "Sports un personī-

ba" (M.Gorkija Rīgas'pilaētaa Centrālajā bibliotākā).

Ētiskajā audzināšanā bibliotēkas sevišķi lielu uzmanību

veltījušas jauniešiem. Viņu bibliotekārās apkalpoša-

naa-darbā izvirzīta mērķis - palldzāt jauno lasītāju komunistiem

kājā audzināšanā, vaidot* viņu pasaules uzakatu, nostiprināt ide-

jisko pārliecību, palīdzēt ieaudzināt viņos augstas morālas īpa-

šības. Individuālās pārrunāa izzināti laaltāļu uzskati, novēr-

tēti, oik tie paroizl, ieteikta literatūra, kas varētu veidot

viņu ētiskās jūtas.

Izmantota? dažādas masu darba formas. Populāras

ir literatūras izstādes un to cikli, kā "Sevi vērtēt un veidot"

(Kuldīgas ROB). Tā kā jauniešus interese pasākumi, kuroß viņi

varētu izteikt savas demaa, pastrīdēties, aizstāvēt savu vie-

dokli, blbliotēkaa bieži organizējušas diaputus. piemēram,

"Kāds esmu Šodien, kāda būšu rit?" (Madonaa rajona Kalsnavas

ciema bibliotēkā). Par uzvedības jautājumiem, kā ari par grā*

mātām, kurās risinātas morāles problēmas, bieži erganizētaa

pārrunas. piomßram, par H.Oto grāmatu "Stārķu laika" (Madonas

rajona Indrānu ciema bibliotēkā). lecienīti ari ;'autāj.umuun_

atbilžu vaknri, lasītāju konforences, tematiski vakari. Ver

min§t "Kāds esi, man3laikabiedr?" (Krāslavaa rajona Piedrujas

ciema bibliotēkā). Bibliotekāri nastada ari literatūraa saraķ-

atua lasītājiem, piemēram, "Mīlestības jūtu audzināšana" (Dobe-

les RCB). taisu rajona bibliotēkā *io3rgani.3ēt3 'eot*<irAi

ka konferenoa "Literatūras loma jaunatnea komunistiskajā audzi*
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našana", kura piedalījās bibliotēku darbinieki, skolotāji, ve-

cāko klašu skolēni. Konference nole&lti 7 referāti, starp tiem:

"Ideoloģiska audzināšana-- svarīga mūsdienu uzdevums', "Litera-

tūras loma* jaunatnea morālajā audzināšanā"* Sadarbojoties ar

Zinību biedrības Gulbenes nodalu, Gulbenes rajona bibliotēka

oiķaaiztjuai lekciju ciklu jaunatnei "Ja draugi, tad aiziesim

*topa līdz ziedošas druvas malai". Lekciju'ciklā ietverti jautā-

jumi par ētisko un eatatisko audzināšanu, lekcijas vienmēr pa-

pildinātas ar literatūras izstādām vai apskatiem.

Gan individuālajā, gan masu darbā izmantojuši

aarkaisma - ļeainisma klamiķu darbus un vtatulea, vinu laika-

biedru atminas, partijas un valdlbac vadītāju runaf un raksttts,

izcilu cīnītāju biogrāfijas, granātas 39 sērijas "levßrojamu

cilvēku dzīva", komunistiskā* ētikas teorētiķu N.Krupstkajas,

M.Kaļinima, A.Makarenko darbus, M ari dmuuz atrādSjufi ar

daiļliteratūru.

Bibliotekāri lielu uzmanību pievārs.u3i atsevišķiem morā-

ls* jautājumiem. Daudzos pasākumos risinātu jautājuma

j§gu. Bibliotekāri to aaiatījuši ar profesio-

orientāciju, ar jauniešu nākotnes plāniem,,uzsverot darba

'kaiatumu.Organizētas litaratßras izstādās "Ir dzīvo darbs,

darbs ir dzīves mara" (Alūksnes ROD), rīkoti disputi "Vai

Tu dzīvo pareizi?" (Krāslavas rajona Berzist<olema biLliotßkā)

utt.

Risinot jautājumu par dzīvao jßgu, tiek pßrrunata jē-

dzienapar laimi,šim tematam veltītas literatūras izstā-

des,pierēm, "Ofivāka dzīves jēga un laimes būtība" (Vents-

pils
rajona Ances ciema bibliotēka), disputi, piemßram, "Paru-
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nānān par laimi!" (Krāalavaa rajona Ķepovaa ciema bibliotēka).

dieputiem par laimi bibliotßkas organizējušas

arī disputus par biedriskumu, draudzību ua

mīlestību, tādus kā "Vai mīlestība ir tiesājama?" (Ma-

donas rajona Indrānu ciema bibliotēkā). Bibliotēku darbinieki

devuši savu ieguldījumu, cenšoties veidot jauniešos nopietnu

attieksmi pret mīlestību, ieaudzināt meitenes lepnumu, pašcie-

ņu, runājuši par dzlmumaudzināšanu, piemēram, ir noorganizētas

literatūras izatādea "Tu un ea" (Apes piloetss I.bibliotēkā),

"Mīlestība un ģimene" (Rīgas pilsātas B.biblioteks), tematisks

vakara "Tas jāzina katrai meitenei" (Valkas RCB). Bibliotekāri

cantušiee ar literatūras palīdzību ieaudzināt jaunajos lasīta-

jos mīlestību ut* oieņu pret vecākiem, tuviniekiem, piemßram, ir

sarīkots tomatisks vakars "Mātes rokas labos ceļos vada, māte?

mīla skaidrus dara mūc"(Ogres rajona Taurupes ciema bibliotēka)'

Bibliotēkās runāts ari par morāles kategorijām—pica **

kums, brīvība un atbildība.Pārrunājot dait*

darbus, pievārēta uzmanība pienākuma jūtām pret ģimeni un sa-

biedrību, koni liktam starp "vajag" un "gribu",pārrunāts, kā

cīnīties pret formālismu darbā un mācībās, par morālo un tie-

sisko atbildību,, par- varonību, tā organizētu disputs "MBn va-

ronības pēdās tālāk ejam" (Aiak?nce RCB).

B.arlga ir goda kategorija, bibliotēkās propagandēta

literatūra un organizēti masu pasākumi jaunajiem strādniekiem

par daš' lv profesiju pr<"!tizu, par strādnieku godu, piemßram,

ĻeaiL stunda "Jaunā strādnieka gods"'(Madonas PC ), literatū-

ras apskats "mana profesija - mans gods n lepnums" )obeles R^-
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Bibliotēkas propagandējušai lit.-ratūrupar uz v d1-

bas kultūru, organizēta lekciju "Pajuo-Hlm par

uzvedību"(Valkaa RCB), par lejūtību, uzmanību <:liv?,;iem-

disputa"Vai cilvēkiem kopa ar ir labi?" sko-

lēniem(Daugavpils pilsētas CZB p-zitlvi vērtējami

Plašākipasākumi par Čtikac jautājumiem, kurus bibliotēkas or-

ganizējušas kopa ar citām iestādēm. Piemēram, rajona bib-

liotēkakopē ar medicīnas bibliotēku noorganizējusi la-rltāju

-konferenci"Parmedicīnas darbinteku ētiku", kur apskatīti

"Ārstapašandaļnāšanas B.;ikas lociulia

jautājumi", un slimnieka attiecība*".

Ir bibliotēkas, kas strādājuša*-)arbērnu vecāku grupu, kB

Gulbenesrajona btšberienaa Krt* bibi -

i*l vecāki pareizi izprastu problēmai, lai lepa&l-

-iašādus audzināšanas jautā, Mfā ai -jkolenuvjcāku ko-

priekšsēdētaju tika plēnei ##Mdt J t-usa-'

Parrtanaa"AudzinaS*-nasun morāla*? jtauitājuMiA.Dripes grāmata

"PSdšjB barjera"", "Uzvedības n ?wu itv3ro3ana sadzīvi". Bib-

"-lotēka izliktas -.zstadea pi-Mēram, "Kad atbildīgi

Da!iem vecākiem s-M!tē*īti plāni, kui-osietver

grāmatas, xg arī raksti MC "&kcla un ļimene".

d#r!raabibliotēkās

visās bibliotēkās tam

Pievērst-., -y--4ļamību- rJLainātuviaus morāles

Jautāju-ius, Htrādēt-uaf -grupāmšajā jomā.
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Mākslas literatūras propaganda

Aizva.o3.taj3 piecgadē bibliotēkas veikt 3liels darbs lasī-

tāju estētiskajā audzināšana. Tajā nozīmīgu vietu ieņēmusi māk-

slas literatūras propaganda.

Bibliotēku darbinieki popularizējusi literatūru par t 3-

-lot 3 j v m.ē k s 1 ut. Republika katru gadu aprīli tiek rī-

kotas Mākslas dienas, mēnesi ari bibliotēkas organizē māk-

slas literatūras izstādes vai plašākas skates, Par šādām skatāt

paziņo bibliotēku apkalpojamo mikrorajonu skolām, un skates ap-

meklē veseli klašu kolektīvi.

Populāras bijušas daKādu laikmetu un tautu izciliem māksli-

niekiem veltītas atceres un jubilejas izstādes, piemēram, "Mike-

and&elo - SCO" (Saldus RCB), gleznu reprodukciju izstādes, (iisi*

nu reprodukcijas un fotoattēli labi papildina jebkuru literatū-

ras izstādi, padara tb krāsaināku un emocionālāku, bibliotēkās

organizētas vietējo mākslinieku gļeznu izstādes, rīkotas tik-

šanās ar gleznotajiem un mākslas zinātniekiem. Bibliotekāri Lr

sljuši apskatus par gleznotāju dzīvi un darbiem, iepazīstinā-

juši klausītājus ar monogrāfijām par gleznotājiem un gleznu

reprodukcijām. Pārrunājot rakstnieku daiļdarbus, bibliotekāri

nav pagājuši garām ari to ilustratoriem, jo daudzu grāmatu

ilustrācijas ir pelnījušas, ka tās īpaši ievēro. Piemēram, Og-

res rajona Jumpravas ciema Dzelmes bibliotēkā organizētas pārj.

runas skolu audzēkņiem par grāmatu ilustratoru M.Stārastos,

K.Dālea, X.Šūniņa veikum^.

Bibliotēku darbinieki propagandējuši literatūru par

ldetišķo mākilu, sadarbojoties ar yie-
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tējo mākslas studiju, pulciņu. Tā Staiceles pilsētciemata bib-

liotēka organizēta izstāde "Latviešu lietišķa māksla un etno-

grāfija" kopa ar Staiceles lietišķās mākslas studijas darbu

izstādi.

Daudzi lasītāji interesējušies par testr i, un bib-

liotēkasplaši propagandējušas literatūru par teātra mākßlu un

skatuves māksliniekiem. Liels palīgs bibliotekāriem ir skaisti

noformētās grāmatas par šiem tematiem. Bibliotēkās populāras ir

literatūras izstādes, veltītas teātra mākslai, piemēram, "Skatu-

ves mūzai atdots mūžs - A.Amtmanim-Briedltim - 90" (Ogres rajona

Lielvārdes ciema bibliotēkā). Starptautiskā teātra diena bieži

atzīmēta ar plašāku pasākumu, piemēram, 1975*g* Talsu rajona

bibliotēka rīkoja tematisku vakaru, kurā piedalījās Jaunatnes

teātra aktieri Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinie-

ce A.Krūmiņa un I.Skrastiņš. Vakara ievadā Talsu Tautas teātra

aktriseE.Veisberga stāstīja par Starptautisko teātra dienu, par

mušu teātra problēmām. Viesi runāja par datrbuteātri, lasīja sa-

vus iemīļotos dzejoļus un fragmentus no izrādes "Spēlē, Spēlma-

ni!".

Tikšanās ar skatuves māksliniekiem ir ļoti iecienītas. Pie-

mēram, Valmieras rajona bibliotēka 1975.g. noorganizēja pasā-

kumu rajona kultūras darbiniekiem"Teātra māksla un tās nozī-

me šodien", kurā klausītāji tikās ar aktieri R.Rudāku.

Valmieras rajona bibliotēkas abonementa izdalīta teātra

interesentu Tajß ietilpst L.laegloJ Valmieras drānu,

teātra aktieri, režisori un citi lr-Itāji, kas interesējas par

teātra mākslu. Strādājot ar šo grupu,
izveidota ieteicamo pe-

riodif-o izdevumu rakstu karljotßka,kuiā atspoguļoti jaunākie -
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materiāli pat teātri, par psiboloßlju unfilozofiju, apraksti

pat mākolas darbinieltiem, interesantākās intervijas.

Tāpat kā par teātra mākslu, ari par kino interesēju-

šies daudzi lasītāji. Viņi labprāt iepazinušies ar kino mākslai

veltītajām literatūras izstādēm (piemēram, "Ekrāna mei3tari" -

Gulbenes rajona bibliotēkā), nākuši uz tikšanos ar lecienītajiem

aktieriem (piemēram, ar Latvijas PSP Nopelniem bagāto skatuves

mākslinieku G.Jakovļevu - Alūksnes RCB), apmeklējuši skatītāju

konferences (piemēram, par filmu "Meldru mezs" - Auces pilsētas

bibliotēkā) un citus pasākumus. Alūksnes RCB organizēta lasītāju*

skatītāju konference, veltīta filmai "Cilvēka liktenis". M.So-

lchova stāsta ekranizējums aalldzināts ar pašu stāstu, pārrunē-

ta gan giāMta, gan fiiaa, gan akriem tālojuma.

Mūzikas draugua bibliotēkas iepriecinājušam ar dau-

dziem pasākumiem, kas veltīti gan ievērojamtukoaponiacu jubi-

lajak un atceres gan via{Su &ūztkaa propagandai. Crgani*

aātas izstādes, temati3kaa pēcpusdienas, muzikāli, literāri mm-

aikāli koncartlekcijaa -bieži vien kopā ar klubu vai

māola. Ar skolu Sudarbejas, pieaēram, Staicalsa piLsStcie*M!ta

bibliotāka. Skolas dziedāšanas kabinetā kopa ar skolas bibliotē-

ku noorganizēts .Dārziņa piemiņas vakart, krnrāskanē ja mūzi-

ka, stāstij -jmap-?rkoapenjstu #i,iā?fr viņa dziea-Rām,skanē-

ja veltījumi *g.Dārziņam - dzejoļi, dziesmas. Apmeklētāji iepazi-

nās ari ar izlikto literatūras izntldi.

11-vadltejm piecgadē vian? no 00rl^tl^ka^L&a notUoamiea re-

publikām m&tzlaa dzļvg btja Ba&emau alatgaļa 1973.g* Ar!

bibliotēkas atzīmēja izcilo
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Lielas iespējas lasītāju estētiskajā audzināšana paver ska-

ņu ieraksti. Skaņuplatēs pieejami gan mūzikas ieraksti padomju

un ārzemju mākslinieku izpildījumā, gar literāri un dokumentāli

ieraksti. Bibliotēkās daudz pieprasīti ieraksti par Dzimteni,

partiju, komjaunatni. Populāras ir literāri muzikālas kompozī-

cijas. Pieaudzis laßltāju skaits, kas izmanto fonotēku darbā

(skolotāji, mākslinieciskas pašdarbības dalībnieki, mūzikas sko-

lu audzēkņi, studenti - neklātnieki v.c), kā ari atpūt?i. Fono-

tēka palīdz ne tikai muzikālu un literāri muzikālu vakaru orga-

nizēšanā, bet ari jebkuru citu masu pasākumu padara krāšņāku

skaista dziesma, melodija. Ar fonotēkām labi strādājušas vairā-

kas bibliotēkas, piemēram Ventspils pilsētas CZB, Jēkabpils RCB,

Ludzas RCB.

Ludzas RCB organizējusi tematiskas skaņuplašu noklausīša-

nās, piemēram, pasākumā, kas bija veltīts lidotājiem - kosmonau-

tiem, atzīmējot Uzvaras 30. tika atskaņoti ieraksti

Lielais Tēvijas karš", "Dziesmaa par varoņpilsētām". Regulāri

organizēta populāru klasiskas mūzikas skaņdarbu noklausīšanās

us apmeklētāju iepazīstināšana ar fonotēkas jaunumiem.

Rosīgs darbs izvērsts Ventspils pilsētas CZB mūzikas un

Došu literatūras lasītavā. Sākot ar 1972.g., zinātniska bibliotē-

ka kopā ar mūzikas vidusskolu organizējusi bibliotēkā koncert-

akcijas
.

veltītas gan atsevišķu komponistu -
Fr.&Oberta,

V.Hocarta, ).Hendela, Em.Melngaiļa, J.Vltol. daiļradei, &an skaņ-

darbu Žanriem un tēmām.

Bibliotēkās organizēti pasākumi arī fotomākslas

Prop jandai. Stučkas RCB rīkota fotoKrāfijiu izstāde, tikšanās
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ar darbu autoriem. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā fotomākslas cie

sitējiem daudz jauku ierosmju deva tematiska pēcpusdiena "Foto-

māksla Šodien", kad par fotografēšanas mākslu, par fototehniku

un krasām stāstīja fotogrāfi, demonstrēja diapozitīvus, kuri %v??

lielu atsaucību apmeklētājos.

Oentralizācij as apatākļos paplašinājušās

mākslas literatūraspropagandas iespējas. Izmantojot vienoto fon-

du, bibliotēku darbiniekiem radusies iespēja uz laiku saņemt pa-

mātas, kādas vinubibliotēkāa nav. Madonas RCB organizējusiceļo*

jošās izstādes, piemēram, "Māksla tuvina tautas". no'evuai

grāmatu kopas Varakļānu, Barkavas, Saikavas ciema 2.bibliotēkai-

Salldzinot mākslas literatūra* izsniegumu (kopā ar sporta

sākumā (926,3 tūkst.) un piecgades bei-

gās (1.065,5 tūkst.), redzam, ka tas.palielinājies.

Bibliogrāfiskais

uzziņu un informācijasdarbs

Devītā piecgade raksturīga ar bibliotēku bibliogrāfiskā uz-

zinu darba padziļināšanu un informācijas izvēršanu, apkalpojot

dažādu tautaa sainnieclbas nozaru speciālistus, izglītības, kul*

tūras un mākslas darbiniekus.

Pilnveidots bibliotēku bibliogrāfiskais

aparāts. Vlsēe manu bibliotēkās līdzās %urnāi"

un avt&u rakstu un novadpētniecības kartotēkām izveidotas bibli°

grāfisko līdzekļu kartotēkas, kuras sekmējušas Šo materiālu iz'
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mantošanu ne tikai bibliogrāfiskajā uzzinu darba, bet nrl lasī-

šanas vadība un literatūras ieteikšana..leteicošos bibliogrāfiskos

līdzekļus bibliotēkas veiksmīgi izmantojušas d irbā'ar jauniešiem,

gan strādājošajiem, gan skolēniem. Ta3 attiecas k3 uz pilsētu,

ta uz rajonu bibliotēkām. Piemēram, Baukas rajona bibliotēka sis-

temātiski iepazīstinājusi skolēnus ar bibliogrāfisk'.'.iiev līdzek-

ļiem, ar to palīdzību centusies ieinteresēt skolēnus lislt da-

žādu nozaru literatūru, palīdzēt viņiem profesijas izvēlē. %ai

nolūkā bieži izmantots izdevums ''Tava nākamā profesija" (H.,

1971. 44 lpp.), krājumi "Grāmatu - rajona

Pampāļu ciema bibliotēkas vadītāja sadarbībā ar skolotājiem mā-

cījusi skolēniem izmantot bibliogrāfiskos līdzekļus .
Aktīvi ar

ieteicamās literatūras rādltājieß Strādājusi Ludzan RC'i, popu-

larizējot tO3 kvalificētiem strādniekiem individuālās pārrunās,

kā ari Izsniedzot uz mājām.

Pilsētu zinātniskās bibliotēkas piecgades nestipri-

nājušās kā bibliogrāfiskā darba'centri savās zonas.

Bibliotēku speciālisti sastādījuši zinātniskā? īin ieteica-

mas literatūras rādītājus. Piemēram, Liepājas pilsētas zinātnis-

kā bibliotēka izdevusi literatūras rādltāju/'liepajas. komjaunat-

nes organizācija tautas saimniecības atjaunošanas periodā (1945-

--1950)" (Liepāja, i?7r. 6ū lpp.). KoŠ 1972.g.bibliotēka vßc ma-

teriālus literatūras rādītaja "Revolucionārā

izdevumam, ko iz t?s .1976.g., Ventspils pilsētas CZB šai pa-

Sš gadā pabei 'Iteretūr -S rādītāja "Jānis Fabriciuss" sastā-

dīšanu.

AtseviSka-ipjlst.tu ninātnlskāsi bibliotēkas (Daugavpils,
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Jelgavas) i':gadu izdod pilsētas un zonas lielāko bibliotēku

periodi.3kū izdevumu koprādītāju.*

Koordinējot un kooperejot darbu ar republikāniskās zināt-

niski t.eiiņi3Hāsun zinātniskās medicīnas bib-

liotēicufiliālēm, pilsētu zinātniskās bibliotēkas veic dažādu

nozaru speciālistu plašu bibliogrāfisku informāciju un biblio-

grāfisko uzriņu darbu.

Ar kolektīvām informācijām pilsētu zinātniskās bibliotēkas

nodrošinājušas partijas un komjaunatnes pilsētu komiteju un iz-

pildu komiteju darbiniekus, skolas, celtniecības organizācijas)

medicīnas iestādes un atsevišķus rūpniecības uzņēmumus. Šīs in-

formācijas ir tematiskas, un sarakstus pavairo 15 -50 eks. Ic

formācijas aros lielākoties izvārsta ārpus bibliotēkas. Kolek-

tīvai informācijai izmantotas dažādu nozaru speciālistu sanāk-

smes, apspriedes, konferences. Tā Daugavpils pilsātas CZB un

Liepājas pilsātas zinātniskā bibliotēka pilsētas skolotāju kon-

ferenču laikā ik gadu martā un augustā organizējušas literātus

skates, bet atsevišķās sekcijās nolasīti attiecīgās literatūra:

apskati. Bibliotēkas kopā ar KZTB filiālēm rūpnīdās organizēju-

šas informācijas dienas, speciālistu dienas, kad speciālisti ne

tikai iepazīstināti ar jaunāko literatūru, bet arī .arbibliogrē

fiskās informācijas avotiem, konsultēti literatūras sameklēšana^

* Piemēram, Periodika. 1975. (Daugavpils ile. b-kās). Koprād.

Daugavpils,l97s. 25 lpp. (Daugavpils pils. C^B).

Jelgavas pilsētas un Zemgales zonas lielāko bibliotēku pe-

riodisko izdevumu kop-ādīt?ls 1976.gadam. Jelgava, 1976. 57 IpP

(-Jelgavaspils. CZB).
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metodika un darba ar patentu literatūru. Galvenie

temati: "Rūpnieciskas raŽoHacae ekoro*nika", ",)aū<*r ' :d?iātnē

un tehnika", "Piecgades tehnlkj" iH*-?".;* - S - r:o-

--toveloķēšu rūpnīcā). J-il;;ava3 pilsētas, zināts i at?

kop3ar novatoru klubu rīkojusi literatūras s''tates, ik ceturksni

nolasīti apskati tehniskajiem, informatoriem;.ar ji:- *-<-..r.ji--;Bi!

formatīvajiem materiāliea: tehnika.

Liepājas pilsētas zinātniska bibliotēka reisi sē-

nes! sniegusi informācijas ārstiem par jaunāko .<r-* ..n iiiera-

tūru. Uzrakta arī atrāviŠķu vadošo -. ' . in-

formācija par jaunāko literatūru.

Zināmi panākumi bibliogrāfisku:- 1 r i o r -

aāc i j a s. jomā t;ūti ari rajonos. 31 darba <:.<rj-
'

kļuvusi iespējama bibliotēku ilkla centra ii zācij.'-'*' ;

kad radīts vienots grāmatu forda, ir bibliogrāfa A'.a'r- vienība

un lielākai iespēja3veikt p<?sākur.us, veidot In-

formācijas sistēmu rajorā. Ir jūtams biblictēKu i ap-
-

tvert air bibliogrāfi'='to informāciju ne tUaf. ipt'ltājuts.

Darbs vērsies plaSurā, *m infcra-ēctja nonāksi 'Ida speciālis-

tiem arī darba vietām. Tibliotekāri neklājuši auditoriju ārpus

bibliotēkas un guvuši arvien lab3kuH Informācijas for-

mās
un metodēs-panīH;- r teikta daudzveidība, darbs kļuvis mērķ-

tiecīgāks un plānveid'jaks. .

Centralizēto ni?cē-"U canfrālajām bibliotēkām uzkrāta zi-

nāma pieredze musu in'ornacijas jomā. Tiek izdoti sistēmā sa-

ņemto grāmatu infor-mācijas biļeteni "Jaunās grāuatas", kuri iz-

nāk reizi divos menečos. Ar 8o masu informāciju rajonā nodroēi-
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nāt*asviau resoru bibliotēkas un pērējas iestēdes, uzņēmumi,

kolhozi un padomju saimniecības. To metiens atsevišķās sistēmas

sasniedz 200 - 300 eks. (Alūksnes, Krāslavas, Limbažu, Madonas,

Stučkas RCB).

Ar labiem panākumiem masu informācijai rajona bibliotßkas

darbinieki nolasījuši literatūras apskatus kinoteātros pirms

seansiem. Rajonu laikrakstos bibliotēkas regulāri publicējuSas

tematiskus literatūras sarakatua, atsevišķu grāmatu apskatus uc

citus bibliogrāfiskus materiālus. Piemēram, Limbažu RCB publi-

cējusi laikrakstā "Progress" literatūras apskatus atsevišķām

lauksaimniecības darbinieku grupām - mehanizatoriem, lopkopjie*-

Madonas RCB ievietojusi laikrakstā "Stars" jaunākās literatūras

sarakstus lauksaimniecības speciālistiem, dabas zinību skolotā-

jiem, bet Krāslavas RCB sava rajona laikrakstā sistemātiski .pub-

licējusi tematiskus literatūras apskatus "palīgs skolotājiem")

"Palīgs kolhoza un sovhoza ekonomiatam", "Jaunās grāmatas par

lauksaimniecības mašīnu remontu" v.c. Plašu popularitāti gu-

vušas jauno grāmatu dienas, speciālistu dienas, literatūras ska-

tes, kuras bibliotēkas organizējušas savās telpās, kā ari ārpus

bibliotēkas - kultūras namos, kinoteātros, atsevišķās iestādēs,

uzņēmumos, dažādu nozaru speciālistu apspriežu, konferenču un

citu pasākumu laikā.

Pasākums ir efektīvāks, ja tas domāt? noteiktai lasītāju

grupai. Kolektīvās informācijas darbē bibliotēkas izvēlēj'%B

galvenās speciālistu grupas, kurām informāci ja iai' jaunāko un

esošo literatūru ir visnepieciešamākā: partijas un padomju or-

gānu darbiniekus, propigandistu un olitintuimatorur, lauksa
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niecībasspeciālistus, skolotājus, bērnudārza audzinātājas.

Sistemātisku, darbu bibliotēkas veikušas ar dažādu priekš-

metuskolotājiem, organizējot atvērto durvju dienas, izstādes,

sastādotattiecīgās literatūras sarakstus, nolasot kolektīvus

literatūras kātus, piedaloties ar tiem atsevišķu sekciju

darbāskolotāju konferencēs, sistemātiski publicējot literatū-

ras sarakstus vietējā laikrakstā utt. Tā Madonas RCB informā-

cijasbiļetenā "Jaunās grāmatas" IpaŠl atzīmējusi skolotājiem

domātusizdevumus un nosūtījusi biļetenu visām rajona skolām.

Bsrnudārzu audzinātāju seminārā bibliotēka noorganizējusi li-

teratūrasizstādi "Pirmsskolas vecuma bērnu attīstība, audzinā-

šanaun mācīšana", ar kuru iepazinās 150 semināra dalībnieču.

DobelesßCß laaltavā skolotājiem regulāri organizēti jaunāko

literārožurnālu apskati, sastādīti anotēti literatūras sarak-

sti.Krāslavas RCB regulāri strādājusi ar divām skolotāju gru-

pām- literatūras un vēstures skolotājiem. Viņiem sagatavoti li

teratūrasapskati, sastādīti informatīvi literatūras saraksti.

3aidusßCß veikusi sistemātisku darbu bibliogrāfisko zināšanu

propagandādažādu priekšmetu skolotājiem.

Daudzveidīgs un regulārs bijis darbs ar lauksaimniecības

speciālistiem. Vispirms jāatzīmē, ka gandrīz visām rajona bib-

liotēkāmir cieša sadarbība ar zinātniski tehniskās propagandas

kabinetiemun lauksaimniecības ražošanas pārvaldēm.

VispopulārāKās lauksaimniecības speciālistu kolektīvās in-

formācijas formas ir īsi jaunākās literatūras apskati, litera-

tūrasskates, or lanizātas ') darbinieku rajonu apspriedēs, s< -

"Unāros.RCß piedalījušās 2 I zināt iski telpisko kabinetu ri-

etajos asākumos ar plašām literatūras izstādēn-,apsk tiem,
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informācijām.

Kelektlvai iufnrmH-ji.iai izmu.tcti arī Viļā lāča Latvijas

PBR Vatēta bibliotēkas i?dotais kārtējais iniormācijap biļeteM

"JatmajtE literatūra". Laukaai-rr)iscībaa spa-

elailstt-M n<) tikai Informē par j."un3t-o literatūru, be-; iri lap!*

aīstica nr informatīvajiem un blbliogrēfiakajletn Hvotien (Krš!-

Vtf.-.o'HH RCB). Madonna ROD irdalījuai lauksainniocībaS

pārvalies vadošo specišllatu grupu, izpētījusi viļ*

internāta un tinjeguai tiam siatematiaku informēri.ju par jaunš*

ko literatūru un bibliografiskajilīdaskļiem. r X

arī c.l<*:*m bibliotēku darbinieki sadarbojušies ar

n , r .r.p knUnctiem ! Balvu. !V-<p, Mad<W

" izmaj.toJ--Ši to? lfuk-'aiMnitclbaa! s! r.i a{,ūras

pr-paganoē, speciālistu i!)!l. par

ja-iā:? literatūru.

Pēdējos gados masu bibliotēkas paplašinājušas speciālistu

loku kolektīvas infornacijaa sniegšanai. Sadarbība ar rajonu

(pilsētu) partijas komiteju politiska izglītības kabinetu bib*

lictēkēm MGB veic partijas darbinieku, propagandistu un agita-'

tcru kolektīvo informāciju par jaunāko aabiedriaki politisko

literatūr.-.RegnUri. inetēdes un literatūras apsM*

H partija? kabinetoa rīkotajos propagandistu

Apkalpojot 1-jeltAjua - speciālistus, rajonu bibliotēkas

vaikuHea arī ļr iiviouaip informaeišādas pa-

rasti saņēmuši partijas rajoau kowit-3ju sekretāri, Idu ko-

miteju lauksaimniecības ražošanas

došie speciālisti, Mteratūram * P*

pastu, par ienākušajam un periodiakajiea izdevumiem
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zL?opa tMlnionu (Alūkanea, Dobeles, 1-udzaaßCß).

Darbs ir veikta, tašu uifzvēl darīta iniormāoijaa afektivi-

tSteapßtlšana. Turpmāk, pamatojoties uz šādu pētījumu raauitā-

tiam,jāpilnveido viaa bibliogrāfiskais darba.

SBA darba republikā

1970.g. "Nolikums par vienoto ačarpbibiiotēku abonementa

aistemuLatvijas PSR" lika pamatus jaunai vienotai SBA aistemai

aūsurepublika, kas devītajā piecgadē kļuvusi par aktīvu lasītā-

ju apkalpošanas formu. RepubUirßnisko un zonu SBA centru darbī-

baievērojami uzlabojusi SBA darbu republika: paātrinājusiea

Hapra^ljumu izpilde, samazinājies atteikumu skaits, lasltßji

PlaŠßkizmantojuši bibliotßku fondus. Statistiska analīze lie-

cinapar SBA darbības attīstību republika devītajā piecgadß.

(8*.9.tabulu86.lpp.).

1970.g. 29,9% republikas bibliotēku saņēmušas literatūru

SbAkārta. Baņemto grāmatu skaits bija 11,8 tūkst. 122 biblio-

tSkaß4,6 tūkst.grāmatu izsniegušas citām bibliotēkām.

Ar 1971.g. republikas masu bibliotēku SBA darbā iozlmēju-

'ieskāpinājuma un aktivitātes tendence. 1971.g- bibliotēku

kuras izmantojušas SBA, palielinājies par 55, bet sa-

jāto grāmatu skaits palicis iepriekšējais - 11,8 tūkst. Par 36

P*-"elinajieg bibliotēku skaits, izsniegušas literatūru ci-

Izsniegtās Literatūras pieaugums - 1,9 tūkst.

1972.g. SBA izmantoju?' 3 39,9% bibliotēku. 4?0 SBA dallb-

"--eneB saņēmušasls,7 tūkst vienību vidēji ,6,5 grāmatas katra,
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Valstsmasu

bibliotēkuiekļaušanas
ibAsistēma

9.tabula

:iemubibliotēkas republikāniskaspakļautības
pil-

otubibliotēkasrajonubibliotēkas t.sk.

bibliotēkas Bibliotēku
veidi

192 32.25 317

uz1971.1975.%

uz1975.izmai-uz
1971.1975.%

uz1975.
izmai-

g.

i.1971.
1975.

1971.

*as

g.i.

1971.

1975.1S71.
-*.*

janv.

jL.janv.

1.

janv.janv.
B-kuskaits,

sanB-

mušas

gi-amatas
SBA

333 4426 481

23,539,5
55

80
96100 29,9

44.

4.1

5,C+0,9

3,42,5

5,2+1,64,5+2,0
11,8

17,8+6,0
Saņemto

grāmatuskaits(tūkst.)
53

100

2516

3220

122

203 B-kuskaits,
kasiz-

sniegušas
grāmatas

SBAkārta
.6.5 4364

'

11.5
11,9

0,7

1.0

551.9
5,6

76,9

.1,0

2,2

13,6
4,6

9,9 Izsniegto
grāmatu

skaits(tūkst.)
+0,3 +3,7+1.2 +5,3.



87

203 bibliotēkas citam bibliotēkām izsnieg-uaaslo,o tūkst.grāmatu.

Gadu no gada pieaudzia bibliotēku - SBA dalībnieču skaits:

1973.g. - 446 bibliotēkas

1974.g. - 443 -"-

-1975.g. - 481

Attiecīgi audzis ari saņemto grāmatu skaits:

1973.g. - 15,7 tūkst.

1974.g. - 17,1 -"-

-1975.g. - 17,8 -"-

Tā devītās piecgades beigās 44% republikas masu bibliotēku izman-

tojušasSßA pakalpojumus. Visaktīvāk SBA sistēmā iekļāvušās ra-

jonu un republikāniskās pakļautības pilsētu bibliotākas (100% ra-

jonu bibliotēku un 80% republikāniskāa pakļautības pilsētu bib-

liotēku).

Jelgavas un Liepājas pilsētu zinātniskajās, Daugavpils un

Ventapilo pilsētu CZB izveidotie zonālie universālie SBA centri

koordinējusi lauku un rajonu centru laaltāju apkalpošanu SBA kār-

tŠ: izsnieguši literatūru no saviem fondiem, precizējusi un pār-

sūtījuši piepraaljumus, savā sonā propagandējuši SBA, organizē-

jušireģionālos kopkatalogus, informājuši lasītājus par vistājo

bibliotēku fondiem. Tā Ventspils zonas centrs 1975.g. SBA kārtā

saņēmis grāmatas no 25 bibliotākām. Pieaudsls pisprasljumu skaits

no zonas bibliotēkām. 1975.g. samesti 925 pisprasljumi

dlti 437 (1974.g. attiecīgi 709 un 270). Pavisam isaniegtas

584 vienības.

Daugavpils pilsētas CZB savā zonā veikusi aktīvu lasītāju

SBA
apkalpošanas darbu, Daugavpils zonas centra saņēmis literātā-
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ru no 66 PSRS bibliotēkām. No 156 abonentiem SBA zonas centrsl

saņēmis 3653 pieprasījumus, t.sk. no centralizētās sistēmas

lasītajiem - 1044, 1975.g. SBA nodaļas grāmatu izsniegums bi-

jis 2.034 vienības.

Rosīgi strādājuši Jelgavas un Liepājas zonu SBA centri.

Salīdzinot 1970. un 1975.g., pieaudzis pieprasījumu skaits. TB

palielināšanu sekmējusi zinātnisko un augstāko mācību iestāžu

bibliotēku SBA pieprasījumu obligātā zonālā koordinācija. Pie-

redze rāda, ka koordinācijai lietderīgi pakļaut ari speciālo

bibliotēku pieprasījumus.

Rajonu bibliotēkas savos rajonos bijušas pastāvīgie SBA

centri, ar kuru palīdzību apmierināti visi pilsētu un ciemu

bibliotēku SBA pieprasījumi. Rajonu bibliotēku sniegtās ziņas

liecina, ka centralizētajos rajonos 40-%)% ciemu bibliotēku,

izmantojušaa SBA, pārējos rajonos šis skaitlis daudz mazāks.

1975.g. vidēji republikā 39,5% ciemu bibliotēku saņēmušas grā-

matas SBA kārtā. SBA pakalpojumus visvairāk izmantojuši stu-

denti, dažādu nozaru speciālisti: lauksaimniecības darbinieki,

skolotāji, ārsti, inženieri. Grāmatas saņemtas no Padomju Savie

nlpas lielākajām bibliotēkām, lasītājiem pieejams arī Starp-

tautiskais un neklātienes abonements. SBA darbs republikā lie-

cina, ka bibliotēku sadarbība fondu izmantošanā acvi attaisno-

jusi: audzis abonentu skaits, uzlabojies metodiskais darbs,

plašāi izmantoti vietējo bibliotēku fondi, i vērojami uzlabota

dašādu nozaru spcciālif*u libliotekārā apkalpošana, risināti

SBA darba mehanizācijas un ;aķaru tehnikas izmantjšan 3 jautā-

jumi.
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Fondi

Kultūras ministrijas sistēmas masu bibliotēku fonds 1975*8

bija 13.531,0 tūkst, vienību. Devītās piecgades laikā biblio-

tēkas saņēmušas 4.964,7, bet norakstījušas 3.642,1 tūkst, vie-

nību. Piecgades laikā grāmatu klājumi palielinājušies par

1.322,6 tūkst, jeb 10,83%. Fondu kustību raksturo 10.tabulā

(5k.90.1pp.) uzrādītie dati.

Sakarā ar bibliotēku tikla centralizāciju notikušas iz-

maiņas to fondu komplektēšanā. Lauku rajonu un pilsētu centra-

lizētajām bibliotēkām atkarā no apkalpojamā mikrorajona speci-

fikas literatūru pasūta centrālēs bibliotēkas komplektēšanas

un apstrādes nodaļas. Augstākas kvalifikācijas speciālistu pie-

prasījumu apmierināšanai centrālāabibliotēkas uzsākušas veidot

Vienotā fonda izmantošanas organizācijas nodalu pallgfondus. .

Jtu ne centralizācijas sākuua šo fondu izvaidi uzsākušas Dobe-

l*a, Krāslavas, Madonas, Alūksnes un citas RCB. To komplektē-

šanai
pasūta ne tikai jauno literatūru, bet atlass ari vajadzī-

ba izdevumus ne bibliotēku-filiāļu fondiem).

ar 1973.g. V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliottz* un savienoto

republiku valsts bibliotēkas pēc kārtējiem āiammvimnlbas un re-

publikānisko izdevniecību tematiskajiem izlaides plāniem Izvē-

HjuSma labākāa grāmatas izdošanai Mbliotēksērijā. Tām noteik-

** tīrs,*, kas pilnīgi apmierina bibliotēku vajadzlbaa. Blbllo-

tSksērijg izdotas grāmatām pirmām kārtām aadailtaa bibliotākm

kolektoriem. 1973.*. VAsaavisalbas izdevniecība bibliotēksērijā

bija ietverti 63. 1974.g. - 60. 1975*g* -92 nosaukumi. Tomēr
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Valstsmaau
bibliotSku

fondukustība

uevlcajāpiecgade
IC.tabula

1975. 1974. 1973. 1972. 1971. ļadi

3*9,1 970,4 iOC9,l 1009:9 1026,2 ladalaikāsaņemtogrāmatuckaitsrtūkst.)

7,13 7,36 /,66 7.97* a,40 %no

kopā—Gada
laikā

:.āfonda

izslēgtogrāmatuskaits(tūkst.)
723+0 387,4 .551.3 570.c

5,4*3 6,12 7.52 4,35
%no

kopē-
jāfonda

165,2 21.7 45Č,^ 456,1 Fondupieaugums
gadalaikā

rakāt.%.i.

6
1,25 0,16 3,61

13.309.9 13^14^.7 13.123,0 12.66*.,6 Fondu

Kopē-jaisapjozugadsbeigā(tūkst.'.
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1973. un 1974.g. ne visas Šis sērijas grāmatas bibliotēku ko-

iektcri vajadzīgā eksemplāru skaitā. 1975.g. 8o Izdevumu

piegāde uzlabojās, un gandrīz visas grāmatas

izdccaspieprasītajā eksemplāru skaitā.

Republikas bibliotēksērijā ietvertās grßmataa jau ar 1973.g

BiblictH;. Kolektors saņēmis atbilstoši apstiprinātajam ensam-

plāru -ji! .n. 1973.g. no republikas izdevniecību produkcijas

bibliotēksērijā bija ietverti 52, 1974.g. - 59, 1975.g. - 59

nosaukumi. Republikas bibliotēkām kom.loktēt literatūru palTdz

i-oatpiekt ,
kas izveidots pilsētu un rajonu

bibliotēkās. Centrālo bibliotēku komplektēšanas un apstrādes

nodaļu komplektēšanas pallgaparātā apkopotas ziņas par visa

rajona vai pilsētas ekonomisko un kultūras dzīvi, lasītāju sa-

3t3vu,pasūtīto literatūru. Centrālajās bibliotēkās lr izveido

tas vienotā fonda alfabētiskās kārtējās kompiektlšanas kartotē

ioada sistemātisķās piekomploktēšanAa kartotēkas,

lasītājuprofila rajoua vai pilsētas

kuitalu pr<--iilakopkartolčkan

Vienota tonda tematiSKie komplektēšanas kopplāni t

bibliotēkās ildz šim vēl nav pitnLgi izvei-cti, tie tr

tapšanas stacijā.

Ar 19,?().g.lielākās manu bibliotēkas sistemātiski

f.nocekas, 19?5.g. 4 pi'sētu zinētuilakajas,

- Pilsētu, 14 rajonu un 1 bibliotēkā fonotēku fon-

d°6 bija skanu ierakt- .. bagātākas Skas izveidotas

VčntßpiiE . C2.8 ek6.
,

-Ijlgsvas pilsētas zināt-

niskaje eks.), Limbažu RCB (1496 eks.), Pobelßo HC?
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(iSaa *ke.) un Taiau rajona bibliotēkā (1493 eka.).

levērojami aktivizējies darbs ar apmaiņas fon-

diem. Gatavojotiea centralizācijai, bibliotēka? vairāk atla-

aljušaa no saviem fondiem liekos dublētus un izdevumus, kas ne-

atbilst to apkalpojamā mikrorajona ekonomiskās un kultūras dzī-

va* profilam. Bibliotēku centralizācijae aākumā rajonu bibliot!-

*ae šādu literatūru pieņāma uzreit opmaiņaa fondos. Rezultātā

pie centrālajām bibliotēkām izveidojās ap 18-20 tūkst, lieliP'-

mlvi grāmatu krājumi, šādā veidā literatūraa apmaiņa organizēta

Krāslavas, Limbažu, Madonas un citos rajonoa. Pēc tam literatūra

tika pārdalīta rajonā - vispirms valsts masu bibliotēkām, tad

situ resoru, īpaši Bkolu, bibliotēkām. Pieredze parādīja, ka

valata masu bibliotēkas no apmaiņas fonda pieprasījušas nieclg"

gramstu skaitu, jo to literatūras krājumi ir diezgan vienveidī-

gi* Apmaiņas fonda pakalpojumus rajonos vairāk izmantojušas cit"

Teteru bibliotēkas.

tai vienkāršotu nodošanas un pjesemdanas procesu, dažkārt

pilattu un ciemu bibliotēkas grāmatas nodevušas citu resoru

bibliotēkām tieši, bez rajons apmaiņas fonda atarpnieclbas. Ti*

**! tā literatūra, kas nepieciešama Kultūras ministrijas sist!-

mmm bibliotēkām, nodota rajonu bibliotēkām. Tādā kārtā likvidēt*

vitas starpposma literatūraa nodošanā, šādu kārtību izvēlējuŠV

Jāmabplis rajona bibliotēkas.

āajonu apmainaa fondiem izveidoti vienkmrteti alfabētiski!

āajomoa, kur nav telpu apmainaa fonda izvietošanai

vienuviet, grāmata* naiiaā bibliotēkām, bat apmainās fonda

logā uzrāda aina* aar aa atrašanā* vietu.
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ievītajā pln< < f8 apmaiņas fondu Izmantošanu veicināja īpašas re-

publikas grāmatu apmaiņas grupas izveidošana V.LāŠa Latvijas PBR

Valsta bibliotākaa komplektēšanaa rodaļaa rezervaa un apmaiņaa

fonda sektorā. 1975.g. nogale* republikāniskajā apmaiņas fondā

bija 244.054 vienības. ao tā gada laikā izdotas 54.754, bet ienā-

kušas - 5 .338 grāmatas.

Atskaites periodā 10 rajonos un 2 pilaētāa euntršlās biblio-

tēkas uzsākušas centralizētu literatūra* uaakaiti, kataloģizāci-

ju, tehniek-. apstrādi.l974.g.Krāalnvna hCB V.Lāča

bibliotēkas metodiskā vadībā notika eksperiments, kas pārbaudīja

ļe6pSju uzsākt fonua vienkāršotu indivi-

duālo uzskaiti. 1974.g. s.augustā Latvijas PSR Kuitūra<

ministrija apstiprināja "Instrukciju rajona centralizētās biblio-

tēku sistēmas vienotā fonda individuālajai un summārajai uzskai-

ti". Saskaņa ar mln3to instrukciju fonda komplektēšanas un ap-

stiādos nodaļas atteikušās no inventāra grāmatām, bet to vietā

Pielieto alfabētiskos uzskaltea katalogus.

Aizvadītajā piecgadē bibliotēkas lielu uzmanību veltījušas

3r&jnatu fondu un to izmahtdšanaa analī-

ze i. Eūplgi iepazītas,da9?das fonda nodaļas, atsevi"ķaa grāma-

t*a, atlasīta literatūra noraitstlšanai vai nodošanai citām bib-

liotēkām, pārdomātas literatūras propagandas formas. Semināru

izanalizētas fondu 3K, IMV, 34, 9,.9(5), 9 (D,

2, 61, 7F, 6, Š3 nodaļas, iz arlta fondu etatistiekā un te-

aaa. Iza. šie pasākumi palīdzējuši norakstāmo li-

teratūru, veicinājuši grāmat' krājumu lAmantošar

10.tabulā uzrādītie skaitli raksturo bibli-ir v veikumu grā-
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matu fondu atbrīvošana no literatūras, kas zaudējusi aktualitā-

ti vai da&adu iemeslu deļ nav izraidījusi lasītāju interesi,

īpaši intensīvi šāda literatūra

1973* un 1974.g., kad notika masveidīga bibliotēku grāmatu krā-

jumu sagatavošana darbam centralizācijas apstākļos. Sevišķi ak-

tīvi nevajadzīgās grāmatas norakstījušas rajonu pakļautības pil

sātu un pilsētciematu bibliotēkas. (Sk.4.pielikumu.) No 1973*-

1975-g* fondi rūpīgi izvērtēti un nevajadzīgā literatūra no-

rakstīta Bauskas, Ogres, Talsu un Valmieras rajonu bibliotēkās,

kur pirms tam šim jautājumam netika pievārēta vajadzīgā uzmanī-

ba. Ogres rajona bibliotākapārkārtojusi savus fondus un orga-

nizējusi brīvpieeju.

Kaut gan ar katru gadu palielinājušies grāmatu iegādei iz*

dalītie līdzekļi un laikā šim nolūkam izdalīts par

99.500 rubļiem vairāk nekā iepriekšējā piecgade, saņemt"

grāmatu skaits ar katru gadu nedaudz samazinājies.

&ai parādībai ir vairāki izskaidrojumi. Kā rāda PSRS Ministru

Padomes Poligrāfiskās rūpniecības izdevniecību un grāmatu tirdß'

niecības lietu Valsts komitejas veiktā analīze*, ir palielinß-

jies grāmatu vidējais apjoms, uzlabojusies papīra kvalitāte un

izdevumu poligrāfiskā apdare, tāpāc nedaudz palielinājusies

grāmatu vidējā cena. PŠc metodisko centru ieteikuma bibliotē-

kas mazāk iegādājas brošūras, vairāk - grāmatas, līdz ar to sa-

mazinājies iegādāto izdevumu skaits.

10.tab. un 4.pielikumā uzrādītā fondu kuatība procentos
rS'

da, kā bibliotēkas regulē to apjomu. Piecgade vidēji katru gad";

*B HHi9pooax 9WTaTeneM. -"B Mupe KHHr", 1975, X? 9, c.4-5.
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salīdzinot ar fondu kopējo apjomu, iegādāts 7,71% jaunieguvu-

mu, bet norakstīts - 5,62%. Ikgadējais fondu pieaugums ir

2,08% no to kopēja apjoma. Republikas bibliotēku grāmatu krā-

jumi ir bagātīgi (sk.s.pielikumuļliela ir ari viena lasītāja

vidējā grāmatu nodrošinātība.(Sk.6.pielikumu.)

Fondu sastāvs pa literatūras nozarēm atskai-

tes perioda pamātē nav izmainījies: visvairāk ir daiļliteratū-

ras, nākošajā vieta ierindojas sabiedriski politiska literatū-

ra, pēc tam - vispārīga nodaļa, valodniecība, literatūras zi-

nātne, ģeogrāfija. (Sk.7.pielikumu.)

Neskatoties uz lielajiem grāmatu krājumiem, bibliotēkas ne

vienmēr varējušas apmierināt lasītāju pieprasijumus,īpaši pēc

grāmatām krievu valodā. Slikti izpildīti bibliotēku pasūtījumi

Pēc Vissavienības izdevniecību tematiskajiem plāniem. Labāko

daiļliteratūru, interesantākas sabiedriski politiskās, vēstures,

dabas zinātņu grßmatas Bibliotēku kolektora saņēmis niecīgā

ekaemplāru skaitē.

Katalogi un kantotēkas

Pēdējos piecoa gadoa republikas valsts masu bibliotēkās

izveidojusies un nostiprinājusies noteikta katalogu un kartotē-

ku sistēma. Sakarē ar bibliotēku tikla centralizāciju un-cen-

trālo alfabētiako katalogu izveidi, PCB un RCB daudz darījušaa

sava reģiona bibliotēku katalogu rediģēšanā un pilnveidošanā.

Republikāniskais metodiskaia centra - Viļa Lāga Latvijas PSR

metodiskus norādījumus centrālo
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katalogu organizācijai. Pēc Šiom norādījumiem visās lh centrali-

zētajās si3tsmās izveidoti centrālie alfabētis

X i c katalogi, kuros savus fondus retrospektīvi atspo-

guļojušas sistēmā iekļautās valsts masu bibliotēkas. Sis darb-

ietilpīgais proceaa prasījis rūpīgi izplfinotumetodisko vadību.

Gandrīz visas centrālās bibliotēkas ar minēto darbu tikušas ga-

lā samērā veiksmīgi un ar centrālo alfabētiska Katalogu izveid!

uzkrāto pieredzi iepazīstinājušas to rajonu un pilsētu bibliot!-

ku darbiniekus, kuri vēl tikai gatavojas centralizācijai, šāda

pieredzes apmaiņa un labākā, racionālāk! jautājuma risinājuma

meklējumi palīdz atrast optimālāko variantu.

Gatavošanās centralizācijai ievērojami uzlabojusi ne tikai

opntrālo bi.bliotßku,bet ari bibliotēku-filiāļu katalogu Kvali-

tāti.

Pēdējos gados pilsētu zinātniskās bibliotēkas
, Viļā Lāča

Latvijau PSR Valsts bibliotēkas rosinātas,nopietni strādājušai

pie nozaru k p katalogu sistēmas izveides. īpaši tas

sakāms par Jelgavas pilsētas zinātnisko bibliotēku un Ventspils

pilsēta! C?*T,kuru lasītājiem jpu vairākus gadus bijusi iespčja

izmantot periodisko izde*nnauun virkni nozaru literatūras Kop-

katalogu. Svarīgi, Ka minētās bipiiotēkas kopkatalogoa uzrādī-

jušas ni tikr-ivalsts masu bibliotēku fordus, bet centušās at-

spoguļot arī citu resoru bibliotēku literatūras krājumus. Tā

Ventspils pilsētas CZB periodisko iedevumu ko. kataloga 20 dalīb-

nieku skaitā ir li citu -*esru bibliotēkas, tehniskās literatū-
e

raa - 6.

* Pozitīvi jSvf tē fakts, ka lielāko daļu kopkatalogu pil-

sētu zir, bibliotēkai organizējušas zonu mērogā un proi
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gandējušas ne tikai savietolasītajiem, bet iespiestus izsūtīju

Sas uažādßm organizācijām un iestādēm. Piemēram, Jelgavas pil-

sētas zinātniskas bibliotēkas iespiesto periodisko izdevumu

kopkatalogu saņem 35 organizācijas.

Lenßk kopkatalogu jautājumu risinājušas republikas rajonu

MbJiojļßķas^ Neskatoties uz to, ka gandrīz visās šajās bibliotē-

kas atrodami periodisko izdevumu kopkatalogi, kuros atspoguļo-

ti visa rajona vai tikai rajona centra bibliotēku un iaatāšu

pasūtītie žurnāli un laikraksti (ja pēdējās tos uzglabā), ne-

piedodami gausi tiek veidoti nozaru literatūras kopkatalogi.

Daļßjs attaisnojums meklējams rajoau bibliotēku lielajā darba

slodze, pārejot uz bibliotēku tikla centralizāciju. Tašu tagad,

kad veiksmīgi uzsākts darbs jaunajos apstākļoa, RCB nopietni

jßdomā par nozaru literatūras kopkatalogu izveidi, jo, neska-

toties uz visiem vāl risināmiem organizatoriskiem un metodiskiem

jautājumiem, to priekšrocības ir acīm redzamas. Kopkatalogu

sniegtā informācija palīdz labāk koordinēt komplektēšanu, sa-

mazina pieprasījumus SBA kārtā no republikāniakajām unlveraā-

lajam un rajonu bibliotēkām,jo nereti vajadzīgā literatūra at-

rodama kādā no rajona vai bibliotēkām^

Ari bibliogrāfiskas kartotekaa

valstamasu bibliotēkas veido saskaņa ar Viļa L&Sa Latvijas PBR

Valsts bibliotēkas izstrādātajiem metodiakajiem norādījumos*.

Rajonu un pilsētu bibliotēkas iekartotaa kvalitatīvas kartotē-

kas, savstarpēji ar noradām saiatltaa, veido noteiktu sis-

tēmu un uzlabo laaltāju apkalpošanu. &ia darba, aevišķi pēdē-

jos gadoa, aktivizējiea ari cleau bibliotēkas..
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Pilsētu, pilsētciematu un daļa ciemu bibliotēku rūpīgi km

tojuŠas vispārīgās Žurnālu un avīžu rakstu Kartotēkas, tsmati6

kas kartotēkas par aktuāliem jautājumiem. Arvien plašākas un

precīzākas kļuvušas ari novadpētniecības,, bibliogrāfisko ildzet

ļu un metodisko materiālu kartotēkas, lai gan te vēl daudz jā-

dara metodiskajiem centriem, mēcot bibliotekāriem materiālus

ne tikai sameklēt, aprakstīt un izkārtot, bet ari izmantot.

Jāatzīmē, ka katalogu un kartotēku organizācijas jautāju-

mi pastāvīgi ir metodisko centru uzmanības,lokā. Virknē rajonu

veikti dažādi pasākumi, lai pilnveidotu katalogu un bibliogrā-

fisko kartotāku sistēmu. Tā M,)donasrajonā 1975.g. ar pilnām

tiesībām var nosaukt par "kartotāku Ķadu". Šai laika posmā jū-

tami uzlabojusies visu rajona bibliotēku kartotēku kvalitāte.

Lieli palīgi metodiskajā darbā rajonu bibliotēku metodi-

ķiem kartotēku organizācijas un redakcijas jautājumos bijuši

rajonu bibliotēku bibliogrāfi fMadonas, Valmieras un citos ra-

jonos).

Metodiskais darbs

Bibliotēku tikla centralizācija ienesusi izmaiņas ari pil

sētu zinātnisko un rajonu bibliotēku metodiskajā darbā. Tajā

aktīvi iesais IjUŠies centrālo bibliotēku jauno struktūras vie

nlbu - komplektēšanas un apstrādes, vienot? fonda izmantošanas

organizācijas nodaļu darbinieki, bibliogrāfiskas sniedz meto-

disku palīdzību bibliotēkām - iiliālēm attiecīgajos bibliotēku

darba jautājumos. Speciālistu iesaistlša"
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metodiskajā darbā uzlabo tā kvalitāti. Vairākos jautājumos meto-

disko palīdzību aizstājusi praktiska atsevišķu darba proceßu

izpilde Literatūras pasūtīšana, klasificēšana, kataloģizēšana,

sarežs*tsk,. izziņu izpilde utt.). Savukārt centrālo bibliotēku

metodiķu pārziņā nodota daļu administratīvo funkciju, piemēram,

bibliotēk - filiāļu darba procesa

organizācija.

Vairāk darbinieku piedalījušies semināru, praktisko

nodarbību sagatavošanā, daP.ādu mājas uzdevumu pārbaudē. Tas dod

iedpeju lHt'āi sagatavot seminārus, iekļaut tajos papildus te-

patus, crgantzēt vairāk praktisku nodarbību. Pozitīvi vērtējami

pilsētu zinātnisko un rajonu centrālo bibliotēku rīkotie tema-

tiskie semināri', kas veltīti atsevišķu literatūras nozaru propa-

gandai vai ari noteiktu bibliotekārā darba jautājumu padziļinātai

iztirzāšanai, semināros tematu izakata pilnīgāk, teorē-

tisku stāstījumu apvienojot ar'pieredzes apmaiņu. Piemēram, Krās-

lavas rajona seminārs par iauksaimnieclbaa darbinieku bibliotekā-

ro apkalpošanu tā dalībnieki,noklausījās koaaultāciju un Ezer-

nieku cio:ad bibliotēkas vadītājas pieredzes uzzinā-

-3a par 6al', Lpu ci -ma bibliotēkas sadarbību ar lapsai--niecībaa

iepazinās ar literatūras akates "Jaunākais lauk-

zinātnē un.prakse" materiāliem. Semināra turpinā-

-iuta3 bioliotekāri piedalījās derīgo padomu stundā "Parunāeim

Par ziediMn". Tajā sniedzu konsu tāciju par istabas augiei* un

t°
kopšanu, par lauku apstādījumu veidošanu, ieteica

Par minētajiem jautājumiem.

Arvien biešāk bibliotēku darbiniekiem semi Sr notikuši

n

jaunieguvumu, gan tematiski literatūras apskati. Lldzēa
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nozaru literatūrai iztirzātas nozīmīgākās parādībaa literāraj!

dzīvā. Pieniēram,Saldus rajonā*sistemātiski orgānisāti pārskati

par jaunāko literatūru, apspriesta atsevišķu autoru daiļrade,

(piemēram, A.Dripes darbi), atsevišķi jaunākie daiļdarbi.

PlaŠu popularitāti semināroa ieguvušas papildus

par visdažādākajiem jautājumiem! bibliogrāfisko palīglīdzekļu

izmantošanu (Baldua rajonā), piekomplektāšanaa kartotēku izvei-

di (Daugavpils pilsētā), diaputu organizēšanu (Valmieras rajo-

nt), SBA iznantošanu un pieprasījumu Doformāšanu, bibliogrāfis-

ko uzzinu izpildi (Ventapils pilsētā).

Pirmrindaa pieradzea popularizēšanu pēdējos gados veicinā-

jusi aooiāliatiaka aaoanaiba, dašēdi konkursi. Jēkab-

pils rajonā noticia jauno bibliotekāru konkurss "Saturieties,

aeitenast". Kompleksi vērtēta darbs Kuldīgas rajonā notikušajš

konkuraē "Labākaie ciema bibliotekāra". Madonas HOB rīkotajā

konkuraā "Darbs dara meiataru" piedalījās bibliotekāri ar darb*

atēšu līdz-5 gadiem. Konkuraa uzdevumi un vērtējums bija dife-

rencēti. Atsevišķi aacentāa iesācēji ar darba stātu līdz 3 ga-

diem, ataavišķi - bibliotekāri, kas noatrādājuši 3-5 gadus.

Populāri ari tematiaki konkursi, kas veltīti atsevišķu

literatūras nozaru propagandai vai bibliotekārē darba jautāju-

miem. Rlgaa pilsētas bibliotēkas aktīvi iesaistījās abonementu

skatē; Daugavpils rajona - konkuraoa "Par labāko masu pasāku-

mu zinātniski ateistiskās literatūras propagandā" un "Labāko

bibliogrāfisko apakatu", veltītu 30.gadadienai kopš uzvaras

Lielajā Tēvijaa karā, Madonaa rajonā notika konkursi par labā-

kajām bibliogrāfiakajām kartotēkām, Liepējaa pilaētē - par l?rS-
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ko literatūras apskatu.

Bibliotēkas rūpīgi apkopojušas sociālistisko sacensību un

skašu laika noskaidrotas pirmrindas pieredzes

un atsevišķu masu pasākumu aprakstus, sistemātiski iepazīstinā-

jušas ar uicm nava reģiona bibliotēku darbiniekus, piemēram,

Daugavaii rajona bibliotēka un Madonas HOB. Bagātīgs materiālu

klāsts ap*opot3 Jēkabpils rajona bibliotēkā. Ar tiem iepazīs-

tināti sava, gan kaimiņu rajonu bibliotekāri. Tā maau pasā-

kumu aprakstu izstāde "Darbs ar jaunatni Jēkabpils rajona bib-

liotēkās" bija organizēta arī Balvu rajona bibliotēkas metodis-

kajā stūrītī un deva iespēju Šī rajona bibliotekāriem iepazīt

jēkabpiliešu veikumu.

Arvien plašāk l&bākße pieredzes propagandai izmantotos at-

vērto durvju dienas. īpaši rosīgas šai zinā bijušas Bīga& pil-

sētas bibliotēkas. Atvērto durvju dienu tematika bijusi viada-

Hdāka. Piemēram, juridiskas literatūras propagandas mēnesī bi-

ja organizētas atvērto durvju aienas \lgas pilsētas 27. biblio-

tēkā. Ar savu darbu jaunatnes.Militāri patriotiskajā audzināša-

Rš atvērto durvju dienās iepaĻĪ3tipāja 13.bibliotēkaakolektīva.

Dabas zinātņu literatūras propagandas mßnoEl šādr. panīkums noti-

ka kīgaß pilsētas *So.bibliotēkā. '
.

Atskaitea periodā ne pilaCtu, bec arī rajonu Metodis-

kie centri izveic juŠi pirmrindas piereizea'skoiatt daŠādos bib-

liotēku darba jautājumos, soiab* .āa formu

palietojuši Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas ra onu ae-

todiskie centri. ĻuJ?as rajona 11 bibliotēkas i /eidotaa par

Pirunindas pieredzes skolām* Kalupes pilaētas i
,

.rmrinaaa pie-
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redzes akola darba ar jauniešiem, Kārsavas pilsētas - lasītāju

un pārējo iedzīvotāju ataiatiakajß audzināšanā, Gajovas cienā

bibliotēka - lauksaimnieolbaa darbinieku bibliotek?rejē un Mc***

liogrāfiskajā apkalpošanā. Interesanta ir Bondaru ciema biblio-

tēkas pirmrindas pieredzee skolas tematika - kinofilmu izman-

tošana literaturaa propaganda un Mērdzenes ciema 2.bibliot)-

kaa - psriodiako izdevumu izmantošana darba ar lasītajiem. Ta-

jos mēnešos, kad nav asmināru, notikušas bibliotekāru nodar-

bības šajās akolās.

Ar 1974.g. pirmrindaa pieredzes skolas darbojas Jēkabpili

rajona. Galvenā vārība te veltīta atsevišķu literatūras nozaru

propagandai - militāri patriotiskās un civilās aizsardzības,

ateistiskās un dabas zinātņu, lauksaimnieolbaa, mākalaa.

1973.g. 24.decembri Latvijsa PSR Kultūraa miniatrijas Ko-

lēģi ja izakatlja jautājumu "Par pilsētu zināt-

nisko bibliotāku metod.iako darbu")

kur līdzās pozitīvam vērtējumam norādīja uz dažiem trūkumiem!

nepietiekami izvērsto darbu zonāa, vienveidību darba formu i**

vēlē, nepietiekamu labākās pieredzes propagandu.

Pildot mīņātos norādījumus, 1974. un 1975-g. Liepājas pil"

sētas zinātniskā bibliotāk* un Ventspils pilsētas CZB aktivi-

zējušas un daudzveidojušaa metodisko darbu, Biatemātiski apmek-

lējušas savas zonas bibliotēkas un sniegušaa tām metodisku pa-

līdzību. Ventspils nilsētaa CZB darbinieki apmeklējuši Kul-

dīgas RCB, Talsu un Ventspils rajonq,bibliotēkas, īpašu vērī-

bu veltot darbam ar iaaltājiem. Par individuālo darbu, SBA, 1*"

aītāju ētisko audzināšanu aniegtaa konsultācijas semināros.
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Ventspils pilsētas CZB darbinieki piedalījusies Kuldīgas rajona

konkursa "Labākais ciema bibliotekārs" rezultātu vērtēšana.

LiepAjas pilsgtas zinātniskā bibliotēka organizājusi ko-

pīgus pilsātas un rajonu bibliotāku darbinieku seminārus, re-

gulāri apmeklgjusi savas zonas bibliotēkas. 3istemātiski izdo-

tas labākās pieredzes lapiņas, kas stāsta par interesantāko

veikumu zinātniskajā, pilsētu un arodbiedrību bibliotēkās.

Daugavpils pilsētas CZB speciālisti snieguši metodisku pa-

līdzību citu resoru bibliotēkām apmeklējumu laikā, uzaicinā-

jusi to darbiniekus uz kārtējiem semināriem. Tehnisko bibliotē-

ku darbiniekiemorganizēts speciāla seminārs par tematu "Bib-

liotēku palīdzība ražošanai".

Pilsētu zinātniskās bibliotēkas sistemātiski ir rlkoju-

-Baß zonu konierencea un seminārus, kur iztirzāti aktuālākie,

svarīgākie bibliotēku darba jautājumi.

Lai plašāk popularizētu bibliotēku darbu, ieinteresētu

Par bibliotekāra profesiju, bibliotēku darbinieki aktīvi iz-

mantojuši rajonu laikrakstus. Rosīgi šajā zinā bijuši Saldus,

Ogres, Jēkabpils un citu rajonu bibliotēku darbinieki. Par la-

bākajiem sava rajona bibliotekāriem stāsta Saldus rajona bib-

liotēkasmetodiskajā kabinetā izvietotā plāksne "Būsim pazīs-

tami)"

Jāatzīmē, ka republikāniskās pakļautības pilsētu biblio-

tēkas šajā jomā nevar mēroties ar rajonu bibliotēkām, jo laik-

rakstu noslogotības dēļ šeit reti publicē rakstus par bibliotē-

ku darbu.

Lai uzlabotu metodisko darbu rajonos un iesaistītu tajā



104

vairāk kvalificētu darbinieku, 1972.g. 20.marte izdota Latvijas

PSR Kultūras ministrijas pavēle "Par pilsētu un pilsētciematu

bibliotēku apstiprināšanu par zonu metodiskajiet

centri c m". Šis lēmums un bibliotēku,tlkla centralizācija

aktivizējusi rajona pakļautības pilsētu un pilsētciematu (zo-

nu) bibliotēku metodisko darbu. Zonu bibliotēku pārraudzībā

izdalītas konkrētas bibliotēkas. Daudzi zonu metodiķi sistemā-

tiski apmeklējuši ciemu bibliotēkas, snieguši tām praktisku pa-

līdzību, kontrolējuši norādījumu izpildi. Piemēram, Kārsavas

pilsētas bibliotēkas darbinieki gada laikā 27 reizes bijuši

"savās" ciema bibliotēKās, Auces pilsētas bibliotekāri jau pir

majß gadā pēc centralizācijas aktivizējuši metodisko palīdzī-

bu ciemu bibliotēkām, apmeklējuši tās katru ceturksni vismaz

1-2 reizes. Lieli nopelni ciemu bibliotēku sagatavošanā cen-

tralizācijai ir Ilūkstes, Jēkabpils, Pļaviņu pilsētu bibliotē-

kām.

Arvien biezāk praKtikumua jaunajiem darbiniekiem organizē-

jušas zonu bibliotēkas, tā atvieglojot rajonu bibliotēku slo-

dzi un cuvirt nodarbības jauno darbinieku dzīves vietām. Pie-

mēram, Ludzas rajonā no 1975.g. organizētajiem praktiku-

miem 5 notikuši zonu bibliotēkās un Zilupē.

Pēc minētā lēmuma pieņemšanas kultūrrs nodaļas un rajonu

bibliotēkas izvirzījušas zonu bibliotēkām lielākas prasības

metodiskajā darbā, kontrolējušas to..Piemēram, Valmieras rajo-

na zonu uzla'oju.3asmetodisko darbu pēc jautājuma

izskatīšanas Kultūras nodaļa padomes s6dē. Krēsla as I JB mc-

padomes sēd 1975.g. septembrī analizēts Dagdas zonas
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metodiķu veikuma, bet novembra sēdē par aavu darbu atskaitī-

jušies viai metodiskās padomes locekļi.

Darba zinātniekā organizācija

Bibliotēku darba organizācijai uz zinātniskiem pamatiem

īpašu uzmanību sāka pievērāt tikai devītajā piecgade. Plašas

iespējas darba zinātniskajai organizācijai paver bibliotaku tīk-

la centralizācija. Mainās bibliotēku atruktūra, centrālajās bib-

liotēkās rodas jaunas nodaļas, piemēram,komplektēŠanaa un ap-

strādes, bibliogrāfiskā un IMoraācijaa darba, 1 v apkalpo-

ttnaa. Grāmatu apatrāde koncentrējaa vienuviet, ne i,as atbrīvo-

ti sistēmas pārējo bibliotēku darbinieki, kas ietaupīto darba

laiku var izmantot kvalificētākai laaītāju apkalpošanai. Cen-

tralizētā grāmatu atatrāde ļauj vienai ciems bibliotēkai vidēji

29 darba dienas gadā izmantot citiem darba prooeaiem.

Rajonu un pilsētu bibliotēkās bibliotekāru akaits nav

liela, turpretim darba apjoms ir ļoti plaša. Lai to labāk veik-

tu, nepieciešama stingra pienākumu sadale un

amata instrukcijaa. Daudzās' republikas bibliotē-

kās tās"izstradātas devītajā piecgadē! Piemērrm, Daugavpils pil-

sētas Ck.B un Rīgas pilsētaa M.Gorkija Centrālā bibliotēka piepra-

sījušas no viaām pilsētas bibliotēkāmpienākumu sadales aprakstus

3anemtie materiāli izvietoti kartotēkā. Seminārā, kur aplūkoti

darba zinātniakās organlzācijaa jautājumi, analizēta pienākumu

aadale un sniegti metodiski norādījumi tālākai darba pilnveido-

šanai.
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Ari citu rajonu un pilsētu bibliotēku darbinieki pievērsu-

ši uzmanību šim jautājumam. Piemēram, Alūksnes, Dobeles, Ludzas

ROB un Talsu rajonu.bibliotēkā rūpīgi pārdomāta un izstrādāta

pienākumu sadale.
,

Republikas bioliotēkas lielu uzmanību pievērsušas d ar b!

laika maksimālai izmantošanai. Pie-

mēram, bibliotekāri patērē daudz laika, piedaloties dažādās sa-

nāksmēs. Lai ekonomētu darba laiku, bibliotēkās organizētas sa-

pulcea galvenokārt par konkrētu tematu, pieaicinot tikai iein-

teresētās personas. Vairākus gadus ar panākumiem šādas sanāksmes

nodaļu vadītājiem un abonementa darbiniekiem orgānizSjusi M.Gor-

kija Rīgas pilsētas Centrālā bibliotēka un Ventspils pilsētas CS

Vairums bibliotekāru ievēro darba kārtību, kāda izveidoju-

aiea gadu gaitā, tacu ne vienmēr tā ir pati labākā un ērtākā.,

Gatavojoties centralizācijai, atklājās, ka nepieciešama d ar-

ba procesu pilnveidošana, jo bibliotekāri

ne visu velo racionāli. Piemēram, centralizācijas sagatavošanas

periodā bibliotekāri rūpīgi pārlūkoja grāmatu fondus, atlasot

novecojušo, -rofilam neatbilstošo un dublētu literatūru, lielu

uzmanību pievērsa fondu organizēšanai. Lai to vienkār-

šotu, bibliotēkas vispirms veica savstarpēju grāmatu apmaiņu ra-

jonā un +-ikaipēc tam atlikušajai literatūrai organizēja apmai-

ņas fonda katalogu. 3ādi strādājot, samazinās darba apjoms (no-

došanas akti nav jāraKsta divreiz, simazinās kartīšu skaits ap-

maiņas i nda katalogā).

Centralizācija radījusi iepieciešamlbu pārkārtot b-biiote-

kar? darba procesu: izstrādāt jaunu grāmatu apstrādes tehnolo-

ģiju. t, tika ieviesta centralizētās bibliotēku sistēmas
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vienota fondu vienkāršota individuāla uzskaita. Grāmatu indi-

viduālajai uzskaitei inventāra grāmatu vietā iekārtota alfabē-

tiskais uzskaita katalogs un fonda uzskaites kartīšu burtnī-

ca. Jaunās uzsķultēs ieviešana samazinājusi grāmatu apstrādes

apjomu un pašizmaksu. Piemēram, ja Rīgas pilsētas Oktobra rajo-

nā pirms eatralizācijas vienas grāmatas apstrādā iemaksāja

52 Kap., centralizācijas apstākļos (strādājot ar inventāra grā-

matām) - lč. kap., rajonß, ieviešot viankāršotc

duālo uzskaiti, - 15 kap. Ar 1974.g.šl uzskaite ieviesta visās

rajonu centralizētajās bibliotēku sistēmas.

* Krāslavas RCB kļuvusi par pirmrindas piereJzcs bāzi.darba

organizācijas jautājumos. Sākot ar- 1974.g., Krāslava notiek se-

mināri - praktikumi, kuros piedalījušies centralizēto bibliotē-

ku sistēmu komplektēšanas un apstrādes nodaļu darbinieki. Krās-

lavas darbinieki iepazīstinājuši semināru dalībniekus ar

<tarba organizāciju visās bibliotēkas nodaļās, radot iespēju

apgūt ari praktiskas iemanās jaunajā grāmatu apstrādē.

Lai gan Krāslavas RCB komplektēšanas.un apetrādes nodaļā

grāmatu apstrßdes ceļš izstrādāts pārdcnn.ti, ne visas centrali-

zētās bibliotēku sistēmas to var pārņemt pilnīgi. Grg-atu ap-

strādes secību iet&.i.tmēdaitādi piemēram., darbinieku

sk.iits komplektēšanas un apstrādes a&daļā, kādā valodā pārsvarā

komplektē grāmatu fondus, cik pigši apstrādē izmanto mehanizā-

ciju. Tāpēc katras'rajona centrā-āe libliotēkas kolektīvs cen-

tiem jauno tehnoloģiju pilnveidot, izstrādāt konkrētieir, apstāk-

ļiem piemērotāku variantu.

Devītajā piecgadē īpaša pievērsta oar b a

Procesu mehanizāoijai bibliotēkās. Lai pa-
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ātrinātu grāmatu apstrādi, Latvijas PSR Kultūras ministrija ap-

gādājusi rajonu (pilsētu) centrēlāe bibliotēkas ar pavairojamiem

aparātiem. Tos visvairāk izmantojušas Krāslavas RCB (".eka"),

Ventspils pilsētas CZB un Madonas RCB ("Blektrofot"),pavairojot

literatūras sarakstus, izdarot iespieddarbu novilkumus.

Visplašāk grāmatu apstrādē izmantotas rakstāmmašīnas, kas

atvieglo bibliotekāru darbu, uzlaoo katalogu noformējumu. Ar

rakstāmmašīnām (elektriskajām, parastajām, ar krievu un latīņu

burtiem) pietiekamā daudzumā apgādātas visas centralizētās bib-

liotēku siatāmas. Piamāram, Ventspils pilsētai CZB ir 5 rakstām-

mašīnas, Aißksnea, Bauakas, Saldus RCB - pa 3.

Grāmatu apstrādē, kā arī citos darba procesos pielietoti

spiedogi, piemēram, bibliotēkaa-filiāles nosaukuma, datumu, vi-

su centralizētās sistēmas bibliotēku siglu spiedogi. Tie kļuvu-

ši par ikdienas nepieciešamību centralizēto bibliotēku sistēmu

apatrādea nodaļās.

Literatūras izanieguma atatistisko uzskaiti abonementā un

lasītavā ar aparāta "TU -24"palldzlbu sekmīgi veikusi Ogres ra-

jona bibliotēka.

Centralizētajām bibliotēku sistēmām piešķirtie bibliobusi

dod iespēju tūlīt pēc grāmatu kopas apstrādes to nosūtīt biblio-

tēkām -tfiliālēm. Lai ekonomētu degvielu un racionālāk izman-

totu mašīnas, izstrādāti pārdomāti maršruti, kur apvienota grā-_

matu kopas un pieprasītās literatūras piegāde. Šādas maršruta

shēmas izstrādātas Krāslavas, Ludzas, Madonas un citās RCB, kur

ēofari ne tikai vada mašīnu, bet arī nodod grāmatas, šajās cen-

trālajās bibliotēkās par jebkuru mašīnas norīkojumu uz bibliotē-

kām - filiālēmpaziņots ari komplektēšanas un apstrādes nodaļai'
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kaa šos braucien-isizmantojumi literatūras piegādei.

Devītajā piecgadß bibliotekāri aktivizējušies darba,

vietu racionālākai iekārtošanai

un darba apst, aklu uzlabošanai. Tas

kļuvis iespējama tāpēc, ka 1) centrālas bibliotēkas saņēmušas

papildus, runas telpas, veikušas veco telpu kapitālremontu'

2) uzlabojusies bibliotēku notariāli tehniska oßze, ļ,ap3clie-

la uzmanība pievērsta telpu ie*ārtojumam un izvietojamam. Bib-

liotēku pārveidojumi veikti pārdomāti, analizējot grāmatu un

las!tßjuplūsmas cāļus. Tā atstrādes nodaļu telpas izplānotas

tuvāk ārdurvīm, lai grāmatu saiņi nav tālu jāpārnēsā, iebūvē-

tas pacelšanas iekārtas, kasītāju apkalpošanas nodaļas organi-

zētas tā,lai lasītāju plūsma šķērsotu pēc ieapßjas mazāk palīg-

telpu, lai nemobilākie fondi aupastos'taiākās lstubas vai.aug-

Sējos, stāvos.

s Krāslavas RCB veiksmīgi pārbOvßtaa pagraba telpaß, izviu-

tojot tajās apmaiņas fondu, pavairo aparātu, *MotocLin*toka-

binetu, lasītavas krātuvi,

Kapitālremonta laikā ēkas pārdomāti pārbūvētis Alūksnes

RCM un Ventspils pilsētas CZB. Ventspils piisStaa CZB ?būvßti

divilifti -"TaHiFt (ar celtspēju 2%kgJ un

'JķtT . (ar celtspēju ICC kg). Šie lifti sa-

vienogalvenās grāmatu krātuves ar paligfondiem,

bibliotekāru darbubibliotēkas i viesojuma ākas tri.ioastāvos

apgrūtinatla binieku savstarpējo sazināšanos. Lai to uzlabotu,

izstādīta sedtart.aparatūra "'i&AG'',kas sa-

karus direktorei (kabinets 3.n*''*ā)ar jebkuru d r'i telpu.
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Darbinieku savstarpējās sazināšanās vajadzībām ievilkts iekšē-

jais telefons, kura vadības pults atrodas I.stāva. Bibliotekā-

ri lasītāju pieprasījumus SBA, tehniskas un sabiedriski poli-

tiskas literatūras lasītavām nodod pa iekšējo telefonu un

abonementā saņem pasūtījumus ar lifta palīdzību.

Daudz pūļu un izdomas pielikts bibliotāku estētiskajam_

noformējumam. Piemēram, Saldus RCB darbinieki centušies, lai

katrā ciema bibliotēkā būtu tikai viena atandarta plaukti, un

ar šo vienveidību panākts daudz tīkamāks iespaids.

No teiktā varam secināt, ka aizvadītajā piecgadē biblio-

tekāri galvenokārt noskaidrojuši darba Zinātniskās organizā-

cijas virzienus bibliotēkā, nodaļā, darba iecirkni, izpētl-

juŠi, kādua darba proceaus nepieciešama pilnveidot. Kad iz-

analizēta saaniegtais, desmitajā piecgadē nepieciešams dsrbu

turpināt un paplašināt. DZO ieviešana bibliotēkās būs sekmī-

gāka, ja*tajā iesaistīs viau kolektīvu. Ikviens tā loceklia,

pārzinot sīki aava darba iecirkni, var izteikt vērtīgus prieM

likumus un ir ieinteresēta, lai pilnveidotu darba procesus

un uzlabotu tā apstākļus.
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Bērnu bibliotekārā apkalpošana

Galveni* virzieni darba ar bāmiea

Aizvadītajā piecgade bibliotēku darbinieki devuši nozīmīgu

ieguldījumu jaunās paaudaea koaunistiakajā audzināaanā. Vimi

izvērsa rosīgu literatūras propagandu, izakaidrojot akolēniem

FBtP mv kongresa lēmumus, gatavojoties FSKP HV kongreaam,

FSB3 izveides 50.gadadienai, 30.gadadienai kopē padomju tautas

uzvaras Lielajē Tēvijas karē, Padomju Latvijaa 3S. gadadienai.

Bkolēnu dalvē saviaķi nozīmīgam bija Vissavienības pionieru

organizācijasso.gadadiena (1972.g.) un 90.gadadiena, kop* VLKJS

unViasavianlbas jauno pionieru organisēcljni V.l.La-

tiņa vārds (1974.g.).

Bibliotēku darba virzienus noteica arī pionieru naraoa

"Vienmēr gatavs" un "Mums komunisti parauga vienmēr" noteiktie

uzdevumi.

Visē bibliotēku darbē lielu pavērsienu ienaaa PBāT 0ā

1974.g. lēmums "Par bibliotēku lomaa palialināēann darbaļauēuko

aunistiskajē audzināšanā m zinātniski tahmiakajā prograaā".

Pamatojoties uz to, 1974.g. 4.novembri kopējē Latvijaa FBR

Kultūras un Latvijas PBR Izglītības miniatrijaa kolēģijas aēdē

bika pieņemts lēmums "Par bērnu un akolu bibliotēku,uadmvumiam

P3KP CX lēmuma "Par bibliotēku lomaa palielināšanu darbaļauau

komunistiskajā audzināšanā un zinātnieki tehniakajā prograaā"

īstenošanā".

Svarīgas izmainās bērnu bibliotēku prakaē, kā ari bērnu

bibliotekārajā apkalpošanā ciemu bibliotēkāa notika sakarā ar
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jauno mācību programmu ieviešanu skolas. Līdz ar mācību laika

saīsināšanu pamatskolas no 4 uz 3 gadiem, ar izmaiņām mācību

programmās mainījās ari skoißnu iedalījums vecuma grupās. At-

bilstoši tām bibliotSkas reorganizēja fondu kārtojumu, katalogus

pārkārtoja dažāda vecuma grupu lasītāju apkalpošanu. Iskļauša-

nās centralizētajās sistāmās pozitīvi ietekmājusi bārnu biblio-

tekāro apkalpošanu bērnu, bet it sevišķi ciemu bibliotēkās.

Darbu ar bērniem veicināja arī patstāvīga Bārnu bibliotēku

sektora izveidošana Viļa LāŠa Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

Zinātniski metodiska un bibliogrāfiskā darba nodaļā 1970.g. no-

gale. BBrnu bibliotēkas saņēma vairāk metodisko norādījumu un

materiālu par svarīgiem un aktuāliem bibliotēku darba jautājumi!"

kā ari bibliogrāfiskos līdzekļus par dažādiem tematiem. Sektora

darbinieki varēja sniegt lielāku metodisko palīdzību, biežāk

apmeklējot bibliotēkas.

Bērnubibliotēku-tīkls

Uz 19,71.g.1.janvāri republika darbojās 99 bārnu bibliotē-

kas, aizvadītajā piecgadē atvērtas 7, un 1976.g. I.janvāri re-

publikā bija 106 bērnu bibliotēkas, t.sk. 2$ rajona, 31 republi-

kāniskās pakļautības pilsētu, 50 rajona pakļautības pilsētu un

pilsētciematu bērnu bibliotēkas.

Jelgavas rp onā nav rajona bērnu bibliotēkas. Metodiskā

centra funkcijas bērnu bibliotekārajā apkalpošana izpilda Jelga-

vas rajona bibli tēkas bērnu nodaļ .

*
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11.tabula

Bernu bibliotßku tikla attlatlba

Bez stacionārajā* bērnu bibliotēkām jaunos lasītājus apkal-

poja ari bērnu bibliotēku organizēta* pārvietojamam bibliotēkaa

filiāles.

1975.g. 18 centralizētajās sistēmas bija ietvertas 53 bērnu

bibliotēkaa.

Bez stacionārajām bērnu bibliotēkām zināma loma bija arī ne-

stacionārajai bibliotekārajai apkalpošanai. 1975-g* bērnu biblio-

ttkaa bija organizējušam 123 pārvietojamās bibliotēkas un 2 filiā-

i**, kurām lanljm 6.627 skolēni.

Gadi Bēmu
bibliotēku

akaita

Pieaugums Jaunatvērtēs
b8mu bibliotē-

kas

1971.g.

1.janv.
99

971. 101 + 2 Jūrmalas pils. 7-*

Rīgas rajona Vanga&u
pilsētciemata

972. 102 + 1 Rīgas rajona
Balotu pilsētciemata

973. 102

974. 104 + 2 Daugavpila pilsētaa 4..

Ogres rajona Ķeguma
pilsētciemata

973. 106 + 2 Ogres rajona Liel- *

vardes pilsētciemata

Stučkas rajona
Skrīveru pilsētciemata
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Aizvadītajā piecgadē pārvietojauno bibliotēku un to lasītā-

ju skaits samazinājies, tāpēc ka likvidētas nelielas pārvietojamas

bibliotēkas, kuru darbs nebija pietiekami efektīvs. Agrākajos

gados pārvietojamas bibliotēkas bija organizētas ari skolās.

Taču devītajā piecgadē gan Blgaa pilsētā, gan vairākos rajonos

uzlabojies vidusskolu bibliotēku darbs. To fondi komplektēti

sistemātiskāk, tādēļ dažām vairs nav vajadzīgas citu bibliotēku

grāmatas.

Bez tam devītās piecgades laikā likvidētas daudzas-maz-

komplektu pamatskolas un astoņgadīgās skolas, kur bija organi-

zētas pārvietojamās bibliotēkas. Ari tas ietekmēja pārvietojamo

bibliotēku skaitu.

Liela loma akolēnu bibliotekārajā apkalpošanā bija ari

skola bibliotēkām.

12.tabula

Piecgades laikā sk lv bibliotēku skaits samazinājies par

-37? Līdz ar ļzkomplektu skolu likvidēšanu likvidētas ari

olu lioteku tīkls

Mc gadi Bibliotēku

kopskaits
pamat-
skolu

8.gadīgo
skolu

vidus-

skolu

970./7L 1 025 202 564 259

9^5-/76 866 56 5'5 297
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pamatskolu,taiastoņgadīgo skolu bibliotēkas, bet palielinājies

vidusskolu bibliotēku skaits.

Lasītāju apkalpošana bērnu

bibliotēkās

Vien no galvenajam problēmām, kas vienmēr bijusi biblio-

tēku darbinieku uzmanības centra, ir visu skolēnu iesaistīšana

par lasītajiem bibliotēkas. Katra mācību gada aākumā, sadaibo-

joties ar audzinātajiem un skolu bibliotekāriem, bērnu bib-

liotekāri noskaidrojusi skolēnu sastāvu mikrorajona skolas, cik

skolēni lasa kādā bibliotēkā. Lai ieinteresētu ikvienu skoißnu

par bibliotēku, rīkotas ekskursijas uz bibliotēkām, klasēs nola-

sīti grāastu apskati, bijusi interesanti masu pasākumi. Preiļu

rajona bērnu bibliotēka organizējusi lasītāju iesaistīšanas mē-

nesi ar devīat "Mūsu klasē laSa visi", konkursu "Labāka grāmatu

drauguKlase". Bibliotēku propagandai izmantoti skolu un vietē-

jie radioraidījumi un periodiskie izdevumi. Labi palīgi savu

biedru iesaistīšana par*lasītājiem ir bijuši bibliotēku aktīvisti

Liela nozīme ir ari vecāku attieksmei pret grāmatājtun

bibliotSku, tādēļ bibliotēku darbinieki izmantojuši vecßku sa-

pulces un lektorijus, lai pastāstītu par bibliotēku lomu skolēnu

audzināšana un viau sekmju celšana. ledarbīga bijusi Jēkabpils

pilsētas bērnu bibliotēkas darbinieces lekcija Tautas universi-

tātes pedagoģijas fakultātes klausītājiem - pirmo klašu skolēnu

vecZJrieß- Grāmata - audzinātāja, izzinās avota, izjūtj un pār-

dzīvojumu atspoguļot**jaun i raisītāja, iztēles attīstītāja".

PBc tās, vecāku mudināti, lielākā daļa pirmklasnieku pierakstī-

jušies par lasītājiem bibliotēkā.
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Dieazēl dažās pilsētās bija vB3 skolēni, kuri nelaalja

nevienā bibliotēkā. Daži bibliotekāri izvirzījuši par uzdevumu

lesaiatlt par lasītajiem tikai tos akolēnus, kuri dzīvo attiecī-

gajā pilsētā (pilsētciemata), bet nav interesējusies par visien,

kas mācas mikrorajona skolas.

BakarĀ ar jauno mācību programmu ieviešanu skolas un pamat-

skolas mācību laika samazināšanu no 4 uz 3 gadiem bērnudārzos

un skolu sagatavošanas grupās un klasēs pirmsskolniekus sagatavo

skolai, un bērnu lielēkē daļa, uzßēkot skolas gaitas, jau prot

lasīt. Tēdēļ bērnu bibliotēku darbinieki centušies par aktīviem

lasītājiem bibliotēkā ieaaiatit ari pirmsakolaa vecuma bēmun.

Tika rīkotas mazuļu ekskursijas uz bibliotēku. Rosīgu darbu

šai ainā jau 1973*g. bija izvērsusi Krāslavas rajona centrali-

zē tāa bibliotēku aiatēmaa rajona bērnu bibliotēka. Lai ieintere-

aētu bērnus laalt grāmatas,bibliotēkas darbinieki sarīkoja vai-

rākus aaiatošua pasākumua pllaētas bērnudārzā, kā arī uzskaitīja

bērnus, kas* neapmeklē bērnudārzus. Lai uzaāktu grāmatu propagan-

du šo bērnu vidū, vispirms bija jēveic zināma darbs ar vecākiem)

organizēja pārrunaa par grāmatu lomu bērnu attīstībā, noskaidroji

pieaugušo glnenea locekļu attieksmi, pret grāmatu. Tā jau pirms

mācību gada aākuma daļa pirmsskolnieku bija kļuvusi par biblio-

tēkas lasītājiem. lepazinuaies ar savu Krāslavas rajona kolēģu

pieredzi, pirmaakolnieku iesaistīšanu uzsāka arī Preiļu rajona

bērnu bibliotēka. 1974.g. un aeviški 1975.g. darbu ar pirmsskolas

vecuma bērniem un vinu vecākiem izvērsušas daudzas bērnu biblio-

tēkas. ŠI vaouma grupa bērnu bibliotēkēa akaitliakā ainā arvien

palielinās. 197*.g. Rēaeknea rajona centralizētās bibliotēku

aiatēmaa rajona bērnu bibliotēkā laalja 96 pirmaakolaa vecuma
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bērni, Pļaviņu pilsētas - 43, Jēkabpils rajona centralizētas

bibliotēku sistēmas rajona bernu bibliotēkā - 59- Tē devītajē

piecgadē bērnu bibliotēkas izveidojusies jauna lasītāju grupa,

kas prasa sevišķi rūpīgu pieeju.

Bibliotēku darbs skolēnu iesaistīšana par lasītājiem ir

bijis rezultatīva. Lasītāju skaits bērnu bibliotēkas pieaug ik

gadus.

13.tabula

Lasītāju skaits bērnu bibliotēkas

Devītajā piecgade kopējais lisītaju akaita bērnu bibliotē-

kas palielinājies par 13 596. Par 4 490 laaltajieA sanazj.uajiaa

pieaugušo lasītāju .skaits. B9rnu bibliotēku darbinieki rīkoju-

šies pareizi, nepierakstot viduaskolßnua, ka arī d*4n pieaugušo,

ka 3aeat jilst b9rnu bibliotēku lasītāju panataaatavan.

Gadi Kopējais laaltaju
a^aita

Izmaiņas

uz

1971.g.
1.janv.

103 065

1971- 100 j>10 - 2 755

1972. 104 067 + 3 757

1973- 108 447 + 4 380

1975-

114 363

116 661

+ 6 416

+ 1 796
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Atšķirīgs bija vidējaia lasītāju skaits dažāda veida bērnu

bibliotēkās. 1975.g. tas bija sekojošs;

Rajona bērnu bibliotēkās - 1 082

Republikāniskām pakļautības

bērnu bibliotēkās - 1 960

Rajonu pakļautlbae pilaētu

un pilsētciematu bērnu

bibliotēkās - 576

14.tabula

Apmeklējumu skaits bērnu bibliotēkas

Viena lasītajā vidējais apmeklējuma joprojām ir zems -

10,4.' Tas lisk secināt, ks daļa lasītāju bibliotēku apmeklējusi

ne3latemātiski.

Literatūras izsniegums 1975*g-*

salīdzinot ar 1971.g. l.janv., palielinājies par 418,9 tūkst-

bibliotekāro vienību un 1975.g. sasnlsdss 3 939,4 tūkst, biblio**

kāro vienību. Psllslinājies ari vidējais izsniegums vienā

Gadi Apmekl!jumu
akaita

Izmaiaaa

Un
.

1971.g.
1.janv. 1 087 417

1971- 1 122 549 + 35 132

1972. 1 096 358 - 26 191

1973. 1 115 184 + 18 826

1974. 1 179 634 + 64 450

1975. 1 207 574 + 27 490
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bibliotēku per 1 604 bibliotekārajam vienībām

15.tabula

Literatūras izsnieguma bērnu bibliotēkas

(tūkstošos)

Vidējais literatūras izsniegums dažāda veida bērnu

bibliotēkas 1975.g.!

Rajona bßmu bibliotēkas - 39 714

Republikāniskas pakļautības
pilsētu bērnu bibliotēkās - 61 197

Rajona pakļautlbaa pilsētu
bērnu bibliotēkas - 20 990

Lasāmība 1975*g. bija 33,8.

Pilnveidojot.padziļinot un dašādojot lasīšanas vadības un

literatūras propagandas formas un metodes, bērnu bibliotēkas pa-

RRkuaaa ne vien kopējo literatūrām izanieguma kāpinājumu, bat ari

tB skaita pieaugumu viaēa zinātņu noaarēa. Nozaru llteratūraa la-

veicināja ari fondu reorganizācija atbilstoši jauno pro-

Gadi Izsniegums
(tūkst.)

Izmaiņas

Wl.g.
i*jany. 3320,5

1971. 3543.1 + 22,6

1972. 3620,2 + 77,1

1973. 3712,2 + 92,0

i974. 3665,1 +152,9

1975. 3939,4 + 74,3
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grammu prasībām. Pēc atsevišķa fonda izdalīšanas 4.-5-kl.skolē-

niem viņi saka vairāk lasīt savam vecumam piemērotas populāri

zinātniskās grāmatas, kuras agrāk lielajā grāmatu klāsta $.-B.kl.

skolēniem bija grūtāk atrodamas.

Lasīšanas vadība kļuvusi mērķtiecīgāka,

pārdomātāka un dziļāka. Līdz ar jauno mācību programmu ievieša-

nu, paaugstinātajām prasībām pret sKolēna mācību darbu, viņa per-

sonības izveidi bija jāpilnveido individuālā lasīšanas vadība.

Jau piecgade" sākumā tam bija radīti vairāki labvēlīgi priekšno-

teikumi
.

Sākot ar 1971.g., bibilotēkān ieviesa jauno ia&ltaju formu-

lāru, kurā jāieraksta ari zinas par lasītāja attieksmi pret grā-

matu, interesēm, aekmēm mācībās, literatūras izvēļea motīviem v.C'

1975.ģ* sākumā notika repubļikāniaks divu dienu seminārs bērnu

bibliotēku abonementu darbiniekiem. Bez tam 1972.g. bibliotēkas

saņēma Vlļa Lāca Latvijas PSR Valsta bibliotēkas metodisko norā-

dījumu un republikas bibliotēkupieredzes aprakstu krājumu "Lsal-

šanaa vadība abonementā".*

c-

Viaaa bērnu bibliotēkas aizvadītajā piecgadē pievērsušās

jauno lasītāju interešu izpētei. Dominējošā metode bijusi

formulāru analīze. Ja gados un piecgades sākumā bib*

llotēku <frbin )ki par galveno mērķi izvirzīja vienkāršu konstatē*

ciju, cik grāmatu skolēns izlasījis katrā zinātņu nozarē, tad

dējos gauos Vairākas bibliotēkas padz ļinājušas šo darbu,

jot k nkr tāk, par kādiem jematiem. kādas grāmatas

atsevišķās zinßtnu piemēram, cik aktīvi skolēni

vadība abonementa. Metod. norādījumi bßrnu b-kßm.

R., 6 lpp.
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lasījuši literatūru sakara ar izcilam jubilejām, svarīgiem no-

tikumiem mūsu valsti, pionieru un komjaunatnes organizāciju

dzīvā. Tas ļāva iedarīt secinājumus par bibliotēkās veikto

pasākumu efektivitāti. Bibliotēku uzmanības centrā vienmēr ir

bijusi literatūras par V.l.Ļeņinu propaganda. Tādēļ ari daudzās

bibliotēkās noskaidrots, cik un kādas grāmatas dažāda vecuma

skolēni lasījuši par V.l.Ļeņinu. Sakarā ar PSRS izveidošanas

50.gadadienu Krāslavas, Ogres, Saldus rajona un citas bērnu bib-

liotēkas pētījušas, cik daudz skolēni lasījuši grāmatas par brā-

līgajām republikām, cik lasījuši šo republiku rakstnieku darbus.

Viens no svarīgākajiem bibliotēku darbinieku uzdevumiem

ir palīdzēt skolēniem mēcībēs. Vairākās bibliotēkās analizēta,

vai skolēni izlasījuši visu attiecīgās klases programmā norādī-

to literatūru. Lai skolēni to izlasītu, Aknletes pilsētcierata

bērnu bibliotēkas darbinieki ielīmēja skolēnu lasītāju formulāros

izlasāmo grāmatu sarakstus. Jēkabpils pilsētas bērnu bibliotēkas

darblhieki izzināja, ka skolēni no skolām ar latviešu mācību va-

lodu maz laaa grāmatas krievu valodā, kas palīdzētu viņiem to

apgūt. Vienojoties ar krievu valodas skolotājiem, bibliotekāri

uzsāka nopietnu darbu šis literatūras propagandā.

Analizējot lasītāju pieprasījumus Stučkas rajona centralizē-

tās bibliotēku sistēmas bērnu bibliotēku darbinieki nonāca pie

secinājuma, ka nenoteiktos pieprasījumus arvien biešāk nomaina

noteiktie un tematiskie. Skolēni lasa mērķtiecīgāk, ar noteiktu

uzdevumu, lai papildinātu zināšanas kādā mācību priekšmetā, Vai

arī sagatavotos pionieru sanāksmēm, kādam ziņojumam. Vairāk laoa

*rī obligāto literatūru, biešāk izvēlas grāmatas no izstādēm.

Tomēr katalogus un kartotēkas vēl izmanto nepietiekoši. Lielu un
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vajadzīgu darbu izvērsuši Krāslavas bērnu bibliotēkas darbinie-

ki, iedziļinoties 3.k1. skolēnu interešu pasaule, izdarot ho ŠĪ

pētījuma secinājumus turpmākajam darbam ar šī vecuma bērniem.

Tomßr daēāa bibliotēkas lasītāju formulāru .analīzi veic formāli

Tā kļūst par pašmērķi un nekalpo lasīšanas vadības uzlabošanai.

Jauno lasītāju interešu izdibināšanai prakse bieii izman-

tota arī aptauja ar anketēšanas palīdzību. Jēkabpila pilsētas

bernu bibliotēka savēmusi vairāk nekā 300 izpildītu anketu no

B.kl. akolēniem ar atbildam uz jautājumiem, kada satura litera-

tūru vigi visvairāk lasa, vai tā ietekmējusi skolßna profesijas

izvāli, vai mīl dzeju, kßdu masu pasākumu ierosina bibliotēkai

sarīkot u.o. Daugavpils pilsētas Centralizētas bibliotēku

sistēmas 1. bērnu bibliotēkas kolektīvs ar anketu palīdzību pē-

tīja skolßnu attieksmi pret krievu literatūras klasiķu darbiem.

Vienu no iedarbīgākajāmpaškontroles un lasītāju interešu

izpētes metodēm - vienas dienas pieprasījuma un izsniegumā anaH*

ai - praktizējusi Jēkabpils pilsētas un vairāku Stučkas rajona

bērnu bibliotēku darbinieki.

m

Nopietniks un pārdomātāks kļuvis arī darbs ar atsevišķām

laattāju grupām. Visupirja tas attiecas uz diferencētu pieeju

dažāda vecma skolēnu lāpīšanas vadībai. Vairākas bērnu biblio*

tekās (Daugavpils pilsētas 1., Liepājas pilsētas 1. un 2.,

Ventspils pilsētas 1., Rēzeknes pilsētas, Krāslavas, Ludzas,

Preiļu rajonu v.0.) izvaidotl atseviSķi abonementi vai izsniegšu

naa punkti jaunākā, vidējā uu vecākā skolas vecuma skolēniem.

Dagdas un Neretas tņ.'bēmu bibliotēkā iedaliuas atse-

viē aa dienas noteintu klašu skolēnu apkalpošanai. Daudz rūpju

bibliotekāri reltljuši visjr urākajiem bibliotēku lasītājiem -
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pirmaskolniekiam un 1.-3.k1. skolēniem, māoot viņiem mīlēt un

saudzēt grāmatu, palīdzot atrßk apgūt lasīšanas teitniku, labāk

uztvert un izprast lasīto. Vadot 4.-B.kl. skolēnu lasīšanu, abo-

nementa darbinieki centušies attīstīt vinu vispusīgas intereses,

veidot lasīšanas kultūru, paplašināt redzesloku.

Bibliotekāri veltījuši īpašu vārību arī.pioniera aztīvam -

akolaniem, kuriem uzticēti dzīva pirmie nopietnie sabiedriskie

pienākumi pionieru organizācijā, šai lasītāju grupai tika aastā-

dlti ieteicamās literatūras uarakatl par V.l.Lsminu, pionieru

organizāciju, atsevišķiem pionieru maršu maršrutiem, darbu ar

oktobrēniem v.c. Pionieru aktīvam rīkotas ari pārrunas par

grāmatu izmantošanu pionieru pulcinu un oktobrānu zvaigznīša

darbā, nolasīti bibliogrāfiski apskati, sniegtas informācijas

par jaunāko literatūru. Sekmīgi ņr šo grupu strādāja

pilsētciemata, Jēkabpils pilsētas, Rēzeknes rajona un citas

bērnu bibliotēkas.

Bibliotēkās īpaša lasītāju grupa ir skolēni ar vājām sak-

nēm mācībās, kā arī tādi, kuru audzināšanai ģimenē netiek vel-

tītapienācīga vērība, kas nāk no eairušām ģimenēm, kuri ir

iekšlietu dalās bērnu iatabu uzskaitē. Siem nepl*-

ciešama sevišķi uzmanīga, taktiska pieeja.' Vairāku bērnu bib-

iioHku darbinieki noskaidrojuši, kuriem akolēni6m kādos i

"Mtos kāda iemesla dēl ir nesekmīgas atzimea,'centu*ies vi*pua

ieinteresēt par šiem priekšmetiem, iet icot papildlitoratūrv,

Palīdzējuši apgūt pareizas mācīšanās iamonaß. Zināms darba

veikts Madonas rajona central zētās bibliotēku sistēmas bērnu

bibliotēkās. Madonas rajona bērw bibliotēkas daioiuieki iekār-

tojuši īpašu kartotēku, kurā atzīmē savus vērojumus un aecinā-
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jumus darbā ar šo lasītāju grupu, kopa ar priekšmetu skolotāji**

sastādījuši ieteicamas literatūras sarakstus šo skolēnu lasīša-

nas vadībai. Varakļānu pilsētas bērnu bibliotēkas kolektīvs

kopa ar priekšmetu skolotajiem organiz9jls nesekmīgajiem derīgo

padomu stundas. Tajās skolotāji pastāstīja, kā labāk apgūt

priekšmetu, bibliotekāri informēja par interesantākajam grā-

matām, sarīkoja viktorīnas un atjautības spēies, kas rosinātu

interesi par attiecīgo priekšmetu.

Daiļi pārdomāts darbs ar pusaudžiem, kas ir iekšlietu

daļas bērnu istabas uzskaitē, tika veikts Rīgas pilsētas 20.,

Jēkabpils pilsētas un vēl dažēs bērnu bibliotēkas. Rīgas pilsS-

tas 34.bērnu bibliotēka jau vairākus gadus īpašu vērību velta

bēmiea, kuriem nav vecāku vai ari kurus audzina tikai viens no

vecākiem.

Daugavpils un Btuškas rajona, Jaunjelgavas pilsētas bērnu

bibliotēkas centās pareizi ievirzīt to bērnu uzskatus un inte-

reses, kas auguši reliģiozi noskaņotu cilvēku ietekmē. Tā Jaun-

jelgavas bērnu bibliotēkas darbinieki panāca, ka šie skolēni i**

lasīja vairākas sabiedriski politiskas un populārzinātniskas g?!'

mataa, kā ari daiļdarbus, kas veicināja vinu audzināšanu komu-

nistiskās morāles garā un palīdzēja veidot materiālistisku pa-

saules uzskatu.

aandrīz visās bērnu bibliotēkās ir arī tādi lasītāji, kaH

izrāda īpašu intereai par kādu mācību priekšmetu, darbojas kādS

jaunrades vai pašdarbības pulcinß. Tādas ir jauno vēsturnieku,

naturālistu, valodnieku, matemātiķu, šaklo roku, zīmēšanas,

keramiķu v.c.pulcinu dalībnieku grupas. Bibliotēku darbinieki

palīda izvēlēties literatūru puaaudžiem, kuriem ir kāda noteikt'
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aizraušanās, izteikts vaļasprieka - modelēšana, konstruēšana,

fotografēšana, filatēlija, rokdarbi, kā ari tiem, kas apmeklē

mūzikas un sporta skolas.

Norādot literatūru šim lasītāju grupām, izmantoti ieteica-

mās literatūras rādītāji par literatūru atsevišķos-mācību

priekšmetoj ("Ko lasīt vēsturē"), aērijaa "Taviem vaļas brī-

žiem" atsevišķie laidieni, ietoicauās Literatūras rādītāja

"Augsim spßclgi, veikli, drosmīgi", kā ari izdevniecības "Maura*

klajā laistie ieteicamās literatūras rādītāji skolēniem.

Kā palīglīdzekļi lasīšanas vadībai bibliotēkas izveidotas

lasītāju interešu ieviestas praknē bibliotekāru

dienasgrāmatas.

Arī masu pasāku m.v organizācijā vērojamas

jaunas iezīmes. Tiem vaira nav gadījuma raksturs. Nostlprinotlsu

arvien ciešākai bibliotēku un %kolu sadarbībaT, sarīkoti ne ti-

kai atsevišķi pasāksuai, bet, saskaņojot ar skolas vadībr, klašu

audzinātājiem, pionieru vadītajiem, saotādītl kopīgi paaSkuau

plāni ilgßkam laika posmam (mādību gada cetur.kanim, pusgadam).

Pilnveidojies ari masu pasākusi saturs, uzlabojusies kvali-

tāte. Tie iepriekš labāk pārdomāti, ciešāka kļuvusi masu darba

saistība ar individuālo lasīšanas vadību, gatavojoties pasākumler

vaitāk strādāts ar kādas klausa kolektīvu Vai lasītāju gr pu.

Tādā k3rtā masu panākuma dalībnieki jau ieprrek* tam labi aagata-

izlasi atbilstošo literatūr t. Propagandējot i. ;eratū-;

ru s karā ar kSdu aktuālu notikumu, jautājumu vai tematu, biblio-

tekāri centušies pielietot kt jplekars darba formas un metodes,

apvienojot pārruria pie izstādēoļ, apskatus ar pla-

tākiem pasākumiem (tematiakiem vakariem, naklßtienas oeļojumiem,
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konkursiem), ieteicot gan daiļliteratūru, gan radniecīgo nodaļu

literatūru.

Datu rajonu centralizēto bibliotēku sistēmu bērnu bibliotē-

kas praktizējušaa paaāJcumus (konkuraua, neklātienes konference**)

pārvietojamās izstādes) viaa rajona mērogā. 1975-gadā bērnu

bibliotēkas sarīkojušas 4061 masu pasākumu, to skaita piecgadē

palielinājies par 611.

Masu pasākumu tematika un aatura atbilda skolēnu idejiski

politiskas, ētiskas, juridiskas, estētiskas audzināšanas mērķiem,

viau materiālistiskā paaaulea uzakata izveidei, rosināja skolēnu

Izzinās alkas, psplašināja vinu redzesloku. Blbliotēki darba vir-

zienu liela mēra noteica ari pionieru maršiem izvirzītie uzdevumi

Nenovērtējama nozīme jaunas paaudzea komuniatiakaja audzi-

nāšanā, vizu pašaudzināšanā ir Lapiņa dzlvea un darbības, vi#a

cildeno rakstura Īpašību iepazīšanai. Ļeņina vārdā aaucas pionie-

ru un komjaunatnea organizācijas. Tādēļ ari viaas bibliotēkas

ik gadua aktīvi strādājušas, lai propagandētu literatūru par

V.l.Ļeņinu. Plenāram, sistemātisku darbu šai jomā veikusi Viesī-

tes pilsētciemata bērnu bibliotēka, diferencēti organizējot pasā-

kumu* viau vecuma grupu akolaniem, Izvēloties katrai no tām at-

bilstošas darba formas.

Daugavpils rajona bērnu bibliotēkā tradioionāli kļuvuši ik

gadu rīkotie ļeņiniekie lasījumi. To tematikā ietverti gan jautā-

jumi par Ļeņina dzīvi un darbību, gan viaa novēlējumu īstenošana

mūsdienās.

ārāslavam rajona bērnu bibliotēkā vien ik gadua izsniegts

pāri par 700 a***amatu,Rēzeknes rajona bērnu bibliotēkā tikai

1974.g. - 346 grāmatas par Ļeminu.
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Vissavienības pionieru -maršs,kas bija veltīts PSKP XIV

kongresam, notika ar devīzi "Mums komunisti paraugs vienmēr".

3akar3 ar to bibliotēkas rīkotas pārrunas un tematiski vakari

par komunistiem, kuru vārdos nosauktas pionieru vienības, tik-

šanas ar mūsdienu komunistiem - darba varoņiem. Tā Jēkabpils

pilattas bērnu bibliotēka sarīkoja revolucionāram - novadniekam

Pēterim Reinholdam veltītu tematisku vakaru. Jaunie lasītāji

tikās ar vima dzīvesbiedri. Sai bibliotēkā notika arī izoila-

jiem komunistiskās partijas darbiniekiemP.Daugem, J.Vācietim,

A.Kolontajai veltīta tematiaka pēopusdlena.

Liela nozīme skolēnu idejiskajā un patriotisks jā audzinā-

šanā bija literatūras propagandai par mūsu Dzimtenes sasniegu-

miem un nākotnes perspektīvām, kurss notsica PMP XXIV un XXV

kongreaB. Tūlīt pēc PSKP XXIV kongresa bibliotēkas uzsāka tā

materiālu izskaidrošanu skolēniem, rīkojot gan ataevišķaa izstā-

des, gan izstāšu ciklus, pārrunas, bibliogrāfiskus apskatus, jau-

tājumu un atbilšu vakarus v.c. pasākumus par kongresa nozīmi,

devītās piecgades uzdevumiem (isstāKu cikls "Devītās piecgades

soļi" - Ventspils pilsētas Centralizātās bibliotēku sistēmas

2.bērnu bibliotēkā, jautājumu un atbilžu vakars "Ko jūs zināt

par devīto piecgadi?" - Jūrmalas 1. bērnu bibliotēkā, gaiamas

avīze "Lai mūsu dzīve vēl krāšņāka kļūst" - Daugavpils rajona

bērnu bibliotākā). -Turpmākajosgados strādāts ar izdevumiem par

Piecgadea plānu ĪBtenoŠanu. Sevišķi rosīgs darbs kļķva 1975.g.*

gatavojoties PSKP XIV kongresam, kad biblioteMri izskaidroja

skolēniem šī vēsturiskā notikuma nozīmi, iepazīstinot ar devītās

Piecgades sasniegumiem un desmitās plsogadea pamatvirzieniem, pa-

līdzēja skolām organizēt pasākumus, kas saistīti ar PSKP XXV
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kongresam veltīto pionieru maršu. B9mu bibliotēku darbinieki

aktīvi propagandējuši literatūru par devītās piscgades triecien-

celtn!m, it sevišķi BAM, kurai pionieri vāc metāllūžņus (konkurss

"Ko tu zini par BAM?" - Stučkas rajona bārnu bibliotēkā, tema-

tiska vakars Viesītes pilsētciemata bārnu bibliotēkā, izstāde

"Vīrišķības trase BAM" - Skrīveru pilsētciemata bērnu bibliotē-

kā).

Fasākumoa par devīto un desmito piecgadi skolēniem ieteica

arī literatūru par dzimtās pilsētas, rajona, pilsētciemata sa-

sniegumiem un izmugames plāniem, rīkoja tikšanos ar darba pirm-

rindniekiem
.

Veicinot PSKP XXV kongresam veltītā pionieru marša norisi,

bibliotēku darbinieki pārrunās, tematiskos vakaros, izstādēs

"Jaunie ļeninioši kongresam", "Sagaidīsim kongresu ar teicamām

aekmēm" centās parādīt pionieru ieguldījumu visas tautas kopējā

darbā.

Pievēršoties galvenokārt skolēnu iepazīstināšanai ar mūsu

valsts tautas aainniecībaš r \sniegumiem un plāniem, bibliotēkās

nepietiekami akcentēta kongresu starptautiskā nozīme, to nospraus-

tie uzdevumi jaunā cilvēka veidošanā.

Plašu darbu bērnu bibliotēkas izvērsa arī, propagandējot

literatūru par komjaunatni aakarā ar V.l.Ļepina vārda piešķirša-

nu VIšUS it sevišķi piedaloties Vissavienības lasītāju konferen-

oē "Bāaim uzticīgi Ļeņina novēlējamiem". Virls bibliot'kās bija

rganizētas atsevišķas Izstādes vai izstāšu cikfi, bibliogrāfiski

apskati, pārrunas par komjaunatnes vēsturi, komjauniešu līdzdalību

komunisma '-(.ļtnieoībā,komjaunatnes attēlojumu daiļliteratūrā v.c

tematiem. Daudzās bibliot .kās i.ikoti tematiski vakari un literš-
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ras pēcpusdienas "Trauksmainā jaunība" (Alūksnes rajona Centra-

lizētas bibliotēku sistēmas rajona bernu bibliotßka), "MBs jaunu

pasauli sev celsim" -

par komjauniešu darbu devītās piecgades

triecienceltnēs (Liepājas rajona bßmu bibliotßka), dzejas va-

kars "Seši ordeni rota komjaunatnes karogu" (Rēzeknes pilsētas

bSmu bibliotēka).

Aizvadītajā piecgadē svarīgus notikumus savas organizāci-

jas vēsturß atzīmēja jaunie pionieri - 1972.g. Vissavienības pio-

nieruorganizācijas dibināšanas 50.gadadienu, bet 1974.g. -

50.gadadienu, kopš pionieru organizācijai piešķirts V.l.Ļeņina

vārds. Sakarā ar šīm jubilejām pionieri piedalījās divos maršos

"Vienmēr gatavs", propagamdējot attiecīgo literatūru, bibliotē-

kas veicināja marša pasākumus. Vairākās bērnu bibliotēkās iekār-

totas pionieru maršiem veltītas kartotēkas, sastādīti ieteicamās

literatūras saraksti, notikušam pērtunae un iekārtotas izatādes

Par atsevišķiem maršu maršrutiem.

Bibliotēku darbinieki ieteica attiecīgo literatūru oktobrē-

aiem, kas gatavojās iestātiem pionieros, un pionieriem,^tas- gata-

vojās uzņemšanai VĻKJS rindās.

Ventspils pilsētas I. un Jāmalaa pilsētas 2. bērnu bibliotē-

kā iztirzātas N.trupskajas vēatulee pionieriem. Konkursi un te-

aatiaki vakari par pionieru organizācijas vēsturi, tikšanās ar

Pirmajiem Padomju Latvijas pionieriem notikušam Jaunjelgavas pil-

sStas, Kokneses pilaētciemata, Ventapiia pilsētas 2. u.e, bērnu

bibliotēkās. Bibliotēkas propagandējušas ari literatūru per pio-

nieru dzīvi un darbu mūsdienām- lasītāju konference par A.Gaidara

grāmatu "Timurs un vīna komanda''un pārrunas par timuriešu kustī-

bu mūsdienās (Daugavpils rajona bērnu bibliotßkā), neklātienes
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ceļojumi un Oukotku, kuras pionieru pila celtniecībai visas '

Padomju Savienības jaunie pionieri vāca līdzekļus (Jaunjelgavas

pilsētām, Rēzeknes rajona v.c. bērnu bibliotēkās).

Inmantojot bagātīgo daiļdarbu klāstu par pionieru organi-

zāciju, organizēti bēmurlti, lasītāju konferences, literatūras

apskati "5Ģ gadi ar Ļeņina vārdu", "Pioniera tēls daiļliteratū-

rā" v.c.

Kopā ar rajona pionieru namu Krāslavas rajona bernu biblio-

tēka sarīkoja plašu, interesantu skolēnu zīmējumu un atsauksmju

par grāmatām konkursu "Mans mīļākais grāmatas varonis", kas bija

veltīts 50.gadadienai, kopā VĻKJS un Vissavienības jauno pionieru

organizācijai piešķirta V.l.Ļeņina vārds. Konkursā aktīvi pieda-

lījās Krāslavas rajona centralizētās bibliotēku sistēmas abu

bērnu, visu ciemu bibliotēku, kā arī skolu bibliotēku jaunie la-

sītāji.

Cilvēka personības veidošanā liela loma ir pašaudzināšanai.

Bibliotēku darbinieki rosinājuši pusaudžus domāt par komunistis-

kās morāles"problēmām. Tā Jēkabpils pilsētas bērnu bibliotāka

6.k1. ēkolēniam rīkotajā pārrunu ciklā "Audzini pats sevi" apspried

f. janājuni par cilvēka airdaapzinu, par pienākuma apzibu, neat-

laidību, nērķtiecību, drosmi, vīrišķību, varonību. Daugavpilß

rajona bērnu bibliotēkā, daloties domās par N.Rakovskas grāmatu

"Bkrlaa atla", izvērsās plrrunaa par īstu un neirtu draudzību.

Darbā ar 7 -S.kl. ēkolēniam bilrliotakas izvēlējušās šim vecumam

piemērotāko darba formu - kurā skolēniem dot i ie pēja,

akti*! polemizējot, rasināt viņus satraucošus ētiskos jautājumus.

Alūksnes ra 3na un Sabilea pilsētas bērnu bibliotēkā notikuši

disputi "Tavas domas par godgumu", Limbažu rajona centralizētās
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bibliotēku sistēmas rajons bernu bibliotēkā - "Par laimi un

draudzību".

īpašu vietu tikumiskai audzināšanai rīkoto pasākumu skaita

ieņem Alūksnes un Stučkas rajona un Jūrmalas pilsētas 4.bernu

bibliotēka organizētās pārrunaa un mutvārdu žurnāli par tematu

"Maize - uavs vārda ir svāts". Emocionāli iedarbīgi bija skolo-

tāju un bibliotekāru stāstījumi par to, cik daudzu cilvēku pūlaa

un darbu prasa ceļš no iesēta grauda līdz mainas klaipam, atminas

par to, cik liela vērtība bija maizei kara gados, dzejoļu un

daiļdarbu fragmentu lasīšana.

Par komuni3tirkās audzināšanas sastāvdaļu uzskatāma skolē-

nu juridiskā izglītošana, kurai tieši pēdējos gados pievārēta

īpaša uzmanība. Izmantojot Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts biblio-

tēkas izdevumu "Juridiskās literatūras propaganda masu bibliotē-

kās'"*,rīkotas pārrunas par uzvedību, dabas aizsardzību, par

A.Vaksberga grāmatu "Drīkst - nedrīkst" v.c.

Nopietnas pārdomas pusaudžos izraisīja Ventspils pilsētām

2.bßmu bibliotēkas sarīkotā tikšanās ar milicijas darbiniekian,

kuri stāstīja par padomju milicijas vēsturi, milicijaa darbinie-

ku specialitātēm, pusaudžu noziedzībām Ventspilī un cīnu ar-tām.

Bibliotēku uzmanības lokā vienmēr ir bijusi arī skolēnu m

ternacionālā audzināšana, viņu audzināšana PSRS tautu draudzības

garā, draudzības un vienības stiprināšanā ar sociālistisko valstu

Pionieriem, ar visas pasaules darbaļaudīm. Veicinot pionieru

**aršam r-šruta "Ceļojums pa draudzības globusu" pasākumus, bib-

'
Juridiskās literatūras propaganda masu

Metod. norād. un rekomendācijas. R., 1973- 60 lpp.
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liotekāri iepazīstināja jaunoa lasītājus ar partijas un padomju

valdības ciņu par mieru, darbaļaužu dclvi ārzemes, svarīgākajien

notikumiem brālīgajāa padomju republikās.

Ar literatūru par brālīgajām padomju republikām, ka arī

P3HB tautu literatūru bibliotēkas it sevišķi intensīvi strādāja

197ļ.-197*.g., gatavojotiee PSBB izveides 30.gadadienai. Visās

bibliotēkām bijuši izstāšu cikli "Brāļu saimē", "Draudzīgā sai-

mē", "Pie Deimtenee kartee" u.o. Viena no iecienītākajām darba

formām Šai laikā bija ari neklātienes ceļojumi pa brālīgajām

republikām, mutvārdu šumāli, tematiskas pēopuadienaa, pārrunu

cikli "Kāda cci, draugu zeme mana". Deudaaa bērnu bibliotēkas

iemantojušas Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas sastādītos

materiālue bēmurltam jaunāko klašu akolēniem "Tautu draudzības

vildene".

Gotevojotiee šiem pasākumiem, raksturīga bija kompleksa li*

teratūrae propaganda, iepaelatinot jaunoa laaltājua gan ar graß"'

tām par padomju republiku ekonomikaa un kultūras sasniegumiem, 6%

to vēsturi, dabu, gan ari ar P6RS rakstnieku darbiem bērniem.

Bērnu bibliotēku darbinieki šie literatūrām izsniegumā guvuši

labus rezultātus - Jelgavan pilaētae bērnu bibliotēka izsniegta"

4532, Ventspils pileētea 2 - 3247, Ogres rajona - 2500 biblio-

tekārās vienības.

Vairākus intereaantuepaaākumua bibliotēkas organizējušas

sakarā ar krievu kultūree nedēļu Latvijā. Limbašu rajona bernu

bibliotēkas apmeklētāji iepaeināe ar iaetādi un noklausījās pair"*

"Veram krievu kultūras bagāto pūru", Talsu rajona bērnu bibliotS'

kaa lasītāji piedalījām zīmējumu konkursā par krievu pasaku tea*"

tiku un iekārtoja izstādi.



133

Sakarā ar pionieru maršrutu "Ceļojuma pa draudzības globu-

su" ieteikta literatūra par darbaļaužu dzīvi ārzemēs, ārzemju

valntu bērnu dzivi, draudzību starp padomju bērniem un viau

vienaudžiem aizrobežu zemas, rīkotas izstādes "Pasaules bērni

cīnās" (Elejas pilsētciemata bibliotēkā), Vissavienības pionie-

ru nometnei "Arteka" veltīta izstāde "Pa draudzības taku" (Vie-

sītes pilsētciemata bārnu bibliotēkā), "Draudzības globuas" (Jel-

gavas pilsētas bērnu bibliotēkā), tematiska pēcpusdiena "Ceļojums

pa draudzības globusu" (Pļaviņu pilsētas un Daugavpils rajona

bSrnu bibliotēkā), neklātienes ceļojums uz sociālisma nometnes

zemēm (Preiļu rajona bērnu bibliotēkā).

Vairāki pasākumi bija veltīti ari cīņai par mieru visā pa-

saulē: izstāde "Tas nedrīkst atkārtotiea" un pārruna "Bērniem

vajadzīgs miers" (Aknlstes pilsētciemata bērnu bibliotēkā), anti-

fašistu dienai veltīts vakars ''Cilvēki,esiet modri'" (Liepājas

rajona bērnu bibliotēkā) v.c.

Liols ir bibliotēku veikums skolēnu militāri patriotiskajā

audzināšanā.' Pasākumi šai jomā bija saistīti ar pionieru maršru-

tu "kāvi". Stučkas rajona bērnu bibliotēkas la ītāji noklausī-

jās apskatu "Ko lasīt par Padomju Armiju" un piedalījās tematiska-

jāpēcpusdienā "Padomju Armija mākslā", Aknlntoa pilsētciemata

bi&liotēkas lasītāji noskatījās gaiamas avīzi "Pionieri - nākošie

Dzimtenes aizstāvji".

Nopietns, daudzveidīgs darba izvērsts, atīmējot 30.gadadienu

k°pšpaaomju tautas uzvaras Liele ā Tēvijas karā, kā arī sakarā

M gadadienām kopš dzimto rajonu un pilsētu atbrīvošanas o fa-

nātiskajiem iebrucējiem, godinot kam veterānus un kritušo varoņu

Pieminu. Bernu bibliotēkas aktīvi piedalījās arī Vir avienlban
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lasītāju konferencē "Liesmainie gadi". Visāa bibliotēkas bija

aarlkoti izstāšu, pārrunu un bibliografiako apskatu cikli, te-

matiskie vakari, lasītāju konferences, tikšanas ar kara veterā-

niem
.

Dašas bibliotēkas (Alūksnes un Jškabpils rajona, Aknlates

pilsētciemata v.0.) organizēja neklātienes ceļojumus uz pilsēta

varonēm.

jaatslmß Krāslavas rajona centralisētās bibliotēku sistēmas

rajona bērnu bibliotēkas kopā ar pionieru namu organizētala jauno

lasltAju konkuras viaa rajona mēroga "Kad dzejnieki līdzēs".

Tajā piedalījās ne vien abu bērnu bibliotēku, bet ari visu ciesu

un akolu bibliotēku jaunie lasītāji. Konkursa laikē tikai Krasi*

vas bērnu bibliotēka vien par tā tematiku iasniegtas 2&50 grāmatu

Daudzas bērnu bibliotēkas propagandēja literatūru par tema-

tu "Bērni - Lielē Tēvijas kara varoni", "Pionieri - varoni".

Pārdomāta un daudzveidīgs ir Liepājas pilsētas 1. bērnu bib-

liotēkas novadpētniecības darba. Atzīmējot Uzvaras 30.gadadienu,

bibliotēkas darbinieki rīkoja pasākumus, kuros bßmi uzzināja

par varonīgajam dzimtās pilsētas aizstāvēšanas cinām, darbaļaužu

dzīvi un pagrīdes olmu Liepājā kara gadoa. Bibliotēkabija pla**

izstēds un sagatavots bibliogrāfisks apskata "Sajās bargajās di*

nās", notika neklātienes lasītāju konference par grāmatu "Skaudu

gadu stāsti" un tematisks vakars 7.-B.kl. skolēniem "Kas ir vara*

nība". Mzeknea pilattas bērnu bibliotēka kopā ar pionieru Da*"

rīkoja laaltāju konferenoi par grāmatu "Neaizmirstiet Audriņus"-

Tā notika Anšupānu kalnos pie fašiatu upuru memoriālā pieminekļa

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, sistemātiakāka un mērķ-

tiecīgāka kļuvuai skolēnu profesionālā orientāoija. Vairākās

bērnu bibliotēkām izveidot-**literatūra** kartotēkas profesionāls*
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tai orientācijai. Vairāk propagandēta literatūr.' !---

-isn, kas nepieciešamas tieši dzimtajā pilsētā uo ' <

'zstādes un pārrunas "Jūra un cilvēks", "Ja Tevi interes?

celtnieka profesija" (Ventspils pilsētas 1. bērnu bibliotēka),

tikšanās ar daiļdarznieci, meŠkopi, šoferi, mehonizatoru, kul-

tūras darbinieci (Baldus rajona bērnu bibliotēkā), tikšanās

ar rūpnīcas "Sarkanais metalurgs" un kombināta "Lauma" strād-

niekiem, Liepājas profesionšli tehnisko skolu pasniedzējiem un

audzēkņiem, profesionālās orientācijas kabineta pāratāvi (Liepā-

jas pilsētas 2. bērnu bibliotēkā). Ventspils pilsētas 1., Jel-

gavas un Jēkabpils pilsētu, Rēzeknes un StuŠkas rsjonu v.c. bērnu

bibliotēku darbinieki pastāstīja skolēniem par bibliotekāra pro-

fesiju. Stuškaa rajona bērnu bibliotēkā rīkotas Īpašas profesio-

nālās orientācijas dienas.

Jēkabpils pilsētas bērnu bibliotēkas darbinieki sarīkoja

"Mākami savu lasītāju - 8. kl. skolēnu - vecākiem "Palīdzēsim

izvēlēties profesiju", kurš iepazlatināja vecākus ar

natūru par profesionālo orientāciju, uzņemšanas

'9s speciālajās mācību iestādes. Ar interesi vecāki aplūk

?3tSdes "Mūsu rajonā gaida jaunus kadrus", kā ari "Tavam

izlaiduma vakaram".

Visa daudzveidīgā darba rezultātā aabledrlski politiskās

atnras kopējaia izsniegums ik gadu pieaudzis un 1979*6*

Mja 351,3 tūkst, bibliotekāro vienību. Piecgadē tas palieli-

es par 26,9 tūkst. Tās apgrozība 1975*g* bija 1,79-

Tašu jāņem vērā, ka aabiedriskl politiska rakstura grāmatu

-5.k1. skolēniem tikpat kā nav. Tādēļ darbā ar šo vecuma grup'i

""kslmāli Izmantoja ari vēsturiski revolucionārs!- tematikām
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daiļliteratūru.

, Lai veicinātu skolēnu redzesloka paplašināšanos, palīdzē-

tu padziļināt skolā gūtās zināšanas, kā ari maršruta "Gudrības

krātuve" uzdevumu izpildi, bibliotāku darbinieki propagandējuši

populārzinātnisko literatūru.

1.-3.k1. mācību programmās daudz vietas ierādīts dzimtās

dabas iepazīšanai dažādos gadalaikos. Ari bibliotekāri lielu

vārlbu veltīja atbilstošās literatūras ieteikšanai. Lieti node-

rēja Viļa LāŠa Latvijas PSR Valsts bibliotēkas izdevumos "Gran-

tu - bērniem" sniegtie metodiskie norādījumi un literatūras sa-

raksti darbam ar R.Akera un K.Griguļa grāmatām, šos materiālu:

izmantoja Jēkabpils rajona bērnu bibliotēka, kopā ar rajona Pio-

nieru namu rīkojot rajona konkursu oktobrēniem "Skaista mūsu DR*

tenes daba ikvienā gadalaikā". Tajā aktīvi piedalījās visu skoi-

oktobrēni.

Literatūras izstādes, viktorīnas, konkursi, pārrunas par

dzīvnieku un putnu dzīvi 1.-3.k1. skolēniem rīkotas arī citās

bērnu bibliotēkās.

Darbā ar 4.-B.kl. skolēniem vairāk uzmanības pievērJts aktuā-

lai mūsdienu problēmai - dabas aizsardzībai. Pļaviņu pilsētas

bērnu bibliotēkā bija plaša literatūras izstāde un pārrunas

"Sargāt dabu nozīmē mīlēt Dzimteni". Aizputes bērnu bibliotē-

kas lasītāji piedalījās pārrunās un skatījās diafilmas par
tema&

"Saudzējiet un mīliet dabu".

Apes pilsētas *un Cesvaines pilsētciemata bērnu bibliotēkas

savukārt centās ie-nteresēt jaunos lasītājum par ārstniecības #

vākšanu, izveidoja literatūras izstādes, papildinot tās ar aug"

valsts eksponātiem, rīkoja Irrunas, kopīgi ar lasītājiem devās
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pārgājiena vākt ārstniecības augus.

Lielu popularitāti lasītājos guvuši sārijas "Stāsti par

dabu"izdevumi. Lielākā daļa bibliotēku galvenokārt pievērsu-

siesliteratūras propagandai zooloģijā un botānikā. Ar grāmatām

citāsdabas zinātpu nozarās strādājušas nedaudzas bibliotēkas.

Piemēram, JBkabpils pilsßtas bernu bibliotēkas rīkotajā mutvārdr

Sumālā "Gribu visu zināt" skarts plašāks jautājumu loks -

"Visumatālßs", "Dzīvība uz zemes", "Noslßpumi ūdenī". Stučkas

rajona bārnu bibliotßkas darbinieki, apkopojot 7.k1. skolēnu

lasītāju formulāru analīzes rezultātus, konstatßja, ka šī lasī-

tāju grupa samßrā maz lasa dabas zinātnes un tehnisko literatū-

ru, priekšroku dodot zinātniski fantastiskajiem sacerējumiem,

ēemot par pamatu Z.Vema romānu "20 000 Ijš pa jūras dzelmi",

bibliotekāri ierosināja lasītājus piedalīties konkursā "Vai

kapteinim Nemo bija taisnība?", noskaidrot, kuras no Z.Vema

fantastiskajam iecerēm īstenojušās, un kā, iepazīties ar mūs-

dienubioloģijas un tehnikas sasniegumiem. Alūksnes rajona

bernu bibliotßka gandrīz vienīgā cenhiaiea ieinteresēt lasītā-

jus par matemātiku, izliekot izstādi un sarīkojot pārrunas

"Skaitļu pasaulē".

Dabas zinātņu literatūras izsnieguma 1975.g- bija 184,8

tūkst, bibliotekāro vienību, piecgadē tas palielinājies par

47:8 tūkst. Tās apgrozība 1975.gadā - 2,59*

Darbā ar tehnißko literatūru vadošais temata

bijis mūsdienu izcilākais zinātnes un tehnikas sasnieguma -

kosmosa Tā Liepājas pilsētas 2. bērnu bibliotēkā

sarīkots tematisks vakars "Zvaig&nu lidotāji", Rēzeknes rajona

bernu bibliotēkā - konkursa "Ko tu zini par kosmosu un kosmo-
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nautiem". Padomju aviācijas attīstībai un tās veicinātājam,

J.Alksnim bija veltīta tematiska pēcpusdiena "Zilajās trasās

Gulbenes bārnu bibliotēkā.

Aktuāls un svarīgs uzdevums ir iemācīt skolēniem satiksmes

noteikumus. Tā risināšanā aktīvi piedalās ari bibliotßkas.

Daugavpils rajona bßmu bibliotßkas darbinieki kopß ar klašu

audzinātājiem organizāja satiksmes drošības stundas, Jaunjel-

gavas pilsātas - tematisku vakaru "Uzmanību - ielai", Jelgavas

pilsētas - "Drošam pieder pasaule,pārdrošam - viņpasaule".

Maz pßdājos gados izdota literatūra skolēnu praktiskajām

nodarbībām dažādās tehnikas jomās. Tādēļ ari bibliotēkas nav

varējušas pietiekoši izvērst darbu skolēnu tehniskās jaunrades

veicināšanā. Nedaudzās grāmatas, kas varētu rosināt skolānu

nodarbības tehnikā, bibliotekāri centušies parādīt izstādēs

plauktos "Jaunajiem modelistiem", "Radio pašu rokām" (Ventspils

pilsētas 1. bērnu bibliotēkā), "Jaunajām rokdarbniecēm" (Siguldas

piiaētan bērnu bibliotēkā;. Sastādīti ari individuālie ieteicat

literatūnas sarakiti jaunājl m aviomodalisEiem, radioamatleriem

u.o. Izmantojot Žurnāla "KmHM Texm*n" pielikumus, kā arī dalās

grāmatas čaklajām rokām, Preiļu rajona bērnu bibliotēkas darbi-

nieki palīdzēja bērniem pagatavot interesantas rotaļlietas un

suvenīrus no papīra, kā ari no dabaa veltēm, salmiem, zilām.

Piecgadē tManļskāa iteratūras izt,liegumsPalielinājies par

36,3 tūkāt- bibliotekāro viar="bu -a 1979.g. sastādīja kopskaitā

-89,6 tūkst, bibliotekārovierlbu, tās apgrozība 3,"5.

Viszemākais bi a ladkaaimnieclbae 1 i -

izaniegums 1975-ģ. - 32,3 tūkst, bibliotēkām

vienību. Tā pieaugums ir tik i 10,4 tūkstoši bibiiote'
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kāro vienību, apgrozība - 2,18. Bibliotekāri vairāk izmantoju-

-6i žurnālus ",iiwHHOTvpaHMCT", "Lauku Dzīve", "Dārzs un Drava",

jogrāmatu par lauksaimniecības jautājumiem bßrniem gan latvieHu,

gan krievu valodā iepriekšējos gados izdota maz. Vairāki pasāku-

mi skolēniem rīkoti, propagandējot literatūru par puķu audzēša-

nu, kā arī ieteiktas grāmatas, kas tieši neattiecas uz lauksaim-

niecību (par makšķerēšanu, sēņošanu, sunu audzēšanu), bet klasi-

ficētas šai nodaļā.

Dažas bibliotēkas centušās ievirzīt savu darbu tā, lai pa-

līdzētu skolēniem labāk apgūt krievu un eveŠva-

l' Oda s. Krāslavas bērnu bibliotēkā sarīkotā bemurlta nolūks

bija ieinteresēt skolēnus par dzimto valodu, rosināt vēlēšanos

to labāk apgūt. Jēkabpils pilsētas bērnu bibliotēkas darbinieki

centušies palīdzēt latviešu tautības bērniem labāk apgūt krievu

valodu, panākt, lai viui lasītu grāmatas krievu valodā. Rezul-

tātā 6'/skolēni, sistemātiski lasot grāmatas krievu valodā, gada

laikā bija izlasījuši 557 grāmatas. Sal bibliotēkā ieteikta arī

literatūra v".cuun angļu valodā*,uu 1975.g. skolēniem izsniegtas

284 grāmatas svešvalodās. Viesītes pilsētas bērnu bibliotēkas

darbinieki organizējuši pārvietojamās bibliotēkas vietējās vidus-

skolas svešvalodu kabinetos.

Estētiskā audzināšana ir svarīga jaunā

cilvēka vispusīgas personības veidošanas sastāvdaļa. Tādēļ arī

bibliotēku veikto pasākumu skaitā nozDalgu vietu it*aemtib, kas

velt ti ikolmu iepasīetināšanai ar dažādām māk3ias nozarēm, kā

*rl daiļliteratūras opaganč*i. Sevišķi populāras bijušas iz-

stādes un pārrunas jaunākā uo vbdajā skolas vectma oēmlem par

bērnu grāmatu i lustrētāju daiļradi, tās notikušas gandrīz vai
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visās bibliotēkas. Lai parādītu dažādu mākslas nozaru saistību

un mijiedarbību, izskaidrotu ilustrāciju J.omudaiļdarba dziļākā

atklāsmē, Madonas rajona bērnu bibliotēkas darbinieki sarīkojuši

pārrunu "Rakstnieks -grāmatas autors, mākslinieks - grāmatas

ilustrators".

Retāk bibliotēkās organizēti pasākumi mūzikas literatūras

propagandai. Stučkas rajona bērnu bibliotēka sarīkojusi neklātie-

nes konkursu "Mūzikas vācelīte", saistot to ar pionieru marša

maršrutu "Dailes valstībā".

Izstādes un pārrunas sarīkotas arī, atzīmējot izcilu māk-

slas darbinieku - komponistu, gleznotāju, aktiem jubilejas.

Abonementu darbinieki īpašu vērību veltīja mūzikas Bkolas au-

dzēkņiem, ieteicot viņiem literatūru par mūzikas vēsturi, izci-

liem komponistiem un mūziķiem.

Lai pievērstu skolēnu uzmanību literatūrai par epo r -

tu, galvenās darba formas*bijušas izstādes un pārrunas.

Piecgadē literatūras izsniegums par mākslu un sportu pieaudz!

par 21,6 tūkst, un 1975-g. bija 216,9 tūkst, bibliotekāro vienī-

bu, apgrozība - 2,11.

Nenovērtējama ir daiļliteratūras nozīme

jaunām paaudzes ētiskajā un estētiskajā audzināšanā. Bērnu bib-

liotēku darbinieki domājuši par to, kādas darba formas un meto-

des Izvēlēties, lai dažāda vecuma skolēni iemīļotu, dziļāk uz-

tvertu, pārdzīvotu un labāk izprastu daiļdarbus, lai to lasām-

vielā būtu ietverti dažādi daiļliteratūras žanri.

Jau no pirmajiem bērna soļiem bibliotēkā, ievadot vinu

literatūrām pasaulē, bibliotekāri vispirms izvēlējušies šim

veoumam atbilstošāko un saistošāko literatūras Žanru - folkloru -
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mūsu un citu tautu pasakas, tautas dziesmas un miklas. Ta

visas bßmu bibliotēkas ir iekārtotas pasaku grāmatu izstādes.

Ventspils pilsētas 1. un Kuldīgas rajona bernu bibliotāķā ie-

kārtotas nelielas pasaku istabas. No masu darba formām pašiem

mazākajiem lasītājiem populāras bijušas pasaku pēcpusdienas,

bemurlti, diafilmu demonstrējumi par pasaku tematiku. Vents-

pils pilsētas 1. bērnu bibliotēkā sarīkotas pārrunas un vikto-

rīnas "Vai pazīsti šos pasaku varoņus?", "Atmini manu mīklu!",

"Rudens tautas daiļrade".

Skolēnu estētisko jūtu veidošanā liela nozīme bija Preiļu

rajona bšrnu bibliotßkas rīkotajām tradicionālajam poētiskajam

pastaigām, kas bija veltītas atsevišķiem gadalaikiem. Pastaigā-

joties kopā ar lasītājiem pa Preiļu parku un tuvāko apkārtni,

kāds no bibliotekāriem vai lasītājiem nolasa vai noruna attieol

gajam gadalaikam un vietai atbilstošu dzejoli.

Dzeja daudz izmantota arī dažādos tematiskos vakaros, pār-

runās, literāros vakaros, bßmurltos, kas bija veltīti izcilām

vēsturiskām jubilejām ("Lielais Tēvijas karš dzejā un dziesmās",

"Slava varonīgajai komjaunatnei", "Sieviete - dzejā" v.c).

Skolēni patstāvīgai lasīšanai visvairāk, protama, izvāļāju-

šies prozas darbus. Daiļāk Izprast grāmatu ideju, to morālo ie-

virzi skolāniem palīdzējušas pārrunas, lasītāju konferences, po-

lemikas par atsevišķiem pirmspadomju un padomju, kā ari ārzemju

rakstnieku darbiem.

Vairākās bibliotēkās, propagandājot rakstnieku bērnības at-

minu tēlojumus, bija iekārtotas izstādās un rīkotas pārrunas par

tematu "Sveika, rakstnieka bērnības zeme".
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Bibliotekāri tikpat ka nav ieteikusi lugas ka lasāmviel':.

pārrunājuši ar akolSniem par šī literßra šanra īpatnībām. Ta-

dēļ arī tikai atsevišķi skolēni tas izvßlas patstāvīgai lasī-

šanai.

It vießs bērnu bibliotēkas atzīmētas iemīļoto bērnu rakst-

nieku un rakstnieku - novadnieku jubilejas. Daudzveidīgi un

interesanti bijuši pasākumi sakara ar B.Birznieka-Upīša 100 gad"

A.Gaidara *-70, J.Raiņa, A.Sakses, J.Grīzina v.c. rakstnieku

dzimšanas un atceres dienam.

Populāras bibliotēkēe ir tikšanās ar rakstniekiem. Talsu

bērnu bibliotēkas jaunajiem aktlvietiem labā atmiņā palicie

brauciens uz Rīgu, kur vini šumāla "Draugs" redukcijā tikās

er rakstniekiem I.Aueinu, Z.mrgll un L.Vāczemnieku.

Birenlga draudzība saieta Ventepils un Liepājas pilsētas

un Talsu rajona bērnu bibliotēku jaunoa lasītājus ar sirmo

rakstnieku H.Dorbi. Ar rakstnieka atļauju Liepßjas pilsētas

2.bērnu bibliotēkā ik gadua viņa dzimšanas dienē rīko daiļlas!-

tāju konkursus.

Daiļlitsratūrae izenlegnatal97s*g. bija 2422,7 tūkst,

bibliotēkām vienību. Piecgadē tāe izsniegums palielinājiee

per 224,2 tūkāt, bibliotekāro vienību. Daiļliteratūras apgro-

zība 1975.g. bija 1,63.

Pieaugot akoln prasībām un paplašinoties lasītāju intere-

sēm, ari bērnu bibliotēkām dažkārt radueiea vajadzība pēc pie-

augušo bibliotēku grematēm. Tādēļ centralizēto bibliotēku

sistēmu bērnu bibliotēkas izmantojušam vienoto fondu, Kuldīgas

rajona bērnu bibliotēkaeanēmusi no kopējā fonda 1972.g. 21 gr?

matu, bet 1974.g. - 30{ Krāslavae rejona bērnu bibliotēka
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1973.8. - 22, 1974.g. - 36 granātas. Savukārt no bßmubibliotē

ku fondiem grāmataa nem pieaugušo bibliotēkas (ciemu), lai labāk

apkalpotu lasītājus - bērnus. Kuldīgas bērnu bibliotēka 1972.g.

izsniedza no sava fonda 19 grāmatas, bet 1974.g. jau 81; Krāsla-

vaa bērnu bibliotēka izsniedza oitām bibliotēkām 1973.g. 76, bet

1974.g. - 96 grāmatas.

Bibliogrāfiskajā uzziņu un informācijas

darbs

Mācību apgūšana pēc jaunajam akolu programmām parada vis-

notaļ veicināt akolānu intelektuālo attīstību, radošu domāšanu,

eiatemātiaku, patatāvīgu dLarbu ar papildliteratāru un materiāliem

ikvienā mācību priekšmetā. Vārojumi rāda, ka tas stipri ietekmē-

jia arī akolānu piepraaljumus bibliotēkās. Daudzkārt pieaudzis

noteikto un tematisko pieprasījumu skaita. Bez literatūras, kas

nepieciešama mācību uzdevumu veikšanai, psmārā daudz piepraaljumu

bijuši ari sakarā ar izciliem, aktuāliem politiskiem notikumiem

gan mūau valstī, gan ārzemēs, par PHKP, VLKJB, pionieru organizā-

ciju v.c, kas liecina par skolēnu sabiedriskās aktivitātes pie-

augumu.

Lai kvalitatīvi veiktu bibliogrāfisko uazlmu darbu, bērnu

bibliotēku darbinieki daudz darījuši bibliogrāfiskā uzzinu aparā-

ta tālākā izveide. Jau 1971/72.māoību gada tika pārkārtoti

katalogi atbilstoši jauno mācību progresam prasībām. 1972/74.

mācību gados strādāts pie bibliogrāfisko kartotēku izveides vai

pārkārtošanas. Tādējādi devītajā piecgadē lielākajā daļā bērnu

bibliotēku jau bija likti pamati pēc vienotiem noteikumiemvel-

dotai -atalogu un kartotēku sistēmai.
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Ari uzziņu literatūras fonda aizvadītajā piecgade paplāsi

nājies ar vairākiem ļoti vajadzīgiem izdevumiem. Te pirmkārt

minami bernu enciklopēdijas i j ; tCL. vt:^h"2.izdevums,'

"AeTGKBH 3-Izdevums, ieteicamie literatūras

rādītāji "n-j sārijas mt,<uroy'!eu-

nHKa" laidieni v.c. Latviešu valodā lidzša agrāk izdotajai

pārrunu par grāmatām sērijai laulšanai atsevišķos

mācību priekšmetos ar 1)75.g. sāka iznākt;divas jaunas ieteicaM"

literatūras sarakstu sßrijau "Jums, zinātkārie" (

iemiem) un "Taviem vaļas brīžiem" (5.-B.ki.

Kā liecina Preiļu un Hlg.isra.ionu un Jūrmalis ļ.ilsgtajbērcf

izdaritā aptauja mi vērojumi c:tt**sbKmu bibriotSkā.

bibliotakāri paši Bamßrā aktīvi izmanto bibliogrāfiskos līdzekļa

komplektējot literatūru izstādßci, uzzinu izpildei

ieteicamo literatūras sajākstu naotadīāanai. lasītājiem tos pin

pagandā, iekārtojot bibliogrāfisko uzziņu stūrīšus, ievietojot

galda grāmatu kastes, attiecīgās tematikan literatūras izstātās,

ninot par tiem bibliogrāfiskajos apskatoa. Taču prakse izrādīji

ka šīs propagandas formai nav pietiekacd eiuktlvas. Skolānus nā-

vei ierosina un māca izmantot bibiiografiskoa līdzekļus individua

lās pārrunas abonementā un lasītavā ta.iismācību priekšmetos,un

jautājumos, kas viņu:!interesā. Tikai nedaudz bibliotēku (Līvā-

nu un RBzeknes pilsātas, Stučkas rajbra) uzskaitījušas

literatūr"9 rādītāju izsniegumu, pSbijušas, kurus :lem iasl-

tāji visvairāk izmantojuši, iuvē jties grāmatas. Ļoti r ti le

sltāju formulāros ir atzīmes, par kurām grāmatām interesi izrai

bibliogrāfiskie līdzekļi.
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Sistemātiskāks un mērķtiecīgāks kļuvia bernu bibliotēku

darba informācijas joma. Regulāri bibliotēkās rīkotas jauno

grāmatu dienas. Ludzas rajona centraliaētās bibliotēku sistē-

mas rajona bērnu bibliotēkā tas notiek ik mēnesi diferencēti

vlau vecuma grupu lasītājiem. Krāslavas rajona bērnu bibliotēkā

līdztekus jauno grāmatu nedēļām, kas rīkotas ik mēneßi, notiku-

šas ari plašākas literatūras skates un grāmatu nedēļas litera-

tūras propagandai atsevišķās zinātņu nozarēs. Informācijai par

jaunāko literatūrubibliotēkas izmantojušas arī rajona un akolu

radioraidījumus. Individuāli par jaunajām grāmatām, metodiska-

jiem materiāliem un bibliogrāfiskajiem līdzekļiem informē galve-

nokārt skolotājus un pionieru vadītājus pa telefonuvai arī pie-

aūtot viņiem literatūras jaunumu sarakstus. Koordinējotiee ar

rajona centrālo bibliotēku, sistemātisku informatīvo darbu izvēr-

susi Madonas rajona centralizētās sistēmas rajona bērnu biblio-

tēka. Ir noteikts, kurām iestādēm, kā ari ataevišķām personām

katra no bibliotēkām sniegs informāciju. Bērnu bibliotēka informē

skolas, rajona pionieru namu, bērnudārzus, kā arī atsevišķus eko-

lotājus, pionieru vadītājus, bērnu pašdarbības un jaunrades pul-

cinu vadītājus par jaunāka bBmu literatūru, par materiāliem

darbam ar grāmatu, bibliogrāfiskajiem līdzekļiem.

Lai lasītājus labāk iepazīstinātu ar vienotā fonda grāma-

tām un veicinātu to izmantošanu, Krāslavas rajona bēmu*Bibliotē-

ka vairākas reizes gadā rīko plašākas grāmatu skates par kādu

noteiktu tematu, 1975.g., piemēram, viena no skatēm -
"B MHpe

UpekpacHoro" veltīta grāmatām par mākslu. Minētā bibliotēka

ari noorganizējusi vietējā radiomezglā pārraidi "Izmantojiet

centralizētās sistēmas bērnu literatūm".
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Vairākās centralizētajās sistēmās izdod biļetenus "Jaunām

grāmatas rajona bibliotēkās", kuros bērnu literatūra noradīta

īpašā pielikumā. Tos saņem ne vien visas rajona bibliotēkas, b

arī skolas, bērnudārzi, pionieru nami. Taču tā izmantošana

šais iestādēs nav pētīta. Nepietiekami darīts, lai iemācītu

skolēnus izmantot Šo izdevumu.

Aizvadītajā piecgadē bērnu bibliotēku darbinieki veikuši

samērā daudz, lai skolēni būtu ievadīti pašizglītības darbā,

apgūtu pirmās patstāvīgā garīgā darba iemanās, veidotu viņu

sišanas kultūru. To veicināja Latvijas PSR Izglītības ministri

jas izstrādātā "Programma 1.-B.kl. skolēnu sagatavošanai patstā

vīgajam darbam ar grāmatu". Bērnu un *ciemu-bibliotēku darbinie

ki ar šo programmu tika iepazīstināti kultūras un izglītības

darbinieku semināru nodarbībās jau 1974./75.māTlbu gadā. Negai

dot oficiālu Latvijas PSR Izglītības ministrijas rīkojumu par

obligātu nodarbību ieviešanu skolās, bērnu bibliotēku darbinieki

sadarbojoties ar skolas /adību, klašu audzinātājiem un skols

bibliotekāriem, jau uzsāka bibliotekāro stundu organizēšanu. Se

*-

Višķi sistemātisku darbu šai veikušas Madonas un Stučkas,

kā arī Ventspils pilsētas centralizēto bibliotēku sistēmu bērnu

bibliotēkar. ' '

La palllzētu skolēniem patstāvīgi apg"t nepieciešamos

lasīšanas kultūras pamatus, Viļa Lāča Latvijas PBR Valsts bib

iiotēka kopš 1970.g. izdod atgādnuaeriju ja-oajiem lasītājiem

"Pā-JunaJ par "aslšanaa Kultūru" Līdz šim iznākuši minē

tāa sērijas laidieni! Kā grāmatu. Atgādne jaunajiem la-

si jiem. R., 197C. 17 lpp-. lepazīsim bibliotēku katalogus!

jgādne b.-t, jtl.skolēniem. 3 1972. 23 lpp.. Mūsu palīgi
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enciklopēdijas un vārdnīcas. Atgādne 6.-B.kl. akolānien. 8.,

1974. 15 lpp. Bibliotekāri izmantojusi šoe izdavumue, gatavo-

jotiespārrunām un bibliotekārajam stundām, taču maa ieteikuši

skoigniem patstāvīgai iepazīšanai.

Viena no visiedarbīgākajām literatūras propagandas formām

ir bibliogrāfiskie apskati. Lai uzlabotu apskatu kvalitāti, ie-

pazīstinātu jaunos bibliotēku darbiniekus ar ŠI darba pieredzi,

palīdzētu viņiem to labāk apgūt, daudzoa rajonos tika organizēti

konkursi par labāko literatūras apskatu bērniem vai vinu laalša-

nas vadītājiem. Tie bija sagatavoti par visdažādākajiem tema-

tiem, tos nolasīja aZādās auditorijās, analizēja aeaināru nodar

blbās.

Fondu un katalogu organizācija

Visu 106 republikas bērnu bibliotēku kopējais fonds 1973.g.

beigās sasniedzis 2 109,8 tūkst, eksemplāru.

Fondu pieaugums aizvaditāja periodā nav liela - tikai 116,2

tūkst, eksemplāru, jo dažādu iemer'udāļ izslēgti 606 **ūkat.

lb.tatbuJla

Bļmu bibliotēku fondu kustība (tOkatoAoa)

Sa-

ņemta

iz-

slēgts

Fonda

gada beigas

Izmaina

4 vai -

i97i. 138,7 6,7 94,3 4,6 2 038,0 + 44,3

1972. 150,2 7,2 103,7 4,9 2 064,5 + 46,5

1973. 142,8 6,9 162,5 7 8 2 064,8 19,7

1974. 143.9 7,9 129,6 6,3 2 079," 14,3

1975. 146,6 6,9 115,9 5, - 2 109,8 + 30,7
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eksemplāru.

Bernu bibliotēku fondu procentuālajā sastāva pa dažādām

zinātnu nozarām krasas izmainās nav vērojamas. Fonds atseviš-

ķās zinātņu nozaiās - tehnikā, lauksaimniecībā ne tikai nav

audzis, bet samazinājies gadu no gada, jo daļa agrāko izdevumu

norakstīta un jaunas, bērniem domātas grāmatas netiek izdotas.

1971.-73.g- pēc V.l.Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas izstrā-

dātas programmas notika petljumß par 1970.g. iegādātas litera-

tūras izmantošanu bibliotēkās. Pētījumā piedalījās ari 3 mūsu

republikas bērnu bibliotēkas* Talsu rajona, Apes pilsētas un

Ventspils pilsētas 2.bērnu bibliotēka. Līdz šim bērnu bibliotēku

fondi un to izmantošana ar tādām metodēm kā pētījumā netika ana-

lizēti. Pētījuma parādīja šo bibliotēku fondu sastāvu, komplek-

tēšanu un jaunieguvumu izmantošanu. legūtie dati liocināja, ka

atsevišķam zinātņu nozarēe (4, 6, 63) un par daudziem tematiem,

piamērem, ateiatiska audzināšana, bibliotēkas saņem ļoti maz

i. - 8. kl.skolēniem domātu grāmatu, tādēļ iegādājas samērā daudz

pieaugušajiem adresētas literatūras, kas ne vienmēr piemērota

ekolēniem. No 1970.g. iegādātajām grāmatām lasītāji izmantoju-

ši 69,6%. Ar pētījuma rezultātiem bibliotēku darbinieki iepazis-

tināti republikāniskajās un zonālajās sanāksmes, kursos.

Komplektēšanā grūtības rada literatūras iegāde b6rniem

krievu valodā, īpaši 6.-B.kl. akolēniem. Bērnu bibliotēku vajadzl

bas neapmierina ne saņemto noeaukumu, ne eksemplāru skaits. Piemē-

ram, Krāslavas rajona bibliotēkas no 30-40 pasūtītajiem eksemplā-

riem sanam tikai 1-2.

Komplektēšanas uzlabošanā liela loma bije bērnu bibliotēku

iekļaušanai centralizētajās sistēmās. Tas ļāva pilnīgi atteikties
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no profilam neatbilstošiem izoevumiem un maz pieprasītam grāma-

tām 3Hurrut Lasītāju lokam. Ikvienai bibliotēkai literatūru

komplektē diferencēti, ievērojot lasītāju skaitu, to sastāva,

mikrorajona skola profilu utt. Vairāku rajonu (Madonas, zrāslavaa,

Limbažu u.e.) izdoto inforitācijas biļetenu analīze, ko veica

Viļa Lāca Latvijas PSR Valsts bibliotēkas metodiķi, Mecina, ka

iit< bērniem komplektēja labi.

Ds.vitajā piecgadē atsevišķas bērnu bibliotēkas pilsē-

tai Centrālā v.0.) aufLiovizuālo materiālu kcmplektēša-

au. 'ian diafittttas, gan skan.v ierakstus izmanto dažāaos pasākumos

bibliotēkā, skolotā ii mācību stundās. Tos izsniedz iasltājiem

arī tūājām-

Ai zvanītajā piacgadā republikas bērnu bibliatēzas

daudK darijušjs fonda uzlabošanai. Te vispirms jāmin

fonda aonl 1a c. Atsevišķu fonda daļu pārskatīšanu

un analīzi bibliotēkas jau 1970.g. un turpini visu piec-

gadi, r .vocojusl literatūra norakstīta. Bērnu bibliotēku

prom n rtbi.r-toŠā iiteratūt'a un liekie dublēti nodoti citām

vai fnnda.a. Jāatzīmē Rlgaa pilsētas bērnu

h'bliot.g.m veikums, tāpat Liepājas pilsētas 1., Ludzas, Bauskas

un dauisu bērnu bibliotēku darbs fondu analizē. Ana-

s rezultāti apspriesti bērnu bibiiotēkn darbinieku ser.ināroa,

tos iLmaiito pilnveidošanai.

Analīzes gaitā atklāja m ;elnītl aizmirstas grāmatas

°rga izē.ia r Jākumus (izstPdes, apskatus v.c.) to propajandai.

paftākumi šajā.jr ā Alūksnes, Jtuckt a un cito3 rajonos.

Atsevišķas bibliotēkas u*3*Ruaas ari skaiti-Jk- lielākās

daļan - daiļH.teratŪi'!<s analīzi. To bibliotākae turpinās
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desmitajā piecgade.

17-tabula

Vidējais grāmatu akaits vienā bērnu bibliotēkā,

viena lasītāja vidājā grāmatu nodrošinātība,

fonda vidājā apgrozība

Literatūras atlaaaa raaultātā samazinājiea vidājaia grāma-

tu skaita vienā bibliotēkā un viena lasītāja vidējā grāmatu

nodrošinātība, taču pēdējoa gados fonda vidējā apgrozība repub-

likas bērnu bibliotēkām pakāpeniski auguai. Līdzīga aina vēro-

jama arī atsevišķās bibliotēkās. Arī daudzās nelielajās rajona

pakleutlbas pilsētu un pileētciematu bērnu bibliotēkās pēdējoa

gadoa pieaugusi fonda vidējā apgrozība.

Sakarā ar skolu pāreju ue jaunajām mācību programmām un

bibliotēku centralizāciju devltejā piecgedē rapublikaa bērnu bib-

liotēkās notika fondu un katalogu reorg*

nizāoija. Lai centralizēto bibliotēku aiatēmu bārnu bib-

liotēkās būtu vienveidība, Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotS

ka izstrādāja shēmas grāmatu klaaifikāoijai, katalogiem un fonda

kārtojumam 2.-3. un 4.-5..k1. skolēniem. Konsultācijas par to

ieviešanu sniegtas metodiskajos norādījumos kultūras un izglltl-

īz

L971.K-
L.janv.

99 20 160 19,3 1,76

1975- 106 19 903 18,0 1,86
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bas darbinieku semināriem 1971.-72.g. Dotie norādījumi vēlāk

apkopoti izdevuma "Par bērnu bibliotēku katalogiem" (R.,1973-

--58 lpp.). Pēc minēta izdevuma norādījumiem un ievietotajam

shēmām savus fondus un katalogus pārkārtoja arī visas pārejas

bernu bibliotēkas.

Fonds 2.-3- kl. skolēniem kārtots pa tematiem, katru tematu

atdalot ar ilustrētu plaukta daleni. Ari kataloga literatūra

Šī vecuma lasītajiem atspoguļota pa tematiem. Tematisko ilustrē-

to katalogu 2.-3- kl. skolēniem izveidi un glītu noformējumu

veicināja PSRS izveidošanas 50.gadadienai veltītais bibliotēku

konkurss, kura nolikuma viens no noteikumiem bija šī kataloga or-

ganizācija.

Pārkārtots fonds un kataloga 4.-5. kl. skolāniea. Šai lasī-

tāju grupai tagad atsevišķi izdalīta arī literatūra dažādās zināt-

ņu nozares. Bibliotekāru vērojumi liecina, ka p!c pārkārtošanas

4.-5. kl. skolēni labprāt lasa populārzinātnisko literatūru, ko

agrāk lasīja maz, jo tā "pazuda" 6.-8. kl. domāto grāmatu klāstā.

Bibliotēkās daudz strādāts ar katalogiem, gatavojoties centra

lizācijai: pārbaudīts kārtojuma alfabētiskajā katalogā, atjauno-

tas atarpkartes un detalizēti dalījumi.

Darbs ar bērniem pieaugušo bibliotēkās

Līdzās bernu bibliotēkām zināma loma bērnu bibliotekārajā

apkalpošanā bija arī pieaugušo bibliotēkām. 1975.g- tajās lasīja

48,6% no visiem Latvijas PSR Kultūras ministrijas bibliotēkās

iesaistītajiem bērniem.
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18-taoula

Lasītāju -bSrņj (lliz B.kl. ieskaitot) skaits

pieauguSo bibliotēkas

1975.g.

Nozīmīgu darbu skolēnu bibliotekārajā apkalpošanā veic

cienu bibliotēkas, kurās '973.g. no kopējā

lasītāju - bērnu skaita lasīja 34,6%. Viņiem 26%

no kopējā literatūras izsnieguma bērniem No'visām 843 ciemu

biblijtčkāM bßm u3 apkalpo 834.

19.tabula

Bernu (liuz M. kl.. atskaitot) bibliotekārā

apkalpošana ciemu bibliotēkās

Bibliotēku
veidi

Bibliotēku

skaits
Lasltlju-
-bSmu

skaits

% no jesltaju-
-bemu kopskai
t6

Rajonu 26 333 0,2

pilsētu 118 26 132 13,8

cienu 843 65 648 34,6

kopēja la-*

si^Aju
nkaita

liotēku

kopēja li-

taratļCLtas
izsnieg, urna

- -3
-

t*s 817

19Y1.K.,

197$. f^.

6J 819

65 648

36 1.251,1

3C,4 ' j. 477,3 33,6

19

23
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levērojot ciemu bibliotēku plašo darba apjomu, nozīmīgo

īpatsvaru visā bērnu bibliotekārās apkalpošanas sistēmā, gal-

venā vērība aizvadītajā piecgade* tika veltīta darba satura uzlabo

Sanai atbilstoši akolānu audzināšanas un bibliotēku zinātnes

jaunākajām atzinām un prasībām.

Lasltāju-bērnu skaits atsevišķās ciemu bibliotēkās ir visai

atšķirīgs. Ir bibliotēkas, kur tas sasniedz no 300 līdz 400 sko-

lēnu (Jēkabpils rajona Biršu ciema bibliotēkā, Liepājas rajona

Kazdangas ciema bibliotākā, Preiļu rajona Aglonas ciema bibliotP

kā, Cēsu rajona Liepas ciema bibliotēkā v.c). Neliels lasītāju

bērnu skaits ir tajās ciemu bibliotēkās, kuru mikrorajonos nav

skolu. (Rīgas rajona Allažu ciema bibliotēkā, Bauskas rajona

Brānavas II ciema bibliotēkā, Limbažu rajona Alojas ciema Ungur-

pils bibliotēkā v.c).

Bkoienu vecuma bērnu iesaistīšanā par bibliotēku lasītājiem

veiksmīgi strādāts Ogres rajona Lēdmanes, Lielvārdes, Lāoplsša,

Tīnūžu, Turkalnes, Birzgales un Taurupes ciemu .bibliotēkās, Stuč-

kas rajona Kurmenes, Zalves, pļaviņu 11, Inšu un citu rajonu daudzās

ciemu bibliotēkās, kur lasa gandrīz vioi mikrorajonā dzīvojošie

skolēni. No visiem Rēzeknes rajonā dzīvojošajiem skolēniem bib-

liotēkās nelasa tikai % - t.i. bērni, kuri vēl mācās I.klasē.

Pirmsskolas vecuma bērnu iesaistīšanu par bibliotēku lasītājiem

aktīvi veic: Saldua rajons Lutriņu un Viesturu ciemu'bibliotēkās,

Preiļu rajona Rušonas, Riebiņu, Aglonas un Rudzētu ciemu bibliotē-

kās, Jēkabpils rajona Bilas I v.c ciemu bibliotēkās. Mazāk grū-

tību tae eegādā bibliotēkām, kur ir savs cieaa bāmudāraa. Taču

Ir vāl ciemu bibliotākem, kuru mikrorajonoe vieialliela ir biblio-

tēkās neieealetlto ekolānu akaite (Aiūkanea rajona Oanjienea, Ka-
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Lienes un Jaunalūksnes ciemu bibliotēkas).

Piecgadē laaltaju - bērnu skaits ciemu bibliotēkas samazinā-

jies par 1 171, jo skolu tikla precizēšanas un mācību procesa

pilnveidošanas nolūkā ropubliKā samazinājies' pamatskolu un 8-gadīgo

skolu skaits. Visvairāk skolu likvidēts ciemos ar nelielu skolē-

nu akaitu. Lielākā daļa no šiem skolēniem kļuvuši par savu jauno

skolu vai pilsētu (pilsētciematu) b6mu bibliotēku lasītājiem.

Grāmatu fonda bērniJm organizācija ciemu bibliotēkas, visās

ciemu bibliotēkās nav vienlīdz veiksmīga un kvalificēta. Labi

tas paveikts centralizētajās bibliotēku sistēmās, kur literatūras
,

komplektēšanā un klasificēšanā piedalās rajona bērnu bibliotēkas

darbinieks. Ciemu bibliotēkas sanam apstrādātas grāmatas (grā-

matās un katalogu Kartītēs jau norādīts skolēnu vecuma grupu ie-

dalījums un klasifikācijas indekss).

Kepßjais literatūras izsniegums bērniem ciemu bibliotēkās
r

1975.g- bija 1 477,3 tūkst, bibliotekāro vienību un sastādīja

33,6% no ciemu bibliotēku kopējā literatūras izsnieguma. Pie--

gadā tas palielinājies par 226,3 tūkst, eksemplāriem.

Ik gadus pieaugusi lasāmība. Ja piecgades sākumā katrs bērns

vidēji izlasīja 19 grāmatas, tad 1975-g- - jau 23 grāmatas.

Skolēnu idejiski-polltiskā, tikumiskā, estētiskā un darb-

veikta kompleksi, lai vispufīgi attīstītu kat a

bērna personību, audzinātu komunistisko pasaules uzskatu, veicinā-

tu izzinās centianue, pašizglītības tieksmes, prasmi patstāvīgi

un vērtēt w

Pārdomātabija lnt-.viduāiaun masu darba mijiedarbība.

ciemu bibļiot;āk;u3veica ni3tamatisk , urasmlgu individuālo

atseviš'"n a' tāju grupām (interešu, pionieru
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aktīva, nesekmīgo skolēnu v.c). Ir izveidotas lasītāju intere

Su kartotēkas. Lasīšanas vadību veica sadarbībā ar klašu audzi

nßtājiem un vecāiriem,piemßrau, Krāslavas rajona Bērziņu, Asūnas

Skaistas un Kombuļu; Stučkas rajona Pļaviņu I, Turkalnes I, Maz-

kalnes, K<ii-menes;Rēzeknes rajona Sokolku, dpeļu, Ozolaines v.c.

ciemu bio ietākās.

Literatūras propagandas nolūka cienu bibliotēkas bērniem

sistemātiski organizē oLaZr.dusmasupasākumus. 1970.g. organizē-

ti 4517 masu pasākumi bßmiem, bet 1975.g- - j*u 5 W. kas ir

39% no kopējā 80 bibliotēku masu pasākumu skaita. Vidēji gada

tatrā ciema bibliotßkS notikuši 6 masu pasākumi bērniem, turklāt

lielākoties sadarbībā ar skolām. Labāko skaitā šai jotaSir

Ogres rajona ogre3llcu, Lielvārdes LāčplÊa; RBzeknes rajona

Audriņu 1, Ozolaines 11, BBrzgaj.es; Ludzas rajoua h&lņevas I,

Mežvidus; Preiļu rajona Aizkalnes, Irlavas, Arenuoles un daudzas

aitas ciema bibliotßkas.

Daļß ciemu bibliotßku daudza darīts skolßnu lasīšanas kdl-

tūras izveide. Skolās organizējas bibliotekārās 3tunias pßc

Viļa LāJa Latvijas PSR.Valsts bibliotēkas ieteiktās

Aktīvāko ciema bibliotāku skaitā ir Stučkas rajona, Ludzas ra-

jona Cibuļskas, Sadevās, Mežvidus un Mlglinieku, Ogres rajona

Jumpravas un Turkalnes,.kā ari citu.rajonu ciemu bibliotēkas.

Diezga plaši ciemu bibliotēkas izmanto* Melodiskos materiā-

lus un bibliogrāfiskos līdzekļus, kar domāti dsr6a.aar be niem,

It I<āčaLatvijas P3R Valsts izd- -umus.

Pieredzē bagātākie, cieMU bibliotēku dītāji snieguši

aetodisku palīdzību sava mikrorajona skolu bibl -ikāa.
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Devītajā piecgade ari pilj ē t t- bibliote

kā a bija zināma loma bernu bibliotekārajā apkalpošanā.

1975.g. tßjaa lasīja 13,8% no visa LPBR Kultūras ministrijas

tikla bibliotēkas ieaaiatlto bērnu skaita.

20.tabula

Bērnu (līdz B.kl. ieskaitot) bibliotekārā

apkalpošana.pilaßtubibliotēkas

Pieogadē akaite,pilsētu bibliotēkās palie-

linājies par 3.330 lasītajiem, bet izsniegums aamazinājies par

289,4 tūkst, bibliotekāro vienību. Literatūras izsnieguma sama-

zināšanās izskaidrojama ar to, ka agrākajos gados daudzās pieau-

gušo bibliotēkām bāmu lasīšanas vadībai nepievērsa vajadzīgo

unmmnlbn - vienā reizē mazajiem lasītājiem izsniedza pa 8 - 10

grāmatām, līdz ar to kāpinot kopējo izsniegumu bSmiem. Bernu vi-

dējā izmanība 1970.g. bija eugetāke par 40, 1975.g. tā bija 31, *

Telrmkos devītās piecgadse gadoa vērojama tendence izeniegumam

Gads

Pilsē-
tu

biblio-

tēku
skaita

bēmu

noda-

lu
skaita

Lasītāju
bērnu
skaits

Lasltēju
bēmu
skaits

no pilsē-
tu bib-

liotēku

kopējē
lasītāju
akaita

%

Idtara- Literatūra!

tūras izsniegums
izsuie- bērniem ao

gurns pilsētu bib"

bēr- liotēku ko-

niem pejā isanie
(tūkst.) gurna skaits

Ua

1971.g.
l.janv. 119- 19 22.802 10,2 1110,0 15,4

1973. ua 21 26,132 10,5 820,6 9,7
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htkaipalielināties. Ta 1975-g., salīdzinot ar 1974.g., izsnie-

palielinājies par-83,C tūkstošiem bibliotakēro vienību.

BērDt Llbliotekāiā apkalpošana viskvalitatīvākā bijusi

pilsētu bibliotēkās, kuras izveidotas bērnu noaaļas. šait ieda-

lītsbērnu literatūras fonča, ir bibliotak?rJ, kao apecializējies.

darbā ar republika darbojās <?Ibē.nu nodaļa,

K)tānt 2 Izveidotas devītajā piecgade. Lialākā daļa bārnu noda-

ļu (td) dc-rbojaspie Rīgas pil3Stae bibliotēkām.

Galvenie uzdegtai virzi&:ii darbā ar-bērniem pilsētu bib-

liotēkās bijuši tie paši, bāmu bibliotēkas.

it sevišķi b6rru pauziļinājien indi.viduālais

darbs ar jaunajiem iasltājieu. 'rā.piemēram, Ainažu bib-

liotēkas bērnu nodaļā tzaalltas lasītāju grupa 3- jeuaie dabaa

draugi (atsevišķi ur 4.-6^ klašu ekolēni) un ricnieri -

oktcbrānu vadītāji (5. -7.kl.aSu skolēni). Elgas pilsēta 3.biblio-

tēkasbāmu nodaļa jau vairākus strādā ar skolēnu grupu,

kurā ir ari skolēni ar vājām feKmēm valbās. Bibliotekāri aietamā

tiski analizējuši Šo -ilarue,centušies iutokmēt vinu

Pēc divu gadu darba konstatēts, ka Šr skolēnu laJlāa-

na kļuvusi sistemātiskāka, intereses vispusīgākaš. Tā akolēnu

Sekmības uzlabošanā*navu ieguldījumu devusi ari bibliotēka.

Ai-vadltaji piecgadē palielinajias bērniem noorganizēto m&)#u

Pasālumu skaita! 1970.g. -772, 1975-g. -926. - Totenatika

Hjusi ļoti daudzpusīga, saistīt*, ar virtuāliem notikumiem, itvß-

jrbiejām, audzināšma;? problām3M

V.i.Ļeņinam vel Itu * tea&tiSku VLnu godinoi?,

pavijas vienkāršus vardy'. noorganizēja

biDiiuteka. Douuzi pasākUM-*.bibliotēkām atzīmējat uzva-
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ras Lielajā Tēvijas kārē 30.gadadienu. Rīgas pilsētas 7.bibliot?

ka rīkoja tikšanos ar Lielā Tēvijas kara dalībnieci, žurnālu

"Zīlīte" an "Draugs" ilggadīgo redaktori Inesi Spuri. Rīgas,

pilsētas 14.bibliotēkas jaunie lasītāji noklausījās pārrunu par

trasnodonas komjauniešiem varoņiem, kā arī piedalījās Ferčas pio-

nierim - varonim V.Dubininam veltītajā sarīkojumā. Izmantojot

žurnāla "3aTeHnMK*' materiālus, Šeit bija noorganizēta viktorī-

na par Lielā Tēvijas kara atspoguļojumu literatūrā, tēlotājā un

kino mākalē.

Daudzas bibliotēkas plaši propagandējuŠaa literatūru par da-

bas aizsardzību. (Piemēram, Ainažu pilsētas bibliotēka!)

Jauno lasītāju estētiskajā audzināšanā daudz darījusi Rīgas

pilsētas 12.bibliotēka. Te sistemātiski organizē māksliniekiem

un mūziķiem veltītas izstādes un pārrunas.

Pilsētu bibliotēkas propagandējušas bērniem arī bibliotekāras

un bibliogrāfiskās zināšanas. Rīgas pilsētas bibliotēku bērnu ne

daļās notikuši ieteicamās literatūras rādītāju apskati, izveidotas

bibliogrāfisko līdzekļu kartotēkas. Lai palīdzētu saviem lasīta-

jiem apgūt bibliogrāfisko līdzekļu izmantošanas iemaņa *. Rīgas pil

sētam 9.bibliotēkaa bērnu nodaļā bija izlikta izstāde "Grāmata -

tava drauga". Barlkotaa ari bibliotekārās stundas, kurās bērni

iepazlatināti ar katalogiem un kartotēkām, kā arī grāmatu izvie-

tojumu plaukrtoa.

Pie bērnu nodaļām darbojušās aktīvistu grupas. Skolēni

juši masu pasākumu rīkošanā, darbā ar jaunāko klašu skolēniem, jau

nu laaltāju iesaistīšanā bibliotēkā.

Rajona bibliotēkās pieaugušajiem 1975^g-
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lasījuši kopskaita 333 skolēni, līdz 8. klasei ieskaitot.

Tas saotSda 0,2% no LPSR Kultūras ministrijas tikla bibliotē-

kas apkalpoto b9rnu skaita. Ta ir likumsakarīga ļarēdlba, jo

visos republikas rajonos (izņemot Jelgavas) ir bērnu bibliotē-

kas. Rajonu bibliotēkas par lasītajiem pierakstīti atsevišķo*

gadījumos 7.-8. klašu skolēni ar īpašam interesēm, kuras neva-

rēja apmierināt bßmu bibliotēku fondi, ka arī tad, ja bija ne-

pieciešama akolas programmas noradīta obligāta literatūra, kas

bērnu bibliotēkas nebija pietiekama eksemplāru skaita. 143 sko-

lēni līdz 8. klaaei pierakstīti Talsu, bet 42 Limbažu rajona

centralizētajās bibliotēkas, kaut gan šajos rajonos listderlgak

bija izmantot sistēmas vienoto fondu, nododot skolēniem nepiecie

šamas gramataa attiecīgo rajonu bērnu bibliotēkām.

Bērnu bibliotēku metodiskais darbs

Kvalifikācijas celšana

Metodiska darba izvēršanu sekmēja Latvijas PBR Kultūras

ministrijas 1973.g. 15- maija pavēle Hr. bērnu bib-

liotēku apstiprināšanu par metodiska darba centriem bērnu bib-

liotekārajā apkalpošana" un pakāpeniska (no 1972.g. līdz 1974.g.)

metodika štata vienības darbā ar bērniem piešķiršana rajoniem

un republikas pakļautības pilsētu bibliotēkām. Tas deva iespē-

ju labāk iepazīt un analizēt gan bērnu, gan ciemu bibliotēku

darbu ar bērniem, sniegt bērnu, skolu un ciemu bibliotēkām sis-

temātiskāku un mērķtiecīgāku metodisko palīdzību, apkopot un

aktīvāk popularizēt bibliotēku pirmrindas pieredzi.
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Bez rajonu bibliotēku metodiķiem Suvas zonas bibliotēkām

metodisko palīdzību sniedz ari zonālas (pilsētu, pilsētciematu)

b6mu bibliotēkas.

Raksturīga metodiska darba iezīme bijāsi metodiskā darba

organizācija rajpna pēc vienota šī darba kopplāsa, kurā ietverti

panākumi, kas bija jāveic kā rajona, tā ari rajona bßrnu un zonß

iajām pieaugušo un bāmu bibliotēkām. Viena no visiedarbīgākajām

metodiakā darba formām bijusi bibliotSku apmekiajumi.

Tieši izbraukumos metodiskās palīdzības' sniegšanai uz vietāM

jo aktīvi piedalijāe zonālās bāmu bibliotēkas.

Galveno vārību metodiķi veltīja bßrnu bibliotekārajai apkal

pošanai ciemu bibliotēkās un skolu bibliotēku darba uzlabošanai.

Oiemu bibliotēkām motodiskā palīdzība tika sniegta visu skolēnu

iesaistīšana par lasītājiem, viņu diferencētā apkalpošanā, ka arī

bāmu literatūras fonda kvalitātes uzlabošanā, tā kārtojumā, ber

niem domāto katalogu izveide v.c. jautājumos.

Svarīga nozīme bārra bibliotekārās apkalpošanas uzlabošanā

bijabibliotekāro kadru kvalifikācijas celšanai. Tās galvenā for

tā*'

ma rajonos bija kultūras un izglītības darbinieku semināri. Ik-

vienā no tiem notiek nodarbības par darbu ar bSmiem ciemu bibli"

tekās, kā prī īpašas nodarbības BBmu bibliotēku darbiniekiem. Ta

jos iztirzāti aktuāli un nozīmīgi bibliotekārā darba jautājumi:

"Uzdevumi darbā ar b6rniem, izskaidrojot PSKP XXIV kongresa lēmu

mus", "Bibliotēku sadarbība ar pionieru organizāciju", skolēnu

juridiskā audzināšana, bibliotēkas fondu analīze un komplektēšana

ieteicošās bibliogrāf jas lidadcļu izmantošana v.c.

Lai jaunpieņemtiem ciemu bibliptekāriempalīdzētu apgūt darb

j.emanar ar bēmiam, vairāko rajonos (Alūksnes, Jēkabpils, Valkas
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v.c.) praktikuma laika virai dažas dienaa strādājusi ari bāmu

bibliotēkām.

M*z bāmu bibliotēku darbinieku kvalifikācijas celšanai

praktizēti zonālie semināri, kuroß piedalām vairāku rajonu bērnu

bibliotēku darbinieki. Iniciatori Šai ziņē bijuši Daugavpils

CZB un bērnu bibliotēku darbinieki, kaa 1971. un 1974.g. noor-

ganizēja aavas zonas semināru, kura piedalījām Daugavpils pilsē-

tas un rajona, Krāslavas, Ludzsa, Preiļu un Rēzeknes pilsStas un

rajona bērnu bibliotēku darbinieki. Abi aemināri bija veltīti

bērnu bibliotekārēs apkalpošanas pilnveidošanas aktuāliem jautā-

jumiem - pirmajā apsprieda bērnu bibliotēku uzdevumus sakara ar

jauno mācību programmu ieviešanu vispārizglītojošas skolās, otra

jā - bērnu bibliotēku darbu, īatenojot PSKP lēmumu "Par bibliotē-

ku lomas palielināšanu darbaļaušu ko*auniatiskajāaudzināšana

un zinātniski tehniskajā progresā".

Kopīgus seminārus rlkojušaa arī Liepājas pilsētas un rajona

bērnu bibliotēkas darbinieki.

Bibliotēku kadru kvalifikācijas celšanai notikuši vairāki

republikāniski semināri (bērnu bibliotēku vadītājiem, metodiķiem,

abonementa darbiniekiem), kā arī kursi bibliotekāriem ieeācējiem

(1971. un 1974.g.) un metodiķiem (1971. ** 1973.g-).

Arvien nopietnāks kļūst metodiku darbs bāmu un ciemu bib-

liotēku pirmrindaa pieredzes izzināšanā, apkopošanā un populari-

zēšanā. Daudz interessntu, labi noformētu ciemu bibliotrēkupie-

redzea un masu pasākunu aprakstu darbā ar bērniem, kā ari labāko

bibliogrāfisko apskatu tsksti sakopoti Krāslavas rajona bērnu

bibliotēkas metodiskajā stūrītī, arī Preiļu,'Btučkas un Valkas

rajonā centralizētās bibliotēku sistēma* bibliotēkā samērā daudz
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darīta Sai jomā. Vairākos rajonos kāda no ciemu bibliotēkām

izveidota par pirmrindas pieredzes skolu darbā ar bērniem (Dau-

gavpils rajona Dvietes, Madonas rajona Dzelzavas 1. ciema biblio-

tēka) .

Jaunas ierosates savam darbam bibliotekāri guvuši ari pie-

redzes apmainās braucienos uz citu rajonu bibliotēkām. Stučkas

rajona bibltotāKu darbinieki iepazinās ar Jēkabpils, Limbažu,

Krāslavas bibliotēku darbu, Baldua - ar savu kolēģu veikumu

Kuldīgas, Liepājas, Talsu rajonos, Krāslavas.rajona bibliotēku

darbinieki savukārt bijuši Lietuvas PSR Zarasu rajona bērnu un

ciemu bibliotēkās. It sevišķi pieredzes apmainās braucienus, ļai

iepazītu centralizēto sistēmu bibliotēku darbu jaunajos apstāk-

ļos, praktizējuši to rajonu bibliotēku darbinieki, kas gatavojas

bibliotēku t,lxia centralizācijai.

Būdamas sava rajona (pilsētas, 3ocas, mikrorajona) skolu

bibliotēku metodiskie centri, bērnu bibliotēkas tām daudz palīdze

jušas. Sadarbojoties ar Tautas izglītības nodaļu un skolu bib-

liotekāru apvienību vadītajiem, bērnu bibliotēku vadī-

tāji, betpēdējor gadoa metodiķi, aktīvi piedalījušies skolu bib-

liotekāru metodisko apvienību semināru darbā, nolasot lekcijas,

bibliogrāfiskos apskatus,.sniedzot konsultācijas. Bērnu biblio-

tēku darbinieki izbraukuši un apmeklējuši ari skolu bibliotēkas,

nereti praktiski viņiem palīdzējuši, Skolu bibliotēku darba

uzlabošanā ļiela nozīme bija pēc Ventspils 1. bērnu bibliotēkas

iniciatīva* organizētajam konkursam - skatei par labāko skolas

oļbliotēku.

1975.g. Ludzas rejona kultūras nodaļas padome izskatīja

jautājumu 1.-8. kl. akolēnu bibliotekāro apkalpošanu. Gatava
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joties paaomes stdel, rajona bamu bibliotēka kopīgi ar Tautas

i*glltlba3 nodaļas metodisi;c vsioa skolu bibliotēku

fOKdu izpgti, noskaidrojot katra* ekolas bibliotēkas fonda

skaitlisko un Kvalitatīvo skolu un ciemu bibliotēku

sadarbību ukolßßu no-lrošināŠanS ar nepieciešamo literatūru, ka

ari rajona centralizētas sict&aas vienota fonda īenantjšjnu.

Bar.skaa, Preiļu.U.c. rajonu bßmu bib-

liotēku darbinieki nolasījuši pionieru vadītajiem lokcijaa par

darbu
ai grāmatu, k& ari met-odiskomateriālu un bibliogrāfisko

līdzekļu apskatus.

Bibliotēku kadri.
Materiālitehniskā bāze

Piecgades laikā valsts trcsu bibliotēku dar

bini c k v skaits palielinājies tar Notikušas

arī kvalitatīvas izmaiņas, procentuāli palielinājies darbinieku

rskaits sr augstāko un videne- spociālo izglītību.

.Republika uugstai.āaun viļājās speciāli sti

' \ i. - ,' '
gatavo Latvijas Valscs universitāte un i^n

izglītībai darbinioku āa liecina skaitļi- '!*u--ikga

miaatās beidz samßr'adaudz jauno speciālistu

Ta kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma Bibliotēku ncdaļu

Pādājos 2 gados vien bāiguŠi 136 bibliotekāri, bet P.6tučka3

Latvija* Valsts universitāte, 3ākot ar i973./?4.m.g., Bibliotēku

einatnes bibliogrāfijas klātienes nodaļā 50 Ltudsutua

(līdz 1973,g. - 25), Darbojab ari neklßtiores nodaļa. Tomčr bib-

liotēku darbinieku sastapa analīze rada, ka valsts a*su bibliotēkās,

BeviSki ciemu, vßi vairujuam darbinieku uav speciālās izglītības.
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Neapnierine ari bērnu bibliotēku kadru izglītības līmenis.

1975.g. no 349 bernu bibliotēku darbiniekiem tikai 25, t.1.,

7,1% bija augetakē epeoiaiē izglītība, 143, t.i., 41% - vidējē

epeciaiaiaglltlba. 39 (t<i., 11,2%) bērnu bibliotēku darbinia-

kian ir eugataka, bet ne bibliotak&rē izglītība, tādu 134 darbi-

niekian (39,ē%) ir tikai vidējē viaparējē izglītība.

21.tabula

Pieaugnēo un bērnu bibliotēku darbinieku

eantave pēc laglītībee

Ar augstāko
speciālo

Ar augatd-

ko^naapa-
Ar vidējo
apeoialo

Ar vidsjo
neapecia-
lo

Par§ e

ua

1971.

3.1.
janv.

1975.

1971.
a.l.

janv.

1975. ua

1971.
g. l.

.Janv.

1975. ua

1971.
g. 1.

janv.

1975. ua

1971.

g. I'

janv.

1975.

Darbinie-
ku kop-
akaita

t.ak.

66 95 157 180 445 534 930 1086 170 100

rajonu bib-

liotēkas

LO 19 1 e 74 107 64 102 1 2

pilsatu un

pilsētcie-
matu bib-

liotēkas

38 48 105 U6 131 132 223 231 10 7

ciena bib-

liotēkas
2 3 12 17 142 132 321 619 145 63

barnu blb-
'liotakas

16 25 39 39 98 143 120 134 14 8

% no darbi-
nieku

3,7 4,7 6,9 a,9 25.2 27,5 32,6 53,9 9,6 4,9

kopskaita
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Republika izveidojusies noteikta bibliotēku darbinieku

kvalifikācijas celšanas -.i..c. Rāvu vispārējo redzesloku un

profesionālo zināšanu līmeni bibliotekāri paaugstina Latvijas

PSR Kultura3 ministrijas Kultūras iestāžu oarbinieku sagatavo-

šanas un kvalifikācijas celšanas kursos. Nodarbības notiek at-

sevišķi ažādu veidu bibliotāku darbiniekiem - rajonu, pilsētu,

ciemu, bāmu, kā arī dažāda profila speciālistiem - metodiķiem,

bibliogrāfiem, abonementu vadītājiem,lasītavu vadītājiem v.c.

Piecgades laikā 634 bibliotēku darbinieki noklausījušies lekciju

kursus un piedalījušies praktiskajā* nodarbībās.

Līdz ar.metodiķa Štata vienības piešķiršanu uzlabojies me-

todiskai 3 darbc pakļautības pilsētu zinātniskajās

un rajonu bibliotēkās. Pozitīvi vērtējama arī bibliogrāfu dar-

bība visās republikas centralizētajā? bibliotēku sistēmās.

7 centralizēto sistēmu estētiskajā noformējumā lielu ieguldījumu

devuši mākslinieki, kas uzsākuši darbu līdz ar minēto sistēmu

izveidi rajonos un pilsētā*. ,

Bibliotekāru durba 3tāža analīze liecina, ka piecgadeslaikā

visu veidu bibliotēkas palielinājies darbinieku ikaits, kas oib-

liotēkās strādā ilgāk par pieciem gadiem. Tā vairāk nekā pusei

bērnu bibliotēku darbinieku (.5?,?%) 1-375.g* darba stāžs bijis

pāi-i par 5 gadiem, jāatzīmē gan, ka 1970.-1971.g- šis % bija

nedaudz lielāks. 1975.g. tikai 10% darbinieku bija ar darba

Stāžu līdz 1 gadam. - Tomēr vēl joprojām neapmierina lielā kadru

mainība, piemēram, 1975.g. D° 2015 valsts masu bibliotēku darbi-

niekieL. nomainījušies 299 jeb 14,3%.
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22.tabula

Pieaugušo un bērnu bibliotēku darbinieku

saetēva pēc darba atēša

Pēdējoa gados jūtami noatiprinējusiea bibliotēku mata-

rlēli tehniekē bēze, Virkne bibliotēku saņemu*

šaa jaunaa, labiekārtotas vai arī turpina darbu kapitēli atremont*t;H3

telpta. Par to liecina Šēdi skaitļi!

Darbinie-
ku skaita,

292 304 536 660 9^o

t.ak.

rajonu bib-

liotēkas

23 39 79 84 120

pilaBtu un

pilsētcie-
matu biblio-
tēkas

76 78 137 154 296 322

ciemu bib-

liotēkas
156 152 266 297 400 425

bērnu bib-

liotēkas
37 35 88 130 162 184

, no darbi-

tieku

opakaita

16,5 15.1 30,3 $2,232,7 53,2
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23 -tabula

Pieaugušo un bernu bibliotēku telpas

Liela uzmanība pievērsta centralizēto bibliotēku sistēmu

materiāli tehniskajai apgēdei. Ta*6 centrālajam bibliotēkām

republikā ir pavairojamais aparāts "Taka", 3 bibliotēkām - "Ēra

Rīgas pilsētas Oktobra rajona Centrālajai bibliotēkai - "Vega",

Ventspils pilsētas CZB un Madonas RCŠ - "Elektrofot".

Bibliotēku

skaits,
kas saņēmu-

šas jaunas
telpas

58 42 42 60 61

Bibliotēku

skaits,
kuru telpas
kapiteli
atremontē-
tas

51 48 39 46 33
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