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PRIEKŠVĀRDS

Informācijas darbs ir viena no bibliotēkas pamatfunkcijām, un

zinātnes un tehnikas progresa paātrinājums nav domājams bez re-

gulāra vadošo speciālistu, radošās inteliģences, kā arī citu informā-

cijas patērētāju informatīvi bibliogrāfiskā nodrošinājuma.
Informācijas darbā ietilpst gan bibliogrāfiskā uzziņu aparāta

organizācija, gan bibliogrāfisko līdzekļu sastādīšana, gan informa-

tīvi bibliogrāfiskā apkalpošana, gan literatūras izstāžu organizē-

šana, gan arī bibliotekāro un bibliogrāfisko zināšanu propaganda.
Bez tradicionālajām bibliogrāfiskās informēšanas darba formām

(izstādes, jaunieguvumu biļeteni, bibliogrāfiskie apskati v. tml.) bib-

liotēkas arvien plašāk izmanto tādus apkalpošanas veidus kā infor-

mācijas diferencētā izplatīšana un sadale, ievērojot atsevišķu lasī-

tāju vai darba kolektīvu vajadzības, kā arī vadošo darbinieku dife-

rencēto informatīvo nodrošinājumu. Līdz šim zinātnes, ražošanas un

kultūras jomā tā efektivitāte vēl nav pietiekami pētīta.
Aplūkojamā temata plašums un daudzšķautņainība noteica rak-

stu krājuma saturisko daudzveidību un līdz ar to arī grūtības
temata atklāsmē.

Krājumā galvenokārt atspoguļoti republikas partijas ideoloģiskā

aktīva, zinātnieku un tautsaimniecības speciālistu informatīvi biblio-

grāfiskā nodrošinājuma jautājumi. Rakstu autori — V. Lāča Lat-

vijas PSR Valsts bibliotēkas, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Fundamentālās bibliotēkas, Latvijas PSR Republikāniskās zināt-

niskās medicīnas bibliotēkas un Daugavpils pilsētas Centrālās zi-

nātniskās bibliotēkas darbinieki — apkopojuši, sistematizējuši un

vispārinājuši bibliotēku praktisko pieredzi lasītāju un abonentu dife-

rencētajā informatīvajā nodrošināšanā, kā arī nopamatojuši nepie-
ciešamību turpināt bibliogrāfiskās informēšanas efektivitātes izpēti.
Annas Mauliņas rakstā atainota un izvērtēta teorētiskās bibliote-

kārās domas attīstība, aplūkotas bibliotēku zinātnes, informātikas,

grāmatzinātnes un citu radniecīgo nozaru attiecības un ciešie sa-

kari. Iztirzātas dažādas nostādnes par bibliotēku zinātnes vietu

zinātņu sistēmā, kā arī mēģināts pierādīt, ka par patstāvīgu pētnie-
cības jomu tā kļuvusi tikai pēdējos gadu desmitos; parādītas grūtī-
bas, ko nāksies pārvarēt, tālāk attīstot tās metodoloģiskos pamatus.



Informatīvi bibliogrāfiskā nodrošinājuma pamats ir bibliotekārie

resursi, kuros noteicošā vieta ir fondiem. To terminoloģijas, arī atse-

višķas prakses problēmas risinātas Silvijas Liniņas rakstā «Jaunais

fondu zinātnes terminoloģijā». Taja aplūkota fondu teorijas dina-

mika un novitātes, atbilstošu terminu sistēmas veidošana, akcentē-

jot latviešu terminoloģijas izveidi un ieviešanu bibliotekārā darba

praksē.
Bibliotekārās apkalpošanas zinātniskajai vadībai svarīgi ir lasī-

šanas socioloģiskie pētījumi. Silvijas Sardiko rakstā vispārināts
V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas darbs lasīšanas un lasītāju
interešu izpētē, kā arī analizēti pasākumi pētījumu rezultātu ievie-

šanai republikas masu bibliotēkās. Sniegtas metodiskas un praktis-
kas rekomendācijas, kuru īstenošana palielinās bibliotēku darba

nozīmi iedzīvotāju lasīšanas vajadzību un interešu veidošanā.

Edgars Timbra un Baiba Sporāne vērtē V. Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēkas darbu republikas partijas darbinieku un ideolo-

ģiskā aktīva, kultūras un mākslas iestāžu darbinieku informatīvajā

apkalpošanā. E. Timbra raksturo bibliotēkas nozīmi ideoloģisko pro-
cesu vadībā, atklāj izveidojušās formas šo lasītāju grupu apkalpo-
šanā. leskicēts arī citu Rīgas zinātnisko bibliotēku un Latvijas Ko-

munistiskās partijas Centrālās Komitejas Politiskās izglītības nama

bibliotēkas veikums šajā jomā. B. Sporāne sīkāk aplūko republikas
kultūras un mākslas speciālistu informatīvi bibliogrāfisko nodroši-

nājumu, analizē kultūras un mākslas informācijas sistēmu un tās

tālākās attīstības perspektīvas.

Lilija Grīnfogele izklāsta medicīnas bibliotēku (it īpaši RZMB)

pieredzi veselības aizsardzības sistēmas informatīvā nodrošinājuma
pilnveidē un iezīmē viņu iespējas šajā darbā vispār, parāda nozares

bibliotēku un zinātniskās informācijas dienestu sadarbību.

Ināras Lūkas rakstā savukārt analizēta Zinātņu akadēmijas FB

bibliogrāfisko kartotēku sistēma, raksturotas to galvenās īpatnības
(hronoloģiskais aptvērums, apjoms, literatūras atlase v. tml.). Pa-

matota arī nepieciešamība turpināt katalogu un kartotēku izmanto-

šanas izpēti, lai uzlabotu zinātnieku informatīvo nodrošinājumu.
Olga Knole apkopojusi Daugavpils PCZB informatīvi bibliogrā-

fiskā darba pieredzi pilsētā un rajonā, lai nodrošinātu partijas un

padomju darbiniekus, ideoloģisko aktīvu, pedagogus ar bibliogrā-
fisko informāciju. Rakstā daudz uzmanības veltīts dažādu sistēmu

un resoru bibliotēku darba koordinācijai.

Krājuma beigās ievietota Elitas Eglītes statistiskā analīze par
V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas darbu no 1971. gada līdz

1985. gadam.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из основных функций библиотек является удовлетво-

рение информационных потребностей населения. Ускорение на-

учно-технического прогресса немыслимо без постоянного инфор-

мационно-библиографического обеспечения руководящих ра-

ботников, ученых, специалистов народного хозяйства, творческой

интеллигенции и других потребителей информации.

Информационная работа складывается из множества компо-

нентов, таких, как организация справочно-библиографического

аппарата, подготовка библиографических пособий, информацион-

но-библиографическое обслуживание, организация выставок,

пропаганда библиотечно-бнблиографических знаний. Наряду с

традиционными формами информационно-библиографической ра-

боты (выставки, бюллетени новых поступлений, библиографиче-

ские обзоры и т. п.) библиотеки все чаще практикуют такие

формы информационной работы, как избирательное распростра-

нение информации, при котором учитываются потребности трудо-

вых коллективов или отдельных читателей, а также дифференци-

рованное информационное обеспечение руководящих работников.
Развитие информационной деятельности библиотек нуждается в

исследовании информационно-библиографического обеспечения

науки, производства и культуры — его эффективности, организа-

ции, ресурсов.

Многогранность и широта рассматриваемой темы определили
не только тематическое многообразие сборника статей, но и труд-
ности в раскрытии ее содержания.

В сборнике в основном отражены вопросы информационно-
библиографического обеспечения идеологического актива, ученых
и специалистов народного хозяйства. Авторы сборника, работ-
ники Государственной библиотеки Латвийской ССР имени В. Ла-

циса, Фундаментальной библиотеки Академии наук Латвий-

ской ССР, Республиканской научно-медицинской библиотеки и

Даугавпилсской центральной городской научной библиотеки, обоб-

щают, систематизируют и синтезируют практический опыт

библиотек в дифференцированном информационном обеспечении
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читателей и абонентов, а также обосновывают необходимость

дальнейшего исследования эффективности библиографического

информирования.

Совершенствование информационно-библиографического обес-

печения в области производства, науки и культуры немыслимо

без распространения новейших научных изысканий. В обобщаю-

щей статье Анны Маулини отражено развитие библиотечной

теоретической мысли, анализируются отношения и тесные связи

библиотековедения, информатики, книговедения и других смеж-

ных наук. Автором рассматриваются различные точки зрения о

месте библиотековедения в системе наук, сделаны попытки до-

казать, что библиотековедение только в последние десятилетия

становится самостоятельным объектом исследования. Перечис-
лены трудности, которые следует устранить для дальнейшего раз-

вития методологических основ библиотековедения.

В составе библиотечных ресурсов определяющее значение

имеют библиотечные фонды. Проблемы теории фондов, термино-

логии, а также практики освещаются в статье Силвии Линини

«Новое в терминологии фондоведения». Взаимосвязанно рассма-

триваются вопросы теории и практики фондоведения, раскрыва

ются особенности развития понятийного аппарата и терминоси-

стемы фондоведения, акцентируется образование латышской

терминологии и внедрение ее в практику библиотечной работы.
Для научно обоснованного руководства библиотечным обслу-

живанием необходимы результаты социологических исследований

чтения. В статье Силвии Сардыко обобщен опыт Государствен-
ной библиотеки Латвийской ССР имени В. Лациса по изучению
чтения и читательских интересов, дана оценка первичной резуль-
тативности работы по внедрению исследований чтения в массо-

вых библиотеках республики. Претворение в дело разработан-
ных методических и практических рекомендаций повысит роль
библиотек в формировании читательских потребностей и инте-

ресов.

Эдгаре Тимбра и Байба Споране рассматривают деятельность

Государственной библиотеки Латвийской ССР имени В. Лациса

по информационному обслуживанию идеологического актива, ра-
ботников учреждений культуры и искусства республики. Эдгаре
Тимбра подчеркивает значение библиографической информации
в руководстве идеологическими процессами, раскрывает формы
информационно-библиографического обслуживания партийных
работников и идеологического актива. Отмечаются достижения в

этом направлении и других научных библиотек города Риги, а

также библиотеки Дома политического просвещения ЦК Ком-

партии Латвии. Байба Споране обобщает деятельность респуб-
ликанской отраслевой системы научно-технической информации



по культуре и искусству, значительное внимание уделяя пробле-

мам и перспективам дальнейшего обеспечения информацией спе-

циалистов учреждений культуры и искусства.

Лилия Гринфогеле анализирует опыт работы медицинских

библиотек (в большей мере РНМБ) по совершенствованию ин-

формационно-библиотечного и библиографического обеспечения

системы здравоохранения, раскрывает взаимодействие библиотек

и органов научной медицинской информации, определяет направ-

ления дальнейшего развития работы библиотек по информацион-

ному обслуживанию медиков республики.
В статье Инары Луки дан анализ системы библиогра-

фических картотек Фундаментальной библиотеки АН Латвий-

ской ССР, охарактеризованы их хронологический охват, объем,

отбор литературы и т. п. Обоснована необходимость продолжить

изучение использования каталогов и картотек с целью обеспече-

ния ученых информацией.
Ольга Кноль анализирует работу Даугавпилсской ЦГНБ по

информационно-библиографическому обслуживанию партийных и

советских работников, идеологического актива, педагогов, значи-

тельное внимание уделяя координации информационной дея-

тельности библиотек разных систем и ведомств.

Сборник заключает статистический анализ основных показа-

телей работы Государственной библиотеки Латвийской ССР

имени В. Лациса за период с 1971 по 1985 год (сост. Элита

Эглите) .
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PREFACE

One of the basic functions of libraries is to satisfy information

needs of the population. The acceleration of the scientific and tech-

nological progress is impossible without regular information and

bibliographic supply of the authorities, scientists, specialists, creat-

ive intelligentsia, as well as other users of information. The infor-

mation work consists of many components, such as organization of

the bibliographic reference apparatus, editing of bibliographic man-

uals, information and bibliographic service, organization of exhi-

bitions, propaganda of library and bibliographic knowledge. Along-
side with traditional forms of the information and bibliographic
work (exhibitions, bulletins of novelties, bibliographic surveys etc.)
libraries increasingly practise such forms of informative work as

selective dissemination of information, considering the needs of work-

ing collectives or separate readers, as well as differentiated infor-

mation supply for authorities. The development of the information

work requires investigation of information and bibliographic supply
for science, production and culture — its effectiveness, organization,
resources.

The versatility and breadth of the given theme determined not

only the subject variety of the collected articles, but also difficulties

in the exposition of the contents.

The collection reflects on the questions of information and bib-

liographic supply of the ideological activists, scientists and special-
ists. Authors of the collected articles, staff members of the V. Lācis

State Library, the Fundamental Library of the Latvian SSR Acad-

emy of Sciences, the Republican Medical Library and the Daugav-
pils City Central Scientific Library, treat the practical experience
of libraries in the differentiated service of readers, as well as mo-

tivate the necessity of further investigation.

Improvement of the information and bibliographic service in the

field of production, science and culture cannot continue without

dissemination of the latest scientific researches. Anna Mauliņa in

her article estimates the development of the theoretical library
thought, analyses relations and close connections of library science,
information science, bibliography and other related branches. The
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author considers different points of view as to the place of library
science in the system of sciences, attempts to prove that library
science has become an independent sphere of investigation only dur-

ing the latest ten years. Difficulties have been enumerated which

must be eliminated, further developing the methodological principles
of library science.

Library stocks have the decisive role in the bibliographic
supply. Problems of stock theory, terminology and practice are

reflected in the article by Silvija Liniņa «Novelties in the Terminol-

ogy of Stock Science». Questions of theory and practice of stock

science have been examined correlatively, peculiarities of the deve-

lopment of the conceptual apparatus and the term system of stock

science have been revealed, emphasizing the formation of Latvian

terminology and its introduction into practice of library work.

Data of sociological investigations of reading are necessary for

a scientifically grounded guidance of library service. Silvija Sardiko

generalizes the experience of the V. Lācis State Library in the inves-

tigation of reading and readers' interests, estimates the primary
results of investigation at the public libraries. The mature method-

ical and practical recommendations are given, which will increase

the significance of library role in the formation of readers' requiries
and interests.

Edgars Timbra and Baiba Sporāne examine the work of the
V. Lācis State Library in the information service for the Party and

ideological activists, workers of the republican cultural and art
establishments. Edgars Timbra stresses the importance of biblio-

graphic information in the guidance of ideological processes, re-

veals the forms of information and bibliographic service for the

Party workers and ideological activists. Success, achieved in this

field by other scientific libraries of Riga, as well as by the Library
of the House of Political Education of the Latvian Communist

Party Central Committee, has been emphasized. Baiba Sporāne
summarizes the work of the republican information system for cul-

ture and art, paying considerable attention to problems and per-
spective of the further information securing for specialists of culture

and art.

Lilija Grīnfogele analyses the experience of medical libraries'
work (especially the RSML) in the perfection of information and

bibliographic supply of the health protection system, describes

co-operation of libraries and the scientific medical information ser-

vice, marks tendencies of the further development of library work

in the information supply for the republican medical workers.

Ināra Lūka analyses the bibliographic card file system of the
Fundamental Library of the Latvian SSR AS, characterizes its

chronological scope, size, selection of literature, etc. The necessity



to continue investigation of the use of catalogues and card files,
in order to improve the information supply of scientists, has been

motivated.

Olga Knole reflects upon the work of the Daugavpils CCSL in

the information and bibliographic service of the Party and Soviet

workers, ideological activists, teachers, paying considerable atten-

tion to the co-ordination of the information work of libraries of dif-

ferent systems and departments.
The collection is concluded by statistic analysis of work of the

V. Lācis State Library in the period from 1971 to 1985 (compiled
by Elita Eglīte).
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A. MAULIŅA

BIBLIOTĒKU ZINĀTNES ATTĪSTĪBA

UN VIETA ZINĀTŅU SISTĒMĀ

Teorētiskas bibliotekāras domas attīstība

Teorētiskā bibliotekārā doma veidojusies vienlaikus ar bibliotē-

kas — sena kultūras fenomena — attīstību, taču līdz 16. gs. par

bibliotēku darba teoriju var runāt tikai nosacīti. Reformācijas kus-

tība, kas sekmēja zinātnes progresu, veicināja arī bibliotēku dibinā-

šanu un līdz ar to bibliotekārās domas attīstību. Tas bija jūtams arī

Latvijā, un, šķiet, tieši M. Lutera (1483 —1546) aicinājums dibināt

bibliotēkas deva impulsu Rīgas bibliotēkas atvēršanai 1524. gadā. 1

Manāmāk teorētiskā bibliotekārā doma iezīmējās 17. gs. Vācijā. Zi-

nāmu ieguldījumu šajā jomā deva eksakto zinātņu pārstāvji J. Kep-
lers (1571 — 1630) un G. Leibnics (1646—1716). Aktīvā bibliotēku

izveide un attīstība atbilda augošās buržuāzijas prasībām un vaja-

dzībām, savukārt bibliotekāram bija jāpārzina viss, kas veidoja bib-

liotekārās un universālās izglītības vienotību.

Par bibliotekārās domas attīstības sākotni Krievijā uzskata

18. gs. pirmo pusi, kad radās publisko grāmatu krātuvju dibināšanas

ideja un līdz ar to arī nepieciešamība izskaidrot to nozīmi, mērķus
un uzdevumus, 2 t. i., sniegt savam laikam atbilstošu bibliotekārā

darba būtības izklāstu.

Presē parādījās ziņas par jaunu bibliotēku atvēršanu un to no-

zīmi zinātnes, kultūras un izglītības attīstībā.3 V. Tatiščeva (1686 —

1750) Leksikonā — pirmajā krievu enciklopēdiskajā vārdnīcā —

pirmo reizi tika skaidroti jēdzieni 'bibliotēka' un 'bibliotekārijs'
(resp., bibliotekārs). 1776. gadā franču, bet 1779. un 1780. gadā arī

krievu valodā tika publicēts J. Bakmeistera (dz. gads nezināms —

1788) apcerējums par Pēterburgas Zinātņu akadēmijas bibliotēkas

pusgadsimta darba pieredzi — «Sv. Pēterburgas imperatoriskās Zi-

nātņu akadēmijas bibliotēkas, arī Retumu un dabaszinātņu vēstures

kabineta pieredze, ko franču valodā izdevis Zinātņu akadēmijas bib-

liotekāra palīgs Johans Bakmeisters, bet krieviski tulkojis Vasilijs

1 Stradiņš J. Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni. R., 1982, 102. lpp.
2 Чубарьян О. С. Библиотековедение: проблемы теории. Л., 1984, с. 15.
3 Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. М., 1980, с. 42.
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Kostigovs»
1
. Tas būtība ir pirmais zināmais izdevums par bibliote-

kāro darbu Krievijā. 2

Sākumā bibliotēku uzskatīja tikai par iestādi, kura vāc un glabā
dokumentus — grāmatas un citus iespieddarbus, tāpēc teorētiski

vispārināti tika galvenokārt tās darba organizatoriskie un tehniskie

aspekti, dziļāk neanalizējot bibliotekāro procesu.
3 Taču, krājoties

praktiskajai pieredzei un risinot specifiskās problēmas, gadsimtu

gaitā pamazām veidojās bibliotekārā darba teorētiskie pamati. 19. gs.

sākumā tie bija jau tik tālu nobrieduši, ka radās nepieciešamība tiem

dot patstāvīgu apzīmējumu. 1807. gadā vācu bibliotekārs M. Sretin-

gers (1772 —1851), kas ilgāku laiku strādāja Minhenes Karaliskajā
bibliotēkā, pirmo reizi izvirzīja jēdzienu 'bibliotēku zinātne'.4 Neolo-

ģisms praksē iesakņojās tikai pamazām. Vēl ilgi bibliotēku zinātni

uzskatīja par lietišķu, formālu un tehnisku disciplīnu. Tāds priekš-
stats atbilda tā laika bibliotēkas ierobežotajai lomai sabiedrībā un

tās darba organizācijas samērā primitīvajām formām. Tikai ar

19. gs. otro pusi tā pamazām veidojās par zinātnisku disciplīnu.
Gadsimta vidū Krievijas sabiedrībā noteicošais kļuva liberālais

virziens, kas īpaši aktivizēja bibliotēku darbu un līdz pat 20. gs.
sākumam sekmēja tā progresīvo virzību. To ievadīja Pēterburgas
Publiskās bibliotēkas bibliotekāra V. Soboļščikova (1813 —1872)
divas grāmatas: «Par sabiedrisko bibliotēku iekārtošanu un kata-

logu organizāciju» un «Pārskats par Eiropas lielāko bibliotēku

darbu 1859. gada sākumā». V. Soboļščikova pirmo sacerējumu, kuru

izdeva arī franču valodā un izsūtīja visām lielākajām Eiropas bib-

liotēkām, uzskata par mūszemes vecāko bibliotekārā darba rokas-

grāmatu.
5

Latvijā nacionālā bibliotekārā doma veidojās 19. gs. vidū, kad

savu darbību izvērsa pirmie latviešu inteliģences pārstāvji. K. Val-

demārs (1825—1891),_ pirmās pašu latviešu iekārtotās bibliotēkas

dibinātājs (1848. g. Ēdolē), savos rakstos ne tikai propagandēja

bibliotēkas, bet izstrādāja arī Kurzemes bibliotēku tīkla projektu un

mēģināja to īstenot. 6

Revolucionārās kustības pacēlums 19. gs. otrajā pusē, tautas paš-

apziņas pieaugums, interese par grāmatu un lasīšanu, publisko un

tautas bibliotēku dibināšana lika vērtēt bibliotēkas sociālo lomu kul-

1 Essai sur la Bibliotheque et le Cabinet dc curiosites et d'histoire naturelle

dc l'Academie des Sciences dc Saint. Petersbourg. Par Jean Bacmeister sous

bibliothēcaire dc l'Acadēmie des Sciences. — St.-Pbg., dc l'imprimerie dc Weit-

brecht et Schuvor., 1776. — 254 p.
2 Чубарьян О. С. Библиотековедение: проблемы теории, с. 15.
3 Библиотековедческие исследования: методология и методика. М., 1978,

с. 7.
4 Книговедение: Энникл. словарь. М., 1982, с. 69.
5 Абрамов Ķ. И. История библиотечного дела в СССР, с. 74; Чу-

барьян О. С. Библиотековедение: проблемы теории, с. 16.
6 Latvijas padomju enciklopēdija. R., 1984, 5.

2 sēj., 602. lpp.
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tūrā, lasītāju apkalpošanas metodes, piemēram, pašizglītojošās lasī-

šanas vadību, bibliotēku izvietojumu un citus jautājumus. Bibliote-

kārais darbs, tā sarežģītībai pieaugot, vērtās par zinātniskās pēt-
niecības priekšmetu, bet pati pētniecība — par zinātnes nozari.l

19. gs. beigās Krievijā praksē ieviesās jēdziens 'bibliotēku darbs'

(библиотечное дело), kuru sākotnēji gan identificēja ar jēdzienu
'bibliotēka', neuzsverot, ka vairākas izolēti funkcionējošas bibliotē-

kas vēl neveido 'bibliotēku darbu' tā sabiedriskajā nozīmē.2 Jaunā

pamatjēdziena, kam tikai 1913. gadā sociālu skanējumu piešķīra
V. I. Ļeņins rakstā «Ko var darīt tautas izglītības labā»3

, sākotnējā
nenoteiktība liecināja, ka teorētiskā doma veidojas ar grūtībām.

M. šretingera ieteiktais jaunās nozares terminoloģiskais apzī-

mējums 'bibliotēku zinātne' Eiropā izplatījās strauji, īpaši pēc
X- Dzjacko 4 (1842 —1903) lekcijām Getingenes universitātē un

V. Gurska mācībgrāmatas «Bibliotēku zinātnes pamatu īss apcerē-

jums» iznākšanas Polijā 1861. gadā. 5 Augstskolās sāka lasīt lekcijas

par bibliotekāro un bibliogrāfisko darbu (Vācijā 1886. g., ASV

1887. g., Krievijā 1912. g., Latvijā tikai 1947. g.), 6 dibinājās profe-
sionālās apvienības (ASV 1876. g., Anglijā 1877. g., Vācijā 1893. g.,

Krievijā 1908. g.
7
, Latvijā 1923. g.). Nobrieda un īstenojās pirmais

radikālais pavērsiens vai, kā daži autori norāda, pirmā revolūcija
bibliotēku zinātnē, proti, M. Djūijs (1851 —1931) 1876. gadā izstrā-

dāja «Decimālo klasifikāciju» 8. Tās ieviešana radikāli mainīja bib-

liotekāro darbu gan autora dzimtenē ASV, gan arī Anglijā, Dānijā,
Somijā un Krievijā. 9 Gadsimta beigās, pamatojoties uz «Decimālo

klasifikāciju», P. Otlē (1868—1944) un A. Lafontēns (1854—1943)
Starptautiskajā bibliogrāfijas institūtā izstrādāja «Universālo deci-

mālo klasifikāciju», kurai vienīgajai līdz pat mūsdienām ir starptau-
tiskas sistēmas statuss. 19. gs. beigās tika īstenots arī otrais nopiet-
nais pavērsiens vai notika otrā revolūcija bibliotēku zinātnē — sāka

ieviest brīvu pieeju grāmatu fondiem, vispirms ASV10
,

vēlāk arī citās

1 Чубарьян О. С. Библиотековедение: проблемы теории, с. 16.
2 Turpat, 75. lpp.
3 Ļeņins V. I. Ko var darīt tautas izglītības labā. — Grām.: Ļeņins V. I. Par

bibliotēku darbu. R., 1963, 29.—31. lpp.
4 K. Dzjacko — vācu filologs, gramatzinatnieks, bibliotekologs, kataloģizācijas

speciālists; sastādījis dokumentu aprakstu kārtošanas noteikumus alfabētiskajos
katalogos, kurus pieņēma gandrīz visās Prūsijas, bet gadsimta beigās arī Vā-

cijas bibliotēkās.
5 Книговедение: Энцикл. словарь, с. 69.
6 Latvijas pad. encikl. R., 1982, 2. sēj., 12. Ipp.
7 Turpat, 10. lpp.
8 Krievijā pirmās ziņas par M. Djūija «Decimālo klasifikāciju» (DDK) no-

nāca 1895. g. pēc Starptautiskās bibliogrāfijas konferences Briselē. DDK frag-
mentus izdeva 1907. g.; sistēmu ieviesa Pēterburgas Politehniskā institūta un

Ginekoloģiskā institūta bibliotēkās, citās speciālajās un dažās zemstu bibliotēkās.
9 Рудельсон Ķ. И. Современные документные классификации. M., 1973,

с. 39.
10 Библиотечное дело в зарубежных странах. М., 1965, с. 201.
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valstis. Tas ievadīja jaunu posmu — atkāpšanos no tradicionālajiem,

gadsimtu ritumā ierastajiem grāmatu glabāšanas un izsniegšanas

principiem. Aktivizējās bibliotekāru starptautiskā sadarbība: tika

sasauktas pirmās internacionālās profesionālās konferences (Lon-
donā 1877., 1897. g.), pēc M. Djūija priekšlikuma noteikts kata-

loga kartītes standartformāts, radās nestacionārās apkalpošanas
(M. Djūijs, 1897. g.) un fondu depozitārās glabāšanas (C. Eliots,
1902. g.)1 idejas.2 19. gs. beigās Krievijā pirmo reizi tika izvirzīta

iecere par obligāto eksemplāru 3 kā krievu grāmatrepertuāra nodro-

šinājuma bāzi. 4 1901. gadā ASV uzsāka dokumentu centralizēto ka-

taloģizēšanu. 5 Minēto un daudzu citu jautājumu aktīvais risinājums

rādīja, ka bibliotekārā prakse attīstās strauji. Tas, protams, neva-

rēja notikt bez teorētiska vispārinājuma. Savukārt plaši sazarotais

praktiskais darbs deva pamatu teorijai, kas atspoguļoja šī procesa

attīstības objektīvās likumsakarības un risināja jau izvirzīto jautā-

jumu par bibliotēkas nozīmi sabiedrībā, kā arī bibliotēku zinātnes

pamatjautājumus.
Jau 19. gs. sākumā veidojās divi noteicošie uzskatu un pieredzes

apkopojumi: 1) bibliotēku zinātne — patstāvīga zinātne; 2) biblio-

tēku zinātne — pakārtota disciplīna.

Ideja par bibliotēku zinātnes patstāvīgumu radās Vācijā. Tās

pamatā ir M. Šretingera teorētiskie uzskati, kurus tālāk pilnveidoja,
uzsverot bibliotēku zinātnes patstāvību, Drēzdenes Karaliskās bib-

liotēkas un Volfenbiteles bibliotēkas bibliotekārs F. Ēberts (1791 —

1834) savā trīssējumu darbā «Bibliotekāra izglītība». 6 Patstāvīguma

teoriju aizstāvēja un attīstīja arī K. Dzjacko audzēknis — austriešu

bibliotēkzinātnieks F. Eihlers (1863 —1945). Viņš uzskatīja, ka bib-

liotēku zinātne pēta grāmatas rašanās vēsturi, izplatību, glabāšanu,
sabiedrisko nozīmīgumu, tātad traktēja bibliotēku zinātni paplaši-
nāti, ietverot tajā gan grāmatzinātni, 7

gan bibliogrāfiju. Par šo trīs

jomu vienojošo apzīmējumu F. Eihlers izvirzīja terminu 'bibliotēku

1 Č. Eliots (1868—1908), Hārvarda universitātes prezidents, sastapies ar

200 000 eks. lielā bibliotēkas fonda glabāšanas grūtībām, ieteica fondu atkarā no

apgrozījuma dalīt divās daļās — aktīvajā un reti pieprasītajā. «Mirušās» grā-
matas C. Eliots ieteica glabāt ārpus pilsētas.

2
Талалакина О. И. История библиотечного дела за рубежом. М., 1982,

с. 146.
3 Obligātais eksemplārs sākotnēji ieviests Francija 1537. g. PSRS teritorija

tā prioritāte pieder Rīgai, kur ar 1588. gadu, kad N. Mollīns atvēra pirmo spies-
tuvi, Rīgas pilsētas bibliotēka sāka saņemt šīs spiestuves, kā arī turpmāk ierīkoto

tipogrāfiju produkciju.
4 Чубарьян О. С. Библиотековедение: проблемы теории, с. 15.
5

Талалакина О. И. История библиотечного дела за рубежом, с. 147.

6 Книговедение: Энцикл. словарь, с. 69; Lexikon dcs Bibliothekswesens /

Hrsg. yon H. Kunze v. G. Rūckl unter Mitarb. yon H. Riedel v. M. Wilier.

2., neubearb. Aufl. Leipzig, 1974, Bd. 1, S. 485.
7 Ванеев А. И. Развитие библиотековедческой мысли в СССР. М., 1980,

с. 15.
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zinātne. 100 gadu ilgā laikposmā — no 19. gs. vidus līdz pat 20. gs.

vidum — vācu bibliotēkzinātniskā skola teorētiski bija Joti spēcīga;
1

tas ietekme vēl šodien (it īpaši Vācija) jūtama gan bibliotēku zi-

nātnē, gan grāmatzinātnē, gan bibliogrāfijas teorijā.

Ne mazāk interesanta bibliotēkzinātniskā skola 19. gs. otrajā

pusē eksistēja ASV, kur nozares patstāvīgumu 1876. gadā pamatoja
Dž. Volless konferencē, kura bija organizēta pēc M. Djūija inicia-

tīvas. Dž. Volless uzsvēra, ka pienācis laiks radīt jaunu disciplīnu —

bibliotēku zinātni, 2 tātad atkārtojot šo ideju gandrīz 70 gadus vēlāk

nekā Vācijā. Viņa ieteikumu atbalstīja M. Djūijs, kas 1887. gadā

pie Kolumbijas universitātes atvēra pirmo bibliotekāru skolu pa-

saulē, tā liekot pamatus profesionālajai bibliotekārajai izglītībai.
M. Djūijs 1876. gadā nodibināja arī pasaulē pirmo bibliotekāro pe-
riodisko izdevumu — «Librarv Journal».3 Tātad 18. gs. otrajā pusē

gan Eiropā, gan Amerikā sāka veidoties, bet gadsimta beigās un

19. gs. sākumā nostiprinājās viedoklis, ka bibliotēku zinātne ir pat-

stāvīga disciplīna; šis viedoklis dažādās variācijās tiek pilnveidots
arī mūsdienās.

Saskaņā ar citu, jau agrāk radušos uzskatu bibliotēku zinātnei

nav patstāvības statusa, tā ir apakšnozare, kas pakārtota kādai citai

zinātnei, taču kādai — skaidrības nebija. Par virszinātnēm uzskatīja
galvenokārt bibliogrāfiju4

un grāmatzinātni, vēlāk arī citas zinātnes.

Pirmais šādu koncepciju pauda austriešu bibliogrāfs un bibliotekārs,

grāmatzinātnes pamatlicējs M. Deniss 5 (1729 —1800). Dalot visu

zināšanu kopumu 7 pamatdaļās, M. Deniss bibliogrāfiju attiecināja
uz pēdējo no tām — filoloģiju. M. Deniss, paplašināti traktējot bib-

liogrāfiju, tajā ietvēra diplomātiku, tipogrāfiju darbu, bibliotēku zi-

nātni un kataloģizāciju. Viņa iedibināto teoriju par bibliotēku zinātni

kā bibliogrāfijas sastāvdaļu 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā6 at-

zina ne vien Vācijā, Francijā un Polijā, bet arī Krievijā.

1 Немировский Е. Проблемы общей теории книговедения в трудах зару-
бежных ученых. —

В кн.: Проблемы общей теории книговедения. М., 1978, с. 7.
2 Рудомино М. И. К истории международных библиотечных связей. — Биб-

лиотековедение и библиогр. за рубежом, 1977, вып. 63, с. 20.
3 Columbia University, School of Library Service. — In: Encyclopedia of

Library and Information Science / Ed. by A. Kent, H. Lancour, J. E. Daily. N. V.,
1971, vol. 5, p. 371.

4 Ar terminu 'bibliogrāfija' līdz pat 20. gs. 70. gadiem Padomju Savienībā

apzīmēja gan bibliogrāfijas praksi, gan teoriju. 70. gados saskaņā ar VS 16448-70
un 7.0-77 bibliogrāfijas teorijas apzīmēšanai ieviesa jaunu terminu 'bibliogrāfijas
zinātne. Turpretī pašlaik šī termina lietderīgums tiek apšaubīts.

5 M. Deniss 18. gs. 70. gados pirmo reizi lietoja terminu 'grāmatzinātne'.
Krievu valodā šo apzīmējumu pirmo reizi izmantoja A. Anastasevičs 1820. g.

žurnālā «Благонамеренный».
6 Немировский E. Проблемы общей теории книговедения в трудах зару-

бежных ученых. — В кн- Проблемы общей теории книговедения, с. 3.
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Gan pirmsrevolūcijas Krievijā, gan ārzemēs uzskatīja arī, ka

bibliotēku zinātne pakārtota grāmatzinātnei. Krievijā šādu viedokli

pamatoja N. Lisovskis (1854 —1920). 1915. gadā viņš izvirzīja teo-

riju par biblioloģiju 1 kā komplekszinātni. Dalot bibliogrāfiju trīs

pamatdajās — grāmatražošanā, grāmatizplatībā un grāmataprak-
stīšanā, N. Lisovskis grāmatizplatībai pakārtoja bibliotēku zinātni.2

Uzskats, ka tā ir grāmatzinātnes apakšnozare, turpināja attīstīties

gan Padomju Savienībā, gan ārzemēs.

Sabiedrības pretējo spēku, uzskatu un interešu lielās kolīzijas
20. gs. sākumā būtiski ietekmēja bibliotekāro domu un ieviesa jau-
nas noskaņas arī praktiskajā darbā. Komerciālo, zemstu un pilsētu
sabiedrisko, bezmaksas publisko, kā arī nelegālo bibliotēku attīs-

tība un pieejamība paplašināja bibliotēku zinātnes problemātiku.
Bibliotēkas pamazām izvērtās par marksistiskās ideoloģijas izplatī-
šanas līdzekli gan pirmās Krievijas revolūcijas periodā un reakcijas
laikā, gan pirmsoktobra revolucionārajā situācijā un vētrainajos
revolūcijas gados. Ne reakcija, ne valdības terors nespēja iznīcināt

bibliotekārā darba demokrātiskās tendences. Tieši laikā no 1910. gada
līdz 1917. gadam tika formulēta tā revolucionārās pārveides pro-

gramma, kas iztirzāta V. I. Ļeņina darbā «Ko var darīt tautas iz-

glītības labā», kā arī tālaika partijas dokumentos.3 N. Krupskaja
atzīmēja, ka tieši pirmsrevolūcijas perioda bibliotekārā darba sasnie-

gumi uzskatāmi atklājuši tā atkarību no valsts politiskās un ekono-

miskās attīstības. Viņas ieteikums — pārskatīt bibliotēku zinātnes

pirmsrevolūcijas teorētiskos sasniegumus, pamatojoties uz marksis-

tiski Jeņinisko kultūras teoriju, un pārņemt labāko — kopumā sek-

mēja padomju bibliotēku zinātnes kā sabiedriskas zinātnes attīstību.

Par sabiedrisku zinātni to, protams, neatzina uzreiz. Šī pārlie-
cība radās asā ideju sadursmē, kulmināciju sasniedzot Viskrievijas
1. bibliotekāru kongresā 1924. gadā, kurā V. I. Ļeņina vairākkārt

izvirzīto partijiskuma principu oficiāli atzina par padomju biblio-

tēku zinātnes metodoloģijas pamatu, 4 idejisko un teorētisko bāzi.

Tas noteica arī teorētiskā pamatjautājuma risinājumu, veicinot bib-

liotēku zinātnes patstāvības atzīšanu, kā arī tās vietas noteikšanu

zinātņu sistēmā.

1 Terminu 'biblioloģija' grāmatzinātnes nozīmē jau 18. gs. izmantoja franču

zinātnieks Z. Rivs (1730—1795). 1931. gadā A. Fomins (1887—1939) ieteica

ieviest šo terminu krievu valoda un aizstāt ar to apzīmējumu 'grāmatzinātnē*.
Praksē tas neieviešas.

2 Ванеев А. H. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 16; Кни-
говедение: Энцикл. словарь, с. 319.

3 Малолеткова И. С. Борьба за революционные преобразования библио-
течного дела в России (1895—1917 гг.): Автореф. дис. канд. пед. наук. М.,

1982, с. 12.
4 Сальникова Л. И. Н. К- Крупская и формирование библиотековедения как

общественной науки: Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 1980, с. 11—13.



19

Bibliotēku zinātne — patstāvīga sociāla zinātne

Pēcrevolūcijas periodā Padomju Savienībā pakāpeniski tika pa-

pildināta un pilnveidota bibliotēku zinātnes patstāvīguma argumen-

tācija. M. Kufajevs (1888 —1948) savā shēmā, piemēram, par vien-

līdz svarīgām atzina gan grāmatzinātni, gan bibliotēku zinātni,

tomēr viņš aizrādīja, ka bibliotēku zinātne ir ne vien cieši saistīta

ar grāmatzinātni, bet arī būtiski ietekmē tās attīstību. 1 Viņš pirmais

Padomju Savienībā pamatoja, ka abas šīs zinātnes ir līdzvērtīgas

disciplīnas.
īpašu ieguldījumu bibliotēku zinātnes patstāvības argumentē-

jumā deva laikā no 1930. gada līdz 1933. gadam organizētā disku-

sija par tās teorētiskajām problēmām. V. Ņevskis (1888—1974) rak-

stā «Grāmatniecība un bibliotekārais darbs ceļā uz nākotni»2 izvir-

zīja bibliotēku zinātnes attīstības t. s. «orientējošo platformu», kurā

bija daudz kritikas un apgalvojumu, ka grāmatniecība un bibliotēku

darbs savu revolūciju vēl nav piedzīvojuši, ka konkrētajos apstākļos
tiem nav attīstības perspektīvu. So izteikumu asais, kopumā parei-
zais vērtējums apstiprināja, ka padomju bibliotēku zinātnes pamatā

turpmāk būs marksisma-ļeņinisma mācība par kultūru un kultūras

revolūciju. 3 Tātad jau 30. gadu sākumā tika radīta padomju biblio-

tēkzinātniskā skola, noteikti bibliotekārā darba pamatprincipi un

nostiprināts zinātniskais potenciāls, kas savukārt ietekmēja un pa-

ātrināja bibliotēku zinātnes veidošanos. Tomēr, kā atzina N. Krup-

skaja, teorija, kurā noteicošā bija aprakstošā un metodiskā orientā-

cija, zinātniskajā pētniecībā joprojām atpalika no prakses, 4 radot

zināmu disonansi.

Arī 40.—50. gados bibliotēku zinātni atzina par sabiedrisku zi-

nātni, taču tās likumu un likumsakarību noteikšanas mēģinājumi
beidzās neveiksmīgi 5

un teorētisko vispārinājumu izstrāde joprojām
neapmierināja prakses vajadzības. 6

60. gados radās pastiprināta interese par teorētiskiem jautāju-
miem, bet to lietišķa izpēte aktivizējās tikai 70. gados. Bibliotēku

zinātnes teoriju pilnīgoja K. Abramovs (1920), A. Černaks (1921),
O. Cubarjans (1908—1976), V. Kreidenko (1930), A. Sokolovs

(1934), J. Stoļarovs (1938), A. Vaņejevs (1925) un daudzi citi. Tās

1 Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 17.

2 Невский В. А. Книжно-библиотечное дело на путях к будущему. —

Красный библиотекарь, 1930, № 10, с. 13—16.
3 Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 66—67.
4 Сальникова Л. И. Н. К. Крупская и формирование библиотековедения...,

с. 23.
5 Bibliotēku tīkla attīstības tendences (nosaukdams tās par likumiem) viens

no pirmajiem noteica I. Frumins 70. gados. Tās bija: nepārtraukts bibliotēku pie-
augums; to diferencējums; fondu integrācija un universālo bibliotēku pieaugums;
bibliotēku attiecības.

6 Ванеев А. H. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 125.
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attīstību sevišķi veicināja O. Cubarjana zinātniskā un organizato-
riskā darbība, turklāt ne vien Padomju Savienībā, bet arī starptau-
tiskā mērogā. Pēc viņa iniciatīvas Starptautiskajā bibliotēku asociā-

ciju un institūtu federācijā (IFLA), 1 kas koordinē pasaules biblio-

tēku darbību, nodibināja Bibliotēku zinātnes un zinātnisko pētījumu

komisiju, kuras pirmais priekšsēdētājs bija O. Cubarjans. Arī paš-
laik IFLA un citas starptautiskās bibliotekārās organizācijas inten-

sīvi risina nozares teorētiskās problēmas.2

60. gados bibliotekārās teorētiskās domas attīstībā galvenais
sasniegums bija tādu teorētisko un metodoloģisko jautājumu iz-

strāde, kas jāva pamatot uzskatu par bibliotēku zinātni kā patstā-

vīgu sabiedrisku zinātni.3 Savukārt, izmantojot scientioloģisko pie-

eju (t. i., kad īpaši tiek pētītas bibliotēku zinātnes iekšējās likum-

sakarības), tika noteiktas tās vispārīgās pamatpazīmes (objekts,
priekšmets, metodes, jēdzienu sistēma v. c), pēc kurām var pierādīt,
vai pētāmā joma ir zinātne. Nosakot objektu un priekšmetu, galveno-
kārt pamatojās uz V. I. Ļeņina un N. Krupskajas atzinumiem, kuros

bibliotēka uzskatīta par sabiedrisku iestādi, bet bibliotekārais

darbs — par sociālu funkciju. Atšķirīgie viedokļi par bibliotēku

zinātnes objektu un priekšmetu, šī jautājuma aktīvā izpēte, nepār-
trauktās diskusijas speciālajos periodiskajos izdevumos intensificēja
teorijas attīstību.

Mūsdienās vispieņemamākā šķiet K. Abramova koncepcija, sa-

skaņā ar kuru par bibliotēku zinātnes objektu atzīts bibliotekārais

darbs, bet par tās priekšmetu — bibliotekārās darbības likumi,

likumsakarības, funkcijas, struktūra, metodika, dinamika, kā arī at-

tiecības ar citām zinātnēm un lietišķās darbības jomām. Pastāv arī

citādi uzskati, kuros par bibliotēku zinātnes objektu atzīta gan bib-

liotēka vispārīgā nozīmē, gan bibliotēka kā sistēma, gan hipotētiskā

bibliotēka, gan arī triādes 'grāmata—bibliotēka—lasītājs' un 'grā-
mata—bibliotekārs—lasītājs', četrstūris 'dokuments —bibliotēka—

lasītājs—materiāli tehniskā bāze', 4
arī sabiedrības un tās fiksēto

zināšanu vienotība sociāli derīgā aspektā. 5 Lai gan bibliotēku zināt-

nes objekta un priekšmeta noteikšanā vienprātības nav, tomēr ko-

pumā var uzskatīt, ka ir radīta vispārinātu jēdzienu un atziņu sis-

tēma un savākts bagāts empīriskais materiāls.

Lai kādu zināšanu kopumu atzītu par zinātni, tai nepieciešama
sava pētniecības metode, kuru varētu izmantot arī citas zinātnes.

Tāpēc principiāla nozīme bibliotēku zinātnes patstāvīguma atzīšanā

1 PSRS ir IFLA locekle kopš 1959. gada.
2 Талалакина О. И. История библиотечного дела за рубежом, с. 254.
3 Ванеев А. Н. Развитие советского библиотековедения в 40—70-е годы. —

В кн.: Чубарьян О. С. Библиотековедение: проблемы теории, с. 28.
4 Узловые проблемы библиотечной науки.

— Сов. библиотековедение, 1983,
№ 3, с. 51—64.

5 Яцко В. А. Вопросы теории библиографии в работах Дж. X. Ширы. —

Библиотековедение и библиогр. за рубежом, 1985, вып. 101, с. 72.
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ir tās metodoloģiskā statusa noteikšanai, proti, jānoskaidro, vai tai

ir sava specifiska pētniecības metode vai tā izmanto tikai citu zi-

nātņu metodes. Pēdējā laikā vērojami centieni pierādīt (arī apstrī-

dēt), ka šāda specifiska metode varētu būt bibliometrija1 — mate-

mātisko un statistisko paņēmienu kopums, ko izmanto iespieddarbu
un citu dokumentu eksponenciālā pieauguma, izplatības, izmanto-

jamības, novecošanās, ranžētā dalījuma, citējamības un citās ana-

līzēs, kā arī bibliotēku tīkla izpētē. 2

Bibliotēkzinātniskajos pētījumos dažādās variācijās veiksmīgi
izmanto arī citu zinātņu (socioloģijas, ekonomikas, matemātikas

v. c.) metodes, tāpēc daži speciālisti uzskata, ka nav nepieciešams
izstrādāt savas individuālās bibliotekārās pētniecības metodes; no-

zares problēmas var pētīt, piemērojot un kompleksi izmantojot citās

zinātnēs akceptēto. 3 Tātad bibliotēku zinātni var uzskatīt par pat-
stāvīgu zinātni arī tad, ja tai nav savu specifisku pētniecības me-

tožu, bet tā izmanto citu zinātņu atrastās.

Tātad bibliotēku zinātnei ir sava apkopojoša, vispārināta teorija,
sava teorētiskā bāze, tāpēc tā uzskatāma par patstāvīgu sociālu

zinātni. Nepārtrauktās diskusijas par tās ontoloģisko un gnozeolo-
ģisko statusu4 (resp., objektu un priekšmetu) zināmā mērā atklāj
gan teorijas vājumu, gan sholastikas elementus strīdā par to, vai

bibliotēku zinātne ir patstāvīga zinātne vai zinātniska disciplīna.3

Vienos un tajos pašos tekstos, nereti pat vieni un tie paši autori,
dažkārt vienā un tai pašā lappusē bibliotēku zinātni sauc gan par
zinātni, gan par zinātnisku disciplīnu, gan par zinātnes nozari,6

ar

1 Bonitz M. Scientometrie, Bibliometrie, Informetrie. — Zentralbl. fiir Bib-

liothekswesen, 1982, 96, H. 1, S. 19—24; Воверене О. Библиометрия — структур-
ная часть методологии информатики. — Науч.-техн. информация, сер. i, 1985.

Кя 7, с. I—s.
2 Bibliometriskos pētījumus, pēc E. Vaitas datiem, ieviesa 1917. gadā, ana-

lizējot dokumentu ranžēto sadali; 1923. g. šai nozīmē radušos terminu 'statistiskā

bibliogrāfija' 1969. g. aizstāja ar neoloģismu 'bibliometrija'. Pēdējā laikā izteikta

hipotēze, ka bibliometriju kā pētniecības metodi izvirzījis ievērojamais ķīmiķis,
RPI mācībspēks no 1888. gada līdz 1919. gadam latvietis P. Valdens. Uz biblio-

metriju kā pētniecības metodi pretendē ne vien bibliotēku zinātne, bet arī zināt-

niecība, informātika, bibliogrāfijas zinātne, attiecīgi mainot metodes nosaukumu—

scientiometrija, informetrija.
3 Кузьмин Г. К. Объект, предмет и методология современного библиотеко-

ведения. — Сов. библиотековедение, 1983, № 3, с. 31.
4 Jēdzienus 'ontoloģiskais statuss', 'gnozeoloģiskais statuss' un 'metodoloģis-

kais statuss' bibliotēku zinātnes objekta, priekšmeta un metožu apzīmēšanai iz-

virzījis G. Kuzmins, taču šo neoloģismu ieviešanas lietderība bibliotēku zinātnē

pagaidām nav pietiekami pamatota.
5 Узловые проблемы библиотечной науки. — Сов. библиотековедение, 1983,

№ 3, с. 60.
6 Словарь библиотечных терминов. М., 1976, с. 23; Чубарьян О. С. Об-

щее библиотековедение. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1968, с. П.; Чубарьян О. С.

Общее библиотековедение. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1976, с. 5; Хропач А. Н.

Процессы дифференциации в современном библиотековедении. — Сов. библио-

тековедение, i 983, № 3, с. 36.
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pēdējiem diviem apzīmējumiem apšaubot tās patstāvīgumu un

zinātniskumu. Tātad bibliotēku zinātne pilnīgi vēl nav pārgājusi no

empīriskās attīstības stadijas teorētiskajā, tās veidošanās process

vēl nav beidzies, galvenais — joprojām nav viennozīmīgi noteikta

tās vieta zinātņu sistēmā.

Bibliotēku zinātne parejo zinātņu sistēma

Bibliotēku zinātnes vietas noteikšana zinātņu sistēmā pašlaik ir

visai aktuāls jautājums. Padomju varas pirmajos pastāvēšanas ga-

dos radās teorijas, pēc kurām bibliotēku zinātni pakārtoja psiholo-
ģijai un pedagoģijai. Pilnveidoja arī jau minētās pirmsrevolūcijas
periodā izstrādātās koncepcijas, proti, bibliotēku zinātni ietvēra

vai nu bibliogrāfijas, vai grāmatzinātnes sastāvā. Veidojoties jau-
nām nozarēm, radās arī jaunas nostādnes.

Bibliotēku zinātne un psiholoģija. Bibliotēku zinātni kā psiholo-

ģijas sastāvdaļu īpaši argumentējis N. Rubakins (1862 —1946). Savā

bibliopsiholoģijas teorijā 1 viņš pierādīja, ka gan literatūra, gan

grāmatniecība (arī bibliotekārais darbs) ir psiholoģijas sastāvdaļa. 2

Bibliotēku zinātnes un psiholoģijas sakarības pētīja gan psihologi,
gan bibliotekāri, taču teorētiskajās atziņās vienprātības nebija: psi-
hologi uzskatīja, ka tikai viņi tiesīgi pētīt bibliotekārā darba psiho-

loģiskās problēmas, savukārt bibliotekāri (D. Balika, V. Ņevskis,
L Havkina) sava darba psiholoģiskos aspektus atzina par biblio-

tēku zinātnes izpētes objektu. Nozīmīgākais bija tas, ka domu ap-

maiņā par to, vai bibliotēku zinātne var būt psiholoģijas sastāvdaļa,
radās un nostiprinājās jēdziens 'bibliotekārā psiholoģija', kuru

A. Haivoronskis, 3 vēlāk L. Šifmans4
un citi pamatoja kā atsevišķu

disciplīnu — bibliotēku zinātnes sastāvdaļu.

Mūsdienās, protams, sen atmesta N. Rubakina izvirzītā teorija
par bibliotēku zinātni kā psiholoģijas apakšnozari, taču bibliotekārā

psiholoģija ir pilnveidojusies kā bibliotēkas zinātnes sastāvdaļa.
Pārvērtēta arī bibliopsiholoģijas teorija — tās pozitīvās atziņas

(īpaši autora, daiļdarba, lasītāju saskarsmes, lasāmvielas uztveres,

lasītāja un lasīšanas izpētē) izmanto arī mūsdienās.

Bibliotēku zinātne un pedagoģija. Pēcrevolūcijas periodā radās

cita jauna koncepcija, kas bibliotēku darbu atzina par tautas ārpus-
skolas izglītības sastāvdaļu. 5 Tā kā ārpusskolas izglītība ietilpa pe-

dagoģijas izpētes jomā, bibliotēku zinātni pakārtoja pedagoģijai. Šo

1 Bibliopsiholoģija, t. i., grāmatniecības un jebkuras citas komunikācijas

(iespiestās, rakstītās, audiālās) psiholoģija, tika asi kritizēta kā eklektiska teorija,
kas veidota uz ideālisma bāzes, noliedzot arī tās pozitīvās atziņas.

2 Ванеев А. H. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 18.
3 Turpat, 54. lpp.
4 Turpat, 90. lpp.
5 Чубарьян О. С. Библиотековедение: проблемы теории, с. 18.
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teoriju stabilizēja 20. gados organizētā diskusija par pedagoģijas
objektu un priekšmetu. Par pedagoģijas izpētes objektiem uzskatot

bērnu un skolu, radās pārliecība, ka arī bērnu un skolu bibliotēkas

ietilpst pedagoģijas kompetencē. Bez tam terminus 'ārpusskolas iz-

glītība' un 'politizglītības darbs' nereti identificēja un uzskatīja par

sinonīmiem, atzīstot, ka ārpusskolas izglītība tās pašas politmācības
vien ir. Tā politizglītības darbu, vienu no tautas izglītības formām,

mehāniski ietilpināja pedagoģijā, bet bibliotekāro darbu, ārpussko-
las izglītības pamatu, pakārtoja pedagoģijai. Šāda nostādne bija
pretrunā ar V. I. Ļeņina un N. Krupskajas norādījumiem. N. Krup-

skaja, kā zināms, gan pedagoģiju, gan politizglītības darbu uzskatīja
par patstāvīgām zinātniskām disciplīnām. 1

20. gados iedibinātais uzskats par bibliotēku zinātnes pakārto-
tību pedagoģijai pakāpeniski nostiprinājās. 30. gados to fiksēja
augstskolu programmās, pamatoja A. Litinska un B. Eidelmaņa

(1904) pētījumi. Kopš 1938. gada bibliotekārās problemātikas pētī-

jumus sāka attiecināt uz pedagoģiju, 2 40. gados I. Frumins (1907)

pat ieteica darbu ar lasītājiem, tā problēmas un izpēti pilnīgi nodot

pedagoģijai. 3

Pedagoģiskās koncepcijas ietekme mazinājās tikai 60.—70. ga-

dos; bibliotēku zinātni gan vēl atzina par pedagoģisku nozari, taču

tās pakārtotību pedagoģijai vairs neuzsvēra. Jēdziens 'bibliotēku zi-

nātne' nekad nav ietverts ne pedagoģijas enciklopēdijās, ne mācību

grāmatās, ne programmās. 4

Tāpēc likumsakarīgi izvirzās jautājums, kāpēc bibliotekārā darba

speciālistiem, kuri aizstāvējuši disertācijas savā nozarē, zinātnisko

grādu piešķir pedagoģijā. N. Krupskaja jau 30. gados atzīmēja šīs

parādības pagaidu raksturu un ieteica noteikt zinātnisko gradāciju
tieši bibliotēku zinātnē.5 Lai gan pagājuši vairāk nekā 50 gadi, ne-

kas nav mainījies, šķiet, mūsu speciālistiem nav izdevies vai, pa-
reizāk sakot, viņi nav pietiekami aktīvi centušies teorētiski argumen-

tēt šo N. Krupskajas ieteikumu.6 Tāpēc dažkārt bibliotēku zinātni

joprojām uzskata ne vien par pedagoģisku zinātni, bet pat par peda-
goģijas struktūrvienību. Pēdējos gados teorijā un praksē tomēr

nostiprinājusies pārliecība, ka tās abas ir patstāvīgas zinātnes.

Bibliotēku zinātne un bibliogrāfija. 20. gados nobrieda arī tradi-

cionālais uzskats par bibliotēku zinātnes pakļautību bibliogrāfijai.
To aizstāvēja un tālāk pilnveidoja pazīstamie bibliogrāfi B. Bod-

narskis (1874—1968) un N. Orlovs (1898—1965), uzsverot, ka

1 Ванеев А. H. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 19.

2 Turpat, 88. lpp.
3 Turpat, 120. lpp.
4 Ванеев А. Н. О месте библиотековедения в системе наук. — Сов. библио-

тековедение, 1978, № 2, с. 26.
5 Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 88.
6 Piebildīsim, ka zinātniskas gradācijas pie mums nav ne informātika, ne

grāmatzinātnē, ne bibliogrāfijas zinātnē.
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bibliogrāfija var atrisināt visus bibliotekārā darba teorētiskos aspek-
tus. Vienlaikus gan pastāvēja arī pilnīgi pretējs viedoklis, proti, gan

bibliotēku zinātne, gan bibliogrāfija — abas ir patstāvīgas. Nosakot

bibliogrāfijas vietu zinātņu sistēmā, Viskrievijas 2. bibliogrāfu kon-

gresā (1926. g.), piemēram, tika norādīts, ka bibliotēku zinātne ir

bibliogrāfijas palīgdisciplīna un, otrādi, bibliogrāfija ir bibliotēku

zinātnes palīgdisciplīna.1 1936. gadā Viskrievijas sanāksmē, kas bija
veltīta bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas teorētiskajiem jautāju-
miem, tika atzīta šo zinātņu savstarpējā saikne un akceptēts jēdziens
'bibliotekārā un bibliogrāfiskā apkalpošana'. 2

Interesanta teorija par bibliogrāfiju kā bibliotēku zinātnes un

arī informātikas 3 virszinātni 60.—70. gados eksistēja ASV. To iz-

strādāja Dž. Šira (1903 —1982), kas bibliogrāfiju uzskatīja par

sabiedriskās komunikācijas patstāvīgu jomu un pierādīja, ka biblio-

grāfijai ir sava teorija, struktūra un specifiskas metodes. Bibliogrā-

fijas teorija, pēc Dž. Širas domām, ir arī bibliotekārā darba teorija,
bet informātika savukārt pēta un izstrādā savas un arī bibliotekārā

darba metodes. Atzīstot bibliotēku zinātni un bibliogrāfiju par bib-

liogrāfiskām disciplīnām, viņš uzskatīja, ka šo jomu vienotāja teo-

rija ir bibliogrāfijas zinātne (bibliographic scholarship). 4

Padomju Savienībā teorija par bibliogrāfiju kā virszinātni savas

pozīcijas pamazām zaudēja 60.—70. gados. S. Trubņikovs (1928) un

V. Vitjažkovs (1922), piemēram, vēl paplašināti traktējot bibliogrā-
fiju, tās sastāvā vairs neiekļāva visu bibliotēku zinātni, bet tikai

grāmatas propagandas problēmas un lasīšanas vadību (I. Frumins

šo bibliotekārā darba jomu izpēti ieteica nodot pedagoģijai). Arī citi

speciālisti nereti identificēja lasīšanas vadības un ieteicošās biblio-

grāfijas jautājumus un uzskatīja, ka tieši bibliogrāfijai jāpēta lasī-

tāju intereses, psiholoģija un arī bibliotekārās apkalpošanas meto-

des.5 Tas nozīmēja, ka minētās bibliotekārā darba nozares iekļāva

bibliogrāfijā. O. Koršunovs (1926), N. Malihins (1912—1983) un

citi bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un arī bibliotēku zinātnes speciā-
listi, pētot un nosakot šo abu zinātņu attiecības, jau pierādīja, ka

tās ir patstāvīgas, lai gan kopīgi risina grāmatas propagandas, lasī-

šanas vadības, fondu komplektēšanas un citas problēmas.
Bibliotēku zinātne un grāmatzinātnē. Padomju Savienībā tika

pamatota un pilnveidota arī teorija par grāmatzinātni kā bibliotēku

zinātnes virsnozari. M. ščelkunovs (1884 —1938), izdalījis četrus

grāmatas attīstības posmus — radīšanu, reģistrāciju, izplatību un

1 Ванеев А. H. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 45.
2 Turpat, 90. lpp.
3 ASV un citās angļu valodā runājošās zemēs informātikas nozīmē lieto

terminu 'informācijas zinātne. ASV šis termins ieviesās 60. gados; būtībā tas

aizstāja terminu 'dokumentācija.
4 Яцко В. А. Вопросы теории библиографии в работах Дж. X. Ширы. —

Библиотековедение и библиогр. за рубежом, 1985, вып. 101, с. 72.
5 Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 183.
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izmantošanu —, izvirzīja arī šiem posmiem atbilstošas disciplīnas:

grāmatražošanu, bibliogrāfiju, bibliopoliju1 un bibliotēku zinātni,

pakārtojot tās grāmatzinātnei. 2 šo koncepciju tālāk attīstīja kā

gramatzinātnieki I. Vladislavos (1880—1962), A. Fomins (1887—

1939), N. Somovs (1867—1951) un citi, tā arī bibliotēku darba spe-

ciālisti, piemēram, D. Balika (1894 —1971), vienlaikus tomēr uzsve-

rot, ka bibliotēku zinātne gan ir ietilpināma grāmatzinātnes discip-
līnu kompleksā, tomēr tā ir relatīvi patstāvīga nozare ar savu teoriju
un metodoloģiju. 3 Taču 20. gados un 30. gadu sākumā aizsāktā

grāmatzinātnes un bibliotēku zinātnes kā tās apakšnozares teorē-

tisko problēmu izpēte 30. gadu vidū tika pārtraukta. 4

Grāmatzinātnes un bibliotēku zinātnes savstarpējo sakarību iz-

pēte aktivizējās tikai 60. un 70. gados. Daudzajās diskusijās gan

mūsu zemē, gan ārzemēs (sevišķi Vācijā) no jauna mēģināja pre-

cizēt grāmatzinātnes statusu, struktūru, robežas. J. Barenbaums

(1921), viens no pazīstamākajiem padomju grāmatzinātniekiem, uz-

svēra, ka kopīgie izpētes objekti, proti: grāmata, lasītājs, biblio-

tēka — bibliotēku zinātnē un grāmata, grāmatniecība, lasītājs —

grāmatzinātnē, neļauj tās šķirt. 5 Ā. Barsuks (1918—1984) par vie-

nojošo faktoru atzina nevis kopīgos izpētes objektus — grāmatu un

lasītāju, bet gan t. s. grāmatzinātnisko pieeju kopīgā objekta izpētē,
kā arī izpētes kopīgos mērķus un uzdevumus.6 Viņš apgalvoja, ka

bibliotēku zinātne radusies, diferencējoties grāmatzinātnei, 7 bet, ka

tā ietilpst grāmatzinātnē, tas esot aizmirsts, tāpēc ari izveidojies

nepareizais uzskats par bibliotēku zinātnes patstāvību.

Pirmajā Vissavienības grāmatzinātnes problēmu konferencē

П971), nosakot grāmatzinātnes sabiedrisko statusu, bibliotēku zi-

nātne oficiāli tika iekļauta grāmatzinātnes sastāvā. Šo viedokli

akceptēja un mēģināja teorētiski pamatot arī otrajā (1974), trešajā

(1977), ceturtajā (1980) un piektajā (1984) nozares konferencē;

1 Terminu 'bibliopolistika' ('bibliopolija') grāmattirdzniecības nozīmē ieviesa

franču gramalzinātnieks E. G. Penjū (1767—1849) 1804. gadā. Mūsdienas ar

terminu 'bibliopolija' apzīmē grāmattirdzniecības teoriju, vēsturi un organizāciju.
2 Ванеев А. H. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 16.
3 Turpat, 88. lpp.
4 Немировский Е. Проблемы общей теории книговедения в трудах зару-

бежных ученых. — В кн.: Проблемы общей теории книговедения, с. 10.
5 Библиотековедческие исследования: методология и методика, с. 20.
G Сикорский Н. М., Барсук А. И. Советское книговедение на современном

этапе и его актуальные задачи. —
В кн.: Материалы первой Всесоюзной науч-

ной конференции по вопросам книговедения. М., 1971, с. 8.
7 Bibliotēku zinātnieki nereti atzīmējuši, ka grāmatzinātnē un arī informātika

radušas, bibliotēku zinātnei diferencējoties. Atcerēsimies vācu bibliotēkzinatnisko

skolu, kurā līdz pat 60. gadiem gan grāmatzinātnē, gan informātika iekļāvās
bibliotēku zinātnē.
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tam ir piekritēji arī Latvijā, piemēram, R. Inķis1 un A. Ozola2
. Ap-

lūkojot grāmatzinātnes terminoloģijas attīstību Latvijā, A. Ozola

uzsver, ka tās veidošanās sākusies 1949. gadā V. Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēkā, kad tika sastādīta «Bibliotekāro terminu vārd-

nīca»3
,

tātad sistematizējot un veidojot bibliotēku zinātnes jēdzienus.
No tā varam secināt, ka viņa bibliotēku zinātni uzskatījusi par grā-
matzinātnes pamatu. Aplūkotā nostādne pašlaik ir teorētiski spēcīga
ne vien Padomju Savienībā, bet arī ārzemēs. 4 Grāmatzinātni atzīst

gan par bibliotēku zinātnes, gan bibliogrāfijas virsnozari, kas aptver
arī izdevniecību darbu, grāmattirdzniecību, rediģēšanas teoriju.

Tomēr ir arī pretargumenti. Apšaubāma šķiet J. Barenbauma

teorija. Ir pierādīts, ka vairāku zinātņu objektu savstarpēja sakri-

tība (J. Barenbaums atzīst, ka bibliotēku zinātnes un grāmatzināt-
nes objekti pamatos sakrīt vai, kā psihologi saka, sedzas) vēl neno-

zīmē, ka šīs zinātnes var apvienot, saliedēt vai pakārtot citu citai, jo
vienus un tos pašus objektus var pētīt dažādos skatījumos. Tā,

piemēram, lasītāju var pētīt bibliotēku zinātne, grāmatzinātnē, socio-

loģija, psiholoģija, informātika, pedagoģija; grāmatu savukārt —ne

vien minētās, bet arī, piemēram, bibliogrāfijas zinātne, komunikāci-

jas teorija v. c. Tātad dažādu zinātņu izpētes objekts var būt viens

un tas pats, proti, grāmata — lasītājs. Taču tas nav kritērijs, lai

zinātnes pakārtotu citu citai. 5 Nepakļauj, piemēram, socioloģiju —

zinātni par sabiedriskās dzīves pamatlikumiem — kopējā objekta dēļ

psiholoģijai. Kāpēc tad bibliotēku zinātne būtu jāpakārto grāmat-
zinātnei vai otrādi? Diemžēl uz šo jautājumu pamatotas atbil-

des nav.

Arī pašu grāmatzinātnieku vidū nereti nav vienprātības. Jēdziena

'grāmatzinātnē' interpretējums nozares enciklopēdijā ir divnozīmīgs
un neskaidrs: 1) radniecīgu, cieši saistītu, bet relatīvi patstāvīgu
sabiedriskā cikla disciplīnu komplekss, kas pēta iespieddarbus, to

radīšanu, izplatīšanu, izmantošanu, kā arī tās kultūras un tautas

saimniecības nozares, kas īsteno minētos procesus; 2) kompleksa
sabiedriska zinātne par grāmatu un grāmatniecību. 6 Šķiet, tieši tā-

pēc aizvien populārāks kļūst viedoklis, ka gan grāmatzinātnē, gan
bibliotēku zinātne ir patstāvīgas zinātnes.

Bibliotēku zinātne un informātika. 50.—60. gados sākās t. s.

informācijas sprādziens: pēc amerikāņu sociologa D. Praisa ziņām,

1 Inķis R. Kas ir grāmatzinātnē? — Zinātne un Tehnika, 1972, № 8, 44. lpp.;
Inķis R. Grāmatniecība un grāmatzinātnē; grāmatnieks un grāmatzinātnieks. —

Latv. vai. kult. jaut. R, 1972, 8. laid., 150.—154. lpp.
2 Ozola A. Vēlreiz par grāmatzinātni un grāmatniecību. — Latv. vai. kult.

jaut. R., 1977, 13. laid., 79.-86. lpp.
3 Peile J. Bibliotekāro terminu vārdnīca. R., 1957. — 287 lpp.
4 VFR un VDR tomēr savas pozīcijas vēl nav pilnīgi zaudējusi arī koncep-

cija, saskaņā ar kuru grāmatzinātnē iekļaujas bibliotēku zinātnē.
5 Библиотековедческие исследования: методология и методика, с. 20.
6 Книговедение: Энцикл. словарь, с. 253—254.
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publikāciju daudzums divkāršojas katros 10—15 gados, 1 dažās no-

zarēs, kas attīstās sevišķi intensīvi, pat 4—5 gados. Radās stāvok-

lis, ka vieglāk bija izvirzīt jaunu ideju nekā pateikt, vai šī ideja

jau eksistē, noskaidrot, kas to izvirzījis un kādā dokumentā tā

atspoguļota; citiem vārdiem sakot, informācijas apjoms pieauga ne-

salīdzināmi straujāk nekā tās izmantošanas iespējas. Nepieciešamo
datu pietiekami operatīva izraudzīšana no daudzva-lodiskā doku-

mentu masīva kļuva gandrīz vai par neatrisināmu problēmu. Turklāt

informācijas kvantitatīvais pieaugums neliecināja un arī tagad ne-

liecina par zināšanu pieaugumu. Uzskata par pierādītu, ka zinātnē

un tehnikā tikai 8% publikāciju palielina zināšanu apjomu, bet pā-
rējie 92% neveicina, bet dažkārt pat kavē to attīstību. 2 Tradicionālā

bibliotēku zinātne netika galā ar jaunajiem uzdevumiem, kādus iz-

virzīja informācijas (un arī tās imitācijas) uzplūdi. ESM straujā
attīstība un informācijas eksponenciālais pieaugums ievadīja jaunu
revolūciju bibliotēku zinātnē un radīja jaunu zinātni — informātiku.

Tās rašanos, arī noliedzošo attieksmi pret bibliotēku zinātni veici-

nāja 20. gs. 30. gados izstrādātā aplamā bibliotēku zinātnes attīstī-

bas prognoze, kas bibliotēku nākotni saskatīja tikai tradicionālo pro-

cesu pilnveidē, nepieļaujot radikālu izmaiņu iespēju, šī paredzējuma

(tas bija spēkā 40., 50. un pat 60. gados) konservatīvisms un tuv-

rcdzīgurns laikā, kad pasaulē parādījās netradicionālie dokumenti,

diskreditēja bibliotēku zinātni, arī bibliotēku kā sabiedrisku insti-

tūtu, radīja domu aizstāt to ar informācijas orgāniem. 3 Savukārt

informātika, skarot arī dažu bibliotekārā darba jautājumu izpēti,
pretendēja uz virszinātnes lomu. Padomju Savienībā tās teorētiskos

pamatus izstrādāja A. Mihailovs (1905), A. Čornijs (1929), R. Gila-

revskis (1929). 4

Informātiķi sākumā pilnīgi noliedza bibliotēku zinātni, postulē

jot, ka bibliotēkas atmirs, to fondi kļūs par automatizētiem infor-

mācijas masīviem, grāmatas izzudīs, noteicošā kļūs bezpapīra

tehnoloģija. Šī teorija ir aktuāla arī šodien, bet 60. gados to vis-

kategoriskāk formulēja Toronto universitātes Tehnoloģijas un kul-

tūras izpētes centra direktors M. Maklaens grāmata «Gūtenberga
galaktika», kurā sludināja grāmatas, t. i., papīra ēras, galu un elek-

tronikas gadsimta sākumu.

Vēlāk informātikā par bibliotēku zinātni nostiprinājās divi vie-

dokļi. E. Bernšteins, piemēram, uzskatīja, ka informātika salīdzinā-

jumā ar bibliotēku zinātni ir plašāka, aptverošāka, tāpēc pēdējai

• Немировский E. Проблемы общей теории книговедения в трудах зару-
бежных ученых. — В кн.: Проблемы общей теории книговедения, с. 10.

2 Каула П. Н. Перемены в информационном деятельности. — Междунар.
форум по информации и документации, 1934, т. 9, № 4, с. 4.

3 Столяров Ю. Н. Библиотека: структурно-функциональный подход. М.,
1931, с. 71.

4 Михайлов А. И., Черный А. И., Гиляревский Р. С. Научные коммуника-

ции и информатика. М., 1976. — 435 с.
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jākļūst par jaunās nozares sastāvdaļu. Pieņemot informātiku par

bibliotēku zinātnes, arhlvzinātnes un dokumentālistikas (arī grā-

matzinātnes) vispārinājumu, šīs nozares speciālisti pamatojās uz

metodoloģiskām refleksijām, spriežot, ka minētās saskarzinātnes

balstās uz kopīgiem filozofiskiem principiem, izmanto vienus un tos

pašus tehniskos līdzekļus (atšķiras vienīgi izmantojamo dokumentu

tipi un informācijas ieraksta formas), tāpēc tās var apvienot vienā

kopējā zinātnē — informātikā. 1

Informātikas kā bibliotēku zinātnes, grāmatzinātnes un citu no-

zaru virszinātnes galvenais uzdevums bija teorētisko pamatu iz-

strāde pakārtotajām disciplīnām. Taču informātika pati kā zinātne

vēl tikai veidojas, tās teorētiskie pamati nav galīgi noteikti, atšķi-

rīgi tiek traktēts tās objekts un priekšmets, to neatzīst par patstā-

vīgu zinātni, bet gan par kibernētikas sastāvdaļu, 2 kuru savukārt

uzskata par matemātikas nozari. Vai šādos apstākļos informātika

var integrēt sevī bibliotēku zinātni, orientēt to uz dziļāku informā-

cijas vākšanas, pārstrādes, glabāšanas un sniegšanas izpēti un pil-
nīgošanu? lespējams, jcju-Lās zinātniskais potenciāls ir augstāks
nekā bibliotēku zinātnei.'.lnformātika ar saviem tehniskajiem līdzek-

ļiem var daudz darīt sabiedrības informatīvajā nodrošinājumā, tomēr

tas pamatpotenciāls ir bibliotekārie resursi, bez kuriem tā nemaz

nespētu eksistēt. Bibliotēku un bibliotekārās domas attīstības vēs-

ture ir pierādījusi, ka bibliotēkas kā zināšanu krātuves un izplatī-

tājas loma nekad nav mazinājusies, vienīgi, piemērojoties citādiem

sociālajiem apstākļiem, guvusi jaunu saturu. Arī mūsdienās sociālās

struktūras dinamika tikai paplašinājusi—jēdzienu 'bibliotēka' un

'bibliotekārs' nozīmi. Taču nereti tiek izteikts viedoklis, ka jēdzieni
'bibliotēku zinātne' un 'dokumentālistika' (20. —30. gados to sauca

par jauno bibliotēku zinātni) izzudīs un radīsies plašāka, aptvero-
šāka disciplīna, kura risinās informācijas vākšanas, glabāšanas,
meklēšanas un sniegšanas, tātad arī bibliotekārā darba problēmas
un kļūs par 21., t. i., informatizācijas gadsimta un informētās sa-

biedrības zinātni. 3

Pamatotu atziņu, argumentējumu un prognožu informātikā paš-
laik ir daudz, taču ir arī daudz pretrunu. Noteicošais uzskats tomēr

paliek, ka bibliotēka un bibliotēku darba teorija pastāvēs vēl ilgi,

1 (Научные и философские основы информатики) Some scientific and philo-
sophical principles of information science. Curras Emilia. «Nachr. Dok.», 71985, 36,
N<> 3, p. 151 -154. — РЖ Информатика, 1985, № 12, с. 3.

°- Шемакин Ю. И. Введение в информатику. М., 1985, с. 4.

3 Jēdzienu 'informētā sabiedrība' (information society, knowledge society)
ieviesa F. Mahlaps (F. Machlup) darbā «Zināšanu ražošana un izplatīšana ASV»,
kurā pierādīja, ka zināšanas sabiedrībā ieņem noteicošo vietu. Informēta sabied-

rība ir tāda sabiedrība, kurā visiem tās locekļiem ir ātri pieejama relevanta

informācija. Par tādu sabiedrību F. Mahlaps uzskata amerikāņus; motivējums —

nacionālajā kopproduktā informācijas industrija sastāda 29%, pēc 1980. g. da-

tiem — 54%.
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ja ne vienmēr. Tāpēc mums, bibliotekāriem, pieņemamāks šķiet otrais

viedoklis, saskaņā ar kuru gan informātika, gan bibliotēku zinātne

atzītas par patstāvīgām saskarzinātnēm, 1 kas papildina viena otru.

Pašlaik nav jāstrīdas, vai noteicošā ir bibliotēku zinātne vai infor-

mātika, precizējamas vienīgi abu zinātņu saskares sfēras, attiecības,
sakari ar radniecīgajām nozarēm, nosakāmi to pamatuzdevumi.

Pastāv, īpaši ārzemēs, arī citas teorijas, saskaņā ar kurām bib-

liotēku zinātni pakārto gan scientioloģijai, kas pēta zinātņu struk-

tūru un attīstību, šīs attīstības sociāli ekonomiskos un materiāli teh-

niskos nosacījumus, gan politoloģijai — zinātnei par sabiedrības

politisko organizāciju un dzīvi —, gan komunikācijas teorijai. Bib-

liotēku zinātni atzīst gan par sakaru zinātnes sastāvdaļu, gan arī

par epistemoloģisku 2 zinātni.

Tātad psiholoģija, pedagoģija, bibliogrāfijas zinātne, grāmat-
zinātnē un informātika, kā arī scientioloģija, politoloģija, komuni-

kācijas teorija bibliotēku zinātni pamatos atzina vai nu par sev pa-
kārtotu nozari, vai arī par sava izpētes kompleksa patstāvīgu

disciplīnu. Bet vai bibliotēku zinātne pati nav pretendējusi uz virs-

zinātnes statusu? Protams, ir.

Bibliotēku zinātne kā virszinātne. Bibliotēku zinātnes robežas

nereti tiek paplašinātas. Retrospektīvā skatījumā šai ziņā visspēcī-
gākā bija jau minētā vācu bibliotēkzinātniskā skola.

Padomju varas pirmajos gados Padomju Savienībā bibliotēku

zinātnes sastāvā centās iekļaut bibliogrāfijas problēmas. To atspē-
koja N. Krupskaja. Viņa norādīja, ka bibliogrāfijas zinātne ir pat-

stāvīga, ar bibliotēku zinātni cieši saistīta zinātne, 3 taču teorija, ka

bibliotēku zinātne ir virszinātne, turpināja nostiprināties. 20.—30. ga-

dos, piemēram, A. Artiseviča bibliotēku zinātnē iekļāva ne vien bib-

liogrāfiju, bet arī grāmatzinātnes vispārīgos jautājumus un biblio-

filiju. 4

Bibliotēku zinātnes kā vispārinātas teorijas nostādne dzīvīgumu
nebija zaudējusi arī 60.—70. gados. N. Lordkipanidze (1901), pie-
mēram, uzskatīja bibliotēku zinātni par nozari, kas pēta grāmatu,
lasītāju un to attiecības, kā arī šo attiecību organizāciju. Nosakot

bibliotēku zinātnes priekšmetu, viņš ierosināja paplašināt tā robežas

un ietvert tajā gan grāmatzinātnes, gan bibliogrāfijas problēmas.
Tai pašā laikā viņš tomēr atzina, ka termins 'bibliotēku zinātne' ir

par šauru, lai apzīmētu trīs disciplīnas, un ieteica to aizstāt ar neo-

loģismu 'biblaloģija'. Biblaloģiskajā — bibliotēku zinātnes, grāmat-

1 Ванеев А. H. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 175.
2 Terminu 'sociālā epistemoloģija' ieviesa Dž. Šira un M. Igane. Pēc autoru

domām, tā ir zinātne, kas pēta zināšanu funkcionēšanas likumsakarības sabied-

rībā.
3 Ванеев А. H. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 55.
4 Turpat, 72. lpp.
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zinātnes un bibliogrāfijas zinātnes — ciklā saskaņā ar šo koncepciju
bija jāietver arī bibliovēsture, t. i., grāmatas un bibliotēkas vēs-

ture; bibliogrāfika; kataloģija, anagnostika (no grieķu vai. vārda

anagnos — lasītājs) un bibliotekonomija, t. i., bibliotēkas tehnika.1

Arī informātikas speciālisti, aplūkojot bibliotekārās un bibliogrā-
fiskās disciplīnas, dažkārt ignorēja to nozariskās atšķirības, bet

bibliogrāfiju nereti pakārtoja bibliotēku zinātnei, tāpat kā to darīja

pēcrevolūcijas gados. Šīs. nostādnes atspēkojuši Ā. Barsuks, O. Kor-

šunovs v. c.
2

Mūsdienās bibliotēku zinātnes robeZas, kā atzīmē J. Stoļarovs,

paplašina tie teorētiķi, kuri par tās objektu uzskata triādi 'grā-
mata —bibliotēka—lasītājs',3 tādējādi ietverot tajā arī grāmatzināt-
nes jautājumus.

Tātad bibliotēku zinātnes kā virszinātnes statuss uzsvērts ne

vienreiz vien. Kopš vācu bibliotēkzinātniskās skolas laikiem šī ideja
vijusies cauri gadu desmitiem un nav zaudējusi savas pozīcijas arī

šodien. Tas vedina domāt, ka priekšplānā nereti tiek izvirzīts savas

disciplīnas rangs, savas profesijas prestižs, personiskās prioritātes
vai zinātniskās skolas pašapliecinājums, nevis teorētiskie faktori/*

Lai gan pastāv daudzas un dažādas, pat pretrunīgas teorijas,
bibliotekārā darba teorētiķu un praktiķu pamatatziņa ir, ka radnie-

cīgās saskarzinātnes — informātika, grāmatzinātnē, bibliogrāfijas

un bibliotēku zinātne — ir patstāvīgas sabiedriskas zinātnes. Taču

par bibliotēku zinātnes vietu zinātņu sistēmā tādas vienprātības

joprojām nav. Katrai koncepcijai ir vērā ņemama argumentācija.
Bibliotēku zinātni kā kompleksu zinātni, kuras pamatatribūti nav

precīzi noteikti, nevar pakārtot kādai noteiktai fundamentālai zināt-

nei. Līdz ar to arī nav iespējams viennozīmīgi precizēt tās vietu

zinātņu sistēmā. Varbūt pareizāk būtu uzskatīt to par īpašu starp-
disciplināru formu vai polidisciplināru kompleksu, kas saistīts gan

ar sabiedriskajām un tehniskajām zinātnēm, gan dabzinātnēm; tās

relatīvo patstāvīgumu noteiktu lietišķie mērķi un priekšmeta integra-
tīvās nostādnes, kas orientētas uz tās objekta, t. i., bibliotekārā darba

un tā sociālās funkcijas sistemātisku atklāsmi visās mijsakarībās. 5

Šie jautājumi būtu detalizēti pētāmi.

1 Ванеев А. H. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 136.
2 Arī bibliotekāri sākotnēji neatzina informātiku. Tā, piemēram, pie Humbolta

universitātes (VDR) Bibliotēku zinātnes institūtu nodibināja 1955. g., bet tikai

1967. g. to paplašināja par Bibliotēku zinātnes un informātikas institūtu P. Stuč-

kas LVU joprojām nav informātikas katedras.
3 Узловые проблемы библиотечной науки, с. 55.
4 Кузьмин Г. К. Библиотековедение как полидисциплинарный комплекс в

системе наук. — Науковедение и информатика, 1985, вып. 26, с. 51 —52.

5 Кузьмин Г. К. Советское библиотековедение как научная отрасль. —

В кн.: Библиотечное строительство в СССР. М., 1984, с. 13.
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Bibliotēku zinātnes noliegums

lepriekš minētās nostādnes bibliotēku zinātni kopumā atzīst,
domstarpības ir vienīgi par tās vietu zinātņu sistēmā.

Jau 20. gs. sākumā izvirzījās retorisks jautājums: «Bibliotēku

zinātne? Vai tad tāda vispār ir?» Radās un nostiprinājās uzskats,
ka bibliotekāra universālā, profesionālā izglītība kļūst par surogātu,
bet kārtējais darbs — par mirušu lietu apgrūtinošu regulēšanu, kas

izsmeļ darbaspējas, bet amata zinātnisko jēgu un mērķi pārvērš par

ilūziju. Šī bibliotekāra profesijas krīze bija pilsoniskās sabiedrības

vispārējās krīzes izpausme. l 20. gados tā bija jūtama arī Padomju
Savienībā. Bija viedokļi, kas noliedza bibliotēku zinātnes zinātnisko

statusu un atzina to tikai par lietišķu un tehnisku palīgdisciplīnu,
kurai nav un nevar būt savas teorijas, sava zinātniskā pamata.
A. Lovjagins (1870 —1925), pazīstams pēcrevolūcijas gadu grāmat-
zinātnieks, bibliogrāfs un bibliotēku zinātnieks, savukārt atzina to

par disciplīnu, kura galvenokārt veic «bibliotekāro lietvedību».

J. Grebenščikovs (1887 —1935) pat ieteica identificēt bibliotekāra un

grāmatu pārdevēja profesijas un tos vienojoši saukt par grāmatnie-
kiem. Viņš centās pierādīt, ka gan bibliotekāram, gan grāmatpārde-
vējam ir vienoti uzdevumi, vieni un tie paši profesionālie paņēmieni,
bet noteicošais ir tikai darba tehnika.2 Līdzīgas domas pauda vēl

citi bibliotekāri, grāmatniecības speciālisti un bibliogrāfi. Tika pat
izteikts vulgarizēts pieņēmums, ka bibliotēku zinātnei nav vajadzīga
sava teorija, jo bibliotekārajā darbā jābalstās uz marksismu-ļeņi-
nismu.3

Jau minētajā 30. gadu diskusijā N. Krupskaja, vērsdamās pret
visiem mēģinājumiem noliegt bibliotekārās teorijas nepieciešamību,

uzsvēra, ka Padomju Savienībā bibliotekārajam darbam jābūt teorē-

tiski pamatotam.4 Teorijas, kas noliedza bibliotēku zinātnes esamību,
tomēr izplatījās. J. Rivlins (1907), pārlūkojis 1939. gada laikrakstu

publikācijas par bibliotekāro darbu, konstatēja, ka, pēc daudzu spe-
ciālistu domām, bibliotēku zinātne nav nekāda zinātne un ka tās

teorijas zinātniskums ir apšaubāms. 5 Līdzīgu nostāju vēl 50. gadu
\idū pauda F. Karatigins (1892—1957). Neuzskatīdams bibliotēku

zinātni par zinātni, viņš tomēr atzina, ka tā ir patstāvīga nozare,

kurā parādību un faktu sakarības nenosaka objektīvie likumi. Biblio-

tēku zinātnes likumsakarību noliegums īstenībā nozīmēja arī atteik-

šanos no tās kā zinātnes.6

1 Staber P. und Schmidt К. Wissenschaftskunde und Bibliolhekswissen-
schaft.

— Zentralbl. fur Bibliothekswesen, 1983, 97, H. 8, S. 350.

2 Ванеев A. H. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 16.
3 Turpat, 68. lpp.
4 Крупская Н. К. По ленинскому пути. — Пед. соч. М., 1960, т. 8,

с. 445—451.
5 Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР, с. 68.
6

Turpat, 103.—105. lpp.
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Arī mūsdienu bibliotekārajā literatūra diskutē par bibliotēku zi-

nātnes statusu. Pat bibliotekāri, atzīstot bibliotēku zinātni par plašā
sabiedrisko zinātņu klāsta specializētu jomu, uzskata, ka tā zināmā

mērā ir izolēta no pārējām sociālajam zinātnēm un savā attīstībā

krasi atpaliek no tām. Turklāt kā eklektiska disciplīna tā nebalstās

uz savu teoriju, bet tikai uz praktiskā darbā akceptētām metodēm.

Jāpiekrīt A. Cerņakam, ka mēs pārlieku pārspīlējam citu zinātņu

sasniegumus, bet nespējam (vai negribam) saskatīt savus. Tāpēc
arī bibliotekāru zinātniskie darbi nereti kļūst vai nu par citu zinātņu

konspektiem un kompilējumiem, vai arī pilnīgi ignorē saskarzi-

nātņu — informātikas, grāmatzinātnes, bibliogrāfijas zinātnes —

noskaidroto. Disertācijas tālab ir aprakstošas, bez nopietnas argu-

mentācijas un secinājumiem. 1 Tas ir raksturīgi visā pasaulē.
Dž. Šira pat apgalvo: ja 90% no ASV bibliotēku zinātnē atestētajam

disertācijām izmestu ārā, neviens to pat nepamanītu. Te gan jāpie-
bilst, ka līdzīgs procents imitācijas ir arī citas zinātnēs.

Krasi negatīva nostāja pret bibliotēku zinātni ir tehnokrātiem,
kas apšauba tās zinātniskumu. Noliedzēju galvenie argumenti —

bibliotēku zinātnei nav savu pētniecības metožu, nav vienprātības
par objektu un priekšmetu, bet īsti zinātniski darbi par bibliotekāra-

jiem jautājumiem attiecināmi uz citām zinātnēm. Tomēr jāatzīst,
ka sava taisnība tur ir. Izvirzās arī jautājums, vai pilnīga vienprā-
tība kādas zinātnes pamatatribūtu noteikšanā maz iespējama, jo
tikai ideju un uzskatu pretmetos rodas jaunas patiesības, atziņas un

teorijas, kas ir vistiešākais apliecinājums bibliotekārās teorētiskās

domas dinamiskai attīstībai.

Mūszemes bibliotēku zinātne savā ilgajā attīstības ceļā kļuvusi

par patstāvīgu sabiedrisku zinātni, kurā apvienotas nacionālās un

internacionālās tradīcijas. Būdama lietišķa zinātne, tā savu teorē-

tisko problēmu risinājumā balstās uz marksistiski ļeņinisko filozo-

fiju, bet teorijas un prakses vienoto pamatuzdevumu — sabiedrības

nodrošināšanu ar relevantu informāciju — veic ciešā sadarbībā ar

radniecīgajām komunikācijas jomām.
Bibliotēku zinātnes atziņas kļuvušas par neatņemamu, obligātu

un nozīmīgu vispārīgās kultūras sastāvdaļu. Pieaudzis tās prestižs
un sabiedriskais nozīmīgums. Ražošanas sarežģītība un nepiecieša-
mība ātri pieņemt lēmumus paaugstinājusi informācijas kā pro-

gresa veicinātājas, bibliotēkas kā zināšanu krātuves un bibliotēku

zinātnes kā teorētiskas vispārinātājas lomu sabiedrībā.

Nobeigumā tomēr nepieciešams atzīmēt, ka bibliotēku zinātnes

virzība Latvijā līdz šim diemžēl ir maz pētīta un vēl jo mazāk vēr-

1 Черняк А. Я. Исследования в области библиотечного дела и библиогра-

фии: О теории и теоретизировании. — Науч. и техн. б-ки СССР, 1984, № 8

с. 20.
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tēla. Maz zināms ari par tās pirmsākumiem. Analīzi gaida biblio-

tēku zinātnes norises 20. un 30. gados. Nepadarītais uzskatāms par
lielu parādu mūsu kultūras vēstures izpētē.

А. МАУЛИНЯ

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ: РАЗВИТИЕ

И МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУК

Резюме

Развитие теоретической библиотековедческой мысли началось одновременно
с созданием библиотек, однако до XVI века об этом процессе можно говорить

только относительно.

Общественно-политическое и религиозное движение XVI века — Реформа-
ция — в значительной мере способствовало развитию разных отраслей науки
и поощряло открытие библиотек как хранителей знаний.

Лишь введение в 1807 году немецким библиотекарем М. Шретингером
самостоятельного термина «библиотековедение» для обозначения новой дис-

циплины свидетельствовало о значительном развитии теоретической библиоте-

коведческой мысли. В начале XIX века как в Европе, так и в Америке
сложились в основном два направления обобщенных положений библиотековед-
ческой мысли: 1) библиотековедение — самостоятельная наука; 2) библиоте-

коведение — вспомогательная дисциплина.

Идея самостоятельности библиотековедения, впервые высказанная М. Шре-
тингером, а затем поддержанная Ф. Эбертом, К. Дзяцко и Ф. Эйхлером,
способствовала формированию в середине XIX века немецкой библиотековед-
ческой школы, на протяжении почти ста лет считавшей библиотековедение
самостоятельной наукой, в состав которой нередко включали книговедческую
проблематику.

Во второй половине XIX века в США также функционировала библиоте-

коведческая школа, основоположниками которой были Д. Уоллес и М. Дьюи.
Д. Уоллес впервые в США выдвинул идею о необходимости создания новой

науки — библиотековедения.
Однако было немало предложений считать библиотековедение прикладной,

вспомогательной, даже технической дисциплиной, подчиненной в основном биб-

лиографии или книговедению.

Становление теории советского библиотековедения проходило под непо-

средственным воздействием ,идей и указаний В. И. Ленина и Н. К. Крупской.

Принцип партийности в качестве методологической основы советского библио-

тековедения способствовал решению теоретических проблем, в частности аргу-
ментации самостоятельности библиотековедения.

Углубленное изучение общетеоретических вопросов библиотековедения в

60—70-х Годах, особенно попытки выявить его основные признаки — объект,

предмет, методы, систему понятий, — дали право считать библиотековедение

наукой. Хотя до сих пор нет единого мнения о предмете и объекте библиоте-

коведения (объектом считают то библиотечное дело, то библиотеку, то три-
ады — 'книга—библиотека—читатель' или 'книга—библиотекарь—читатель', че-

тырехугольник 'документ—библиотека—читатель—материально-техническая база',
а также соединение людей и сформированных знаний в общественно-полезном

отношении), интенсивное решение этих проблем свидетельствует о научной
зрелости библиотековедения.

Общепризнанным является мнение, что любая совокупность знаний стано-

вится научной дисциплиной или наукой лишь тогда, когда она имеет не
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только свою область деятельности, определенный объект, предмет, систему

понятий, но и собственный научный метод. Высказывается предположение (а
также отрицание его), что специфическим библиотековедческим методом можно

считать библиометрию, т. е. совокупность таких способов исследования, как

анализ цитирования, реферативной информации, публикаций отдельных авто-

ров, старения и рангового распределения документов. В библиотековедческих

исследованиях используются методы социологии, экономики, математики. Это

свидетельствует о комплексно-проблемном и межотраслевом характере библио-

тековедения.

Место библиотековедения в системе наук до сих пор однозначно не опре-
делено. В разных теориях утверждалось, что библиотековедение является со-

ставной частью психологии, педагогики, библиографии, книговедения и других

наук.

Советские библиотековеды О. Чубарьян, О. Коршунов, А. Ванеев и другие

доказали, что ни психология, ни педагогика, ни какая-либо другая наука не

могут решать всю библиотечную проблематику. В процессе интеграции библио-

тековедения и упомянутых дисциплин формировались библиотечная психология

и библиотечная педагогика как разделы библиотековедения. В 70-х годах акти-

визировалась книговедческая концепция, согласно которой теоретические воп-

росы библиотековедения решались в рамках книговедения.

Бурное развитие информационной деятельности вызвало необходимость

уточнить отношения между библиотековедением и новой наукой — информа-
тикой. Специалистами информатики библиотековедение было объявлено состав-

ной частью информатики, отрицалось его право на собственную теорию.
Однако взаимодействие наук и их связь на современном этапе является

объективной необходимостью. Родственные науки — библиотековедение, биб-

лиографоведение, книговедение и информатика — не могут развиваться изо-

лированно. Все они являются относительно самостоятельными.

И хотя далеко не все общетеоретические проблемы в настоящее время

решены, отечественное библиотековедение представляет собой самостоятельную

социальную науку.

A. MAULIŅA

LIBRARY SCIENCE: DEVELOPMENT AND PLACE IN THE

SYSTEM OF SCIENCES

Summary

The progress of the theoretical library science began simultaneously with

the development of libraries, however, till the 16th century one can speak about

this process only relatively.
The social, political and religious movement of the 16th century — Refor-

mation — essentially favoured the growth of different branches of science and

promoted the opening of libraries as depositories of knowledge.
Only introduction of an independent term «library science* by the German

librarian M. Schrettinger in 1807, in order to designate the new branch of

knowledge, proved a considerable development of the theory of library science.

At the beginning of the 19th century both in Europe and America two chief

trends of generalized propositions had formed: 1) library science as an indepen-
dent science; 2) library science as an auxiliary discipline.

The idea of the independence of library science first suggested by M. Schret-

tinger and then confirmed by F. Ebert, K. Dziatzko and F. Eichler, in the middle

of the 19th century favoured the formation of the German library science school,

over a period of almost 100 years considering library science as independent,
quite often including in its structure the bibliological problems.



In the second part of the 19th century library science school was functioning
also in the USA, the founders of which were D. Wallace and M. Dewey. D. Wal-

lace was the first in the USA to propound the necessity of a new science — the

library science.

However, there existed a good many opposite suggestions about it being an

applied, auxiliary, even technical discipline, subordinated on the whole to biblio-

graphy or bibliology.
The theory of Soviet library science grew under the direct influence of ideas

and instructions of V. I. Lenin and N. Krupskaya. The principle of Party spirit
as the methodological basis of Soviet library science favoured the solution of

theoretical problems, in particular, the argumentation of the self-dependence of

library science.

A profound study of general theoretic questions in the 60—70ies, particularly
the attempts to state the main signs — object, subject, methods — gave the

right to consider library science as such. Although points of view about the

subject and object of library science still differ (the object is considered to be

either library work, or the library proper, sometimes triads — «book-library-
reader» or «book-librarian-reader», the quadrangle «document-library-reader-tech-
nical basis», as well as the joining of people and formal knowledge in the sense

of social utility), intensive attempts at solution of these problems testify to the

scientific maturity of library science.
It is universally recognized that every sum total of knowledge becomes a

scientific discipline or science only then, when it has its sphere of activity, defi-

nite object, subject, system of conceptions, and particularly its own scientific

method. It has been suggested (and also denied), that bibliometry, that is, the

totality of such methods of investigation as the analysis of quoting, abstract

information, publications by separate authors, age and rank distribution of docu-

ments, may be considered a specific method of library science. Methods of sociol-

ogy, economics, mathematics are used in the investigation of library science.

It testifies to the complex problematic and inter-branch character of library
science.

So far the place of library science in the system of sciences has not been

determined. Different theories affirmed that library science was a component part
of psychology, pedagogics, bibliography, bibliology and other sciences.

Soviet library scientists O. Chubaryan, O. Korshunov, A. Vaneyev and others

proved that neither psychology and pedagogics, nor any other science can decide

all the library problems. In the process of integration of library science and the

mentioned disciplines, the library psychology and library pedagogics as sections

of library science were formed. In the 70ies the conception of bibliology was

included among the theoretical questions of library science.

The rapid development of the information activities called forth the necessity
to specify relations between library science and the new — information science.

Specialists of information science declared library science to be its ingredient, the

right of library science to its own theory was denied.

However, at present the interaction of sciences and their links are an objec-
tive necessity. Related sciences — library science, bibliography science, bibliology
and information science cannot develop in isolation: they are but relatively inde-

pendent.
Although not all the general theoretic problems have been solved at present,

library science appears as an independent social science.
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S. LINIŅA

JAUNĀKAIS BIBLIOTĒKU FONDU ZINĀTNES

TERMINOLOĢIJĀ

Terminoloģijas attīstības un bagātināšanas nepieciešamību no-

saka vairāki faktori, kuru vidū viens no būtiskākajiem ir zinātnisko

pētījumu paplašināšana un padziļināšana. Šādi procesi notiek arī

bibliotēku zinātnē. Tās disciplīnu vidū pēdējos divdesmit gados re-

dzamā vietā izvirzījusies bibliotēku fondu zinātne jeb fondu

kuras jēdzienu un līdz ar to ari terminu sistēma sazarojusies un pa-

plašinājusies sevišķi aktīvi.

Fondu zinātne un tās terminoloģija attīstās ciešā saistībā ar

citām bibliotēku zinātnes disciplīnām un saskarnozarēm — biblio-

grāfijas zinātni, arhīvzinātni un informātiku. Fondu pētījumi sekmē

to zinātniskās klasifikācijas izstrādi, noskaidro fondu funkcijas,,
īpašības, attīstības likumības, precizē to vietu un nozīmi sabiedrī-

bas informatīvajā nodrošinājumā.
70. gadu nogalē bibliotēku fondu zinātnes attīstībā beidzās em-

pīriskais posms, kurā galvenā nozīme bija prakses un lietišķo zinā-

šanu analīzei; sākās jauns periods, kurā proporcionāli apvienojās
teorētiskais un lietišķais. Pētījumos tika teorētiski pamatota un

valsts mērogā īstenota fondu depozitārās glabāšanas sistēma, no-

teiktas fondu veidošanas vispārīgās likumsakarības un principi, iz-

strādāti literatūras atlases un vērtēšanas kritēriji, pilnīgota valsts

masu un universālo zinātnisko bibliotēku fondu, kā arī centralizēto

bibliotēku sistēmu vienotā fonda veidošanas teorija, precizēti fondu

modelēšanas nosacījumi un risināti citi fondu teorijas jautājumi.
Fondu zinātnes problēmas skartas daudzās zinātniskās, metodiskās

un lietišķās publikācijās, kuru autori ir ievērojami mūsu valsts bib-

liotēku zinātnes pārstāvji — J. Arefjeva, J. Grigorjevs, J. Grihanovs,
D. Jevsejevs, N. Kartašovs, T. Mistrjukova, J. Seļiverstova, J. Sto-

ļarovs, V. Terešins un citi. 1

īpaši nozīmīga fondu zinātnē ir mācībgrāmata augstskolām
«Bibliotēku fondi»2

,
kas satur plašam speciālistu lokam pieejamu

teorētisku un praktisku materiālu. Grāmatā aplūkoti galvenokārt

1
Библиотековедение и библиографоведение: Обзорная информ. Вып. 2.

Проблемы формирования библиотечных фондов. М., 1982. 36 с.
2 Bibliotēku fondi: Māc. grām. / J. Stoļarova un J. Arefjevas red. R.: Zvaig-

zne, 1983. 207 lpp.
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bibliotēkas fonda izveides teorētiskie jautājumi, kā ari tam piemī-
tošās sistēmiskās īpašības, sniegtas svarīgāko jēdzienu izvērstas

definīcijas un dažādas bibliotēku fondu klasifikācijas, atklāti fondu

veidošanas principi un kritēriji. Atšķirībā no senāk izdotajām mācīb-

grāmatām te iztirzātas galvenās fondu teorijas un ietverti arī disku-

tējami jautājumi, tādēļ grāmatai ir zinātniskas monogrāfijas rak-

sturs. 1

Bibliotēku fondu problēmu aktualitāti pastiprina «Nolikums par
bibliotēku darbu PSRS» 2

,
kura īpašā nodaļā — «Bibliotēku fondu

veidošana un saglabāšanas nodrošināšana» daudzos aspektos atklāti

dažādi fondu zinātnes jautājumi: fondu komplektēšana, uzskaite,
glabāšana, izmantošana, kā arī valsts vienotā fonda izveide un

iespieddarbu un citu dokumentu depozitārā glabāšana. Lai īstenotu

šajā dokumentā izvirzītos uzdevumus, nepieciešama gan fondu zi-

nātnes teorētisko un metodisko aspektu padziļināta izpēte, gan ari

bibliotēku darba prakses apguve un analīze. Fondu zinātnes vēstu-

res, teorijas un metodikas problēmas pētītas atsevišķās bibliotēku

darba speciālistu disertācijās vai to daļās, kur galvenokārt aplūkota
bibliotēku sadarbība fondu veidošanā, fondu optimizācija, speciali-

zācija, modelēšana un kvalitātes noteikšana, kā arī literatūras atla-

ses teorija un tehnoloģija. Kopumā šie pētījumi teorētiski un me-

todiski nodrošina valsts bibliotēku tīkla fondu sastāva kvalitātes

uzlabošanu.3

Šajā bibliotēku zinātnes disciplīnā arī Latvijā pēdējos desmit

gados risinājies izvērsts darbs. Republikas zinātniskās bibliotēkas —

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka, Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas Fundamentālā bibliotēka, Republikāniskā zinātniski tehniskā

bibliotēka, Republikāniskā zinātniskā medicīnas bibliotēka un aug-
stāko mācību iestāžu zinātniskās bibliotēkas pētījušas gan savu fondu

stāvokli un optimizāciju, gan depozitāriju izveidi, gan arī iespējas

iekļauties depozitārās glabāšanas sistēmā. Masu bibliotēku darba

centralizācijas problēmu ietvaros pētīta centralizēto bibliotēku sis-

tēmu fondu izveide, to starpresoriskā koordinācija un kooperācija.
Jau 70. gadu sākumā Valsts bibliotēka piedalījās V. I. Ļeņina

PSRS Valsts bibliotēkas organizētajā pētījumā «Zinātnisko biblio-

tēku fondu attīstības perspektīvas». Pamatojoties uz šī pētījuma pro-

grammu un metodiku, tika izstrādāta republikāniskās bibliotēkas

specifikai piemērota programma un metodika. Reģionālajā pētījumā

1 Соколов А. В. Теория формирования библиотечных фондов: тенденции

развития. — Науч. и техн. б-ки СССР, 1982, № 2, с. 3—7.
2 Nolikums par bibliotēku darbu Padomju Sociālistisko Republiku Savie-

nībā. — PSRS AP Ziņotājs, 1984, № 12, 212 —221. lpp.
3 Disertāciju apskatu sk. raksta: Маркина А. В. Разработка проблем фор-

мирования библиотечных фондов в диссертациях 1975—1984 гг. — Сов. библио-

тековедение, 1985, № 6, с. 29—45.
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tika noskaidrots VB fonda sastāvs un ta attīstības iespējas, iegūts
fonda izmantošanas hronoloģiskais un tipoloģiskais raksturojums,
kā arī izstrādāti zinātniski pamatoti mazpieprasītās literatūras atla-

ses kritēriji. Tātad līdztekus VB fonda izmantošanas noskaidrošanai

tika risināti arī depozitārā fonda izveides zinātniskie, metodiskie un

organizatoriskie jautājumi. 70. gadu vidū VB kļuva par centrālo

republikānisko universālo depozītbibliotēku, bet RZTB — par teh-

niskās literatūras un tehniskās dokumentācijas speciālo veidu depo-
zītbibliotēku.1

Latvijas PSR zinātnisko bibliotēku devumu depozitārās glabā
šanas sistēmas izveidē un stabilizēšanā akceptēja un pozitīvi no-

vērtēja PSRS Kultūras ministrijas un V. I. Ļeņina PSRS Valsts

bibliotēkas organizētā Vissavienības seminārapspriede «Fondu depo-
zitārās glabāšanas valsts sistēmas pilnveidošana» (Rīga, 1980. g.).
So bibliotēku iekļaušanās depozitārās glabāšanas sistēmā un bib-

liotēku fondu eksponenciālais pieaugums aktivizēja fondu izpēti.

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka saskaņā

ar PSRS ZA Sibīrijas nodaļas zinātniskās bibliotēkas programmu

70. gados veica savas sistēmas bibliotēku centralizētās komplektē-
šanas izpēti, īpašu vērību veltot ārzemju literatūras komplektēšanas
koordinācijai, bet 80. gados pievērsās tēmai «Latvijas PSR ZA bib-

liotēku fondu veidošanas, atklāšanas un izmantošanas optimālā sis-

tēma», pētot arī fonda racionālu izvietojumu jaunajā bibliotēkas

ēkā. Arī citas Latvijas zinātniskās bibliotēkas pēta savus fondus

dažādos skatījumos. P. Stučkas LVU Zinātniskā bibliotēka 70. un

80. gados noteikusi sava fonda komplektēšanas profilu, tā atbilstību

mācību procesam un docētāju informatīvajām vajadzībām, kā ari

izstrādājusi fonda modeli. Fonda izpētes lietišķajiem aspektiem pie-
vērsušās arī Zinātniskā medicīnas bibliotēka un Zinātniski tehniskā

bibliotēka.

Bibliotēku darba centralizācijas svarīgākā un arī sarežģītākā
daļa ir sistēmas vienotā fonda veidošana. Jau 60. gadu nogalē re-

publikā sākās pilsētu un lauku bibliotēku centralizācija; atbilstoši

katra reģiona īpatnībām tika izstrādāti fondu komplektēšanas un

uzskaites teorētiskie un praktiskie pamati. 2

Viens no mūsdienu bibliotēku darba galvenajiem uzdevumiem ir

racionāla bibliotekāro un bibliogrāfisko resursu izmantošana. To

1 Daukste I. V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas centrālā republikāniskā
depozitārija uzdevumi un veidošana. — B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR

Valsts b-ka, 1979, 2(VII), 98.—113. lpp.
2 Dimenšteine M. Centralizētā tikla bibliotēku vieta bibliotekārās apkalpoša-

nas vienotajā sistēmā rūpniecības pilsētās Latvijā. — Raksti /' V. Lāča LPSR

Valsts b-ka, 1974, 5, 5.—19. lpp.; Eglīte Z. Bibliotekārā apkalpošana lauku rajona
centralizācijas apstākļos. — Turpat, 20.—41. lpp.; Дидич Ф. Книжный фонд
централизованной сети государственных массовых библиотек в единой системе

библиотечного обслуживания населения Риги. — B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča

LPSR Valsts b-ka, 1979, 2(VII), 5.-29. lpp.
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būtiska sastāvdaļa ir vienotais bibliotēku fonds. Vienotā fonda iz-

veides problēmas ir aktuālas un sarežģītas, taču maz pētītas, teorē-

tiski un metodiski neizstrādātas. 80. gados VB piedalījās V. I. Ļeņina
PSRS VB pētījumā «Bibliotekāro un bibliogrāfisko resursu racionāls

izvietojums un izmantošana valstī» (1981 —1984). Lai gan šo pētī-

jumu organizēja PSRS VB, tas uzskatāms par pirmo visus bibliote-

kāros resursus aptverošo starpresorisko republikas mēroga pētījumu.
Tā turpinājums pēc pašu izstrādātas programmas ir VB 1983. gadā
sāktais pētījums «Bibliotēku fondu racionāls izvietojums un attīs-

tības perspektīvas Latvijas PSR republikāniskās pakļautības pilsē-
tās» (1983 —1987) kura galvenais mērķis — vērtēt dažādu resoru,

nozaru, veidu un tipu bibliotēku fondus un atklāt to attīstības gal-
venās likumsakarības un perspektīvas, noteikt bibliogrāfiskā uzziņu
aparāta stāvokli un optimālo struktūru, kā arī noskaidrot bibliotēku

sadarbības iespējas reģionāla starpresoriska vienota fonda tālākā

veidošanā.

Visi pētījumi un arī fondu izveides prakse sekmēja jaunu jē-
dzienu un tiem atbilstošu terminu rašanos; to plašs lietojums zināt-

niskajos, praktiskajos un metodiskajos publicētajos un nepublicētajos
dokumentos liecināja par fondu zinātnes jēdzienu sistēmas termino-

loģiskā nodrošinājuma bagātināšanos.
Visplašāk un uzskatāmāk bibliotēku zinātnes, arī fondu teorijas

terminoloģija fiksēta terminoloģiskajās vārdnīcās. Laikposmā no

1976. gada līdz 1986. gadam V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēka

izdevusi divas šādas vārdnīcas2
,

kurās ievērojamu vietu ieņem ari

fondu zinātnes terminsistēma; tā vienkopus atrodama vārdnīcu sis-

temātiskajā terminu rādītājā. 1986. gada izdevumā iekļauti 216 ter-

mini par dažādiem fondu teorijas un prakses jautājumiem — fondu

klasifikāciju pēc satura, izdevumu veidiem, apstrādes paņēmieniem,

reģionālās piederības; vārdnīcā skaidroti arī fondu veidošanas —

komplektēšanas, organizācijas, vadīšanas un fondu izpētes termini.

Terminoloģiskās vārdnīcas atklāj ne vien jēdzienu sistēmas saturu

un lingvistisko nodrošinājumu, bet uzskatāmi parāda arī atbilstošās

terminsistēmas vājās un stiprās puses. V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas sastādāmo bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu skaid-

rojošo četrvalodu (latviešu —krievu—angļu—vācu) vārdnīcu VB iz-

dos atsevišķos tematiskos laidienos. Gatavojot laidienu «Bibliotēku

fondi», kļuva skaidrs, ka šajā jomā vēl ir daudz jēdzieniski un

lingvistiski neizstrādātu terminu.

1 Biblioieku fondu racionāls izvietojums un attīstības perspektīvas Latvi-
jas PSR republikāniskās pakļautības pilsētās: Pētīj. tehn. uzdevums / V. Lāča

LPSR Valsts b-ka; Sast. V. Grundule. R., 1984. 85 lpp.
2 Словарь библиотечных терминов / Общ. ред. О. С. Чубарьяна. М.: Книга,

1976. 224 с; Библиотечное дело: Терминол. словарь / Гос. б-ка СССР им.

В. И. Ленина; Сост.: И. М. Суслова, Л. Н. Уланова. 2-е, перераб. и значит,

доп. изд. М.: Книга, 1986. 224 с.
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Fondu zinātnes un tās terminsistēmas attīstību būtiski ietekmē

saskarsme ar citām bibliotēku zinātnes disciplīnām un saskarnoza-

rēm. Tā, piemēram, daudzi informātikas termini aizgūti no biblio-

tēku zinātnes, protams, precizējot jēdzienu saturu atbilstoši nozares

specifikai. Tāpēc informātikas terminu vārdnīcā1 bibliotēku zinātnes,

bibliogrāfijas zinātnes un citu saskarzinātņu terminu un terminele-

mentu īpatsvars ir ļoti liels. Kaut arī daudziem informātikas ter-

miniem ir tikai šai zinātnes nozarei un informācijas darbam rak-

sturīgā nozīme, tomēr vērojama dažu informātikas terminu difūzija
bibliotēku zinātnes, arī fondu zinātnes terminoloģijā. Daži biblio-

tēku zinātnieki nereti pat atteikušies no tradicionālajiem bibliotekā-

rajiem terminiem un konsekventi (dažkārt arī nekonsekventi), lieto-

jot informātikas terminus, ievieš tos bibliotekārajā darbā. Sai parā-
dībai gan var rast likumsakarīgu skaidrojumu: pēdējā laikā arvien

intensīvāk tiek pētīta bibliotēku fondu vieta vienotajā valsts zināt-

niski tehniskās informācijas sistēmā.

Fondu zinātnes terminsistēmas precizēšanai un vienādošanai

zināma nozīme ir valsts terminoloģiskajiem standartiem VS 7.26-80

«Библиотечное дело. Основные термины и определения»,VS 7.27-80

«Научно-информационная деятельность. Основные термины и

определения».
2 Abu normatīvdokumentu veidošana tika veikta pa-

ralēli, tādēļ sastādītāji centās katrai darbības jomai radīt specifis-
kus terminus, kaut arī tie tiek plaši lietoti abās saskarnozarēs.

VS 7.26-80 nodaļā «Bibliotēkas fonds» iekļauti 10 šīs sistēmas

termini: система библиотечных фондов — bibliotēkas fondu sis-

tēma, bibliotēku fondu sistēma; универсальный библиотечный

фонд — [bibliotēkas] universālais fonds; многоотраслевой библио-

течный фонд — [bibliotēkas] daudznozaru fonds; отраслевой биб-

лиотечный фонд — [bibliotēkas] nozares fonds; депозитарный биб-

лиотечный фонд — [bibliotēkas] depozitārais fonds; обменный

фонд библиотеки — [bibliotēkas] apmaiņas fonds; формирование
библиотечного фонда — bibliotēkas fonda veidošana; комплектова-

ние библиотечного фонда — bibliotēkas fonda komplektēšana; ор-

ганизация библиотечного фонда — bibliotēkas fonda organizācija:
межбиблиотечный книгообмен — starpbibliotēku grāmatu apmaiņa.
Tātad apakšsistēmā «Bibliotēkas fonds» standarta sastādītāji ir sa-

glabājuši terminelementu библиотечный tajos terminos, kuri apzīmē
dažādus bibliotēkas fondu veidus, tāpēc termini универсальный биб-

лиотечный фонд, многоотраслевой библиотечный фонд un citi ir

1 Терминологический словарь по информатике / Междунар. центр, науч. и

техн. информ. М., 1975. 752 с; Eesti-inglise-sakse-vene infosčnastik / Koostanud
U. AgtlT е. с. Tallin: Valgus, 1977. 278 lk.

2 Standartizēto terminu latviskie ekvivalenti tika apspriesti un apstiprināti
Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisijas sēdēs un publi-
cēti ieteicamo terminu sarakstos «Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini»:

VS 7.26-80 — 15. laidienā, VS 7.27-80 — 17. laidienā. Ērtības labad teksta tor-

tnini sniegti paralēli krievu un latviešu valoda.
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gari, no tiem nav ērti veidot atvasinājumus. Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas Terminoloģijas komisija, apspriežot to latviskos ekviva-

lentus, nolēma terminelementu bibliotēkas visos gadījumos neuzska-

tīt par obligātu, tāpēc tas elidēts (sk. iepriekš minētajos piemēros

kvadrātiekavās).

levērojamākie fondu zinātnes speciālisti uzskata, ka nākamais

solis tās terminsistēmas pilnveidošanā varētu būt terminoloģiskā
VS «Bibliotēkas fondi» izstrāde.

VS 7.27-80 «Научно-информационная деятельность. Основные

термины и определения» iekļauti termini, kas apzīmē dažādu uzziņu

un informācijas fondu veidus: справочно-информационный фонд

(СИФ) — uzziņu un informācijas fonds (UIF); государственный

справочно-информационный фонд (ГСИФ) — valsts uzziņu un

informācijas fonds (valsts UIF); единый территориальный спра-

вочно-информационный фонд (ЕТСИФ) — vienotais teritoriālais

uzziņu un informācijas fonds (VTUIF); единый отраслевой спра-

вочно-информационный фонд (ЕОСИФ) — vienotais nozares uz-

ziņu un informācijas fonds (VNUIF). Šie uzziņu un informācijas
fondi atrodas informācijas iestādēs; tie ir pēc noteiktiem principiem

veidoti, ar uzziņu meklēšanas aparātu apgādāti dokumentu kopumi,
kas domāti zinātnes un ražošanas darbinieku operatīvai apkalpoša-
nai. Šo fondu un bibliotēku fondu funkcijas daudzos gadījumos ir

identiskas vai arī cita citu papildina. Praksē vērojama pat šo fondu

integrācija, taču terminoloģiski tie būtu jānošķir.
Viens no fondu zinātnes galvenajiem uzdevumiem ir pamatjē-

dziena 'bibliotēkas fonds' precizēšana un padziļināšana. Tā nepiecie-
šamību nosaka eksponenciālais informācijas pieaugums un informā-

tikas attīstība. 70. gados radās daudz relatīvi precīzu jēdziena 'bib-

liotēkas fonds' formulējumu, pie tam gan bibliotekārajā literatūrā,

gan terminoloģiskajos dokumentos termins bibliotēkas fonds aizstāts

ar saīsinātu variantu fonds. Bibliotekāro terminu vārdnīcā termins

fonds skaidrots kā sabiedriskai lietošanai paredzēts iespieddarbu un

citu dokumentu kopums, ko bibliotēka veido atbilstoši savām fun-

kcijām. 1 J. Stolarovs, precizējot šī termina saturu, uzsvēris, ka tas

ir sistematizēts, bibliotēkas uzdevumiem, tipam un profilam atbil-

stošs iespieddarbu kopums, kas domāts konkrētās bibliotēkas, kā arī

citu bibliotēku lasītāju lietošanai un ko glabā tik ilgi,_ kamēr tas

spēj izraisīt reālu vai potenciālu lasītāju interesi. 2 Savukārt grāmata
«Библиотека: структурно-функциональный подход» termins skaid-

rots kā noteiktas šķiras interesēs radīts (PSRS — sabiedrības ko-

pumā) sistematizēts dokumentu kopums, kas veidots atbilstoši kon-

krētas bibliotēkas uzdevumiem, tipam, profilam un paredzēts šīs un

1 Словарь библиотечных терминов, с. 174.
2 Bibliotēku fondi, 9. lpp.
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citu bibliotēku abonentu apkalpošanai, kā ari ilgstošai glabāšanai,
kamēr dokuments nezaudē savu reālo vai potenciālo vērtību. 1

VS 7.26-80 «Библиотечное дело» jēdziens 'bibliotēkas fonds' for-

mulēts īsāk: «sistematizēts iespieddarbu un citu dokumentu krājums,
kas savākts atbilstoši bibliotēkas uzdevumiem un lasītāju vaja-
dzībām».

Attīstot bibliotēkas fonda teorētisko skaidrojumu, J. Stoļarovs

par fonda pamatfunkciju izvirzījis «cilvēces atmiņas» funkciju. Ne-

pieciešamība vākt un glabāt dokumentus, kuros fiksētas zināšanas,

radīja bibliotēku fondus. Tātad bibliotēkas fonds, būdams cilvēka dar-

bības pieredzes fiksējums, ir viena no cilvēces atmiņas formām.2 Kā

redzams, termina fonds jēdzieniskais saturs vēl nav vispusīgi at-

klāts, trūkst pilnīga, zinātniski pamatota šī jēdziena skaidrojuma.
Vienota viedokļa nav arī par bibliotēkas fonda sastāvdaļu vispā-

rināto nosaukumu. J. Stoļarovs un J. Terešins iesaka vienas biblio-

tēkas ietvaros tos apzīmēt ar terminu подфонд — apakšfonds. Tā,

piemēram, klasificējot bibliotēkas fondu pēc tā sastāvā esošo do-

kumentu veidiem, tā sastāvdaļas būtu jānosauc šādi: audiovizuālo

dokumentu apakšfonds, žurnālu apakšfonds, grāmatu apakšfonds
v. tml. Sis ieteikums gan atspoguļojas dažādās fondu klasifikācijās,
tomēr bibliotēku praksē nav ieviesies.

J. Stoļarovs vairākās publikācijas atzīmējis galvenos bibliotēku

fondu terminsistēmas trūkumus un uzdevumus tās pilnīgošanā un

attīstībā.

Precizējams jēdziens vienotais fonds, kuru lieto valsts masu bib-

liotēku centralizēto sistēmu fonda apzīmēšanai, citu resoru biblio-
tēku sistēmu kopējā fonda apzīmēšanai v. tml. Jaunu šī jēdziena sa-

turu deva «Nolikums par bibliotēku darbu PSRS», kurā uzsvērts, ka

«valsts bibliotēku un sabiedrisko organizāciju bibliotēku fondi veido

vienotu bibliotēku fondu, kas ir sociālistiskais īpašums un atrodas

valsts aizsardzībā»3. Seit norādītie juridiskie faktori, šķiet, ir nepie-
tiekami valsts vienotā fonda būtības skaidrojumam. Pilnīgāks jē-
dziena skaidrojums sniegts terminu vārdnīcā, kur uzsvērta terito-

riālās un nozariskās koordinācijas nepieciešamība. 4 Vienotā fonda

teorētisko izpratni sekmēja vienotās bibliotēku sistēmas un biblio-

tēku teritoriālo kompleksu teorētisko problēmu izstrāde. V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas pētījumā «Bibliotēku fondu racio-

nāls izvietojums un attīstības perspektīvas Latvijas PSR republikā-
niskās pakļautības pilsētās» vienotais reģiona fonds formulēts kā

reģiona bibliotēku vai bibliotēku sistēmas fondu kopums, kas veidots,

1 Столяров Ю. H. Библиотека: структурно-функциональный подход. M,
1981, с. 77.

2 Turpat, 78.-82. lpp.
3 Nolikums par bibliotēku darbu PSRS. — PSRS AP Ziņotājs, 1984, № 12,

214. lpp.
4 Библиотечное дело: Терминол. словарь, с. 49—50.
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koordinējot un kooperējot fondu izveides procesus, organizējot vie-

notu bibliogrāfisko uzziņu aparātu, tā iegūstot organisku veselumu,

kura komponentiem ir noturīgi iekšējie sakari, kas nodrošina visas

sistēmas vienotību un piešķir tai jaunas īpašības. 1 Sis formulējums,
šķiet, precīzi atklāj jēdziena būtību. Tāpat arī vienotā valsts fonda

interpretējumā nepieciešams uzsvērt tā būtiskākās īpašības un vie-

nojošos faktorus, valstisko koordināciju un kooperāciju, vienoto bib-

liogrāfisko uzziņu aparātu v. c.

Fondu veidošanas teorijā pēdējā laikā precizēti daudzi jēdzieni
un ieviesti jauni termini. Viens no tiem ir bibliotēku fondu zinātne

jeb bibliotēku fondoloģija.2 V. Terešins bibliotēku vispārīgajā fondu

zinātnē izdala divas jomas: pirmā — fondu izpēte, kurā nosaka

fondu būtību, izstrādā to klasifikācijas zinātniskos pamatus, nosaka

galvenās funkcijas, īpašības, attīstības likumsakarības, vietu un

lomu sabiedrībā utt.; otrā. — fondu veidošana, kurā ietilpst fonda

modelēšana, komplektēšana, organizācija v. c.
3 Bez vispārīgās fondu

zinātnes viņš izdala speciālo fondu zinātni, kas pētī specifiskas da-

žādu bibliotēku tipu (speciālo, universālo, bērnu v. tml.) fondā

ietverto dokumentu veidu un fonda reģionālā izvietojuma īpatnī-
bas v. c.

Zinātnes attīstībai mūsdienās ir raksturīga sistēmisko pētniecības
metožu izmantošana. Sistēmiskā pieeja pētāmo objektu aplūko kā

noteiktu elementu kopumu, kuru mijiedarbību nosaka to īpašību

integritāte. Fondu zinātnē šī metode izmantota fonda kā vienotas

sistēmas pētījumos. Tā Jāvusi pilnīgāk atklāt bibliotēkas fonda īpa-
šības, pazīmes un attiecības. Fonda īpašības pirmais analizējis
J. Grigorjevs, to tālāku izpēti sekmējuši V. Terešins un J. Stoļarovs. 4

Viņi ieviesuši daudz jaunu terminu, kuru atveidojums latviešu va-

lodā dažkārt radīja lielas grūtības. Aplūkosim dažus no tiem!

Pētot bibliotēkas fondu kā vienotu sistēmu, tika noteiktas fonda

sistēmiskās īpašības, kuras tam piemīt kā patstāvīgai sistēmai un

bez kurām tas nevar pastāvēt. Visas fonda sistēmiskās īpašības
iedalāmas divās grupās: pirmajā no tām ietilpst fonda vispārsistē-
miskās īpašības, kuras piemīt ikvienai sistēmai: fonda atklātums —

открытость фонда, fonda attīstāmība — развиваемость фонда,

1 Bibliotēku fondu racionāls izvietojums un attīstības perspektīvas..., 7.—

8. lpp.
2 Терешин В. И. Библиотечное фондоведение: современное состояние, проб-

лемы. — Науч. и техн. б-ки СССР, 1982, № 3, с. 3—12.
3 Беспалова Э. К. Специальное библиотековедение в структуре библиотеч-

ной теории. — Науч. и техн. б-ки СССР, 1980, № 7, с. 19.

4 Григорьев Ю. В. Теоретические основы формирования библиотечных фон-
дов / МГИК. М., 1973, 88 с; Терешин В. И. Система библиотечных фондов
технической литературы и документации: учеб. пособие / МГИК. М., 1978.

97 с; Терешин В. И. Фонды специальных научных библиотек / МГИК. М.,
1973. 96 с; Столяров Ю. Н. Общесистемные свойства библиотечного фонда. —

Сов. библиотековедение, 1979, № 2, с. 23—25; Столяров Ю. И. Специфические
свойства библиотечного фонда. — Сов. библиотековедение, 1979, №4, с. 59—73.
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fonda dinamiskums — динамичность фонда, fonda statiskums —

статичность фонда, fonda vadāmība — управляемость фонда, fonda

varbūtiskums, fonda stohastiskums — вероятность фонда, стоха-

стичность фонда, fonda veselums — целостность фонда. Fonda vis-

pārsistēmiskās īpašības padara to par atklātu, attīstāmu, dinamisku,

statisku, stohastisku, vadāmu sistēmu ar aktīvu atgriezenisko saikni.

Otrajā grupā ietilpst fonda specifiskās īpašības, kuras piemīt tikai

fondam kā specifiskai sistēmai un bez kurām tas nevar pastāvēt kā

sistēma: fonda daudzējādība — множественность фонда, fonda dro-

šums — надежность фонда, fonda informatīvums — информатив-
ность фонда, fonda konservatīvums — консервативность фонда,
fonda kumulatīvums — кумулятивность фонда, fonda neviendabī-

gums — гетерогенность фонда, fonda sakārtotība — упорядочен-

ность фонда, fonda vērtīgums — ценность фонда.
Fonda sistēmisko īpašību latviskie apzīmējumi šķiet veiksmīgi

un nepārprotami, tie akceptēti Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas
komisijā, taču to veidošana nebija viegla. Tā, piemēram, fonda sistē-

miskās īpašības надежность фонда apzīmējuma sākotnējais ekvi-

valents bija fonda atbilstība. Šo speciālistu ieteikto terminu, kas

apzīmē bibliotēkas fonda specifisku īpašību — spēju pilnīgi un ope-
ratīvi apmierināt lasītāju pieprasījumus atbilstoši bibliotēkas profi-
lam, Terminoloģijas komisija noraidīja un akceptēja citu terminu —

fonda drošums. Taču mācībgrāmatā «Bibliotēku fondi» (R., 1983),

pētījumu programmās un citur vēl plaši lietots iepriekšējais vari-

ants — fonda atbilstība. Šādā situācijā termina fonda drošums

adaptācija šķiet problemātiska.
Fondu zinātnes uzmanības centrā arvien ir bijušas fondu veido-

šanas likumsakarības un principi. Tas atainojas arī terminoloģijā.
Līdz 60. gadiem mūszemes fondu zinātnē lietojām terminus bibliotē-

kas fonda komplektēšana un bibliotēkas fonda organizācija, t. i.,
tāda stāvokļa panākšana, lai fondu varētu izmantot. 70. gados tika

izveidots jauns, plašāks jēdziens — bibliotēkas fonda veidošana1,

kurā ietilpst fonda komplektēšana, organizācija un vadīšana, šāda

jēdziena struktūra pieņemta par pamatu arī mācībgrāmatā «Biblio-

tēku fondi».2

V. Terešins šai triādei pievieno arī fonda modelēšanu3
,

t. i., fonda

galveno elementu noteikšanu, kas atspoguļo visu fonda elementu

kopumu, to sakarus un pastarpinātību; modelēšanas rezultāts ir

fonda vēlamais modelis.

1 Григорьев Ю. В. Теоретические основы формирования библиотечных фон-
дов, с. 89.

2 Bibliotēku fondi. 207 lpp.
3 Терешин В. И. Фонды специальных научных библиотек. 96 с; Тере-

шин В. И. Библиотечное фондоведение: современное состояние, проблемы. —

Науч. и техн. б-ки СССР, 1982, № 3, с. 3—12.
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Jēdzienu fonda vadīšana kā vienu no fonda veidošanas procesiem
ieviesa J. Grigorjevs. Tagad par šo tematu ir daudz publikāciju, jo
fondu vadīšanas metožu un principu izstrāde turpinās. V. Terešins,

piemēram, uzskata, ka fonda vadīšana ietver visu bibliotēkas darbu

ar fondu un tajā ietilpst fonda modelēšana, fonda veidošanas plāno-
šana un fonda izpēte. (Fonda veidošanas plānošanu viņš tātad pa-

kļauj fonda vadīšanai.) Vārdnīcā «Библиотечное дело»
1 fonda va-

dīšana skaidrota kā fonda komplektēšanas un organizācijas regulē-
šana, lai nodrošinātu bibliotēkas uzdevumiem un lasītāju interesēm

atbilstošu tā optimālo sastāvu, apjomu un izmantošanas efektivitāti.

Jaunās augstskolu mācību programmas sastādītāji atteikušies no

tradicionālās triādes un fonda veidošanā iekļāvuši fonda modelē-

šanu, fonda komplektēšanu, fonda uzskaiti, fonda bibliotekāro ap-

strādi, fonda izvietojumu, fonda kārtojumu un fonda glabāšanu.
Sie piemēri rāda, ka jaunas hipotēzes neizbēgami rada savu

īpašu jēdzienisko un terminoloģisko aparātu. Latvijas PSR biblio-
tēku praksē līdz šim neskaidrības radīja jēdziena fonda vadīšana

lingvistiskais apzīmējums, lietoja terminus fonda vadīšana, fonda

vadība un pat fonda pārvaldīšana. Zinātņu akadēmijas Terminolo-

ģijas komisija procesuālā nozīmē akceptēja terminu fonda vadīšana.

Termins vadība līdztekus vadošo personu kopuma apzīmējumam
ietver arī procesuālā vispārinājuma nozīmi, un tas lietojams tādās

terminoloģiskās vārdkopās kā fonda vadības sistēma, fonda vadības

struktūra.

Viens no bibliotēku galvenajiem uzdevumiem ir optimāla, biblio-

tēkas profilam un lasītāju vajadzībām atbilstoša fonda komplektē-
šana. Komplektēšanas teorijas ietvaros 70. gadu beigās un 80. gadu
sākumā tika veikti vairāki pētījumi 2 fonda modelēšanā (моделиро-
вание фонда), t. i., fonda galveno elementu ierobežota kopuma no-

teikšanā, kas atspoguļo visu fonda elementu kopumu, to sakarus un

pastarpinātību. Līdz ar to radās jauni jēdzieni un termini. Fonda

modelēšanas rezultāts ir fonda modelis (модель фонда) — iecerēts

vai realizēts fonda sastāva vai struktūras atveidojums. Tā kā biblio-

tēkas fonds ir sarežģīta un dinamiska sistēma, izveidot vienu ap-
tverošu tā modeli nav iespējams. Pagaidām izstrādāti 4 modeļu
veidi: 1) aprakstošais (vārdiskais) fonda modelis (описательная
(словесная) модель фонда); 2) matemātiskais fonda modelis —

fonda skaitliskās un nozariskās struktūras atklāšanai (математичес-
кая модель фонда); 3) fonda tematiski tipoloģiskā sastāva modelis

(модель тематико-типологического состава фонда); 4) bibliogrā-
fiskais fonda modelis (библиографическая модель фонда).

1 Библиотечное дело: Терминол. словарь, с. 153.

2 Pētījumos piedalījās V. I. Ļeņina PSRS VB, VACP zinātniskās bibliotēkas,
Maskavas Valsts Kultūras institūta un citu iestāžu speciālisti. Galvenos metodis-

kos pieņēmumus izstrādāja N. Kartašovs, J. Stoļarovs un V. Zaborova.
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Daļa pētījumu materiālu, kā arī izstrādātais masu bibliotēkas

fonda bibliogrāfiskais modelis publicēti krājumā «Моделирование
библиотечных фондов» 1. Taču pētījuma ietvaros diemžēl vēl sasto-

pamas terminoloģiskas neprecizitātes, piemēram, sinonīmiski ir ter-

mini tematiski tipoloģiskais komplektēšanas plāns, tematiski tipolo-

ģiskais fonda modelis. Tematiski tipoloģiskajai fonda modelēšanai

pievērsusies arī M. J. Saltikova-Ščedrina Valsts publiskā bibliotēka.2

Terminoloģiju bagātina arī bibliotēkzinātnisko pētījumu meto-

dikas, teorijas un prakses sakaru pilnīgošana un nostiprināšana, pē-

tījumu konkretizēšana un rekomendāciju zinātniskā pamatotība. Tas

izpaužas bibliotēku darba «ekonomizācijā», bet visspilgtāk — bib-

liotēku fondu izpētē; praksē un teorijā nostiprinājušies jēdzieni —

fonda izmantošana, fonda izmantošanas efektivitāte, fonda pilnī-

gums, fonda apgrozība, fonda izvietojums, fonda modelis v. c.

Bez tradicionālajiem speciālajiem fonda izmantošanas rādītā-

jiem — izsnieguma un fonda apgrozības — pievērsīsimies dažiem

jaunākajiem, kā arī tiem, kuru terminoloģiskais apzīmējums ir mai-

nījies.
lespieddarbu vidējo skaitu uz vienu kāda reģiona (rajona, pil-

sētas, republikas, valsts) vai bibliotekārās apkalpes rajona iedzīvo-

tāju, vienas bibliotēkas lasītāju vai vairāku bibliotēku lasītāju
apzīmē ar terminiem grāmatnodrošinātība, grāmatnodrošinājums —

книгообеспеченность. Termins gan latviešu, gan krievu valodā ir

semantiski neprecīzs, taču citu apzīmējumu pagaidām nav izdevies

atrast.

Jaunu apzīmējumu ieguvis viena un tā paša nosaukuma vai

atsevišķa izdevuma iespieddarbu vai citu dokumentu vidējais
skaits, kādu bibliotēka nolēmusi iegādāties vai kāds jau ir tās

fondā: eksemplaritāte — экземплярность. Tātad vairs nelietojam

vārdkopterminu vidējais eksemplāru skaits, bet gan eksemplaritāte.

Eksemplaritāte ir viens no fonda sastāva rādītājiem. Aprēķina arī

fonda daļas eksemplaritāti — частная экземплярность.

Fonda izmantošanas intensitātes rādītāji ir fonda apgrozība —

обращаемость фонда; fonda daļas apgrozība — частная обраща-

емость фонда; fonda nozariskā apgrozība — отраслевая обраща-
емость фонда (kādas fonda zinātņu nozares nodaļas izmantošanas

rādītājs); fonda reālā apgrozība — реальная обращаемость фонда
(lasītāju pieprasījuma biežuma rādītājs, ko aprēķina, dalot iespied-
darbu vai citu dokumentu izsniegumu ar aktīvā fonda vai

fonda aktīvās daļas lielumu); fonda sastāva atbilstības koeficients —

коэффицент соответствия состава фонда (nosakāms, dalot fonda

1 Моделирование библиотечных фондов: Сб. науч. тр. / Гос. б-ка СССР

им. В. И. Ленина. М., 1983. 160 с.
2

Тематико-типологическое моделирование фондов ЦБС: Сб. науч. тр. /
Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1983. 152 с.
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pētāmās daļas izsnieguma procentuālo sastāvu ar šīs fonda daļas

procentuālo sastāvu).
Jaunu apzīmējumu ieguvis tradicionālais fonda izmantošanas rā-

dītājs — noteiktā laikposmā vienam lasītājam izsniegto iespieddarbu
vai citu dokumentu vidējais skaits — lasītība — читаемость. Kā

zināms, līdz šim to apzīmēja ar terminu lasāmība, kas nebija adek-

vāts krievu terminam читаемость (kaut arī ilgus gadus tas tika lie-

tots bibliotēku praksē un valsts statistikā). Terminoloģijas komisija
pārskatīja šo jautājumu un apstiprināja neoloģismu lasītība. Ar ter-

minu lasāmība — читабельность tagad apzīmē rakstītā vai iespiestā
teksta uztveres sarežģītību, t. i., teksta lingvistisko elementu ko-

pumu, to sakarības un grafisko attēlojumu, kas ļauj šo tekstu iz-

prast vai neizprast, optimāli ātri lasīt vai nelasīt, rada vēlēšanos

lasīt vai nelasīt.

Terminu grupā, kas apzīmē dažādus fonda uzskaites veidus, bez

tradicionālajiem terminiem — fonda individuālā uzskaite — индиви-

дуальный учет фонда, fonda summārā uzskaite — суммарный учет

фонда — minamas šādas novitātes: fonda neinventāriskā uzskaite —

безинвентарный учет фонда, fonda reģistratīvā uzskaite — ре-

гистрационный учет фонда. Izmaiņas raksturīgas ar to, ka uzskai-

tes veidu apzīmējumu terminelementi tagad ir īpašības vārdi 'nein-

ventāriskā' un 'reģistratīvā' agrāko 'neinventārā' un 'reģistrējošā'
vietā.

Fonda kārtojuma terminsistēmā izmaiņas notikušas galvenokārt

lingvistiskā aspektā. Dažādu kārtojuma veidu apzīmēšanai līdz šim

tika lietoti gan īpašības vārdi, piemēram, alfabētiskais kārtojums,
sistemātiskais kārtojums, gan arī lietvārda ģenitīvs, piemēram, for-

māta kārtojums, kārtas kārtojums, priekšmetu kārtojums, valodu kār-

tojums. Terminoloģijas apakškomisija pēc valodnieku ieteikuma no-

lēma šos apzīmējumus vienādot, izslēgt no tiem lietvārda ģenitīvu
kā terminelementu un aizstāt to ar īpašības vārdu. Zinātņu akadē-

mijas Terminoloģijas komisijā akceptēti šādi termini: formātiskais

kārtojums, kārtiskais kārtojums, priekšmetiskais kārtojums, valodis-

kais kārtojums un precizēts termins inventārais kārtojums — tagad
inventāriskais kārtojums.

Dažādu kombinēto kārtojumu veidu terminos krievu valodā ap-

zīmētāji ir defissavienojumi, piemēram, форматно-инвентарная рас-

становка, географическо-порядковая расстановка, систематическо-

языково-алфавитная расстановка и. с. šādos defissavienojumos
semantiski nozīmīgākais ir pirmais elements, pārējie elementi tam

loģiski pakļauti. Kaut arī latviešu valodas likumībām atbilst vārd-

kopas, kurās komponentu secība ir citāda nekā krievu valodā (se-
mantiski nozīmīgāks ir īpašības vārds, nevis tam prepozitīvais ap-

stākļa vārds), Terminoloģijas komisija apstiprināja bibliotekārā

darba speciālistu priekšlikumu — saglabāt terminelementu loģisko
secību: pirmais apstākļa vārds, nākamais — īpašības vārds. Tātad
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iepriekš minētajiem terminiem atbilst šādi ekvivalenti: formātiskf

inventāriskais kārtojums, ģeogrāfiski kārtiskais kārtojums, sistemā-

tiski kārtiskais kārtojums, sistemātiski valodiski alfabētiskais kār-

tojums.
Lai panāktu lasītāju apkalpošanas operativitāti un krātuves telpu

racionālu izmantošanu, kā arī radītu optimālus dokumentu glabā-
šanas apstākļus, arvien lielāka uzmanība mūsdienās tiek pievērsta
racionālam fonda izvietojumam (размещение фонда) bibliotēkā. Lai

pilnīgi atklātu daudzus jaunus ar fonda izvietojumu saistītus jēdzie-

nus, izveidoti arī daudzi jauni termini, kuri apzīmē gan fonda iz-

vietojuma, gan krātuvju veidus. Ir trīs fonda izvietojuma veidi:

fonda horizontālais izvietojums (горизонтальное размещение

фонда) garās un platās klājeniskās krātuvēs; fonda vertikālais iz-

vietojums (вертикальное размещение фонда) vertikālās daudzstāvu

krātuvēs un fonda jauktais izvietojums (смешанное размещение

фонда), kurā vienlaikus izmantoti abu iepriekšējo izvietojumu pa-

ņēmieni.
Fonda izvietojums dažkārt ir atkarīgs no krātuves arhitektoniskā

veidola, piemēram, torņkrātuvēs (башенное хранилище) — speciā-
lās torņveida ēkās parasti izmanto fonda vertikālo izvietojumu; stā-

votās krātuves (ярусное хранилище), kur vairākos stāvos cits virs

cita novietoti metāla plaukteņi, nodrošina fonda kompakto glabā-
šanu. Magazīnkrātuvēs (магазинное хранилище) savukārt kompakti
cits pie cita novietoti automatizētie plaukteņi.

Plaukts (полка) un plauktenis (стеллаж) vēl arvien speciālistu

saziņā netiek terminoloģiski šķirti, kaut gan jau 50. gados iznāku-

šajā «Bibliotekāro terminu vārdnīcā»1 šie jēdzieni un termini ir no-

šķirti. Apstākļos, kad bibliotēkās arvien plašāk ievieš jaunas fondu

glabāšanas un izvietojuma sistēmas — jaunus plaukteņus un plauk-
tus —, šim jēdzienu un terminu dalījumam ir būtiska nozīme. Atgā-
dināsim: plauktenis ir vaļēju bibliotēkas plauktu savienojums vai-

rākos stāvos; plaukteņi mēdz būt vienpusīgi un divpusīgi, ar dažādu

plauktu skaitu. Ir automatizētie plaukteņi, pārvietojamie plaukteņi

(передвижные стеллажи), stacionārie plaukteņi (стационарные

стеллажи). Plaukts ir plaukteņa vai skapja daļa — horizontāla

plāksne, uz kuras novieto iespieddarbus vai citus dokumentus. Ir

izvelkamie plaukti (выдвижные полки), pārvietojamie plaukti (пере-
движные полки), slīpie plaukti (покатые полки, наклонные

полки) и. с.

Speciālā literatūra atspoguļo apzināta un mērķtiecīga terminēša-

nas procesa rezultātu — rodas dabiski veidojusies terminoloģija.
Atsevišķu speciālistu vai kolektīvu veidotie termini rada īpašu attie-

cīgās bibliotēku zinātnes disciplīnas terminoloģijas slāni, kas no-

drošina tās jēdzienisko aparātu, taču ne vienmēr atbilst prasībām,

1 Peile J. Bibliotekāro terminu vārdnīca. R.: LVI, 1957. 287 lpp.
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kādas izvirzāmas adekvātai terminsistēmai. Tāds stāvoklis bija arī

fondu zinātnes terminoloģijā, kad valstī veidojās depozitārās glabā-
šanas sistēma. Atcerēsimies terminus депозитарий, хранилище-де-

позитарий, депозитарное хранилище — uzglabāšanas bibliotēka,

bibliotēka-depozitārijs v. c. Šie termini apzīmēja gan bibliotēkas, kas

veic depozitārās glabāšanas funkcijas, gan ari bibliotēku struktūr-

vienības — speciālas krātuves. Minētie piemēri liecina par stihisku

terminizveidi. Ja šādu procesu neaizstāj zinātniska terminēšana, pa-

kāpeniski uzkrājas neprecīzi termini, kas apgrūtina sazināšanos un

kavē nozares attīstību. Šo trūkumu var novērst, izmantojot dažādas

terminizveides formas. Viena no tām — zinātniskās terminoloģijas
standartizācija — ir valstiska zinātnes valodas regulēšanas forma,
kas nodrošina terminoloģijas plānveidīgu, sistēmisku attīstību, ievie-

šanu un obligātu lietošanu visos dokumentos. Mūsu valstī radīta

informācijas, bibliotēku un izdevniecību darba standartu sistēma

(«Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу» — СИБИД, latviski IBIDS), kurā ietilpst 6 pašlaik

spēkā esoši terminoloģiski standarti, arī jau minētais VS 7.26-80

«Библиотечное дело», šajā VS iekļauti ari termini: библиотека-

депозитарий — depozītbibliotēka — bibliotēka, kuras funkcija ir

maksimāli pilnīga bibliotēkas fonda glabāšana, lai atbrīvotu pārējo
bibliotēku fondus no mazizmantotiem iespieddarbiem un citiem do-

kumentiem; депозитарный библиотечный фонд — bibliotēkas depo-
zitārais fonds — bibliotēkas fonds, ko pastāvīgi glabā depozītbiblio-
tēkas.

Ar terminu depozitārijs — депозитарий apzīmē dcpozītbibliotē-
kas krātuvi (parasti atsevišķu struktūrvienību), kurā atsevišķi no

citiem depozītbibliotēkas fondiem pastāvīgi glabā mazizmantotos

iespieddarbus.
VS «Библиотечное дело» ir liela nozīme bibliotekārās termino-

loģijas saskaņošanā ne vien Vissavienības, bet arī starptautiskā mē-

rogā. To gatavojot, ievērots starptautiskais standarts ISO 2789-74

«International library statistics» (Starptautiskā bibliotēku statis-

tika), un saskaņā ar šo normatīvdokumentu precizēta, piemēram, ter-

minu передвижная библиотека un библиотечный пункт jēdzieniskā
būtība. VS 7.26-80 sniegts šāds termina передвижная библиотека —

pārvietojamā bibliotēka skaidrojums: «Bibliotēka, kas maina savu

atrašanās vietu, lai apkalpotu no stacionārās bibliotēkas teritoriāli

attālos iedzīvotāju slāņus. Piezīme: pie pārvietojamām bibliotēkām

pieskaitāmi bibliobusi, kuģu bibliotēkas v. tml.» Termins библиотеч-

ный пункт — bibliotekārais punkts skaidrots šādi: «Teritoriāli atda-

līta bibliotēkas apakšnodaļa, kurā strādā bibliotēkas štata darbinieks

vai sabiedriskais bibliotekārs.» Šajā nozīmē nav pieļaujami termini

передвижная библиотека un филиал библиотеки.

Attiecīgi precizējumi ieviešami arī fondu terminsistema. Latviešu

valodā ir termins nestacionārais fonds, krievu valodā — передвижной



50

фонд, t. i., iespieddarbu vai citu dokumentu krājums, kas do-

māts nestacionāro bibliotēku un bibliotekāro punktu komplektēšanai.
Krievu valodā, saglabājot terminu передвижной фонд, radusies pa-

radoksāla situācija. Nav ievērota terminu jēdzieniskā atbilstība, jo

jēdziens 'nestacionārais fonds' ir plašāks nekā jēdziens 'pārvietoja-
mais fonds' un ietver sevī ne vien pārvietojamo, bet arī citu veidu

nestacionāro bibliotēku komplektēšanai nepieciešamo fondu, tātad to

nedrīkst saukt par 'pārvietojamo fondu. Bez tam šo terminu

VS 7.26-80 nepieļauj.
Ilgāku laiku speciālistu domas dalījās par jēdziena «bibliotēka

esošais iespieddarbu un citu dokumentu krājums par kādu valsti ne-

atkarīgi no to izdošanas vietas, izdevēja, laika vai valodas» apzī-

mējumu. Terminoloģijas apakškomisija 70. gados ieteica terminu

reģionpētniecības fonds (krievu termins — страноведческий фонд).
Jēdzienu 'reģions' un 'valsts' neatbilstība traucēja ieteiktā varianta

uztveri un ieviešanu praksē. ZA Terminoloģijas komisija tāpēc ap-

stiprināja terminu valstpētniecības fonds.

Modernajās bibliotēkās strauji aug tā fonda daļa, kurā ir netra-

dicionālie dokumenti, piemēram, mikrofilmas, mikrofišas, fotonega-
tivi un oriģināli, skaņu ieraksti, kam nepieciešami īpaši glabāšanas

apstākļi. Sevišķi rūpīgi glabājamā fonda daļa, kas izveidota, lai

dokumentus pasargātu no bojāšanās un nozaudēšanas, nosaukta par

nodrošinājumfondu — страховой фонд.
Kā redzams, bibliotēku fondu zinātnē viena no galvenajām ir

semantiskā problemātika (īpaši bibliotēku fondu saskarsmē ar citām

informācijas sistēmām), tiek izstrādāti fondu veidošanas optimizā-

cijas loģiskie un matemātiskie pamati, arī jauni kritēriji fondu

funkcionēšanas efektivitātes izvērtēšanai. Būtiski nepieciešama šajā
darbā ir precīza, saskarzinātņu sistēmā saskaņota terminoloģija.

Atsevišķu nozaru ietvaros tās izveidi, kā jau minēts, sekmē

IBIDS sistēmas terminoloģiskie standarti. 1 IBIDS sistēma veicina

zinātniski pamatotu terminsistēmu izveidi un terminu saskaņošanu

starpnacionālā un starptautiskā līmenī. Sevišķa nozīme terminolo-

ģijas unifikācijai ir tādā daudznacionālā valstī kā PSRS, jo VS

terminsistēma ir jāatveido visās PSRS tautu nacionālajās valodās,

ievērojot jēdzienisko atbilstību.

Valsts standartu terminsistēmas atveidojums latviešu valodā

sniegts ieteicamo terminu sarakstos, kā ari «Bibliotekāro un biblio-

grāfisko terminu vārdnīcas» laidienos. Atšķirība starp terminu stan-

1 Plašāk par IBIDS sistēmu sk.: Проблемы разработки и внедрения стан-

дартов по научно-технической информации, библиотечному и издательскому

делу (система СИБИД) в свете постановления ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР «О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народ-

ном хозяйстве»: Всесоюз. конф. (СИБИД-84), Москва, 27—31 мая, 1985. Тез.

докл. М., 1984. 173 с; Liniņa S. Bibliotekārās terminoloģijas standartizācija. —

B-ku zinātnes aspekti: Grāmata—lasītājs—bibliotēka—bibliogrāfija / V. Lāča

LPSR Valsts b-ka, 1986, 93.—104. lpp.



51

dartiem un ieteicamo terminu sarakstiem un topošo vārdnīcu galve-
nokārt ir to tiesiskajā statusā. VS ir normatīvdokuments, kas regla-
mentē standartizēto terminu lietojumu, turpretī ieteicamo terminu

saraksti paliek rekomendāciju līmenī. Kaut arī daļa no tajos ietver-

tajiem terminiem akceptēti Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Termi-

noloģijas komisijā, tomēr to lietojumā nav konsekvences.

Tādēļ, lai pilnīgotu bibliotēku zinātnes un saskarnozaru termino-

loģiju, nepieciešams izstrādāt republikas terminoloģijas standartus.

Tas attiecas arī uz bibliotēku fondu zinātnes terminoloģiju, kuras

jēdzienu un terminu sistēma izveidota tiktāl, ka ir iespējama to sa-

turiskā un lingvistiskā standartizēšana. Zinātņu nozaru integrācijas

progress šo prasību saasina un izvirza par terminoloģijas precizē-
šanas galveno uzdevumu.

С. ЛИНИНЯ

НОВОЕ В ТЕРМИНОЛОГИИ

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДОВЕДЕНИЯ

Резюме

Развитие терминологии определяют несколько факторов; один из наиболее

существенных — расширение и углубление научных исследований в этой обла-

сти. Среди дисциплин библиотековедения за последние два десятилетия осо-

бенно выдвинулось фондоведение, или теория фондов, система понятий и

терминосистема которой значительно расширились.
Эмпирический этап исследования фондов закончился в 70-х годах. На

следующем, новом этапе изучались теоретические и прикладные вопросы. Об

этих процессах ярко свидетельствуют многочисленные публикации научною,

методического и прикладного характера. Особое значение в этом плане имеют

диссертации, учебник для студентов высших специальных учебных заведений,

а также законодательный документ «Положение о библиотечном деле в

СССР», в котором многоаспектно раскрыты различные вопросы фондоведе-

ния — комплектование, учет, использование фондов, формирование единого

государственного фонда, а также депозитарное хранение произведений печати

и других документов.

Теоретические исследования всесоюзного и республиканского масштаба, а

также практика формирования фондов способствовали появлению новых тер-

минов, нуждающихся в постоянном совершенствовании.

Фондоведческая терминология широко отражается в терминологических

словарях, которые не только свидетельствуют о содержании и лингвистиче-

ском обеспечении терминосистемы, но и наглядно показывают сильные и сла-

бые стороны соответствующих терминосистем. В Латвийской ССР составляется

четырехъязычный (латышско-русско-англо-немецкий) толковый словарь библио-

течных и библиографических терминов, который издается отдельными темати-

ческими выпусками. При разработке выпуска «Библиотечные фонды» в поня-

тийном и лингвистическом аспектах были выявлены некоторые слабые места

терминологии фондоведения.

Фондоведение развивается в тесной взаимосвязи с другими смежными нау-
ками и дисциплинами

— библиографоведением, архивистикой, информатикой,

которые в свою очередь влияют на терминосистему фондоведения. В термино-
системе информатики, наоборот, многое заимствовано из терминологии библио-
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тековедения, в частности фондоведения, разумеется, с уточнением содержания
понятий соответственно специфике отрасли.

В статье рассматривается роль стандартизации терминологии в области

упорядочения и унификации терминов фондоведения; анализируются ГОСТы

7.26-80 «Библиотечное дело. Основные термины и определения» и 7.27-80

«Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения».

Одной из основных задач библиотечного фондоведения является уточнение

и углубление понятий 'библиотечный фонд' и 'единый фонд. В статье анали-

зируются некоторые интерпретации этих понятий, предложенные советскими

библиотековедами.

Особое внимание сосредоточено на создании латышских терминоэквивален-

тов, в частности неологизмов. При изучении фонда как единой системы были

определены его системные свойства; это терминологическое множество на ла-

тышском языке терминируется впервые.
В центре внимания фондоведов находятся также законы и принципы фор-

мирования фондов. Развитие теории формирования фондов показывает, что

новые гипотезы создают свой понятийный и терминологический аппарат. Об

этом свидетельствуют разработанные в 70-х и 80-х годах в рамках теории

комплектования вопросы моделирования фондов. Это способствовало возник-

новению ряда новых терминов. Неологизмы появились также в области исполь-

зования, изучения, размещения и хранения фондов. Изменения в терминоси-
стеме 'расстановка фонда' произошли в основном в лингвистическом аспекте.

В библиотечном фондоведении одной из основных является семантическая

проблематика, особенно на стыке библиотечных фондов с другими информа-

ционными системами. Существенно необходимой является согласованность тер-

минологии в системе смежных наук. В рамках отдельных отраслей этому спо-

собствуют терминологические стандарты системы СИБИД, при помощи которых
создаются научно обоснованные терминосистемы и обеспечивается согласован-

ность терминов на межнациональном и международном уровнях.

Для совершенствования и унификации терминологии библиотековедения и

смежных наук на латышском языке необходима разработка республиканских

стандартов. Это относится также к терминологии фондоведения, поскольку ее

система понятий и соответствующая ей терминосистема находятся на уровне,
позволяющем их смысловую и лингвистическую стандартизацию.

S. LINIŅA

TERMINOLOGY NEWS IN LIBRARY STOCK SCIENCE

Summary

The development of terminology is determined by several factors; the most

important — extension and intensification of scientific investigations in this field.

Among the disciplines of library science during the last ten years the stock
science or stock theory has been especially distinguished, its system of concep-
tions and terms have increased especially.

In the 70ies the empirical stage of stock investigation was over. At the next

stage theoretical and applied questions were proportionally studied Numerous pub-
lications of scientific, methodical and applied character present clear evidence of
these processes. In this respect dissertations and their parts, a manual for stu-
dents of higher special educational institutions, as well as the legislative docu-
ment «The Statute of Library Work in the USSR» are of particular importance,
where different questions of the stock science have been revealed — acquisition,
registration, use of stocks, formation of unified state stock, as well as depository
of press production and other documents.



Theoretical investigations on the All-Union and republican scale, as well as

practice of stock formation promoted the appearance of new terms, which needed

regular perfection.
Stock science terminology has been widely reflected in terminological dic-

tionaries, which testify not only to the contents and linguistic securing of the

term system, but also clearly show the strong and weak sides of the correspond-
ing term systems. A 4-language (Latvian—Russian— English—German) explana-
tory dictionary of library-bibliographical terms is being compiled in the Lat-

vian SSR, which is published in separate thematic issues. By working out of the

issue «Library Stocks» in conceptual and linguistic aspects some weak places of

stock science terminology were exposed.
The stock science develops in close intercommunication with other adjoining

sciences and disciplines — bibliography science, archivistics, information science,
which in their turn influence the term system of stock science. In the term

system of information science, vice versa, a great deal has been borrowed from

the terminology of library science, in particular from stock science, of course,

specifying the conceptions according to the branch specifics.
The article examines the role of terminology standardization in the field

of regulating and unification of stock science terms; the State Standards

ГОСТ 7.26-80 «Library Work. Main Terms and Definitions* and ГОСТ 7.27-80

«Scientific Information Activities. Main Terms and Definitions* have been

analysed.
One of the main tasks of library stock science is the specification of the

conceptions «library stock* and «unified stock». The article analyses some inter-

pretations of these conceptions by Soviet library science.

Special attention has been concentrated on the creation of Latvian terms-

equivalents, in particular, neologisms. When studying the stock as a unified

system, the system characteristics of stock were determined — this terminological
multitude in Latvian has been defined for the first time.

Rules and principles of stock formation are likewise in the focus of attention

of stock investigators. The development of stock formation theory shows that

new hypotheses create their own conceptual and terminological apparatus. The

questions of stock modelling within limits of acquisition theory during the 70ies

and 80ies prove it. This favoured the origin of a number of new terms. Neol-

ogisms appeared also in the field of use, study, placing and storage of stocks.

Changes in the term system «stock arrangement* took place mainly in the

linguistic aspect.
In library stock science the semantic problems are of major significance,

especially in points of contact of library stocks with other information systems.
Coordination of terminology in the system of adjoining sciences is of essential

necessity. Within the limits of separate branches it is promoted by terminological
standards of the system SILPW, by the help of which scientifically grounded
term systems and coordination of terms at international level are being created.

In order to improve and unify the terminology of library science and

adjoining sciences in Latvian, it is necessary to work out republican standards.

It concerns also the terminology of stock science, since its system of concep-
tions and the corresponding term system are at such a level that their semantic
and linguistic standardization is possible.
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S. SARDIKO

LASĪŠANAS PĒTĪJUMI

UN TO LOMA MASU BIBLIOTĒKU DARBA PILNĪGOŠANĀ

Padomju Savienībā ir radīti objektīvi priekšnosacījumi (augsts

izglītības līmenis, brīvā laika rezerves, periodisko izdevumu, grā-
matu pieejamība un saturiskā daudzveidība, izvērsts bibliotēku

tīkls) plašai lasīšanas izplatībai visās iedzīvotāju demogrāfiskajās
un profesionālajās grupās. Bez tiem nebūtu iespējams īstenot nepār-
trauktu pašizglītošanos, ko no cilvēkiem prasa mūsdienu kultūras,
zinātnes un tehnikas progress. Neaizmirsīsim, ka lasīšana ir ietek-

mīgs līdzeklis pasaules uzskata un sabiedriskās apziņas veidošanā.

Pētot lasīšanas sociālās izpausmes, noskaidrojot tās zinātniskas

vadīšanas iespējas valstiskos mērogos, izdalāmi vairāki ietekmējoši
faktori. Ar pēdējiem saistīti pētījumi par dažādu sociālo grupu lasī-

šanas vajadzībām un interesēm, šiem jautājumiem veltītajās publi-
kācijās aplūkoti reģioni ar atšķirīgām kultūras tradīcijām; analīzes

aptver tiklab visus iedzīvotāju sociālos grupējumus, kā dažādus

iespieddarbu veidus jebkurā to izmantošanas formā. Lasītāju un

lasīšanas izziņai pievēršas dažādu nozaru speciālisti — sociologi,

filozofi, bibliotēku zinātnieki, psihologi, pedagogi. Attīstās lietišķie

apcerējumi — gan tādi, kas skar atšķirīgus iespieddarbu funkcionē-

šanas aspektus, gan tādi, kas saistās ar lasīšanas izplatību (vai cil-

vēku piesaistes pakāpi tai) un ko raksturo trīs galvenie parametri:

lasītāju un nelasītāju attiecība, lasīšanas vieta iedzīvotāju brīvā

laika struktūrā un lasīšanas regularitāte. To savukārt ietekmē so-

ciāldemogrāfiskie (dzimums, vecums, izglītība, nodarbošanās, ģime-
nes stāvoklis), psiholoģiskie un sociālpsiholoģiskie (literatūras iz-

vēles, ieteikumu motīvi) faktori, kā arī vides kulturālie ieradumi un

ģeogrāfiskie apstākļi (reģions, pilsēta vai lauki). Tāpat lasīšanas

izplatību ietekmē masu informācijas līdzekļi.

Lasīšanas izplatības apzināšana detalizē tās masveidību, parāda
bibliotēku reālo izmantojamību, bibliotēku abonentu «portretu», kā

arī to, kādas iedzīvotāju grupas sabiedriskos grāmatu krājumus ne-

izmanto. Pētījumi palīdz vērtēt ideoloģisko iestāžu, īpaši bibliotēku,
darba efektivitāti, koriģēt lasīšanas organizatoriski metodiskos pa-

sākumus, izplatību, lasīšanas kultūru, veidot bibliotēkas par ideo-

loģiskā darba centriem.
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Visplašākās ziņas par mūsdienu lasītājiem un lasīšanu gūtas un

analizētas pētījumos, kas veikti bibliotēku zinātnē. Tā šobrīd kom-

pleksi tiek izpētīts arī lasīšanas jautājums un, integrējoties ar so-

cioloģiju, radusies patstāvīga disciplīna — lasīšanas socioloģija.
Pēdējā izseko iespieddarbu funkcionēšanas likumsakarībām un grā-
matu apgrozības virzītājspēkiem sabiedrībā.

Jaunā starpnozare ietver vairākas savā starpā cieši saistītas

funkcijas. Kā galvenās no tām minamas trīs: izzinošā jeb gnozeo-

loģiskā, praktiski pārveidojošā un ideoloģiskā funkcija. Pētot un

skaidrojot lasīšanas funkcionēšanu, tās attīstības likumsakarības,
lasīšanas socioloģija izzina, atklāj un konkretizē izpētes objekta sa-

biedrisko jēgu un sociālās sekas (gnozeoloģiskā funkcija), apkopo

materiālu, kurš var lieti noderēt, gan izstrādājot izdevniecību plā-

nus, gan literatūras propagandā, gan arī izmantojams bibliotēku va-

dīšanā (praktiski pārveidojošā funkcija). Lasīšanas socioloģija pa-
līdz veikt lasītāju komunistisko audzināšanu (ideoloģiskā funkcija)
un patlaban pārdzīvo straujas attīstības periodu. Vissavienības un

reģionālie (lokālie, monogrāfiskie v. c.) pētījumi sniedz nepieciešamo
informāciju par iespieddarbu izplatību dažādos mūsu sabiedrības

slāņos, Jauj to prognozēt tālāk. Centralizētie pētījumi dod ieskatu

vispārīgajās likumsakarībās, veic lasīšanas parametru salīdzinošo

analīzi starp reģioniem, bet reģionālie — papildina kopainu un at-

klāj nacionālo specifiku, lasīšanas raksturojumu lokālās īpatnības.
Publicēti vairāki nopietni darbi («Padomju lasītājs», «Grāmata un

lasīšana nelielu pilsētu dzīvē», «Grāmata un lasīšana padomju
lauku dzīvē», «Krievu daiļliteratūra daudznacionālā padomju lasī-

tāja lasīšanā», «Padomju strādnieks — lasītājs» v. c), kas zinātnis-

kajos priekšstatos ienesuši jaunus datus un formulējuši jaunas atzi-

ņas.
1 Mūsu republikā lasīšanas un lasītāju interešu apzināšana sā-

kās 60. gadu vidū, bet īsti pētījumi ieviesās 70. gados, kad V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas (LPSR VB) vadībā un ar tās tiešu

līdzdalību tika veikti vairāki lasīšanas socioloģiskie pētījumi: «Grā-

mata un lasīšana lauku rajonā» (1971 —1974), «Strādājošās lauku

jaunatnes literārās intereses» (1976—1977), «Lasītāju pieprasījuma
veidošana bibliotēkā» (1978—1980). 2

1 Советский читатель: Опыт конкретно-социол. исслед. М.: Книга, 1968.

344 с. с табл.; Книга и чтение в жизни небольших городов: По материалам

исслед. чтения и читательских интересов. М.: Книга, 1973. 328 с; Книга и чте-

ние в жизни советского села: Пробл. и тенденции. М.: Книга, 1978. 184 с;

Добрынина Н. Черты духовной общности: Рус. худож. лит. в чтении многонац.

сов. читателя / ГБЛ. М.: Книга, 1983. 112 с; Рабочий — читатель / Сост.

В. М. Григоров. М.: Профиздат, 1983. 80 с.

2 Сардыко С. Исследования проблем чтения в Латвийской ССР: (По ма-

териалам изучения вопроса в сел. районе и поселках город, типа). М.,
1980. 16 с. — (Библиотековед, и библиографовед. Экспресс-информ. / Информ-
культура. Вып. 6). Библиогр.: с. 15—16.
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Pētījuma «Grāmata un lasīšana lauku rajonā» rezultāti sistema-

tizēti monogrāfijā «Grāmata un lasītājs», kas iznāca 1978. gadā «Zi-

nātnes» apgādā. Par lauku jaunatnes literāro interešu saturu, vis-

pārējām tendencēm un īpatnībām daiļliteratūras lasīšanā stāstīts

Valsts bibliotēkas krājumā «Bibliotēku zinātnes aspekti» un papil-
dus izdotajās statistiskajās tabulās.1 Zinātniski pamatota metodika,

kā apzināti vadīt bibliotēku abonentu lasīšanu, uzzināma rakstu krā-

jumā «Lasītāju pieprasījums un tā veidošana bibliotēkā» (R., 1982.

137 lpp.). Tas konkretizē priekšstatus par literatūras pieprasījumu
saturu un raksturu, par dažādu faktoru ietekmi uz iedzīvotāju lasī-

šanas repertuāru.

Ziņas par Valsts bibliotēkas organizētajiem lasīšanas pētījumiem,

anotācijas par publikācijām tiek regulāri sniegtas Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Filozofijas un tiesibu institūtam, kas savukārt

tās ievieto speciālos krājumos. 2 Jautājumi par lasīšanu skarti ari

dažādos citos pētījumos (piem., 1975.—1976. g. kompleksajā pētī-

juma «Latvijas PSR lauku iedzīvotāju materiālās labklājības un kul-

tūras līmeņa pieaugums un idejiskās audzināšanas darba aktuālās

problēmas», kas veikts Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās

Komitejas vadībā; brīvā laika izmantošana H. Minča, M. Cečetinas

un citu autoru publikācijās par masu informācijas līdzekļu efektivi-

tāti). Republikā garīgās kultūras izpētei pievērsušies LPSR ZA Filo-

zofijas un tiesību institūts (speciāla socioloģijas nodaļa), kā arī

Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts un Ekonomikas institūts, vai-

rākas augstskolas, zināmu ieguldījumu te dod arī E. Melngaiļa Re-

publikas tautas mākslas un kultūrizglītības darba zinātniski meto-

diskais centrs. Mūs interesējošām sakarībām nozīmīgi ir LPSR ZA

Vēstures institūta Etnogrāfijas nodaļas pētījumi par sociālistiskā

dzīvesveida, sabiedrisko procesu, kultūras norišu mijiedarbību."
P. Stučkas LVU sociologi, pēc republikas Valsts izdevniecību, poli-

grāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas pasūtījuma pētot

lasītāju viedokļus par izdevniecību produkciju, aptaujājuši 2898 re-

publikas iedzīvotājus. 4 Speciālus lasīšanas pētījumus visvairāk vei-

kusi V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka.

1 Сардыко С. Чтение художественной литературы работающей молодежью

села. B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1980, 4, 132 —150. lpp.;
Характеристики чтения художественной литературы сельской работающей

молодежью: (По материалам исслед. «Лит.-худож. интересы сел.

работающей молодежи»). Стат. таблицы / Сост. С. Сардыко. Р.: Гос. б-ка

ЛатвССР им. В. Лациса, 1980. 24 с.

2 Социологические исследования: Информ. сб. по основным науч. направ-
лениям и публикациям в обл. социологии. Р., 1978. 67 с; Социологические

исследования в Латвийской ССР, 1978—1981: Информ. сб. Р., 1983, 73 с.

3 Padomju Latvijas lauku iedzīvotāji un vinu kultūra mūsdienās. R.: Zinātne,
1985. 309 lpp.

4 Mezitis R. Grāmatu izvēles motīvi: [Sociol. pētīj. par tēmu <Lasītājs un

grāmata»]. — Lit. un Māksla, 1983, 16. dec, 6.—7. lpp.
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LPSR VB darbu šai jomā atzinīgi vērtē republikas prese. Lite-

ratūrzinātnieks A. Vilsons raksta: «Tāda veida pētījumiem jāpašķir
«zajā iela», un Valsts bibliotēka . . . varētu būt šā darba praktiskā
organizētāja un dzīvā dvēsele.»1 Pozitīvi izsakās arī P. Zeile savā

apcerē «Māksla un personība»2.
Šis apskats un atsauces presē nav reprezentācijai, bet atgādinā-

jums — publikācijas par lasīšanas izpēti ir bijušas, tās pamanītas
sabiedrībā un VB ieslēgšanās V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas

organizētajā ilgtermiņa pētījumā «Lasīšanas un lasītāju pieprasī-

juma dinamika masu bibliotēkās» ir ar sagatavi. Lai noskaidrotu

izmaiņas iespieddarbu izvēlē, analīzei pakļautas dažādu tipu masu

bibliotēkas (pilsētas, rajona un ciema), tām izsekojam ilgākā laik-

posmā un rezultātus apsveram pēc pieņemtajiem lasīšanas paramet-
riem (lasīšanas aktivitāte, t. i., bibliotēkas apmeklēšanas biežums

un gada laikā paņemto grāmatu un žurnālu skaits, saturs un daudz-

pusība). Šīs detalizētās ziņas par masu bibliotēku darbību palīdz

pārvarēt iepriekšējo lasīšanas pētījumu statiskumu (tie sniedza lasī-

šanas «momentuzņēmumus»), būtiski papildina bibliotēku statisti-

kas materiālus, uzrāda lasīšanas raksturojumu noturību (vai nenotu-

rlbu) pa grupām un iespēju robežās iezīmē literatūras pieprasījumu

ietekmētājfaktorus. (Bibliotēku statistika informē par apmeklējumu

vidējo skaitu uz vienu lasītāju, bet nedod priekšstatu par apmeklē-

jumu biežumu, lasīšanas saturu dažādās lasītāju grupās.)
70. gadu otrajā pusē LPSR VB Vissavienības analīzei pakļāva

Ventspils pilsētas 2. bibliotēku, Limbažu RCB un Vidrižu ciema bib-

liotēku, bet 80. gadu sākumā pētījuma izlasi papildināja līdz 13 bā-

zes bibliotēkām.

1982. gadā lasītāju struktūra tajās bija šāda: gandrīz 7з no

kontingenta ir strādnieki (30,5%), speciālisti — 19,9%, pārējie kal-

potāji (bez augstākās un vidējās speciālas izglītības) — 18,4%, pen-

sionāri — 14,8%, skolu audzēkņi — 9,6%, nodarbošanās nezi-

nāma — 0,3%. Vismazāk lasa lauksaimniecībā nodarbinātie strād-

nieki un kolhoznieki — 6,8%. Abonentu vairākumam ir vidējā, vidējā

speciālā un augstākā izglītība (65,7%), piederību pēc dzimuma rak

sturo skaitļi: 57,1% sieviešu un 41,9%, vīriešu (par 1% ziņu trūkst),
bet nacionālo sastāvu — 58,8% latviešu, 29,1% krievu, 11,5% citu

tautību pārstāvju.
Lasīšanas īpatnības noskaidrotas, salīdzinot šādus paramet-

rus: 1) lasīšanas aktivitāti dažādās lasītāju grupās atkarā no ap-

meklējumu biežuma un gada laikā bibliotēkā paņemto grāmatu un

žurnālu skaita; 2) lasīšanas saturu un daudzpusību pa lasītāju de-

mogrāfiskajām grupām. Bibliotēku apmeklētāji iedalīti trīs grupās:

aktīvajos, mērenajos un mazaktīvajos jeb pasīvajos. Pirmie, t. i.,

1 Vilsons A. Bibliotēku darbinieki literatūrzinātnei. — Karogs, 1975, JA 8,

172 lpp.
2 Zeile P. Personība un vērtības. R , 1979, 144. lpp.
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aktīvie lasītāji, ierodas bibliotēkā vairāk nekā 10 reižu gadā, otrie —

6—lo reizes gadā, pasīvie lasītāji bibliotēku apmeklē I—s1 —5 reizes

gadā (sk. 1. tab.).

1. tabula

Lasītāju attiecība sociālprofcsionālajās grupās pēc
bibliotēkas apmeklējumu skaita (%)

2. tabula

Lasīlāju attiecība socialprofesionalajas grupas pec
bibliotēkā paņemto grāmatu un žurnālu skaita (%)

Aizsākta pētījuma dati rada, ka republikas bāzes bibliotēkas

vienmērīgi pārstāvēti gan aktīvie, gan mērenie, gan arī pasīvie lasī-

tāji (attiecīgi 35,6%, 35,2% un 28,4%). Ciemu bibliotēkās aktīvo

lasītāju par 10,8% mazāk nekā pilsētās (35,6%), viņi galvenokārt
nodrošina lielo apmeklējumu skaitu, ko fiksē uzskaites statistika.

63,8% gada laikā paņem vairāk par 20 grāmatām (sk. 2. tab.). Ir

arī tādi abonenti, kuri bibliotēkās gan pierakstīti, bet to pakalpoju-
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mus gandrīz neizmanto: 12,1% pēc lasāmvielas atnāk ne biežāk par

3 reizēm gadā, 6,8% šajā laikā paņem ne vairāk par 5 grāmatām
un žurnāliem.

3. tabula

Lasītāju attiecība dažādās izglītības grupās pēc
bibliotēkas apmeklējumu skaita (%)

4. tabula

Lasītāju attiecība dažādas vecumgrupas pec
bibliotēkas apmeklējumu skaita (%)

legūtie dati par apmeklējumu skaitu grupās ar dažādu nodarbo-

šanos liecina, ka visvairāk aktīvo lasītāju ir starp pensionāriem

(47,8%), vismazāk — starp lauksaimniecisko profesiju strādniekiem

un kolhozniekiem (26,0%)- Līdz ar izglītības līmeņa kāpumu mazi-

nās lasītāju apmeklējumu biežums bibliotēkās (sk. 3. tab.). Starp

lasītājiem ar 5—7 klašu izglītību ir 48% aktīvo lasītāju, bet ar aug-

stāko izglītību — tikai 32,2%. Izņēmums ir grupa ar B—9 klašu

izglītību (30,6%). legriešanās biežumu bibliotēkā ietekmē ari cil-

vēka vecums (sk. 4. tab.). Personas, kurām ir 60 un vairāk gadu,

apmeklē to visbiežāk (aktīvo lasītāju šai grupā 47,3%, pasīvo — to,

kas apmeklē bibliotēku I—s reizes gadā, — 15,9%). Vismazāk lasa

vecumā no 19 gadiem līdz 21 gadam (50,3%), aktīvo lasītāju šai

grupā — 15,8%- Prasība pēc grāmatas, lasīšanas aktivitāte biblio-

tēkā krītas līdz ar vispārīgās izglītības gaitu izbeigšanos. 1 Kopumā

1 Šāds secinājums izteikts jau LPSR VB 70. gadu pētījumā «Grāmata un

lasīšana lauku rajonā». Sk.: Grāmata un lasītājs. R., 1978, 18.—30. lpp.
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gada laikā vairāk nekā puse lasītāju (66,6%) neatkarīgi no nodar-

bošanās, izglītības, vecuma paņēma bibliotēkā 11 —50 grāmatas. Epi-
zodisku lasītāju, kuri ņēmuši ne vairāk par 5 grāmatām, ir 6,870;

pilsētu bibliotēkās tādu ir vairāk nekā ciemu bibliotēkās (attiecīgi

8,3% un 5,0%).

Lasītāju interešu loks nav viendabīgs. Visvairāk pieprasa daiļ-
literatūru: mūszemes un ārzemju autoru darbus bibliotēkā ņem

95,9% lasītāju (70,7% gada laikā paņēma vairāk nekā 10 grāmatas);
mazāk intensīvi lasa sabiedriski politisko literatūru (to ņēma 68,3%)
un citu nozaru literatūru (72,1 %).

Daiļliteratūrā vispopulārākie ir ārzemju autori (tos lasa 78,2%);
otrajā vietā — krievu padomju (75,5%), trešajā — latviešu (58,8%),

ceturtajā — citu PSRS tautu (51%), piektajā — krievu pirmspa-

domju rakstnieku darbi (27,370). 41,470 no abonentu kopskaita orien-

tēti uz lasāmvielu krievu valodā, 38,870 — latviešu valodā, 19,970 —

latviešu un krievu valodā. Starp latviešiem tikai dzimtajā valodā

daiļliteratūru lasa 65,470, latviešu un krievu valodā — 28,770, tikai

krievu valodā — 670- 14,470 bibliotēkā ņem vienīgi daiļliteratūru,
bet 84,370 lasītāju to lasa regulāri (gadā vairāk par 5 grāmatām).

Sabiedriski politisko literatūru pieprasa 68,3% bibliotēku abo-

nentu, no tiem vairāk par 5 grāmatām gadā paņēmuši 29,570,
2—5 grāmatas — 26,670- Sabiedriski politiskās literatūras lasīšanu

pa atsevišķiem tematiem (pēc bibliotekārās klasifikācijas tabulām)
raksturo šādi dati: grāmatas par vēsturi (īpaši dokumentālo lite-

ratūru par Lielo Tēvijas karu) lasa vairāk nekā puse abonentu, kas

vispār lasa sabiedriski politisko literatūru, — 35,670, literatūru par

politiku — attiecīgi 26,870, bet par valsts un tiesību jautājumiem —

24,170- Krietni mazāka popularitāte lasītājos ir grāmatām par kul-

tūras un pedagoģijas problēmām (14,570) un ekonomiku (147o).
PSKP kongresu materiālus un grāmatas par PSKP vēsturi ņem

8,770 bibliotēku lasītāju, marksisma-ļeņinisma klasiķu darbus —

8,070- Te vajadzētu rast iespēju paplašināt lasīšanā tematisko ap-

loci, it īpaši tādās fonda nodaļās kā marksisma-ļeņinisma klasiķu

darbi, literatūra par V. I. Ļeņinu, par PSKP vēsturi, lai gan abso-

lūtie rādītāji par šīs literatūras izsniegumu kopumā nav zemi. Vis-

vairāk sabiedriski politisko literatūru lasa skolu audzēkni (77,570)
un speciālisti (70,1 %)- 38,1 % skolēnu, 37,570 speciālistu un 31,770

pārējo kalpotāju regulāri pieprasa vairāk par 5 sabiedriski politis-
kās literatūras grāmatām gadā; 33,370 abonentu to ņem latviešu va-

lodā, 43,370 — krievu valodā, latviešu un krievu valodā — 23,570-
No latviešu lasītājiem sabiedriski politisko literatūru vienīgi dzim-

tajā valodā ņem 5370, krievu valodā — 12,770, latviešu un krievu

valodā — 34,470.
Citu nozaru literatūru lasa 72,1 % masu bibliotēku abonentu. Se-

višķa interese vērojama par dabaszinātnēm (29,870 lasītāju), ģeo-
grāfiju un novadpētniecību (28,270)- Līdzvērtīgs izmantojums ir lite-
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ratūrai par mākslu (22,9%) un tehniku (22,3%). īpaši popularizē-
jamas būtu literatūrzinātnes un valodniecības (18,6%) grāmatas, arī

medicīnas (17,2%) un lauksaimniecības (15,2%) literatūra. Maz

pieprasa izdevumus par sportu (9%).
Citu nozaru literatūrai visvairāk lasītāju ir starp skolu audzēk-

ņiem (81,7%) un kalpotājiem bez speciālās izglītības (78,7%); vis-

mazāk — starp strādniekiem (64%)- To regulāri lasa 40,6% skolēnu,

40,2% speciālistu, 32,2% pensionāru; 34,9% abonentu to ņem vie-

nīgi latviešu valodā, 39,3% — krievu, bet 26% latviešu un krievu

valodā. Starp latviešiem nozaru literatūru tikai dzimtajā valodā

lasa 53,3%, 35,8% latviešu un krievu valodā, bet 11% tikai krievu

valodā.

Gūtie rezultāti rāda lasītāju interešu attīstības harmoniskuma

pakāpi, ko var raksturot ar lasīšanas daudzpusību, t. i., gan sabied-

riski politiskās, gan citu nozaru (humanitāro vai eksakto zinātņu),

gan daiļliteratūras paralēlām studijām. Par optimālu var uzskatīt

tādu lasīšanas struktūru, kurā ietilptu grāmatas un žurnāli no visām

trim minētajām fonda daļām. Daudzpusības līmeņa kvantitatīvais

rādītājs ir procentuālais īpatsvars noteiktā lasītāju grupā — tajā,
kura izmanto gan daiļliteratūru, gan sabiedriski politisko un citu

nozaru literatūru. Tas, protams, visreljefāk atspoguļo bibliotēku dar-

bību personības audzināšanā, kur auglīga nozīme var būt pat kā-

dam atsevišķam daiļliteratūras žanram, ja interese par to ir aktīva

un padziļināta. Tomēr pastāv viedoklis, ka lasītāja vispusīgu attīs-

tību vairāk sekmē noturīga un vienlaicīga interese gan par daiļlite-

ratūru, gan par sabiedriski politisko literatūru un kādas citas no-

zares literatūru. Pētījums rāda, ka grāmatas un žurnālus no trim

minētajiem kompleksiem ņem 57,9% lasītāju, daiļliteratūru un sa-

biedriski politisko literatūru — 12,3%, daiļliteratūru un citu nozaru

literatūru 13,6% lasītāju. Daiļliteratūru nelasa 2,2% bibliotēku abo-

nentu. Izvērtējot lasīšanas daudzpusību atkarā no lasītāju izglītības,

pārliecināmies, ka cilvēki ar plašu interešu diapazonu ir visās iz-

glītības grupās.
Svarīgi, lai bibliotekāri pastāvīgi meklētu adresātus tām vērtī-

gajām visu trīs fonda daļu grāmatām un periodiskajiem izdevumiem,
kuri kaut kādu iemeslu dēļ palikuši bez ievērības.

Grāmatas popularitāti aktivizē sekmīgs darbs ar lasīšanas līde-

riem darba vietās. Līderis, viņa improvizētie grāmatu ieteikumi rada

priekšnoteikumus labvēlīgam lasīšanas klimatam, dod iespēju to

vadīt; to sauc par pastarpināto aktivizēšanu. Pazīstot interešu vir-

zienus darba kolektīvos, arī pats bibliotekārs var efektīvāk informēt

abonentus par literatūru, sekmēt viņu lasīšanas vajadzību apmieri-
nāšanu un koriģēšanu.

legūtie izpētes rezultāti nav uzlūkojami par nemainīgiem, pēc
laika to raksturojumos var notikt būtiskas izmaiņas, ko pagaidām

grūti prognozēt.
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Attieksmi pret sabiedriskajām grāmatu krātuvēm, to izmantošanu

nosaka ari tradīcijas, bibliotekāra profesionālisms, sakari ar darba

kolektīviem. Mūsu uzdevums ir iesaistīt lasītājos visas sociālās gru-

pas, stimulēt lasīšanas aktivitāti un dažādot tās saturu.

Izpētes dati praktiski izmantojami trīs virzienos: 1) daudzpusīgu
lasīšanas interešu, lasīšanas kultūras audzināšanā; 2) literatūras

pieprasījuma izpētē un apmierināšanā; 3) lasītāju kontingenta no-

stiprināšanā. Pragmatiskais aspekts ir svarīgs — palīdz vadītājiem
un metodiķiem strādāt un veikt metodiskos pasākumus tā, lai akti-

vizētu lasīšanu.

Bibliotēku darbā aizvien noteiktāk iezīmējas zinātnes un prakses
tuvināšanās. Tas uzlabo ne vien abonentu apkalpošanu, bet bagā-
tina arī bibliotekāro teoriju ar jaunām atziņām. Izpētes rezultātu

ieviešana bibliotēkās, to izlietojums citu ideoloģisko iestāžu darba,

protams, nav vienas dienas darbs. Tas ir grūtāk veicams, darbietil-

pīgāks process nekā pats pētījums.
Ar ieviešanu saprotam tādu zinātnisku un organizatorisku pasā-

kumu kopumu, kas nodrošina noteiktu pētniecības darbā gūto atziņu
iedibināšanu praksē. Pētījumu rezultātu popularizēšanā raksturīgā-
kās formas ir zinātniskie pārskati, publikācijas, referāti un ziņojumi
konferencēs, lekcijas Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas

institūtā un bibliotēku darbinieku sanāksmēs un semināros. Prak-

tiskās izmantošanas veidi ir metodiskie ieteikumi, instruktīva rak-

stura materiāli, reglamentējošie dokumenti (nolikumi, instrukcijas
v. tml.), eksperiments. Pētnieku un praktiķu sadarbības veidi izse-

cināto datu ieviešanā var būt dažādi. Pirms to aplūkošanas daži

apsvērumi par bibliotēku zinātnes atziņu ieviešanas būtību.

Tajā izdalāmi divi līmeņi: informatīvais un procesuālais. Abi tie

ir savstarpēji saistīti. Pašlaik informatīvo līmeni raksturo galveno-
kārt informācijas uzkrāšana — speciālo zināšanu papildināšana.
Bibliotekārs praktiķis tiecas pēc parauga, metodiskajiem ieteiku-

miem, labākās pieredzes. Ne velti ļoti iecienīti ir pieredzes apmaiņas
braucieni, ekskursijas uz kaimiņu rajoniem, kopīgi semināri, zonālās

sanāksmes. Tas, ko bibliotekārs zina, viņa apziņā it kā pastāv para-
lēli tam, ko viņš dara. Otrais zinātnisko atziņu ieviešanas līmenis

ir procesuālais. Tas saistīts ar iegūto rezultātu nostiprināšanu
praksē, ar bibliotekāra iesaistīšanu radošajos meklējumos. Te nevar

būt precīzu, iepriekš noteiktu priekšrakstu. Bibliotekārs, balstoties uz

apgūto teoriju, pētnieka ieteikumiem, pats vai ar darbabiedru atbal-

stu novēro, analizē un izvērtē veikto; jauno atziņu ieviešana gūst
jaunrades raksturu. Tā sākas, ieteikumus elastīgi piemērojot kon-

krētai, neatkārtojamai lasītāju apkalpošanas situācijai. leviešana

liela nozīme ir teorētisko zināšanu apguvei, jo jebkurš būtiski

nozīmīgs bibliotekārā darba uzlabojums balstās uz stabilām

teorētiskajām zināšanām. Pagaidām republikas bibliotēkās dominē

ieviešanas informatīvais līmenis. Tam raksturīgas publikācijas, re-
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ferāti un ziņojumi zinātniskajās un zinātniski praktiskajās konfe-

rencēs, lekcijas Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas institūtā

un bibliotēku darbinieku semināros, konsultācijas bibliotēkās, uzzi-

ņas, tātad verbālais raksturs. Tāpēc vēlams, lai stiprināts tiktu pro-
cesuālais ieviešanas posms, proti, lai bibliotekāri drošāk izmantotu

apgūtās teorētiskās zināšanas un tām adekvātas profesionālas pras-
mes un iemaņas. īsta jaunrade sākas, pētījuma rezultātus ieviešot

radošos meklējumos, t. i., izmantojot tos darbībā konkrētās, neatkār-

tojamās situācijās.
Likumsakarīgi, ka bibliotekāri praktiķi gaida no pētniekiem un

metodiķiem reālu palīdzību. Lai kopīgais darbs būtu rezultatīvs,
jāpilnveido ieviešanas mehānisms. Pēdējā laikā darbs pie tā sekmīgi
virzās uz priekšu. Tas atspoguļojas A. Vaņejeva, L. Kirpičovas,
I. Osipovas un citu bibliotēku zinātnieku publikācijās. 1 Racionāls

grauds atrodams arī diskusijās par to, tieši kādus rezultātus praksē
ieviest, kuri rādītāji ļauj spriest par ieviešanas efektivitāti, kāda ir

metodiķu nozīme šajā darbā.

Lai nodrošinātu V. Lāča Latvijas PSR VB pētījuma «Lasītāju
pieprasījuma veidošana bibliotēkā» (1978.—1980. g.) 2 rezultātu

ieviešanu, zinātniskās pētniecības nodaļa (sadarbībā ar metodikas

un bibliogrāfijas, ari bibliotēku automatizācijas, mehanizācijas un

celtniecības nodaļu) sastādīja speciālu plānu, kur precizēja īsteno-

šanas galvenos virzienus, formas un metodes. 1982.—1983. gadā
tajā paredzēja dažādas publikācijas (raksti, informācijas, apkopo-
jošas uzziņas par pētījuma rezultātiem), lekcijas kvalifikācijas cel-

šanas sistēmā un citus pasākumus. Pētījuma rezultātu popularizē-
šanai tika izmantotas bibliotēku darbinieku sanāksmes un semi-

nāri, piemēram, 1981. gadā — Ventspils zonas (Kuldīgas, Talsu

un Ventspils rajona, Ventspils pilsētas) bibliotēku darbiniekiem,
1983. gadā — Krāslavas, Limbažu, Ogres, Tukuma rajona bibliote-

kāru semināros.

Praktiskais īstenošanas darbs sākās krietni agrāk — pirms plāna
sastādīšanas. Jau 1981. gadā, apkopojot un sistematizējot rezultātus,
tos arī popularizēja: LPSR VB bāzes bibliotēkās vai attiecīgo ra-

jonu centrālajās bibliotēkās (RCB) organizēja pētījumu datu ap-

spriešanu, kur izanalizēja un salīdzināja stāvokli izpētes bāzēs ko-

pumā ar aktuālo jautājumu katrā pilsētciematā. Šādas paplašinātas
ražošanas apspriedes notika gan Jēkabpils rajona Aknīstes, Limbažu

rajona Alojas pilsētciemata bibliotēkās, gan Balvu, Talsu un Ma-

donas RCB. (Dažās piedalījās arī vietējie partijas un padomju

1 Piem.: Инькова Л. M., Мартынова Л. С. Исследования и библиотечная

практика. — Сов. библиотековедение, 1983, № 1, с. 22—34.
2 Lasītāju pieprasījums un tā veidošana bibliotēkā: Zin. metod. rakstu krāj.

R.: LPSR Kult. m-jas Māc. iest. metod. kab., 1982. 137 lpp.; Socioloģiskā pētī-
juma «Lasītāju pieprasījuma veidošana bibliotēkā» rezultāti: Uzzina. R.: V. Lāča

LPSR Valsts b-ka, 1982. 33 lpp.
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darbinieki, bibliotēku aktīvisti.) Tās lielākoties pārvērtās par vaļ-

sirdīgām un ieinteresētām sarunām «pie apaļā galda», kur pārru-
nāja 1) Valsts bibliotēkas darbinieku ziņojumus par izpētes rezul-

tātiem kopumā un konkrētajā bāzē; 2) bibliotekāru ievadīšanu uz-

zinātā materiāla izmantošanā un iesakņošanā atbilstoši konferences

«Lasīšana un personības veidošana» rekomendācijām. RCB un bāzes

bibliotēkas saņēma statistisko datu apkopojumus par lasītāju pie-

prasījumiem un bibliotēku statistikas rādītāju kopsavilkumu. LPSR

VB sastādīja arī rakstiskas uzziņas par katru pētījuma bāzi, kā arī

apkopojošu uzziņu republikas bibliotekāro iestāžu, to skaitā meto-

disko centru vajadzībām.
Sakarā ar pētījuma «Lasītāju pieprasījuma veidošana bibliotēkā»

rezultātu ieviešanu Balvu, Dobeles, Jēkabpils, Limbažu, Madonas,
Talsu RCB (šajos rajonos notika minētais pētījums) sastādīja īpa-
šus perspektīvos darba plānus 1981.—1985. gadam. To lielākajā

daļā iekļāva pasākumus,.kā padziļināt grāmatu propagandas saturu

un pilnīgot lasīšanas vadību, kā arī noteica izpildes laiku un atbil-

dīgos par izpildi.
Analizējot minēto plānu izpildi, vairākas RCB atzīmē, ka ir sa-

sniegti zināmi panākumi. Tos sekmējusi arī pētījuma rezultātu ana-

līze iepriekš minētajās ražošanas sanāksmēs un semināros, kā arī

kopīga turpmāko uzdevumu apjēgsme. Lai šai darbā sekmīgāk
iesaistītu bibliotēkas, RCB plānoja tādus konkursus un skates, kas

palīdz pētīt, apkopot un popularizēt bibliotēku pieredzi. Tā Jēkab-

pils RCB noorganizēja konkursu par bibliogrāfiskā uzziņu aparāta
labāku izmantošanu, stabilizējot iemaņas katalogu un kartotēku sis-

tēmas, kā arī bibliogrāfisko līdzekļu izmantošanā. Saskaņā ar per-

spektīvajiem plāniem bibliotēkas apkopoja arī savu darbu. Tā, pie-
mēram, Madonas RCB izanalizēja strādājošās jaunatnes bibliotekāro

aptvērumu: kādas jaunatnes profesionālās grupas lasa, no kādiem

rajona centra uzņēmumiem un cik lielā mērā katra no tām pārstā-
vēta bibliotēkas lasītāju struktūrā. Tādējādi madonieši precizēja
iespējas iesaistīt jaunus abonentus no lielākajiem pilsētas uzņē-
mumiem.

Balvu RCB paredzēja uzlabot informācijas darbu rajona CBS

bibliotēkās, piemēram, panākot, ka tajās tiks ieviestas regulāras
informācijas dienas. Te ir zināmi panākumi — daudzās rajona bib-

liotēkās (Medņevas, Lazdukalna, Tilžas, Ploskenas, Susāju, Šķil-

bēnu, Lazdulejas, Kupravas) ikmēneša informācijas dienas notiek

sistemātiski. To pamatā ir tematiskas literatūras skates, ko papil-
dina ar bibliogrāfiskajiem apskatiem, pārrunām un vajadzības ga-

dījumā arī ar individuālām konsultācijām. Ciemu bibliotēkās infor-

mācijas dienās lasītāji izņem gandrīz 80% piedāvātās literatūras.

Arvien lielāku popularitāti rajonā gūst speciālistu dienas. 1980. gadā
Balvu rajonā organizēja četrus šādus pasākumu kompleksus,
1982. gadā — 12. Pēdējā laikā par jūtamu palīgu balvēniešiem kļu-
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vis Balvu rajona laikraksts «Vaduguns», kas reizi mēnesī ievieto

jaunākās literatūras sarakstus. Kopš 1983. gada rajona bibliotēkas

uzskaita lasītāju pieprasījumu pēc šiem sarakstiem.

Limbažu RCBS bibliotēkās lasītāju sastāvs analizēts atkarā no

lasīšanas stāža bibliotēkā, noskaidrojot, kādu sociālo grupu lasītāji
un cik pavisam bibliotēkā lasa ilgāk par 10 gadiem (18%), par
6—lo (24%), par 3—5 (27%) un līdz 2 gadiem (31%). Noskaid-

roti arī iemesli, kadeļ lasītāji pārtrauc apmeklēt sabiedrisko grā-
matu krātuvi (visbiežāk minētie iemesli ir šādi: dzīvesvietas maiņa;
visu brīvo laiku aizņem piemājas saimniecība; slimības un vecums).
Liels ir lasītāju parādnieku skaits. 1979.—1982. gadā Limbažu

RCBS to bija 1121, t. i., 6,6% no kopskaita. Šāds padziļināts ieskats

ļauj plānot pasākumus noturīga apmeklētāju kontingenta veido-

šanai.

Salacgrīvā un Umurgas ciemā izsūta uzaicinājumus iedzīvotā-

jiem atsākt apmeklēt bibliotēku. Tipogrāfijā iespiesti ielūgumi ir

Alojas pilsētciemata pieaugušo un bērnu bibliotēkām, tos izsūta gan

potenciālajiem lasītājiem, gan tiem, kuri pārtraukuši lasīt. Katrs

jaunais lasītājs, pierakstoties Limbažu RCB, saņem iespiestu at

gādni ar bibliotēkas fonda raksturojumu, paskaidrojumu par iespē-

jām izmantot vienoto fondu, šeit sniegts arī īss komentārs par SBA

noteikumiem, kā arī norāde par grāmatu lietošanas termiņu.

Lielākajā daļā rajonu centralizēto bibliotēku daudzveidīgāka kļu-
vusi literatūras propaganda, dažādojušās individuālā un masu darba

formas un metodes, tātad mērķtiecīgākas tapušas darbinieku pūles
lasīšanas satura padziļināšanā. Lielāka rosme vērojama arī labākās

pieredzes apguvē.
Tomēr lasīšanas pētījumu rezultātu ieviešanā atklājās vairākas

pretrunas un šķēršļi, piemēram: dažu bibliotēku darbinieku nera-

doša pieeja, izmantojot metodiskos materiālus un ieteikumus; «pēt-
nieciskas pieejas» trūkums ikdienas darbā; neprasme patstāvīgi
analizēt savu darbu; nepietiekamas teorētiskās zināšanas un vāji iz-

teikta vajadzība tās papildināt.
Jauno bibliotēku zinātnē ne visi uztver kā ieviešamu vai izman-

tojamu. Bibliotekāri reti veic eksperimentus, maz aprobē zinātniski

praktisko konferenču ieteikumus. Lai praksē īstenotu ieteikumus, kas

izsecināti pētījumu gaitā, RCB pastiprināma ieviešanas pasākumu
kontrole un rūpīgāk apkopojami to praktiskie rezultāti, secinājumi

eksperimentāli pārbaudāmi konkrētajos apstākļos. Kontrolē ne tikai

pētnieki, bet arī CBS metodiķi, kas būtībā atbild par masu biblio-

tēku darbību. Lasīšanas izpētes mērķis ir rast ceļus un līdzekļus, kā

ietekmēt un uzlabot literatūras izvēli, tāpēc nepieciešama ir ievie-

šanas pamatpasākumu izpilde. Pasākumi ietverami bibliotēku gada
darba plānā, bet, lai kāpinātu to efektivitāti, tam nepieciešama bib-

liotēku direktoru, metodiķu personiskā ieinteresētība un iniciatīva.
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Bibliotēku darbiniekiem ir milzums ziņu par lasītāju sociālajām
grupām, to interešu tipiskajām savdabībām, par pieprasījuma ten-

dencēm. Taču tās, līdzīgi kā Vissavienības un reģionālo pētījumu

dati, pagaidām praksē netiek plaši izmantotas. Tāpēc lasīšanas iz-

pētes rezultātu ieviešanai jānotiek dažādos līmeņos: gan bibliotēku

ikdienas praksē, gan bibliotēku darba pārvaldē un organizatoriski

metodiskajā vadīšanā, gan arī iepazīstinot citas organizācijas un

iestādes ar lasīšanas pētījumu rezultātiem.

С. САРДЫКО

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧТЕНИЯ И ИХ РОЛЬ

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК

Резюме

Чтение является важным фактором формирования мировоззрения и обще-

ственного сознания людей. Поэтому исследования чтения имеют большое зна-

чение, так как вскрывают факты и закономерности функционирования произве-

дений печати в обществе и помогают принять оптимальные решения в области

идеологического воспитания читателей. Большинство исследований разверты-
ваются в сфере библиотечного обслуживания, поэтому они играют большую

роль в совершенствовании библиотечной работы.
В настоящей статье анализируются данные о читательской активности и

содержании чтения дифференцированных групп читателей республики, получен-
ные в ходе всесоюзного социолого-статистического исследования «Динамика

чтения и читательского спроса в массовых библиотеках», возглавляемого Госу-
дарственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина и проводимого в массо-

вых библиотеках республики по всесоюзной выборке, а также материалы ис-

следований чтения, осуществленных Государственной библиотекой Латвийской

ССР имени В. Лациса, ставшей республиканским центром исследований в об-

ласти социологии чтения.

Всесоюзные исследования дают представление о всеобщих закономерностях,
а региональные дополняют общую картину, раскрывают национальную специ-

фику и местные особенности чтения. Материалы исследований ГБ ЛатвССР

опубликованы и восприняты с интересом. Данные новейших исследований, про-
водимых в республике, существенно дополняют материалы библиотечной ста-

тистики и намечают факторы, влияющие на читательский спрос, помогают пре-

одолеть статичность прежних исследований.
Участие практиков в исследованиях чтения способствовало тому, что биб-

лиотекари овладели опытом исследовательской работы и анализа собственной

деятельности, необходимого для совершенствования сложившихся и поиска но-

вых форм и методов пропаганды литературы и руководства чтением. Статисти-

ко-социологическая информация об изменениях основных показателей чтения

(читательской активности и содержания чтения) в основных типах массовых

библиотек за несколько лет станет базой для решения практических задач по

улучшению и совершенствованию библиотечного обслуживания.
Несмотря на высокую распространенность чтения, качество его требует

улучшения организаторской и воспитательной работы и умелого применения

форм и методов руководства чтением.

Статистико-социологическое изучение читательского спроса позволяет сде-

лать определенные выводы по совершенствованию социально-профессиональной
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структуры читателей библиотек и дальнейшему улучшению качественных ха-

рактеристик чтения.

Во второй половине 70-х годов всесоюзное исследование проводилось в

четырех библиотеках, а в начале 80-х годов количество баз возросло до 13.
В 1982 году структура читателей в этих базах была такова: рабочие со-

ставляли 30,5%, служащие-специалисты — 19,9%, остальные служащие —

18,4%, пенсионеры — 14,8%, учащиеся — 9,6%, читатели неизвестных заня-

тий
— 0,3%.
Большинство абонентов имели высшее и среднее специальное образование

(65,7%). Женщины составляли 57,1%, мужчины — 41,9% (1% не выявлен).
По национальному составу 58,8% читателей были латыши, 29,1% — русские,
11,5% — представители других национальностей.

Посетители библиотек разделяются на три группы: активные (посещаю-
щие библиотеку 10 раз в год и более), читатели средней активности (6—10

раз) и малоактивные или пассивные (1 —5 раз в год), притом представлены
они почти равномерно, соответственно 35,6, 35,2 и 28,4% (0,8% не выявлен).

Активных читателей больше всего среди пенсионеров (47,8%), меньше

всего — среди рабочих сельскохозяйственных профессий и колхозников (26%).
С повышением уровня образования читателей снижается частота посещения

библиотеки, а с возрастом (60 лет и более) увеличивается. Данные о частоте

посещения библиотеки и читаемости книг и журналов позволяют выявить наи-

более пассивные группы читателей.

Круг интересов читателей не однороден: художественную литературу чи-

тают 95,9% из них, общественно-политическую — 68,3%, литературу других
отраслей — 72,1 бо-

данные исследования характеризуют содержание и разносторонность чте-

ния и показывают возможности библиотек в расширении диапазона читатель-

ских интересов, необходимость поиска новых форм и методов работы для

достижения этой цели.

Результаты социологических исследований чтения должны использоваться

в трех направлениях: 1) в формировании разносторонних читательских инте-

ресов и воспитании культуры чтения; 2) в дальнейшем изучении и удовлетво-

рении читательского спроса; 3) в упрочении и расширении читательского кон-

тингента массовых библиотек.

В статье делается попытка определить первичную результативность работы
по внедрению исследований чтения в практику работы массовых библиотек,

организации обслуживания читателей. Проанализированы перспективные
планы по внедрению в практику результатов исследования ГБ ЛатвССР «Фор-

мирование читательского спроса в библиотеке (1978—1980)», разработанные
базовой ЦБС, годовые отчеты библиотек за последние два-три года, а также

материалы собеседований и практических наблюдений за работой некоторых
массовых библиотек.

В целях планомерного внедрения результатов исследования ГБ ЛатвССР

«Формирование читательского спроса в библиотеке» (1978—1980) составлен

комплексный план, охватывающий основные направления, формы и методы

этой работы. План был составлен научно-исследовательским отделом ГБ

ЛатвССР при участии научно-методического и библиографического отделов и

отдела автоматизации и строительства библиотек. В базовых библиотеках

было организовано обсуждение результатов исследования, проводились рас-

ширенные производственные совещания библиотечных работников, в том числе

и с участием представителей общественного актива, на которых обсуждались

конкретные вопросы внедрения рекомендаций.
Анализ деятельности ЦБС республики показал, что в большинстве из них

наблюдается тенденция к повышению уровня работы, эффективности воздей-

ствия библиотеки на формирование читательского спроса. Более целеустремлен-

ным стал анализ количественных и качественных показателей, в частности по
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степени охвата библиотечным обслуживанием различных профессиональных

групп, текучести читателей.

Однако в практике деятельности библиотек по внедрению итогов исследо-

ваний чтения наблюдаются некоторые противоречия и препятствия: недоста-

точно творческий подход работников библиотек к использованию методических

рекомендаций, отсутствие исследовательского подхода к каждодневной работе,

неумение самостоятельно проанализировать работу, недостаточные теоретиче-

ские знания. Не все принимают новое в библиотечном деле как внедряемое,

недостаточно апробируются рекомендации научно-практических конференций и

совещаний. Для устранения этих недостатков предстоит более активно вовлечь

библиотекарей в анализ и переосмысление собственной работы на основе ис-

следований чтения, успешнее осуществлять обратную связь между исследова-

телями и практиками.

S. SARDI КО

INVESTIGATIONS OF READING AND THEIR ROLE

IN THE PERFECTION OF WORK OF PUBLIC LIBRARIES

Summary

Reading is an influential factor in the creation of the world outlook and

social consciousness of people, therefore investigations of reading are of great
importance, that is, they reveal facts and regularities of functioning of the press

production in society and help to find optimum decisions in the sphere of

ideological education of readers. The majority of investigations concern the

sphere of library service, for that reason they are of great importance in the

perfection of library work.

The given article analyses data about the readers' activity and content of

reading of differentiated groups of readers in the republic, which were obtained

during the All-Union sociologic investigation «The Dynamics of Reading and

Readers' Inquiries in Public Libraries*, headed by the V. I. Lenin State Library
of the USSR and carried out in public libraries of the Latvian SSR in accordance

with the All-Union selection, as well as materials of investigations of reading,
obtained by the V. Lācis State Library, becoming the republican centre of investi-

gations in the field of reading sociology.
The All-Union investigations give the idea of general regularities, but the

iegional ones add to the total picture, show the national specifics and local

peculiarities of reading. Materials of the investigations of the SL of the Lat-

vian SSR have been published and received with interest and approval. Data

of the latest investigations, carried out in the republic, help to overcome the

static character of previous investigations, they essentially supplement materials

of library statistics and outline factors having influence on readers' inquiries.
Due to participation in the investigations librarians mastered the experience of

analysis of their own activities, necessary for the perfection of the existing forms
and methods of literature propaganda and guidance of reading as well as search

for new ones. The statistic information about changes of the basic indices of

reading (the readers' activity and content of reading) in the main types of pub-
lic libraries in several years will become the basis for the solution of practical
tasks in order to improve and perfect library service.

Despite the high prevalence of reading, its quality demands to perfect the
organization and education work and skilfully use forms and methods of guid-
ance to reading.

The sociological study of readers' inquiries permits to make certain conclu-
sions for the perfection of the social and professional structure of library readers
and further improvement of qualitative characteristics of reading.
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In the second part of the 70ies investigation was carried out in four libraries

of the USSR, but at the beginning of the 80ies their number increased to 13.

In 1982 the structure of readers in these libraries was the following: work-

ers — 30,5%, employees-specialists — 19,9%, other employees — 18,4%, pension-
ers — 14,8%, learners — 9,6%, readers of unknown occupations — 0,3%. Among
them agricultural workers and collective farmers were reading least of all.

The majority of readers have higher and specialized secondary education

(65,7%), 57,1% — women and 41,9% men (1% has not been exposed). By the

national structure 58,8% of readers are Latvians, 29,1% — Russians, 11,5% —

representatives of other nationalities.

Library readers fall into 3 groups: the active ones (attend the library 10 and

more times a year), readers of medium activity (6—10 times) and passive ones

(attend the library I—s1 —5 times a year), the percentage of the 3 groups is almost

even, accordingly 35,6%, 35,2% and 28,4% (0,8% has not been exposed).

Most active readers are among pensioners (47,8%), the least active —

among agricultural workers and collective farmers (26%). With the rise of the

educational level of readers the frequency of library attendance is falling, but

with the age (60 years and more) — increasing. Data about the frequency of

library attendance and reading of books and magazines allow to expose the most

passive groups of readers.

The range of readers' interests is not homogeneous: 95,9% of them are

reading fiction, 68,3% — social and political literature, 72,1%) — literature of

other branches.

Data of the investigation characterize the content and versatility of reading
and show possibilities of libraries in the extension of the range of readers' inter-

ests, the necessity to search for new forms and methods of work.

Results of the sociological research of reading should be used in three direc-

tions: 1) formation of versatile readers' interests and development of reading
culture; 2) further study and satisfaction of readers' inquiries; 3) strengthening
and expansion of the readers' contingent in public libraries.

The article makes an attempt to determine the initial results of introducing
investigations of reading in public libraries in the organization of readers' ser-

vice. Perspective plans «The Formation of Readers' Inquiries in Library (1978—

1980)» on the introduction of the investigation results into practice, carried out

by the SL of the Latvian SSR and worked out by the basic CLS, annual reports
of libraries for the latest two-three years, as well as materials of interviews and

practical observations in several public libraries, have been analysed.
The investigation data must be prepared for practical use, the library staff

must be acquainted with these results and show willingness to use the recom-

mendations in their work.

With a view of systematic introduction of the investigation results of the

V. Lācis SL «The Formation of Readers' Inquiries in Library (1978—1980)», a

complex plan has been worked out for two years including the main directions,
forms and methods of this work. The plan was worked out by the Scientific

Research Department of the SL of the Latvian SSR with the participation of the

Scientific Method and Bibliography Department and the Department of Auto-

matization and Library Building. Discussions about the results of the investiga-
tion were organized at the basic libraries, vast conferences of library workers

were held, with the participation of public representatives, discussing specific
questions of the introduction of recommendations.

The analysis of the republican CLS showed that the influence of library on

the formation of readers' inquiries was growing in the majority of libraries. The

analysis of quantitative and qualitative indices has become more purposeful, in

particular, by the degree of the coverage of different professional groups with

library service, by the fluctuation of readers.



However, some contradictions and obstacles can be observed: insufficient

creative approach of library workers to the use of methodical recommendations,
lack of the research approach to daily work, inability to analyse the work

independently, insufficient theoretical knowledge and lack of interest. Not every-
body accepts the new in library work as essential, recommendations of scientific

practical conferences and meetings have been insufficiently accepted. In order to

eliminate these flaws, it is envisaged to involve librarians in the analysis and

understanding of their own work on the basis of the investigations of reading,
to realize the reverse connection among investigators and practical workers more

successfully.
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E. TIMBRA

PARTIJAS DARBINIEKU UN IDEOLOĢISKĀ

AKTĪVA INFORMATĪVĀ BIBLIOGRĀFISKĀ APKALPOŠANA

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKĀ

Viens no galvenajiem principiem, ko ievēro partija, vadot sa-

biedrības ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību, ir pieņemamo
lēmumu zinātniska pamatotība. Mūsdienu apstākļos, kad darbojas
sazarots saimnieciskais mehānisms, kad viss ir ciešā kopsakarā, kad

pat vismazākajai kļūmei kādā posmā vai šķietami niecīga faktora

nenovērtēšanai var būt tālejošas sekas, sevišķi pieaug vadītāja at-

bildība par ikvienu pieņemamo lēmumu, par visu iespēju objektīvu
izvērtēšanu un izmantošanu. Vadošajiem darbiniekiem dziļi jāap-

gūst ne tikai marksistiski ļeņiniskā teorija, metodoloģija un jāiz-
zina sabiedriskās attīstības objektīvie likumi, bet jāprot apkopot ari

masu praktisko pieredzi, jāspēj nodrošināt teorijas saistību ar

praksi.
Aktuāls arī šodien ir V. I. Ļeņina 1923. gadā teiktais: «Lai atjau-

ninātu mūsu valsts aparātu, mums katrā ziņā jāsprauž sev uzde-

vums: pirmkārt — mācīties, otrkārt — mācīties un treškārt — mā-

cīties un pēc tam pārbaudīt, lai zinātne mums nepaliktu nedzīvs

burts vai modes frāze (un tas, nav ko liegties, pie mums mēdz būt

sevišķi bieži), lai zinātne tiešām pārietu miesā un asinīs, lai tā pil-
nīgi un īsteni pārvērstos par vienu no dzīves sastāvelementiem.»'1
V. I. Ļeņins uzsver, ka teorija atdzīvojas, īstenojas, kļūst par attie-

cīgās politiskās līnijas pamatu tikai ciešā vienībā ar komunisma

celtniecības praksi, ar konkrēto īstenību un ievērojot tās īpatnības.
Teorijas un prakses saistība, izzinot dzīves jaunās tendences un

problēmas, ļauj no tām izrietošajos vispārinājumos šķirt nejaušo no

būtiskā un tālāk attīstīt teoriju.
Neviena integrāla pārvaldes sistēma nevar normāli ifunkcionēt

un attīstīties bez labi nokārtotas, regulāras informācijas-/! ai sevišķi

svarīga nozīme, vadot ideoloģiskos procesus, kas veido audzināša-

nas mehānisma pamatus. Pastāvīga informētība par stāvokli ko-

pumā, par tā iedarbes mērķtiecību un rezultātiem un atsevišķo kom-

ponentu mijiedarbību ir svarīgs faktors, vadot komunistisko audzi-

nāšanu.

PSKP CX 1979. gada 26. aprīļa lēmums «Par ideoloģiska un

politiskās audzināšanas darba tālāku uzlabošanu» pievērsa partijas

1 Ļeņins V. I. Labāk mazāk, toties labāk. — Raksti, 33. sej., 435.—436. lpp.
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organizāciju un ideoloģisko iestāžu, propagandistu kadru un ideolo-

ģiskā aktīva uzmanību aktuāliem uzdevumiem (nodrošināt augstu

propagandas un aģitācijas zinātnisko līmeni, vienlaikus izkopjot tās

uzbrūkošo raksturu; padarīt to lietišķāku un konkrētāku un saistīt

ar dzīvi — ar risināmiem saimnieciskajiem un politiskajiem uzdevu-

miem) un paredzēja pasākumu kompleksu, nosakot ceļus un metodes

to izpildei. Lēmumā norādīts, ka ar maksimālu atdevi izmantojamas
visas mūsu zemē esošās bibliotēkas, lai izvērstu politiskās audzinā-

šanas darbu, 1 uzsvērta informācijas centru2 nozīme komunistu mar-

ksistiski ļeņinisko mācību sistēmas pilnveidē, propagandistu teorē-

tisko zināšanu un metodiskā līmeņa paaugstināšanā.
Minētais lēmums mudināja pārskatīt partijas darbinieku un ideo-

loģiskā aktīva informatīvo bibliogrāfisko apkalpošanu V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkā. Jau septiņdesmito gadu sākumā

bija vērojama interesanta parādība: pastāvot informācijas pārbagā-
tībai (tās apjoms katros piecos gados palielinājās apmēram divas

reizes), speciālisti norādīja uz «informācijas badu», lai gan no zi-

nātniskajos žurnālos publicētā indivīds patstāvīgi izlasīt varēja ne

vairāk par 10%-3 Tika arī uzsvērts, ka ziņu nepietiek, tas jo sevišķi

izjūtams partijas darbā. PSRS Zinātņu akadēmijas Sabiedrisko

zinātņu zinātniskās informācijas institūta izdotajos kārtējos biblio-

grāfiskajos rādītājos, referatīvajos žurnālos un retrospektīvajos bib-

liogrāfiskajos līdzekļos ietvertā literatūra par ideoloģiskā darba gal-

venajiem virzieniem, tā idejiskā līmeņa un efektivitātes paaugstinā-
šanu, par komplekso pieeju audzināšanas darba organizācijā, par

propagandu un aģitāciju, atsevišķām ideoloģiskās dzīves specifiskām

problēmām un it īpaši par partijas celtniecības jautājumiem bija

grūti atrodama, jo nepieciešamie dati bija izkliedēti vairākās, daž-

reiz pat loģiski nesaistītās nodaļās. Lai atrastu vajadzīgos materiā-

lus, lasītāji bieži veica padziļinātus bibliogrāfiskus meklējumus, bet

gaidīto rezultātu nebija. Atzīmējams arī tas, ka Sabiedrisko zinātņu
zinātniskās informācijas institūta izdotajos bibliogrāfiskajos līdzek

los minēti galvenokārt tikai nozīmīgi teorētiskie pētījumi, maz tajos
pieredzes rakstu, kuri bieži ieinteresē ideoloģisko aktīvu un partijas
darbiniekus. Tātad bibliogrāfiskie izdevumi, to skaitā Vissavienības

un Latvijas PSR Grāmatu palātas radītāji, ne tikai nesniedz pilnīgu
ieskatu publicētās informācijas masīvā, bet tie nav arī operatīvi.
Lielo informācijas centru izdotajiem tematiskajiem radītājiem ne

1 Par ideoloģiskā un politiskās audzināšanas darba tālāku uzlabošanu:

PSKP CX 1979. g. 26. apr. lēmums. — Par ideoloģiskā un politiskās audzinā-

šanas darba tālāku uzlabošanu: PSKP CX 1979. g 26. apr. lēmums; Par partijas
mācību tālāku pilnveidošanu PSKP XXVI kongresa lēmumu gaismā: PSKP CX
1981. g. 26. maija lēm. R., 1981, 21. lpp.

2 Turpat, 13. lpp.
3 Реферирование в общественных науках: Теория и методика / АН СССР

ИНИОН. М., 1982, с. 3.
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vienmēr ir precīza adresācija, un tajos nav ietvertas mūsu republi-

kas publikācijas.
Jau septiņdesmito gadu otrajā pusē VB bija vērojama bieža tip-

veida pieprasījumu atkārtošanās par PSKP ideoloģiskā darba un

partijas celtniecības jautājumiem. Rīgā, kā arī visā republikā šaja

jomā bija izveidojies bibliogrāfiskās informācijas relatīvs vakuums.

Tādēļ Bibliogrāfisko uzziņu un informācijas nodaļa 1980. gadā sāka

priekšdarbus kārtējo rādītāju «PSKP ideoloģiskais darbs» un «Par-

tijas celtniecība» izveidei. 1 Ciešā sadarbība ar Latvijas Komunistis-

kās partijas Rīgas pilsētas komitejas propagandas un aģitācijas

nodalu VB sagatavo prospektus ar iespējamiem tematisko iedaļu no-

saukumiem, noskaidro literatūras atlases principus, precizē izdoša-

nas periodiskumu, metienu un apjomu. LKP Rīgas pilsētas komiteja

noteica arī to potenciālos patērētājus — galvaspilsētas partijas orga-

nizācijas, aplēsa vēlamo eksemplāru skaitu katrai no tām, deva

precīzu adrešu sarakstu. Tika ieteikts nodrošināt ar pieciem katra

izdevuma eksemplāriem lielākās partijas organizācijas, kurām ir

politiskās izglītības kabineti. 2 Tikpat daudz eksemplāru saņem ari

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja, Latvijas Ļeņina

Komunistiskās Jaunatnes Savienības Centrālā Komiteja, LKP CX

Politiskās izglītības nams un katra partijas Rīgas pilsētas rajona

komiteja. 76 Rīgas partijas organizācijas saņem divus eksemplārus

šo rādītāju. 3

.

,

Kārtējos bibliogrāfiskos rādītājus «PSKP ideoloģiskais darbs»

un «Partijas celtniecība» VB sāka izdot 1980. gada trešajā ceturk-

snī. Tajos bibliografēti direktīvie materiāli, dokumentu krājumi, uz-

rādītas zinātniskās monogrāfijas, fiksēti partijas darbinieku un sa-

biedrisko zinātņu pārstāvju darbi no rakstu krājumiem, turpinājumu

izdevumiem, žurnāliem un laikrakstiem. Liela uzmanība pievērsta

pieredzes rakstiem, atsevišķu sarežģītu problēmu risinājumiem ari

citās republikās.

1 Par partijas orgānu apkalpošanu kultūras un mākslas jautājumos sk.:

Kalva M. Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas sistēmas izveide repub-

lika - B-ku zinātnes aspekti /V. Lāča LPSR Valsts b-ka 1981, 5, 5.—11 lpp.

"2 Rīgas ražošanas apvienības: «Radiotehnika», «Komutators», «Alfa», «Kigas

manufaktūra»; Latvijas PSR Valsts materiāli tehniskās apgādes komiteja Lat-

vijas juras kuģniecība, Rīgas traleru flotes bāze, Rīgas refrižeratoru flotes bāze,

Latvijas zivju rūpniecības apvienība, Gaisa satiksmes centrāla aģentūra.

3 Tās ir augstskolu partijas komitejas, LPSR Valsts televīzijas un radiorai-

dījumu komitejas, LPSR lekšlietu ministrijas, LPSR Sadzīves pakalpojumu minis-

trijas Rīgas pilsētas izpildkomitejas lekšlietu pārvaldes, Baltijas dzelzceļa pārval-

des Rīgas autobusu parka, Tramvaju un trolejbusu pārvaldes, Rīgas taksometru

parka Rīgas pasažieru depo, Zasulauka lokomotīvju depo, Rīgas juras tirdznie-

cības ostas Rīgas pilsētas izpildkomitejas Labiekārtošanas pārvaldes, ražo-

šanas apvienību «Ausma», «Dzintars», «Latvija», «Pirmais Maijs», «Progress»,

«Rīgas apģērbs», «Rīgas modes», «Rīgas tekstils», «Sarkanais kvadrāts», «Sarka-

nais rīts» partijas komitejas, Rīgas lielāko rūpnīcu, fabriku, kombinātu, celtniecī-

bas trestu, tirdzniecības uzņēmumu, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu partijas

komitejas.
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Izdevumā «PSKP ideoloģiskais darbs» bibliogrāfiskie ieraksti

grupēti tematiskās nodaļās, kuras ar mazām korekcijām saglabā-

jušās līdz 1985. gada beigām. Katru laidienu ievada literatūras

kopa — V. I. Ļeņins par ideoloģiskā darba lomu un principiem; ap-

lūkoti PSKP idejiskās audzināšanas galvenie virzieni: idejiski poli-
tiskā audzināšana (patriotiskie, nacionālie, internacionālie jautā-

jumi), marksistiski ļeņiniskā pasaules uzskata veidošana, komunis-

tiskās attieksmes pret darbu izkopšana, kā arī citi tikumiskie un

estētiskie jautājumi, aktīvas dzīves pozīcijas iesakņošana. Literatū-

ras atlasē un grupēšanā ievērota kompleksa pieeja visa audzināša-

nas mehānisma aptverē — gan idejiski politiskās audzināšanas, gan

darbaudzināšanas un tikumiskās audzināšanas kopsakari atspoguļoti
atbilstoši dažādu darbaļaužu grupu īpatnībām.

Kārtējā rādītājā ievietoti ari partijas propagandas jautājumi:

iekļauta literatūra par komunistu marksistiski ļeņinisko izglītību,

partijas vadību darbaļaužu ekonomiskajā izglītībā, skartas propa-

gandas un tās metodikas problēmas, aplūkots masu aģitācijas darbs,

partijas vadība kultūrā, mākslā, zinātnē un tautas izglītībā, pievēr-
sta uzmanība PSKP ideoloģiskā darba organizēšanas specifikai,
plānošanai un koordinācijai, tā efektivitātes analīzēm un sociolo-

ģisko pētījumu praksei. levietoti materiāli par cīņu pret buržuāzisko

un revizionistisko ideoloģiju un šīs cīņas īpatnībām mūsdienās.

Līdz 1982. gada otrajam ceturksnim kārtējais bibliogrāfiskais
rādītājs «PSKP ideoloģiskais darbs» iznāca 200 eksemplāros, pēc
tam metiens tika palielināts līdz 500 eksemplāriem un to saņem ne

tikai Rīgas lielākās partijas organizācijas, bet arī republikas visas

rajonu komitejas, kā arī centralizētās bibliotēku sistēmas. Pēc PSKP

CX 1983. gada jūnija plēnuma informācijas plūsma par ideoloģis-
kās dzīves jautājumiem palielinājās, tādēļ izdevuma iznākšanas pe-
riodiskums tika mainīts — kopš 1984. gada tam jau ir seši laidieni

iepriekšējo četru vietā. Lai propagandētu PSKP CX 1984. gada ap-
rīļa plēnuma lēmumu un dokumentus, ar 1984. gada trešo laidienu

rādītājā tika ieviesta jauna iedaļa — «Vispārizglītojošo un profesio-
nālo skolu reformas ideoloģiskais nodrošinājums». 1984. gada pēdē-
jais laidiens atspoguļo arī literatūru, kas saistīta ar Uzvaras pār
fašistisko Vāciju 40. gadadienu; šī pagaidu rubrika atbilstoši mate-

riālu plūsmai saglabājās vēl 1985. gada 1./2., 3. un 4. laidienā. Piek-

tajā laidienā izdalīta vēl viena jauna iedaļa «Atturība — dzīves

norma». Lai atvieglotu bibliogrāfiskos meklējumus pēc autora, no

1985. gada trešā laidiena tiek veidots autoru alfabētiskais palīg-
rādītājs.

Otro kārtējo bibliogrāfisko rādītāju «Partijas celtniecība» ievada

literatūras kopa «PSKP — padomju sabiedrības vadošais un virzo-

šais spēks». Pārējās nodaļās sagrupēta literatūra par demokrātisko

centrālismu, partijas iekšējām attiecībām, PSKP organizatorisko uz-
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būvi un partijas pirmorganizācijām, par kadru izvēli, sagatavošanu

un audzināšanu, lēmumu izpildes pārbaudi.
Rādītājā apkopota nozīmīgākā literatūra par partijas vadības

jautājumiem padomēs un sabiedriskajās organizācijās, savāktas pub-

likācijas par lietvedības specifiku.
Darbu par šiem jautājumiem un problēmām ir maz, tie izkaisīti

partijas periodiskajos izdevumos, tāpēc šāds grupējums ir ļoti liet-

derīgs partijas darbinieku un ideoloģiskā aktīva apkalpošanai.
Līdz 1983. gadam kārtējais bibliogrāfiskais rādītājs «Partijas

celtniecība» iznāca 200 eksemplāros, bet ar 1983. gada pirmo lai-

dienu metiens palielināts līdz 500 eksemplāriem un to sāka saņemt

arī visas republikas partijas komitejas un centralizētās bibliotēku

sistēmas. 1985. gada pirmajā ceturksnī šim izdevumam izveidots

alfabētiskais autoru palīgrādītājs.
Strādājot pie šāda veida bibliogrāfiskajiem izdevumiem, darbi-

niekiem jāuztver pārmaiņas un tendences, jaunas nostādnes un nian-

ses jautājumos, kuri rādītājos ietverti. Operatīvai jaunu problēmu,

vispārinājumu un koncepciju ievērošanai un izdalīšanai vispārēja

sabiedrisko procesu plūsmā un sabiedriskas domas kustība ir prin-

cipiāla nozīme gan zinātnē, gan praksē. To cenšas ievērot biblio-

grāfi, atlasot materiālus un atceroties, ka informācijai jābūt precī-

zai, kvalitatīvai un savlaicīgai.

Kārtējo bibliogrāfisko rādītāju izdošanā par ideoloģiskā darba

un partijas celtniecības jautājumiem tieši vai pastarpināti piedalās

arī citu VB struktūrvienību speciālisti, sākot no dokumentu komplek-

tētājiem, apstrādātājiem, glabātājiem līdz sagatavoto izdevumu pa-

vairotājiem. Lai paātrinātu ne tikai bibliogrāfu, bet ari lasītāju pie-

eju citu savienoto republiku partijas izdevumiem, sabiedriski politis-

kās literatūras lasītava sāka komplektēt žurnālus «Коммунист»

(Viļņa), «Коммунист Эстонии», «Коммунист Белоруссии», «Комму-

нист Украины», «Под знаменем ленинизма» (Kijeva).
1985. gadā Bibliogrāfisko uzziņu un informācijas nodaļas speciā-

listi izstrādāja aktuālu sabiedriski politisko tēmu sarakstu Latvi-

ias KP CX aparāta darbinieku apkalpošanai informācijas diferencē-

tās izplatīšanas (IDI) sistēmā. Šī darba rezultātā no 1986. gada

seši Latvijas KP CX nodaļu vadītāji un instruktori saņem ziņas par

jaunākajām publikācijām ideoloģiskā procesa organizēšanā un plā-

nošanā, marksistiski ļeņiniskā pasaules uzskata veidošanā, politis-

kās izglītības teorijas un prakses jautājumos, kontrpropagandas

problēmās. Nodaļa sniedz ziņas ari par novitātēm sociālistiskas de-

mokrātijas attīstībā (partijas, padomju, sabiedrisko organizāciju,

darba kolektīvu piedalīšanos valsts pārvaldē). Cilvēki interesējas

par ekonomiku (ražošanas efektivitāti un darba kvalitāti, saimnie-

cisko mehānismu, darba ražīgumu, ekonomisko domāšanu un darba

disciplīnu), pārvaldes pilnveides tehnoloģiju (sociālo un ekonomisko

procesu vadīšanu, vadītāja darbu, neražojošās sfēras reģionālo un
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teritoriālo pārvaldi), par masu informācijas un propagandas līdzek-

ļiem, par PSRS tautām, to nacionālo psiholoģiju un kultūru; sa-

dzīvi; par brīvo laiku un tā izmantošanu, ģimeni, jaunatnes dzīves

aktualitātēm.

Turpinās arī tradicionālā bibliogrāfiskās apkalpošanas forma —

bibliogrāfisko uzziņu sniegšana. To skaits par sabiedriski politiska-

jiem jautājumiem no 1980. gada līdz 1985. gadam vidēji ir 29,93%
>

atsevišķos gados pārsniedz 30% (1983. gadā — 31,7%, 1984. gadā —

32%, 1985. gadā — 30,6%). Diemžēl Valsts bibliotēkas lasītāju ka-

tegoriju noteikšanas principi neļauj precīzi secināt, cik uzziņu

sniegts tieši partijas darbiniekiem un ideoloģiskajam aktīvam.

Pēc Latvijas KP CX darbinieku, Latvijas KP CX Politiskās iz-

glītības nama un partijas Rīgas pilsētas komitejas pasūtījuma izpil-
dītas plašas rakstveida uzziņas: «Ideoloģiskā darba pastiprināšana
kultūras iestādēs», «PSKP XXVI kongresā izstrādātās sociāli eko-

nomiskās politikas īstenošana», «PSRS ekonomiskās attīstības bur-

žuāzisko falsifikāciju kritika», «PSRS nodibināšanas vēsturiskā no-

zīme», «Tikumiskā audzināšana», «PSKP par sociālistiskā dzīves-

veida propagandas pastiprināšanu ideoloģiskās cīņas saasināšanās

apstākļos», «Kapitālisma vispārējās krīzes trešais posms», «Vadī-

tājs — audzinātājs», «Mutvārdu politiskās aģitācijas teorija un me-

todika», «Republikā publicētie darbi par bērnu estētisko audzināšanu

(1980—1985)» v. c.

levērojot kooperācijas principu, kopš 1980. gada Valsts bibliotēka

nostiprinājusi ciešāku sadarbību ar Latvijas KP CX Politiskās iz-

glītības namu un Latvijas KP Rīgas pilsētas komiteju. Kopīgi izdoti

bibliogrāfiskie rādītāji ideoloģiskā aktīva vajadzībām. Parasti bib-

liogrāfisko līdzekļu veidotāji ir VB speciālisti, bet ieinteresēto-

iestāžu darbinieki konsultē, nosaka vēlamo struktūru, rūpējas par
to izdošanu. Sadarbojoties ar Politiskās izglītības namu, tapuši bib-

liogrāfiskie līdzekļi «Klausītāju sabiedriski politiskā prakse —

sva-

rīgs marksistiski ļeņiniskās izglītības kvalitātes un rezultativitātes

paaugstināšanas līdzeklis» (1984), «PSKP sociālā politika» (1. lai-

diens — 1984. gadā, 2. laidiens — 1985. gadā). Sadarbībā ar parti-
jas Rīgas pilsētas komitejas propagandas un aģitācijas nodaļu laisti

klajā bibliogrāfiskie rādītāji «Psiholoģijas un pedagoģijas pamati
partijas propagandas darbā» (1980), «Komunistiskā darba skolu

vadītāju un propagandistu salidojuma dalībniekiem» (1980), «Piln-

veidot partijas propagandas metodisko centru darbu» (1980), «Ideo-

loģiskā darba ietekme uz darbaļaužu darba un sabiedriskās aktivi-

tātes paaugstināšanos» (1984), «Saimnieciskais mehānisms: eko-

nomiskais eksperiments rūpniecībā» (1985).

Latvijas KP CX Politiskās izglītības nams, Latvijas KP Rīgas

pilsētas komiteja un partijas rajonu komitejas visā republikā lielu

uzmanību veltī propagandistam, jo no viņa meistarības, garīgā ap-

vāršņa un prasmes strādāt ar cilvēkiem ir atkarīgi panākumi mā-



77

čībās. Politiskās izglītības nams katru gadu rīko viņiem kvalifikā-

cijas celšanas seminārus, bet jaunajiem propagandistiem kursus šo

mācību metodikas jautājumos un jaunieviestajos priekšmetos. VB

Bibliogrāfisko uzziņu un informācijas nodaļai pēdējos gados laikus

tiek piesūtītas ziņas par paredzētajiem pasākumiem ar piebildēm, kur

informatīvajam nodrošinājumam būtu vēlami ne tikai bibliogrāfiskie

līdzekļi, bet arī literatūras izstādes un bibliogrāfiskie apskati. Pa-

sākumu kompleksais raksturs ļauj tos uzskatīt par sava veida spe-

ciālistu dienām. 1980.—1986. gadā republikas nozīmes semināros

nolasīti apskati un sagatavotas izstādes par tematiem: «Marksistiski

ļeņiniskā ētika un tikumiskā audzināšana», «PSKP sociālā politika»,
«PSKP ekonomiskā politika», «Sociālistiskais dzīves veids», «Sociā-

listiskais dzīves veids un jaunatne», «Ideoloģiskā cīņa un jaunatne»,

«Reliģija un ateisms», «Ateistiskās audzināšanas darba organizācija
un metodika», «Padomju tautas uzvara Lielajā Tēvijas karā», «Mut-

vārdu politiskā aģitācija», «Komjaunatnes politiskās izglītības me-

todika», «Kontrpropagandas teorijas un prakses jautājumi» v. c.

Lasot apskatus, bibliogrāfi aplūko ne tikai jaunākās publikācijas,
bet iesaka arī bibliogrāfiskos līdzekļus, kurus izdevuši informācijas
centri, to skaitā arī VB Zinātniskās metodikas un bibliogrāfijas no-

daļa. Ideoloģiskajam aktīvam noder šīs nodaļas sastādītie rādītāji:
«Personība un sabiedrība» (1980), «Pārtikas programmas realizē-

šana — visas tautas lieta» (1982), «PSKP CX jūnija plēnuma
lēmumi — ilglaicīga partijas ideoloģiskā, politiskā masu darba pro-

gramma» (1983), «Daži mūsdienu kontrpropagandas aspekti» (1984),
«Audzinot patriotus un internacionālistus» (1984), «Par zinātnisko

pasaules uzskatu» (1984), «Darba kolektīvs un vadītājs» (1985),
«PSKP XXVII kongresu sagaidot» (1985), «Pa jaunrades ceļu»
(1986) v. c.

Līdzīgi bibliogrāfu lasījumi notikuši arī Latvijas KP Rīgas pil-
sētas komitejas organizētajos propagandistu semināros. Pēdējos ga-
dos bibliotēkas pakalpojumus izmanto Latvijas Komunistiskās par-

tijas Rīgas pilsētas Kirova, Oktobra un Proletāriešu rajonu komite-

jas, kur esam ieteikuši jaunāko literatūru par partijas izglītības
metodiku, komunistu politisko pašizglītību, mutvārdu politisko aģi-

tāciju, PSKP ekonomisko politiku, ārpolitiku, ideoloģiskās cīņas īpat-
nībām mūsdienās, par skolas, ģimenes un sabiedrības sadarbību

skolēnu komunistiskajā audzināšanā.

Zināms kāpums panākts bibliogrāfisko zināšanu propagandā re-

publikas lauku rajonos. Gulbenes, Jelgavas, Ogres, Valkas, Valmie-

ras rajonu propagandistiem, aģitatoriem, lektoriem nolasītas lekci-

jas par patstāvīgo darbu ar pirmavotiem un par literatūras izvēli.

Padziļināta pieeja raksturīga bibliogrāfisko zināšanu apguvē
Latvijas KP CX Marksisma-ļeņinisma universitātes ideoloģisko
kadru fakultātes nodarbībās par tēmu «Patstāvīgais darbs». Tur

klausītāji uzzina ne tikai par patstāvīgā darba specifiku un
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produktīvas lasīšanas priekšnoteikumiem, bet tiek ievadīti arī bib-

liogrāfisko zināšanu izpratnē, iepazīstināti ar bibliogrāfiskajiem
līdzekļiem.

Latvijas KP CX darbiniekus, propagandistus, politinformatorus
un saimniecisko aktīvu apkalpo arī Politiskās izglītības nama bib-

liotēka, kas metodiski vada partijas komiteju bibliotēkas, vadošajiem
partijas darbiniekiem sniedz kompleksas bibliogrāfiskās uzziņas,
vienlaikus nodrošinot interesentus ar nepieciešamo literatūru. Kopš
1982. gada bibliotēka reizi ceturksnī izdod «Аннотированный бюлле-

тень новых поступлений общественно-политической литературы»,
bet 1985. gadā aizsākti tematiskie jaunieguvumu saraksti «Актуаль-

ные вопросы идеологической борьбы и контрпропаганды»; nākotnē

paredzēts šo virzienu paplašināt un izvērst izdevumu tematiku. Rī-

gas pilsētas un republikas partijas rajonu komiteju politiskās izglī-
tības kabinetiem tiek sastādīti arī bibliogrāfiskie saraksti, piemēram,
«Активные формы и методы обучения в системе марксистско-

ленинского образования», «Ускорение научно-технического про-

гресса — коренной вопрос экономической политики», «Вопросы

социологии в партийной и идеологической работе», «Рекоменда-
тельный список литературы в помощь изучающим материалы
XXVII съезда КПСС», un citi līdzekļi.

Par ideoloģiskā darba jautājumiem partijas un ideoloģisko aktīvu

informē arī LVU Zinātniskā bibliotēka, kas izdevusi bibliogrāfiskos
līdzekļus: «Aģitācijas un propagandas darba ļeņiniskie principi»
(1980), «Komjaunatnes organizācijas darbs augstskolā» (1982),

«Arodorganizācija augstskolā» (1982), «Komjaunatne — partijas
ideju īstenotāja» (1984), «Partijas organizācijas darbs augstskolā»
(1985). Te jāmin arī kārtējie bibliogrāfiskie rādītāji «Mūsdienu ak-

tuālās ideoloģiskās problēmas» un «Ideoloģiskā cīņa un kontrpro-
paganda».

Partijas darbinieku un ideoloģiskā aktīva bibliogrāfiskajā apkal-
pošanā nepilnīgi iesaistās Latvijas PSR ZA Sabiedrisko zinātņu
zinātniskās informācijas centrs.

Lai uzlabotu un pilnveidotu partijas darbinieku informatīvo no-

drošinājumu Rīgā un visā republikā, nepieciešams veikt kompleksus
pētījumus informatīvās situācijas noskaidrošanai. Anketēšanā un

intervijās iegūto datu analīze ļautu jau sākotnē noteikt pasākumus
informatīvās apkalpošanas uzlabojumam. Pētījumos varētu piedalī-
ties mūsu republikas zinātniskās bibliotēkas, Politiskās izglītības

nams, kā arī M. Gorkija Rīgas pilsētas Centrālā bibliotēka.

Ideoloģiskā darba «tehnoloģijas», organizācijas un plānošanas
jautājumos izveidojusies visumā viengabalaina visu kategoriju ideo-

loģisko darbinieku sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas sistēma.

Zināmu ieguldījumu tajā devuši arī V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas speciālisti, īstenojot Nolikumu par bibliotēku darbu Pa-

domju Sociālistisko Republiku Savienībā.
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Tomēr, pat neuzsākot detalizētu apsekojumu, redzams, ka repub-
likas partijas darbinieku un ideoloģiskā akliva informatīvajā biblio-

grāfiskajā apkalpošanā ir paralēlisms un dublēšanās, ko varētu no-

vērst bibliotēku un informācijas orgānu ciešāka darba koordinācija
un kooperācija.

«... nav_ ciešams sastingums tādā dzīvā, dinamiskā un daudz-

pusīgā jomā kā informācija, propaganda ...»' — uzsvēra M. Gorba-
čovs referātā PSKP XXVII kongresā.

Э. ТИМБРА

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО АКТИВА

В ГБ ЛатвССР ИМЕНИ В. ЛАЦИСА

Резюме

Постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года «О дальнейшем улуч-
шении идеологической, политико-воспитательной работы» побудило пересмот-
реть информационно-библиографическое обслуживание партийных работников
и идеологического актива в ГБ ЛатвССР имени В. Лациса.

Уже в начале 70-х годов было замечено явление: при наличии информа-
ционной избыточности специалисты указывали на «информационный голод»,

когда сведений не хватало, что было особенно заметно в партийной работе.
А во второй половине 70-х годов в ГБ наблюдалось частое повторение одних и

тех же запросов об идеологической работе КПСС и вопросах партийного строи-
тельства. В Риге и во всей республике образовался в этой области библиогра-
фической информации своеобразный вакуум.

Поэтому в 1980 году справочно-библиографический и информационный
отдел ГБ вместе с отделом пропаганды и агитации Рижского горкома КП

Латвии начал подготовительную работу по изданию текущих библиографиче-

ских указателей «Идеологическая работа КПСС» и «Партийное строитель-

ство»; они начали издаваться в третьем квартале 1980 года. В них отражаются

директивные материалы, указываются научные монографии, статьи из сборни-
ков, продолжающихся изданий, журналов и газет. Много внимания уделяется

опыту работы партийной организации нашей республики и тому, как решаются

некоторые сложные проблемы в других республиках.
В связи с увеличением потока информации по вопросам идеологической

жизни после июньского (1983 года) Пленума ЦК КПСС периодичность изда-

ния указателя «Идеологическая работа КПСС» изменилась: с 1984 года вме-

сто четырех выпусков ежегодно стало выходить шесть.

В 1985 году специалисты справочно-библиографического и информацион-
ного отдела ГБ составили список актуальных общественно-политических тем,

чтобы обслуживать работников аппарата ЦК КП Латвии в системе ИРИ.

В библиотеке применяется и традиционная форма библиографического об-

служивания ■— выполнение библиографических справок. Количество справок
по общественно-политическим вопросам с 1980 по 1985 год составило в сред-
нем 29,3%. По запросам работников ЦК КП Латвии, Дома политического про-

свещения и Рижского горкома КП Латвии выполнялись письменные библиогра-

фические справки.

1 Gorbačovs М. PSKP Centrālās Komitejas politiskais referāts Padomju Sa-

vienības Komunistiskās partijas XXVII kongresam: 1986. g. 25. febr. R., 1986,
81. lpp.
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С 1930 года ГБ, укрепив сотрудничество с Домом политического просве-

щения и с Рижским горкомом партии, на принципах кооперации составляет

и издает библиографические указатели для нужд идеологического актива. Для

республиканских семинаров пропагандистов ГБ подготавливает не только

библиографические пособия, но и выставки литературы и библиографические

обзоры.
Большую пользу в деле пропаганды библиографических знаний приносят

занятия, проводимые в сельских районах и на факультете идеологических кад-

ров Университета марксизма-ленинизма ЦК КП Латвии, где читаются лекции

на тему «Самостоятельная работа».
Работников аппарата ЦК КП Латвии, пропагандистов, политинформаторов

и хозяйственный актив обслуживает также библиотека Дома политического

просвещения. Партийный и идеологический актив получает информацию по во-

просам идеологической работы и от НБ ЛГУ имени П. Стучки и частично —

от Центра научной информации по общественным наукам АН ЛатвССР.

Для того чтобы в дальнейшем улучшить и усовершенствовать библиогра-

фическое обслуживание партийного и идеологического актива, необходимо про-
вести соответствующее исследование, изучение сложившейся конкретной ситуа-

ции. Анкетирование и опросы позволили бы уже в ближайшем будущем при-

нять меры к ее улучшению. Но, даже не начиная детального изучения сложив-

шегося положения, ясно, что в библиографическом обслуживании партийного и

идеологического актива имеет место параллелизм и дублирование, которых
можно было бы избежать, если бы эта работа велась с соблюдением строгой

координации и на принципах кооперации.

E. TIMBRA

INFORMATIVE-BIBLIOGRAPHIC SERVICE IN AID TO PARTY

WORKERS AND THE IDEOLOGICAL ACTIVISTS AT THE

V. LĀCIS STATE LIBRARY OF THE LATVIAN SSR

Summary

The resolution of the Central Committee of the CPSU of April 26, 1979

«On Further Improvement of Ideological, Political and Educational Work* stimu-

lated revision of the informative-bibliographic service for Party workers and

the ideological activists at the V. Lācis SL of the Latvian SSR.

Already at the beginning of the 70ies the following phenomenon could be

observed: in the presence of information abundance specialists pointed out «the
information hunger», when there was lack of facts, which was especially notice-

able at Party work. In the second part of the 70ies a frequent reiteration of
one and the same inquiries on ideological work of the CPSU and questions on

Party building was observed at the SL. In Riga and hi the whole republic a

peculiar vacuum of bibliographic information formed in this sphere.
Thus in 1980 the Bibliographical Reference and Information Work Department

of the SL together with the Propaganda and Agitation Department of the LCP

Riga City Committee began the preparatory work on the publication of current

bibliography «Ideological Work of the CPSU» and «Party Building»; publication
started in the third quarter of 1980. It reflects directive materials, indicates scien-
tific monographs, articles from collections, proceedings, magazines and newspa-
pers. Much attention is paid to the experience of Party organization in the
Latvian SSR and the solution of some complicated problems in other republics.

In connection with the increase of the information current about the ques-
tions of ideological life after the June (1983) Plenum of the CC of the CPSU
the frequency of publishing changed — since 1984 six issues instead of four
came out yearly.



In 1985 specialists of the Bibliographical Reference and Information Work

Department of the SL made a list of actual social and political themes, in order

to serve the workers of the staff of the LCP CC in the system of the individual

dissemination of information ( IDI).
The library carries out also the traditional form of bibliographic service —

fulfilment of bibliographic inquiries. From 1983 to 1985 the amount of inquiries

on social and political questions tnade up on the average 29,3%- For the needs of

the workers of the LCP CC, the House of Political Education and the Riga City
Committee of the LCP written bibliographic information was prepared.

Since 1980 the SL, strengthening its collaboration with the House of Political

Education and the Riga City Party Committee, on the principles of co-operation
works out and publishes bibliography for the needs of the ideological activists. For

republican seminars of propagandists the SL prepares bibliographic supplies, exhi-

bitions and bibliographic surveys.
Studies, carried out in rural regions and at the faculty of ideological per-

sonnel of the Marxism-Leninism University of the LCP CC, where lectures on

the theme «Independent Work* are being read, are of great benefit to the propa-
ganda of bibliographic knowledge.

Workers of the staff of the LCP CC, propagandists, persons who make regu-
lar reports on home and international events and the economic activists are

served also by the Library of the House of Political Education. The Party and

ideological activists receive information on questions of ideological work likewise

from the SL of the P. Stučka Latvian State University and partially — from

the Centre of Scientific Information on Social Sciences of the LSSR Academy
of Sciences.

In order to further improve the bibliographic service for the Party and

ideological activists, it is necessary to carry out a corresponding investigation,
a study of the concrete situation. Questionings should allow already in the near

future to take measures for its improvement. But, even not beginning a detailed

study of the situation, it is clear that parallelism and dubbing are taking place
in the bibliographic service of the Party and ideological activists, which could

be avoided if strict coordination and principles of cooperation were taken into

consideration.
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B. SPORĀNE

VIENOTAS KULTŪRAS UN MĀKSLAS ZINĀTNISKĀS

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS IZVEIDE UN ATTĪSTĪBAS

PERSPEKTĪVAS LATVIJAS PSR

Lai kultūra un māksla plašāk ienāktu padomju cilvēku dzīvē, lai

tā vēl vairāk viņus audzinātu estētiski, idejiski un tikumiski, vajag
šo nozaru vadošos darbiniekus, speciālistus, zinātniekus, radošos

darbiniekus diferencēti nodrošināt ar jaunāko informāciju.
Mūsu valstī kultūras un mākslas informācijas sistēma sāka vei-

doties 1972. gada augustā, kad pie V. I. Ļeņina PSRS Valsts biblio-

tēkas (PSRS VB) tika nodibināts tās augstākais posms — speciāls
informācijas centrs kultūrai un mākslai. 1 Kopš 1984. gada koordinē-

jošās funkcijas Padomju Savienības mērogā pilda PSRS VB.2

Republikas kultūras un mākslas nozaru informācijas centrs ir

Vissavienības zinātniskās informācijas sistēmas vidējais posms, bet

zemākais — informācijas dienesti atsevišķās kultūras un mākslas

iestādēs.

Latvijas PSR kultūras un mākslas informācijas centrs tika nodi-

bināts 1972. gada oktobrī, V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas

(LPSR VB) Bibliogrāfisko uzziņu un informācijas nodaļā izveidojot

jaunu sektoru. Kopš 1976. gada 30. jūlija 3 tas darbojas kā LPSR

VB Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas nodaļa (KMZIN).
Par zinātniskās informācijas sistēmas izveides noslēguma etapa

sākumu kultūras un mākslas nozarēs uzskatāms 1983. gada 28. jan-
vāris, kad Latvijas PSR Kultūras ministrijas (LPSR KM) kolēģija
pieņēma lēmumu par republikas informācijas sistēmas tālāku piln-
veidošanu.4 Lēmumā konstatēts, ka sistēma republikā attīstās lēni;
kultūras un mākslas nozarēs nav vēl pabeigta speciāli šim nolūkam

1 Par nozares informācijas sistēmas darbības sākumu sīkāk sk. rakstu:

Kalva M. Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas sistēmas izveide repub-
likā. — B-ku zinātnes aspekti /V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1981, 5, 5.—12. lpp.

2 Временное положение о деятельности Государственной библиотеки СССР

имени В. И. Ленина как центрального отраслевого органа научной и техниче-

ской информации по культуре и искусству. Утв. М-вом культуры СССР 9 авг.

1984 г.

3 Pamatojoties uz LPSR KM 1976. gada 30. jūlija pavēli № 398, sektoru

pārveidoja par Kultūras un mākslas zinātniskas informācijas nodalu.
4 О дальнейшем совершенствовании отраслевой системы информации по

культуре и искусству в республике: Постановление коллегии М-ва культуры

ЛатвССР. Прот. № 2, § IV, от 28 янв. 1983 г.
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izdalītu dienestu nošķiršana; lielāka daļa no tiem darbojas sabied-

riskā kārtā, tādēļ nespēj pilnībā iekļauties vienotajā republikāniskajā
informācijas sistēmā. Lēmums paredz republikas informācijas sistē-

mas veidošanu pabeigt 1983. gadā.
V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkai, kuras vadošā struktūrvienība

šajā darbā ir KMZIN, uzdots nodrošināt sistēmas metodisko vadību,
darba koordināciju un regulāru apgādi ar informāciju.

Sajā nolūkā LPSR Kultūras ministrija 1983. gada 28. janvāri
apstiprināja šādus dokumentus:

Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas republikas sistēmā

(KMZIRS) ietilpstošo iestāžu sarakstu;
Informācijas tematisko diapazonu;
Sistēmas nolikumu;
Informatora nolikumu;

CBS kultūras un mākslas informācijas darba pagaidu nolikumu;
Vienotā nozaru uzziņu un informācijas fonda nolikumu.

Pēc lēmuma pieņemšanas un reglamentējošo dokumentu apstipri-
nāšanas veikts plašs organizatoriskais darbs. Tā rezultātā radīta

informācijas sistēma, kuras sastāvā ietilpst dažādas pakļautības
iestādes.

/. Latvijas PSR Kultūras ministrijas iestādes

1. LPSR Valsts bibliotēkas Kultūras un māk-

slas zinātniskās informācijas nodaļa — sistēmas in-

formatīvais, metodiskais un koordinējošais centrs,
kas apkalpo LPSR Kultūras ministriju, Latvijas Ko-

munistiskās partijas Cl\ un 55 informācijas dienes-

tus republikā
2. T. Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas

akadēmija ID*

3. J. Vītola Latvijas Valsts konservatorija ID

4. Muzeju un kultūras pieminekļu zinātniskās

pētniecības padome ID

5. Latvijas PSR Vēstures muzejs ID

6. Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas

institūts SlD**

7. Rīgas kultūras un izglītības darbinieku teh-

nikums SID

8. Latvijas PSR Kultūras ministrijas Mācību

iestāžu metodiskais kabinets SID

9. E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un

kultūrizglītības darba zinātniski metodiskais

centrs SID

10. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs SID

* ID — informācijas dienests ar štata informatoru.
** SID — sabiedriskais informācijas dienests.
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И. Vissavienības nozīmes kultūras pieminek-
lis — Rundāles pils muzejs SID

12. Latvijas PSR Kultūras ministrijas Zinātnis-

kās restaurēšanas pārvalde SID

13. Mākslas muzeju un iestāžu apvienotā direk-

cija SID

14. M. Gorkija Rīgas pilsētas CB

15. J. Tiņanova Rēzeknes pilsētas CB (Katrā CB bib-

-16. L. Laicena Jūrmalas pilsētas CB liogrāfs veic ari

17. Daugavpils CZB
ID

informatora fun-

-18. Liepājas CZB kcijas kultūras

19. Jelgavas CZB un mākslas jau-
-20. Ventspils CZB tājumos)
21.—46. 26 rajonu centrālās bibliotēkas

//. Citu resoru pakļautības iestādes

Ļ Mākslas darbinieku nama bibliotēka SID

(apkalpo visus

Rīgas teātrus)
2. Latvijas Republikāniskās arodbiedrību pado-

mes bāzes bibliotēka SID

3. Latvijas PSR Profesionāli tehniskās izglītī-
bas komitejas kultūras nams SID

4. Latvijas PSR Mākslinieku savienība Sl*

5. Latvijas PSR Teātra biedrība SI

6. Rīgas kinostudija ID

7. LKP CX Politiskās izglītības nama bibliotēka SI

8. Vietējās rūpniecības ministrijas Tautas daiļ-
amatniecības un suvenīru ražošanas apvienība

«Daiļrade» SID

9. LPSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas

un literatūras institūta Tēlotājas mākslas daļa SI

10. LPSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas

un literatūras institūta Teātra, kino un mūzikas daļa SI

šāds plašs, sazarots dienestu tīkls1 bija nepieciešams, lai opera-

tīvi informētu par jauniznākušajiem dokumentiem visu kultūras no-

zaru vadošos darbiniekus un speciālistus. Tas savukārt nosaka

tematiskā diapazona plašumu:
kultūras un kultūras celtniecības vispārējās problēmas;
kultūras un izglītības darbs, pašdarbība;
mākslas vispārīgās problēmas, mākslas zinātne;

tēlotāja māksla;

* SI — sabiedriskais informators, darbojas pec personiskas vienošanas ar

KMZIN.
1 Musu pieredzi sistēmas organizēšana izmantojušas arī citas savienotas re-

publikas: Lietuvas PSR, Armēnijas PSR, Gruzijas PSR, Azerbaidžānas PSR.
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mūzika, mūzikas zinātne;
skatāmās mākslas (teātris, opera, balets, cirks, estrāde, kino);

muzeju darbs, muzeju zinātne, pieminekļu aizsardzība un re-

staurācija;

bibliotēku darbs, bibliogrāfija, bibliotēku zinātne, bibliogrāfijas
zinātne, informācijas darbs, informātika.

KMZIN darbojas šādās jomās:
bibliogrāfiskās informācijas darbs;
metodiskais darbs;
VUIF1 organizēšana;
zinātniskās pētniecības darbs;

nodaļas uzziņu kartotēku organizēšana.

Bibliogrāfiskās informācijas darbā galvenā uzmanība pievērsta
vadošo darbinieku un speciālistu kompleksai apkalpošanai IDI 2

,

VDDIN3
un «jautājums—atbilde» režīmos, par bāzi izmantojot ne

tikai LPSR VB, bet arī citu savienoto republiku kultūras un māk-

slas nozaru informācijas centru un dienestu fondus, t. sk. VDDIN

materiālus, bibliogrāfiskās, operatīvās, ekspresinformācijas un sig-
nālinformācijas izdevumus, citu republiku līdzīgo centru rīcībā eso-

šos nepublicētos materiālus. Izmantojam PSRS VB IDI kartes, kā

arī LPSR VB KMZIN sagatavoto informāciju. No gada gadā tur-

pinās IDI abonentu loka precizēšana. Sakarā ar KMZIRS noorgani-
zēšanos sarūk KMZIN tieši apkalpojamo abonentu skaits. Tā ir pozi-
tīva tendence, jo paplašina republikas zemāko posmu dienestos ap-

kalpošanas apjomu. Pašreiz KMZIN IDI režīmā ar informāciju
nodrošina 50 individuālos, 20 kolektīvos informantus un 55 informā-

cijas dienestus. To skaitā ietilpst Latvijas KP CX Kultūras nodaļa,
Latvijas PSR Ministru Padomes Kultūras, izglītības, veselības aiz-

sardzības un sociālās nodrošināšanas nodaļa, LPSR Kultūras minis-

trijas daļas un pārvaldes, laikraksta «Literatūra un Māksla» redak-

cija, LVU Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas katedra v. c. Dienesti

kopumā apkalpo aptuveni 1000 abonentu, kuri gadā saņem 23 000

IDI karšu. IDI režīma popularitātes pieaugumu nosaka izraksti no

kultūras un mākslas nozaru ārzemju periodiskajiem izdevumiem:

kartēs iepludina informāciju par nozīmīgākajiem rakstiem 110 ār-

zemju žurnālos (t. sk. 14 uz mikrofišām). Abonentu interese par

publikācijām ārzemju periodiskajos izdevumos nemitīgi aug, tāpēc
turpmāk šajā virzienā darbs izvēršams maksimāli. KMZIN palīdz kā

abonentiem, tā informācijas dienestiem saņemt SBA kārtā izdevu-

mus, kas viņus interesē (ari mikrofilmu, kserokopiju vai fotokopiju
veidā). IDI režīma attīstības galvenā problēma — abonentiem

1 VUIF — vienotais uzziņu informācijas fonds.
2 IDI — informācijas diferencētā izplatīšana.
3 VDDIN — vadošo darbinieku diferencētā informatīvā nodrošināšana.
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nepieciešamās tematikas precizēšana (un tādējādi pašas plūsmas

regulēšana). Ņemot vērā līdzšinējo apkalpošanas pieredzi, izstrādāts

jauns, sīkāks, informantu vajadzībām atbilstošāks kultūras un māk-

slas nozaru rubrikators.

Turpmāk jāpanāk, lai, apmierinot abonentu intereses, informāci-

jas dienesti izmantotu arī savu bibliotēku fondus (ne tikai «pārsū-
tītu tālāk» no republikāniskā centra saņemtās ziņas), jo tajos arī

ienāk samērā daudz un interesanta literatūra par kultūru un mākslu.

Turklāt informatori, atrodoties ciešākos kontaktos ar saviem abo-

nentiem, labāk orientējas viņu vajadzībās un, ņemot tās vērā, var no

centra saņemtās ziņas precīzāk adresēt un papildināt.

Viens no veidiem, kā uzlabot apkalpošanas kvalitāti ĪDI režīmā,
ir atgriezenisko talonu analīze. Republikā kopumā atpakaļ saņemto
talonu skaits sasniedz 80%; nākotnē panākama simtprocentīga at-

griezeniskā saite. Tas palīdzētu pilnveidot apkalpošanu, novērstu

neprecīzas, kļūdainas informācijas iepludināšanu sistēmā. Līdzšinē-

jās atgriezeniskās saites analīze ļauj secināt, ka vēl nav sasniegta
vēlamā relevantuma pakāpe. 65% no visiem nosaukumiem abonen-

tus interesē, 0,5% zināmi no citiem avoiiem, 4% neatbilst tematam,

10% gadījumu nepieciešama kopija, 20,1% — pieprasīts izsniegt
SBA kārtā. Dokumentu kopijas abonenti pasūta paši LPSR VB Re-

progrāfijas nodaļā. Šo pieprasījumu izpilde nodrošināta simtprocen-

tīgi. Pilnīgi visu atgriezenisko talonu saņemšana no abonentiem

panākama, izvēršot metodisko palīdzību atsevišķiem informatoriem,

izskaidrojot atgriezeniskās saites nozīmīgumu gan viņiem, gan sis-

tēmas abonentiem.

Līdz šim IDI režīma rezultatīvu izmantojumu kavē apgrūtinātā
literatūras saņemšana SBA kārtā. Informācijas savlaicība ir attīs-

tījusies tiktāl, ka bieži vienu un to pašu grāmatu, kas atrodas tikai

VB fondos, pieprasa reizē vairāki SBA abonenti. Visbiežāk šādas

situācijas rodas ar ārzemju grāmatām. Nedrīkst aizmirst, ka SBA

kārtā pieprasītā grāmata vajadzīga arī pašu VB lasītāju apkalpo-
šanai. Pienācis laiks pilnveidot zonālo bibliotēku komplektēšanu, pa-

plašināt un uzlabot nozīmīgāko kultūras un mākslas tematikas lite-

ratūras klāstu arī mūsu republikas reģionālajos centros. IDI abo-

nētu intereses prasa pievērsties arī nozaru disertāciju mikrofišām.

Speciālistu vidū atzinību guvusi VDDIN režīma apkalpošana.
Tās mērķis — samazināt informācijas gūzmu, sniegt patērētājiem
tikai mērķtiecīgi atlasītas, blīvi koncentrētas ziņas. Mūsu republika
izmanto PSRS VB un Baltkrievijas PSR VB sagatavotos materiālus

(referātus, apskatus, ziņojumus). Abonentu skaits ir samērā notu-

rīgs, jūtami mainās vienīgi abonentu sastāvs. Republikas vadošās

ideoloģiskās un kultūras iestādes (LKP CX, LPSR KM) izmanto

PSRS VB sagatavotos VDDIN materiālus, kuri domāti ierobežotai

lietošanai un kurus saņem tieši no PSRS VB. Tādēļ Vissavienības
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sistēmas plašai lietošanai domāto VDDIN režīma 4. sēriju 1 mūsu

republikā izmanto galvenokārt nozaru vadošie speciālisti un rajonu
un pilsētu partijas komiteju propagandas un aģitācijas nodaļu va-

dītāji, tautas deputātu padomju izpildkomiteju kultūras nodaļu va-

dītāji, dažādu nozaru speciālisti.
Kopš 1982. gada LPSR VB Kultūras un mākslas zinātniskās

informācijas nodaļā vairākiem VDDIN abonentiem (t. s. prioritārajai
grupai) pēc pieteiktām pastāvīgām tēmām gatavo referatīvas ano-

tācijas par ārzemju periodiskajos izdevumos publicētajiem kultūras

un mākslas materiāliem.

Divpadsmitajā piecgadē informācijas darbs VDDIN režīmā tur-

pinās līdzšinējos virzienos. Uzsākta materiālu gatavošana gadskār-

tējiem referātiem PSRS Kultūras ministrijai par atsevišķu kultūras

un mākslas nozaru stāvokli republikā. Izveidotais dienestu tīkls

turpmāk vairāk ļaus pievērsties informācijas augšupejošās plūsmas

organizēšanai. Līdz šim uzmanība koncentrējās lejupejošās plūsmas
izveidei un regulācijai.

VDDIN abonentu apkalpošanā ietilpst:
apkalpošana ar PSRS VB sagatavotajiem materiāliem;

apkalpošana ar referatīvajām anotācijām par svešvalodās pub-

licētajiem materiāliem periodiskajos izdevumos;

nepieciešamības gadījumā gatavojami apskatveida analītiski

materiāli par svarīgākajām republikas un ārzemju kultūras dzīves

problēmām;
risinot sistēmas tālāku attīstību, jādomā arī par prioritāro abo-

nentu (VDDIN režīma abonentu) interešu loka pētīšanu, sagatavo-
tās un pārstrādātās informācijas izmantojuma efektivitātes noteik-

šanu. To iecerēts veikt, anketējot abonentus un pētot atsevišķu kul-

tūras un mākslas iestāžu darba plānus.
KMZIN sistēmas vajadzībām tiek gatavoti bibliogrāfiski izdevumi

un tematikai atbilstoši bibliogrāfiskie saraksti izstādēm, ko VB tel-

pās organizē Literatūras propagandas daļa.
1984. gadā tika pārtraukts izdot informatīvo biļetenu «Kultūra.

Māksla». Aptaujas analīze parāda, ka, attīstoties apkalpošanai IDI

režīmā, vajadzība pēc šī un citiem bibliogrāfiskajiem izdevumiem

mazinās — lasītāji vajadzīgās ziņas labprātāk saņem ar IDI karšu

starpniecību, veido personiskās kartotēkas.

Pagaidām vēl turpinās bibliogrāfisko sarakstu «Ārzemju litera-

tūra par teātri. Ārzemju dramaturģija» (reizi ceturksnī, 60 eks.) un

«Kultūras pieminekļu aizsardzība, konservācija, restaurācija» (reizi

1 Vadošo darbinieku diferencētās informatīvās nodrošināšanas vajadzībām
V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēka reizi mēnesī izdod informatīvo ziņojumu
kopas, kas aptver atsevišķus materiālus dažādās kultūras un mākslas nozarēs.

Iznāk četras dažādas sērijas. 4. sērija domāta plašam vadošo darbinieku nodro-

šinājumam ar apskatveida analītisku informāciju, bet pārējās izdod ierobežotai

lietošanai dienesta vajadzībām. Tās saņem savienoto republiku komunistisko par-

tiju CX kultūras darba vadītāji un kultūras ministri.
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ceturksnī, 20 eks.) izdošana. Jāpiezīmē, ka pēdējā izdevuma tirāža

1985. gadā (pēc aptaujas visas republikas mērogā) samazināta no

60 uz 20. Straujā IDI attīstība, iespējams, Jaus atteikties no biblio-

grāfiskajiem izdevumiem pavisam.

Kopš 1982. gada 2 reizes gadā iznāk «Nepublicēto materiālu

sistemātiskais rādītājs». Tajā atspoguļoti KMZIN saņemtie un ari

sagatavotie nepublicētie materiāli, LPSR Kultūras ministrijas pavē-
les, plāni, pārskati, kultūras un mākslas pasākumu programmas,,

pirmrindas pieredze, bibliogrāfiskie saraksti izstādēm, rakstveida

uzziņas, referatīvās anotācijas, LPSR un citu savienoto republiku

informācijas dienestu sagatavotie ziņojumi. Visam tam pievienots
KMZIN nepublicēto dokumentu fonda šifrs, lai atvieglotu to piepra-

sījumu SBA kārtā.

«Nepublicēto materiālu rādītāju» saņem visi speciālie dienesti

un informācijas centri pārējās savienotajās republikās. LPSR VB

līdzīgā veidā saņem tādus pašus rādītājus no citām republikām un

pieprasa saviem abonentiem nepieciešamos materiālus.

Pagaidām nav noskaidrots pasūtītāju loks iecerētajai republikas
kultūras dzīves hronikai. Pirmie tās sagatavošanas mēģinājumi pār-
traukti, jo galvenais eventuālais pieprasītājs — LPSR Kultūras mi-

nistrija — ziņas saņem tieši no pašām kultūras iestādēm, turklāt

pilnīgākas un īsākā laikā. Tomēr, iespējams, atgriezīsimies pie hro-

nikas kā pie republikas kultūras vēstures materiālu rādītāja sastā-

dīšanas.

Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas sistēmas metodis-

kās vadības galvenais uzdevums ir pilnveidot un nostiprināt sis-

tēmu, sniegt metodisko palīdzību atsevišķiem informācijas die-

nestiem.

Sistēmas uzlabojumam iezīmīgs bija pirmais republikas kultūras,

un mākslas informatoru un CB bibliogrāfu seminārs 1984. gada
11. janvārī, kurā pirmo reizi dienesti savstarpēji iepazinās, apsprieda
organizatoriskus un metodiskus jautājumus, dalījās pieredzē. Semi-

nārā pārrunāja kultūras un mākslas informācijas sistēmas veido-

šanos republikā, abonentu apkalpošanu IDI režīmā, SBA pasūtījumu
noformēšanu (saistībā ar IDI režīmā saņemto informāciju), vienotā

uzziņu fonda organizēšanu un izmantošanu, PSRS VB izdevumu pa-
sūtīšanas kārtību un iepriekšējā gada rezultātus, LPSR KMZIN

informatīvo izdevumu izmantošanu.

Šādus seminārus paredzēts organizēt reizi 2 vai 3 gados.
Jaunumu aizvadīšanā līdz abonentam svarīgas ir KMZIN orga-

nizētās informācijas dienas. Katra mēneša pirmajā ceturtdienā Rīgas
un tuvāko rajonu speciālie dienesti noklausās metodiskās literatūras

apskatus, iepazīstas ar jaunāko literatūru par kultūru un mākslu,
nepublicētajiem materiāliem, apspriež dažādus profesionālus un or-

ganizatoriskus jautājumus, saņem konsultācijas.
Tiešo metodisko vadību KMZIN realizē, gan komandējumu laikā
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apmeklējot centrālās bibliotēkas, gan atsevišķas kultūras un māk-

slas iestādes, kurās darbojas informatori.

Dažādās kultūras un mākslas darbinieku sanāksmēs, semināros,
Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas institūtā gadā tiek no-

lasītas 35—40 lekcijas, referāti, apskati par nozaru literatūru, repub-
likānisko informācijas sistēmu, tās darbības principiem, izmantoša-

nas iespējām un kārtību, Vissavienības un republikāniskā centra

informatīvajiem izdevumiem, to izmantošanu, kā arī par kultūras

un mākslas bibliogrāfisko līdzekļu sistēmu.

Pildot LPSR Kultūras ministrijas 1983. gada 28. janvāra lēmumā

noteiktos uzdevumus, republikas centrs katru gadu gatavo Kultūras

ministrijai materiālus par atsevišķu dienestu stāvokli un izsaka

priekšlikumus par to nostiprināšanu un uzlabošanu. Tāds darbības

virziens ļoti mobilizē informatorus un palīdz viņiem gūt priekšstatu

par paveikto, plānot turpmākos darbus.

Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas republikāniskās
sistēmas sekmīga funkcionēšana nav iedomājama bez saskaņotas
centra darbības, tādēļ ar LPSR VB 1985. gada 30. janvāra pavēli
№ 5 apstiprināts nolikums «Par kultūras un mākslas zinātnisko

informācijas darbu V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā» un no-

dibināta informācijas padome. Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz

PSRS VB instrukciju par zinātniskās informācijas sistēmu kultūras

un mākslas nozarēs, kurā centra funkcijas uzdots pildīt katras re-

publikas Valsts bibliotēkai.

Svarīgs darba virziens ir VUIF organizēšana. Pagaidām tas uz

priekšu virzās lēni, jo visas iepriekšējo gadu pūles pilnībā bija vel-

tītas pašas sistēmas tīkla radīšanai republikā. KMZIN nepublicēto
materiālu fonds (VUIF daļa) patlaban aptver 1800 nosaukumus

(t. sk. arī VDDIN materiālus). VUIF veidošanā piedalās ne vien VB

KMZIN, bet arī atsevišķi informācijas dienesti, piemēram, Rīgas
vēstures un kuģniecības muzejs, Limbažu RCB, Liepājas pilsētas

CZB, E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūrizglītības
darba zinātniski metodiskais centrs, Latvijas PSR Vēstures muzejs,

Jelgavas RCB v. c. Divpadsmitajā piecgadē jāpanāk patiešām vie-

nota republikas nozares uzziņu fonda izveidošana.

Sistēmas ietvaros mazāk apjomīgs ir zinātniskās pētniecības
darbs. Pašreizējā posmā te veikta bibliogrāfisko izdevumu efektivi-

tātes analīze, kura pierādīja, ka var atteikties no dažādas tematikas

kolektīvajiem literatūras sarakstiem (piemēram, minētais biļetens
«Kultūra. Māksla»).

Otrs svarīgs darba virziens ir PSRS VB IDI karšu sastāva un

izmantojuma vērtējums. No KMZIN rīcībā esošajiem materiāliem

secināms, ka panākt Vissavienības centra sagatavoto IDI karšu pil-

nīgu izlietojumu būs iespējams tikai tad, ja PSRS VB IDI režīmā

neiekļaus aptuveni 60—70% neoperatīvu (novecojušu), tematiski

vai reģionāli neatbilstošu materiālu.
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Republikas informācijas sistēmas sekmīgu darbību veicina pa-

reizi noorganizēta uzziņu kartotēku sistēma, kurā ietilpst šādas

kartotēkas: Informācijas patērētāju adrešu kartotēka; PSRS VB

informācijas izdevumu abonentu kartotēka (republikas); Nepubli-
cēto dokumentu sistemātiskā kartotēka; VDDIN materiālu sistemā-

tiskā kartotēka; IDI karšu (atsevišķi PSRS VB un LPSR VB) sis-

temātiskā un numuru kartotēka; IDI abonentu vispārējā kartotēka

(republikas); VDDIN abonentu vispārējā kartotēka (republikas);
KMZIRS informatoru kartotēka; LPSR kultūras iestāžu kartotēka;
Nozaru faktogrāfiskā kartotēka. Visas tās veido KMZIN un izmanto

kā nepieciešamo bāzi abonentu apkalpošanai visā republikā.
Kultūras un mākslas zinātniskās informācijas sistēmas pilnvei-

došanā republikā turpmāk risināmi arī tādi prozaiski jautājumi kā

štata vietu izkārtošana visiem informācijas dienestiem, pavairoša-

nas tehnikas iegāde, KMZIN nodrošināšana ar kvalificētiem nozaru

speciālistiem. Divpadsmitajā piecgadē turpinās vienpadsmitajā piec-

gadē izveidotā dienestu tīkla uzlabošana un tālāka saskaņošana.
KMZIRS iekļaujama Vissavienības AZTIS (AZTIS — Automati-

zētā zinātniski tehniskās informācijas sistēma [АСНТИ Союзкуль-
тура]), lai pilnībā varētu izmantot PSRS VB ESM uzkrāto

datu bāzi. KMZIN sākusi tādu veidot patstāvīgi, jo cer uzkrāt visu

nodaļā apstrādāto informāciju. Atrisināms arī jautājums par sadar-

bību ar citām republikā esošām informācijas datu bāzēm, kurās fik-

sētas ziņas par kultūrai un mākslai veltītiem dokumentiem.

Pašreizējā attīstības stadijā jādomā par atsevišķiem darba orga-

nizācijas jautājumiem arī LPSR VB mērogā: risināma jau minētā

fondu komplektēšanas pilnveidošana, bibliogrāfiskā uzziņu aparāta
kartotēku efektivitātes un relevantuma jautājumi kultūras un māk-

slas vadošo darbinieku un speciālistu vajadzībām, kā arī jādomā par
fondu atbilstību objektīvajām abonentu vajadzībām.

Tātad varam uzskatīt, ka kultūras un mākslas zinātniskās infor-

mācijas sistēma mūsu republikā ir radīta un darbojas. Tās tālākais

uzdevums — noregulēt atgriezeniskās saites darbību, tiešus kontak-

tus ar abonentiem, turpināt efektivitātes izvērtējumu, panākt infor-

matīvā un dokumentālā nodrošinājuma kvantitātes pāreju kvalitātē.

Б. СПОРАНЕ

СОЗДАНИЕ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ

НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Резюме

Создание и развитие информационной системы в отраслях культуры и ис-

кусства необходимо для дифференцированного обслуживания руководителей и

специалистов в области культуры и искусства в целях формирования всесто-

ронне развитой личности.



В нашей республике началом завершающего этапа создания системы яв-

ляется 28 января 1983 года, когда Министерство культуры Латвийской ССР

приняло Положение о РОСНТИ КИ. В систему входят 56 информационных
служб, подчиненных Министерству культуры Латвийской ССР и другим ве-

домствам.

Информационное обеспечение происходит в режимах ПРИ, ДОР и «за

прос
—ответ». Абоненты обеспечиваются опубликованными, неопубликованными

документами — оригиналами, копиями, микрофильмами и микрофишами.
Приоритетная группа обеспечивается реферативной информацией о материалах
на иностранных языках. Широко используется система МБА и международного
абонемента. Результаты обратной связи свидетельствуют о релевантности пре-
доставляемой информации.

В 12-й пятилетке РОСНТИ КИ продолжает обслуживание абонентов во

всех режимах, а также создание единого республиканского справочно-инфор-

мационного фонда. Новым направлением работы является создание банка дан-

ных по вопросам культуры и искусства.

Для улучшения информационного обеспечения предусматривается расши-

рение работы с информаторами, для которых ежемесячно проводятся дни ин-

формации и повышения профессиональной квалификации.

B. SPORĀNE

CREATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF A

UNIFIED SCIENTIFIC INFORMATION SYSTEM ON

CULTURE AND ART IN THE REPUBLIC

Summary

Creation and growth of information system on culture and art is necessary
to the all-round development of a personality and for differentiated service for

authorities and specialists on culture and art.

The final stage in creating of this system started on January 28, 1983 with

the Resolution of the Latvian SSR Ministry of Culture on subsequent development
of the Republican subject system of scientific information on culture and art

(RSSSI CA). The system includes 56 information services of different depart-
mental subordination, not only that of the Latvian SSR Ministry of Culture.

Information service is carried out by selective dissemination of information

(SDI), differentiated information supply for authorities (DISA) and «request-
answer» method, the priority group is provided with reviews on foreign materials.

Information users receive publications, unpublished documents, copies, micro-

films and microfiches. Interlibrary and international loan system is widely used.

The results of the feedback prove the produced information to be relevant.

During the 12th Five-Year Period the RSSSI CA is determined to continue

the service for information users in all systems and the creation of a unified

republican informative reference stock (URIRS). A new direction of work will

be the formation of data bank on culture and art.

To improve the information service the work with the informants will be

placed on a broad footing.
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L. GRĪNFOGELE

LATVIJAS MEDICĪNAS BIBLIOTĒKU DARBS NOZARES

SPECIĀLISTU INFORMATĪVAJĀ NODROŠINĀŠANĀ

Mūsu republikas medicīnas bibliotēku tīklu veido Republikāniskā
zinātniskā medicīnas bibliotēka (RZMB) ar 8 filiālēm un 70 slim-

nīcu, sanatoriju, zinātniskās pētniecības, mācību iestāžu un citu me-

dicīnas iestāžu bibliotēkām. 1 Tajās strādā 142 štata darbinieki. Ko-

pējais grāmatu fonds ir aptuveni 2 miljoni eksemplāru. Tīkla bib-

liogrāfiskā uzziņu aparāta pamatu veido katalogu un kartotēku

sistēma ar gandrīz 4 miljoniem bibliogrāfisko aprakstu. īpaša no-

zīme ir RZMB priekšmetu katalogam, kurā ir 1,9 miljoni kartīšu.

Līdz 1964. gadam medicīnas bibilotēkas bija vienīgās iestādes,
kas varēja sniegt pilnīgas ziņas par nozares literatūru. Kopš
1964. gada var runāt par nosacītu darba dalīšanu starp bibliotēkām

un zinātniskajiem medicīnas informācijas dienestiem, jo pie Rīgas
Medicīnas institūta tika nodibināta Republikāniskā zinātniskās me-

dicīnas informācijas nodaja (RZMIN). Arī pie zinātniskās pētniecī-
bas iestādēm (Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas, Kardioloģi-

jas, Eksperimentālās un klīniskās medicīnas zinātniskās pētniecības
institūtiem) un slimnīcām (Republikāniskās bērnu klīniskās un

P. Stradiņa Republikāniskās klīniskās slimnīcas, Ceturtās pārvaldes
2. slimnīcas) tika izveidotas atbilstošas nodaļas un sektori.

Lai gan ir mēģināts medicīnas informācijas darbu koordinēt,
tomēr aizvadītie 20 gadi rāda, ka medicīnas bibliotēkām ne tikai nav

iespējams norobežoties, bet tās aizvien vairāk iesaistās tajos proce-

sos, kas ir izveidoto dienestu darba pamatsaturs. Bibliotēkas iz-

manto vairākas zinātniskās informācijas darba formas, piedalās
abonentu informatīvajā nodrošināšanā, veic organizatoriski meto-

disko un zinātnisko darbu informācijas jautājumos utt.

Medicīnas bibliotēku bibliogrāfiskā un informācijas darba pa-
matuzdevumus var formulēt šādi:

— iespējami plaša literatūras propaganda par jaunām diagnosti-
cēšanas un ārstēšanas metodēm, medicīnas zinātnes sasniegumiem
un pirmrindas pieredzi;

— palīdzība dažādu medicīnas nozaru speciālistiem viņu zināt-

niskajā un praktiskajā darbā, kā arī kvalifikācijas celšanā.

1 Сащенко Р. П. Медицинские библиотеки Латвийской ССР.

B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 19881, 5, 62.-76. lpp.
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Grāmatu izstāde Republikāniskās zinātniskās medicīnas bibliotēkas 40 darbības

gadiem veltītajā konferencē 1985. gada oktobrī (1. filiālē)

Informācijas darbā praktizē diferencētās un nediferencētās infor-

mācijas formas.

1984. gadā RZMB un pārējām medicīnas bibliotēkām bija vairāk

nekā 24 000 lasītāju mediķu, tas ir, apmēram 73% no visiem nozares

speciālistiem. 8% lasītāju ir zinātnes darbinieki, 28% — ārsti,

15% — studenti, 27% — feldšeri, medicīnas māsas, pārējie 22% —

medicīnas skolu audzēkņi.

Informācijas kvalitāti raksturo piedāvājuma atbilstība lasītāju
pieprasījumam, tāpēc mūsu sistēmas bibliotēkas velta lielu uzmanību

speciālistu informatīvo vajadzību izpētei.

Šajā nolūkā RZMB strādā pie ilgtermiņa pētījuma «Medicīnas

speciālistu informatīvās apkalpošanas pilnveides iespējas», kura

ietvaros veic atteikumu un SBA pieprasījumu analīzi, Vissavienības

Medicīnas informācijas zinātniskās pētniecības institūta izdevumu

lasīšanas izpēti, grāmatu pieprasījumu, ārzemju žurnālu izmanto-

juma analīzi v. c. legūtie rezultāti palīdz koriģēt uzziņu un infor-

mācijas fonda komplektēšanu, apmierināt speciālistu tematiskās

intereses un samazināt atteikumu skaitu. Informatīvās vajadzības
visās medicīnas bibliotēkās noskaidro galvenokārt individuālās pār-
runās ar lasītājiem. Var teikt, ka tieši tā visbiežāk iespējams uzzi-

nāt, kādas ir viena vai otra lasītāja zinātniskā vai praktiskā darba
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aktualitātes. Lieli palīgi bibliotekāriem te ir sabiedriskie informa-

tori no bāzes medicīnas iestāžu speciālistu vidus. Būdami sava ko-

lektīva locekļi, viņi vislabāk zina darbabiedru informatīvās vajadzī-
bas, nepieciešamības gadījumā var viegli tās noskaidrot vai precizēt
un iegūtās ziņas sniegt bibliotekāram. Medicīnas iestādēs, kur ārsta

informatora un bibliotekāra sadarbība ir sistemātiska un vispusīga,
ciarbs veicas labi.

Diemžēl ne visur šīs iespējas apgūst pietiekami, dažkārt tās ne-

izmanto nemaz. RZMB kā nozares bibliotēku metodiskais centrs cen-

šas veicināt sadarbību ar sabiedriskajiem informatoriem; panākts,
ka šie dienesti ir visās medicīnas iestādēs. Par viņu iesaistīšanu

bibliotēku organizētajos pasākumos runā bibliotekāru sanāksmēs un

semināros. 1984. gadā RZMB Metodiska darba nodaļa organizēja
kopīgu semināru viņiem un medicīnas iestāžu bibliotekāriem, kurā

pārsprieda dažādus informācijas darba aspektus. Vēlams, lai šādi

semināri notiktu sistemātiski; meklējamas arī jaunas abu ieintere-

sēto pušu sadarbības formas. Lielāku rūpi par ārstu informatoru

darbu varētu izrādīt RZMIN kā to metodiskā vadītāja.
Lai gan informācijas diferencētā izplatīšana (IDI) ir RZMIN

darba pamatforma, to veic arī medicīnas bibliotēkas. Pastāv zināma

šā darba koordinācija starp RZMIN un RZMB. Ņemot vērā, ka

RZMIN un citiem informācijas štata dienestiem abonentu pamatkon-

tingents ir Rīgas un Pierīgas speciālisti, IDI lieto tikai RZMB filiā-

les, no kurām 7 atrodas lauku rajonu centros.

Atšķirības ir arī avotu izvēlē. RZMIN izmanto galvenokārt ār-

zemju literatūras aprakstus, RZMB filiāles — savus fondus, RZMB

biļetenu «Jaunās grāmatas» un Valsts centrālās zinātniskās medi-

cīnas bibliotēkas tematiskās kartotēkas, kuras bibliotēkas var pasū-
tīt un saņemt iespiestā veidā atbilstoši savu abonentu izzinošajām
vajadzībām.

1984. gadā IDI režīmā RZMB filiāles apkalpoja 179 individuālos

un 147 kolektīvos abonentus, sniedzot ziņas par 247 tēmām. Abo-

nentiem nosūtīts pāri par 70 000 informācijas kartīšu un izsniegts
\airāk nekā 2500 pirmavotu.

Nozares speciālistu apkalpošana bibliotēkas izmanto arī biblio-

grāfiskos rādītājus.

Kopš 1979. gada RZMB ik ceturksni izdod informatīvo biļetenu
«Jaunās grāmatas», kas sadalīts 17 rubrikās atbilstoši medicīnas

specialitātēm, piemēram, «Literatūra pediatram», «Literatūra oftal-

mologam» v. c. Lietošanas ērtību labad katru tēmu izdod atsevišķi
150 eksemplāru lielā metienā. Biļetenus izsūta visām tīkla bibliotē-

kām, republikas Veselības aizsardzības ministrijas un zinātniskās

pētniecības iestāžu speciālistiem.
Nepieciešams, lai bibliotekāri «Jaunas grāmatas» lietotu pras-

mīgi. Tālab jautājumu, kā ar tām strādāt, regulāri apskata semi-
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naros un sanāksmes. Tas devis veļamo rezultātu — vairums darbi-

nieku biļetenu izmanto sistemātiski.

Lielākās medicīnas bibliotēkas sastāda retrospektīvos bibliogrā-

fiskos rādītājus. To tematika pamatos atbilst medicīnas un vese-

lības aizsardzības kompleksajām mērķprogrammām mūsu republikā.
RZMB sastāda rādītājus: «Padomju Latvijas veselības aizsardzība»

(progr. — Veselības aizsardzības organizācijas pilnveidošana),
«Piena dziedzeru vēzis» (progr. — Cilvēka ļaundabīgo audzēju ār-

stēšana) un «Akūtas respiratorās saslimšanas bērniem» (progr. —

Bērnu mirstības samazināšana).

Kopā ar Rīgas Medicīnas institūta zinātnisko bibilotēku RZMB

sastādījusi bibliogrāfisko rādītāju «Medicīnas ētika un deontoloģija»

(progr. — Veselības aizsardzības organizācijas pilnveidošana), bet

kopā ar RZMIN — padomju monogrāfiju rādītāju «Stomatoloģija».
Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības

institūts regulāri izdod savu zinātnieku publikāciju rādītājus.
Lai nodrošinātu tematiskajos bibliogrāfiskajos rādītājos ietverto

ziņu iespējami plašāku lietojumu, tos izsūta visām Latvijas medicī-

nas bibliotēkām un lielākajām citu savienoto republiku nozares bib-

liotēkām. Rādītāju vidējais metiens ir 300 eksemplāru.
Pašlaik neatrisināts ir jautājums par bibliogrāfiskajos rādītājos

sakopotās informācijas savlaicību. Novēlošanos parasti rada pavai-
rošanas bāzes trūkums, tas, ka bibliotēkām tādas nav. Tā, piemēram,
informatīvo biļetenu «Jaunās grāmatas» iespiež Rīgas Medicīnas

institūta Redakcijas un izdevniecības nodaļā. Taču, tā kā nodalu

gandrīz pilnīgi noslogo Veselības aizsardzības ministrija, RZMB

biļetena izlaide dažkārt aizkavējas divus un vairāk mēnešus. Lieki

skaidrot, ka ziņas, kas saņemtas ar tik lielu nokavēšanos, zaudēju-
šas daudz no savas aktualitātes. Līdzīgi sarežģījumi nav retums arī

citu bibliogrāfisko rādītāju izdošanā.

Visas bibliotēkas, kurās ir informatori štata darbinieki, sastāda

un izplata savu jaunieguvumu sarakstus. Dažas no tām dod priekš-
roku universāliem sarakstiem, citas tos rubricē atbilstoši medicīnas

nozarēm. Konkrēto veidu nosaka katras bibliotēkas fonda apjoms,

grāmatu saņemšanas biežums un daudzums. 1984. gadā tīkla biblio-

tēkas sastādījušas apmēram 480 jaunieguvumu sarakstus.

Speciālistiem un kolektīviem, kuri strādā pie kādas noteiktas tē-

mas, bibliotēkas veido atbilstošus bibliogrāfiskos sarakstus. RZMB

un tās filiāles 1984. gadā tādus izveidoja vairāk nekā 200. Šo ap-

kalpošanu veic tur, kur ir pietiekami plašs bibliogrāfiskais uzziņu

aparāts. Tādi ir RZMB un tās filiālēs, Rīgas Medicīnas institūta un

zinātniskās pētniecības institūtu bibliotēkās. Disertantus konsultē

par literatūras sarakstu sastādīšanu un noformēšanu.

Ļoti populāras speciālistu vidū ir literatūras tematiskās kopas

pēc pasūtītāja pieprasījuma. Šo apkalpošanas formu lieto praktiski
visas medicīnas bibliotēkas. Lasītāji tās iecienījuši, jo literatūra tiek
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VFR firmu «Thieme», «Enke» un «Hippokrates» grāmatu izstāde Republikāniskās
zinātniskās medicīnas bibliotēkas 1. filiālē 1985. gada aprīlī

atlasīta gan tematiski, gan hronoloģiski, gan valodas ziņā precīzi

pēc katra abonenta norādes un to var saņemt samērā īsā laikā.

Literatūras tematiskās kopas visvairāk izmanto ārsti praktiķi. Zināt-

nieki uz bibliotēku darbinieku izvēli paļaujas mazāk. 1984. gadā
RZMB un filiāles izveidoja 846 šādas kopas.

Savu nozīmi joprojām nav zaudējusi mutisko bibliogrāfisko uz-

ziņu un konsultāciju sniegšana. Tā notiek gan tiešā saskarsmē ar

lasītāju, gan pa telefonu. 1984. gadā RZMB un tās filiāles sniegušas

lasītājiem vairāk nekā 30 000 uzziņu un 800 konsultāciju, pārējās
bibliotēkas reģistrējušas gandrīz 13 000 mutisko uzziņu. Neatrisināts

ir jautājums par to uzskaiti visās medicīnas bibliotēkās. Pašlaik tās

reģistrē ne visur un nesistemātiski. Tas izskaidrojams ar atsevišķu
bibliotekāru nepietiekamo kvalifikāciju — viņi vāji orientējas biblio-

grāfisko uzziņu veidos.

Medicīnas literatūras propagandai bibliotēkas lieto dažādas

masu informācijas formas. Izplatītākās ir pastāvīgās jaunieguvumu
izstādes un izstādes par aktuālām sabiedriski politiskām un medi-

cīnas tēmām. Pēc ārstniecības, profilaktisko un zinātnisko iestāžu

pieprasījuma organizē tematiskas izbraukuma izstādes speciālistu
darbavietās. Ar tām parasti papildina dažādus pasākumus — kon-

gresus, konferences, simpozijus v. c. Pēdējos gados RZMB kopā ar
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filiālēm noorganizējusi 300—400 šādu pasākumu, bet pārējās medi-

cīnas bibliotēkas — ap 1200 literatūras izstāžu gadā.
Lielākajā dajā medicīnas iestāžu organizē literatūras apskatus.

Tos parasti gatavo ārsts informators vai cits speciālists. Katru gadu
tādus nolasa vidēji 300—350.

Speciālistu sagatavotie bibliogrāfiskie apskati ir ari neatņemama
«Informācijas dienu» un «Speciālista dienu» sastāvdaļa. Tajās, iepa-
zinušies ar izstādi, medicīnas darbinieki noklausās stāstījumu par
izstādē eksponēto vērtīgāko literatūru. Vienlaikus apmeklētāji sa-

ņem arī speciāli sagatavotus, tematikai atbilstošus ieteicamās litera-

tūras sarakstus. Pieredze rāda, ka šie speciālistu gatavotie apskati,
kuri satur arī konkrētus priekšlikumus diagnosticēšanā vai ārstē-

šanā, izraisa arī citu speciālistu interesi. Savukārt bibliotēkā aug

pieprasījums pēc attiecīgām grāmatām.
«Informācijas dienas» un «Speciālista dienas» kļuvušas tradicio-

nālas lielo bibliotēku darba; mazajās tās rīko diezgan epizodiski.
RZMB un tās filiāles ik gadu organizē ap simt šādu dienu, Rīgas
Medicīnas institūta zinātniskā bibliotēka — ap 10.

Tomēr vēl nav izmantotas visas iespējas masu informācijas
formu pilnveidošanā. Rīgas bibliotēkas varētu vairāk sadarboties ar

RZMIN, Galveno aptieku pārvaldi, ražošanas apvienību «Medteh-

nika» un iesaistīt tās «Speciālista dienās» un «Informācijas dienās»;

papildu ziņas par jauniem zāļu preparātiem, jauniem medicīniska-

jiem instrumentiem, aparatūru darītu šos pasākumus vēl nozīmīgā-
kus, efektīvākus, tādējādi ar laiku tie kļūtu par ietekmīgu faktoru

speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanā.

Republikas medicīnas bibliotēkās informācijas darbs nepār-
traukti tiek paplašināts un uzlabots. Līdztekus tradicionālajam
informācijas formām (izstādes, apskati, bibliogrāfiskie izdevumi

utt.) tiek ieviestas jaunas informācijas darba formas (informācijas
diferencētā izplatīšana ar IDI karšu palīdzību). Lasītāju skaita, ap-

meklētības un dokumentu izsnieguma pieaugums liecina, ka medicī-

nas bibliotēku nozīme speciālistu izziņas vajadzību apmierināšanā

turpina augt, tātad tās ieņem nozīmīgu vietu republikas medicīnas

zinātniskās informācijas sistēmā.

Л.ГРИНФОГЕЛЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ БИБЛИОТЕК ЛАТВИЙСКОЙ ССР

ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ

Резюме

В сети медицинских библиотек Латвийской ССР 71 библиотека. Головная

библиотека — Республиканская научная медицинская библиотека (РНМБ) со

своими филиалами.
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В библиотеках системы здравоохранения насчитываются 142 штатных ра-
ботника. Общин книжный фонд — почти 2 млн. изданий. Основу справочно-

библиографического аппарата образует система каталогов и картотек с 4 млн.

карточек.
В 1984 году сеть медицинских библиотек имела свыше 24 тыс. читателей-

медиков, что составляет около 73% всех медработников республики.

Информационное обеспечение специалистов отрасли осуществляется штат-

ными и нештатными органами научной медицинской информации (НМИ), та-

кими, как Республиканский отдел научной медицинской информации, отделы

и сектора информации при медицинских учреждениях, а также общественными

информаторами и медицинскими библиотеками. Информационная деятельность

органов НМИ и библиотек координируется, однако эта работа нуждается в

дальнейшем совершенствовании.

Для обеспечения качества информационной работы медицинские библио-

теки постоянно изучают информационные потребности специалистов. С этой

целью РНМБ проводит многоаспектную аналитическую работу, все библио-

теки — индивидуальную работу с читателями.

В своей информационной деятельности медицинские библиотеки применяют

различные формы индивидуальной, коллективной и массовой информации. На-

ряду с традиционными формами, такими, как составление библиографических

указателей и списков, тематических подборок первоисточников, выдача устных

библиографических справок, проведение обзоров медицинской литературы, вы-

ставок, «дней информации», «дней специалистов», библиотеки вводят новые

прогрессивные формы информационного обслуживания, например, избирательное

распространение информации.
Несмотря на определенные успехи, в системе информационного обслужи-

вания медицинских специалистов республики имеется ряд нерешенных вопро-
сов. Это координация информационной деятельности органов НМИ и медицин-

ских библиотек, сотрудничество библиотекарей и информаторов на местах, по-

вышение их квалификации, своевременность информации и т. п.

L. GRĪNFOGELE

THE ACTIVITY OF MEDICAL LIBRARIES OF THE LATVIAN SSR

IN THE INFORMATIVE SECURING OF SPECIALISTS

Summary

The network of medical libraries of Latvia includes 71 libraries. The Republican
Scientific Library of Medicine with its 8 branches is the head library.

By now the health service libraries employ 142 librarians. The total collec-

tion is almost 2 million units. The basis of the file is formed by the system of

card catalogues with 4 million cards.

In 1984 the network of health service science libraries had more than

24 thousand readers of medical professions. It constitutes about 73% of all medi-

cal specialists of the republic.
Medical specialists receive information from medical libraries and special

information units (Republican Department of Medical Research Information, div-

isions and sectors of medical information, public information officers, attached to

health service establishments).
Information work of libraries and special information services is coordinated,

yet it needs further improvement.
For better quality of information work health service libraries study infor-

mation needs. With this purpose the Republican Scientific Library of Medicine
carries out multiaspect analysis. Other libraries conduct individual talks with
their readers.



Medical libraries use different forms of individual, group and mass informa-

tion. They introduce new progressive forms, such as selective dissemination of

information, parallel with the traditional bibliographic indices, newsletters, list-

ings, progress reports, thematic selections of documents, reference and enquiry
work, displays, Information Days, Specialist Days.

Despite some success, achieved by medical information services of the repub-

lic, there is a number of unsettled questions, such as coordination of information

work between medical libraries and special information units, cooperation of

local librarians and information officers, improvement in their qualification,
promptness of information etc.
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I. LŪKA

LATVIJAS PSR ZINĀTŅU AKADĒMIJAS

FUNDAMENTĀLĀS BIBLIOTĒKAS KARTOTĒKAS —

ZINĀTNISKAJIEM DARBINIEKIEM

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas

(FB) galvenais uzdevums ir nodrošināt republikas Zinātņu akadē-

mijas un citu zinātnisko iestāžu zinātniekus ar jaunāko speciālo
literatūru. Nozīmīga ir bibliotēkas loma republikas zinātnes attīs-

tībā, kā arī jauno zinātnieku sagatavošanā. Fundamentālās biblio-

tēkas gandrīz 3 miljonu eksemplāru lielo literatūras fondu, kas

izvietots Centrālajā ēkā, Sabiedrisko zinātņu filiālē, J. Misiņa Lat-

viešu literatūras nodaļā un Zinātņu akadēmijas institūtu bibliotēkās,

izmanto ap 15 500 lasītāju, vairāk nekā 5000 no tiem ir zinātņu
doktori un zinātņu kandidāti. Liela daļa lasītāju ir zinātnisko iestāžu

un organizāciju darbinieki, daudzi izmanto arī PSRS lielākās uni-

versālās un speciālās zinātniskās bibliotēkas, lasītāji pārzina zināt-

niskās informācijas sistēmas iespējas. Pamatos viņi informāciju
meklē patstāvīgi; lasītājiem raksturīgs augsts bibliogrāfisko zinā-

šanu un iemaņu līmenis.

FB pamatuzdevumi un lasītāju kontingenta augstā kvalifikācija
nosaka darba specifiku, liek vērst uzmanību pamatos uz uzziņu un

bibliogrāfisko darbu. Tajā ietilpst arī iespējami plašs tematisko kar-

totēku klāsts. Pašreizējā bibliotēkas kartotēku sistēma veidojusies
kā visa uzziņu aparāta sastāvdaļa, tā atrodas ciešā saistībā ar ka-

talogiem, uzziņu literatūras un bibliogrāfisko līdzekļu fondu. Kar-

totēkas organizētas tā, lai atbilstu lasītāju informatīvajām vajadzī-
bām, daudzpusīgak, salīdzinot ar katalogiem, atsegtu bibliotēkas

fondus, sniegtu operatīvas un izsmeļošas ziņas par dažādām tēmām;

ikviena ir bibliogrāfisko uzziņu aparāta sastāvdaļa un patstāvīga
ar savu tēmu, materiāla atlases avotiem, ar hronoloģiskajām un va-

lodu robežām.

Sakarā ar nodaļu un fonda izvietojumu vairākās ēkās arī karto-

tēkas neatrodas vienkopus. Pie tām galvenokārt strādā Bibliogrā-
fisko uzziņu un Zinātniskās bibliogrāfijas nodaļu darbinieki. Karto-

tēkas, kuru tematika atspoguļo ar latviešu tautas kultūru saistītos

jautājumus, atrodas J. Misiņa Latviešu literatūras nodaļā, bet bib-

liotēku zinātne, bibliogrāfijas zinātne un informātika ir Zinātniski

metodiskās nodaļas pārziņā. Dažādu kultūras speciālistu interesi

piesaista Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas telpās A. Upīša ielā 3
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izvietotās kartotēkas un dokumenti, kas saistīti ar latviešu litera-

tūru, valodniecību un mākslu, agrākās Rīgas pilsētas bibliotēkas

sarūpētie retumi, kas kopš 1954. gada papildināti ar materiāliem,
kuri attiecas uz vēsturi, kultūru, eksaktajām zinātnēm, un kartotē-

kas atrodas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas krātuvē Riharda

Vāgnera ielā 4. Atbilstoši konkrētu ZA institūtu specifikai uzziņu
aparātu veido Sabiedrisko zinātņu filiālē un pašu institūtu biblio-

tēkās.

Ir kartotēkas, kas saistītas ar Zinātņu akadēmiju vai zinātnisko

darbību vispār, piemēram: «Latvijas PSR ZA izdevumi», «LPSR ZA

akadēmiķi un korespondētājlocekļi. Darbi un literatūra par viņiem»,
«Zinātniskais darbs» un citas.

Kartotēku «LPSR ZA izdevumi» sāka veidot 60. gados, t. i., ar

1961. gadu — ar laiku, kurā izdoto literatūru neuzrāda «LPSR ZA

izdevumu bibliogrāfija 1946.—1955.» un ikgadējie pielikumi žurnā-

lam «LPSR ZA Vēstis» no 1956. gada līdz 1960. gadam. Te iekļauti
visi izdevumi, kuru virstitulā norādīta LPSR ZA, akadēmijas insti-

tūti vai citas ZA iestādes. Tādējādi kartotēka satur ziņas par mono-

grāfijām, rakstu krājumiem, konferenču dokumentiem, populārzināt-
niskajiem, turpinājumizdevumiem, žurnāliem, LPSR ZA izstrādāto

disertāciju autoreferātiem, kurus izdevusi vai izdošanā piedalījusies
LPSR Zinātņu akadēmija. Atlases princips zināmā mērā noteicis

arī struktūru. Materiāls kārtots hronoloģiski ik pa 10 gadiem, savu-

kārt desmitgades ietvaros — pa institūtiem, bet institūtu robežās

atsevišķi kārtoti periodiskie izdevumi un autoreferāti. Šāds dalī-

jums informē par izdoto literatūru, arī par ZA institūtu darbību,

galvenajiem pētījumu virzieniem un sasniegumiem. Kartotēka ērti

izmantojama uzziņu sniegšanai.
Kartotēkas «LPSR ZA akadēmiķi un korespondētājlocekļi. Darbi

un literatūra par viņiem» mērķis ir maksimāli pilnīgi atspoguļot lite-

ratūru par izcilāko personību pētniecības darbu un sabiedrisko dar-

bību. Tāpēc tajā ievieto visu zinātnieka publicēto darbu aprakstus:

grāmatas, atsevišķas grāmatu nodaļas, priekšvārdus, disertāciju
autoreferātus, konferenču materiālus, rakstus no krājumiem, perio-

diskajiem izdevumiem un turpinājumizdevumiem, recenzijas. Kārto-

jums uzvārdu alfabētiskā secībā: uz starpkartes norāda vārdu, uz-

vārdu, tēvvārdu, dzīves datus, specialitāti, ziņas par zinātnisko

grādu un akadēmiķa vai korespondētājlocekļa nosaukuma piešķir-

šanu; atzīmē, kur un kad publicēts viņa darbu bibliogrāfiskais rā-

dītājs, ja tāds ir. Katras personālijas robežās ievēro apgriezti hro-

noloģisko kārtību, kas pārskatāmāk ataino pētnieka darbību. Šī

kartotēka ir darbietilpīga, prasa ne tikai regulāru materiāla papil-
dināšanu, bet arī, saņemot ziņas par kādu jaunievēlētu LPSR ZA

akadēmiķi vai korespondētājlocekli, jāizskata iepriekšējo gadu bib-

liogrāfiskie avoti; tā ir pamatā biobibliogrāfisko rādītāju sērijai «Pa-

domju Latvijas zinātnieki». Pēc rādītāja izdošanas aprakstus, kas



102

iajā iekļauti, no kartotēkas izņem, bet pašu iedaļu turpina talak ar

jaunienakušajām kartītēm.

Sakarā ar literatūras pieprasījuma pieaugumu par dažādiem zi-

nātniskā darba aspektiem 1967. gadā Bibliogrāfisko uzziņu nodaļā
ir aizsākta kartotēka «Zinātniskais darbs». Tās uzdevums — atspo-

guļot dokumentus, kas saistīti ar zinātnes teoriju, darba organizā-

ciju un psiholoģiju. Pašlaik tā ietver ap 7200 bibliogrāfisko aprak-
stu. Skaitlis nav liels, jo 1982. gadā kartotēka tika izrediģēta — no

tās izņēma novecojušos un mazsvarīgos materiālus, izvērsa iedaļu

detalizāciju. Jauno materiālu galvenais avots ir bibliogrāfiskie rā-

dītāji «Новая советская литература по общественным наукам.

Науковедение», «Новая иностранная литература по обществен-

ным наукам. Науковедение» un referatīvais žurnāls «Обществен-

ные науки за рубежом. Науковедение», ko izdod PSRS ZA Sabied-

risko zinātņu zinātniskās informācijas institūts (ИНИОН). Papildus
tiek izrakstītas ziņas no grāmatās ievietotiem literatūras sarakstiem,
no žurnāliem «Бюллетень ВАК», «Бюллетень нормативных актов

министерств и ведомств СССР»; atlasa arī tēmai atbilstošas Vis-

savienības grāmatu palātas iespiestās kartītes. Kartotēkas uzbūves

shēmu darba gaitā iespējams viegli pārgrozīt un pilnveidot (atbil-
stoši pieprasījumam un uzziņu darba vajadzībām), nodaļu un apakš-
nodaļu ietvaros rubricējot atsevišķas tēmas. Pašlaik tā atspoguļo
materiālu par

PSKP lomu zinātnes attīstībā, zinātnes attīstību PSRS;
zinātnes vēsturi, teoriju un metodoloģiju;
zinātnes un sabiedrības savstarpējām attiecībām;
zinātniskās darbības psiholoģiju;
starptautisko zinātnisko sadarbību;
zinātniskās pētniecības darba organizāciju un ekonomiku, infor-

matīvo nodrošinājumu;
zinātnisko kadru sagatavošanu, viņu tiesisko un materiālo stā-

vokli;

praktiskiem norādījumiem zinātnisko rakstu veidošanai un no-

formēšanai.

Ērtākas izmantošanas labad iedaļas ietvaros atsevišķi izdalīti

lēmumi, nolikumi, instrukcijas. Kartotēkā galvenokārt atspoguļoti
raksti no periodiskajiem un turpinājumu izdevumiem, atsevišķas

monogrāfiju nodaļas, kā arī grāmatas, kuru FB nav, bet kuras va-

rētu interesēt lasītājus; alfabētiskais priekšmetu rādītājs palīdz no-

skaidrot vajadzīgā materiāla atrašanās vietu, parāda prieķšmetu no

dažādiem aspektiem.

Uzziņu literatūras un bibliogrāfisko līdzekļu fonda apjoma palie-
lināšanās rosināja meklēt jaunus veidus, kā atklāt fondu no siste-

mātiskā kataloga atšķirīgā aspektā. Vispiemērotākā izrādījās «Bib-

liogrāfisko materiālu priekšmetu kartotēka». Tajā apkopoti biblio-

grāfiskie rādītāji, kā arī literatūras saraksti, kas ievietoti latviešu,



LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas katalogu zālē

krievu un svešvalodās izdotajās grāmatās, krājumos un žurnālos;

rādītāju hronoloģiskais aptvērums nav mazāks par 3—5 gadiem, bet

literatūras sarakstu apjoms — vismaz 30 nosaukumu. (Izņēmums

ir tie apraksti, kuri informē par kādu jaunu problēmu vai jautā-

jumu.) Materiāls kārtots priekšmetu iedaļu nosaukumu alfabētiska

secībā.

Bibliogrāfisko uzziņu nodaļā veido «Prēmiju kartotēku». Tā

ietver materiālu par šādām prēmijām:_
1) Starptautiskā V. I. Ļeņina prēmija «Par miera stiprināšanu

starp tautām»;

2) V. I. Ļeņina prēmija zinātnē, tehnikā, literatūrā, mākslā un

arhitektūrā;

3) PSRS Valsts prēmija un Latvijas PSR Valsts prēmija;

4) VĻKJS un Latvijas ĻKJS prēmijas;

5) LPSR ZA prēmija;

6) Nobela prēmija;

7) pārējās prēmijas.
Kartotēkā tiek atspoguļoti lēmumi par prēmiju piešķiršanu, pie-

vienoti prēmēto personu saraksti. Materiālu grupē pa zinātņu noza-

rēm apgriezti hronoloģiskā, personu uzvārdu alfabētiska secība. At-

sevišķi izdalītas ziņas par Latvijas PSR iedzīvotājiem — V. I. Ļeņina

prēmijas, PSRS Valsts prēmijas, VĻKJS prēmijas laureātiem.
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Lasītāji bieži izmanto daiļliteratūras kartotēkas. Kartotēkas

«Daiļliteratūras publikācijas periodiskajos izdevumos», «Daiļlitera-
tūras nosaukumi» un daiļliteratūras tematiskā kartotēka FB Cen-

trālajā ēkā informē par literatūru krievu valodā. Tās veido kopš
50. gadu vidus un papildina galvenokārt ar Vissavienības Grāmatu

palātas grāmatu un analītisko aprakstu kartītēm.

Kartotēka «Daiļliteratūras publikācijas periodiskajos izdevumos»

sniedz ziņas par to, kādi padomju un ārzemju rakstnieku darbi vai

tulkojumi publicēti Vissavienības un republikāniskajos literārajos
žurnālos krievu valodā. Ir materiāli par prozu, dramaturģiju un

dzeju (ar lielu atlasi), tos sakārto pa žanriem. Ērtākai izmantošanai

dots avotu saraksts, kur katram žurnālam atzīmēts šifrs, pēc kura

tas pieprasāms bibliotēkā.

Viena no lielākajām bibliotēkā ir «Personāliju un recenziju kar-

totēka». To veido gan Bibliogrāfisko uzziņu, gan J. Misiņa Latviešu

literatūras nodaļā — praktiski kā divas patstāvīgas kartotēkas ar

dažādiem materiāla atlases principiem. Viena — uzziņu nodaļā vei-

dotā — sniedz informāciju par Latvijas PSR un Vissavienības izde-

vumiem un ievērojamiem cilvēkiem. Darbam izmanto Vissavienības

un republikas Grāmatu palātas iespiestās kartītes, izraksta materiā-

lus no republikas centrālās preses izdevumiem, arī «Latvijas PSR

Augstākās Padomes un Valdības Ziņotāja», un Vissavienības izde-

vumiem «Собрание постановлений Правительства СССР», «PSRS

Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs». Kartotēkā aptvertas

ziņas no 1946. gada, un ta sadalīta 2 daļās: 1) personālijas, 2) re-

cenzijas.
J. Misiņa Latviešu literatūras nodaļa «Personāliju un recenziju

kartotēkas» izrakstiem pakļauti visi Padomju Latvijā iznākošie pe-
riodiskie izdevumi un turpinājumizdevumi, kalendāri un krājumi

kopš 1940. gada. Līdzīga atlase ir arī pārējiem Misiņa nodaļas ma-

teriāliem.

Personāliju daļas uzdevums ir sniegt uzziņas par PSKP, LKP,

komjaunatnes, PSRS un Latvijas PSR vadošajiem darbiniekiem, par

revolūciju un Lielā Tēvijas kara dalībniekiem, zinātnes, kultūras un

mākslas darbiniekiem; to kārto atsevišķi latviešu un krievu valodā.

Kartotēkas recenziju daļa informē par recenzijām, kas publicētas

par latviešu, krievu, citu PSRS tautu un ārzemju autoru darbiem,
teātru izrādēm, filmām un izstādēm. Tajā ievieto galvenokārt iespies-
tās kataloga kartītes, kuras atbilst FB literatūras komplektēšanas
profilam. Taču iepriekšējos gados bez atlases ievietotas ziņas par
dažādiem — arī neprofila izdevumiem. Līdz ar to kartotēka ir apjo-

mīga, to diemžēl praksē izmanto reti, tādēļ, iepludinot jaunākās
literatūras vērtējumus, līdztekus tiek pārskatīts agrākais materiāls

un veikta rediģēšana.
J. Misiņa Latviešu literatūras nodaļa vāc arī informāciju par lat-

viešu autoru darbiem, kas publicēti citās valodās ārpus Latvi-
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jas PSR, taču plašākā kartotēka te ir «LPSR periodisko izdevumu,
turpinājumizdevumu un krājumu raksti», kur atsevišķi izdalītas no-

daļas:
1) Literatūras zinātne un vēsture;

2) Valodniecība;

3) Folkloristika;

4) Teātris;

5) Prese. Grāmatzinātne.

Minētajās nodaļās apraksta arī PSKP CX un Padomju valdības

lēmumus, teorētiskus rakstus un pētījumus par šo nozaru vēsturi un

attīstību, kongresiem un citām sanāksmēm, konkursiem. J. Misiņa

nodaļas «Daiļliteratūras kartotēka» informē par latviešu, krievu un

citu PSRS tautu, ārzemju autoru daiļliteratūru (pa žanriem), kas

publicēta LPSR iznākošajos izdevumos, kā arī par latviešu autoru

darbiem krievu, PSRS tautu valodās un svešvalodās, bet «Tulkotāju
kartotēka» ietver materiālu par grāmatu tulkotājiem no latviešu grā-
matniecības sākumiem, par tulkotājiem periodiskajos izdevumos no

1940. gada. Ziņas par latviešu valodā izdoto grāmatu nosaukumiem

no 1926. gada sniedz kartotēka «Daiļliteratūras nosaukumi latviešu

valodā». Pie nodaļas bibliogrāfiem glabājas «Pseidonīmu kartotēka»,

bet no 1946. gada līdz 1967. gadam vāca izrakstus arī kartotēkai

«Ilustratori». Apkalpošanas nodaļas darbinieki jau nosauktajām pie-

vienojuši jaunas: ««Krāču» bibliotēkas kartotēku», «Grāmatas ar

ierakstiem un veltījumiem», arhīva fonda periodikas kartotēku.

Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas materiāli, kā jau teikts, sa-

dalīti divās daļās. J. Misiņa bibliotēkas ēkā A. Upīša ielā 3 grāmatu

un periodisko izdevumu alfabētisko un sistemātisko, kalendāru un

rokrakstu alfabētiskos katalogus papildina šādas kartotēkas: «Revo-

lucionāro izdevumu kartotēka»; «K. Egles personiskās bibliotēkas

kartotēka»; «Rokrakstu analītisko izrakstu kartotēka».

Riharda Vāgnera ielā 4 bez grāmatu, kalendāru, rokrakstu, diser-

tāciju katalogiem ir šādas kartotēkas:

«Vecākās Rīgā iespiestās grāmatas 1588.—1657.» (pēc alfabē-

tiskā, hronoloģiskā, topogrāfiskā kārtojuma);

«Latvijas izdevniecības (grāmatu iespiedēji) 17.—19. gs.»;

«Grāmatas ar ierakstiem un grāmatzīmēm»;
«Zinātnes darbinieku arhivālijas»;

«Kultūras un mākslas darbinieku arhivālijas»;
«Broces «Monumente» analītiska kartotēka»;

«Rokrakstu fondā analītiskā kartotēka».

FB Sabiedrisko zinātņu filiālē Turgeņeva ielā 19 tiek veidota

kartotēka «LPSR ZA institūtu darbinieku publikācijas (grāmatas)».
Tajā ievietoti monogrāfiju un krājumu apraksti, kuru autori ir ZA

Ekonomikas, Vēstures, Filozofijas un tiesību, A. Upīša Valodas un

literatūras institūta zinātnieki. Darbinieki (arī institūtu bibliotēkas)

vāc materiālus par
aktuāliem sabiedriski politiskiem jautājumiem,
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zinātniskām konferencēm. «Sēriju kartotēka» atrodama Turgeņeva
ielā 19. Tā informē par grāmatām, kas izdotas dažādās Latvijas PSR

izdevniecībās sēriju izdevumos, piemēram, «levērojamu cilvēku

dzīve», «Apvārsnis», «Literārā mantojuma mazā bibliotēka» v. c.

Grāmatas un raksti par filozofijas vēsturi, tās sistēmām un pa-

matvirzieniem, kā arī par atsevišķām problēmām atspoguļoti karto-

tēkā «Filozofiskās domas attīstība Padomju Latvijā». Tā ietver ne

tikai padomju autoru darbus, bet arī Latvijas teritorijā publicētos
rakstus par dažādiem filozofijas jautājumiem no 19. gs. beigām. Sa-

vāktās ziņas pašlaik papildina ar izrakstiem no «Latvijas PSR Pre-

ses hronikas».

Gandrīz visās ZA institūtu bibliotēkās tiek veidotas kartotēkas

par katra institūta izdevumiem vai tā zinātnisko darbinieku publikā-

cijām — «Fizikas institūta zinātnisko darbinieku publikācijas», «Bo-

tāniskā dārza darbinieku publikācijas», «Труды института электро-

ники и вычислительной техники» utt. Nereti tās ir pamatā insti-

tūta bibliogrāfiskajiem rādītājiem un pārsvarā atspoguļo publikāci-
jas kopš institūta darbības sākuma; dažkārt materiāli ir tikai par to

laika posmu, kas nav iekļauts rādītājā.
Bez jau aplūkotajām kartotēkām FB ir vēl vairākas nelielas kar-

totēkas. Bibliogrāfisko uzziņu nodaļas darbinieki veido «Faktogrā-
fisko kartotēku», kura glabā materiālu par pēdējiem 3—4 gadiem,
tajā ievietotas kartītes par PSKP un Latvijas KP, par valdības lēmu-

miem, iekšpolitikas un ārpolitikas aktualitātēm, valsts vadošo darbi-

nieku runām un vizītēm, kā arī ziņas par PSRS un LPSR Zinātņu

akadēmiju darbību, zinātniskajām konferencēm, spilgtākajiem noti-

kumiem dažādās kultūras jomās un sportā. Atsevišķi izdala ievēro-

jamu cilvēku nekrologus.
Domāts tiek par kartotēku struktūras pilnveidi: tās regulāri

rediģē, izstrādā tehnoloģiskas instrukcijas. Taču pati kartotēku vei-

došana noris ciešā saistībā ar visa bibliogrāfisko uzziņu aparāta

organizēšanu, tā maiņām, tāpēc jauno kartotēku tematisko tendenci

pašlaik atsevišķi prognozēt nav iespējams.
1977.—1978. gadā izstrādāja pētījumu par FB Centrālās ēkas

katalogu un kartotēku lietojumu lasītāju apkalpošanā. Statistika,

novērojumi, lasītāju anketu analīze ļāva noskaidrot, kuras no tām

izmanto un ar kādu efektivitāti. Precīzāks kļuva priekšstats par lasī-

tāju interesēm, viņu bibliogrāfisko zināšanu un iemaņu līmeni: ap-

tuveni 82 procenti ar katalogiem un kartotēkām strādā patstāvīgi,
ir visumā apmierināti ar tiem. Vairāki izteicās par vajadzību atjau-
not izrakstus no periodiskajiem izdevumiem. Tādu kādreiz veidoja

bioloģijā, ķīmijā un medicīnā, taču, ņemot vērā to, ka bibliotēkā

brīvi pieejami referatīvie žurnāli, un to, ka rakstu kartotēku par me-

dicīnas jautājumiem veido Republikāniskā zinātniskā medicīnas bib-

liotēka, nolēma darbu pārtraukt, bet pie šaurām zinātniskām tēmām

ļaut strādāt ZA institūtu bibliotēkām.
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Pēdējos gados FB darbā notikušas būtiskas izmaiņas (arī lasī-

tāju sastāvā), kas saistītas ar fonda pārvietošanu, lasītāju apkal-
pošanu jaunajā ēkā Lielvārdes ielā 24. Arī grozījumi katalogu un

kartotēku izvietojumā, jaunsaņemtā uzziņu un bibliogrāfiskā litera-

tūra ietekmē kartotēku izmantošanu, izvirza jaunas prasības to vei-

došanai. FB 1986. gadā veikti priekšdarbi visu kartotēku pasportizā-
cijai. Paredzēts izdot jaunu ceļvedi pa bibliotēku, kas informēs arī

par kartotēkām. Tādi ir sagatavošanās darbi agrāko pētījumu turpi-

nājumam pašreizējos apstākļos.

И. ЛУКА

КАРТОТЕКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ АН

ЛАТВИЙСКОЙ ССР
—

В ПОМОЩЬ УЧЕНЫМ

Резюме

Главная задача Фундаментальной библиотеки АН ЛатвССР — обеспечить

ученых литературой, соответствующей специфике институтов Академии наук,

а также по возможности полно комплектовать литературу по естественным

наукам.

В соответствии с библиотечными фондами и информационными потребно-
стями читателей организуется справочно-библиографический аппарат. Одной

из существенных его составных частей являются картотеки, которые в основ-

ном ведутся работниками справочно-библиографического отдела и отдела науч-
ной библиографии. В соответствии со спецификой работы конкретных инсти-

тутов картотеки ведутся и в филиале по общественным наукам ФБ, и в биб-

лиотеках самих институтов.

Тематика ряда картотек связывается с деятельностью Академии наук Лат-

вийской ССР и теорией научной работы. К такого рода картотекам отно-

сятся: «Издания АН ЛатвССР» (с 1961 года), «Публикации сотрудников ин-

ститутов по общественным наукам АН ЛатвССР», «Академики и члены-кор-

респонденты АН ЛатвССР. Их труды и литература о них», «Научная работа»

(с 1967 года).
Работники Фундаментальной библиотеки ведут полнейшую в республике

картотеку премий, в которой имеются исчерпывающие сведения о различных

премиях и их лауреатах. Здесь отражены материалы о международных пре-

моях, Государственных премиях СССР и ЛатвССР, премиях Ленинского ком-

сомола, премиях АН ЛатвССР и других.

Общий характер имеют все картотеки в отделе латышской литературы

имени Я. Мисиньша — они включают в себя материалы об авторах и рабо-

тах, опубликованных в сборниках, периодических и продолжающихся изданиях

Латвийской ССР. В отделе ведется картотека статей, отражающая материалы

(с 1940 года) по литературоведению, фольклористике, языкознанию, театрове-

дению, о печати и книговедении.

Заслуживают внимания картотека «Публикации латышской художествен-

ной литературы в периодической печати» (с 1940 года), «Заглавия произведе-

ний художественной литературы» (на латышском языке), а также картотеки

отдела рукописей и редких книг.

Организации картотек в библиотеке уделяется большое внимание: разра-

батываются инструкции, осуществляется редакция картотек. В 1977—1978

годах проводилось исследование использования каталогов и картотек в



обслуживании читателей. В нынешних условиях, в связи с обслуживанием чита-

телей в новом здании библиотеки, было бы целесообразно такое исследование

продолжить.

I. LŪKA

THE CARD FILES OF THE FUNDAMENTAL LIBRARY OF THE

LATVIAN SSR ACADEMY OF SCIENCES (AS) IN AID

TO SCIENTISTS

Summary

The principal task of the Fundamental Library of the Latvian SSR AS is to

meet the requirements of specialists in literature according to the specificity of

the Academy institutes and to do the best possible comprehensive acquisition in

natural sciences literature.

Bibliographical reference apparatus is organized in accordance with the

library stocks and informational needs of the readers. Card files make an essen-

tial part of this apparatus. The librarians of the Bibliographical Reference Depart-
ment and Scientific Bibliography Department are responsible for these files. Card

files are likewise arranged at the Academy branch of social sciences and at the

libraries of the Academy institutes.

The subjects of a number of files are connected with the activities of the

Latvian SSR AS and research work theory. The files of this kind are «Editions

of the Latvian SSR AS» (since 1961), «Publications by Scientific Workers at the

Institutes on Social Sciences of the Latvian SSR AS», «Academicians and Asso-

ciate Members of the Latvian SSR AS. Their Works and Literature About Them»,
«Research Work» (since 1967).

The staff of the Fundamental Library work at the prize index which contains

most exhaustive data on different prizes and prize winners. This index includes

materials about international prizes, State Prizes of the USSR and the. Lat-

vian SSR, the Lenin Komsomol Prize, the Latvian SSR AS prizes and others.

All the files at the J. Misiņš Department of Latvian Literature are of the

same character — they include data on authors and works published in collec-

tions, periodical and continued publications in the republic. There is a file of

articles with the materials (since 1940) on history and criticism of literature,
folklore, linguistics, theatre science, press and bibliology. Worth mentioning are

the files «Publications of Latvian Fiction in Periodical Press» (since 1940), «Titles

of Works of Fiction» (in Latvian), as well as the files of the Rare Books and

Manuscripts Department.
Great attention is paid to the arrangement of files at the library — instruc-

tions are being worked out, the files are being edited. In 1977—1978 research

was carried out about the use of catalogues and files in readers' service. At

present in connection with the service of readers at the new library building it

would be advisable to continue this research.
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О. КНОЛЬ

МЕСТО ДАУГАВПИЛССКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ГОРОДСКОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В СИСТЕМЕ

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГИОНА

Потребности развивающегося города вызвали рост библиотеч-

ной сети, которая сейчас насчитывает 72 библиотеки, в том

числе 11 государственных массовых, 8 профсоюзных, 12 научно-

технических библиотек (НТБ), более 30 библиотек школ и дру-

гих учебных заведений, а также библиотеки других систем и ве-

домств. В городе работают две централизованные библиотечные

системы (ЦБС): государственных массовых и профсоюзных

(последняя объединяет четыре библиотеки). Ведущими в системе

отраслевых библиотек являются Даутавпилсский отдел Респуб-
ликанской научно-технической библиотеки (РНТБ), филиал №2

Республиканской научной медицинской библиотеки (РНМБ) и

опорная линейно-техническая библиотека (ОЛТБ) Даугавпилс-

ского отделения Прибалтийской железной дороги.

Координирует деятельность библиотек межведомственный

библиотечный совет, систематически работающий с 1976 года.

Координация и кооперация осуществляются по таким направле-

ниям работы, как комплектование, организация сводных катало-

гов, обслуживание по МБА и информационно-библиографическое

обслуживание, что позволяет избежать дублирования в работе и

обеспечить наибольшую ее эффективность. Возглавляют секции

совета по основным направлениям работы представители цен-

тральной городской научной библиотеки (ЦГНБ), занимающей

ведущее положение среди библиотек города. Формированию и

использованию единого общедоступного фонда библиотек города

способствует имеющийся в ЦГНБ сводный тематико-типологиче- 1
ский план комплектования, отражающий профили комплектова-

ния библиотек-участниц, и сводный каталог технической литера-

туры, организованный в 1968 году.

Информационный фонд ЦГНБ представлен изданиями теку-

щей и рекомендательной библиографии по различным отраслям

знания. В нем имеются «Летопись печати Латвийской ССР»,

«Летопись газетных статей», «Летопись журнальных статей»,



110

Здание Даугавпилсской центральной городской научной библиотеки

«Книжная летопись» и др., ряд серий библиографического указа-

теля «Новая советская литература по общественным паукам» (из-

дание ИНИОН), «Общесоюзный сводный каталог зарубежных

периодических изданий», «Каталог библиографических указателей

по технике» и другие издания ГПНТБ. Здесь же — текущие

библиографические указатели ведущих библиотек республики:

«Идеологическая работа КПСС», «Партийное строительство» (ГБ

ЛатвССР имени В. Лациса), «Библиографические материалы по

естественным наукам» (ФБ АН ЛатвССР) и др. В фонде пре-

обладают указатели по общественно-политической тематике, ли-

тературоведению, технике, изданные крупнейшими библиотеками

страны.
В информационной работе ЦГНБ значительное место отво-

дится организации справочно-библиографического аппарата

(СБА). Оперативно отражается содержание поступающих перио-

дических изданий в общей картотеке статей, служащей основным

источником при выполнении запросов актуальной тематики; со-

ставляются тематические картотеки, списки литературы, подго-
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тавливаются выставки. Обеспечивается постоянное дежурство

библиографов у справочного аппарата, консультирующих читате-

лей по его использованию. Выполняются библиографические за-

просы, справки; в «дни библиографии» ведется пропаганда

библиотечно-библиографических знаний; организуются «дни но-

вых книг», «дни периодических изданий», «дни информации» для

различных читательских групп. Подготавливаются библиографи-
ческие обзоры, которые читаются на городском радио, публику-
ются в газете «Красное знамя».

ЦГНБ является центром библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания специалистов народного хо-

зяйства.

Располагая данными о библиотечной сети города, зная состоя-

ние и перспективы промышленно-экономического и культурного

развития своего региона, изучая состав абонентов, ЦГНБ опре-

делила приоритетные группы читателей. Это идеологический

актив города — работники партийных и советских органов, спе-

циалисты народного образования и культуры, пропагандисты, а

также инженерно-технические работники.

Более 30 специалистов — инженерно-технических работников
и учителей — получают индивидуальную информацию по инте-

ресующим их темам («Автоматизация проектирования в строи-

тельстве», «Труд руководителя», «Этнография и краеведение в

работе учителя истории», «Работа клуба интернациональной

дружбы» и др.).

Информационное обслуживание специалистов народного хо-

зяйства осуществляется системой органов научно-технической

информации и библиотек. Возглавляют ее Даугавпилсское отде-

ление Латвийского научно-исследовательского института научно-

технической информации (ЛатНИИНТИ) и Даугавпилсский

отдел РНТБ. Информационным обеспечением инженерно-техни-

ческих работников заняты также НТБ, имеющиеся на крупней-
ших предприятиях. Однако в городе насчитывается значительное

количество небольших промышленных предприятий, не имеющих

своих библиотек, например, завод нестандартного оборудования
и дорожной техники (ОЗНО и ДТ), филиал № 4 республикан-

ского производственного швейного объединения «Латвия» (РПШО

«Латвия»), обувной комбинат «Даугава», комбинат хлебопро-

дуктов и др. Им более всего нужна помощь библиотек. Здесь

организуются «дни информации», тематика которых определя-

ется с учетом потребностей и запросов предприятий. Их прове-

дению предшествует тщательная подготовка, которой занимаются

Даугавпилсский отдел РНТБ и ЦГНБ. Литература подбирается

из фондов Даугавпилсского отдела РНТБ, ЦБС и Даугавпилсской
центральной районной библиотеки (ЦРБ), что дает возможность
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экспонировать различные виды изданий по одной теме: если

ЦГНБ представляет в основном книги, периодические издания,

то отдел РНТБ знакомит со специальными видами технической

документации, информационными документами отраслевых ин-

ститутов. Методисты городской организации Всесоюзного обще-

ства изобретателей и рационализаторов (ВОИР) также прини-

мают участие в проведении «дней информации» и консультируют

потребителей материалов по вопросам рационализаторской ра-

боты. Тематика «дней информации» самая разнообразная: «Пере-

довой опыт в швейном производстве» (в швейном цехе комбината

бытового обслуживания), «Новое в швейной промышленности»

(в филиале № 4 РПШО «Латвия»), «Новое в животноводстве»,

«Внедрение передового опыта рационализации, изобретательства

в сельском хозяйстве» (для специалистов сельского хо-

зяйства), «Новое в деревообработке» (на мебельном ком-

бинате) и др.

Традиционной формой информационного обслуживания явля-

ется бюллетень новых поступлений в единый фонд ЦБС, который

высылается библиотекам или инженерам по научно-технической

информации всех крупных предприятий города, в учреждения,

учебные заведения, а также в библиотеки ГК и РК Компар-

тии Латвии, депутатскую комнату горисполкома. Бюллетень отра-

жает полученную литературу по всем отраслям знания, библио-

графические описания дополняются шифром и сиглой.

По инициативе ЦГНБ на основе ежемесячного бюллетеня но-

вых поступлений выпускаются списки отраслевой литературы,

которые высылаются на соответствующие предприятия, в учреж-

дения:

— новые книги по энергетике — 1 раз в полугодие 5 або-

нентам;

— новые книги по строительству — 1 раз в 2 месяца 17 або-

нентам;

— новые книги для работников сферы обслуживания — 1 раз

в полугодие 1 абоненту (комбинат бытового обслуживания);
— новые книги для работников торговли — 1 раз в полуго-

дие 3 абонентам;

— новые книги для операторов электронно-вычислительных

машин — 1 раз в квартал 1 абоненту (информационно-вычисли-
тельный центр).

Списки издаются ЦГНБ в связи с тем, что в фонде ЦБС книги

по технике представлены полнее, чем в отделе РНТБ, но все они

отражают также новые поступления в отдел РНТБ. О новых

книгах по технике, сельскому хозяйству ЦГНБ информирует Дау-

гавпилсскую ЦРБ, которая включает их в свой бюллетень, рас-
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сылаемый по библиотекам района. Список новых поступлений по

медицине издается совместно с филиалом № 2 РНМБ и рассы-

лается 14 абонентам.

Организующая роль ЦГНБ в координации информационной

деятельности библиотек выражается также при издании списков

отраслевой литературы. Среди коллективных абонентов — целый

ряд организаций районного подчинения, расположенных в го-

роде и его окрестностях. На территории города находится и Дау-
гавпилсская ЦРБ, с которой у ЦГНБ налажена координация, на-

ходящая конкретное выражение в информационно-библиографи-
ческом обслуживании приоритетных групп читателей, о чем

будет сказано ниже.

Необходимым справочным пособием является ежегодный

«Сводный указатель периодических изданий, имеющихся в круп-

ных библиотеках г. Даугавпилса и Латгальской зоны», издавае-

мый ЦГНБ с 1970 года. Он включает в себя названия периоди-

ческих и продолжающихся, а также информационно-библиогра-

фических изданий на латышском, русском и иностранных язы-

ках — всего более 900; высылается в ЦРБ зоны, во все библио-

теки города, на крупные предприятия и в учреждения.

Формой коллективной информации специалистов народного

хозяйства являются тематические выставки, приуроченные к ме-

роприятиям, организуемым Даугавпилсским городским комитетом

Коммунистической партии Латвии, отделением ЛатНИИНТИ,

городской организацией ВОИР. Они готовятся на базе фондов

ЦГНБ и отдела РНТБ. В 1983—1984 годах было организовано

8 выставок по актуальной тематике: «Комплексные системы

управления качеством», «Ускорение внедрения изобретений в

народное хозяйство», «Эксперимент в промышленности», «Про-

изводство без отходов», «Техническое творчество молодежи»,

«Внимание: бригадный подряд» и др. Книги по названным темам

затем были выданы в библиотеки предприятий.

Совершенно очевидна важность и необходимость оператив-
ного и качественного библиотечно-библиографического и инфор-

мационного обслуживания учителей. Исходя из того, что неболь-

шая библиотека методкабинета городского отдела народного

образования (горОНО) не в силах успешно выполнять функции

информационного центра для работников просвещения и учиты-
вая свои возможности, ЦГНБ взяла их на себя. Первые шаги

были сделаны в 1973 году. В тесном контакте с библиотекой ме-

тодкабинета горОНО была организована комплексная пропа-

ганда литературы по следующим основным направлениям педа-

гогического самообразования:
— повышение идейно-политического уровня;
— углубление теоретических знаний по предмету;
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В информационно-библиографическом отделе Даугавпилсской ЦГНБ

— новое в методике преподавания;
— изучение материалов по воспитанию подрастающего поко-

ления.

За прошедшие годы сложилась определенная система работы

с данной категорией потребителей информации. Прежде всего,

это издания ежеквартальных списков литературы, которые рас-

сылаются во все школы города, библиотеки методкабинета

горОНО, ДПИ, библиотеки ЦС — всего 30 абонентам. Литера-
тура в них представлена по следующим темам:

— советская педагогика;

— воспитательный процесс в советской школе;
— педагогическая психология;

— воспитание в семье;
— специальная педагогика;

— методика преподавания учебных предметов.

С 1984 года эти рубрики дополнены новой актуальной те-

мой — школьная реформа: пути реализации.
Учительские коллективы школ города в течение каждого

учебного года занимаются изучением определенных теоретических

тем. В помощь работе учителей над этими темами ЦГНБ изда-

вались и издаются списки литературы, отражающие документы,

имеющиеся в фонде ЦБС и в библиотеке методкабинета горОНО.
В 1982/83 учебном году такой список был составлен по теме
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«Личность и коллектив. Оптимизация учебного процесса», в

1983/84-м — «Комплексный подход к воспитанию школьников:

оптимизация учебно-воспитательного процесса». Частое обраще-
ние в библиотеки за рекомендованной литературой говорит о

целенаправленности и конкретности библиографического инфор-
мирования. Кроме того, в помощь изучению темы организуются
выставки литературы в самой библиотеке и непосредственно в

школах.

Стало привычным явлением обращение учителей в ЦГНБ за

помощью в составлении тематических библиографических посо-

бий, подборке литературы по интересующим их темам, с пригла-
шением выступить с обзорами на заседаниях педагогического

коллектива, родительских собраниях.

Тематические подборки литературы готовятся к началу учеб-
ного года, например: «Учение с увлечением» (3-я средняя школа),
«Город на Даугаве», «Наша цель — мир» (1-я вечерняя сменная

средняя школа) и др.

На родительских собраниях в школах проводятся обзоры ли-

тературы, например: «Ваши дети выбирают профессию», «Психо-

физиологические особенности подросткового периода». По

просьбе преподавателей медучилища был подготовлен обзор ме-

тодической литературы по теме «Проблемы совершенствования

современного урока».

В систему обслуживания учителей входит комплекс информа-
ционных мероприятий, проводимых во время августовских сове-

щаний. Обычно это большая выставка-просмотр литературы по

теме конференции, о которой работникам библиотеки заранее

сообщают сотрудники методического кабинета горОНО, и серия

обзоров литературы на методических секциях учителей, объеди-

ненные одним названием — «День учителя». Тематика выставок

различна, например, «Главная задача — воспитание личности»

и др. В отдельные годы выставка проводилась дважды: для

учителей города и района. Обязательным в работе методических

секций является знакомство с новой литературой, организуемое

работниками библиотеки. Одновременно пропагандируются спра-

вочно-библиографический аппарат ЦГНБ и информационно-биб-

лиографические издания, выпускаемые для учителей. Выступле-

ния на методических секциях стали для работников библиотеки

традиционными, они положительно влияют на читательский

спрос педагогической литературы.

При подготовке к «Дню учителя» работники библиотеки ру-

ководствуются рекомендациями «Учительской газеты» «К авгу-

стовскому педсовету и секциям». Подбирается литература,

готовятся выставки для проведения первого урока в школе по
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теме, объявленной в данном учебном году. Последние два года

это был «урок мира».

Начиная с 1977 года ЦГНБ выступает с обзорами на методи-

ческих секциях учителей района. Ежегодно проводится 7—9 об-

зоров на секциях классных руководителей, организаторов вне-

классной и внешкольной работы, учителей латышского языка и

литературы, русского языка и литературы, математики, истории

и обществоведения и др. В самой библиотеке организуется в это

время выставка-просмотр «Периодические издания в помощь учи-

телю».

В соответствии с изучаемыми темами в помощь учителям-про-

пагандистам и слушателям системы политического просвещения

ежегодно устраиваются циклы выставок литературы. В 1984/85

учебном году все внимание уделялось реализации школьной ре-

формы, изучалась тема «Реформа общеобразовательной и про-

фессиональной школы — составная часть совершенствования

развитого социализма», которой также был посвящен цикл

выставок.

Подготовкой будущих учителей занимается Даугавпилсский
педагогический институт, научная библиотека которого является

одной из старейших в городе. Ею удовлетворяются читательские

потребности и запросы студентов и профессорско-преподаватель-
ского состава. Взаимодействие научной библиотеки педагогиче-

ского института и ЦГНБ развивается по пути координации в во-

просах комплектования и обслуживания по МБА. Например,
институт выписывает реферативные журналы по ряду дисциплин,

изучаемых в вузе (биология, физика, философские науки и т. д.),
так как они представляют наибольший интерес для ее читателей.

Ряд серий «Вестника Московского университета» выписывает

только ЦГНБ, поскольку материалы этого издания доступны ши-

рокому кругу читателей (преподавателям, студентам, учителям,

пропагандистам) и активно ими используются. Наше сотрудни-
чество в информационно-библиографической работе только нала-

живается. С 1986 года в издании информационного списка для

учителей принимает участие библиотека ДПИ, которая передает
в ЦГНБ карточки на новинки для включения их в бюллетень

новых поступлений.

В удовлетворении запросов специалистов используются услуги
МБА: в 1982 году 70 учителей получили 520 экз. изданий, а в

1983 году выдано 598 экз. Число заказов продолжает расти. Для

выполнения заказов ЦГНБ по МБА стал активнее использоваться

фонд научной библиотеки ДПИ: в 1985 году по заказам библио-

тек зоны было выслано около 400 экз.

При подготовке к проведению «дней информации» недостаю-

щая литература заказывается по МБА. Большое количество за-
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В читальном зале литературы по искусству Даугавпилсской ЦГНБ

казов по МБА выполняется для работников аппарата гориспол-

кома по материалам, содержащимся в бюллетенях Правитель-

ственной библиотеки имени М. Горького (БССР). Ежеквартально

издается информационный список новых поступлений для работ-

ников культуры, высылаемый 22 абонентам, в числе которых

культпросветучреждения города и района, педагогический инсти-

тут, музыкальное училище.

С 1984 года в ЦГНБ работает специализированный читальный

зал литературы по искусству, где собраны книги, периодические

издания, ноты, грампластинки и другие аудиовизуальные мате-

риалы, а также необходимая аппаратура. Здесь часто выставля-

ются работы художников города (А. Аузини, Л. Баулина, И. Ста-

щулана и др.). Выставки дополняются публикациями о творче-

стве представленных мастеров. Проводятся встречи с ними.

К гастролям художественных коллективов организуются вы-

ставки материалов о них — «У нас в гостях...»; фонд литературы

и других изданий по различным видам искусства систематически

раскрывается на тематических выставках: «Искусство балета»,

«Декоративно-прикладное искусство», «Путешествие в мир джаза»
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и др., выставках новых поступлений, к юбилейным датам выдаю-

щихся деятелей искусства.

Проделана значительная работа по созданию алфавитного и

систематического каталогов грамзаписей, создается общая кар-
тотека статей по искусству, ведется картотека романсов, алфа-
витная картотека художников, что способствует улучшению

справочного аппарата ЦГНБ и, следовательно, информационной
работы.

Второй год при читальном зале работает факультет музыкаль-
ной культуры народного университета. Каждое занятие дополня-

ется библиографическим обзором, подготовленным библиотека-

рем. Этот цикл дает представление о литературе, раскрывающей
дух соответствующей эпохи, развитие ее культуры и искус-
ства.

Систематическую работу ЦГНБ проводит с пропагандистами,

составляющими значительную часть идеологического актива го-

рода. Постоянная связь с кабинетом политпросвещения горкома

Компартии Латвии и его библиотекой помогает определить наи-

более действенные формы работы. В соответствии с календарно-

тематическими планами, получаемыми в кабинете политпросве-
щения на текущий учебный год, подготавливаются списки лите-

ратуры, организуются выставки по изучаемым темам, пользую-

щиеся большим успехом. Так, в 1985/86 учебном году были

организованы циклы выставок в помощь изучению курсов: «Со-

циальная политика КПСС», «Вопросы идеологической борьбы на

мировой арене», «От эксперимента — к новой системе хозяйство-

вания», «Экономическая политика КПСС», «Социалистический

образ жизни и молодежь», «Научно-технический прогресс и осу-
ществление реформы общеобразовательной и профессиональной
школы».

Списки литературы по наиболее актуальным темам переда-
ются в библиотеку Даугавпилсского горкома КП Латвии, где

ими пользуются руководители семинаров пропагандистов и про-
пагандисты — читатели этой библиотеки. В ЦГНБ эти списки

дополняют литературу, представленную на выставках, что дает

возможность отразить тему во всех ее аспектах. Таким образом
осуществляется наиболее полная информация об имеющейся в

ЦБС литературе. Темы, не разработанные в ЦГНБ, обеспечива-

ются подборками литературы, выставками в кабинете политпро-
свещения горкома партии.

Традиционными являются выступления работников ЦГНБ на

городских семинарах пропагандистов, содержащие обзор новей-

шей общественно-политической литературы и библиографических
источников. В обзорах представляется литература из фондов
ЦГНБ и библиотеки горкома.
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В работе с пропагандистами ЦГНБ ищет новые формы. На-

пример, к началу учебного года в системе партийного просвеще-

ния, комсомольской учебы и экономического образования в

библиотеке организуется «день периодических изданий» — «Об-

щественно-политические журналы в фондах ЦГНБ».

Одной из своих основных задач ЦГНБ считает совершенство-

вание обслуживания партийных и советских работников. Непо-

средственное участие в оказании конкретной помощи этой группе

читателей принимают работники информационно-библиографиче-
ского отдела. Это выполнение фактографических справок, тема-

тических запросов различной степени сложности, разыскание

конкретных изданий и обеспечение ими. Самое серьезное внима-

ние уделяется выполнению тематических запросов, так как ответ

на каждый запрос содержит сведения о новейших публикациях

по актуальным и самым различным темам. Составленный по

теме список литературы передается по телефону в библиотеку

горкома партии, которая на месте подбирает необходимые доку-

менты. С каждым годом активнее используется СБА ЦГНБ биб-

лиотеками других систем и ведомств. Если в 1982 году количе-

ство библиографических справок, выполненных информационно-

библиографическим отделом ЦГНБ для библиотек других систем

и ведомств, составило 78 и из них для библиотеки горкома пар-

тии — 46, то в 1984 году их количество выросло соответственно до

101 и 79. ЦГНБ сделаны некоторые шаги для улучшения обслу-

живания депутатов горсовета. В депутатскую комнату гориспол-

кома передана передвижная библиотека, включающая в себя

постановления ЦК КПСС и Советского правительства по раз-

личным вопросам жизни страны, а также по вопросам депутат-

ской деятельности. В картотеке «В помощь народному депутату»,

находящейся там же, отражаются опубликованные в централь-

ных газетах материалы по направлениям работы депутатских

комиссий. ЦГНБ предполагает в дальнейшем выступления с биб-

лиографическими обзорами на заседаниях постоянных депутат-

ских комиссий по проблемам, над которыми они будут работать.

Информацию городского комитета народного контроля работники

ЦГНБ осуществляют с помощью тематической картотеки, кото-

рая находится в комитете и отражает материалы об опыте ра-

боты, опубликованные в центральных и республиканских газетах

и журналах.

Взаимодействие библиотек разных систем и ведомств стало

в нашем городе давней хорошей традицией. Многолетняя прак-

тика работы подтверждает правильность и эффективность исполь-

зуемых нами форм информационного обеспечения читателей-спе-

циалистов, предприятий и учреждений.
Даугавпилсская ЦГНБ является участницей всесоюзного
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исследования «Рациональное размещение и использование библио-

течных ресурсов в стране». Уровень координации и кооперации

библиотечной и информационной работы позволил городу Дау-
гавпилсу принять участие во втором этапе этого исследования —

постановке эксперимента «Механизм формирования и функцио-

нирования территориальных библиотечных объединений (ТБО)».
В процессе эксперимента проверяются принципиальные положе-

ния организации территориальных библиотечных объединений,

апробируются документы, регламентирующие деятельность ТБО.

Основным принципом создания ТБО является комплексная коор-

динация всех направлений деятельности библиотек, а также ко-

оперирование и централизация отдельных видов работы. Главная

же цель формирования ТБО — создание единой системы библио-

течного обслуживания населения и повышение эффективности
использования библиотечных ресурсов региона. Основой форми-

рования ТБО служит опыт взаимодействия библиотек в межве-

домственном совете, в составе которого действуют секции по

основным направлениям работы, в том числе и информационно-
библиографической. Среди ближайших задач в работе ТБО —

создание новых сводных каталогов, совершенствование инфор-
мационных списков литературы для учителей, дальнейшая коор-

динация комплектования.

Участие библиотек города в этом эксперименте позволит сде-

лать новые шаги в развитии межведомственного сотрудничества,
повысить уровень работы библиотек.

O. KNOLE

DAUGAVPILS PILSĒTAS CENTRĀLĀS ZINĀTNISKĀS

BIBLIOTĒKAS (CZB) VIETA REĢIONA INFORMATĪVAJĀ

BIBLIOGRĀFISKAJĀ APKALPOŠANĀ

Kopsavilkums

Daugavpils pilsētas bibliotēku tīkls ietver sevi 72 bibliotēkas, un tajā dar-

bojas divas — valsts masu un arodbiedrību bibliotēku — centralizētās sistēmas.

Koordinējot to darbu, pilsētas CZB izvirzījusies par tīkla vadošo bibliotēku.

Koordinācija notiek tādos virzienos kā komplektēšana, kopkatalogu veidošana,
SBA darbs, informatīvā bibliogrāfiskā apkalpošana.

CZB informatīvajā darbā galvenais ir nozaru literatūras saraksti, kurus pie-
sūta attiecīgajiem uzņēmumiem un organizācijām. Tehniskajā literatūrā tie, pie-
mēram, atspoguļo arī Republikāniskās zinātniski tehniskās bibliotēkas reģionālās
nodaļas grāmatu jaunieguvumus; par jaunāko lauksaimniecības literatūru CZB
savukārt informē rajona centrālo bibliotēku. Medicīnas jaunumu sarakstā atspo-
guļoti gan pilsētas CZB, gan Republikāniskās zinātniskās medicīnas bibliotēkas
2. filiāles jaunieguvumi; skolotajiem paredzētajos ietverti arī pilsētas Tautas iz-

glītības nodaļas metodiska kabineta bibliotēkas jaunieguvumi. Nozaru literatūras
saraksti sastādīti, pamatojoties uz universālo biļetenu «Jaunās grāmatas», ko
piesūta lielākajiem pilsētas uzņēmumiem un iestādēm. Ar 1986. gadu sarakstu
veidošanā iesaistījās arī Daugavpils Pedagoģiskā institūta zinātniskā bibliotēka.
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Ar 1970. gadu, t. i., ar centralizācijas sākumu, CZB izdod «Daugavpils pil-
sētas un Latgales zonas lielākajās bibliotēkās saņemto periodisko izdevumu kop-
rādītāju», kas ietver vairāk nekā 900 periodisko izdevumu nosaukumu latviešu un

krievu valodā, arī svešvalodās. To nosūta visām pilsētas bibliotēkām un Latgales
zonas centrālajām rajonu bibliotēkām. Reģiona informatīvo bibliogrāfisko apkal-

pošanu palīdz nodrošināt PCZB izveidotais tehniskās literatūras kopkatalogs. Bib-

liotēkai ir savas prioritārās lasītāju grupas — partijas un padomju darbinieki,

propagandisti, izglītības un kultūras darbinieki, inženieri. Rakstā atklāta to infor-

matīvā bibliogrāfiskā apkalpošana uz visu sistēmu un resoru bibliotēku darba

koordinācijas bāzes, izmantojot gan tradicionālās, gan arī jaunās apkalpošanas
formas un metodes. Sniegts īss pārskats par to, kā speciālistus informē par jaun-
ieguvumiem, raksturots bibliogrāfiskais uzziņu darbs u.'tml.

Izkoptā darba koordinācija ļāvusi Daugavpils bibliotēkām piedalīties Vissa-

vienības pētījuma 2. posmā «Bibliotekāro resursu racionāls izvietojums un izman-

tojums valstī» — eksperimentā «Teritoriālo bibliotēku apvienību (TBA) veidoša-
nās un darbības mehānisms».

TBA pamatā ir visa bibliotēku darba koordinācija, kā arī tā atsevišķu veidu

kooperācija un centralizācija. Apvienību vada starpresoru padome, kurā atbilstoši

galvenajiem darba virzieniem izveidotas dažādas sekcijas, t. sk. arī informatīvā

bibliogrāfiskā darba sekcija. Sīs sekcijas savukārt vada pilsētas CZB attiecīgo
nodaļu vadītāji. Galvenais TBA uzdevums ir starpresoru sadarbības un mijiedar-
bības pilnveide; šajā virzienā strādā arī pilsētas CZB.

O. KNOLE

THE PLACE OF THE DAUGAVPILS CITY CENTRAL SCIENTIFIC

LIBRARY (CSL) IN INFORMATIVE BIBLIOGRAPHICAL SERVICE

OF THE REGION

Summary

The Daugavpils city library network includes 12 libraries within 2 centralized

systems — the state public and the trade union library systems.
Their work is coordinated by the city CSL, the leading library of the network.

The coordination is carried out in acquisition, formation of catalogues, inter-

library loan and informative bibliographical service.

The main trend of the CSL information work is preparation of topical lit-

erature lists which are sent to corresponding enterprises and organizations. Tech-

nical literature lists reflect also recent acquisitions of the Republican Scientific

Technical Library regional department. The CSL in its turn informs the Central

District Library (CDL) about new books in agriculture. Lists of medical novelties

contain the literature received by the city CSL and the 2nd branch of the Repub-
lican Scientific Medical Library. The lists for teachers include also recent acqui-
sitions at the Methodical Study of the People's Education Department. All the

lists are compiled on the basis of the universal bulletin «The New Books» which

is sent to major establishments of the city. Since 1986 the Scientific Library
of the Daugavpils Pedagogical Institute takes part in compiling these lists.

Since the beginning of centralization in 1970 the CSL issues «The Cumula-

tive Index of Periodicals Received at the Major Libraries of the Daugavpils City
and the Latgale Zone», including more than 900 periodical editions in Latvian,
Russian and foreign languages. This index is sent to all the city libraries and

central district libraries of the Latgale zone.

The CSL has made a joint catalogue of technical literature, gives thematic

references in answer to inquiries by interlibrary loan, forms subject card files

and travelling libraries to serve the deputies and Party and Soviet officials. The



CSL has its priority reader groups — Party and Soviet officials, propagandists,
educational and cultural workers, engineers. The present article discloses their

informative bibliographical service based on coordination of library work of all

systems and departments, using both traditional and new forms and methods

of readers' service. The article rounds up the use of interlibrary loan and the

role of the Daugavpils Pedagogical Institute in readers' service of the zone.

Perfect coordination of work enabled Daugavpils to take part in the 2nd

stage of the All-Union research «Rational Arrangement and Use of Library
Resources in Our Country», in the experiment «The Formation and Activities of

Territorial Library Associations (TLA)».
The basis of TLA is complex coordination of all library work as well as

cooperation and centralization of its specific ways. The Association is directed

by Interdepartment Council with different sections, the informative bibliographic
work section being one of them. These sections in their turn are supervised by the

heads of the corresponding CSL departments. The main task of the TLA and

the city CSL is to improve the interdepartmental cooperation and reciprocity.
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STATISTISKAS ZIŅAS PAR V. LĀČA

LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKU

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР ИМЕНИ В. ЛАЦИСА

STATISTIC DATA ON THE V. LĀCIS STATE

LIBRARY OF THE LATVIAN SSR

1971
— 1985*

1. tabula

Таблица 1

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas galvenie darba radītāji
par 1971.—1985. g.

Основные показатели деятельности Государственной библиотеки

Латвийской ССР имени В. Лациса за 1971 — 1985 гг.

The main data about the V. Lacis State Library of the Latvian SSR

work (1971 — 1985)

* Statistiskās ziņas по bibliotēkas dibināšanas 1919. gadā līdz 1970. gadam publicētas
1973. gadā Valsts bibliotēkas Rakstu IV sējuma.

Статистичесхие сведения со времени основания библиотеки в 1919 году по 1970 год

опубликованы в 1973 году в IV томе «Трудов» Государственной библиотеки.

Statistic data on the period since the foundation of the library in 1919 up to 1970 are

published in 1973 in the Proceedings of the State Library, vol. 4.

Darbinieku skaits

Число сотрудников

Gadi

Годы

t. sk.

biblio-
tekārie

в т. ч.

библио-

течных

Fonda
lielums

(eks.)
Объем фонда

(экз.)

Lasītāju
skaits

Число
читателей

Apmeklē-
jumu

skaits
Число

посещений

Litera-

tūras

izsnie-

gums

(eks.)

Выдача

литературы

(экз.)

pa vi-

sam

всего

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

363

378

402

424

462

482

534

530

548

549

546

549

514

516

517

272

288

316

338

359

391

418

400

410

419

404

399

391

406

406

3 746 626

3 849 867

3991 810

4 211 741

4 466 858

4 662 821

4 851 600

4 934 556

5 030 717

5 118 347

4 812 749

4 894 453

4 982 904

5 116 231

5216 104

24 320

24 863

27 611

27 968

27 103

28 564

28 186

28 320

28 391
25 290

23 638

18809

21 094

18 536

23 061

271 897

240 933

306996

305533

315915

302 154

342 370

336 508

313311

315535

327013

331 580

333 868

303907

280 657

1 148 975

1 460 041

1 415 795

1 326 053

1 554 717

1 504 559

1 483 397

1 500 185

1 373 079

1 411 892

1 539 665

1 617 119

1 591 141

1 535661

1 482 312
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1971 24 320 12 929 53,2 1363 5,0 123 0,5 4913 20.2 263 1J 1545 0,4 376 1.5

1972 24 863 15 067 60,6 1569 0,3 171 0,7 4920 19,8 275 1,1 1580 6.4 341 1,1

1973 27 611 17 076 61,9 2181 7,'J 424 1.5 5903 21,4 221 0,8 1480 5.4 839 3,0

1974 27 968 17 348 62.0 2272 8.1 338 1,2 6203 22,2 310 1.1 1576 5.0 659 2.4

1975 27 103 15 451 57.0 1319 4,9 92 0,3 5892 21,7 238 0.9 1559 5.8 590 2,2

1976 28 564 15 516 54.3 1517 5,3 91 0,3 5353 18.7 324 1.1 1445 5,1 626 2.2

1977 28 186 16626 59,0 1661 5,8 102 0,4 5540 19.7 328 1,2 1437 5.1 593 2,1
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1981 23 638 13 319 56.3 1225 5,2 86 0.0 4326 18.3 269 1.1 1356 5.7 543 2,2

1982 18 809 10 457 55.6 1236 0.0 72 0,4 3779 20,1 197 1.0 1148 6,1 449 2,4

1983 21 094 12 031 57,1 1284 6,1 69 0,4 3743 17,8 193 0,9 953 4,5 384 1.8

1984 18 536 11 951 64,5 1203 6,5 88 0.5 3791 20.5 152 0,8 1049 5.0 307 1.7

1985 23 061 16 070 69,6 1897 8.2 198 0.9 4675 20.3 256 1.1 1488 6.5 481 2.1
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2. tabula

Таблица 2

atkarā no nodarbošanās

по роду занятий

by their profession
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1694 7,0 1283 5.3 1369 5.6 2074 8.5 5309 21,8 1980 8,2 2028 8.3

1648 6,6 1303 5,2 3260 13,1 1785 7.2 6446 25,9 1001 4.1 564 2,2

2184 7,9 2251 8,2 1593 5,8 2084 7,5 6160 22,3 1417 5.1 874 3.2

2764 9.9 1998 7.1 1228 4.4 1915 6.8 7129 25,5 742 2.7 838 3,0

2789 10.3 1823 6.7 1149 4,2 1816 (.,7 6456 23.8 1071 4.0 2309 8,5

2861 10.0 2071 7.3 1228 4.3 1913 6,7 6548 23,0 1208 ■1.2 3379 11.8

3452 12.2 2313 8,2 1200 4.3 1992 7.1 6477 23,0 1560 5,5 1531 5.4

2776 9,8 2509 8,9 1128 4,0 2117 7.5 5829 20,6 1673 5.9 2620 9.3

2735 9,6 2449 8,6 1137 4.0 2111 7,4 6460 22.8 1685 5.9 2690 9.5

2990 11.8 1502 5.9 715 2.8 1975 7.8 5397 21.3 1209 4.8 2595 10,3

3023 12.7 1332 5.6 1159 4.9 1458 6.2 5215 22,0 1125 4.8 2521 10.7

1742 9,3 993 5.3 841 4.4 1319 7A 4607 24,5 502 2.7 1924 10,2

2384 11,3 1814 8,6 1207 5.7 1395 6,6 5315 25.2 339 1Я 2014 9.5

2130 11,5 1883 10.2 1348 7,3 1169 6.3 3136 16.9 253 1.4 2027 10.9

2349 10.2 1650 7.2 3076 13.3 1361 5.9 4044 17.5 380 1.6 1206 5,2
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Literatūras izsniegums
Выдача литературы

Delivery of literature
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1971 1 148 975 479 620 41.7 339 599
29.6

241 554 21.0 22 731 2,0 12 743 1,1

1972 1 460 04! 429 362 29,4 403 205 27.6 544 776 37.3 22 754 1.6 14 926 1.0

1973 1 415 795 502 986 35.5 447 977 31.6 379 047 26,8 25 194 1.8 11 551 0.9

1974 1 326 053 501 967 37.9 482 389 36,4
220 185 16,6 31 415 2,4 13 858 1.0

1975 1 554 717 501 635 32.3 627 849 40.4 309 910 19,9 31 685 2,0 14 014 0,9

1976 1 504 559 528 591 35,0 592 136 39,4 289 893 19,3 28 324 1,9
13 200 0.9

1977 1 483 397 486 031 32.8 611 044 41,2 280 312 18,9 30 856 2.1
12 593 0.8

1978 1 500 185 524 260 34,9 576 600 38,5 281 468 18.7 14 672 1.0 7 256 0.5

1979 1 373 079 512 594 37,3 491 524 35,8 274 363 20,0 24 071 1,8
13 302 1.0

1980 I 411 982 525 299 37.2 543 673 38.5 263 011 18.6 23 343 1.0 13 890 1.0

1981 1 539 665 594 730 38.6 587674 3t,2 266 808 17.3 17602 1.1 14 729 1.0

1982 1 617 119 582 832 36.1 613813 38.1 314 991 19,5 26 180 1.6 16 394 1.0

1983 1 591 141 551 105 34.6 589 193 37.1 315 278 19.8 21 910 2.0 17453 1.1

1984 1 535661 506 360 33.0 571 176 37,2 341 137 22.2 32 1.34 2.1 13 036 0.9

1985 1 482 312 470 801 31.7 561 930 37.9 341 954 23,0 34 779 2.3 11 417 0.7
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3. tabula

Таблица 3

pa izdevumu veidiem

по видам изданий

by shapes of editions
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137 0,01 9 446 0.8 19 349 '■ 7 22 731 2.0 1 065 0,09

188 0,01 10 605 0,8 7 471 0.5 25 548 1.7 856 0,06 350 0,02

2 040 0.1 304 0.02 15412 и 8 558 0,6 21 701 1 025 0.07

12 133 0,9 269 0.02 16 283 1,2 16 101 1.2 29 713 2.2 1 632 0.1 128 0,01

15 892 1,0 322 0.02 16 466 1.1 10 209 0,7 25 019 1,6 1 005 0.06 205 0,01 505 0,03

12 296 О.в 287 0,02 16 778 1,1 7 979 0.5 12 073 0,8 2 424 0,2 143 0.01 435 0.03

12 269 0.8 601 0.04 19 834 1,3 15 663 1,1 11 911 0,8 1 T09 0.1 243 0,02 331 0.02

19 969 1,3 3731 0.02 10 524 0.7 52 611 3,5 9 185 0.6 1 268 0.08 141 0.01 1 858 0.1

19 152 1.3 617 0,04 19 423 1.4 6 296 0.5 8 798 ,0.6 945 0.07 205 0.01 1 789 0.1

20 774 1.5 372 0,03 6 704 0.5 5 604 0.4 6 677 10.5 997 0,07 420 0.03 1 218 0.1

26 466 1.7 420 0,03 12 063 o.s 11 285 0,7 5 891 0.4 800 0,05 205 0,01 992 0.06

19 448 1.0 745 0,05 27 388 1.7 8 798 0,5 3 702 0,22 1 046 0.06 1 255 0,08 527 0,03

21 898 1.4 678 0.04 31 344 1.9 17 460 1.1 4 282 0,3 1 128 0.1 258 0.02 9 154 0,5

20 543 1.3 706 0.04 12 644 0.8 27 133 1.8 5 413 0.3 1 301 0.09 1 296 0.08 2 782 0.2

21 433 1.4 502 0.03 12 771 1.0 15 962 1,0 3 725 0.2 1 083 0.1 2 848 0.2 3 107 0.2



128

Literatūras izsniegums pa zinātņu nozarēm,
Выдача литературы по отраслям знания,

Delivery of literature by branches of sciences
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1971 1 148 975 479 620 41.7 20 206 4.3 133 275 27,8 15 237 3,2 49 924 10.1

1972 1 460 041 1 460 041 100.0 33 116 2,3 661 489 45.3 23 371 1.6 79 920 5.5

1973 1 415 795 1 036 748 73.2 42 827 4,1 301 496 29.1 25 280 2.4 81 207 7,8

1974 1 326 053 623 479 47,0 31 632 5,1 169 352 27,2 18291 2.9 53 919 8.6

1975 1 554 717 616 958 39,0 23 778 3.9 183 310 29.7 22 317 3.7 48 684 7.8

1976 1 504 559 622 530 41.3 19 541 3.1 210 763 33.9 25 584 4.1 46 606 7.5

1977 1 483 397 567 949 38.3 21 691 3.8 178 238 31,4 24 012 4.2 39 848 7.0

1978 1 500 185 642 580 42.8 22 685 3,5 187 711 29,2 27 226 4.2 55 402 8,6

1979 1 373 079 607 192 44,2 24 850 4,1 185 114 30,5 25 071 4.2 47 108 7,8

1980 1 411 982 605 298 42.9 20 498 3,4 203 557 33.6 26 918 4.4 43 820 7.2

1981 1 539 665 685 183 44.5 21 256 3.1 243 314 35,4 31 518 4.5 49 222 7.2

1982 1 617 119 688 315 42.6 23 309 3.4 242 768 35,3 31 312 4.6 46 691 6.8

1983 1 591 141 686 670 43,2 21 473 3.1 205 427 29,9 27 448 4,0 49 891 7.3

1984 1 535 661 623 348 40.6 22 244 3.6 194 086 31.1 25 487 4,1 48 687 7.8

1985 1 482 312 578 428 39.0 22 083 3.8 196 747 34.0 24 200 4.2 39 546 6.8
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4. tabula

Таблица 4

izņemot žurnālus un avīzes

кроме журналов и газет

(except magazines and newspapers)
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134 550 28,1 12 025 2.5 8 783 1.9 21 965 4,6 28 190 5.9 50 132 10.5 5 333 i,i

273 918 18,8 27 994 1,9 20 851 1,4 199 116 13.6 42 370 2,9 90 731 6.2 7 265 0,5

248 175 23,9 29 223 2,8 24 441 2.4 185 720 17,9 33 020 3.2 57 635 5.6 7 724 0,8

160 819 25,8 15 724 2.5 10 082 1,6 92 248 14.8 25 471 4.1 41 835 6.7 4 106 0.7

143 193 23,2 15 846 2,6 10 681 1,7 89 698 14.5 30 404 4.9 44 378 7.2 4 669 0.8

114 876 18.5 16 225 2,6 12 508 2.0 93 558 15.0 30 084 4.8 47098 7.6 5 687 0,9

94 880 16.7 16 175 2.9 9 131 1.6 105 708 18,6 25 749 4.5 47 255 8.4 5 262 0.9

100 523 15.7 20 380 3,2 12 097 1.9 123 533 19,3 31 160 4.8 54 066 8.4 7 971 1,2

98 555 16.2 18 249 3.0 12 334 2.0 105 261 17.3 27 760 4.6 56 587 9,3 6 303 1.0

87 282 14,4 21 215 3,5 15 552 2.6 93 591 15.5 28 572 4,7 57 238 9,5 7 055 1.2

99 462 14.5 23 685 3.5 18 456 2.7 96 784 14.1 32 051 4.7 61 679 9.3 7 756 1.0

80 685 11.7 24 902 3,6 19 581 2.8 112 257 16,3 31 240 4.5 66 124 9,6 9 446 1.4

78 280 11.4 25 484 3.7 19 043 4,8ļ 154063 22.4 30 491 4.5 65 364 9,5 9 706 1,4

72 733 (1.7 25 904 4,2 19 058 3.1 124 395 20.0 26 455 4.2 56 775 9.1 7 524 1.2

59 778 10.3 21 691 3.8 18 667 3.2 116 787 20.0 25 552 4.4 46 033 7.9 7 344 1.2
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Žurnālu izsniegums
Выдача журналов

Delivery of magazines

* Žurnāli iek]auti kopējā literatūras izsnieguma sadalījumā pa zinātņu nozarēm, sk. 4. ta-

bulu.

Журналы включены в общее количество выдачи литературы, распределенной по отрас-

лям знания, см. таблицу 4.

- ra uiniv» iiuiaiciu nav sadalīts žurnālu izsniegums: 5704 (0,9%) 1977. gadā un 3846
/ л70/ \ man ггоЯо

По отраслям знания не распределена выдача журналов в объеме 5704 (0,9%) в 1977 году

и 3846 (0,7%) в 1980 году.
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1971 339 599 11 347 3,3 88 605 26,1 7 342 2:2 28 281 8,3 78 657 23.2

1972 403 205*

1973 447 977*

1974 482 389 40 431 8.4 149 663 31.0 6 562 1.4 26 845 5.6 97 864 20.3

1975 627 849 31 097 5,0 203 002 32,3 9 163 1.5 32 721 5,2 152 716 24.3

1976 592 136 40 105 (',.8 222 605 37,5 9 407 1,6 31 279 5,3 95 633 16.2

1977 611 044** 31 693 5,2 227 101 37.2 7 615 1,2 25 399 4,2 137 643 22.5

1978 576 600 33 914 5,9 192229 33,3 6 420 1,2 31 769 5,5 130 570 22,6

1979 491 524 23 975 4,9 166 133 33,7 5 120 1,1 25 190 5,1 103 208 21.0

1980 543 673** 26 613 4.9 171 414 31.5 6 412 1.2 26 707 4.9 133 190 24,5

1981 587 674 25 189 4.2 191 368 32,6 6 446 1.1 26 736 4,5 141 870 24.1

1982 613 813 23 546 3.8 223 509 36.4 4 800 0,8 25 192 4,1 129 025 21.0

1983 589 193 25 029 4.2 207 509 35,2 5 928 1,0 23 973 4,0 129 432 22,0

1984 571 176 28 948 5,1 201 994 35,4 4 258 0,7 23 410 4.1 125 345 22.0

1985 561 930 37 031 6.5 197 416 35,1 4 422 0,7 22 392 3,9 109 715 19,5
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Таблица 5

pa zinātņu nozarēm

по отраслям знания

by branches of sciences
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13 148 3,9 9 421 2.8 74 879 22.0 13 312 3.9 13 422 4.0 1 185 0.3

16 163 3.3 18 108 3,7 97 830 20.3 8 176 1.7 18 883 3,9 1 864 0.4

22 835 3.6 24 828 4.0 108 232 17,2 17 190 2.7 24 645 4.0 1 420 0.2

21 274 3.6 24 864 4.2 107 564 18.2 15 689 2,6 21 899 3,7 1 817 0,3

19 292 3.2 22 482 3,7 103 531 16.9 9 083 1,5 19 990 3,3 1 511 0.2

20 173 3.5 27 661 4,7 106 758 18.5 13 773 2,4 11 722 2.1 1 611 0.3

14 681 3.0 24 100 4,9 107 579 21,9 8 802 1.8 11 777 2,4 959 0,2

15 380 2,8 28 357 5,2 105 612 19,4 11 844 2,2 12 458 2.3 1 840 0.4

17 009 3.0 25 774 4.4 119 520 20.3 13 824 2.4 18 045 3,1 1 893 0,3

14 483 2.4 29 410 4.8 130 382 21.2 12 784 2.1 17 136 2.8 3 546 о.с,

15 138 2.6 32 472 5.5 119 325 20.3 11 179 1.9 17 041 2.9 2 167 0.4

13 824 2.4 28 985 5,1 112628 19,7 10 273 1.8 18 943 3.3 2 568 0.4

18 151 3.2 32 681 5,8 111 578 19,8 8 828 1.5 17 451 3.1 2 265 (1.4
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BIBLIOTĒKU ZINĀTNES ASPEKTI

Bibliotēku lasītāju sastāvs ir daudzveidīgs, viņu

pieprasījums pēc literatūras ir dažāds un vajadzības

pēc informācijas — atšķirīgas. Bibliogrāfisko infor-

mēšanu bibliotēkas veic, izmantojot dažādas darba

formas un metodes. Viena no populārākajām ir

masu bibliogrāfiskā informēšana. Tās raksturīgā-
kās formas ir jauno grāmatu (periodisko izdevumu)
bi|eteni, saraksti un kartotēkas, kur sistemātiskā se-

cībā sniegtas ziņas par bibliotēkā saņemtajiem jaun-

ieguvumiem, ar kuriem iespējams iepazīties biblio-

tēku organizētajās pastāvīgajās jaunākās literatūras

izstādēs. Pēc specialitātes, nodarbošanās un intere-

sēm vienveidīgās grupās atbilstoši viņus interesē-

jošiem jautājumiem organizē grupā I о bibliogrā-
fisko informēšanu. 1ā var būt nozariska vai te-

matiska, un to var veikt bibliotēku organizētajās
speciālistu dienās, informācijas dienās un citos kom-

pleksos pasākumos, šīm lasītāju grupām sastāda arī

tematiskus literatūras sarakstus. Savukārt atseviš-

ķiem speciālistiem, kas padziļināti pēta kādu pro-

blēmu vai veic īpaši svarīgu sabiedrisko darbu, bib-

liotēkas sniedz individuālo informāciju par

noteiktas tematikas literatūru.
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